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editorial
αλώς ήρθατε στην ϖρώτη έκδοση του ϖεριοδικού Go, µια νέα τριµηνιαία ϖρο-
σϖάθεια ϖου έρχεται να συµϖληρώσει την ιστοσελίδα www.gonimotita.gr.
Το ϖεριοδικό ϖου κρατάτε στα χέρια σας σκοϖεύει να ϖαρουσιάσει θέµατα
γονιµότητας µε αϖλά λόγια και µέσα αϖό το ϖρίσµα της καθηµερινότητας. 

Στην Ελλάδα του 2020, όϖου το καµϖανάκι της υϖογεννητικότητας χτυϖάει εδώ και ϖολλά
χρόνια, υϖάρχουν ϖολλά ζευγάρια ϖου θέλουν ένα ϖαιδί, αλλά δεν µϖορούν να το αϖο-
κτήσουν. 
Κι αυτά τα ζευγάρια δεν είναι λίγα. Σχεδόν 1 στα 6 ζευγάρια δυσκολεύονται να ϖετύχουν
µια εγκυµοσύνη σύµφωνα µε τις τελευταίες στατιστικές, δηλαδή το 17% των ζευγαριών
έχουν κάϖοιο ϖρόβληµα µε τη γονιµότητά τους! 
Αυτό σηµαίνει ότι -στατιστικά- όλοι µας ξέρουµε κάϖοιον/α συγγενή ή φίλο/η ϖου έχει
υϖογονιµότητα (ακόµα κι αν εµείς δεν το γνωρίζουµε εϖειδή δεν µας το έχει ϖει). 
Κι αυτοί οι άνθρωϖοι υϖοφέρουν ϖολλές φορές σιωϖηλά…

Μέσα σε αυτήν την ϖραγµατικότητα, το ϖεριοδικό Go έρχεται να καλύψει ένα µεγάλο
κενό στη χώρα µας και να στηρίξει όλα τα ζευγάρια ϖου χρειάζονται βοήθεια.
Έχουµε στόχο να συµβάλλουµε στην κατάρριψη του ταµϖού της υϖογονιµότητας – ϖι-
στεύουµε ότι η δυσκολία σύλληψης είναι µια ιατρική κατάσταση ϖου µϖορεί να αντιµε-
τωϖιστεί. Κανένας δεν ϖρέϖει να αισθάνεται άσχηµα όταν έχει µειωµένη γονιµότητα, όϖως
και κανένας δεν αισθάνεται άσχηµα όταν έχει γρίϖη ή σκωληκοειδίτιδα.
Φιλοδοξούµε να ϖροσφέρουµε αντικειµενική εϖιστηµονική ενηµέρωση για θέµατα γονι-
µότητας – θέλουµε να δώσουµε βήµα σε έµϖειρους, καταξιωµένους εϖιστήµονες, αλλά και
σε νέους γιατρούς µε ϖολύ καλές σϖουδές και καινούριες ιδέες ϖου µϖορούν να βοηθή-
σουν.
Πιστεύουµε ότι «η γνώση είναι δύναµη» - σκοϖεύουµε να φέρουµε ϖιο κοντά τα υϖογόνιµα
ζευγάρια τόσο µε τις µονάδες εξωσωµατικής (δηµόσιες και ιδιωτικές), όσο και µε διατρο-
φικά συµϖληρώµατα ϖου µϖορούν να ενισχύσουν τη γονιµότητά τους.
Στο ϖρώτο τεύχος του ϖεριοδικού Go έχουµε συνέντευξη του κ. Ιωάννη Μεσσήνη, ενός
αϖό τους ϖρωτοϖόρους της εξωσωµατικής στην Ελλάδα, ϖου έθεσε τα θεµέλια µιας αϖό
τις σηµαντικότερες µονάδες εξωσωµατικής σε δηµόσιο νοσοκοµείο, στο Πανεϖιστήµιο της
Λάρισας.
Καλύϖτουµε εϖίσης ένα µεγάλο εύρος θεµάτων ϖου αφορά όλα τα ζευγάρια ϖου ϖροσϖα-
θούν να κάνουν ϖαιδί ή σκέφτονται να ϖροσϖαθήσουν στο µέλλον. 
Ελϖίζω να αϖολαύσετε αυτό το ϖρώτο τεύχος του ϖεριοδικού το οϖοίο φτιάχτηκε µε ϖολύ
µεράκι.

Καλή ανάγνωση!

Κ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΩΖΟΣ MRCOG

Επιστηµονικός Υπεύθυνος
Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος
Μέλος Βρετανικού Κολεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων
Εξειδίκευση στην Υπογονιµότητα και στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή
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Νέα και εξελίξεις στη γονιµότητα αϖό ολόκληρο τον κόσµο

Το σϖέρµα εϖηρεάζεται αϖό το τι
τρώµε και µια αλλαγή στη διατροφή
µϖορεί να µεταβάλλει τα αϖοτελέσµατα
του σϖερµοδιαγράµµατος -και συγκε-
κριµένα την κινητικότητα των σϖερµα-
τοζωαρίων- σχετικά γρήγορα (σε 1-2
εβδοµάδες). Αυτό είναι το συµϖέρασµα
µιας µελέτης αϖό τους ερευνητές του
Πανεϖιστηµίου Linköping, όϖου σε
υγιείς νεαρούς άνδρες δόθηκε δίαιτα
ϖλούσια σε ζάχαρη. Η µελέτη, η οϖοία
έχει δηµοσιευθεί στο PLOS Biology,
δίνει νέες ϖληροφορίες για τη λειτουρ-
γία του σϖέρµατος και µϖορεί να συµ-
βάλει µακροϖρόθεσµα σε νέες
διαγνωστικές µεθόδους µέτρησης της
ϖοιότητας του σϖέρµατος.

01

ΣΥΝΤΟΜΑ&ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
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02
Μια µελέτη 927 οικογενειακών δέν-
τρων και 500.000 ανθρώϖων ϖου έγινε
στο ϖανεϖιστήµιο του Newcastle
έδειξε ότι τα γονίδια ενός ανθρώϖου
ϖαίζουν ρόλο σε αυτόν ϖου έχει γιους
ή κόρες. Ο ερευνητής Corry Gellatly
εξηγεί: Οι άνδρες καθορίζουν το φύλο
ενός µωρού ανάλογα µε το αν το
σϖέρµα τους φέρει χρωµόσωµα Χ ή Υ.
Ένα χρωµόσωµα X συνδυάζεται µε το
χρωµόσωµα X της µητέρας για να κάνει
ένα κορίτσι (XX) και ένα χρωµόσωµα Y
θα συνδυαστεί µε τη µητέρα για να
κάνει ένα αγόρι (XY). Η µελέτη µας υϖοδηλώνει ότι ένα γονίδιο -ϖου δεν έχει ακόµα ανακαλυφθεί- ελέγχει αν το
σϖέρµα ενός άνδρα ϖεριέχει ϖερισσότερα Χ ή ϖερισσότερα χρωµοσώµατα Υ, τα οϖοία καθορίζουν το φύλο των ϖαι-
διών του. Οι άνδρες κληρονοµούν την τάση να έχουν ϖερισσότερους γιους ή ϖερισσότερες κόρες αϖό
τους γονείς τους. Αυτό σηµαίνει ότι ένας άνδρας µε ϖολλούς αδελφούς είναι ϖιο ϖιθανό να έχει γιους, ενώ ένας
άνδρας µε ϖολλές αδελφές είναι ϖιο ϖιθανό να έχει κόρες (χωρίς βέβαια αυτό να συµβαίνει ϖάντα). Ωστόσο στις
γυναίκες δεν υϖάρχει καµία ϖαρόµοια κληρονοµική εϖίδραση.

03
Όσοι θεωρούν τον αποικισµό του διαστήµατος ως
µια από τις απαντήσεις στα προβλήµατα του πλα-
νήτη Γη, θα χαρούν µαθαίνοντας ότι το ανθρώπινο
σπέρµα διατηρεί την πλήρη βιωσιµότητά του µέσα
στις διαφορετικές βαρυτικές συνθήκες που βρί-
σκονται στο διάστηµα. Σε µια µελέτη που ανακοι-
νώθηκε στην 35η Ετήσια Συνάντηση της ESHRE
στη Βιέννη, δεν παρατηρήθηκε καµία διαφορά
ανάµεσα σε δείγµατα κατεψυγµένων σπερµα-
τοζωαρίων που εκτέθηκαν στη µικροβαρύτητα
και την ακτινοβολία του διαστήµατος και σε
εκείνα που διατηρήθηκαν σε συνθήκες εδά-
φους. 

Το αποτέλεσµα αυτό – που πρέπει φυσικά να επιβεβαιωθεί και µε άλλες, µεγαλύτερες µελέτες- ανοίγει τον δρόµο
για τη δηµιουργία µιας τράπεζας ανθρώπινων σπερµατοζωαρίων εκτός της Γης.
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το ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα ϖραγµατοϖοιήθηκε το 4ο Συνέδριο Εξωσωµατικής Γο-
νιµοϖοίησης τον µήνα Φεβρουάριο.  Tο συνέδριο ϖραγµατοϖοιείται κάθε δύο χρόνια και
οργανώνεται αϖό την Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Υϖοβοηθούµενης Αναϖαραγωγής
ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α,  η οϖοία συνεργάζεται µε 45 κέντρα εξωσωµατικής στη χώρα µας. Οι εξελίξεις
στον τοµέα της εξωσωµατικής γονιµοϖοίησης ϖου ϖαρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν αϖό

κορυφαίους ειδικούς ήταν ιδιαίτερα σηµαντικές. Εϖιλέξαµε να µιλήσουµε µε τον  Θέµη Μαντζαβίνο,
Αν. Καθηγητή Μαιευτικής Γυναικολογίας του Πανεϖιστήµίου Αθηνών, Εϖιστηµονικό ∆ιευθυντή του
Κέντρου Υϖοβοηθούµενης Αναϖαραγωγής Ιnstitute of Life-IΑΣΩ και ϖρόεδρο της ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α, για κά-
ϖοιες αϖό τις σηµαντικές εξελίξεις ϖου ϖαρουσιάστηκαν στο συνέδριο. Μεταξύ άλλων, µιλήσαµε και
για τις εξελίξεις ϖου θεωρεί εκείνος σηµαντικές, και η γνώµη του σίγουρα µετράει, αφού είναι ένας
αϖό τους ϖρωτοϖόρους στον τοµέα της Εξωσωµατικής Γονιµοϖοίησης. Ας µην ξεχνάµε ότι είναι ο άν-
θρωϖος χάρη στον οϖοίο γεννήθηκε στην Ελλάδα το ϖρώτο ϖαιδί µε ωάριο δότριας ϖριν αϖό 31 χρό-
νια. 

Κύριε Μαντζαβίνο, τι χρειάζεται να γνωρίζει ο
καθένας αϖό εµάς για την υϖοβοηθούµενη αναϖα-
ραγωγή στην Ελλάδα; Ιδιαίτερα τα υϖογόνιµα
ζευγάρια;
Ότι είναι ένας εξαιρετικά ανεϖτυγµένος κλάδος της ια-
τρικής ϖράγµα ϖου σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται κανένα
υϖογόνιµο ζευγάρι να καταφύγει στο εξωτερικό για να
βρει λύση στο ϖρόβληµά του. Έχουµε άριστα εξειδικευ-
µένους γιατρούς ϖου έχουν εκϖαιδευτεί στα καλύτερα
ϖανεϖιστήµια και κέντρα του κόσµου. Και όλοι έχουν
εϖιστρέψει αϖό το εξωτερικό στη χώρα τους, ϖροκειµέ-
νου να εκτελέσουν ένα ύψιστο έργο. Η Ελλάδα είναι
αυτή τη στιγµή µέσα σε όλες τις νέες εξελίξεις και τα ϖο-
σοστά εϖιτυχίας την εξωσωµατικής είναι ϖολύ υψηλά.
Εφάµιλλα των καλύτερων κέντρων του εξωτερικού.  
Εϖοµένως η Ελλάδα αϖοτελεί ϖόλο έλξης και για
ζευγάρια αϖό το εξωτερικό χάρη στις υψηλού εϖι-
ϖέδου ϖαροχές στην εξωσωµατική γονιµοϖοίηση.
Μϖορείτε να µου ϖείτε τρεις λόγους ϖου ξεχωρί-
ζει αϖό τις άλλες χώρες; 
Σαφέστατα αϖοτελεί ϖόλο έλξης. Ήδη εϖισκέϖτονται τα
κέντρα στη χώρα µας ζευγάρια αϖό το εξωτερικό. Και σα-

φέστατα ξεχωρίζει για τρεις λόγους. Οι τιµές είναι ϖιο
χαµηλές, έχει αυξηµένο ϖοσοστό εϖιτυχίας στην εξωσω-
µατική και το νοµικό ϖλαίσιο είναι ϖιο φιλικό σε ό,τι
αφορά την υϖοβοηθούµενη αναϖαραγωγή. 

Θα σταθώ στο τελευταίο. Εξηγήστε µου τι εννο-
είτε όταν λέτε ότι το νοµικό ϖλαίσιο είναι ϖιο φι-
λικό;
Πρώτον και κύριον έχει αυξηµένο όριο ηλικίας για τη
γυναίκα. Της εϖιτρέϖει να κάνει εξωσωµατική µέχρι τα
50, και µάλιστα τώρα εξετάζεται το ενδεχόµενο να διευ-
ρυνθεί αυτό το όριο µέχρι τα 52. Την ίδια ώρα σε κάϖοιες
χώρες, όϖως ϖ.χ. στη Μ.Βρετανία, έχει αϖοφασιστεί η
εξωσωµατική να εϖιτρέϖεται µέχρι τα 35 χρόνια της γυ-
ναίκας. Φυσικά ο λόγος είναι ότι στη Μ.Βρετανία το κό-
στος της εξωσωµατικής καλύϖτεται αϖό το κράτος, για
αυτό ϖροφανώς και ϖάρθηκε αυτή η αϖόφαση.

Στην Ελλάδα, µε τόσο υψηλό ϖοσοστό υϖογεννη-
τικότητας, δεν θα έϖρεϖε να καλύϖτεται το κό-
στος της εξωσωµατικής αϖό το κράτος; Όϖως ϖ.χ.
στη Μ. Βρετανία. Ποια είναι η άϖοψή σας ϖάνω
σε αυτό;

Σ

Τα νέα αϖό το
4ο Συνέδριο 

Εξωσωµατικής 
Γονιµοϖοίησης
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Ναι, θα έϖρεϖε να καλύϖτεται το κόστος. Υϖάρχει κά-
ϖοια κάλυψη, αλλά είναι ϖραγµατικά ϖολύ δύσκολη η
διαδικασία για ένα ζευγάρι ϖου ϖροσϖαθεί να κάνει
ϖαιδί και έχει ϖρόβληµα γονιµότητας. 

Τι άλλο διασφαλίζει φιλικό ϖλαίσιο στην εξωσω-
µατική στη χώρα µας;
Η νοµοθεσία, ϖου έχει να κάνει µε τη δωρεά ωαρίων ή
σϖέρµατος δότη, καθώς και µε την κρυοσυντήρηση. Η
Ιταλία για ϖαράδειγµα δεν εϖιτρέϖει τη δωρεά ωαρίων.
Το ίδιο και η Γερµανία, η οϖοία δεν εϖιτρέϖει ούτε την
κρυοσυντήρηση. Εϖίσης, στη Γερµανία ο λήϖτης ή ή λή-
ϖτρια ϖρέϖει να γνωρίζει το δότη, ϖράγµα ϖου µϖορεί να
οδηγήσει σε ϖροβλήµατα. Στην Ελλάδα αντίθετα τηρεί-
ται η ανωνυµία και η όλη διαδικασία διεξάγεται µε έναν
ϖιο αλτρουιστικό τρόϖο. 

Εϖοµένως, σίγουρα είµαστε ο ιδανικός ϖροορι-
σµός για τα υϖογόνιµα ζευγάρια αϖό τη Γερµα-
νία…
Ναι. Όµως ακόµα και για την Αµερική, ϖου έχει φιλικό
νοµικό ϖλαίσιο, είµαστε ο ιδανικός ϖροορισµός, εϖειδή
το κόστος εκεί της εξωσωµατικής είναι εξαιρετικά µε-
γάλο, αλλά και για άλλες χώρες.

Και θεωρείτε ότι όλα αυτά αϖοτελούν µια καλή
διαφήµιση για τη χώρα µας;
Φυσικά. Αρκεί να τα µάθουν όλα αυτά ο κόσµος. Και αξί-
ζει να τονίσω ότι γίνεται µια ϖροσϖάθεια καλύτερου συν-
τονισµού µε τον Περιφερειάρχη κύριο Πατούλη ϖάνω
στο θέµα αυτό. 

Τι ϖιστεύετε ότι είναι αυτό ϖου κυρίως χρειάζε-
ται να εϖικοινωνηθεί καλύτερα;
Η κρυοσυντήρηση των ωαρίων. Μια γυναίκα ϖου φτάνει
τα τριάντα ϖρέϖει να µεριµνεί για την κρυοσυντήρηση
των ωαρίων της, ϖράγµα ϖου της εξασφαλίζει ϖαράταση
γονιµότητας. Γνωρίζουµε ϖολύ καλά ότι τα ωάρια όσο αυ-
ξάνει η ηλικία της γυναίκας έχουν ϖροβλήµατα. Και
στην ϖροσϖάθεια για εϖίτευξη εγκυµοσύνης και σε εϖί-
ϖεδο υγείας των εµβρύων λόγω χρωµοσωµικών ανωµα-
λιών.  Η φύση είναι «άδικη» σε αυτό. Η εϖιστήµη δίνει
την ευκαιρία στη γυναίκα να ζήσει 20-30 χρόνια ϖαρα-
ϖάνω. ∆εν µϖορεί όµως να της εξασφαλίσει, όµως, 5 ή 10
χρόνια ϖαραϖάνω αναϖαραγωγικής ικανότητας. Αυτό
είναι άδικο για τις γυναίκες ϖου είναι στην 4η δεκαετίας
τη ζωής τους σήµερα, όµορφες γυµνασµένες, υγιείς και
όµως, µετά αϖό αυτή την ηλικία δυσκολεύονται να συλ-
λάβουν.  Γι’ αυτό και ϖρέϖει στην ηλικία των 30 ή µάξι-

µουµ 35, αν δεν έχουν αϖοκτήσει
ϖαιδί, να σκεφτούν την κρυοσυντή-
ρηση. 

Πείτε µου µε αϖλά λόγια. Τι χρει-
άζεται να καταλάβει µια νέα γυ-
ναίκα σε σχέση µε την
κρυοσυντήρηση ωαρίων. 
Ότι µετά τα 30 εφόσον δεν έχει αϖο-
κτήσει ϖαιδί, είναι καλό να κάνει
κρυοσυντήρηση των ωαρίων της. Αυτό
θα της εξασφαλίσει ότι θα τεκνοϖοι-
ήσει στο µέλλον σαν να είναι τριάντα
χρονών. Να θυµάστε ότι σηµασία έχει
η ηλικία των ωαρίων της όχι της µή-
τρας της. Μϖορεί δηλαδή να φτάσει τα
40, όµως θα τεκνοϖοιήσει καλώς εχόν-
των σαν να είναι 30, αν έχει φροντίσει
να καταψύξει τα ωάριά της. Μια τερά-
στια εξέλιξη, εϖίσης είναι ότι ξέρουµε
ότι τα κρυοσυντηρηµένα ωάρια µϖορεί
να διατηρηθούν για µια δεκαετία
χωρίς ϖροβλήµατα χάρη στις νέες µε-
θόδους συντήρησης. 

Και το κόστος; Μήϖως αϖοτελεί
ανασταλτικό ϖαράγοντα;
∆εν είναι µικρό το κόστος. ∆εν είναι
όµως και ϖολύ µεγάλο. Είναι γύρω
στις 2000 µε 2500 ευρώ, για κάτι όµως
τόσο εξαιρετικά σηµαντικό. Την ϖαρά-
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ταση της γονιµότητας. Πρέϖει να αλλάξει η κουλτούρα
µας ϖάνω σε αυτό. Να δούµε την κρυοσυντήρηση όϖως
βλέϖουµε κάθε άλλου είδους ασφαλιστικό ϖρόγραµµα
στη ζωή µας.

Με τους άνδρες; Όλα καλά; Ξέρουµε ότι για µια
υϖογονιµότητα στο ζευγάρι κατά 50% µϖορεί να
ευθύνεται ο άνδρας. 
∆εν γνωρίζουµε ϖλέον µόνο αυτό. Τα δεδοµένα έχουν αλ-
λάξει και για αυτούς, κάτι ϖου δεν φανταζόµασταν µέχρι
τώρα. Πλέον, υϖάρχουν έρευνες ϖου δείχνουν ότι ένας
άνδρας µετά τα 40 και 50 έχει ϖιο µειωµένες ϖιθανότη-
τες να αϖοκτήσει υγιείς αϖογόνους. Υϖάρχουν ϖροβλή-
µατα και µε την ανδρική γονιµότητα µε το ϖέρασµα του
χρόνου. Όχι τόσο σοβαρές όσο για τις γυναίκες. Αλλά
υϖάρχουν. Εϖοµένως, ούτε οι άντρες µϖορούν να είναι
χαλαροί σχετικά µε την ηλικία τους. Η κουλτούρα γε-
νικά γύρω αϖό την ϖεϖοίθηση “είναι νωρίς για να αϖο-
κτήσω ϖαιδί” χρειάζεται να αλλάξει και για τα δύο φύλα. 

Προσϖαθείτε να µας ϖείσετε να κάνουµε ϖιο νέοι
ϖαιδιά, αϖό ότι κατάλαβα. Το ξέρετε ότι στην Ελ-
λάδα υϖάρχει έρευνα ϖου εϖιβεβαιώνει ότι οι Ελ-
ληνίδες ανήκουν στις γυναίκες ϖου αϖοκτούν
ϖαιδί σε µεγαλύτερη ηλικία σε σχέση µε τις γυ-
ναίκες του υϖόλοιϖου ϖλανήτη; 
Πράγµατι, είναι εϖιβεβαιωµένο ότι έχει αυξηθεί το όριο
ηλικίας της µητρότητας στην Ελλάδα. Ότι οι Ελληνίδες
γίνονται µητέρες σε µεγαλύτερη ηλικία. Γνωρίζετε,
όµως, τον λόγο;

Σϖουδές; Καριέρα; Οικονοµική ανασφάλεια;
Κυρία Κασσαβέτη, ο βασικός λόγος ϖου καθυστερούν οι
γυναίκες να κάνουν ϖαιδί είναι εϖειδή δεν έχουν βρει
ακόµα τον κατάλληλο σύντροφο. Για αυτό ϖρέϖει να σκέ-
φτονται το ενδεχόµενο κατάψυξης ωαρίων µετά τα
τριάντα. Γιατί µε αυτό τον τρόϖο δεν θα χρειαστεί να κά-
νουν ϖοτέ έναν συµβιβασµένο γάµο. Αϖοτελεί µια δύ-
ναµη για τις γυναίκες αυτό. Μια αϖελευθέρωση. 

Ξέρετε, µια γυναίκα σήµερα και να µην καταφέ-
ρει να βρει τον τέλειο υϖοψήφιο ϖατέρα µϖορεί
να καταφύγει στη λύση του δότη σϖέρµατος όταν
το βιολογικό ρολόι χτυϖάει.
Πράγµατι, αυτό αϖοτελεί µια τάση της εϖοχής. Γυναίκες
ϖου έχουν ϖεράσει τα σαράντα και δεν έχουν βρει σύν-
τροφο φτάνουν στα κέντρα µας αναζητώντας έναν δότη
σϖέρµατος για να αϖοκτήσουν ϖαιδί. Ο νόµος εϖιτρέϖει
στη µόνη γυναίκα να αϖοκτήσει ϖαιδί στην Ελλάδα.  Και
ϖάλι όµως αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη για κρυοσυντή-

ρηση ωαρίων. Γιατί, αν δεν το έχει κάνει αυτό η γυναίκα,
και ϖάλι µϖορεί να χρειαστεί και σε αυτή την ϖερίϖτωση
ωάρια δότριας.  

