Η προεµφυτευτική ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Τ

α περισσότερα ζευγάρια που δεν καταφέρνουν
να επιτύχουν κύηση µετά από ένα χρόνο ελεύθερης σχέσης δεν είναι στείρα, όπως αρκετοί
πιστεύουν, αλλά υπογόνιµα. Άλλωστε το 18% των
ζευγαριών παγκοσµίως σήµερα αντιµετωπίζει προβλήµατα µε τη γονιµοποιητική του ικανότητα. Η πλειονότητα αυτών έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει παιδί
ύστερα από κατάλληλη θεραπεία, που θα του χορηγήσει µια έµπειρη επιστηµονική οµάδα. Μία
στις δύο γυναίκες που έρχονται σε µας, επιτυγχάνουν την πολυπόθητη εγκυµοσύνη.
Το έργο της κλινικής µας δεν αναγνωρίζεται µόνο από τις επιτυχίες µας αλλά και από τα
βιβλιογραφικά δεδοµένα, από τις δηµοσιεύσεις στις οποίες έχουµε προβεί. Έχουµε προσπαθήσει να ανοίξουµε νέους δρόµους σε συνεργασία µε ξένα πανεπιστήµια, εφαρµόζοντας
νέες µεθόδους και προσπαθώντας να ανακαλύψουµε νέους τρόπους για να αυξήσουµε το
ποσοστό επιτυχίας. Ως αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας, το έργο της κλινικής µας έχει
ενταχθεί στο διεθνές site του HISTORY OF IVF(της ιστορίας της εξωσωµατικής γονιµοποίησης www.IVF-Worldwide.com) όπου αναφέρονται όλες αυτές οι ιατρικές µονάδες διεθνώς οι
οποίες έχουν ανοίξει νέους δρόµους. Είµαστε οι µοναδικοί από την Ελλάδα που αναφερόµαστε µέσα σε αυτό το site. Όπως επίσης έχουµε αναγνωριστεί ως πρωτοπόροι και στην προεµφυτευτική ΓΕΝΕΤΙΚΗ διάγνωση, την τεχνική δηλαδή που ανιχνεύει τα γενετικά νοσήµατα του
εµβρύου πριν αυτό µεταφερθεί στη µήτρα της γυναίκας.
Έχουµε εφαρµόσει τον προεµφυτευτικό ΓΕΝΕΤΙΚΟ έλεγχο σε διάφορα σπάνια νοσήµατα.
Για παράδειγµα στο σύνδροµο LEBER-αµαύρωση. Ένα ζευγάρι µε δυο τυφλά παιδιά απέκτησε τελικά ένα υγιές παιδάκι µε τη µέθοδο της προεµφυτευτικής ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ διάγνωσης,
γεγονός που έκανε το γύρο του κόσµου! Καλύφθηκε δηµοσιογραφικά ακόµα και από το διεθνές ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN - (http://edition.cnn.com/video/#/video/
international/2011/01/31/wv.embryo.euro.switch.bk.d.cnn?iref=allsearch ).

