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Προεμφυτευτική 
Γενετική Διάγνωση

«Hεξωσωματική γονιμοποίηση που για κά-
ποια ζευγάρια αποτελεί λύση ανάγκης, 
για κάποια άλλα είναι επιλογή. Μέσω της 

προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης η τεχνητή γονι-
μοποίηση «ανοίχθηκε» πλέον και στα γόνιμα ζευγάρια. 

Αρκετοί υποψήφιοι γονείς προχωρούν σε IVFκαι σε προ-
εμφυτευτική γενετική διάγνωση (για γενετικά νοσήματα 
που οι ίδιοι έχουν) για να διασφαλίσουν ότι το μωρό που θα 
αποκτήσουν θα είναι υγιές.
Επίσης, γόνιμα ζευγάρια με  προηγούμενες επαναλαμβανό-
μενες αποβολές επιλέγουν τον προεμφυτευτικό γενετικό 
έλεγχο των εμβρύων τους  ώστε να αυξήσουν τις πιθανότη-
τες να «κρατήσουν» το παιδάκι τους . Και τις περισσότερες 
φορές  τα καταφέρνουν!» 
Τα καλά νέα έρχονται από τον πλέον ειδικό στην εξωσω-
ματική γονιμοποίηση κ. Πάντο, Δ/ντη Μονάδας Αναπα-
ραγωγικής Ιατρικής της κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ. Η 
«Άποψη του Νότου» μίλησε με τον κ. Πάντο για την προ-
εμφυτευτική γενετική διάγνωση αλλά και για τα τελευταία 
επιτεύγματα της ιατρικής του ομάδας  και τις παγκόσμιες 
πρωτιές που έχουν κατακτήσει.
1. Τι είναι η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση;
Σε ζευγάρια που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της απόκτη-
σης παιδιού με σοβαρό γενετικό νόσημα, η προεμφυτευτική 
γενετική διάγνωση εκμηδενίζει την πιθανότητα η γυναίκα 
να κυοφορήσει πάσχον έμβρυο και να χρειασθεί να διακό-
ψει την εγκυμοσύνη της.
Η  προεμφυτευτική διάγνωση είναι το σύνολο των τεχνικών 
που εφαρμόζονται (δηλαδή βιοψία εμβρύων και μοριακή 
ανάλυση), προκειμένου να ελεγχθούν τα έμβρυα για γενε-
τικές διαταραχές, πριν από την μεταφορά τους στην μήτρα.  
Αφού ολοκληρωθεί ο γενετικός έλεγχος μόνο τα φυσιολο-
γικά γονιμοποιημένα ωάρια μεταφέρονται στην μήτρα ώστε 
η εγκυμοσύνη να ξεκινήσει με ασφάλεια.
2. Είναι απαραίτητο να γίνει εξωσωματική γονιμοποίηση 
προκειμένου να εφαρμοστεί η προεμφυτευτική γενετική 
διάγνωση;
Για να εφαρμοστεί η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση 
είναι απαραίτητη η δημιουργία των γονιμοποιημένων ωα-
ρίων στο εργαστήριο, διαδικασία που επιτυγχάνεται με την 
εξωσωματική γονιμοποίηση.  
Κατά την προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης λοιπόν 
γίνεται  η βιοψία των γονιμοποιημένων ωαρίων και η διά-
γνωση τους.  Διαχωρίζονται τα έμβρυα που είναι «υγιή» ως 
προς το νόσημα που αναζητούμε ή πάσχοντα,  και  τα  υγιή 
έμβρυα επιλέγονται στη συνέχεια για την μεταφορά στη 
μήτρα.
3. Τι είναι η βιοψία εμβρύων και πότε γίνεται;
Για να γίνει ο προεμφυτευτικός έλεγχος, είναι απαραίτητο 
να έχει προηγηθεί η λήψη κυττάρων (βιοψία) από τα έμ-
βρυα. Η βιοψία μπορεί να γίνει σε διαφορετικά στάδια ανά-
πτυξης του εμβρύου στο εργαστήριο.
Οι πρώτες κλινικές εφαρμογές στη προεμφυτευτική γενε-
τική  διάγνωση που έγιναν στο νοσοκομείο Hammersmith 
του Λονδίνου πριν από  25  περίπου χρόνια προέκυψαν από 
βιοψία στο στάδιο αυλάκωσης  δηλαδή  αφαίρεση ενός ή 
δύο κυττάρων του έμβρυου την τρίτη μέρα μετά τη γονιμο-
ποίηση και από τότε είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος σε όλα 
τα κέντρα στον κόσμο. 
Στο κέντρο μας εφαρμόζεται πρωτοποριακά από το 2004 και 
η μέθοδος βιοψίας βλαστοκύστεων δηλαδή αφαίρεση 5-10 
κυττάρων από το εξωτερικό περίβλημα της βλαστοκύστης 
την 5η μέρα της ζωής του εμβρύου. (Βλαστοκύστη λέγεται 
το έμβρυο κατά την 5η μέρα ανάπτυξης μετά τη γονιμοποί-
ηση και αποτελείται από 100-150 κύτταρα).
4. Ποιες είναι οι ενδείξεις για την προεμφυτευτική γενε-
τική διάγνωση, δηλαδή για ποια νοσήματα εφαρμόζεται;
Πρακτικά μπορεί να πει κανείς ότι η προεμφυτευτική διά-