Πείτε µας αϖό την εµϖειρία σας, ϖώς αντιδρά συ-
νήθως µια γυναίκα όταν την ενηµερώνετε ότι
είναι καλύτερο να χρησιµοϖοιήσει ωάριο δό-
τριας…
Κοιτάξτε… δεν είναι κάτι εύκολο. Η ϖρώτη αντίδραση
είναι η άρνηση. Όµως, όταν καταλάβει ότι αυτό θα της
διασφαλίσει όχι µόνο ϖιο αυξηµένο ϖοσοστό εϖιτυχίας
της εξωσωµατικής αλλά  κυρίως ένα υγιές µωρό, τα ϖράγ-
µατα αλλάζουν. Αυτό, εξάλλου, ϖρέϖει να είναι ο στόχος
της. Ένα υγιές µωρό, ϖου σαφέστατα είναι το µωρό της,
αφού το κυοφορεί, το εϖηρεάζει µε τις ορµόνες της, το
θρέφει µε το αίµα της, το µεγαλώνει µέσα της, το γεννά. 
Αξίζει εϖίσης να τονίσω ότι τελευταίες µελέτες αϖό το
Χάρβαρντ δείχνουν ότι η γυναίκα ϖου κυοφορεί ένα έµ-
βρυο µε ωάριο δότρια µεταβιβάζει µικρό ϖοσοστό DNA
µέσα αϖό το µιτοχονδριακό γενετικό υλικό της. Πρόκει-
ται για ένα σηµαντικό εύρηµα ϖου αϖαιτεί όµως ϖεραι-
τέρω έρευνα. 

Υϖάρχει εϖάρκεια δοτριών στην Ελλάδα;
Θα θέλαµε να έχουµε ϖερισσότερες. 

Ποιες άλλες αϖό τις εξελίξεις ϖου εϖικοινωνήθη-
καν στο Συνέδριο θεωρείτε σηµαντικές; 
Ειϖώθηκαν ϖολλά για τα νέα φάρµακα ϖου χρησιµοϖοι-
ούνται και τα διαφορετικά φαρµακολογικά σχήµατα.
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Πλέον δοκιµάζουµε διαφορετικά ϖρωτόκολλα, µε στόχο την εξατοµικευµένη ϖροσέγγιση κάθε υϖογόνιµης γυναίκας,
ανάλογα µε το ϖρόβληµα υϖογονιµότητας ϖου αντιµετωϖίζει. Εξετάζουµε το ϖώς θα εφαρµόζουµε ένα ϖρωτόκολλο
ϖιο ϖλουραλιστικό.

Οι εϖαναλαµβανόµενες αϖοτυχίες στην εξωσωµατική είναι κάτι ϖου σας αϖασχολεί;
Είναι η µεγαλύτερη ϖρόκληση για εµάς. Όµως έχουµε τα µέσα να το αντιµετωϖίσουµε στις ϖερισσότερες ϖεριϖτώ-
σεις. Με έλεγχο, στα έµβρυα, χάρη στον ϖροεµφυτευτικό έλεγχο, αλλά και εξετάζοντας ϖλέον και το χώρο ϖου υϖο-
δέχεται τα έµβρυα κατά την εµβρυοµεταφορά. Το µικροβίωµα της µήτρας είναι κάτι ϖλέον ϖου εξετάζουµε και µας
αϖασχολεί. Το ελέγχουµε ϖλέον µε όλους τους δυνατούς τρόϖους. Το ψάχνουµε. Αυτό ϖου ϖρέϖει να τονιστεί είναι
ότι έχει µειωθεί το ϖοσοστό αϖοτυχηµένων εξωσωµατικών σε σχέση µε το ϖαρελθόν. Ή µάλλον για να το θέσω κα-
λύτερα, έχει αυξηθεί το ϖοσοστό εϖιτυχίας.

Σε ό,τι αφορά την ενδοµητρίωση;
Τα έχουµε ϖάει ϖολύ καλά. Ένα ϖρόβληµα ϖου ευθύνεται για την υϖογονιµότητα σε µεγάλο ϖοσοστό έχει ϖλέον
λύση. Η ενδοµητρίωση, αυτή η σιωϖηλή νόσος, µϖορεί να διαγνωστεί λαϖαροσκοϖικά, να αντιµετωϖιστεί και χάρη
στην εξωσωµατική γονιµοϖοίηση η γυναίκα καταφέρνει να γίνει µητέρα. 

Γίνεται λόγος τον τελευταίο καιρό για το αν είναι καλύτερο να χρησιµοϖοιούνται  κατεψυγµένα ή ή
φρέσκα έµβρυα κατά την εξωσωµατική.
Υϖάρχει µια θεωρία ϖου υϖοστηρίζει ότι είναι καλύτερα να χρησιµοϖοιούµε κρυοσυντηρηµένα έµβρυα και θα σας
εξηγήσω γιατί. Εϖειδή µας δίνει την ευκαιρία να κάνουµε την εµβρυοµεταφορά τη στιγµή ϖου θα έχουµε ετοιµάσει
το ενδοµήτριο έτσι ώστε να είναι ϖιο φιλικό για εµφύτευση, ϖράγµα ϖου αυξάνει την ϖιθανότητα εγκυµοσύνης.  

Αϖό άϖοψη ϖοιότητας εµβρύων. Ποια είναι καλύτερα; Τα κρυοσυντηρηµένα ή τα φρέσκα;
Είναι το ίδιο ακριβώς.

Εσείς οι εϖιστήµονες της υϖοβοηθού-
µενης αναϖαραγωγής δίνετε ϖλέον
µεγάλη έµφαση και στις συνήθειες
του τρόϖου ζωής σε ότι αφορά την
γονιµότητα. Έτσι δεν είναι;
Ναι! Πλέον οι έρευνες µας δίνουν σαφή
στοιχεία για τον τρόϖο ϖου εϖηρεάζουν η
καθιστική ζωή, η ϖαχυσαρκία, το κάϖνι-
σµα ακόµα και η χρήση της τεχνολογίας
τη γονιµότητα ανδρών και γυναικών. Αυτό
ϖου ϖροσϖαθούµε να εξηγήσουµε είναι ότι
ένας  υγιεινός τρόϖο ζωής είναι φύλακας
της γονιµότητας. Μεταξύ άλλων, όµως,
ϖροασϖίζει γενικότερα την υγεία. Προ-
ασϖίζοντας την υγεία µας, ϖροασϖίζουµε
και τη γονιµότητά µας και αντίστροφα.
Θέλουµε υγιείς ανθρώϖους, για να φέ-
ρουµε στον κόσµο υγιή ϖαιδιά. Αυτός
είναι ο στόχος κάθε κλάδου της ιατρικής.

∆ηµοσιογράφος: Φλώρα Κασσαβέτη
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Νικόλαος Χριστοφορίδης 
Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος
Κλινικός Διευθυντής Embryolab Fertility Clinic

την ϖροσϖάθειά της να µείνει έγκυος
µία γυναίκα, διάφοροι ϖαράγοντες
είναι αυτοί ϖου µϖορεί να συµβάλλουν
στην καθυστέρηση της εγκυµοσύνης.
Βασικότερη ϖαράµετρο αϖοτελεί η ηλι-

κία της γυναίκας. Όσο νεαρότερη η ηλικία, τόσο µι-
κρότερο και το διάστηµα ϖου αϖαιτείται για την
εϖίτευξη της κύησης. Αντίθετα, όσο αυξάνεται η ηλι-
κία, τόσο ϖαρατείνεται και το χρονικό διάστηµα ϖου
αϖαιτείται για τη σύλληψη, ακόµη κι όταν όλα λει-
τουργούν φυσιολογικά τόσο στην ίδια, όσο και στον
σύντροφό της.
Για να µείνει έγκυος µία γυναίκα, εξαιρετικά ση-
µαντικός ϖαράγοντας είναι ο υγιεινός τρόϖος ζωής.
Συγκεκριµένα, η σωστή διατροφή (µε έµφαση στη µε-
σογειακή δίαιτα και στην αϖοφυγή εϖεξεργασµένων
τροφών), η καλή ρύθµιση του βάρους σώµατος και
φυσικά η αϖοφυγή του καϖνίσµατος και της συστη-
µατικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Η συχνότητα και ο χαρακτήρας της ϖεριόδου της γυ-
ναίκας είναι εϖίσης σηµαντικά για να ξεκινήσει µία
εγκυµοσύνη χωρίς καθυστέρηση. Αυτό σηµαίνει ϖως
εάν ο κύκλος είναι ασταθής (µε συχνές καθυστερή-
σεις ή το αντίθετο) ενδέχεται να µην ολοκληρώνεται
η ωορρηξία και η αϖελευθέρωση του ωαρίου. Το ϖιο
συχνό αίτιο διαταραχών ϖεριόδου και ωορρηξίας
είναι το σύνδροµο ϖολυκυστικών ωοθηκών. Σ’ αυτή
την ϖερίϖτωση, η ορµονική δυσλειτουργία εκφράζε-
ται µε ακανόνιστο κύκλο, µε αυξηµένα ανδρογόνα
και συµϖτώµατα όϖως αυξηµένη τριχοφυΐα και
ακµή. Άλλα αίτια διαταραχών ωορρηξίας σχετίζονται
µε την ανεϖάρκεια ωοθηκών, είτε λόγω ηλικίας είτε
λόγω χαµηλών αϖοθεµάτων σε ωάρια. Αξίζει εϖίσης
να αναφερθεί ϖως οι διαταραχές στην ορµονική λει-
τουργία του θυρεοειδούς αδένα είναι ακόµα µία
συχνή αιτία διαταραχών ωορρηξίας. Εϖοµένως, ένας
ορµονικός αιµατολογικός έλεγχος των ωοθηκών και
του θυρεοειδούς θα βοηθήσει στην αξιολόγηση της
ωορρηξίας και στην έγκαιρη διάγνωση.

Σ
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Η λειτουργία των σαλϖίγγων είναι ακόµη µία βασική ϖα-
ράµετρος όσον αφορά την εϖιτυχία µιας εγκυµοσύνης. Οι
σάλϖιγγες φροντίζουν για την οµαλή µεταφορά των ωα-
ρίων µετά την ωορρηξία και την αρχική εϖαφή µε τα σϖερ-
µατοζωάρια. Εϖοµένως, ϖαθολογικές καταστάσεις ϖου
οδηγούν σε κλειστές σάλϖιγγες αϖοκλείουν τη δυνατότητα
εϖικοινωνίας ωαρίων και σϖερµατοζωαρίων. Τέτοιες κατα-
στάσεις ϖροκύϖτουν αϖό µικροβιακές φλεγµονές των σαλ-
ϖίγγων (συνήθως χλαµυδιακές), αλλά και άλλες
καταστάσεις όϖως η ενδοµητρίωση. Για τον ακριβή έλεγχο
της κατάστασης των σαλϖίγγων συστήνεται αρχικά η εξέ-
ταση της σαλϖιγγογραφίας, ενώ όταν υϖάρχουν ενδείξεις
για ϖαθολογία των σαλϖίγγων,  η ενδοσκοϖική εκτίµηση
µε διαγνωστική λαϖαροσκόϖηση. 
Η τελευταία, αϖοτελεί µία εξέταση ϖου αφενός οδηγεί στη
διάγνωση και αφετέρου δίνει τη δυνατότητα σε ϖολλές ϖε-
ριϖτώσεις να αϖοκατασταθεί η λειτουργία των σαλϖίγγων.
Στο ϖλαίσιο εξέτασης µικροβιακών λοιµώξεων, καλό είναι
να γίνεται ϖλήρης έλεγχος των κολϖικών και τραχηλικών
εκκρίσεων για τυχόν ϖαρουσία ϖαθολογικών µικροοργα-
νισµών, καθώς τα µικρόβια αυτά µϖορεί να ευθύνονται για
τον ϖεριορισµό της εϖιβίωσης των σϖερµατοζωαρίων, για
αϖοβολές αϖό τη µήτρα, όϖως και για φλεγµονές των σαλ-
ϖίγγων. Η καλλιέργεια των εκκρίσεων µας δίνει εύκολα
αϖαντήσεις για το είδος της µικροβιακής χλωρίδας του
κόλϖου και του τραχήλου, ενώ ϖιο σύγχρονες µέθοδοι µο-
ριακής βιολογίας εϖιτρέϖουν την ανεύρεση µικροοργανι-
σµών σε ϖολύ µικρές συγκεντρώσεις.
Μια σχετικά συχνή αιτία καθυστέρησης της εγκυµοσύνης
αφορά στην ϖαρουσία ενδοµητρίωσης, µιας χρόνιας αντί-
δρασης του οργανισµού µε στοιχεία φλεγµονής στη γυναι-
κεία λεκάνη και µε συµϖτώµατα ϖόνου στην ϖερίοδο και
κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής εϖαφής. Η ϖαρουσία της
ενδοµητρίωσης ενδέχεται να εϖηρεάζει τη λειτουργία των
ωοθηκών καθώς και την ϖοιότητα των ωαρίων, όϖως εϖίσης
και τη µεταφορά των εµβρύων στη µήτρα µέσω δυσλειτουρ-
γίας των σαλϖίγγων, ενώ σε κάϖοιες ϖεριϖτώσεις η διά-
γνωσή της µϖορεί να γίνεται καθυστερηµένα λόγω µη
εκδήλωσης συµϖτωµάτων.
Σε άλλες ϖεριϖτώσεις, η δυσκολία εϖίτευξης εγκυµοσύνης
ξεκινά αϖό την ίδια την µήτρα. Πιο συγκεκριµένα, σε ϖα-
θολογικές καταστάσεις όϖως τα ινοµυώµατα, η αδενο-
µύωση, οι ενδοµητρικοί ϖολύϖοδες και οι συγγενείς
ανωµαλίες της µήτρας. 
Τα ινοµυώµατα είναι καλοήθη µορφώµατα, ϖου συχνά εν-
τοϖίζονται µε υϖερηχογραφική εξέταση, συνήθως χωρίς 

“
Η λειτουργία των σαλϖίγγων
είναι ακόµη µία βασική ϖαρά-
µετρος όσον αφορά την εϖιτυ-
χία µιας εγκυµοσύνης. Οι
σάλϖιγγες φροντίζουν για την
οµαλή µεταφορά των ωαρίων
µετά την ωορρηξία και την αρ-
χική εϖαφή µε τα σϖερµατο-
ζωάρια. 
Εϖοµένως, ϖαθολογικές κατα-
στάσεις ϖου οδηγούν σε κλει-
στές σάλϖιγγες αϖοκλείουν τη
δυνατότητα εϖικοινωνίας ωα-
ρίων και σϖερµατοζωαρίων.
Τέτοιες καταστάσεις ϖροκύ-
ϖτουν αϖό µικροβιακές φλεγ-
µονές των σαλϖίγγων
(συνήθως χλαµυδιακές), αλλά
και άλλες καταστάσεις όϖως η
ενδοµητρίωση.

”
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κάϖοιο συγκεκριµένο σύµϖτωµα. Ωστόσο, κάϖοιες
φορές -ειδικά όταν τα ινοµυώµατα είναι ϖολλά και
ευµεγέθη ή η θέση τους είναι τέτοια ϖου ϖαραµορ-
φώνει την κοιλότητα του ενδοµητρίου- καλό είναι
να αφαιρούνται, ώστε να διευκολύνεται και η σύλ-
ληψη αλλά και η εξέλιξη της εγκυµοσύνης. Ο έλεγ-
χος της ενδοµήτριας κοιλότητας είναι εξίσου
σηµαντικός γιατί εϖιτρέϖει την εκτίµηση της µορ-
φής και της χωρητικότητας της µήτρας ώστε να φι-
λοξενήσει το έµβρυο. Ο έλεγχος αυτός σήµερα είναι
ταχύς, εύκολος και ασφαλής. Πραγµατοϖοιείται
µέσω της διαγνωστικής υστεροσκόϖησης, µιας εξέ-
τασης κατά την οϖοία λαµβάνονται εικόνες του εν-
δοµητρίου και µϖορούν να αϖοκλειστούν και άλλες
λιγότερο συχνές ϖαθολογικές καταστάσεις, όϖως η
χρόνια φλεγµονή και ουλές αϖό ϖροηγούµενο τραυ-
µατισµό του ενδοµητρίου.
Αϖό την ϖλευρά του συντρόφου της γυναίκας, είναι
εξίσου σηµαντικό να ελεγχθούν οι ϖαράµετροι ϖου
εϖηρεάζουν την ανδρική γονιµότητα. Στον άνδρα,
ϖαρόµοια µε τη γυναίκα, είναι σηµαντικός εϖίσης
ο τρόϖος ζωής, η σωστή διατροφή, το ιδανικό βάρος
σώµατος και η αϖοφυγή καϖνίσµατος και αλκοόλ.
Η αρχική εξέταση για τον άνδρα αφορά σε ένα βα-
σικό έλεγχο του σϖέρµατος µε ένα διαγνωστικό
σϖερµοδιάγραµµα, κατά το οϖοίο καταγράφεται ο
αριθµός, η συγκέντρωση, η κινητικότητα και η µορ-
φολογία του σϖέρµατος, οι ϖαράµετροι δηλαδή ϖου
µας εϖιτρέϖουν να αξιολογήσουµε την ϖοιότητα και
τη λειτουργία του. Ο αριθµός των σϖερµατοζωαρίων
µϖορεί να είναι χαµηλός, είτε για λόγους µικροβια-
κών λοιµώξεων, είτε για λόγους ανεϖάρκειας ϖαρα-
γωγής τους αϖό τους όρχεις (ϖου κάϖοιες φορές
µϖορεί να φτάνει µέχρι και την ϖλήρη αϖουσία
σϖερµατοζωαρίων, µία κατάσταση ϖου ονοµάζεται
“αζωοσϖερµία”). Τέλος, στο ϖλαίσιο της διερεύνη-
σης της ανδρικής γονιµότητας, συστήνεται να ϖραγ-
µατοϖοιείται και έλεγχος για την ϖαρουσία
κιρσοκήλης, µιας κατάστασης ϖου σχετίζεται µε
στάση του αίµατος των φλεβών της ϖεριοχής των όρ-
χεων και ϖου συνδυάζεται µε εϖιβάρυνση στη λει-
τουργικότητα του σϖέρµατος

O Νίκος Χριστοφορίδης είναι Γυναικολόγος Υϖο-
βοηθούµενης Αναϖαραγωγής µε εξειδίκευση στη
διερεύνηση και θεραϖεία της Υϖογονιµότητας και
στην Υϖοβοηθούµενη Αναϖαραγωγή

Το πιο συχνό αίτιο δια‐
ταραχών περιόδου και
ωορρηξίας είναι το σύν‐
δρομο πολυκυστικών

ωοθηκών.

“

”
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σαλϖιγγογραφία αϖοτελεί µια αϖό τις
τρεις βασικές εξετάσεις στις οϖοίες υϖο-
βάλλεται ένα ζευγάρι για τη διερεύνηση
της υϖογονιµότητάς του (oι άλλες δύο
εξετάσεις είναι ο ορµονικός έλεγχος της

γυναίκας και το σϖερµοδιάγραµµα του άντρα). Η εξέ-
ταση αυτή έχει σκοϖό να διερευνήσει τη διαϖερατότητα
των σαλϖίγγων.

Γιατί είναι σηµαντικές οι σάλϖιγγες;

Οι σάλϖιγγες είναι ιδιαίτερα σηµαντικές αφού είναι ο
«διάδροµος» ϖου ενώνει την ενδοµητρική κοιλότητα µε
τις ωοθήκες. Η γονιµοϖοίηση του ωαρίου γίνεται µέσα
στη σάλϖιγγα της γυναίκας και στη συνέχεια, µετά αϖό
λίγες µέρες, το γονιµοϖοιηµένο ωάριο ϖερνάει µέσα
στην ενδοµητρική κοιλότητα, όϖου και εµφυτεύεται. 

Εάν οι σάλϖιγγες είναι κλειστές ή έχουν αφαιρεθεί, οι
ϖιθανότητες σύλληψης µε φυσιολογικό τρόϖο είναι
εξαιρετικά ϖεριορισµένες έως µηδενικές. Στην ϖερί-
ϖτωση αυτή, το ζευγάρι θα ϖρέϖει να ϖροσανατολιστεί
ϖρος µεθόδους υϖοβοηθούµενης αναϖαραγωγής ϖου ϖα-
ρακάµϖτουν τις σάλϖιγγες, όϖως η εξωσωµατική γονι-
µοϖοίηση. 

Πώς µϖορεί να ελεγχθεί η λειτουργία των σαλϖίγ-
γων; Υϖάρχουν ϖολλοί τρόϖοι;

Οι σάλϖιγγες ελέγχονταν ϖαραδοσιακά µε την κλασική
σαλϖιγγογραφία, ϖου αϖοτελεί µια αϖό τις ϖιο ϖαλιές
εξετάσεις στη γυναικολογία, καθώς διενεργείται αϖό το
1914 µε τη χρήση ακτινογραφιών.

Σήµερα, ο έλεγχος της βατότητας ή διαϖερατότητας των
σαλϖίγγων γίνεται: µε την κλασική σαλϖιγγογραφία υϖό
ακτινολογική ϖαρακολούθηση µε τη νεότερη µέθοδο της
υϖερηχο-σαλϖιγγογραφίας υϖό υϖερηχογραφική ϖαρα-
κολούθηση µε το lap and dye test κατά τη διάρκεια χει-
ρουργικής εϖέµβασης (λαϖαροσκόϖηση)

Η διερεύνηση των σαλϖίγγων κατά τη διάρκεια της λα-
ϖαροσκόϖησης θεωρείται η ϖιο αξιόϖιστη µέθοδος, αλλά
είναι ταυτόχρονα και η ϖιο εϖεµβατική, καθώς αϖαιτεί
τη λήψη νάρκωσης και τη διενέργεια χειρουργείου. Στις
µέρες µας ϖλέον διενεργούνται ελάχιστες λαϖαροσκοϖή-
σεις µε µοναδικό σκοϖό τον έλεγχο της διαβατότητας των
σαλϖίγγων, µιας και α) κάθε γυναίκα θα ήθελε να αϖο-
φύγει ένα χειρουργείο αϖλά για να ελέγξει τις σάλϖιγ-
γες, β) οι δύο ϖρώτες -µη εϖεµβατικές- µέθοδοι

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η 
ΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ;

Γρηγόριος Δερδελής 
MD, MSc, PhD
Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος
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ϖαρουσιάζουν αξιοϖιστία ϖάνω αϖό 80-90% και γ) ακόµα
και σε ϖερίϖτωση αϖόφραξης των σαλϖίγγων, οι ϖροσϖά-
θειες χειρουργικής αϖοκατάστασής τους ϖαρουσιάζουν
ιδιαίτερα χαµηλά ϖοσοστά εϖιτυχίας (γι’ αυτό και ϖρο-
τιµάται η εξωσωµατική). 

Η σαλϖιγγογραφία ϖαλαιότερα χρησιµοϖοιούνταν για
τη διερεύνηση και άλλων ϖαθήσεων, όϖως την ύϖαρξη
ινοµυωµάτων ή ϖολυϖόδων στην κοιλότητα της µήτρας,
τις συγγενείς ανωµαλίες της µήτρας και τις ενδοµητρι-
κές συµφύσεις µετά αϖό χειρουργείο. Σήµερα, αυτές οι
ϖαθήσεις είναι ευκολότερο να διαγνωσθούν µε αϖλές τε-
χνικές, όϖως είναι το διακολϖικό υϖερηχογράφηµα ή
ακόµα καλύτερα το τρισδιάστατο διακολϖικό υϖερηχο-
γράφηµα.

Πώς γίνεται η σαλϖιγγογραφία;

Η σαλϖιγγογραφία διενεργείται µε την ακτινολογική ή
µε την υϖερηχογραφική µέθοδο. Ωστόσο, ο τρόϖος διε-
νέργειάς της και στις δύο ϖεριϖτώσεις είναι ϖαρόµοιος.

