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«Η εξωσωματική 
απευθύνεται πλέον και στα 
μη υπογόνιμα ζευγάρια, 
αφού αρκετοί γονείς φέρουν 
κληρονομικές ασθένειες»

Τ
ο όνειρο της απόκτησης ενός υγιούς παι-
διού μπορούν πλέον να πραγματοποιή-
σουν σχεδόν όλα τα ζευγάρια. Με τις νέ-

ες τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 
αντιμετωπίζονται πλέον τα περισσότερα προ-
βλήματα γονιμότητας και εξασφαλίζονται υψη-
λά ποσοστά επιτυχίας. Αυτό επισημαίνει ο γυ-
ναικολόγος Κωνσταντίνος Πάντος, διευθυντής 
Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης της ΓΕ-
ΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ, γενικός γραμματέας της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής.

«Εμείς στη ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ πιστεύουμε 
πραγματικά στην εξατομικευμένη φροντίδα 
αλλά και θεραπεία, αφού και από ιατρικής και 
από ψυχολογικής πλευράς το κάθε ζευγάρι, η 
κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και χρειάζεται 
άλλη προσέγγιση, άλλη θεραπεία, άλλη αντι-
μετώπιση», τονίζει ο Κ. Πάντος. 

 Πότε ένα ζευγάρι πρέπει να δει ειδικό; 
Ενα ζευγάρι -και όχι μόνο η γυναίκα- πρέπει 
να αρχίσει να θορυβείται έπειτα από έναν 
χρόνο ανεπιτυχών προσπαθειών για σύλλη-
ψη. Ως προσπάθεια ορίζουμε τις ελεύθερες 
σεξουαλικές επαφές για 12 μήνες, ανάμεσα 
σε άτομα που βρίσκονται σε αναπαραγωγι-
κή ηλικία. Θα πρέπει όμως να ξεκαθαρίσου-
με πως η εξωσωματική είναι η τελευταία α-
πό μια σειρά λύσεων στην υπογονιμότητα. 
Οπότε, το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι 
να έχουμε μια διάγνωση για να δούμε ποιος 
είναι ο λόγος, η αιτία που δεν καταφέρνου-
με την πολυπόθητη εγκυμοσύνη. Πριν προ-
χωρήσουμε σε οποιαδήποτε θεραπευτική 
μέθοδο, θα πρέπει να γίνουν κάποιες εξετά-
σεις, και μάλιστα καλό θα ήταν να γίνουν σε 
εξειδικευμένα εργαστήρια.
 Σε ποιες περιπτώσεις ακόμα και ένα γό-

νιμο ζευγάρι απευθύνεται σε εσάς;
Η εξωσωματική γονιμοποίηση απευθύνεται 
πλέον και στα μη υπογόνιμα ζευγάρια, αφού 
αρκετοί γονείς, οι οποίοι φέρουν κληρονο-
μικές ασθένειες, χρησιμοποιούν τον προεμ-
φυτευτικό γεννητικό έλεγχο που γίνεται μέ-
σω της εξωσωματικής, ώστε να αποκλείσουν 
την πιθανότητα να γεννηθεί ένα παιδί που 
φέρει την ασθένεια.
 Μήπως εγκυμονούν κινδύνους για τη 

μητέρα ή το παιδί τα φάρμακα που χρη-
σιμοποιούνται;

Πληθυσμιακές μελέτες που έχουν γίνει για 
περισσότερα από 30 χρόνια σε χιλιάδες γυ-
ναίκες σε Αυστραλία, Αγγλία, Γαλλία και σε 
πολλές άλλες χώρες, έχουν αποδείξει την πλή-

«Eνα υγιές παιδί για 
όλα τα ζευγάρια»
«Η κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ υποδέχεται ζευγάρια από 32 χώρες του κόσμου 
που έρχονται για να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους να γίνουν γονείς»

f Το επιστημονικό μας έργο συμπεριλαμβάνεται στην πα-
γκόσμια ιστορία του IVF (www.IVF-Worldwide.com), δηλαδή 
της ιστορίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

f Από εμάς γεννήθηκε το 2004 το πρώτο παιδί στον κόσμο με 
βιοψία βλαστοκύστεων, απαλλαγμένο από μεσογειακή αναιμία.

f Από εμάς γεννήθηκε το 2005 το πρώτο παιδί στον κόσμο, 
απαλλαγμένο από χρόνια κοκκιωματώδη νόσο, το οποίο 
έσωσε το αδερφάκι του δίνοντάς του βλαστικά κύτταρα για 
μεταμόσχευση. 

f Από εμάς έγιναν οι πρώτες γεννήσεις στο κόσμο υγιών παι-
διών, τα οποία, σύμφωνα με τα γονίδιά τους και χωρίς την πα-
ρέμβασή μας, ήταν πιθανό να πάσχουν από σπάνια γενετι-

