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Ενα σενάριο επιστημονικής φαντασίας γίνεται πραγματικότητα: 
σήμερα μπορείς να παγώσεις τα πλεονάζοντα έμβρυα της 
εξωσωματικής και να τα χρησιμοποιήσεις στο μέλλον.

Baby Cool

Μωρά για αργότερα 
Το ανθρώπινο έμβρυο 
καταψύχεται επιτυχώς στα 
αρχικά στάδια της επώασης, 
δηλαδή είτε στο στάδιο των 
προπυρήνων είτε μετά την 
κυτταρική διαίρεση. Μπορεί να 
γίνει ακόμη και στο στάδιο της 
βλαστοκύστης, όταν το έμβρυο 
φτάσει στην 5η-6η μέρα ζωής 
του. 
Υπάρχουν δύο διαφορετικά 
πρωτόκολλα, που εφαρμόζονται 
στην κατάψυξη των ανθρώπινων 
εμβρύων. Το πρώτο είναι το 
λεγόμενο κλασικό πρωτόκολλο 
αργής κατάψυξης. Αν έχει 
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στον παγο
Κι όμως, είναι 

αλήθεια

δημιουργηθεί βλαστοκύστη, η 
κατάψυξη γίνεται με 
κρυοπροστατευτικά διαλύματα, 
ενώ αν έχει σχηματιστεί το 
έμβρυο, χρησιμοποιούνται οι 
ουσίες προπανοδιόλη και 
σουκρόζη. Το δεύτερο 
πρωτόκολλο είναι η υαλοποίηση 
(vitrification), που 
χρησιμοποιείται σε όλα τα 
στάδια. Μπορεί, μάλιστα, να 
εφαρμοστεί και στην κατάψυξη 
ωαρίων παρουσιάζοντας πολύ 
υψηλά ποσοστά επιβίωσης. 
Οταν μπαίνεις σε διαδικασία 
εξωσωματικής γονιμοποίησης, 
λαμβάνονται πολλά ωάρια, τα 

οποία γονιμοποιούνται και 
δημιουργούν πλεονάζοντα 
έμβρυα. Αν θέλεις, μπορείς να 
ζητήσεις αυτά τα έμβρυα να 
διατηρηθούν στην 
κρυοσυντήρηση και να τα 
χρησιμοποιήσεις σε μελλοντικό 
φυσικό κύκλο χωρίς να 
προηγηθεί η λήψη φαρμάκων.

Η νέα τεχνολογία 
Η κατάψυξη ωαρίων με τον 
κλασικό τρόπο παρέμενε μέχρι 
πρόσφατα μια από τις 
μεγαλύτερες αδυναμίες της 
υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής. Ο λόγος ήταν 
ότι δεν έδινε τα επιθυμητά 
αποτελέσματα, αφού τα 
ποσοστά επιβίωσης ήταν 
χαμηλά. Ευτυχώς, η σύγχρονη 
τεχνική της υαλοποίησης 
άλλαξε τα δεδομένα στο χώρο 
της κατάψυξης εμβρύων. Εκτός 
από υψηλά ποσοστά 
γονιμοποίησης έχει μεγάλη 
επιτυχία στην επιβίωση και την 
επίτευξη εγκυμοσύνης. Ενα από 
τα πλεονεκτήματά της είναι ότι 
σου δίνει τη δυνατότητα 
κατάψυξης ωοθηκικού ιστού. 
Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να 
μείνεις έγκυος, ακόμα κι αν για 
κάποιο λόγο σου έχουν 
αφαιρέσει τις ωοθήκες. Με 
ειδικές τεχνικές γίνεται η 
απόψυξη του ωοθηκικού ιστού 
κι επιτυγχάνεται η παραγωγή 
ωαρίων και η γονιμοποίησή 
τους. Η σημερινή τεχνολογία 
βοηθάει στην επιβίωση του 
90-95% των εμβρύων μετά την 
απόψυξη. Οσο για την 
πιθανότητα επιτυχίας μετά τη 
μεταφορά αποψυγμένων 
εμβρύων, μάθε ότι είναι σχεδόν 
ίδια με την πιθανότητα 
επιτυχίας μετά από 
εμβρυομεταφορά χωρίς 
κατάψυξη. Οι μελέτες που 
έχουν γίνει έως σήμερα (σε 
διεθνές επίπεδο) δείχνουν ότι 
τα ποσοστά ανωμαλιών σε 
έμβρυα από απόψυξη δεν 
διαφέρουν ούτε από τα 
αντίστοιχα της εξωσωματικής 
γονιμοποίησης ούτε από εκείνα 
της σύλληψης με φυσικό τρόπο.