Η προεµφυτευτική διάγνωση θεωρείται και είναι η πιο µεγάλη επιτυχία στον τοµέα της υποβοηθούµενης αναπαραγωγής µέχρι σήµερα, γιατί δίνει και αυξηµένες πιθανότητες τεκνοποίησης και πάνω από όλα εξασφαλίζει ότι τα παιδιά που θα γεννηθούν θα είναι απαλλαγµένα από τα κληρονοµικά γενετικά νοσήµατα για τα οποία θα έχουν κάνει τον προεµφυτευτικό
έλεγχο. Στο εργαστήριο µπορούµε να δούµε ποια έµβρυα φέρουν σοβαρές χρωµοσωµικές
ανωµαλίες, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν θα καταφέρουν να αναπτυχθούν φυσιολογικά οπότε δεν πρέπει να µεταφερθούν. Μετά την γενετική ανάλυση, µόνο τα υγιή έµβρυα επιλέγονται για µεταφορά στη µήτρα, αυξάνοντας έτσι και το ποσοστό επιτυχίας.
Στην εξωσωµατική γονιµοποίηση µεγάλη σηµασία στην επιτυχία έχει η ποιότητα των εµβρύων που µεταφέρουµε στη µήτρα, για αυτό και τελευταία έχουν αναφερθεί πολλές και
διαφορετικές προσεγγίσεις για την επιλογή των "κατάλληλων" ή αλλιώς "πιο εµφυτεύσιµων"
γονιµοποιηµένων ωαρίων, όπως η µεταβολοµική ή η µικροσκοπική παρακολούθηση µε time
lapse microscopia. Όµως πραγµατικά, όσο χρήσιµες και να είναι και οι άλλες µέθοδοι η προεµφυτευτική ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ έχει φέρει την επανάσταση αφού ξέρουµε ότι το ποσοστό
των εµβρύων µε µεταλλάξεις αυξάνεται δραµατικά σε γυναίκες µεγαλύτερης ηλικίας. Ήδη
στην Ελλάδα το 2010 είχαµε τα πρώτα διδυµάκια που γεννήθηκαν µε αυτήν την µέθοδο της
βιοψίας και του προεµφυτευτικού ελέγχου µε την Array-CGH, στην κλινική µας, όπου ελέγξαµε και τα 46 χρωµοσώµατα,δηλαδή τα 23 ζεύγη χρωµοσωµάτων που έχει ο άνθρωπος.
Η νέα επιστηµονική τάση στον τοµέα της εξωσωµατικής είναι η εµφύτευση ενός µόνο εµβρύου το οποίο θα είναι πλήρως ελεγµένο. Και είµαστε αρκετά κοντά στο στόχο αυτό, που
είναι να αυξήσουµε και τα ποσοστά επιτυχίας και να µην έχουµε πολύδηµες κυήσεις.
Τα νέα φάρµακα µειώνουν την ταλαιπωρία των ζευγαριών κάνοντας λιγότερες ενέσεις, ίσως
και µια φορά την εβδοµάδα και θεωρούνται και απολύτως ασφαλή. Έχουν γίνει πλέον πάρα
πολλές πληθυσµιακές µελέτες π.χ. σε Αυστραλία, Αγγλία, Γαλλία µετά από παρακολούθηση
20ετών σε 30.000 γυναίκες που αποδεικνύουν ότι δεν αυξήθηκε το ποσοστό νεοπλασιών
µετά τη χρήση των φαρµάκων. Από αυτό φαίνεται και η ασφάλειά τους.

ΜΟΝΑΔΑ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
• Το επιστηµονικό έργο µας συµπεριλαµβάνεται στην παγκόσµια ιστορία του IVF.
(www.IVF-Worldwide.com).
• Γεννήθηκε το πρώτο παιδί στον κόσµο µε βιοψία βλαστοκύστεων, απαλλαγµένο από µεσογειακή αναιµία το 2004.
• Γεννήθηκε το πρώτο παιδί στον κόσµο, απαλλαγµένο από χρόνια κοκκιωµατώδη νόσο που
παράλληλα µε µεταµόσχευση βλαστικών κυττάρων έσωσε το πάσχον αδελφάκι του το 2005.
• Πρώτες γεννήσεις παιδιών στον κόσµο για τη
νόσο Cadasil το 2006, τη συγγενή υπερπλασία
των επινεφριδίων το 2006, το σύνδροµο γναθοπροσωπικής δυσόστωσης (FSH-MD) το 2007.
• Δηµοσιογραφική κάλυψη από το κανάλι CNN
για τη γέννηση υγιούς παιδιού σε µια οικογένεια φορέων του συνδρόµου LEBER µε 2 τυφλά
παιδιά το 2011.
• Πρώτη εγκυµοσύνη στην Ελλάδα µετά από
προεµφυτευτική διάγνωση όλων των χρωµοσωµάτων µε τη µέθοδο Array-CGH το 2010.
• Our scientific work is included in the Milestones
of the IVF history (www.IVF-Worldwide.com).

• The first live-birth worldwide after trophectoderm biopsy and
preimplantation genetic testing of human blastocysts for betaThalassaemia in 2004.
• The first live-birth worldwide after preimplantation genetic testing for
Chronic Granulomatous disease coupled with HLA-typing. The first, in
Greece, successful Hematopoietic Stem Cell Transplantation from the
PGD-selected unaffected child that has saved his HLA-Identical Sibling
affected with Chronic Granulomatous disease in 2005.
• First live births worldwide following PGD for Cadasil in 2006, congenital
lipoid adrenal hyperplasia in 2006 and FacioScapuloHumeral Muscular
Dystrophy (FSH-MD) in 2007.
• Healthy child born in family with 2 blind children from Leber syndrome
(CNN coverage) in 2011.
• First pregnancy in Greece from preimplantation screening of all 23
chromosomes using Array-CGH technology in 2010.
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