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ΜΗΤΕΡΑ: Αύξηση 10% στα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης
Οι πρωτοποριακές μέθοδοι ανάπτυξης και καλλιέργειας εμβρύων στην καθημερινή πρακτική της
εξωσωματικής γονιμοποίησης εξασφαλίζουν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας σύλληψης και χαμηλότερα
ποσοστά επιπλοκών στα ζευγάρια. Στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF) του
ΜΗΤΕΡΑ, χάρη στην ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή των νέων τεχνικών παρακολούθησης
εμβρύων “time - lapse”, της εξειδικευμένης μικρογονιμοποίησης “IMSI” και της ταχείας και
αναλυτικότερης προεμφυτευτικής διάγνωσης με CGH - array, τα ποσοστά επιτυχίας έχουν αυξηθεί
κατά 10% το τελευταίο έτος συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.
Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν στη διημερίδα με θέμα «Πρωτοπορία στην εξωσωματική» που
διοργάνωσε η Μονάδα IVF του ΜΗΤΕΡΑ στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» στις 15-16 Μαρτίου, με
τη συμμετοχή διακεκριμένων ιατρών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ο Dr
Ramesan Navaratnarajah, Μαιευτήρας Γυναικολόγος εξωσωματικής γονιμοποίησης & Διευθυντής στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου Barts & Royal London Hospital και ο Dr. Alan Thornhill,
κλινικός εμβρυολόγος, ομ. Καθηγητής Αναπαραγωγικής Γενετικής στο Πανεπιστήμιο του Kent και
μέλος της Δημόσιας Αρχής Ελέγχου των Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Βρετανίας
(HFEA).
Η HFEA πρόσφατα ενέκρινε τη νέα μέθοδο μεταφοράς μιτοχονδριακού DNA δότριας σε ωάρια
λήπτριας, με στόχο να αποτρέψει τη γέννηση παιδιών με σοβαρά κληρονομούμενα νοσήματα. Με την
απόφαση αυτή το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται η πρώτη χώρα διεθνώς που επιτρέπει τη μεταμόσχευση
μιτοχονδρίων σε γυναίκες που κινδυνεύουν να κληρονομήσουν μιτοχονδριακές ασθένειες στα παιδιά
τους. Το αποτέλεσμα αυτής της μεθόδου που ονομάζεται “three parent IVF” είναι η γέννηση υγιούς
παιδιού που περιέχει γενετικό υλικό από τρεις ανθρώπους.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο Dr. Thornhill μίλησε για την ασφάλεια στην εξωσωματική
γονιμοποίηση, επισημαίνοντας ότι μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις είναι η δυνατότητα καλύτερης
επιλογής εμβρύων, με την οποία αποφεύγονται οι πολύδυμες κυήσεις που αποτελούν αυξημένο
παράγοντα κινδύνου για τη μητέρα και το παιδί. Παράλληλα, με την εφαρμογή τόσο των
ενδεδειγμένων ηθικών, όσο και των τεχνικών κανόνων, μπορούν να αποτραπούν επιπλοκές που έχουν
να κάνουν με την ιατρική διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, όπως για παράδειγμα
εμπλοκές σε νομικό επίπεδο που αφορούν τη σωστή ταυτοποίηση των γονέων και τη διαχείριση του
γενετικού υλικού τους.

Από την πλευρά του, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας IVF του ΜΗΤΕΡΑ, Μαιευτήρας
Γυναικολόγος, κ. Χάρης Χηνιάδης τόνισε ότι «Η Μονάδα IVF του ΜΗΤΕΡΑ συγκαταλέγεται μεταξύ
των μεγαλύτερων Μονάδων στη χώρα, 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 μεγάλο & οργανωμένο μαιευτικό και γυναικολογικό νοσοκομείο, εξασφαλίζοντας
τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και κάλυψη από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, με πολυετή εμπειρία
στο εξωτερικό».
Στο πλαίσιο της διημερίδας, ο Διευθυντής της Μονάδας IVF ΜΗΤΕΡΑ, κλινικός εμβρυολόγος κ.
Giles Palmer δήλωσε «Η φετινή ημερίδα είχε ως σκοπό να εξετάσει καινούριες μεν, αλλά εφαρμόσιμες
σήμερα τεχνικές με έμφαση στην ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή τους για την επίτευξη του
τελικού στόχου: την απόκτηση ενός υγιούς παιδιού. Το άριστα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό
της Μονάδας του ΜΗΤΕΡΑ και οι έμπειροι εμβρυολόγοι εξασφαλίζουν τη σωστή αντίληψη και
εφαρμογή της κάθε καινοτόμου τεχνολογίας με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε ως αποτέλεσμα όχι μόνο
την αύξηση των ποσοστών επιτυχίας αλλά και την μείωση του ποσοστού επιπλοκών».
Μαζική παράλληλα ήταν η προσέλευση στην εκδήλωση για την ενημέρωση του κοινού την Κυριακή 16
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.