Η εξέταση µϖορεί να ϖραγµατοϖοιηθεί αµέσως µετά την
ϖερίοδο της γυναίκας µέχρι και την ωορρηξία της, αλλά
συνηθέστερα ϖροτιµάται να γίνεται την 7η µε 10η ηµέρα
του κύκλου (ο λόγος ϖου αϖοφεύγουµε να διενεργούµε
σαλϖιγγογραφίες µετά την ωορρηξία, είναι εϖειδή σε ϖε-
ρίϖτωση σύλληψης αυξάνονται οι ϖιθανότητες εξωµη-
τρίου κυήσεως). Κατά τη διάρκεια της σαλϖιγγογραφίας,
τοϖοθετείται µε άσηϖτη τεχνική ένας καθετήρας στον
τράχηλο της εξεταζόµενης και στη συνέχεια εγχύεται η
αϖαραίτητη ουσία για να ελεγχθούν οι σάλϖιγγες.

Στην ϖερίϖτωση της κλασικής σαλϖιγγογραφίας, η ουσία
ϖου εγχύεται είναι ακτινοσκιερή για να είναι ‘’ορατή’’
στην ακτινογραφία,  ενώ στην υϖερηχο-σαλϖιγγογραφία
η ουσία ϖου εγχύεται είναι ένα µείγµα µε υλικά ϖου δη-
µιουργεί αντίθεση στην εικόνα του υϖέρηχου. 

Τι άλλο ϖρέϖει να ξέρω για την σαλϖιγγογραφία;

Η σαλϖιγγογραφία µϖορεί να ϖροκαλέσει αϖό ελάχιστο
έως σοβαρό ϖόνο στην εξεταζόµενη (ϖρόσφατες µελέτες
έχουν δείξει ότι η σαλϖιγγογραφία µε υϖερήχους ϖρο-
καλεί λιγότερο ϖόνο σε σχέση µε την κλασική σαλϖιγ-
γογραφία). Για να µειωθεί ο ϖόνος κατά την εξέταση,
ϖολλοί ιατροί συνιστούν στις εξεταζόµενες να χρησιµο-
ϖοιήσουν αναλγητικά ΠΡΙΝ αϖό αυτή. Στο τέλος της
εξέτασης χορηγείται ϖροφυλακτική αντιβίωση για να
µειωθεί η ϖιθανότητα ϖυελικής φλεγµονής ϖου µϖορεί
να κάνει ζηµιά στις σάλϖιγγες. 



Στην κλασική σαλϖιγγογραφία, οι εξεταζόµενες καλό θα
ήταν να αϖοφύγουν τις ϖροσϖάθειες να συλλάβουν στον
ίδιο κύκλο, λόγω της ϖιθανής δυσµενούς εϖίδρασης της
ακτινοβολίας στο ωοθυλάκιο ϖου µεγαλώνει. Στην υϖε-
ρηχογραφική σαλϖιγγογραφια -εϖειδή δεν υϖάρχει
ακτινοβολία ϖου µϖορεί να εϖηρεάσει τις ωοθήκες- η
εξεταζόµενη µϖορεί να ϖροσϖαθήσει να συλλάβει ακόµα
και τον ίδιο µήνα.  

Σε ϖερίϖτωση αλλεργιών µε τα ιωδιούχα σκιαγραφικά
ϖου χρησιµοϖοιούνται στην κλασική σαλϖιγγογραφία,
συστήνεται είτε ϖροετοιµασία µε αντι-αλλεργική αγωγή
είτε να γίνει η υϖερηχο-σαλϖιγγογραφία. 

Άκουσα ότι η σαλϖιγγογραφία µϖορεί να µε βοη-
θήσει να µείνω έγκυος. Ισχύει κάτι τέτοιο;

Είναι αλήθεια ότι η σαλϖιγγογραφία -εκτός αϖό διαγνω-
στική εξέταση- έχει και θεραϖευτική δράση (αυτό ισχύει
και για την κλασική και για την υϖερηχογραφική µέ-
θοδο). Είναι ϖλέον βιβλιογραφικά αϖοδεδειγµένο ότι η
διενέργεια σαλϖιγγογραφίας αυξάνει την ϖιθανότητα
φυσικής σύλληψης στους εϖόµενους κύκλους. Το ευερ-
γετικό αϖοτέλεσµα της εξέτασης οφείλεται στο «ξέ-
ϖλυµα» ϖου διενεργείται στις σάλϖιγγες αϖό ιζήµατα
νεκρών κυττάρων ϖου έχουν συσσωρευθεί µε την ϖά-
ροδο των ετών ή στη διάλυση µικρο-συµφύσεων ϖου δυ-
σκολεύουν τη µεταφορά του σϖερµατοζωαρίου, του
ωαρίου ή του γονιµοϖοιηµένου ωαρίου. Η σαλϖιγγογρα-
φία, όµως, ενδέχεται να έχει θετική εϖίδραση και στο
ενδοµήτριο, αφού βελτιώνει την ϖιθανότητα εϖιτυχούς
εµφύτευσης του γονιµοϖοιηµένου ωαρίου. 

Η ευεργετική αυτή δράση της σαλϖιγγογραφίας δυστυ-
χώς διαρκεί για λίγους κύκλους. Αυτό, βέβαια, δε ση-
µαίνει ότι ϖρέϖει να εϖαναλαµβάνουµε τακτικά τη
σαλϖιγγογραφία για να εκµεταλλευτούµε τις θετικές
της εϖιϖτώσεις, καθώς έτσι αυξάνεται η ϖιθανότητα
τραυµατισµού της µήτρας και ϖυελικής φλεγµονής, ϖου
µϖορεί να έχουν αρνητικές συνέϖειες.

Συµϖερασµατικά, η σαλϖιγγογραφία είναι µια ιδιαίτερα
σηµαντική εξέταση στη διερεύνηση του υϖογόνιµου
ζευγαριού, ϖου µϖορεί να έχει και θεραϖευτική δράση
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Ηδιενέργεια σαλϖιγγογραφίας
αυξάνει την ϖιθανότητα φυσι-
κής σύλληψης στους εϖόµε-
νους κύκλους. Το ευεργετικό
αϖοτέλεσµα της εξέτασης οφεί-
λεται στο «ξέϖλυµα» ϖου διε-
νεργείται στις σάλϖιγγες αϖό
ιζήµατα νεκρών κυττάρων ϖου
έχουν συσσωρευθεί µε την ϖά-
ροδο των ετών ή στη διάλυση
µικρο-συµφύσεων ϖου δυσκο-
λεύουν τη µεταφορά του σϖερ-
µατοζωαρίου, του ωαρίου ή του
γονιµοϖοιηµένου ωαρίου.

”

“

Ο Γρηγόριος ∆ερδελής είναι  Μαιευτήρας – Χειρουργός
Γυναικολόγος. Υϖεύθυνος Τµήµατος Γυναικολογικού Υϖε-
ρηχογραφήµατος στο ΜΗΤΕΡΑ





ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ
ΤΟ ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΣΠΕΡΜΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Λεϖτοµερής µικροσκοϖική
εξέταση σϖέρµατος και ϖροσ-
διορισµός -µεταξύ άλλων-του
αριθµού, της κινητικότητας
και της µορφολογίας των

σϖερµατοζωαρίων
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ε ορισµένες ϖεριϖτώσεις, το
σϖερµοδιάγραµµα θα δώσει µια σαφή
αϖάντηση για την γονιµοϖοιητική
ικανότητα ενός δείγµατος σϖέρµατος, ενώ
σε άλλες ϖεριϖτώσεις, θα ϖρέϖει να

ϖροστεθούν και άλλες εξετάσεις – µικροβιολογικές,
βιοχηµικές, ανοσολογικές, λειτουργικές δοκιµασίες –
ώστε ο κλινικός γιατρός να αϖοκτήσει µια σαφή εικόνα
για την αναϖαραγωγική ικανότητα ενός άνδρα. Οι
οδηγίες για την εκτέλεση του σϖερµοδιαγράµµατος
ορίζονται αϖό τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας
(ΠΟΥ) και ακολουθούνται αϖό όλους. 

Τι ϖρέϖει να γνωρίζει ο ανδιαφερόµενος ϖριν
την εξέταση του σϖερµοδιαγράµµατος; 

Αρχικά, ϖριν αϖό την εξέταση, ο εξεταζόµενος θα
ϖρέϖει να αϖέχει  2 µε 7 ηµέρες αϖό τη σεξουαλική
εϖαφή και να µην έχει ιστορικό υψηλού ϖυρετού το
τελευταίο διάστηµα. Κατά την εξέταση, θα ϖρέϖει να
συλλεχθεί όλο το δείγµα, ϖροσέχοντας να µη χαθεί η
ϖρώτη σταγόνα αϖό την εκσϖερµάτιση.

Η συλλογή του σϖέρµατος µϖορεί να γίνει σε ειδικό
δωµάτιο -ϖου ϖολλές φορές είναι εξοϖλισµένο µε
οϖτικοακουστικό υλικό- ή και στο χώρο του
εξεταζόµενου, µε την ϖροϋϖόθεση να µεταφερθεί το
δείγµα µέσα σε 1 ώρα στο εργαστήριο, ϖροστατευµένο
αϖό το κρύο. Σε κάθε ϖερίϖτωση, όµως, η λήψη του
δείγµατος ϖρέϖει να γίνεται µε αυνανισµό και όχι µε
διακοϖτόµενη συνουσία. Είναι ϖολύ σηµαντικό να
ακολουθήσει ο ενδιαφερόµενος τις οδηγίες αυτές, ώστε
το δείγµα του σϖέρµατος να είναι αντιϖροσωϖευτικό

και έτσι το σϖερµοδιάγραµµα να έχει κλινική σηµασία.

Πρέϖει να τονιστεί, ότι ο ίδιος άνδρας δεν ϖαράγει
ϖάντοτε την ίδια ϖοιότητα σϖέρµατος. Γι΄αυτό και
συχνά ϖαρατηρείται µεγάλη διακύµανση σε ορισµένες
ϖαραµέτρους του σϖερµοδιαγράµµατος (αριθµός και
κινητικότητα των σϖερµατοζωαρίων), χωρίς να είναι
γνωστοί οι ϖαράγοντες ϖου την ϖροκαλούν. Εϖοµένως,
είναι αϖαραίτητη η εξέταση τουλάχιστον δύο ή ακόµη
και τριών δειγµάτων σϖέρµατος έτσι ώστε να υϖάρχει
µια ολοκληρωµένη εικόνα.

Το δείγµα του σϖέρµατος αϖοτελείται αϖό 2 µέρη: τα
σϖερµατοζωάρια, ϖου ϖαράγονται αϖό τον όρχι και τα
υγρά των εϖικουρικών αδένων, µε τα οϖοία ενώνονται
τα σϖερµατοζωάρια κατά την εκσϖερµάτιση. 

Σϖερµοδιάγραµµα: Μακροσκοϖική Εξέταση

Αµέσως µετά την εκσϖερµάτιση, το δείγµα του
σϖέρµατος έχει τη µορφή ζελατινώδους µάζας, ϖου
αλλάζει υφή µε την ϖάροδο λίγων λεϖτών. 

Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται «ρευστοϖοίηση» και
αϖαιτεί συνήθως λίγα λεϖτά. Εκτός αϖό τη
ρευστοϖοίηση, στη µακροσκοϖική εξέταση ελέγχεται

Θεοδοσία Ζεγκινιάδου
M.H.Sc., Ph.D.
Βιολόγος-Ανδρολόγος

Σ

GO by GONIMOTITA / 25

Το σϖερµοδιάγραµµα αϖοτελεί
το ϖρώτο βήµα στην διερεύνηση
της ανδρικής υϖογονιµότητας.

“

“



και ο όγκος, το pH και η γλοιότητα του δείγµατος. Στο
σηµείο αυτό γίνεται συνήθως αναφορά και στο αν
υϖάρχουν σϖερµατοζωάρια κολληµένα µεταξύ τους ϖου
σχηµατίζουν συγκολλήσεις των σϖερµατοζωαρίων ή
συσσωρεύσεις.

Σϖερµοδιάγραµµα: Μικροσκοϖική Εξέταση

Η µικροσκοϖική εξέταση δίνει ϖληροφορίες για το ϖόσα
σϖερµατοζωάρια υϖάρχουν στο δείγµα, την
κινητικότητά τους και τη µορφολογία τους.  

O αριθµός των σϖερµατοζωαρίων εκφράζεται µε δύο

ϖαραµέτρους: τη συγκέντρωση (ανά mL) και το συνολικό
αριθµό των σϖερµατοζωαρίων στο δείγµα. Στο δείγµα του
σϖέρµατος, εκτός αϖό τα σϖερµατοζωάρια, υϖάρχουν και
στρογγυλά κύτταρα. Αυτά είναι είτε ϖρόδροµα κύτταρα
της σϖερµατικής σειράς είτε λευκά αιµοσφαίρια, δηλαδή
κύτταρα ϖου αναϖτύσσει ο οργανισµός σαν αντίδραση σε
λοίµωξη. 

Κινητικότητα των σϖερµατοζωαρίων. Τα
σϖερµατοζωάρια ϖρέϖει να διανύσουν µια αϖόσταση
µέχρι να φτάσουν στο ωάριο για να το γονιµοϖοιήσουν,

οϖότε η µέτρηση της κινητικότητάς τους αϖοτελεί µια
σηµαντική ϖαράµετρο.  Η µέτρηση αυτή
ϖραγµατοϖοιείται αµέσως µετά τη ρευστοϖοίηση του
δείγµατος και οϖωσδήϖοτε µέσα στην ϖρώτη ώρα (µετά
το ϖέρας της ϖρώτης ώρας δεν έχει νόηµα να γίνονται
µετρήσεις) και µας δείχνει το ϖοσοστό των
σϖερµατοζωαρίων ϖου κινούνται καθώς και την
ταχύτητά τους. Η κινητικότητα των σϖερµατοζωαρίων
διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες:

Ζωηρή ϖροωθητική κινητικότητα, η οϖοία
αναφέρεται σε όλα τα σϖερµατοζωάρια ϖου κινούνται

στο χώρο ευθύγραµµα µε ταχύτητα > 25 µm/sec.

Νωθρή ϖροωθητική κινητικότητα, η οϖοία
αναφέρεται σε όλα τα σϖερµατοζωάρια ϖου
ϖαρουσιάζουν καµϖυλόγραµµη τροχιά και έχουν
ταχύτητα  < 5-25 µm/sec.

Μη ϖροωθητική κινητικότητα, η οϖοία
αναφέρεται σε σϖερµατοζωάρια ϖου εµφανίζουν
κάϖοια µικρή µορφή κινητικότητας (ϖ.χ. κίνηση µόνο
της ουράς ή εϖιτόϖια µικρή κίνηση ή κίνηση σε
µικρούς κύκλους ή κίνηση µε ταχύτητα  < 5 µm/sec.)
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Ακίνητα σϖερµατοζωάρια, δηλαδή σϖερµατοζωάρια
χωρίς καµία κίνηση

Ζωτικότητα των σϖερµατοζωαρίων

Παράλληλα µε την κινητικότητα, ϖραγµατοϖοιείται
και η εκτίµηση της ζωτικότητας των σϖερµατοζωαρίων.
Η µέτρηση της ζωτικότητας συνιστάται να γίνεται σε
όλα τα δείγµατα, αλλά είναι ιδιαίτερα σηµαντική όταν
η ϖροωθητική κινητικότητα είναι µικρότερη του 40%. 

Μορφολογία των σϖερµατοζωαρίων

Τα σϖερµατοζωάρια µε φυσιολογική µορφολογία είναι
αυτά ϖου γονιµοϖοιούν το ωάριο. Άλλωστε, µελέτες
έχουν συσχετίσει το ϖοσοστό των σϖερµατοζωαρίων µε
φυσιολογική µορφολογία µε τη φυσική σύλληψη, αλλά
και το θετικό αϖοτέλεσµα της υϖοβοηθούµενης
αναϖαραγωγής. Τα σϖερµατοζωάρια αϖοτελούνται αϖό
κεφαλή, µέσο τµήµα και ουρά. Για να χαρακτηριστεί
ένα σϖερµατοζωάριο ως «φυσιολογικό», ϖρέϖει να έχει
φυσιολογικά όλα τα τµήµατά του. Κάθε οριακή µορφή
θεωρείται ϖαθολογική. 

Για ϖαράδειγµα: η κεφαλή ϖρέϖει να έχει σχήµα
ωοειδές, οµαλό ϖερίγραµµα και συγκεκριµένες
διαστάσεις. 

Το µέσο τµήµα ϖρέϖει να είναι οµαλό µε ορισµένο
ϖάχος και µήκος όσο ϖερίϖου η κεφαλή. Η ουρά ϖρέϖει
να είναι λεϖτότερη αϖό το µέσο τµήµα, οµαλή και να
έχει µήκος ϖερίϖου 45 mm, 10 φορές δηλαδή το µήκος
της κεφαλής.

Ενώ λοιϖόν η εκτίµηση του ϖοσοστού των
φυσιολογικών σϖερµατοζωαρίων είναι κλινικά
σηµαντική, ϖολλές ϖληροφορίες τις αντλούµε και αϖό
τις ανώµαλες µορφές ϖου υϖάρχουν στο δείγµα του
σϖέρµατος. Υϖάρχουν ϖεριϖτώσεις στις οϖοίες οι
µορφολογικές ανωµαλίες υϖοδηλώνουν γενετική
ανωµαλία, όϖως είναι η µικρο-στρογγυλοκεφαλία ή το
σύνδροµο short tail.

Συµϖερασµατικά, το δείγµα του σϖέρµατος είναι ένα
βιολογικό υλικό µε ιδιαιτερότητες και ιδιοµορφίες. Η
εκτίµηση των ϖαραµέτρων κατά την εκϖόνηση του
σϖερµοδιαγράµµατος είναι υϖοκειµενική και εξαρτάται
αϖό τον εξοϖλισµό του εργαστηρίου, την εκϖαίδευση
του ϖροσωϖικού και την εµϖειρία του. Εϖιϖλέον,
διαφορετικά εργαστήρια χρησιµοϖοιούν διαφορετικές
µεθόδους αξιολόγησης των ϖαραµέτρων. 

Η έκδοση των εγχειριδίων του ΠΟΥ έχει συµβάλλει
αρκετά στο να καθιερωθεί κοινός κώδικας αναφοράς και
να τυϖοϖοιηθεί η µεθοδολογία στα ανδρολογικά
εργαστήρια. Παρόλα αυτά, ϖαρουσιάζονται ακόµη ϖολύ
µεγάλες διαφορές στην αξιολόγηση του ίδιου δείγµατος
σϖέρµατος αϖό διαφορετικά εργαστήρια και αυτό
καθιστά την σύγκριση των αϖοτελεσµάτων αδύνατη. 

Για την εκτίµηση λοιϖόν της ανδρικής γονιµότητας,
είναι αϖαραίτητο να εϖιλέγονται εξειδικευµένα
εργαστήρια, τα οϖοία, εκτός αϖό τον σωστό εξοϖλισµό
και το εκϖαιδευµένο ϖροσωϖικό, ακολουθούν
συστήµατα εξωτερικού ϖοιοτικού ελέγχου για την
ϖιστοϖοίηση της ακρίβειας του αϖοτελέσµατος. Γιατί
µόνο ένα αξιόϖιστο σϖερµοδιάγραµµα µϖορεί να
βοηθήσει το ζευγάρι και τον γιατρό του 

Η Θεοδοσία Ζεγκινιάδου είναι Βιολόγος-Ανδρολόγος,
εξειδικευµένη στη  διερεύνηση της Ανδρικής Γονιµό-
τητας
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“
Τα σϖερµατοζωάρια
ϖρέϖει να διανύσουν

µια αϖόσταση µέχρι να
φτάσουν στο ωάριο για
να το γονιµοϖοιήσουν,
οϖότε η µέτρηση της
κινητικότητάς τους

αϖοτελεί µια
σηµαντική ϖαράµετρο. 

”



ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

WWW.GONIMOTITA.GR

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

Καταχωρίστε με ακρίβεια το προφίλ,  τις υπη-
ρεσίες που προσφέρει η μονάδα σας καθώς και
τα βιογραφικά του επιστημονικού σας προσω-
πικού και “συστηθείτε” διαδραστικά  μέσα από
φωτογραφίες και βίντεο.
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Dr. ΑΝΝΑ ΚΑΝ∆ΑΡΑΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΑΓΧΟΣ 
ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Η Δρ. Άννα Κανδαράκη είναι Κλινική Ψυχολόγος ‐ Ψυχοθεραπεύτρια,
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθύντρια του

Θεραπευτικού Κέντρου Therapy Nest
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ϖέναντι µου κάθισε η Χριστίνα,
µια νέα γυναίκα 38 ετών, µε κοί-
ταξε και ξέσϖασε σε λυγµούς:
«Πάλι αϖοτύχαµε, φοβάµαι δεν θα

τα καταφέρουµε ϖοτέ. Και ο άντρας µου έχει
αϖογοητευτεί, αλλά δεν το λέει. Το ξέρω. Έχω
αγχωθεί ϖάρα ϖολύ, δε µε ενδιαφέρει τίϖοτα
άλλο τον τελευταίο χρόνο. Μόνο αυτό. Νοµίζω
θα χάσω το µυαλό µου, µου είϖαν να έρθω να ζη-
τήσω βοήθεια». 

α ϖαραϖάνω λόγια είναι ενδεικτικά αϖ’ όσα
ακούµε όλο και ϖιο συχνά αϖό γυναίκες, αλλά
και ζευγάρια, ϖου έρχονται να µοιραστούν την
αγωνία και την ανησυχία τους για ζητήµατα γο-
νιµότητας. H διαδικασία της τεκνοϖοίησης ϖολ-
λές φορές, λόγω βιολογικών ή ϖεριβαλλοντικών
ϖαραγόντων, µϖορεί να γίνει ϖερίϖλοκη και
χρονοβόρα. Τα ζευγάρια µϖερδεύονται, γεµί-
ζουν ενοχές, ψάχνουν να βρουν τι φταίει, ϖοιος
φταίει, ρίχνουν ευθύνες ο ένας στον άλλο, κλεί-
νονται στον εαυτό τους, ϖνίγονται στις σκέψεις
τους. 

Η υϖογονιµότητα είναι συχνά µια σιωϖηλή
µάχη, σιωϖηλή ανάµεσα στο ζευγάρι, σιωϖηλή
µέσα και έξω αϖό το σϖίτι, καθώς υϖάρχει ο
φόβος της κριτικής, της αϖόρριψης, της αϖοτυ-
χίας και της κοινωνικής αϖοδοκιµασίας. Οι λέ-
ξεις ϖου συνήθως χρησιµοϖοιούνται είναι
«αϖοτυχία», «αϖογοήτευση», «κούραση», ϖου βα-
ραίνουν ϖερισσότερο την ήδη φορτισµένη ψυ-
χική κατάσταση. Το ζευγάρι διστάζει να
µοιραστεί σκέψεις µε το σύντροφο ή µε φίλους
καθώς φοβάται τις αντιδράσεις, έχει αισθήµατα
θυµού, αδικίας και αϖόγνωσης. Έρευνες δεί-
χνουν ότι γυναίκες ϖου δυσκολεύονται να τε-
κνοϖοιήσουν εµφανίζουν συχνά συµϖτώµατα
άγχους και κατάθλιψης, όϖου ϖολλές φορές αγ-
γίζουν τα αντίστοιχα εϖίϖεδα ασθενών µε διά-
γνωση καρκίνου και άλλων σοβαρών οργανικών
νόσων. 

Α

GO by GONIMOTITA / 31



Η Χριστίνα είναι άλλο ένα ϖαράδειγµα όϖου η εϖιθυµία
για µητρότητα έχει µετατραϖεί σε δοκιµασία, εµµονή και
αϖόγνωση. 

Πόσο όµως τελικά το άγχος και η ψυχική µας κατάσταση
εϖηρεάζει τη γονιµότητα;

Η βιβλιογραφία και η κλινική εµϖειρία έχει δείξει ότι η
ψυχική µας υγεία είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την οργα-
νική µας υγεία, ανάµεσα σε αυτές τις δυο υϖάρχει ένας
συνεχής διάλογος όϖου η µία εϖηρεάζει και εϖηρεάζεται
αϖό την άλλη. Αντίστοιχα, το κοµµάτι της αναϖαραγωγής
και της γονιµότητας ϖερνάει ϖρώτα αϖό τη ψυχή για να
φτάσει στο σώµα της γυναίκας και η ψυχική µας ισορρο-
ϖία ϖαίζει καθοριστικό ρόλο και σε αυτό το κοµµάτι. 

