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Η 
επιστήμη έχει κάνει άλματα στον τομέα 
της υπογονιμότητας, με ποικιλία θεραπει-
ών και ποσοστά επιτυχίας στην εξωσω-

ματική γονιμοποίηση, τα οποία -σε κάποιες πε-
ριπτώσεις- ξεπερνούν τα ποσοστά του φυσικού 
τρόπου σύλληψης. Για ένα ζευγάρι που πραγμα-
τικά ξέρει τι θέλει, είναι κατασταλαγμένο και έχει 
σύμμαχο έναν καλό γιατρό με επικαιροποιημένες 
γνώσεις, οι πιθανότητες να μην καταφέρει να κρα-
τήσει ένα μωρό στην αγκαλιά του είναι πλέον ελά-
χιστες. Την ενθαρρυντική αυτή διαπίστωση κάνει 
ο γνωστός γυναικολόγος Κωνσταντίνος Πάντος, 
διευθυντής Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίη-
σης της ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ, τον οποίον η γνωστή 
συγγραφέας από τη μακρινή Αυστραλία Μαίρη 
Κούστας χαρακτήρισε πρόσφατα σε ένα από τα 
βιβλία της «Ελβις της εξωσωματικής»!

Ας δούμε τι λέει για τις νέες μεθόδους υποβο-
ηθούμενης αναπαραγωγής:

«Για εμάς στη ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ, θεωρείται 
πολύ σημαντικό ο γυναικολόγος-ειδικός στην εξω-
σωματική να προσεγγίζει το πρόβλημα του κά-
θε ζευγαριού ξεχωριστά και να προτείνει εξατο-
μικευμένες λύσεις με βάση το ιατρικό ιστορικό, 
το συναισθηματικό υπόβαθρο,το σωματικό και 
οικονομικό κόστος. Ισως για όλα αυτά -και φυσι-
κά για τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας- να μας 
προτιμά ο κόσμος, ο οποίος φτάνει στην κλινική 
ακόμα και από προηγμένες χώρες όπως η Αυ-
στραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες 27 χώ-
ρες του κόσμου».

 Ποιες είναι οι μεγάλες επιστημονικές πρω-
τοπορίες της κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ; 

Το επιστημονικό μας έργο συμπεριλαμβάνεται 
στην παγκόσμια ιστορία του IVF (www.IVF-
Worldwide.com), δηλαδή της ιστορίας της ε-
ξωσωματικής γονιμοποίησης.
f Από εμάς γεννήθηκε το πρώτο παιδί στον 
κόσμο με βιοψία βλαστοκύστεων, απαλλαγμέ-
νο από μεσογειακή αναιμία το 2004.
f Από εμάς γεννήθηκε το πρώτο παιδί στον 
κόσμο με βιοψία βλαστοκύστεων, απαλλαγ-
μένο από χρόνια κοκκιω-
ματώδη νόσο, το οποίο έ-
σωσε το αδερφάκι του, δί-
νοντάς του βλαστικά κύτ-
ταρα για μεταμόσχευση 
το 2005.
f Από εμάς έγιναν οι 
πρώτες γεννήσεις στον 
κόσμο υγιών παιδιών, τα 
οποία, σύμφωνα με τα 
γονίδιά τους και χωρίς 
την παρέμβασή μας, ή-
ταν πιθανό να πάσχουν 
από σπάνια γενετικά νο-
σήματα, όπως η νόσος 
Cadasil (2006), η συγγε-
νής υπερπλασία των επινεφριδίων (2006), το 
σύνδρομο γναθοπροσωπικής δυσόστωσης 
FSHD (2007).
f Το 2007, η ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ προσέλκυ-
σε το ενδιαφέρον του διεθνούς ειδησεογραφι-
κού δικτύου CNN για τη γέννηση υγιούς παι-
διού από μια οικογένεια φορέων του συνδρό-
μου LEBER, που μέχρι τότε είχαν γεννήσει δύο 
τυφλά παιδιά (οι γονείς έφεραν τα παθολογικά 
γονίδια χωρίς οι ίδιοι να το γνωρίζουν, εφόσον 
δεν νοσούν). Η είδηση έκανε τον γύρο του κό-
σμου μέσα από τις οθόνες των τηλεοράσεων 
για αρκετές εβδομάδες.
f Από εμάς επετεύχθη (το 2010) η πρώτη ε-
γκυμοσύνη στην Ελλάδα έπειτα από προεμφυ-
τευτική γενετική διάγνωση όλων των χρωμο-
σωμάτων με τη μέθοδο Αrray-CGH.
Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση -δηλαδή 
η εμφύτευση στη μήτρα εμβρύου που μπορεί 
να ελεγχθεί γενετικά για 350 ασθένειες- είναι τό-
σο σημαντική εξέλιξη, που θεωρώ ότι θα απο-
τελέσει το όχημα για να περάσουμε και στην 
εποχή που θα κάνουμε μια προσπάθεια και θα 