Όταν η εξωσωματική γονιμοποίηση 
δεν είναι ανάγκη αλλά επιλογή!
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γνωση μπορεί να γίνει σε όλα τα γενετικά νοσήματα, εφό-
σον γνωρίζουμε τη γενετική διαταραχή.Λέγοντας αυτό 
περικλείουμε όλα τα μονογονιδιακά  νοσήματα  όπως η 
μεσογειακή αναιμία και η κυστική ίνωση ,αλλά και άλλα  
πιο σπάνια  που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής μας  
ή το προσδόκιμο   επιβίωσης μας.Νοσήματα δηλαδή που  
έχουν σχέση με καρκίνο π.χ   του μαστού,των  ωοθηκών ή 
του παχέος εντέρου.
Επίσης υπάρχουν νοσήματα που προκύπτουν από συν-
διασμό γονιδίων, όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης,τα  
οποία μέσω της προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης 
μπορούν να  αποκλειστούν.
5. Εκτός από τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων, έχει 
εφαρμοστεί σε άλλες περιπτώσεις; Για παράδειγμα, 
έχουμε διαβάσει οτι  ήρθε στη ζωή, στην Ελλάδα,από 
εσάς, το πρώτο παιδί με σκοπό να σώσει το αδερφάκι 
του που έπασχε  από μεσογειακή αναιμία.
Το συγκεκριμένο ζευγάρι (και οι δύο είναι φορείς με-
ταλλάξεων β μεσογειακής αναιμίας),  είχαν το αίτημα να 
αποκτήσουν πρωταρχικά ένα δεύτερο υγιές παιδί ώστε να 

ολοκληρώσουν την οικογένειά τους και παράλληλα να 
βοηθήσουν το πρώτο τους παιδί που νοσεί. Ακολουθήθηκε 
πρωτόκολλο ήπιας διέγερσης ωοθηκών στη γυναίκα και  οι 
μέδοδοι της εξωσωματικής γονιμοποίησης και βιοψίας των 
γονιμοποιημένων ωαρίων. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 
ο έλεγχος των μεταλλάξεων για τη μεσογειακή αναιμία και 
παράλληλα έλεγχος ιστοσυμβατότητας με το υπάρχον παιδί 
της οικογένειας.  Βρέθηκε ένα μόνο γονιμοποιημένο ωάριο 
υγιές και ιστοσυμβατό με το αδερφάκι του, το οποίο μετα-
φέρθηκε στη μήτρα της γυναίκας και γεννήθηκε ένα υγιές 
παιδί. Κατά τον τοκετό συλλέχθηκε αίμα από τον ομφάλιο 
λώρο , και τα βλαστικά αιμοποιητικά κύτταρα που απομο-
νώθηκαν χρησιμοποιήθηκαν  για τη θεραπεία του πρώτου 
παιδιού. Με τη μεταμόσχευση  σώθηκε το μεγαλύτερο παιδί 
της  οικογένειας που έπασχε από μεσογειακή αναιμία.
Ήδη με  την ίδια διαδικασία  θεραπεύτηκαν, από εμάς, παι-
διά από οικογένειες που υπήρχε κληρονομικότητα στα εξής 
νοσήματα: χρόνιακοκκιωματώδης νόσος, αναιμία fanconi, 
δρεπανοκυτταρική αναιμία, σύνδρομο Bruton καθώς και σε 
περιπτώσεις λευχαιμίας.

Μερικοι από τους λόγους που έρχονται στην κλινική ζευγαρια από 32 χώρες του κόσμου!

Παγκόσμιες πρωτιές και μεγάλες επιτυχίες 
της “ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ”
 Το επιστημονικό μας έργο συμπεριλαμβάνεται στην πα-

γκόσμια ιστορία του IVF (www.IVF-Worldwide.com) δη-
λαδή στην ιστορία της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

 Από εμάς γεννήθηκε το πρώτο παιδί στον κόσμο με βιο-
ψία βλαστοκύστεων απαλλαγμένο από μεσογειακή αναι-
μία το 2004.

 Από εμάς γεννήθηκε το πρώτο παιδί στον κόσμο, απαλ-
λαγμένο από χρόνια κοκκιωματώδη νόσο, το οποίο έσωσε 
το αδερφάκι του, δίνοντας του βλαστικά κυττάρα  για με-
ταμόσχευση το 2005.

 Από εμάς έγιναν οι πρώτες γεννήσεις στο κόσμο υγιών  
παιδιών, τα οποία σύμφωνα με τα γονίδιά τους και χωρίς 
την παρέμβασή μας ήταν πιθανό να πάσχουν από σπάνια 
γενετικά νοσήματα όπως η νόσος Cadasil(2006),η συγ-
γενής  υπερπλασία των επινεφριδίων(2006),το σύνδρομο 
γναθοπροσωπικής δυσόστωσης  FSHD (2007).

 Το 2007 η ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ προσέλκυσε το ενδιαφέρον  του διεθνούς ειδησεογραφικού δικτύου CNN για 
τη γέννηση υγιούς παιδιού από μια οικογένεια φορέων του συνδρόμου LEBER που μέχρι τότε είχαν γεννήσει δυο 
τυφλά παιδιά.Η είδηση έκανε το γύρο του κόσμου μέσα από τις οθόνες  για αρκετές ημέρες.

 Από εμάς επετεύχθη η πρώτη εγκυμοσύνη στην Ελλάδα μετά από  προεμφυτευτική γενετική διάγνωση όλων 
των χρωμοσωμάτων με τη μέθοδο Αrray-CGH το 2010.


