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ΜΗΤΕΡΑ: Καινοτομίες στην εξωσωματική

Η πρόοδος της επιστήμης καθιστά όλο και πιο εφικτό το όνειρο, να αποκτήσουν το δικό τους υγιές
παιδί, περισσότεροι υποψήφιοι γονείς με υπογονιμότητα.
Οι πρωτοπόρες μέθοδοι ανάπτυξης και καλλιέργειας εμβρύων σε συνδυασμό με τη σύγχρονη υποδομή
του εργαστηρίου της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, έχουν
συντελέσει στη διενέργεια περισσότερων από 10.000 κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης την
τελευταία 10ετία και στη γέννηση περισσότερων από 3.000 παιδιών, με τις τεχνικές αυτές.
Αυτό ανακοινώθηκε στη διημερίδα με θέμα «Γονιμότητα 360 ο» που διοργάνωσε η Μονάδα
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» το Σάββατο και
την Κυριακή 9-10 Μαρτίου, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ιατρών από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
μεταξύ των οποίων και ο διεθνούς φήμης Καθηγητής Γυναικολογίας, Prof. Mats Brännström
(Sahlgrenska Academy, Πανεπιστήμιο Gothenburg, Σουηδία), ο οποίος έχει διενεργήσει την πρώτη
επιτυχή μεταμόσχευση μήτρας παγκοσμίως.
Ο Καθηγητής μίλησε για τα νεώτερα δεδομένα στη μεταμόσχευση μήτρας, τις προοπτικές εφαρμογής
στον άνθρωπο και τη συσχέτισή της με τις τεχνικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Όπως είπε
χαρακτηριστικά «Επιθυμούμε οι γυναίκες που έχουν γεννηθεί χωρίς μήτρα και γυναίκες που έχασαν τη
μήτρα τους εξαιτίας ασθένειας, να μπορέσουν να κυοφορήσουν. Μέχρι σήμερα η ομάδα μου έχει
πραγματοποιήσει 6 επιτυχείς μεταμοσχεύσεις μήτρας με το μόσχευμα να έχει γίνει αποδεκτό. Το
επόμενο βήμα είναι οι γυναίκες αυτές να κυοφορήσουν, αφού υποβληθούν σε διαδικασία εξωσωματικής
γονιμοποίησης. Αυτό ακόμη δεν έχει επιτευχθεί στον άνθρωπο, έχει επιτευχθεί όμως επιτυχώς σε
πειραματόζωα. Στη διημερίδα είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με τους συναδέλφους της Μονάδας IVF
του ΜΗΤΕΡΑ, προκειμένου να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί κύηση στις
γυναίκες αυτές. Καταλήγουμε ότι μετά από 12 χρόνια έρευνας, είμαστε πλέον πολύ κοντά το όνειρο
αυτό να γίνει πραγματικότητα».
Σχολιάζοντας, την επιστημονική καινοτομία της μεταμόσχευσης μήτρας, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Δρ.
Γεώργιος Ιωαννίδης τόνισε ότι «Είμαστε πάντα σε συνεχή συνεργασία με τους πιο διακεκριμένους
συναδέλφους μας παγκοσμίως, έτσι ώστε να εφαρμόζουμε πάντα πρωτοπόροι τις νέες τεχνικές
εξωσωματικής γονιμοποίησης. Στο ΜΗΤΕΡΑ αναγνωρίζουμε ότι τέτοιες τεχνικές είναι πλέον εφικτές
και βαδίζουμε υποστηρικτές και συνοδοιπόροι των Σουηδών συναδέλφων μας. Μια τέτοια πιθανή
εξέλιξη θα μπορούσε να ξεπεράσει τα προβλήματα που έχει η διαδικασία της παρένθετης μητρότητας
και να βοηθήσει τα ζευγάρια στα οποία η γυναίκα δεν έχει μήτρα να κυοφορήσουν. Εγείρονται όμως
και ηθικά διλλήματα, τα οποία πρέπει στα επόμενα χρόνια να αποσαφηνιστούν και θεσμοθετηθούν από

την επίσημη πολιτεία κάθε κράτους. Διλήμματα για το ποιά γυναίκα και σε ποιά ηλικία μπορεί να γίνει
δωρήτρια ή λήπτρια μήτρας», προσέθεσε.
Από την πλευρά του ο Διευθυντής του εργαστηρίου της Μονάδας IVF ΜΗΤΕΡΑ, κλινικός εμβρυολόγος
κ. Giles Palmer δήλωσε ότι «Ένα στα 6 ζευγάρια αναπαραγωγικής ηλικίας που επιθυμούν να
αποκτήσουν παιδί, αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Με σύμμαχο τις συνεχείς εξελίξεις και τις καινοτομίες στο
χώρο της εξωσωματικής γονιμοποίησης, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση
θεραπείας στο σύγχρονο υπογόνιμο ζευγάρι. Ήδη, χάρη στην εφαρμογή των νέων τεχνικών
παρακολούθησης εμβρύων “time - lapse”, εξειδικευμένης μικρογονιμοποίησης “IMSI” και
προεμφυτευτικής διάγνωσης, τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής στη Μονάδα μας έχουν αυξηθεί
κατά 10% το τελευταίο έτος συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια».
Μαζική ήταν παράλληλα η προσέλευση στην εκδήλωση για την ενημέρωση του κοινού την Κυριακή 10
Μαρτίου, όπου δόθηκε ένα ανοιχτό βήμα διαλόγου στα ζευγάρια που θέλησαν να ενημερωθούν για τις
νέες τεχνικές και τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της εξωσωματικής
γονιμοποίησης. Στα ζευγάρια που προσήλθαν, δόθηκε έκπτωση 20% για έναν κύκλο εξωσωματικής
γονιμοποίησης στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF) του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ και μία
δωρεάν επίσκεψη σε διαιτολόγο και ψυχολόγο.

Η Μονάδα IVF του ΜΗΤΕΡΑ συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων Μονάδων, με τους πλέον
επιτυχημένους κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης ενώ η πιστοποίησή της με το Πρότυπο ISO 9001:2008
ενισχύει τη θέση της στον χάρτη του ιατρικού τουρισμού διεθνώς. Είναι οργανωμένη σύμφωνα με τα πρότυπα
αντίστοιχων Μονάδων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι από τις πλέον αξιόπιστες στην Ελλάδα,
καθώς λειτουργεί μέσα σε οργανωμένο μαιευτικό και γυναικολογικό νοσοκομείο, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη
δυνατή ασφάλεια και κάλυψη από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων.