Οι µελέτες συµφωνούν ότι η υϖογονιµότητα ϖροκαλεί
υψηλά εϖίϖεδα άγχους. Ενδεικτικά, έρευνα του 2015
δείχνει ότι γυναίκες ϖου δυσκολεύονται να τεκνοϖοι-
ήσουν για ϖαραϖάνω αϖό ένα χρόνο εµφανίζουν υψηλό-
τερα ϖοσοστά άγχους και κατάθλιψης αϖό γυναίκες µε 1
ή 2 ϖαιδιά, αλλά και αϖό γυναίκες ϖου έχουν αϖοδεχτεί
τη µη δυνατότητα τεκνοϖοίησης. Στα ίδια ϖλαίσια, η σύγ-

χρονη βιβλιογραφία εϖιβεβαιώνει την εµφάνιση υψηλό-
τερων ϖοσοστών άγχους, κατάθλιψης και άλλων ψυχολο-
γικών συµϖτωµάτων σε γυναίκες ϖου εµφανίζουν
δυσκολία στην αϖόκτηση του ϖρώτου τους ϖαιδιού. 

Αντίστοιχα, όλο και ϖερισσότερες µελέτες συµφωνούν ότι
το ίδιο το άγχος µϖορεί να έχει καθοριστικό ρόλο στην
γονιµότητα µιας γυναίκας, χωρίς όµως να έχει οριστικο-
ϖοιηθεί αυτή η άϖοψη.  

Το άγχος όµως, αϖό την άλλη ϖλευρά, µϖορεί να ϖάρει
ϖολλές µορφές, να εκδηλωθεί µε διάφορους τρόϖους, και
τελικά να συµβάλει έστω και εµµέσως στην τεκνοϖοίηση. 

Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε ότι ο άξονας της γονιµό-
τητας αρχίζει αϖό τον εγκέφαλο (υϖοθάλαµος-υϖόφυση)
και καταλήγει στις ωοθήκες. Το άγχος, λοιϖόν, σαν την
ϖιο συµϖυκνωµένη µορφή του stress,  µέσω ορµονών
(όϖως η κορτιζόλη, η αδρεναλίνη, οι ενδορφίνες) και
άλλων νευρορυθµιστικών ϖεϖτιδίων, µϖορεί να διαταρά-
ξει αυτές τις λεϖτές ισορροϖίες. Μέσω των ϖολύϖλοκων
αυτών µηχανισµών, µεταβάλλεται η έκκριση  των ρυθµι-
στικών ορµονών της γονιµότητας, όϖως των γοναδοτροϖι-
νών, της ϖρολακτίνης, των οιστρογόνων και της
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ϖρογεστερόνης, ϖαρεµϖοδίζοντας έτσι την ωρίµανση
των ωαρίων µε αϖοτέλεσµα την υϖογονιµότητα. Στα
ίδια ϖλαίσια, ϖολύ υψηλά εϖίϖεδα άγχους µϖορούν να
διαταράξουν σε τέτοιο βαθµό το γυναικείο καταµήνιο
κύκλο, ϖου να οδηγήσουν ακόµα και στην αµηνόρροια,
στη διακοϖή δηλαδή της ϖεριόδου. 

Εϖιϖλέον, το ανοσοϖοιητικό σύστηµα εϖηρεάζεται
άµεσα αϖό το άγχος, καθώς µειώνεται η άµυνα του ορ-
γανισµού, και τελικά δεν εϖιτρέϖεται να δηµιουργηθεί
ϖρόσφορο κλίµα για τη δηµιουργία εµβρύου.Τέλος, γυ-
ναίκες ϖου αισθάνονται ϖίεση και ένταση µϖορούν να
ϖροσφύγουν σε « ψευδο-αγχολυτικές» συµϖεριφορές
(όϖως είναι η χρήση αλκοόλ και νικοτίνης), ανθυγιεινές
για τον οργανισµό, ϖου θα δυσκολέψουν στη σύλληψη,
αλλά και στην εϖιτυχία µιας εγκυµοσύνης.

Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε
ότι ο άξονας της γονιµότητας
αρχίζει αϖότον εγκέφαλο (υϖο-
θάλαµος-υϖόφυση) και καταλή-
γει στις ωοθήκες. 

Το άγχος, λοιϖόν, σαν την ϖιο
συµϖυκνωµένη µορφή του
stress,  µέσω ορµονών (όϖως η
κορτιζόλη, η αδρεναλίνη, οι εν-
δορφίνες) και άλλων νευρορυθ-
µιστικών ϖεϖτιδίων, µϖορεί να
διαταράξει αυτές τις λεϖτές
ισορροϖίες.

”

Η υϖογονιµότητα µϖορεί να οδηγήσει σ’ ένα φαύλο
κύκλο άγχους, αϖοµόνωσης και µοναξιάς και τελικά να
εϖηρεάσει συνολικά τόσο την ψυχική υγεία της γυναί-
κας, όσο και γενικότερα την ϖοιότητα ζωής του ζευγα-
ριού. Μη ξεχνάµε ότι στην εγκυµοσύνη το σώµα της
γυναίκας µεταµορφώνεται σε φωλιά, ϖου φιλοξενεί τη
δηµιουργία ϖου ήρθε µέσα αϖό µια ερωτική συνάντηση,
µια συνάντηση κοινής εϖιθυµίας για ζωή και µοίρασµα.
Όταν η κοινή αυτή εϖιθυµία µετατρέϖεται σε άγχος και
εµµονή, η συνάντηση γίνεται δοκιµασία και η ερωτική
συνεύρεση ϖρογραµµατισµένη υϖοχρέωση. 

Πόσο ερωτικό µϖορεί να είναι το ρήµα «ϖροσϖαθούµε..»
ϖου ακούγεται συχνά αϖό τα ζευγάρια? Πόσο εύκολο
είναι να βρούµε χρόνο για εµάς, για τον σύντροφό µας,
για τη σχέση µας, όταν έχουµε µάθει όλα να γίνονται
γρήγορα? Ας σταµατήσουµε την «ϖροσϖάθεια», να υϖεν-
θυµίσουµε τη συνάντηση και την εϖιθυµία. Είναι ση-
µαντικό το ζευγάρι να αισθανθεί οµάδα σε όλο αυτό το
ταξίδι, να εϖικοινωνήσει τις δυσκολίες και τους φόβους
χωρίς να ψάχνει ένοχο, ενώ οι αναδροµές στο ϖαρελθόν,
ϖροκειµένου να βρεθούν τα λάθη και ο ένοχος, όχι µόνο
δεν οδηγούν ϖουθενά, αλλά την ίδια στιγµή καλλιερ-
γούν την αϖοµάκρυνση και τον εγκλωβισµό. Αισθήµατα
ϖου γεννούν νέα κύµατα άγχους, θλίψης και τελικά ϖα-
ράγουν µοναξιά και αϖοµόνωση. 

Είναι αϖαραίτητο µέσα σε αυτή τη διαδροµή να κρατη-
θεί ζωντανή η εϖιθυµία, όχι µόνο για το βρέφος, αλλά
και για την ίδια τη σχέση, κάτι ϖου δεν είναι ϖάντα εύ-
κολο, καθώς η διαδικασία µϖορεί να γίνει χρονοβόρα,
µετέωρη και εϖίϖονη. Όλο και ϖερισσότερα θεραϖευ-
τικά ϖρογράµµατα ϖου δουλεύουν την δυσκολία τεκνο-
ϖοίησης εµϖεριέχουν την εϖεξεργασία του άγχους και
των καταθλιϖτικών σκέψεων µέσα αϖό οµαδικές και
ατοµικές ψυχοθεραϖείες, αϖευθυνόµενα σε γυναίκες,
αλλά και ζευγάρια, ϖου δυσκολεύονται να το διαχειρι-
στούν.

Θυµηθείτε ότι, για µια ακόµα φορά, η αναγνώριση της
δυσκολίας µας είναι το ϖρώτο βήµα για να βρούµε τη
λύση και ότι ϖριν φροντίσουµε κάϖοιον άλλο -ακόµα
και αν αυτό είναι το µωρό ϖου τόσο ονειρευόµαστε- αξί-
ζουµε ϖρώτα να φροντίσουµε τον εαυτό µας 
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“
Σε κάθε κύκλο ξεκινούν να
ωριµάζουν περίπου χίλια
ωάρια σε κάθε γυναίκα, αλλά
µόνο ένα θα ωριµάσει πλήρως
και θα φτάσει στην ωορρηξία

”



ο ϖιο συχνό λάθος ϖου
κάνουν τα ζευγάρια
ϖαρακινούµενα αϖό την
ανησυχία και τη βιασύνη
τους όταν δεν µϖορούν να

συλλάβουν, είναι το εξής: ένα ραντεβού
στην ϖιο γνωστή Κλινική Γονιµότητας (ή
κέντρο εξωσωµατικής) ϖου βρίσκουν στο
Google.

Εϖειδή η υϖογονιµότητα αϖοτελεί µια
ϖολύ συχνή εσωτερική ϖάλη, τα
ϖερισσότερα ζευγάρια αϖό τη µία ϖλευρά
δεν ξέρουν ϖού  θα ϖρέϖει να αϖευθυνθούν
και αϖό τη άλλη, διστάζουν να
συµβουλευτούν κάϖοιο άτοµο στη ζωή
τους, καθώς δεν αισθάνονται άνετα να
συζητούν για το συγκεκριµένο θέµα έστω
και αν οι άλλοι µϖορούν να τους
βοηθήσουν. Παρόλα αυτά, αν γνωρίζετε
συγγενείς ή φίλους σας ϖου έχουν ϖεράσει
αϖό το ίδιο στάδιο, µϖορείτε να τους συµ-
βουλευτείτε για την εϖιλογή της Κλινικής.

Σε κάθε ϖερίϖτωση, καλό είναι να λάβετε
υϖόψη τα ακόλουθα, τα οϖοία ϖροσωϖικά
θεωρώ ϖολύ σηµαντικά όταν ένα ζευγάρι
διαλέγει Κλινική Γονιµότητας:

Βεβαιωθείτε ότι η εξωσωµατική
γονιµοϖοίηση δεν είναι η µόνη
εϖιλογή θεραϖείας ϖου συστήνεται
αϖό την Κλινική

T

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΩ
ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ;

Στέλιος Παπαδόπουλος

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος
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Αφού µελετήσετε την ιστοσελίδα των Κλινικών
Γονιµότητας, ελέγξτε αν ϖροσφέρουν µόνο εξωσωµατική
γονιµοϖοίηση ή αν την ϖροωθούν ϖερισσότερο,
συγκριτικά µε άλλες, λιγότερο δαϖανηρές θεραϖευτικές
εϖιλογές. 

Πολλές ϖεριϖτώσεις υϖογονιµότητας δεν αϖαιτούν εξω-

σωµατική, ούτε καν σϖερµατέγχυση, αλλά µονάχα
κάϖοια χάϖια και ϖρογραµµατισµένες εϖαφές. Αν η
Κλινική έχει τακτική να συστήνει αϖευθείας την
εξωσωµατική γονιµοϖοίηση χωρίς να υϖάρχει κάϖοιος
σοβαρός λόγος, τότε αυτό είναι λιγάκι ύϖοϖτο.

Μάθετε τι καλύϖτει η ασφάλειά σας και ϖοιο είναι
το συνολικό κόστος

Κάντε ενδελεχή έλεγχο και θεωρήστε το κόστος ως έναν
αϖό τους ϖιο σηµαντικούς ϖαράγοντες κατά την λήψη
της αϖόφασής σας. Τα φάρµακα εξωσωµατικής είναι
αρκετά κοστοβόρα και καλύϖτονται αϖό το υϖάρχον
σύστηµα υγείας, το οϖοίο εϖίσης ϖαρέχει και ένα σχετικό
εϖίδοµα. 

Προσέξτε αν τυχόν -µε δόλωµα το µικρότερο κόστος
εξωσωµατικής- η Κλινική σας ϖαρασύρει σε ϖανάκριβες
διαγνωστικές εξετάσεις και χειρουργικές εϖεµβάσεις ϖου
δεν έχουν καµία ή ελάχιστη εϖίδραση στη θεραϖεία σας.

Αναλύστε σωστά τα ϖοσοστά εϖιτυχίας των
Κλινικών

Αν δεν µϖορείτε να βρείτε εύκολα τα ϖοσοστά εϖιτυχίας
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της Κλινικής αϖευθείας αϖό την ιστοσελίδα της, ίσως
τότε η Κλινική να µην αξίζει το χρόνο σας. Ιδανικά, όλες
οι Κλινικές Γονιµότητας θα ϖρέϖει να αναφέρουν τα
ϖοσοστά εϖιτυχίας τους στην εξωσωµατική γονιµοϖοίηση
(αλλά και στη σϖερµατέγχυση), κατανεµηµένα ανά
ηλικία της γυναίκας και αριθµό µεταφερόµενων
εµβρύων. 

Ιδιαίτερη ϖροσοχή αξίζει να δώσετε στα ϖοσοστά
γεννήσεων και όχι αϖλά στο ϖοσοστό των κύκλων ϖου
καταλήγουν σε εγκυµοσύνες (διότι κάϖοιες αϖό αυτές
καταλήγουν σε αϖοβολές). 

Όταν ϖρόκειται για τους ϖραγµατικούς αριθµούς, η
Κλινική Γονιµότητας µε τα υψηλότερα ϖοσοστά µοιάζει
λογικά η καλύτερη εϖιλογή, αλλά αυτό δεν είναι

αϖαραίτητα αλήθεια.

Γι’ αυτό και ϖρέϖει να δώσετε ϖροσοχή στον αριθµό των
µεταφορών ενός εµβρύου ϖου εκτελούνται έναντι της
µεταφοράς δύο εµβρύων. Τα αυξηµένα ϖοσοστά
µεταφοράς ενός εµβρύου (και όχι δύο) υϖοδηλώνουν ότι
η Κλινική ακολουθεί τις βέλτιστες ϖρακτικές ϖου έχουν
γίνει αϖοδεκτές και έχει τον ϖιο σύγχρονο εξοϖλισµό για
να τις υϖοστηρίξει. 

Κατανοώ ότι ϖολλά ζευγάρια θα ϖροτιµούσαν ίσως την
αϖόκτηση διδύµων µετά αϖό µάχη µε την
υϖογονιµότητα. Οι διεθνείς όµως οδηγίες συµβουλεύουν
ότι το ιδανικό σενάριο είναι να αϖοκτήσεις ένα ζωντανό
και υγιές µωρό.

Το µέγεθος της Κλινικής έχει σηµασία

Όϖως συµβαίνει σχεδόν ϖαντού, υϖάρχουν
ϖλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα τόσο σε µικρές όσο
και σε µεγάλες Κλινικές. Οι µεγάλες Κλινικές τείνουν
να έχουν καλύτερη και ϖιο σύγχρονη υλικοτεχνική
υϖοδοµή. Οι µικρές Κλινικές αϖό την άλλη,
χαρακτηρίζονται συνήθως αϖό τη ζεστή ατµόσφαιρα και
την ανάϖτυξη µιας ϖιο ϖροσωϖικής σχέσης µε τα
ζευγάρια. Ζυγίστε τα υϖέρ και τα κατά και εϖιλέξτε την
κλινική ϖου ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας ανάγκες.

Η τοϖοθεσία της Κλινικής δεν ϖρέϖει να αϖοτελεί
ύψιστη ϖροτεραιότητα

Προσωϖικά, ϖιστεύω ότι η τοϖοθεσία της Κλινικής δεν
ϖρέϖει να αϖοτελεί ϖαράγοντα υψίστης σηµασίας. Θα
ϖρέϖει να είναι ΕΝΑΣ ϖαράγοντας, αλλά όχι Ο
ϖαράγοντας.

Αν ϖρέϖει να εϖιλέξετε ανάµεσα στο να ταξιδέψετε µια
ώρα (ή δύο) για να δείτε τον κορυφαίο ειδικό στην
ϖεριοχή σας έναντι ταξιδίου 15 λεϖτών για να
εϖισκεφθείτε τη δεύτερη ή την τρίτη εϖιλογή σας, η
αϖάντηση κατά τη γνώµη µου είναι ϖροφανής: 

Αγνοήστε την αϖόσταση. 

Ναι, είναι µϖελάς. Κανείς δεν αγαϖά την οδήγηση,
ειδικά τις µεγάλες αϖοστάσεις. Και ναι, θα ϖρέϖει να
ϖάρετε άδεια αϖό τη δουλειά σας. Μακροϖρόθεσµα όµως,
θα ανταµειφθείτε γι’ αυτό.

Αναλύστε κριτικά το ραντεβού σας στην Κλινική

Μόλις καταλήξετε σε µια Κλινική Γονιµότητας ϖου
φαίνεται καλή στα χαρτιά, ϖρογραµµατίστε µια αρχική
συνάντηση, αλλά ϖηγαίνετε µε µια κριτική νοοτροϖία.
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Όταν ϖρόκειται για
τους ϖραγµατικούς
αριθµούς, η Κλινική
Γονιµότητας µε τα
υψηλότερα ϖοσοστά
µοιάζει λογικά η
καλύτερη εϖιλογή,
αλλά αυτό δεν είναι
αϖαραίτητα αλήθεια.
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Αντιµετωϖίστε το σαν µια συνέντευξη για δουλειά όϖου
εσείς είστε ο εργοδότης. Πρέϖει να ενδιαφέρεστε κυρίως
για τον εαυτό σας, το σύντροφό σας και το µελλοντικό σας
ϖαιδί και όχι για την Κλινική.

Η χηµεία µε τον γιατρό ϖου θα συζητήσετε είναι
εξαιρετικά σηµαντική, δεν είναι όµως αρκετή.

Πέρα αϖό µια σύνδεση µε τον γιατρό, τι άλλο θα ϖρέϖει
να αναζητήσετε;

Το ϖροσωϖικό φαίνεται ζεστό και φιλόξενο;

∆έχονται ασθενείς εϖτά ηµέρες την εβδοµάδα; Για µένα,
αυτό δεν είναι διαϖραγµατεύσιµο. Η ιδανική στιγµή για
να εκτελέσετε µια σϖερµατέγχυση ή µια εµβρυοµεταφορά
(για εξωσωµατική) δεν ϖρέϖει να ϖροσϖερνάται αϖλά
εϖειδή το κέντρο δεν λειτουργεί τη συγκεκριµένη µέρα.

Πώς καθορίζουν την “εϖιτυχία”; Όϖως ϖροανέφερα, θα
ϖρέϖει να αναλύσετε σωστά τα ϖοσοστά εϖιτυχίας τους.

Πώς εϖικοινωνούν µε τους ασθενείς; 

Πόσο ϖροσβάσιµοι είναι µετά τις εργάσιµες ώρες;

Τι άλλες υϖηρεσίες ϖαρέχουν; Προσφέρουν οµάδες
υϖοστήριξης ή συµβουλευτική; 

Ποιο νοσοκοµείο τους καλύϖτει σε ϖερίϖτωση
εϖιϖλοκών; 

Ποιες είναι οι διαθέσιµες οικονοµικές εϖιλογές; 

Τι διαγνωστικές εξετάσεις σκοϖεύουν να εκτελέσουν;

Αν χρειαστεί εξωσωµατική γονιµοϖοίηση, ϖόσα έµβρυα
ϖροτείνουν να µεταφερθούν; 

Είναι αισιόδοξοι για την ϖερίϖτωσή σας; Θα ϖρέϖει να
φύγετε αϖό αυτό το ραντεβού νιώθοντας ενέργεια. 

Έχουν µια αίσθηση εϖείγοντος;

Ας υϖοθέσουµε ότι έχετε βρει µια κλινική ϖου ϖέρασε το
αρχικό τεστ διαβούλευσης και έχετε µόλις ολοκληρώσει
τη διαγνωστική φάση των εξετάσεων, η οϖοία µϖορεί να
διαρκέσει έως και δύο κύκλους ανάλογα µε το ϖόσο βαθιά
ϖρέϖει να ψάξουν, για να αϖοκαλύψει τα υϖοκείµενα
θέµατά σας.Σε αυτό το σηµείο, το µόνο άτοµο ϖου θα
ϖρέϖει να είναι ϖιο ενθουσιασµένο και έτοιµο να
ξεκινήσει µε ένα σχέδιο θεραϖείας, εκτός αϖό εσάς, θα
ϖρέϖει να είναι ο γιατρός σας. Αν δεν έχει αίσθηση του
εϖείγοντος και δεν σας ϖροτρέϖει µε ένα σαφές σχέδιο
δράσης αµέσως µετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων,
ϖάρτε τα αϖοτελέσµατά σας και µεταφερθείτε σε άλλη
κλινική.

Γελάνε και  κλαίνε µαζί σου;

Είναι ϖεριττό να ϖω ϖόσο συναισθηµατικά φορτισµένη
είναι αυτή η διαδικασία. Καταλαβαίνω εϖίσης ότι
κάϖοιες φορές, οι γιατροί ϖρέϖει να µην εϖηρεάζονται
αϖό τα συναισθήµατά τους. Αλλά αν η οµάδα σου δεν
είναι ϖραγµατικά χαρούµενη για την εϖιτυχία σου ή
αντιστρόφως, δεν στεναχωριέται µετά αϖό µια αναϖοδιά,
είναι ώρα να αϖοχωρήσεις και να ψάξεις κάτι άλλο.

Γίνε ο δικηγόρος του εαυτού σου.

Συνιστώ ανεϖιφύλακτα να κρατάτε άφθονες σηµειώσεις
κατά τη διάρκεια κάθε ραντεβού και να ερευνάτε
ϖεραιτέρω κάθε θέµα όταν βρίσκεστε σϖίτι. Θα ϖρέϖει
εϖίσης να καταγράφετε µια λίστα ερωτήσεων ϖου
ϖροκύϖτουν αϖό την έρευνά σας, ώστε να στέλνετε email
στην κύρια εϖαφή σας ή να τις αϖοθηκεύετε για το
εϖόµενο ραντεβού σας.

∆εν υϖάρχει χαζή ερώτηση. Μην ϖεριµένετε τίϖοτα
λιγότερο αϖό το να σας ϖάρουν στα σοβαρά. Σε ϖερίϖτωση
ϖου έχετε βρει µια ιατρική µελέτη ϖου έρχεται σε
αντίθεση µε το σχέδιο του γιατρού σας, µη φοβάστε να
ϖροκαλέσετε τη σκέψη του. Κάντε τον να σας δώσει να
καταλάβετε τα ϖάντα σε κάθε βήµα της διαδικασίας.

Αν ϖάλι, φτάσετε ϖοτέ σε σηµείο όϖου αισθάνεστε ότι δεν
µϖορείτε να εµϖιστευτείτε τον γιατρό σας ή αµφισβητείτε
συχνά τη συµβουλή του, ϖάρτε µια δεύτερη γνώµη. Αυτός
ϖου ξέρει καλύτερα το σώµα του, είναι ο ίδιος µας ο
εαυτός και όχι ο γιατρός µας! 

Εµϖιστευθείτε το ένστικτό σας.

Εν κατακλείδι, θα ολοκληρώσω µε το εξής: ϖοτέ µην
αισθάνεστε ότι δεν έχετε εϖιλογές όταν ϖρόκειται για την
Κλινική Γονιµότητάς σας. ∆εν τους χρωστάτε µια
µακροϖρόθεσµη σχέση. Αν έχετε αµφιβολίες,
εµϖιστευθείτε το ένστικτό σας 

Ο Dr Στέλιος Παϖαδόϖουλος είναι Μαιευτήρας - Χει-
ρουργός Γυναικολόγος,  Ειδικός στη ∆ιερεύνηση της
Υϖογονιµότητας και στην Υϖοβοηθούµενη Αναϖαρα-
γωγή
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ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΕΣ 
ΣΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΤΗΣ 
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Υποστήριξε την προσπάθεια της ΜΚΟ Πε-
λαργός, υπογράφοντας το ψήφισµα στην
ηλεκτρονική πλατφόρµα Avaaz. Με την
υπογραφή σας βοηθάτε να βελτιωθούν οι
συνθήκες για τα υπογόνιµα ζευγάρια στην
Ελλάδα. 

www.opelargos.org

*ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΤΕ  ΣΤΗ  ΣΕΛΙΔΑ ΠΟΥ
ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ.



ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΟΜΗΤΡΙΩΣΗ
Χρόνια κατάσταση κατά την
οϖοία κύτταρα αϖό το ενδοµήτριο
βρίσκονται έξω αϖό την κοιλό-
τητα της µήτρας, ϖιο συχνά στις
ωοθήκες. Η ενδοµητρίωση µϖορεί
να ϖροκαλέσει ϖόνο και άλλα
συµϖτώµατα, αλλά και ϖροβλή-
µατα γονιµότητας στη γυναίκα
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ενδοµητρίωση είναι µια ϖάθηση κατά
την οϖοία ιστός ϖου φυσιολογικά καλύ-
ϖτει το εσωτερικό της µήτρας (ενδοµή-
τριο) αναϖτύσσεται εκτός αυτής, σε
άλλες ϖεριοχές του σώµατος και δηµι-

ουργεί εστίες ενδοµητρίωσης (συνήθως στις ωοθήκες,
στις σάλϖιγγες, στους συνδέσµους ϖου στηρίζουν τη
µήτρα, στην ϖεριοχή ανάµεσα στον κόλϖο και το έντερο
και στο ϖεριτόναιο). Σϖανιότερα, εστίες ενδοµητρίωσης
δηµιουργούνται σε κοιλιακές ουλές αϖό ϖροηγούµενες
εγχειρήσεις στο έντερο, στην ουροδόχο κύστη, στον
κόλϖο, στον τράχηλο της µήτρας ή ακόµα και εκτός κοι-
λιακής χώρας. 
Αϖό τα ϖιο συχνά συµϖτώµατα της ενδοµητρίωσης
είναι ο έντονος ϖόνος κατά τη διάρκεια της ϖεριόδου
και της ερωτικής ϖράξης, ο χρόνιος ϖόνος στην ϖεριοχή
της λεκάνης και η υϖογονιµότητα. Τα συµϖτώµατά της
ϖαραϖέµϖουν σε άλλες γυναικολογικές ϖαθήσεις κι
αυτό καθιστά τη διάγνωσή της εξαιρετικά δύσκολη.
Εϖίσης, δεν υϖάρχουν κατάλληλες εξετάσεις για να κα-
ταλήξει κάϖοιος  µε σιγουριά στη διάγνωση. Αυτό ϖου
µϖορεί να βοηθήσει διαγνωστικά είναι ο γυναικολογι-
κός υϖέρηχος  και η µαγνητική τοµογραφία, αλλά ο
µόνος τρόϖος για να εϖιβεβαιωθεί µε σιγουριά η
ύϖαρξη ενδοµητρίωσης είναι η λαϖαρασκόϖηση. 
Αν και η ενδοµητρίωση είναι µία συνηθισµένη ασθέ-
νεια, όϖως ο διαβήτης ή το άσθµα, οι ϖερισσότερες γυ-
ναίκες δεν έχουν καν γνώση για την ύϖαρξή της. 
Τι δείχνουν οι αριθµοί για την ενδοµητρίωση:

1 στις 10 γυναίκες αναϖαραγωγικής ηλικίας ϖά-•
σχουν αϖό ενδοµητρίωση.
176 εκατοµµύρια γυναίκες ϖαγκοσµίως έχουν εν-•
δοµητρίωση.
2 στις 10 γυναίκες ϖου ϖάσχουν αϖό ενδοµητρίωση•
είναι υϖογόνιµες.
30-50% των υϖογόνιµων γυναικών έχουν ενδοµη-•
τρίωση.
Χρειάζονται αϖό 7 έως 12 χρόνια για να  ϖραγµατο-•
ϖοιηθεί η διάγνωση της ενδοµητρίωσης.

Πως συνδέεται η ενδοµητρίωση µε την υϖογονι-
µότητα;
Σε ϖεριϖτώσεις εκτεταµένης ενδοµητρίωσης, η βλάβη
των σαλϖίγγων, οι συµφύσεις και γενικά η διαταραχή

Η ενδοµητρίωση αϖοτελεί
ένα αινιγµατικό νόσηµα το
οϖοίο αφορά κυρίως γυναί-
κες ϖου βρίσκονται στην
αναϖαραγωγική ηλικία. 

Ιάκωβος Σούσης

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος

Η
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της ανατοµίας συµβάλλουν στην υϖογονιµότητα. Στην
ϖερίϖτωση των ελαφρότερων µορφών ενδοµητρίωσης, οι
γνώµες διίστανται. Ορισµένοι γιατροί υϖοστηρίζουν ότι
η γυναίκα δεν καταφέρνει να µένει έγκυος εϖειδή ϖάσχει
αϖό ενδοµητρίωση κι άλλοι το αντίστροφο, ότι δηλαδή
ανέϖτυξε ενδοµητρίωση εϖειδή δεν έµεινε εγκαίρως έγ-
κυος.
Μϖορεί να κάνει ϖαιδί µία γυναίκα ϖου ϖάσχει
αϖό ενδοµητρίωση;
Φυσικά και µϖορεί. Η ϖαρουσία ενδοµητρίωσης δεν κα-
θιστά αϖαραιτήτως τη γυναίκα υϖογόνιµη. Όταν όµως
υϖάρχει δυσκολία στη σύλληψη ταυτόχρονα µε ενδοµη-
τρίωση, τότε χρειάζεται να γίνει κάϖοιου είδους θερα-
ϖεία.
Η χειρουργική θεραϖεία αφορά την αφαίρεση ή την κα-

χυση κατά την οϖοία το σϖέρµα του συντρόφου ϖροετοι-
µάζεται κατάλληλα, εϖιλέγονται τα καλύτερα και υγιέ-
στερα σϖερµατοζωάρια και τοϖοθετούνται στη µήτρα της
γυναίκας κατά τη διάρκεια της ωορρηξίας.
Σε ϖεριϖτώσεις ελάχιστης ή ελαφράς ενδοµητρίωσης, η
ενδοµητρική σϖερµατέγχυση µε ελεγχόµενη ωοθηκική
διέγερση αυξάνει τις ϖιθανότητες για εγκυµοσύνη. Η εν-
δοµητρική σϖερµατέγχυση αϖοτελεί εϖίσης εϖιλογή για
γυναίκες µε ωοθηκικό ενδοµητρίωµα ή µε µέτρια/σοβαρή
ενδοµητρίωση.
Τα ϖοσοστά γεννήσεων σε γυναίκες ϖου υϖεβλήθησαν σε
θεραϖεία µε γοναδοτροϖίνες και ενδοµητρική σϖερµα-
τέγχυση είναι 5 έως 6 φορές υψηλότερα αϖό τις γυναίκες
ϖου αϖλώς ϖαρακολουθούνται χωρίς θεραϖεία. 
Σε ϖερίϖτωση ϖου η γυναίκα η οϖοία ϖάσχει αϖό ενδο-
µητρίωση και είναι υϖογόνιµη, έχει ήδη υϖοβληθεί σε 3

Μϖορεί να κάνει ϖαιδί µία γυναίκα ϖου ϖάσχει αϖό 
ενδοµητρίωση;

Φυσικά και µϖορεί. Η ϖαρουσία ενδοµητρίωσης δεν καθιστά
αϖαραιτήτως τη γυναίκα υϖογόνιµη. Όταν όµως υϖάρχει δυ-
σκολία στη σύλληψη ταυτόχρονα µε ενδοµητρίωση, τότε χρει-

άζεται να γίνει κάϖοιου είδους θεραϖεία.

ταστροφή των εστιών της ενδοµητρίωσης και τη λύση των
συµφύσεων. 
Μετά αϖό τη χειρουργική θεραϖεία, το 60% των γυναικών
µένουν έγκυες φυσιολογικά. Για τις υϖόλοιϖες ϖεριϖτώ-
σεις, η σϖερµατέγχυση και η εξωσωµατική γονιµοϖοίηση
αϖοτελούν τις δύο εναλλακτικές εϖιλογές για να εϖιτευχ-
θεί εγκυµοσύνη.
Ενδοµητρική σϖερµατέγχυση
Η ενδοµητρική σϖερµατέγχυση µϖορεί να αϖοτελεί µια
αϖοτελεσµατική θεραϖεία σε γυναίκες µε ενδοµητρίωση
(αρκεί να µην υϖάρχει ϖρόβληµα µε τις σάλϖιγγες ή το
σϖέρµα).
Ο κύκλος ϖαρακολουθείται µε διακολϖικά υϖερηχογρα-
φήµατα και ορµονικές εξετάσεις. Γίνεται ελεγχόµενη ω
οθηκική διέγερση µε γοναδοτροϖίνες, έτσι ώστε να αυξη-
θεί η ϖιθανότητα εγκυµοσύνης. Όταν τα ωοθυλάκια είναι
έτοιµα για ωορρηξία, τότε ϖραγµατοϖοιείται η σϖερµατέγ-

µε 4 σϖερµατεγχύσεις, η ϖιθανότητα εϖιτυχίας ϖεραι-
τέρω θεραϖείας είναι ϖλέον ϖολύ µικρή και ενδείκνυται
να ϖροχωρήσει σε εξωσωµατική γονιµοϖοίηση.
Εξωσωµατική γονιµοϖοίηση
Οι γυναίκες ϖου ϖάσχουν αϖό ενδοµητρίωση έχουν
υψηλά ϖοσοστά εϖιτυχίας στην εξωσωµατική γονιµοϖοί-
ηση ϖαρόλο ϖου αϖαντούν ϖιο φτωχά στα φάρµακα της
διέγερσης των ωοθηκών, ϖαράγουν λιγότερα ωάρια, λιγό-
τερα έµβρυα και έχουν χαµηλότερα ϖοσοστά εµφύτευσης.
Με άλλα λόγια,  αν και ϖαράγουν λιγότερα ωάρια ή έµ-
βρυα, τα ϖοσοστά γεννήσεών τους είναι άριστα, καθώς το
ϖρόβληµά τους είναι αριθµητικό και όχι ϖοιοτικό.
Στην εξωσωµατική γονιµοϖοίηση γίνεται ελεγχόµενη
διέγερση των ωοθηκών ϖου «δίνει» συνήθως 8-10 ωάρια. 
Ο κύκλος ϖαρακολουθείται µε διακολϖικά υϖερηχογρα-
φήµατα και ορµονικές εξετάσεις. Η ωοληψία ϖραγµατο-
ϖοιείται διακολϖικά κάτω αϖό υϖερηχογραφικό έλεγχο
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και τα ώριµα ωάρια ϖου συλλέγονται αϖό τις ωοθήκες
γονιµοϖοιούνται στο εργαστήριο. Το έµβρυο ή τα έµβρυα
µεταφέρονται στη µήτρα µετά αϖό 3 έως 5 ηµέρες.
Στις µεγάλες εθνικές βάσεις δεδοµένων στις οϖοίες ϖα-
ρακολουθούνται όλοι οι κύκλοι της εξωσωµατικής γονι-
µοϖοίησης σε ετήσια βάση, τα αϖοτελέσµατα δείχνουν
ότι οι γυναίκες µε ενδοµητρίωση έχουν υψηλά ϖοσοστά
γεννήσεων (στις Ηνωµένες Πολιτείες οι γεννήσεις σε
γυναίκες µε ενδοµητρίωση ήταν 31.1% και στη Γαλλία
24%). 
Όσο µεγαλώνει η γυναίκα, η εϖίδραση της ενδοµητρίω-
σης σε συνδυασµό µε την ελάττωση των ωαρίων λόγω
ηλικίας, καθιστά ϖιο δύσκολη την εϖίτευξη εγκυµοσύ-
νης. Εϖοµένως, όσο ταχύτερα µια γυναίκα µε ενδοµη-
τρίωση υϖοβληθεί σε εξωσωµατική γονιµοϖοίηση, τόσο
αυξάνονται οι ϖιθανότητες να αϖοκτήσει ϖαιδί.
Νέα αναδροµική έρευνα έδειξε ότι η εξωσωµατική γονι-
µοϖοίηση θα ϖρέϖει να γίνεται ιδανικά 7 έως 25 µήνες
µετά το χειρουργείο για την ενδοµητρίωση. 
Η καταστολή του κύκλου για 3-6 µήνες µετά το χειρουρ-
γείο και ϖριν την εξωσωµατική έχει 4 φορές καλύτερα
ϖοσοστά γεννήσεων. 
Η ενδοµητρίωση δηλητηριάζει την ωοθήκη. Ως εκ τού-
του, καθώς ϖερνούν τα χρόνια οι ϖιθανότητες φυσικής
σύλληψης µειώνονται. Οι γυναίκες λοιϖόν ϖου ϖάσχουν
αϖό ενδοµητρίωση συνιστάται να ενηµερώνονται αϖό
τον γιατρό τους για τη δυνατότητα διατήρησης της γο-
νιµότητάς τους µέσω της κατάψυξης ωαρίων. Αυτό είναι
ακόµα ϖιο σηµαντικό για γυναίκες ϖροχωρηµένων στα-
δίων ενδοµητρίωσης.  

Ενδοµητρίωση και κύηση
Γυναίκες µε ενδοµητρίωση ϖρέϖει να ϖαρακολουθούν-
ται στενά κατά το ϖρώτο τρίµηνο της κύησης και να
είναι ενήµερες ότι έχουν αυξηµένο κίνδυνο αυτόµατης
αϖοβολής και εξωµητρίου κυήσεως.
Ο µεγαλύτερος εχθρός των γυναικών µε ενδοµητρίωση
ϖου θέλουν να αϖοκτήσουν ϖαιδί είναι το χάσιµο χρό-
νου. Η εξατοµικευµένη θεραϖεία κάθε γυναίκας αυξά-
νει σηµαντικά την ϖιθανότητα να αϖοκτήσει ένα υγιές
ϖαιδί.

Ο Ιάκωβος Σούσης είναι Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυ-
ναικολόγος, Ιατρός Αναϖαραγωγής.
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ΥΙΟΘΕΣΙΑ
10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΟΥΝΤΕ∆ΑΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΠΘ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η Αικατερίνη Φουντεδάκη είναι Καθηγήτρια του Αστικού Δικαίου στο ΑΠΘ, Αν. Προέδρος της
Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Έχει ασχοληθεί επισταμένως με την

υιοθεσία, που αποτέλεσε και το θέμα της διδακτορικής της διατριβής.  
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1.Ποιος έχει δικαίωµα να υιοθετήσει
ένα ϖαιδί στην Ελλάδα; 

Στην Ελλάδα µϖορούν να υιοθετήσουν αϖό
κοινού ϖαιδί τα ϖαντρεµένα ζευγάρια. Σε
αυτή την ϖερίϖτωση το ϖαιδί καθίσταται νο-
µικά κοινό τέκνο των συζύγων. Υϖενθυµίζω
ότι ο γάµος στην Ελλάδα αφορά µόνο ϖρό-
σωϖα διαφορετικού φύλου. Εϖίσης µϖορεί να
υιοθετήσει ϖαιδί και µεµονωµένο άτοµο, είτε
ϖαντρεµένο (οϖότε αϖαιτείται για την υιοθε-
σία η συναίνεση του συζύγου του) είτε ανύ-
ϖαντρο µε σύµφωνο συµβίωσης (οϖότε
αϖαιτείται, σύµφωνα µε ερµηνευτική
άϖοψη, γιατί ο νόµος δεν το ϖροβλέϖει ρητά,
η συναίνεση του συντρόφου του) είτε άτοµο
χωρίς σύζυγο ή σύντροφο. 

2.Αν θέλω να υιοθετήσω ένα ϖαιδί, ϖρέ-
ϖει οϖωσδήϖοτε να συµφωνήσει και
ο/η σύζυγός µου;

Η συναίνεση του συζύγου του υιοθετούντος
είναι, όϖως ϖροανέφερα, υϖοχρεωτική, εκτός
αν ο σύζυγος βρίσκεται σε νοµική (λ.χ. δι-
καιοϖρακτική ανικανότητα) ή ϖραγµατική
(λ.χ. έχει εξαφανιστεί) αδυναµία συναίνεσης.
Εϖίσης, αν οι σύζυγοι βρίσκονται σε διά-
σταση και ο σύζυγος του υιοθετούντος αρνεί-
ται τη συναίνεσή του στην υιοθεσία, η
τελευταία µϖορεί να µην αϖαιτηθεί, αν η άρ-
νησή του φέρει τα στοιχεία της κατάχρησης
δικαιώµατος.

3.Στην υιοθεσία ϖρέϖει να συµµετέ-
χουν µε κάϖοιον τρόϖο και οι φυσικοί
γονείς του ϖαιδιού;

Οι φυσικοί γονείς συναινούν υϖοχρεωτικά
στην υιοθεσία του ϖαιδιού τους, εκτός αν
λόγω σοβαρών ϖαραϖτωµάτων έχουν εκϖέσει
αϖό τη γονική µέριµνα ή είναι ανίκανοι για
δικαιοϖραξία ή είναι ειδικά ανίκανοι για συ-
ναίνεση στην υιοθεσία. Η αϖλή αφαίρεση της άσκησης της γονικής µέριµνας ή της εϖιµέλειας δεν αναιρεί την ϖρο-
ϋϖόθεση της συναίνεσης των φυσικών γονέων στην υιοθεσία ανηλίκου. Η συναίνεση αυτή µϖορεί να «αναϖληρώνεται»
αϖό το δικαστήριο µόνο υϖό αυστηρές ϖροϋϖοθέσεις (λ.χ. άγνωστη διαµονή του γονέα, ϖαιδί έκθετο, καταχρηστική
άρνηση της συναίνεσης υϖό ορισµένους όρους και ϖεριστάσεις). Η συναίνεση του βιολογικού ϖατέρα αϖαιτεί να είναι
και νοµικός ϖατέρας, δηλαδή είτε να υϖάρχει τεκµαιρόµενη ϖατρότητά του λόγω γάµου είτε να έχει αναγνωρίσει,
εκούσια ή δικαστικά, το ϖαιδί.
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4.Αν δεν υϖάρχουν φυσικοί γονείς
(ϖ.χ. εγκαταλελειµένα ϖαιδιά), ϖοια
διαδικασία ακολουθείται;

Αν δεν υϖάρχουν φυσικοί γονείς ϖρέϖει να
ερευνηθεί µήϖως υϖάρχει εϖίτροϖος, γιατί
σε αυτή την ϖερίϖτωση αϖαιτείται η δική
του συναίνεση. Αν δεν υϖάρχει εϖίτροϖος,
η συναίνεση των φυσικών γονέων αναϖλη-
ρώνεται αϖό το δικαστήριο ϖου δικάζει την
αίτηση υιοθεσίας. Ο νόµος ϖροβλέϖει αυτή
την αναϖλήρωση «αν οι γονείς είναι άγνω-
στοι ή το τέκνο είναι έκθετο». ∆εν είναι
όµως αυτή η ϖερίϖτωση αν το ϖαιδί είναι
γνωστών γονέων, αλλά έχει εγκαταλειφθεί
αϖό αυτούς, γιατί τότε αϖαιτείται η συναί-
νεση των γονέων, κατά την αϖάντηση στο
ϖροηγούµενο ερώτηµα, εκτός αν οι γονείς
είναι άγνωστης διαµονής, οϖότε και ϖάλι
ϖροβλέϖεται η αναϖλήρωση της συναίνεσής
τους.

5.Θέλω να υιοθετήσω, αλλά δεν θα
ήθελα να ϖάρει δηµοσιότητα το θέµα.
Πώς µϖορεί να γίνει αυτό;

Το θέµα έτσι κι αλλιώς δεν ϖαίρνει δηµο-
σιότητα, καθώς υϖάρχουν διατάξεις στο
νόµο ϖου κατοχυρώνουν µια µορφή «αϖορ-
ρήτου» της υιοθεσίας, λ.χ. χρήση ψευδωνύ-
µων στη δικογραφία, καταχώριση της
υιοθεσίας σε ειδικό αϖόρρητο βιβλίο, µη
αναφορά στο αϖόσϖασµα ληξιαρχικής ϖρά-
ξης γέννησης. Βέβαια, µετά το νέο νόµο
4538/2018, ϖου ϖροβλέϖει την τήρηση µη-
τρώων για τις υιοθεσίες, το αϖόρρητο της
υιοθεσίας εξαρτάται αϖό  την ασφάλεια των
µητρώων αυτών.

6.Γίνεται κάϖοιος έλεγχος αϖό το κρά-
τος σε όσους θέλουν να υιοθετήσουν;

Όταν η υιοθεσία είναι ιδιωτική, δηλαδή οι
υϖοψήφιοι θετοί γονείς και οι φυσικοί έρχονται σε αϖευ-
θείας εϖαφή µεταξύ τους, αϖαιτείται έλεγχος και σύν-
ταξη έκθεσης αϖό την κοινωνική υϖηρεσία. Προβλέϖεται
όµως ότι αν αυτή η έκθεση καθυστερήσει να κατατεθεί
στο δικαστήριο, µϖορεί να δικαστεί η υϖόθεση και χωρίς
έκθεση. Εϖίσης µε το νέο νόµο 4538/2018 ϖροβλέϖεται
η εγγραφή ϖαιδιών, γονέων και υιοθεσιών σε διάφορα
κρατικά µητρώα, µετά αϖό την τήρηση κάϖοιας διαδικα-

σίας και την υϖοβολή δικαιολογητικών. Όταν η υιοθεσία
αφορά ϖαιδί ϖου βρίσκεται σε δοµή ϖροστασίας, ο έλεγ-
χος ϖου γίνεται είναι εντονότερος, και ακολουθεί τα κρι-
τήρια ϖου έχει θέσει ο εκάστοτε φορέας.

7.Πόσο χρόνο ϖερίϖου ϖαίρνουν όλες οι διαδικα-
σίες;

Αυτό το ερώτηµα δεν µϖορεί να αϖαντηθεί γενικά, γιατί

GO by GONIMOTITA / 46

Το ϖαιδί ϖου υιο-
θετείται ανήλικο
έχει όµοια νοµική
θέση µε το ϖαιδί
ϖου γεννιέται αϖό
ένα άτοµο ή αϖό
ένα ζευγάρι.

“
“



εξαρτάται αϖό το φόρτο εργασίας των αρµόδιων Πρωτο-
δικείου και κοινωνικής υϖηρεσίας. Εξάλλου µε το νέο
νόµο, µέχρι να γίνει σαφές ϖώς θα εφαρµοστεί στην
ϖράξη, θα υϖάρξουν κάϖοιες ϖρόσθετες καθυστερήσεις. 

8.Όταν η υιοθεσία ολοκληρωθεί, υϖάρχει µετά ϖε-
ρίϖτωση να ακυρωθεί και να µου ϖάρουν το
ϖαιδί;

Η υιοθεσία µϖορεί να ϖροσβληθεί µέσω της
ϖροσβολής της σχετικής δικαστικής αϖόφασης.
∆εν ϖροσβάλλεται όϖως οϖοιαδήϖοτε ιδιωτική
ϖράξη. Οι λόγοι, η διαδικασία και οι ϖροθε-
σµίες ϖου ϖροβλέϖονται στο νόµο ϖεριορίζουν
σηµαντικά τη δυνατότητα ϖροσβολής, αλλά
αυτή σίγουρα δεν µϖορεί να αϖοκλειστεί. Λ.χ.
αν ο φυσικός γονέας δεν συναίνεσε, ενώ
έϖρεϖε, κατά τα ανωτέρω, να συναινέσει, αυτός
ο γονέας µϖορεί να ϖροσβάλει την αϖόφαση
υιοθεσίας.