«Πρωτιές στην 
υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή» 
Η επιστήμη έχει κάνει άλματα στον τομέα  
της υπογονιμότητας, με ποικιλία θεραπειών  
και μεγάλα ποσοστά επιτυχίας

έχουμε ένα και υγιές έμβρυο!
Ηδη στην εξωσωματική γονιμοποίηση δεν κα-
ταφεύγουν μόνο όσοι αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα με τη γονιμότητά τους, αλλά και κάποιοι 
που θέλουν υγιές παιδί, αποκλείοντας γενετικά 
νοσήματα που φέρουν γενιές ολόκληρες στις 
οικογένειές τους.
 Ποιους νέους δρόμους ανοίγει η κατά-

ψυξη ωαρίων;
Στη ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ έχουμε προβεί σε κατά-
ψυξη ωοθηκών/ωοθηκικού ιστού σε γυναίκες 
που νοσούν από διαφορετικές μορφές καρκί-
νου. Η κατάψυξη ωοθηκικού ιστού έγινε προ-
κειμένου να ολοκληρώσουν οι γυναίκες τη θε-
ραπεία του καρκίνου με ακτινοβολία/χημειοθε-
ραπεία και μετά το πέρας της θεραπείας τους να 
μεταμοσχευθεί στις ωοθήκες τους, προκειμένου 
να διαφυλάξουν τη γονιμότητά τους.
Ακόμα, εφαρμόζουμε την υαλοποίηση, η οποία 
δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες αναπαραγω-
γικής ηλικίας να καταψύχουν τα ωάριά τους 
ώστε αργότερα, όταν δεν θα είναι σε θέση να 
συλλάβουν φυσιολογικά, να μπορούν να τα α-
ποψύξουν και να τα γονιμοποιήσουν.
Τα ποσοστά επιβίωσης μετά την υαλοποίηση 
των ωαρίων, των γονιμοποιημένων ωαρίων και 
των βλαστοκύστεων κυμαίνονται μεταξύ 90%-
95%, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να χρησιμο-
ποιηθούν σε έναν μελλοντικό κύκλο με σημα-
ντικά βελτιωμένα προγνωστικά, που αφορούν 
την επιβίωσή τους και την εμφυτευτική τους ι-
κανότητα. (Μέχρι πριν από λίγα χρόνια υπήρ-
χε η δυνατότητα κατάψυξης κυρίως γονιμοποι-
ημένων ωαρίων, δηλαδή εμβρύων.) Η μέθο-
δος αυτή δίνει ελπίδες και σε γυναίκες που πρό-
κειται να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία ή σε 
κάποια σοβαρή χειρουργική γυναικολογική ε-
πέμβαση.Παράλληλα, η κλινική μας συνεργά-
ζεται και με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρέχο-
ντας e-learning προγράμματα που απευθύνο-
νται σε επαγγελματίες υγείας (γιατρούς, βιολό-
γους, μαίες κ.λπ.).
 Την περσινή χρονιά η ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ξεκίνησε τη συνεργασία της με το Πανεπι-
στήμιο Αθηνών για την εκπαίδευση επαγ-
γελματιών υγείας πάνω στην ανθρώπινη α-
ναπαραγωγή. Σε ποιους απευθύνεται αυτό 
το πρόγραμμα;

Ηδη ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 2ο κύκλο 
σπουδών του e-learning προγράμματος και ο 
στόχος μας είναι όσο το δυνατόν περισσότε-
ροι πτυχιούχοι ιατρικών και νοσηλευτικών σχο-
λών να γίνουν κοινωνοί των αρχών και των με-
θόδων διερεύνησης και αντιμετώπισης των υ-
πογόνιμων ζευγαριών (ιατροί όλων των ειδικο-
τήτων, γυναικολόγοι, μαίες κ.λπ.). Οπως είπα 
και νωρίτερα, η επιστήμη, η έρευνα -και ειδι-
κά η ιατρική- είναι επιτυχημένη όταν απευθύ-
νεται και βοηθά τους πολλούς. Θεωρώ πως οι 
περγαμηνές μας μας επιτρέπουν να θέλουμε 
να μεταλαμπαδεύσουμε τις γνώσεις μας στη 
νεότερη γενιά και παράλληλα να αποτρέψου-
με και το κύμα φυγής των γιατρών προς το ε-
ξωτερικό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με 
το να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και εμπει-
ρία στην εξειδίκευση αυτή, θα βελτιώσουν τα 
μέγιστα τις πιθανότητες της επαγγελματικής 
τους αποκατάστασης εδώ στη χώρα μας, με 
τα οφέλη που συνεπάγεται αυτό για την ελλη-
νική κοινωνία.
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