κά νοσήματα, όπως η νόσος Cadasil (2006), η συγγενής υπερ-
πλασία των επινεφριδίων (2006), το σύνδρομο γναθοπροσωπι-
κής δυσόστωσης FSHD (2007).

f Το 2007, η ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ προσέλκυσε το ενδιαφέ-
ρον του διεθνούς ειδησεογραφικού δικτύου CNN για τη γέννη-
ση υγιούς παιδιού από μια οικογένεια φορέων του συνδρόμου 
LEBER, που μέχρι τότε είχαν γεννήσει δύο τυφλά παιδιά. Η εί-
δηση, επί αρκετές ημέρες, έκανε τον γύρο του κόσμου μέσα 
από τις οθόνες της τηλεόρασης.

f Από εμάς επετεύχθη το 2010 η πρώτη εγκυμοσύνη στην Ελ-
λάδα έπειτα από προεμφυτευτική γενετική διάγνωση όλων των 
χρωμοσωμάτων, με τη μέθοδο Αrray-CGH.

παγκοσμιεσ διακρισεισ

ρη ασφάλεια των φαρμάκων, τα οποία μά-
λιστα έχει αποδειχθεί ότι δεν συνδέονται με 
την εμφάνιση νεοπλασιών σε βάθος χρόνου, 
όπως θεωρεί ο πολύς κόσμος.
 Ποιον θεωρείτε τον μεγαλύτερο μύθο 

στην εξωσωματική γονιμοποίηση;
Ενας από τους μεγαλύτερους μύθους της εξω-
σωματικής γονιμοποίησης νομίζω πως υπήρ-
ξε για πολλά χρόνια ότι τα παιδάκια που γεν-
νιούνται από αυτή τη μέθοδο δεν είναι «φυ-
σιολογικά» και απολύτως υγιή, ότι είναι παι-
διά του σωλήνα ή του εργαστηρίου και αυτό 
προκαλεί προβλήματα στην υγεία τους. Αυ-
τός ο μύθος έχει καταρριφθεί σε διπλό επίπε-
δο. Πρώτον, αν φανταστούμε ότι πλέον κα-
ταφεύγουν και επιλέγουν την εξωσωματική 
γονιμοποίηση και γόνιμα ζευγάρια, ακριβώς 

μία, κυστική ίνωση). Με τη μέθοδο της προ-
εμφυτευτικής διάγνωσης το έμβρυο, πριν το-
ποθετηθεί στη μήτρα, μπορεί να ελεγχθεί γε-
νετικά μέχρι και για 350 ασθένειες. Και, δεύ-
τερον, στατιστικές έχουν αποδείξει ότι τα παι-
διά που έχουν γεννηθεί από εξωσωματική γο-
νιμοποίηση είναι πιο έξυπνα...
 Για πρώτη φορά ένα ελληνικό επιστημο-

νικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-learning 
περνά τα σύνορα της χώρας μας. Τι ανακοι-
νώθηκε στο τελευταίο επιτυχημένο τετραή-
μερο συνέδριο (στη Θεσσαλονίκη) της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρι-
κής, της οποίας είστε γραμματέας;

Οι εργασίες του συνεδρίου επικεντρώθηκαν 
στους νέους ορίζοντες που ανοίγει το διαδί-
κτυο στον ιατρικό τουρισμό και στην εκπαί-
δευση των ιατρών του εξωτερικού από Ελλη-
νες ιατρούς. Εδώ και έναν χρόνο το Εθνικό Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με 
την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρι-
κής, υλοποιεί πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης (e-learning) με θέμα την ανθρώ-
πινη αναπαραγωγή. Η πρακτική άσκηση, δε, 
γίνεται στη ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία υπο-
δέχεται ζευγάρια από 32 χώρες του κόσμου.
Το πρόγραμμα αυτό, του οποίου τον πρώ-
το κύκλο έχουν ήδη ολοκληρώσει περισσό-
τεροι από 60 Ελληνες ιατροί, βιολόγοι και 
άλλοι επαγγελματίες υγείας, για πρώτη φο-
ρά βγαίνει εκτός συνόρων. Υπό την αιγίδα 
του ελληνικού Πανεπιστημίου και του Πανε-
πιστημίου του Βουκουρεστίου το πρόγραμ-
μα θα «ταξιδέψει» στη Ρουμανία για να επι-
μορφωθούν σε αυτόν τον τομέα και οι Ρου-
μάνοι ιατροί, γεγονός που αποτελεί την αρ-
χή μιας πρωτοποριακής συνεργασίας στον 
βαλκανικό και μεσογειακό χώρο.

Οι επιστημονικές πρωτοπορίες της κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ

για να αποφύγουν τη μετάδοση στην επό-
μενη γενιά πιθανών κληρονομικών νοσημά-
των που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής 
των ανθρώπων ή τους μειώνουν το προσδό-
κιμο ζωής (ορισμένες μορφές καρκίνου, με-
σογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναι-
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