9.Τι δικαιώµατα έχει το υιοθετηµένο
ϖαιδί σε σχέση µε ένα άλλο ϖαιδί;

Το ϖαιδί ϖου υιοθετείται ανήλικο έχει όµοια
νοµική θέση µε το ϖαιδί ϖου γεννιέται αϖό ένα
άτοµο ή αϖό ένα ζευγάρι. Η σχέση αυτή δεν
υφίσταται µόνο µεταξύ γονέων και ϖαιδιού,
αλλά και µεταξύ του ϖαιδιού και όλων των συγ-
γενών του θετού γονέα/ των θετών γονέων.
Είναι, δηλαδή, σαν το ϖαιδί να έχει γεννηθεί
µέσα σε µια οικογένεια και έχει όλα τα σχετικά
δικαιώµατα. Αϖό την άλλη µεριά κάθε νοµικός
δεσµός, εκτός των κωλυµάτων γάµου, µεταξύ
του ϖαιδιού και των φυσικών γονέων του και
των οικογενειών τους διακόϖτεται. Οι φυσικοί
γονείς δεν έχουν ούτε δικαίωµα εϖικοινωνίας
µε το ϖαιδί.

10.Άκουσα ότι ϖρόσφατα έγιναν ϖιο
αϖλές οι διαδικασίες για την υιοθεσία.
Ισχύει αυτό;

Όχι, δυστυχώς δεν ισχύει. Κακώς δηµιουργή-
θηκε η εντύϖωση ότι ο νόµος αυτός ϖροσφέρει
κάτι θετικό στη διαδικασία της υιοθεσίας, στην
οϖοία εξάλλου ελάχιστα αναφέρεται στην
ϖραγµατικότητα. Κατά βάση είναι ένας νόµος
για την αναδοχή και όχι για την υιοθεσία ανη-
λίκου. Παρά τις αγαθές ϖροθέσεις του, οι λίγες
διατάξεις του για την υιοθεσία δηµιουργούν
ϖρόσθετα ζητήµατα και ϖροϋϖοθέσεις. Λ.χ. ο

νόµος ϖροβλέϖει την εγγραφή σε µητρώο «των ανηλίκων
ϖου ϖρόκειται να υιοθετηθούν», χωρίς να ϖροσδιορίζει
ϖοιοι είναι αυτοί. Προβλέϖει διαδικασία για υϖοχρεω-
τική εγγραφή των υϖοψήφιων θετών γονέων σε άλλο ένα
µητρώο, µάλλον µετά την ϖαρακολούθηση ϖρογραµµά-
των εϖιµόρφωσης, κάτι ϖου ϖροσθέτει διαδικασία και
γραφειοκρατία. 
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Γιώργος Κουσουρνάς 
MD, MSc, PhDc, FECSM
Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος

ε τον όρο σϖέρµα αναφερόµαστε στο
υγρό το οϖοίο ϖαράγεται κατά την
εκσϖερµάτιση. Το σϖέρµα ϖεριλαµ-
βάνει τα σϖερµατοζωάρια ϖου ϖαρά-
γονται στους όρχεις, αλλά σε

ϖοσοστό µεγαλύτερο του 90% αϖοτελείται αϖό το
υγρό ϖου ϖαράγουν ο ϖροστάτης και οι σϖερµατοδό-
χες κύστεις.
Η ϖαραγωγή των σϖερµατοζωαρίων ξεκινά στους όρ-
χεις και συνεχίζεται στις εϖιδιδυµίδες, όϖου τα σϖερ-
µατοζωάρια ωριµάζουν και αϖοκτούν κινητικότητα.
Η διαδικασία αυτή βρίσκεται κάτω αϖό τον έλεγχο
της τεστοστερόνης, ενώ ιδιαίτερα σηµαντική για τη
σϖερµατογένεση (την ϖαραγωγή και ωρίµανση των
σϖερµατοζωαρίων) είναι και η σταθερότητα του µι-
κροϖεριβάλλοντος του όρχι, κυρίως της θερµοκρασίας
του.
Η ϖαραγωγή του σϖέρµατος είναι µια ϖολύϖλοκη δια-
δικασία στην οϖοία συµµετέχει ολόκληρος ο ανδρικός
οργανισµός. Αϖό την ϖαροχή των βασικών συστατι-
κών στοιχείων για την ϖαραγωγή του σϖέρµατος,
µέχρι την ορµονική ρύθµιση και την καλή λειτουρ-
γία των ανδρικών αδένων, η ϖαραγωγή του σϖέρµατος
είναι αλληλένδετη µε την καλή υγεία σε όλα τα εϖί-
ϖεδα.
Η ϖαραγωγή του σϖέρµατος είναι µια ϖολύϖλοκη δια-
δικασία στην οϖοία συµµετέχει ολόκληρος ο ανδρικός
οργανισµός. Αϖό την ϖαροχή των βασικών συστατι-
κών στοιχείων για την ϖαραγωγή του σϖέρµατος,
µέχρι την ορµονική ρύθµιση και την καλή λειτουρ-
γία των ανδρικών αδένων, η ϖαραγωγή του σϖέρµατος
είναι αλληλένδετη µε την καλή υγεία σε όλα τα εϖί-
ϖεδα.

M
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Στο ϖλαίσιο αυτό, κάθε άνδρας µϖορεί να ακολουθήσει
µικρές και εύκολες ϖρακτικές συµβουλές ϖου είναι σε
θέση να συµβάλλουν στη βελτίωση του σϖέρµατος.

∆ιατροφή
Όλοι γνωρίζουµε ότι η σωστή διατροφή συµβάλλει ση-
µαντικά στην καλή υγεία του οργανισµού. Όσον αφορά
την ϖοιότητα του σϖέρµατος, έχει αϖοδειχθεί ότι η ισορ-
ροϖηµένη διατροφή και η µεσογειακή δίαιτα τη βελτιώ-
νουν σηµαντικά.
Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, ξηρών καρϖών
και δηµητριακών, λευκού κρέατος, θαλασσινών και άϖα-
χων γαλακτοκοµικών είναι βασικά συστατικά µιας ισορ-
ροϖηµένης δίαιτας. 
Η αντιοξειδωτική και θρεϖτική δράση ιχνοστοιχείων
(όϖως ο ψευδάργυρος και το σελήνιο), των ω-3 λιϖαρών
οξέων, βιταµινών, αµινοξέων (όϖως η αργινίνη), του συ-
νενζύµου Q10, αλλά και ϖλήθους άλλων συστατικών,
έχει αϖοδειχθεί ουσιώδης για τη βελτίωση της ϖοιότητας
του σϖέρµατος. 

Σωµατικό βάρος
Η διατήρηση του σωµατικού βάρους  ϖαίζει βασικό ρόλο
στη συνολική υγεία του οργανισµού. Ειδικά η κοιλιακή
ϖαχυσαρκία αϖοτελεί ένα αϖό τα χαρακτηριστικά του
µεταβολικού συνδρόµου, κατάσταση ϖου ευθύνεται για
αυξηµένο κίνδυνο καρδιαγγειακών ϖαθήσεων και σακ-

χαρώδους διαβήτη. 
Σε σχέση µε την ϖοιότητα του σϖέρµατος, η συσσώρευση
λίϖους διαταράσσει τα εϖίϖεδα των ορµονών, µειώνον-
τας έτσι την αϖαραίτητη για τη σϖερµατογένεση τεστο-
στερόνη, ενώ εϖιϖλέον εϖιβαρύνει το µικροϖεριβάλλον
λειτουργίας των όρχεων. Η αϖώλεια βάρους σε τέτοιες
ϖεριϖτώσεις είναι ικανή να αντιστρέψει την κατάσταση. 
Σε κάθε ϖερίϖτωση όµως, η όϖοια ϖροσϖάθεια αϖώλειας
βάρους, δεν ϖρέϖει να ϖεριλαµβάνει υϖερβολές και
είναι εϖιθυµητό  να συνοδεύεται αϖό µια ισορροϖηµένη
δίαιτα. Σε αντίθετη ϖερίϖτωση, η ταχεία ή εξαντλητική
αϖώλεια βάρους µϖορεί να εϖιβαρύνει ακόµη ϖερισσό-
τερο την ϖοιότητα του σϖέρµατος.
Άσκηση
Η  άσκηση είναι σηµαντική στο ϖλαίσιο της διατήρησης
ενός υγιεινού τρόϖου ζωής. Ωστόσο, οφείλουµε να είµα-
στε λίγο ϖροσεκτικοί, καθώς η έντονη και υψηλής έν-
τασης άσκηση ενδέχεται να εϖηρεάσει αρνητικά την
ϖοιότητα του σϖέρµατος.
Εϖιϖλέον, δεν είναι όλες οι µορφές άσκησης ωφέλιµες
για το σϖέρµα. Η ϖοδηλασία, για ϖαράδειγµα, φαίνεται
να είναι αϖό τις ϖλέον εϖιβαρυντικές ασκήσεις για την
ϖοιότητα του σϖέρµατος, ϖιθανότατα λόγω της θέσης και
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της καταϖόνησης ϖου υφίσταται η γεννητική ϖεριοχή. 
Σε κάθε ϖερίϖτωση, η ήϖια, αερόβια άσκηση χωρίς
υϖερβολές, φαίνεται να έχει µια συνολική θετική εϖί-
δραση στον οργανισµό και την ϖοιότητα του σϖέρµατος. 
Ειδική µνεία, όµως, ϖρέϖει να γίνει και για τα αναβο-
λικά. Κατηγορηµατικά, η χρήση αναβολικών εϖιβαρύ-
νει σηµαντικά την ϖοιότητα του σϖέρµατος,
ϖροκαλώντας σε ϖολλές ϖεριϖτώσεις µη αναστρέψιµες
βλάβες, ακόµη και µετά τη διακοϖή της χρήσης τους.

Κάϖνισµα
Το κάϖνισµα, ως γνωστόν, αϖοτελεί µια µάστιγα µε σο-
βαρές εϖιϖτώσεις στην υγεία. Σχετικά ϖρόσφατα, έρευ-
νες έδειξαν ότι το κάϖνισµα ϖροκαλεί σηµαντικές
αλλαγές και στην ϖοιότητα του σϖέρµατος. Ακόµη, έχει
αϖοδειχθεί ότι -σε µοριακό εϖίϖεδο- εϖηρεάζει τη γο-
νιµοϖοιητική ικανότητα των σϖερµατοζωαρίων (την
αληλεϖίδρασή τους δηλαδή µε το ωάριο), αλλα και το
γενετικό τους υλικό. 
Αξίζει να σηµειωθεί ϖως η βλαϖτική εϖίδραση του κα-
ϖνίσµατος στο σϖέρµα είναι ακόµη ϖιο έκδηλη σε άν-

δρες ϖου εµφανίζουν και εϖιϖλέον ϖαράγοντες κινδύ-
νου για υϖογονιµότητα, όϖως η ϖαχυσαρκία.

Φάρµακα και συστηµατικές ϖαθήσεις
Οϖοιαδήϖοτε φαρµακευτική αγωγή ενδέχεται να έχει
εϖίδραση στην ϖοιότητα του σϖέρµατος. Σήµερα, γνω-
ρίζουµε τον τρόϖο µε τον οϖοίο τα ϖερισσότερα φάρ-
µακα δρουν στη σϖερµατογένεση και την
εκσϖερµάτιση και είµαστε σε θέση να αναγνωρίσουµε
και να αντιστρέψουµε τις όϖοιες βλαϖτικές εϖιδράσεις
τους, ιδίως εκείνων ϖου δίνονται για µεγάλο χρονικό
διάστηµα. Αϖό την αϖλή ϖαρακεταµόλη, τα φάρµακα
για το στοµάχι και τις αντιβιώσεις, µέχρι τα φάρµακα
για την κατάθλιψη, την εϖιληψία και την υϖέρταση,
κάθε αγωγή εϖηρεάζει δυνητικά τις ϖαραµέτρους του
σϖέρµατος και οφείλει να αξιολογηθεί, ιδιαίτερα σε ϖε-
ριϖτώσεις υϖογονιµότητας.
Αντίστοιχα, συστηµατικές ϖαθήσεις όϖως ο σακχαρώ-
δης διαβήτης και οι θυρεοειδοϖάθειες, εϖηρεάζουν µε
τη σειρά τους την ϖοιότητα του σϖέρµατος. Στην ϖλει-
ονότητα των ϖεριϖτώσεων αυτών, η σωστή διάγνωση
και ρύθµιση της ϖάθησης είναι αϖαραίτητες για τη
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βελτίωση του σϖέρµατος.
Λοιµώξεις
Οι λοιµώξεις, σε οϖοιοδήϖοτε σηµείο της αναϖαραγω-
γικής οδού, είναι σε θέση να εϖηρεάσουν την ϖοιότητα
του σϖέρµατος. Σε ϖολλές µάλιστα ϖεριϖτώσεις, τα µι-
κρόβια ϖου είναι υϖεύθυνα για τις λοιµώξεις αυτές δεν
ανιχνεύονται µε τις συνηθισµένες εξετάσεις, ενώ
συχνά µϖορεί να µην ϖροκαλούν και συµϖτώµατα.
Οι αλλαγές στα εξωτερικά χαρακτηριστικά του σϖέρ-
µατος (ϖοσότητα, χρώµα, οσµή, ϖυκνότητα) µϖορεί να
είναι ενδεικτικά µιας τέτοιας λοίµωξης. Τέτοιες αλλα-
γές, όϖως και σχετικά συµϖτώµατα (κάψιµο, φαγούρα,
ϖόνος στην εκσϖερµάτιση, ϖόνος στους όρχεις) θα ϖρέ-
ϖει να κινητοϖοιούν τον άνδρα να εϖισκεφθεί το για-
τρό του. Η σωστή και έγκαιρη διάγνωση και
αντιµετώϖιση των λοιµώξεων είναι σε θέση να αντι-
στρέψουν µια διαταραχή στην ϖοιότητα του σϖέρµα-
τος. 

Συνήθειες
Το ϖεριβάλλον και οι συνήθειές µας, εϖηρεάζουν εξί-
σου την ϖοιότητα του σϖέρµατος. Η ακτινοβολία δρα
αρνητικά στο σϖέρµα, ως εκ τούτου συνιστάται να αϖο-
φεύγεται η χρήση του υϖολογιστή ή tablet κοντά στους
όρχεις, αλλά και η µεταφορά του κινητού τηλεφώνου
στην τσέϖη του ϖαντελονιού. Η έκθεση των όρχεων σε
ακραίες θερµοκρασίες για ϖαρατεταµένο χρόνο, όϖως
ϖ.χ. η συστηµατική χρήση σάουνας, θα ϖρέϖει εϖίσης
να αϖοφεύγεται. Η εργασιακή ή ϖεριβαλλοντική έκ-

θεση σε χηµικές ουσίες, όϖως τα εντοµοκτόνα και τα λι-
ϖάσµατα, µϖορεί να εϖιδράσουν αρνητικά στην ϖοιότητα
του σϖέρµατος. Τέλος, η υϖερβολική κατανάλωση καφεΐ-
νης και η χρήση ναρκωτικών ουσιών εϖηρεάζουν µε τη
σειρά τους αρνητικά το σϖέρµα.

Συµϖερασµατικά, το ϖρώτο βήµα για την εξέταση της
αναϖαραγωγικής υγείας στον άνδρα είναι η αϖοτύϖωση
της ϖοιότητας του σϖέρµατος, η οϖοία γίνεται µέσω της
εξέτασης του σϖερµοδιαγράµµατος. Αϖό εκεί και ϖέρα, ο
ειδικός στην αναϖαραγωγική υγεία γιατρός, είναι σε
θέση να ερµηνεύσει τα αϖοτελέσµατα, να αναγνωρίσει
ϖαράγοντες ϖου µϖορεί να εϖηρεάσουν την ϖοιότητα του
σϖέρµατος και να ϖροτείνει εξατοµικευµένες λύσεις σε
κάθε ϖερίϖτωση. 

Ο Γιώργος Κουσουρνάς είναι Χειρουργός Ουρολόγος-Αν-
δρολόγος, Εϖιστηµονικός Συνεργάτης Α’ Πανεϖιστηµια-
κής Ουρολογικής Κλινικής στο ΓΝΑ “Λαϊκό"
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Καθηγητής Ιωάν-
νης Ε. Μεσσήνης
είναι Μαιευτήρας
Γυνα ικολόγο ς .

Αϖέκτησε την ειδικότητα της
Μαιευτικής και Γυναικολογίας
στην Αθήνα, ενώ εργάσθηκε και
στο εξωτερικό (Σουηδία και Ηνω-
µένο Βασίλειο) για συνολικά 6
έτη. Είναι κάτοχος ϖτυχίου Ια-
τρικής του Πανεϖιστηµίου Αθη-
νών, ∆ιδακτορικού ∆ιϖλώµατος
αϖό το Πανεϖιστήµιο Αθηνών,
Υφηγεσίας αϖό το Πανεϖιστήµιο Ιωαννίνων και δεύτερου
∆ιδακτορικού ∆ιϖλώµατος (Doctor of Philosophy - PhD)
αϖό το Πανεϖιστήµιο Aberdeen του Ηνωµένου Βασι-
λείου. 

Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής Μαιευτικής
και Γυναικολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εται-
ρείας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας. Υϖήρξε ο ϖρώ-
τος Πρόεδρος του -νεοϊδρυθέντος τότε -
Πανεϖιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας, το οϖοίο οργά-
νωσε σύµφωνα µε ευρωϖαϊκές ϖροδιαγραφές, ενώ διετέ-
λεσε και Πρόεδρος του Α΄ Περιφερειακού Συστήµατος
Υγείας (ΠΕΣΥΠ) Κεντρικής Μακεδονίας. Εϖίσης, εκλέχ-
θηκε Κοσµήτορας της Σχολής Εϖιστηµών Υγείας και µε-
τέϖειτα Πρύτανης του Πανεϖιστηµίου Θεσσαλίας.
Σήµερα, είναι Οµότιµος Καθηγητής του Πανεϖιστηµίου
Θεσσαλίας.

Σε διεθνές εϖίϖεδο, διετέλεσε
Πρόεδρος της Mediterranean
Society of Reproductive Med-
icine (MSRM), µέλος του ∆Σ
της European Society of
Human Reproduction and
Embryology (ESHRE), Ανα-
ϖληρωτής Εκδότης (Associate
Editor) του Human Repro-
duction (του σηµαντικότερου
ίσως ιατρικού ϖεριοδικού
ϖαγκοσµίως στον τοµέα της
Αναϖαραγωγής), ενώ είναι

µέλος της συντακτικής εϖιτροϖής ϖολλών διεθνών ϖε-
ριοδικών και κριτής σε ϖερισσότερα αϖό 40 διεθνή εϖι-
στηµονικά ϖεριοδικά. Σήµερα, είναι ένας αϖό τους
Εκδότες (Section Editor) του διεθνούς ϖεριοδικού Re-
productive Biomedicine Online (RBMO), µέλος του ∆Σ
του European Board and College of Obstetrics and Gy-
naecology (EBCOG), Πρόεδρος της Εϖιτροϖής Ευρωϖαϊ-
κών Εξετάσεων Μαιευτικής και Γυναικολογίας του
EBCOG καθώς και µέλος της Εϖιτροϖής των Ευρωϖαϊ-
κών εξετάσεων Αναϖαραγωγικής Ιατρικής
(ESHRE/EBCOG).Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ϖε-
ριστρέφονται κυρίως γύρω αϖό την Αναϖαραγωγική Εν-
δοκρινολογία. Έχει συγγράψει ϖερισσότερες αϖό 230
ερευνητικές εργασίες σε διεθνή ιατρικά ϖεριοδικά µε
κριτές και ϖολλά κεφάλαια σε ιατρικά βιβλία. Έχει δώσει
εϖίσης ϖερισσότερες αϖό 300 διαλέξεις ως ϖροσκεκληµέ-
νος οµιλητής στο εξωτερικό.

O

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
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∆ηµιούργησε στη Λάρισα το κατά ϖολλούς αρτιό-
τερο Πανεϖιστηµιακό Κέντρο Εξωσωµατικής Γονι-
µοϖοίησης στην Ελλάδα, στα ϖλαίσια της
Πανεϖιστηµιακής Μαιευτικής και Γυναικολογικής
Κλινικής, της οϖοίας ήταν ∆ιευθυντής για 20 χρό-
νια. 

Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούµε ϖολύ για
τη συνέντευξη αυτή. Θα µϖορούσατε αρχικά
να µας ϖείτε λίγα ϖράγµατα για τον εαυτό
σας; Πού γεννηθήκατε και ϖώς µεγαλώσατε;

Γεννήθηκα στην Καρυά Λευκάδας, ένα αϖό τα ωραι-
ότερα νησιά του Ιονίου και της Ελλάδας. Τελείωσα
την ϖρώτη ∆ηµοτικού στην Καρυά και στη συνέχεια
µετακοµίσαµε οικογενειακώς στην Αθήνα, όϖου τε-
λείωσα το ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο/Λύκειο. Είναι
γεγονός ότι ήµουνα «διαβαστερός» και αϖό τους
ϖρώτους µαθητές.

Γνωρίζατε αϖό µικρή ηλικία ότι θα γινόσα-
σταν γιατρός; Πώς αϖοφασίσατε να ασχολη-
θείτε µε την Ιατρική και συγκεκριµένα µε τη
Γυναικολογία;

Το ότι έγινα γιατρός ϖροέκυψε στην ϖορεία. Αρ-
χική µου σκέψη ήταν το Πολυτεχνείο, ϖου ήταν
της “µόδας” την εϖοχή εκείνη, αλλά ο θείος µου,
αδελφός της µητέρας µου, ϖου ήταν Στρατιωτικός
γιατρός και Καθηγητής στη σηµερινή Εθνική
Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας (τότε Ανωτάτη Υγειονοµική
Σχολή), µε κατηύθυνε ϖρος την Ιατρική. Στις εισα-
γωγικές εξετάσεις ήµουνα 10ος σε σειρά εϖιτυχίας
και σϖούδασα και στα 6 έτη µε υϖοτροφία του ΙΚΥ
(Ίδρυµα Κρατικών Υϖοτροφιών). Αϖοφοίτησα αϖό
την Ιατρική Σχολή µε βαθµό “Άριστα”. Η Μαιευ-
τική και Γυναικολογία ήταν µία αϖό τις ϖροτεραι-
ότητές µου.

Εκϖαιδευτήκατε για µεγάλο διάστηµα στο
εξωτερικό σε διάφορα νοσοκοµεία. Γιατί εϖι-
λέξατε κάτι τέτοιο και ϖώς ϖιστεύετε ότι σας
βοήθησε στην εϖαγγελµατική σας ϖορεία;

Ειδικεύτηκα στη Μαιευτική και Γυναικολογία στο
Νοσοκοµείο “Αλεξάνδρα” της Αθήνας. Η µετεκϖαί-
δευσή µου στο εξωτερικό ήταν συνολικά κοντά στα
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6 έτη, µε 1 έτος στη Σουηδία (Uppsala) και τα υϖόλοιϖα
στο Ηνωµένο Βασίλειο (Edinburgh και Aberdeen).  Αν
και στο Aberdeen εργάσθηκα σε Πανεϖιστηµιακή θέση
Senior Lecturer Μαιευτικής και Γυναικολογίας, η εξει-
δίκευσή µου ήταν ϖάντα η Ιατρική της Αναϖαραγωγής
και η Γυναικολογική Ενδοκρινολογία. Ο λόγος της µε-
τεκϖαίδευσής µου στο εξωτερικό ήταν διότι την εϖοχή
εκείνη στην Ελλάδα υϖήρχε µεγάλο έλλειµα εκϖαίδευ-
σης στα ειδικά αντικείµενα της ειδικότητάς µας. Τα κέν-
τρα ϖου εϖέλεξα ήταν αϖό τα καλύτερα στην Ευρώϖη και
στον κόσµο, µε διακεκριµένους Καθηγητές στο αντικεί-

µενο της Αναϖαραγωγής, όϖως ο Elof Johansson, o David
Baird και ο Allan Templeton. Η ϖερίοδος εκείνη ήταν
ϖολύ ϖαραγωγική, τόσο αϖό ϖλευράς εκϖαίδευσης όσο
και αϖό ϖλευράς έρευνας και αϖοτέλεσαν τη βάση για τη
µετέϖειτα ερευνητική µου δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Είσαστε αϖό τους ϖρωτοϖόρους της εξωσωµατι-
κής στην Ελλάδα. Πώς βιώσατε εσείς ϖροσωϖικά
εκείνα τα ϖρώτα χρόνια ϖου µια καινούρια εϖι-
στηµονική µέθοδος φαινόταν να αϖοτελεί εϖανά-
σταση για ϖάρα ϖολλά ζευγάρια ϖου
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αδυνατούσαν να συλλάβουν µε φυσικό τρόϖο;

Όταν ϖήγα στο Εδιµβούργο, το 1984, είχε ήδη αρχίσει να
εφαρµόζεται η µέθοδος της εξωσωµατικής γονιµοϖοί-
ησης. Την εϖοχή εκείνη τις ωοληψίες τις ϖραγµατοϖοι-
ούσαµε µε λαϖαροσκόϖηση. Ήταν µία ϖολύϖλοκη
διαδικασία, αφού είχε τύχει να λαϖαροσκοϖούµε την ίδια
γυναίκα 3 ή 4 φορές µέσα σε λίγους µήνες. Στη συνέχεια
στο Aberdeen, η διαδικασία άρχισε να αϖλοϖοιείται µε
τη χρήση των υϖερήχων, αρχικά διακυστικά και για λίγο
διάστηµα διουρηθρικά και κατόϖιν διακολϖικά και γρή-
γορα εξελίχτηκε στη µέθοδο ϖου εφαρµόζεται ϖαντού σή-
µερα. Αν και αρχικά γινόντουσαν ωοληψίες σε φυσικό
κύκλο, αϖό το 1984 αρχίσαµε στο Εδιµβούργο τη χρήση
γοναδοτροφινών (ορµονών) για τη διέγερση των ωοθη-
κών. Στην Ελλάδα εϖέστρεψα το 1990, οϖότε άρχισε και
η δραστηριότητά µου στον τοµέα της εξωσωµατικής στα
Ιωάννινα, όϖου υϖηρετούσα ως Αναϖληρωτής Καθηγητής
στο εκεί Πανεϖιστήµιο. Αρχικά, τη µέθοδο εφαρµόσαµε
στον ιδιωτικό τοµέα και στη συνέχεια δηµιουργήσαµε το
ϖρώτο Κέντρο στη Μαιευτική και Γυναικολογική Κλι-
νική του Πανεϖιστηµιακού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων. 

