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γονιμοτητα

Για κάποια ζευ-
γάρια, η γέννη-
ση ενός παιδιού 

δεν είναι μια αυτονόητη και 
φυσική διαδικασία. Σε αυτό 
το σημείο έρχεται η επιστή-
μη να βοηθήσει με την εξω-
σωματική γονιμοποίηση, η 
οποία δεν είναι τίποτε άλλο 
από τη γονιμοποίηση ενός 
ώριμου ωαρίου από ένα 
σπερματοζωάριο εργαστηρι-
ακά. Η εξωσωματική γονιμο-
ποίηση δεν αφορά μόνο τα 
υπογόνιμα ζευγάρια, όπως 
πιστεύουν οι περισσότεροι, 
αλλά και τα γόνιμα ζευγάρια 
που φέρουν είτε κάποιο κλη-
ρονομικό νόσημα είτε κά-
ποιo παθολογικό γονίδιο και 
φοβούνται μήπως το κληρο-
δοτήσουν στα παιδιά τους. 
Συμπερασματικά, η εξωσω-
ματική και ο προεμφυτευτι-
κός έλεγχος αφορούν πολύ 
περισσότερους ανθρώπους 
απ’ όσο νομίζουμε. 

Τα προβλήματα γονιμότητας λόγω του σύγ-
χρονου τρόπου ζωής, των κοινωνικών συνθη-
κών αλλά και των προβλημάτων υγείας, συνε-
χώς αυξάνονται. Ολοένα και περισσότερα ζευ-
γάρια καταφεύγουν στην εξωσωματική γονιμο-
ποίηση, προκειμένου να γίνουν γονείς. Χάρη σε 
αυτήν, μία στις δύο σχεδόν γυναίκες επιτυγχά-
νει την πολυπόθητη εγκυμοσύνη. Και όσο κι αν 
ακούγεται παράξενο, υπάρχουν υπογόνιμα ζευ-
γάρια από 29 χώρες που ήρθαν στην Ελλάδα 
για να καταφέρουν να πραγματοποιήσουν το 
όνειρό τους, όχι μόνο για να αποκτήσουν παιδί 

αλλά να είναι και υγιές. Η 
κλινική Γένεσις έχει κατα-
φέρει να συμπεριληφθεί το 
επιστημονικό της έργο στην 
παγκόσμια ιστοσελίδα IVF 
(w w w. I V F-Wor l d w i d e .
com). Αξίζει να αναφέρουμε 
πως στην κλινική, μέσω της 
εξωσωματικής γονιμοποίη-
σης, σε συνδυασμό με την 
προεμφυτευτική διάγνωση, 
κατά την οποία ελέγχεται 
κάθε έμβρυο χωριστά και με 
ακρίβεια, για να διαπιστω-
θεί αν φέρει κάποια ασθέ-
νεια, έχει γεννηθεί το πρώτο 
παιδί στον κόσμο με βιοψία 
βλαστοκύστεων, απαλλαγ-
μένο από μεσογειακή αναι-
μία, απαλλαγμένο από χρό-
νια κοκκιωματώδη νόσο, 
ενώ παράλληλα με τη μετα-
μόσχευση βλαστικών κυτ-
τάρων στο ίδιο, σώθηκε και 
το πάσχον αδερφάκι του, το 
2005. Επίσης, πραγματοποι-
ήθηκαν οι πρώτες στον κό-

σμο γεννήσεις παιδιών απαλλαγμένων από τη 
νόσο Cadasil το 2006, τη συγγενή υπερπλασία 
των επινεφριδίων το 2006, το σύνδρομο γναθο-
προσωπικής δυσόστωσης FSHD, το 2007. Ακό-
μη, για πρώτη φορά, το κανάλι CNN κάλυψε 
δημοσιογραφικά τη γέννηση υγιούς παιδιού 
στην κλινική, σε μια οικογένεια φορέων του 
συνδρόμου LEBER, με δύο τυφλά παιδιά, ενώ 
επετεύχθη και η πρώτη εγκυμοσύνη στην Ελλά-
δα μετά από προεμφυτευτική διάγνωση όλων 
των χρωμοσωμάτων με τη μέθοδο Array-CGH, 
το 2010.
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Ευχαριστούμε για τις 
πληροφορίες τον Κώστα 
Πάντο, Γυναικολόγο, Διευθυντή 
της κλινικής Γένεσις Αθηνών. 
(www.genesisathens.gr)

Νέα Ζωή
Η εξωσωματικΗ γονιμοποιΗσΗ εφαρμοζεται με επιτυχια εδω και 33 χρονια  

και εξακολουθει να αποτελει τΗν πιο αποτελεσματικΗ μεθοδο  
για τΗν αποκτΗσΗ ενοσ παιδιου. 