Είναι γνωστό ότι στήσατε µία αϖό τις ϖρώτες µο-
νάδες εξωσωµατικής σε δηµόσιο νοσοκοµείο στην
Ελλάδα, στην Πανεϖιστηµιακή Μαιευτική – Γυ-
ναικολογική Κλινική στη Λάρισα, η οϖοία και
ϖήρε ϖιστοϖοίηση καλής λειτουργίας αϖό την Ευ-
ρωϖαϊκή Εταιρεία Ανθρώϖινης Αναϖαραγωγής
και Εµβρυολογίας (ESHRE). Πόσο εύκολο ή δύ-
σκολο ήταν αυτό και τι είδους εµϖόδια χρει-
άστηκε να ξεϖεράσετε;

Η ϖρώτη Μονάδα σε δηµόσιο Νοσοκοµείο στην Ελλάδα
λειτούργησε στο Νοσοκοµείο “Αλεξάνδρα” της Αθήνας
αϖό τον σηµερινό Καθηγητή και ∆ιευθυντή ∆ηµήτρη
Λουτράδη. Εϖίσης, όϖως ϖροανέφερα, το 1992 λειτουρ-
γήσαµε τη Μονάδα στο Πανεϖιστηµιακό Νοσοκοµείο
Ιωαννίνων. Στη Λάρισα µετακόµισα αϖό τα Ιωάννινα το
1995, αµέσως µετά την εκλογή µου στη θέση του Καθη-
γητή Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Τη Μονάδα ανοί-
ξαµε για ϖρώτη φορά στη Μαιευτική και Γυναικολογική
Κλινική του Πανεϖιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας το
2002. Είναι σηµαντικό ότι η Μονάδα έτυχε ϖιστοϖοίησης
αϖό την ESHRE σε συνεργασία µε το EBCOG, της
οϖοίας µέχρι σήµερα έχουν τύχει µόνο άλλες δύο Μονά-
δες, η µία στο Νοσοκοµείο “Παϖαγεωργίου” της Θεσσα-
λονίκης και η άλλη στο Νοσοκοµείο “Αλεξάνδρα” της
Αθήνας. Η αναγνώριση αφορά στη δυνατότητα αυτών των

Κλινικών να εκϖαιδεύουν Μαιευτήρες-Γυναικολόγους
στο αντικείµενο της Αναϖαραγωγής, ϖου βεβαίως ϖερι-
λαµβάνει και την εξωσωµατική γονιµοϖοίηση. Κάϖοια
εµϖόδια για την ϖιστοϖοίηση δεν υϖήρχαν, αφού η Κλι-
νική ϖληρούσε όλες τις ϖροϋϖοθέσεις. Προηγήθηκε η ϖι-
στοϖοίηση της Κλινικής στη Γενική Μαιευτική και
Γυναικολογία αϖό το EBCOG το 2009, ϖου ήταν ανα-
γκαία ϖροϋϖόθεση, και ακολούθησε  η ϖιστοϖοίηση της
Μονάδας Εξωσωµατικής.

Το 1978, µε τη γέννηση
του ϖρώτου ϖαιδιού, άρ-
χισε µία εϖιστηµονική
εϖανάσταση.Σταθµοί

υϖήρξαν ϖολλοί, όϖως αρ-
χικά η µετάβαση αϖό το

φυσικό κύκλο στον κύκλο
διέγερσης µε γοναδοτρο-
φίνες. Σε αυτό βοήθησε

ϖολύ και η τεχνολογία µε
την ανάϖτυξη των ανα-
συνδυασµένων ορµονών.

Μαζί µε την µονάδα εξωσωµατικής, ξεκινήσατε κι
ένα ϖρόγραµµα για λήψη µεταϖτυχιακού διϖλώ-
µατος στην αναϖαραγωγή. Ποιος ήταν ο στόχος
αυτής της ϖροσϖάθειας;

Πρόκειται για ένα ϖρόγραµµα µεταϖτυχιακών σϖουδών
µε τίτλο “Βιολογία της Αναϖαραγωγής”, το οϖοίο λει-
τουργήσαµε για ϖρώτη φορά το 2006 και το οϖοίο εξακο-
λουθεί να λειτουργεί και σήµερα µε διευρυµένο
ϖεριεχόµενο. Το ϖρόγραµµα λειτουργεί στη Μαιευτική
και Γυναικολογική Κλινική και στη Μονάδα Υϖοβοη-
θούµενης Αναϖαραγωγής στο ϖλαίσιο των Μεταϖτυχια-
κών Σϖουδών του Τµήµατος Ιατρικής του
Πανεϖιστηµίου Θεσσαλίας. Οι αϖόφοιτοι του ϖρογράµ-
µατος αϖοκτούν δίϖλωµα (Master) και εξειδικευµένες
γνώσεις στο αντικείµενο της Αναϖαραγωγής. Το ϖρό-
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γραµµα έχει διάρκεια 12 ηµερολογιακών µηνών και η
φοίτηση είναι υϖοχρεωτική. Αϖοτελεί ένα σηµαντικό
εφόδιο για τη µετέϖειτα ενασχόληση µε το αντικείµενο
της Αναϖαραγωγής και αρκετοί αϖό τους αϖοφοίτους του
ϖρογράµµατος εργάζονται σήµερα ως εµβρυολόγοι σε
Κέντρα εξωσωµατικής.

Η εξωσωµατική έχει κάνει άλµατα αϖό το 1978
ϖου γεννήθηκε το ϖρώτο µωρό µε τη µέθοδο αυτή.
Ποιοι ήταν κάϖοιοι αϖό τους σηµαντικότερους
σταθµούς στην ϖορεία της εξωσωµατικής τα τε-
λευταία 40 χρόνια;

Πράγµατι το 1978, µε τη γέννηση του ϖρώτου ϖαιδιού,
άρχισε µία εϖιστηµονική εϖανάσταση. Σταθµοί υϖήρξαν
ϖολλοί, όϖως αρχικά η µετάβαση αϖό το φυσικό κύκλο
στον κύκλο διέγερσης µε γοναδοτροφίνες. Σε αυτό βοή-
θησε ϖολύ και η τεχνολογία µε την ανάϖτυξη των ανα-
συνδυασµένων ορµονών. Εϖίσης, η εισαγωγή στα
ϖρωτόκολλα διέγερσης των GnRH αναλόγων, δηλ. των
αγωνιστών αρχικά και των ανταγωνιστών στη συνέχεια,
για την ϖρόληψη της ϖρώιµης ωχρινοϖοίησης (κύµατος
της LH). Σηµαντικός, όµως, σταθµός ήταν η “τυχαία”
ανακάλυψη του ICSI, δηλ. της µικρογονιµοϖοίησης, η
οϖοία έχει λύσει σε ϖολύ µεγάλο βαθµό το ϖρόβληµα του
ανδρικού ϖαράγοντα και εφαρµόζεται ευρύτατα. Σηµαν-
τικοί σταθµοί εϖίσης ήταν η εφαρµογή της κρυοκατάψυ-
ξης γενετικού υλικού και ιδιαίτερα η ταχεία µέθοδος
(vitrification), καθώς και η ϖροεµφυτευτική διάγνωση
γενετικών νοσηµάτων και χρωµοσωµικών ανωµαλιών στο
εϖίϖεδο του ϖρο-εµβρύου

Και τώρα ϖού βρισκόµαστε; Ποια είναι η κατά-
σταση σήµερα στον τοµέα της αντιµετώϖισης της
υϖογονιµότητας; Ισχύει ότι σήµερα η εϖιστήµη
µϖορεί να δώσει λύσεις σχεδόν σε όλες τις ϖερι-
ϖτώσεις υϖογονιµότητας;

Σήµερα υϖάρχει λύση για τις ϖερισσότερες ϖεριϖτώσεις
υϖογόνιµων ζευγαριών. Η διαγνωστική διαδικασία έχει
διευρυνθεί, ώστε να βρίσκουµε το αίτιο και να ϖροβαί-
νουµε στην κατάλληλη θεραϖεία. ∆υστυχώς, αϖόλυτα αι-
τιολογική αντιµετώϖιση δεν είναι δυνατή, όµως η
εξωσωµατική γονιµοϖοίηση δίνει τη λύση στις ϖερισσό-
τερες των ϖεριϖτώσεων. Πρωτίστως, η ϖροσϖάθεια αφορά
στη χρήση του γενετικού υλικού του ζευγαριού (ωαρίων

και σϖερµατοζωαρίων). Έτσι, ενώ στο ϖαρελθόν σε ϖερι-
ϖτώσεις ανδρών µε σοβαρού βαθµού ολιγοζωοσϖερµία γι-
νόταν χρήση σϖέρµατος δότη, σήµερα µε τη µέθοδο ICSI
χρησιµοϖοιούνται σϖερµατοζωάρια του συζύγου της γυ-
ναίκας. Με τον τρόϖο αυτό, οι ϖεριϖτώσεις ϖου είναι
αναγκαία η χρήση σϖέρµατος δότη έχουν ϖεριορισθεί
δραστικά. Σηµαντική είναι εϖίσης η δυνατότητα ϖου ϖα-
ρέχει η µέθοδος της δωρεάς ωαρίων, έτσι ώστε γυναίκες
µε ϖρώιµη ωοθηκική ανεϖάρκεια ή εµµηνόϖαυση να
µϖορούν να τεκνοϖοιήσουν.

Το εϖίϖεδο των ϖαρεχόµε-
νων υϖηρεσιών στα Κέντρα
εξωσωµατικής είναι ϖολύ
υψηλό και εφάµιλλο εκεί-
νου σε ϖροηγµένες χώρες.
Εϖιϖλέον, στη χώρα µας

υϖάρχει εµϖεριστατωµένη
νοµοθεσία για τις µεθόδους
υϖοβοηθούµενης αναϖαρα-
γωγής, ενώ έχει θεσϖισθεί
και λειτουργεί η Αρχή για
την Αναϖαραγωγή, η οϖοία
ϖροβαίνει στην ελεγχόµενη
αδειοδότηση των Κέντρων.

Πώς βλέϖετε το µέλλον; Τι µϖορούµε να ελϖί-
ζουµε ότι θα δούµε τα εϖόµενα 5-10 χρόνια στην
εξωσωµατική;

Κατ’ αρχήν, η εξωσωµατική έχει καθιερωθεί εϖιστηµο-
νικά και έχει εδραιωθεί στη συνείδηση του κόσµου ως
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µία ϖολύ σηµαντική µέθοδος για την αντιµετώϖιση της
υϖογονιµότητας. Η έρευνα κινείται σε διάφορα εϖίϖεδα
και ασφαλώς θα βοηθήσει στη διευκρίνιση αρκετών θεµά-
των. Ένα ϖαράδειγµα αϖοτελεί η µεταφορά γενετικού
υλικού (ϖυρήνα) αϖό το ωάριο µιας γυναίκας µε µιτοχον-
δριακό νόσηµα στο ωάριο µιας υγιούς δότριας γυναίκας.
Η µέθοδος αυτή, αν και είναι ακόµη σε ϖειραµατική
φάση, ενδεχοµένως να αϖοδειχθεί εϖωφελής. Γενικότερα,
η εϖεξεργασία του γονιδιώµατος (genome editing) στο
ωάριο (ή στο σϖερµατοζωάριο) ϖριν τη γονιµοϖοίηση ή
στο έµβρυο ϖριν τη µεταφορά του στη µήτρα µϖορεί να
βοηθήσει στην ϖρόληψη της µεταβίβασης γενετικών νο-
σηµάτων. Κάτι τέτοιο βεβαίως, µέχρι να εφαρµοσθεί στην
ϖράξη, χρειάζεται αρκετή έρευνα σε ανθρώϖινα έµβρυα
και ασφαλώς κατάλληλη ϖροσαρµογή της νοµοθεσίας.
Εϖίσης, ϖρόοδος αναµένεται να ϖροκύψει στη διαχείριση
ϖεριϖτώσεων για διατήρηση της γονιµότητας.

Στην ακαδηµαϊκή σας καριέρα φτάσατε στην υψη-
λότερη βαθµίδα, ως Πρύτανης στο Πανεϖιστήµιο
Θεσσαλίας κι εκεί κλείσατε έναν κύκλο. Παρ’ όλα
αυτά, δεν αϖοµακρυνθήκατε ϖοτέ αϖό την
Ιατρική. Πώς ζείτε το ϖαρόν και τι
ϖρογραµµατίζετε για το µέλλον; Με τι ασχολείστε
µετά την συνταξιοδότησή σας;

Η συνταξιοδότηση αφορά µόνο στη σχέση µου µε το Πα-
νεϖιστήµιο, αφού είναι υϖοχρεωτική. Αϖό την ιατρική,
όµως, συνταξιοδοτείται κανείς όταν το αϖοφασίσει ο ίδιος.
Έτσι, συνεχίζω να βλέϖω ασθενείς και να ϖραγµατοϖοιώ
εϖεµβάσεις και ασφαλώς, όϖως ϖάντα, εξακολουθώ να
ασχολούµαι µε την υϖογονιµότητα και την εξωσωµατική
γονιµοϖοίηση. ∆ραστηριοϖοιούµαι εϖαγγελµατικά στο
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στη Λάρισα.

Έχετε µιλήσει σε ϖολλά διεθνή συνέδρια, είστε
κριτής σε ϖολλά διεθνή ϖεριοδικά, είστε µέλος
ϖολλών διεθνών οργανισµών και είστε ϖρόεδρος
της Ευρωϖαϊκής Εϖιτροϖής εξετάσεων για την ει-
δικότητα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας
(EBCOG). Με άλλα λόγια, έχετε έρθει σε εϖαφή µε
ϖάρα ϖολλούς γιατρούς αϖό όλο τον κόσµο. Τε-
λικά, κύριε καθηγητά, ϖιστεύετε ότι έχουµε κα-
λούς γιατρούς στην Ελλάδα; 

Το εϖίϖεδο της ιατρικής στην Ελλάδα είναι ϖολύ υψηλό,
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Το εϖίϖεδο της ιατρικής
στην Ελλάδα είναι ϖολύ
υψηλό, οι δε ιατροί είναι
ϖλήρως κατηρτισµένοι.
Αρκετοί έχουν κάνει εκ-
ϖαίδευση ή µετεκϖαί-

δευση σε µεγάλα κέντρα
του εξωτερικού, ενώ

υϖάρχουν µεγάλες νοσο-
κοµειακές µονάδες στη

χώρα µας, τόσο δηµόσιες
όσο και ιδιωτικές.

“

“



οι δε ιατροί είναι ϖλήρως κατηρτισµένοι. Αρκετοί έχουν
κάνει εκϖαίδευση ή µετεκϖαίδευση σε µεγάλα κέντρα
του εξωτερικού, ενώ υϖάρχουν µεγάλες νοσοκοµειακές
µονάδες στη χώρα µας, τόσο δηµόσιες όσο και ιδιωτικές.
Οι Ιατρικές Σχολές εκϖαιδεύουν άριστα τους φοιτητές σε
ϖροϖτυχιακό εϖίϖεδο, ενώ ϖαρέχουν και µεταϖτυχιακή
εκϖαίδευση. ∆υστυχώς, τα τελευταία χρόνια µε την οι-
κονοµική κρίση ϖου έϖληξε τη χώρα µας, ϖολλοί ιατροί,
µετά την αϖοφοίτησή τους, µεταναστεύουν στο εξωτερικό
και ενδεχοµένως δεν θα εϖιστρέψουν ϖοτέ.

Και τι συµβαίνει σε σχέση µε την ϖαρεχόµενη ια-
τρική φροντίδα στη χώρα µας – ειδικά µε τις υϖη-
ρεσίες υϖοβοηθούµενης αναϖαραγωγής; Ποιο
είναι το εϖίϖεδο της χώρας µας σε σύγκριση µε
άλλες ϖροηγµένες χώρες και κατά ϖόσο θα µϖο-
ρούσαµε να γίνουµε κορυφαίος ϖροορισµός ια-
τρικού τουρισµού; 

∆εν υϖάρχει αµφιβολία ότι το κόστος της εξωσωµατικής
είναι υψηλό. Νοµίζω, όµως, ότι το κράτος έχει φροντίσει
αρκετά τα υϖογόνιµα ζευγάρια, µε κάλυψη των φαρµά-
κων και µε ϖαροχή ενός µικρού εϖιδόµατος. Ασφαλώς, ο
αριθµός των ϖροσϖαθειών ϖου καλύϖτονται αϖό το κρά-
τος είναι ϖεριορισµένος, ϖαρόλα αυτά έχει γίνει σηµαν-
τική ϖρόοδος. Βεβαίως, τα ϖερισσότερα Κέντρα
εξωσωµατικής στη χώρα µας είναι ιδιωτικά, αλλά αυτό
ισχύει σχεδόν για όλες τις χώρες του κόσµου. Το εϖίϖεδο
των ϖαρεχόµενων υϖηρεσιών στα Κέντρα εξωσωµατικής
είναι ϖολύ υψηλό και εφάµιλλο εκείνου σε ϖροηγµένες
χώρες. Εϖιϖλέον, στη χώρα µας υϖάρχει εµϖεριστατω-
µένη νοµοθεσία για τις µεθόδους υϖοβοηθούµενης ανα-
ϖαραγωγής, ενώ έχει θεσϖισθεί και λειτουργεί η Αρχή
για την Αναϖαραγωγή, η οϖοία ϖροβαίνει στην ελεγχό-
µενη αδειοδότηση των Κέντρων. Ο Ιατρικός τουρισµός
έχει αρχίσει να βρίσκει έδαφος στη χώρα µας και στον
τοµέα της Αναϖαραγωγής και µϖορεί να συµβάλλει στην
καταξίωση των ϖροσφερόµενων υϖηρεσιών διεθνώς, αλλά
και να ενισχύσει την οικονοµία µας.

Καθώς ϖλησιάζουµε στο τέλος της συνοµιλίας µας
κ. Μεσσήνη, τι ϖιστεύετε ότι θα µϖορούσε να
κάνει το κράτος για να υϖοστηρίξει τα υϖογόνιµα
ζευγάρια και να διευκολύνει το όνειρο της αϖό-
κτησης ενός ϖαιδιού;

Το κράτος θα µϖορούσε να θεσϖίσει µεγαλύτερη εϖιχο-
ρήγηση των ζευγαριών µε κάλυψη ϖερισσότερων ϖρο-

σϖαθειών, αλλά και χορήγηση εϖιϖλέον εϖιδοµάτων για
τα ϖαιδιά ϖου γεννιούνται µε υϖοβοήθηση της αναϖαρα-
γωγής, αφού τα ϖερισσότερα αϖό αυτά τα ζευγάρια δεν
θα κατάφερναν να τεκνοϖοιήσουν χωρίς βοήθεια. Παρό-
λες όµως τις δυσκολίες, τα ζευγάρια αυτά καταβάλλουν
ϖροσϖάθεια και καταφέρνουν να φέρουν στον κόσµο ένα
ή ϖερισσότερα ϖαιδιά και γι’ αυτό ϖρέϖει να στηριχτούν,
καθώς εϖίσης συµβάλλουν έτσι και στη µείωση της υϖο-
γεννητικότητας στη χώρα µας.

Και µια τελευταία ερώτηση: Αν µϖορούσατε να
δώσετε δύο συµβουλές στα ζευγάρια ϖου δυσκο-
λεύονται να συλλάβουν, τι θα τους λέγατε

Η ϖρώτη συµβουλή είναι να έχουν αισιοδοξία και να µην
αϖογοητεύονται σε ενδεχόµενη αϖοτυχία. Η ϖιθανότητα
εϖιτυχούς θεραϖείας αυξάνει µε τον αριθµό των ϖροσϖα-
θειών. Εϖίσης, εφόσον η γυναίκα και ο άνδρας έχουν
εδραιώσει τη σχέση τους ως ζευγάρι και είναι σίγουροι
ότι θα εϖιδιώξουν κάϖοτε να αϖοκτήσουν ϖαιδιά, να το
κάνουν το συντοµότερο δυνατόν. Η άϖοψη ότι “θα τακτο-
ϖοιήσω ϖρώτα την καριέρα µου και στη συνέχεια θα σκε-
φθώ για οικογένεια” µϖορεί να αϖοδειχθεί λάθος, αφού
η αϖοτελεσµατικότητα της εξωσωµατικής µειώνεται µε
την ηλικία της γυναίκας. Σήµερα, µε τη δυνατότητα ϖου
ϖροσφέρει η κατάψυξη ωαρίων, θα ήταν χρήσιµο οι γυ-
ναίκες ϖου σκοϖεύουν να αναβάλουν την τεκνοϖοίηση,
να καταφύγουν σε διαδικασία κατάψυξης ωαρίων τους σε
νεαρότερη ηλικία.

Κύριε Μεσσήνη, σας ευχαριστούµε ϖολύ για τον
χρόνο σας
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ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΩΑΡΙΩΝ
ΠΑΓΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η διαδικασία κατά την οϖοία καταψύχον-
ται ιστοί ή κύτταρα και µετά αϖοθηκεύον-
ται σε χαµηλές θερµοκρασίες (µϖορούν να
διατηρηθούν για δεκαετίες). Χρησιµοϖοιεί-
ται στην υϖοβοηθούµενη αναϖαραγωγή για
τη συντήρηση σϖέρµατος, ωαρίων και εµ-
βρύων
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ε την σχετικά ϖρόσφατη, ωστόσο,
εφεύρεση της κρυοσυντήρησης (κατά-
ψυξης) ωαρίων και τις συνεχείς µετέ-
ϖειτα εξελίξεις και βελτιστοϖοιήσεις
αυτής της ϖραγµατικά εκϖληκτικής
τεχνολογίας, οι γυναίκες σήµερα

έχουν εϖιϖλέον εϖιλογές, αφού έχουν την δυνατότητα να
διαφυλάξουν τη γονιµότητά τους στο ϖέρασµα του χρό-
νου.

Γιατί είναι όµως σηµαντική η διαφύλαξη της γο-
νιµότητας, ιδιαίτερα στη χώρα µας και ϖοιες είναι
οι «κρίσιµες» ηλικίες για τη γυναίκα;

Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, ϖαρατηρούνται
έντονα σηµάδια υϖογεννητικότητας τόσο στην χώρα µας,
αλλά και σε διεθνές εϖίϖεδο, στον δυτικό κόσµο. Ενδει-
κτικά, ϖρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το 2017 και
2018 κατατάσσουν την Ελλάδα ϖολύ χαµηλά σε ότι
αφορά τον δείκτη γονιµότητας, µε αντιστοιχία ϖερίϖου
1,3 ϖαιδιά ανά γυναίκα, όταν ο µέσος όρος για την υϖό-
λοιϖη Ευρώϖη είναι 1,59 ϖαιδιά ανά γυναίκα. Το ϖρό-
βληµα της υϖογεννητικότητας στην χώρα µας, είναι ίσως
άµεσα συνυφασµένο µε την ϖερίοδο της οικονοµικής ύφε-
σης, καθώς τα ζευγάρια ήταν, και είναι, ϖολύ ϖιο διστα-
κτικά στο να ϖροχωρήσουν στη δηµιουργία οικογένειας
µέσα σε ένα ϖεριβάλλον γενικότερης ανασφάλειας. 

∆υστυχώς, η µετάθεση της αϖόκτησης ϖαιδιών για αργό-
τερα έρχεται µε ένα σοβαρό τίµηµα, και αυτό δεν είναι

άλλο αϖό το γεγονός ότι η γυναικεία –κατά βάση- γονι-
µότητα µειώνεται δραστικά µετά τα 35 έτη της γυναίκας.
Προφανώς, αυτή η ηλικία είναι ενδεικτική και δεν αφορά
σε αϖόλυτο βαθµό όλες τις γυναίκες, καθώς κάθε γυναίκα
είναι ξεχωριστή µε την δική της φυσιολογία, είναι όµως
µια ηλικία-σταθµός ϖου έχει βρεθεί µέσα αϖό στατιστικές
µελέτες ϖολλών ετών. 

Συµϖερασµατικά, οι µελέτες έχουν δείξει ότι κατά
ΜΕΣΟ ΟΡΟ τα ϖιο γόνιµα χρόνια για τη γυναίκα είναι
τα 25-32, ενώ µετά τα 35 αρχίζει µια φθίνουσα ϖορεία, η
οϖοία είναι ϖιο ραγδαία µετά τα 38-40 έτη.

Πως καθορίζεται η γυναικεία γονιµότητα; Υϖάρ-
χουν σηµάδια ϖροειδοϖοιητικά ότι η γονιµότητα
µιας γυναίκας φθίνει; Υϖάρχουν εξειδικευµένες
εξετάσεις για τη γονιµότητα;

Η γονιµότητα της κάθε γυναίκας καθορίζεται λίγο ϖολύ
µε τη γέννησή της, όϖου η φύση την κληροδοτεί µε ένα
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Για ϖολλές γυναίκες στον σύγ-
χρονο κόσµο, οι ανάγκες της

καριέρας συγκρούονται µε τις
ανάγκες της τεκνοϖοίησης και
της δηµιουργίας οικογένειας.

““



ϖολύ συγκεκριµένο «ωοθηκικό αϖόθεµα». Αυτή η «ϖρο-
ίκα» των ωαρίων χρησιµοϖοιείται κάθε µήνα µε την
µορφή της εµµήνου ρύσης, µέχρι τελικής εξάντλησης
κατά την εµµηνόϖαυση.

Υϖάρχουν κάϖοια σηµάδια εξάντλησης των ωοθηκικών
εφεδρειών, και ϖάλι όχι σε αϖόλυτο βαθµό, τα οϖοία είναι
συνήθως ϖολύ ήϖια για να τα αντιληφθεί µια γυναίκα
και να τα αξιολογήσει εγκαίρως. Τα ϖιο χαρακτηριστικά
σηµάδια είναι η µείωση της ροής κατά την έµµηνο ρύση,
καθώς και η ελάττωση των ηµερών ϖου διαρκεί η
ϖερίοδος. Όταν αρχίσουν διαταραχές στον κύκλο (δηλαδή
η ϖερίοδος δεν έρχεται σταθερά κάθε µήνα ή η διάρκεια
του κύκλου µεταβάλλεται), τότε αυτό είναι σηµάδι
κλιµακτηριακής κατάστασης και -δυστυχώς- µήνυµα ότι
ϖλέον τα αϖοθέµατα των ωαρίων είναι ϖολύ
ϖεριορισµένα. 

Εξετάσεις ϖου µϖορεί να κάνει κάθε γυναίκα για να εκτι-
µήσει τη γονιµότητά της είναι ένας ϖλήρης ορµονικός
έλεγχος, ϖου να ϖεριλαµβάνει τις ορµόνες FSH, LH, οι-
στραδιόλη, καθώς και την ϖιο σηµαντική όλων, την Anti-
Μullerian ορµόνη (ΑΜΗ) (η οϖοία µας δείχνει µε
ακρίβεια τα αϖοθέµατα σε ωάρια). Αυτός ο έλεγχος ϖρέ-
ϖει να συνοδεύεται αϖό έναν τυϖικό υϖέρηχο των ωοθη-
κών, αϖό εξειδικευµένο σε θέµατα γονιµότητας
Γυναικολόγο, ο οϖοίος θα µϖορέσει να συµβουλεύσει, εφ’
όλης της ύλης, την κάθε γυναίκα για τη γονιµότητα της.

Υϖάρχουν ϖεριϖτώσεις όϖου ϖρέϖει να
εϖισϖευσθεί η διαδικασία της κρυοσυντήρησης; 

Η αλήθεια είναι ότι σε γυναίκες ϖου, για άγνωστους λό-
γους, τα ωοθηκικά αϖοθέµατα είναι ϖεριορισµένα (ϖρό-
ωρη ωοθηκική ανεϖάρκεια), ϖροτείνεται να κινήσουν
άµεσα διαδικασίες κρυοσυντήρησης ωαρίων. Εϖίσης, γυ-
ναίκες ϖου έχουν διαγνωστεί µε ενδοµητρίωση καλό
είναι να καταφεύγουν σε αυτή την λύση, καθώς αυτή η
ϖάθηση συχνά σε βάθος χρόνου εϖηρεάζει την δυναµική
των ωοθηκών. Τέλος, κατάψυξη ωαρίων εϖιβάλλεται να
γίνει σε γυναίκες ϖου- δυστυχώς- έχουν διαγνωσθεί µε
κακοήθεια και ϖρόκειται να υϖοβληθούν σε χηµειοθερα-
ϖεία.

Πώς γίνεται η κρυοσυντήρηση;

Η διαδικασία της κρυοσυντήρησης ωαρίων στις µέρες µας
είναι αϖλούστατη και ταχεία.

Η ϖρώτη φάση ϖεριλαµβάνει την ελεγχόµενη διέγερση
των ωοθηκών, µε εγκεκριµένα και ασφαλή σκευάσµατα,
και διαρκεί ϖερίϖου 12 µέρες, κατά την διάρκεια των
οϖοίων η καθηµερινότητα της γυναίκας δεν εϖηρεάζεται
καθόλου. 

Η φάση της λήψης των ωαρίων είναι µια γρήγορη και
ανώδυνη διαδικασία ϖου διαρκεί ϖερίϖου 15 λεϖτά και
γίνεται σε αδειοδοτηµένα κέντρα εξωσωµατικής γονιµο-
ϖοίησης.

Κατόϖιν, το εµβρυολογικό εργαστήριο αναλαµβάνει να
εϖεξεργαστεί καταλλήλως τα ωάρια ϖου συλλέγονται και
να τα «καταψύξει» µε την τεχνική της υαλοϖοίησης σε
υγρό άζωτο. Αϖό την στιγµή της κρυοσυντήρησης, η ϖοι-

Με την εφεύρεση αυτής της εϖαναστατικής τεχνο-
λογίας, ανοίγονται νέοι ορίζοντες στη γυναικεία
γονιµότητα, αφού ϖλέον η σύγχρονη γυναίκα αϖο-
δεσµεύεται αϖό την χρονική ϖίεση της τεκνοϖοί-
ησης και είναι ελεύθερη να εϖενδύσει σε µία
εϖιτυχηµένη εϖαγγελµατική ϖορεία.
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ότητα των ωαρίων διατηρείται αµετάβλητη
στην ϖάροδο του χρόνου, ενώ οι τελευταίας γε-
νιάς τεχνικές υαλοϖοίησης εγγυώνται ϖοσοστά
εϖιβίωσης των ωαρίων όταν αϖοψύχονται άνω
του 95%. Στη χώρα µας, µε την ισχύουσα νοµο-
θεσία, µια γυναίκα µϖορεί να χρησιµοϖοιήσει
τα κρυοσυντηρηµένα της ωάρια µέχρι την ηλι-
κία των 50 ετών.

Με την εφεύρεση αυτής της εϖαναστατικής τε-
χνολογίας, ανοίγονται νέοι ορίζοντες στη γυ-
ναικεία γονιµότητα, αφού ϖλέον η σύγχρονη
γυναίκα αϖοδεσµεύεται αϖό την χρονική ϖίεση
της τεκνοϖοίησης και είναι ελεύθερη να εϖεν-
δύσει σε µία εϖιτυχηµένη εϖαγγελµατική ϖο-
ρεία.

Είναι ϖλέον στο χέρι της κάθε γυναίκας να
µϖορέσει να εϖιτύχει ό,τι έχει ονειρευτεί σε
ϖροσωϖικό εϖίϖεδο, χωρίς ϖαράλληλα να θέσει
σε κίνδυνο το όνειρο της οικογένειας
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ροϋϖόθεση για τη διενέργεια εξωσωµατι-
κής χωρίς φάρµακα είναι η ύϖαρξη καλής
ϖοιότητας ωαρίων στις ωοθήκες, ϖου δια-
ϖιστώνεται µε τη µέτρηση ειδικών ορµο-
νών στο αίµα της γυναίκας. 

Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται κυρίως σε ϖεριϖτώσεις γυ-
ναικών µε ϖροδιάθεση εµφάνισης καρκίνου, µε αδυναµία
λήψης ορµονικών φαρµάκων λόγω ϖαθήσεων ήϖατος, σε
γυναίκες ϖου ϖρόκειται να υϖοβληθούν σε χηµειοθερα-
ϖεία ή ακόµα και σ’ αυτές ϖου για ϖροσωϖικούς λόγους
δεν εϖιθυµούν  τη λήψη φαρµάκων.

Γιατί δεν εϖιλέγουµε σε όλες τις ϖεριϖτώσεις υϖο-
γονιµότητας την εξωσωµατική γονιµοϖοίηση σε
φυσικό κύκλο, αλλά ϖροτιµούµε τη χρήση ορµο-
νικών φαρµάκων για να διεγείρουµε τις ωοθήκες; 

Για να αϖαντήσουµε στο ερώτηµα αυτό θα ϖρέϖει να ανα-
φέρουµε ορισµένα στοιχεία  Βιολογίας και Φυσιολογίας
σχετικά µε την ωρίµανση των ωαρίων και την ωορρηξία. 

Η γυναίκα δηµιουργεί και αϖοθηκεύει στις ωοθήκες της
τα αρχέγονα ωάριά της όταν ακόµη βρίσκεται στη µήτρα

της µητέρας της. Αϖό τη γέννησή της και έϖειτα, δεν
έχει καµία δυνατότητα να ϖαράγει καινούρια ωάρια.
Έτσι, όταν µια γυναίκα γεννιέται, έχει 2 αϖοθήκες ωα-
ρίων (ωο-θήκες), οι οϖοίες ϖεριέχουν συνολικά 700.000-
1.000.000 ωάρια σε «άγουρη» µορφή. Τα ωάρια αυτά, αϖό
την ϖρώτη ηµέρα της γέννησής της, αρχίζουν να «κατα-
ναλώνονται» (άσχετα εάν ωριµάζουν ή όχι). Ο ρυθµός
κατανάλωσης των ωαρίων αυτών είναι 600-1200 κάθε
µήνα και καθορίζεται αϖό γονίδια ϖου βρίσκονται στο
χρωµόσωµα Χ. Αυτός είναι και ο λόγος ϖου η εµφάνιση
της εµµηνόϖαυσης στη γυναίκα µϖορεί να έχει κληρο-
νοµική συσχέτιση.

Εϖοµένως,  κατά την εµφάνιση της ϖρώτης ϖεριόδου,
στις ωοθήκες της γυναίκας έχουν αϖοµείνει 300.000-
450.000 ωάρια. Έτσι, εάν µια γυναίκα δεν λάβει ϖοτέ
φαρµακευτική θεραϖεία, αϖό τα ωάρια µε τα οϖοία ξε-
κινάει την ϖερίοδό της µόνο τα 300-450 θα µϖορέσουν
να καταλήξουν σε ωορρηξία σε ολόκληρη τη ζωή της.
Όλα τα υϖόλοιϖα ωάρια θα αυτοκαταστραφούν (και σε
τελική ανάλυση θα καταναλωθούν) µέσω µίας διαδικα-
σίας ϖου ονοµάζεται «ατρησία». Μέχρι σήµερα, δεν
υϖάρχει καµία φαρµακευτική ή άλλη διαδικασία ϖου να

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ 
ΧΩΡΙΣ 
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µϖορεί να σταµατήσει ή να καθυστερήσει αυτή την εξέ-
λιξη των ωαρίων.

Ο άνθρωϖος θεωρείται ένα αϖό τα λιγότερο γόνιµα όντα
στον ϖλανήτη Γη. Έτσι, έχει υϖολογιστεί ότι για ένα
νεαρό ζευγάρι -χωρίς ϖρόβληµα γονιµότητας και µε συ-
χνότητα εϖαφών 2-3 φορές την εβδοµάδα- η ϖιθανότητα
σύλληψης ανέρχεται σε 20-25% κάθε µήνα. Αυτό συµ-
βαίνει εν µέρει, εϖειδή µία γυναίκα αναϖαραγωγικής
ηλικίας στη διάρκεια ενός ηµερολογιακού έτους έχει
µόνο 8-9 κύκλους µε καλής ϖοιότητας ωορρηξία και όχι
12-13 κύκλους, όϖως ίσως θα ϖερίµενε η ίδια, µε βάση
το ϖόσες φορές βλέϖει ϖερίοδο κάθε χρόνο.  

Εϖίσης, ακόµα κι αν εϖιβεβαιωθεί ότι ϖραγµατοϖοιεί-
ται ωορρηξία µε υϖερήχους, αυτό δε σηµαίνει ότι η ωορ-
ρηξία αυτή είναι και καλής ϖοιότητας. Η ϖοιότητα της
ωορρηξίας -και κατά συνέϖεια η ϖοιότητα του ωαρίου
ϖου ϖροκύϖτει- εξαρτάται αϖό την ορµονική λειτουρ-
γία της γυναίκας και αϖό την ηλικία της. Κατά συνέ-
ϖεια, όταν κάνουµε εξωσωµατική γονιµοϖοίηση σε
φυσικό κύκλο, θα υϖάρξουν και κύκλοι χωρίς ωάρια ή
µε κακής ϖοιότητας ωάρια ϖου δεν µϖορούν να κατα-
λήξουν σε εγκυµοσύνη. Στατιστικά, σε µία γυναίκα ηλι-
κίας 25 ετών, το 80% αϖό τα ωάρια ϖου έχει στις
ωοθήκες της είναι καλής ϖοιότητας και ωριµάζουν σχε-
τικά εύκολα, ενώ το 20% αυτών είναι ϖροβληµατικά.
Αντίστοιχα, στην ηλικία των 40 ετών, η σχέση αυτή αν-
τιστρέφεται, ώστε µόνο το 20% των υϖαρχόντων ωαρίων
να είναι καλής ϖοιότητας και σε θέση να δώσουν καλή
ωορρηξία. 

Έτσι, στις γυναίκες ϖου εϖιθυµούν εξωσωµατική χωρίς
φάρµακα, συνήθως ϖροτείνεται η λήψη ωαρίων αϖό 2-
3 διαφορετικούς κύκλους, έϖειτα η γονιµοϖοίησή τους
και στη συνέχεια η κατάψυξη των εµβρύων ϖου θα ϖρο-
κύψουν. Τέλος, αφού συγκεντρωθούν τουλάχιστον 2
έµβρυα καλής ϖοιότητας, µεταφέρονται στη µήτρα (εµ-
βρυοµεταφορά) σε κάϖοιον εϖόµενο κύκλο, όταν η τε-
λευταία είναι ϖροετοιµασµένη κατάλληλα µε
οιστρογόνα και ϖρογεστερόνη. Στη µήτρα µεταφέρονται
µόνο τα έµβρυα ϖου θα φθάσουν στο στάδιο της βλαστο-
κύστης (της ϖιο εξελιγµένης µορφής εµβρύου ϖου µϖο-
ρεί να διατηρηθεί στο εργαστήριο εκτός µήτρας), ώστε
να αυξηθούν οι ϖιθανότητες εϖιτυχίας.

Ποια στάδια ϖεριλαµβάνει η εξωσωµατική γονι-
µοϖοίηση σε φυσικό κύκλο;

Στο ϖρώτο στάδιο γίνεται ϖαρακολούθηση της ανά-
ϖτυξης και ωρίµανσης των ωοθυλακίων µε τη βοή-
θεια κολϖικού υϖερηχογραφήµατος και αντίστοιχη
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µέτρηση των οιστρογόνων στο αίµα της γυναίκας. Η διάρ-
κεια της ωρίµανσης των ωαρίων αϖό την ϖερίοδο µέχρι
την ηµέρα ϖου θα χορηγηθεί η hCG (ορµόνη αϖαραίτητη
για να ολοκληρωθεί η ωρίµανση του ωαρίου και να ϖρο-
κληθεί η ωορρηξία) είναι 9 έως 12 ηµέρες. Αν η διάρκεια
της ωρίµανσης ξεϖερνά αυτά τα χρονικά όρια, τότε οι ϖι-
θανότητες να έχουµε καλής ϖοιότητας ωάρια και έµβρυα
µειώνονται σηµαντικά. Εν συνεχεία, 32-36 ώρες µετά τη
χορήγηση της hCG γίνεται η λήψη των ωαρίων (ωολη-
ψία). 

Η ωοληψία διενεργείται µε αναρρόφηση του ϖεριεχο-
µένου των ωοθυλακίων µέσω ειδικής λεϖτής βελόνης.
Είναι ανώδυνη και ϖραγµατοϖοιείται µε ελαφριά νάρ-
κωση (µέθη), διακολϖικά υϖό άµεσο υϖερηχογραφικό
έλεγχο. 

Η εµβρυοµεταφορά γίνεται είτε στον ίδιο κύκλο -και
συγκεκριµένα την 5η ηµέρα µετά την λήψη του ωαρίου-
είτε σε έναν εϖόµενο κύκλο όϖου η υϖοδεκτικότητα της
µήτρας ϖροετοιµάζεται µε οιστρογόνα και ϖρογεστερόνη. 

Ποιες είναι οι ϖιθανότητες εϖιτυχίας της εξωσω-
µατικής σε φυσικό κύκλο;

Λαµβάνοντας υϖόψιν όλα τα ϖροαναφερθέντα, γίνεται
αντιληϖτό ότι τα ϖοσοστά εϖίτευξης εγκυµοσύνης µε τη
µέθοδο της εξωσωµατικής γονιµοϖοίησης σε φυσικό
κύκλο και σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 35 ετών, κυ-
µαίνονται αϖό 8-12% ανά κύκλο και εξαρτώνται αϖό την
ηλικία, τα αϖοθέµατα ωαρίων στην ωοθήκη και το ορµο-
νικό ϖροφίλ της γυναίκας. Αντίστοιχα, στην ηλικία 42-
45 ετών το ϖοσοστό εγκυµοσύνης ανέρχεται σε 1-3% ανά
κύκλο. Εϖίσης ϖρέϖει να γνωρίζουµε ότι µε την ϖάροδο
της ηλικίας αυξάνονται και τα ϖοσοστά βιοχηµικών κυή-
σεων και αϖοβολών, τα οϖοία στην ηλικία των 40 ετών
φτάνουν ϖερίϖου το 40%. 

Η εξωσωµατική γονιµοϖοίηση σε φυσικό κύκλο δεν αϖο-
τελεί κατάλληλη µέθοδο θεραϖείας σε γυναίκες ϖου στε-
ρούνται καλής ϖοιότητας ωάρια ή ϖου οι ωοθήκες τους
δεν ανταϖοκρίθηκαν σωστά µετά αϖό φαρµακευτική διέ-
γερση. Μία ωοθήκη ϖου ϖαρουσιάζει φτωχή αϖάντηση
στη διέγερση θα αντιδράσει «φτωχά» και στον φυσικό
κύκλο. Τα φάρµακα ϖου χορηγούνται στη διέγερση των
ωοθηκών δεν ϖαράγουν καινούρια ωάρια, αϖλά «ντοϖά-
ρουν» τα ήδη υϖάρχοντα. Αν αυτά τα ωάρια είναι λιγοστά
ή κακής ϖοιότητας, όσο «ντοϖάρισµα» και να χορηγηθεί,
τα αϖοτελέσµατα δεν θα είναι ικανοϖοιητικά

Εξωσωµατική γονιµο-
ϖοίηση χωρίς φάρµακα
(ή εξωσωµατική γονιµο-
ϖοίηση σε φυσικό

κύκλο) ονοµάζεται η γο-
νιµοϖοίηση ωαρίων ϖου
ϖραγµατοϖοιείται στο
εργαστήριο, τα οϖοία

ωριµάζουν κατά τη διάρ-
κεια ενός κλασικού εµ-
µηνορρυσιακού κύκλου
της γυναίκας (χωρίς δη-
λαδή λήψη φαρµάκων). 

Ο Ιωάννης Πράϖας είναι Καθηγητής Μαιευτικής Γυναι-
κολογίας στο ΑΠΘ και Εϖιστηµονικός Υϖεύθυνος στην
Κλινική Γονιµότητας ΙΑΚΕΝΤΡΟ
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“
Ένα ζευγάρι ηλικίας 30 ετών
που έχει ελεγχθεί και δεν έχει
κανένα πρόβληµα έχει περί-
που 20% πιθανότητες να συλ-
λάβει κάθε µήνα

”
#gofact

www.gonimotita.gr



∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Dr. ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

∆ΙΑΤΡΟΦΗ

Ο Dr. Δημήτρης Γρηγοράκης είναι Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Διδάκτωρ του Χαρο‐
κοπείου Πανεπιστημίου και Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΔΔ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
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χει αϖοδειχτεί ότι η εϖάρκεια του οργανι-
σµού σε βιταµίνες, αντιοξειδωτικά και ιχνο-
στοιχεία ϖαίζει αϖοφασιστικό ρόλο στην
ϖροσϖάθεια ενός ζευγαριού να συλλάβει.

Είναι σαφές και κλινικά αϖοδεδειγµένο ότι το υγιές
σωµατικό βάρος, η ισορροϖηµένη µεσογειακή δια-
τροφή, η στοχευόµενη ϖρόσληψη µικροθρεϖτικών συ-
στατικών, η αϖοφυγή έκθεσης σε τοξίνες ϖου µϖορεί
να ϖεριλαµβάνονται στο φαγητό και τα ϖοτά, εϖιδρούν
σηµαντικά στην ορµονική ισορροϖία και τη γονιµό-
τητα. Το ωάριο και το σϖερµατοζωάριο είναι τόσο υγιή
όσο ο οργανισµός ϖου τα ϖαράγει και αυτό εξαρτάται
άµεσα αϖό τη διατροφή της γυναίκας και του άνδρα.
Με άλλα λόγια, “η γονιµότητα ϖερνά και αϖό το στο-
µάχι” και η ισορροϖηµένη διατροφή εϖηρεάζει τη σύλ-
ληψη, αλλά και την εγκυµοσύνη.

Ο ρόλος του οξειδωτικού στρες στη γονιµότητα
και ϖώς µϖορεί να αντιµετωϖιστεί η αρνητική
του εϖίδραση

Το οξειδωτικό στρες συµβαίνει όταν ο οργανισµός ϖα-
ράγει ϖερισσότερες δραστικές µορφές οξυγόνου και
ελεύθερες ρίζες αϖό όσες µϖορεί να διαχειριστεί και
είναι αϖοτέλεσµα ϖολλών ϖαραγόντων ϖου σχετίζον-
ται τόσο µε το ϖεριβάλλον όσο και µε τον τρόϖο ζωής.
Το οξειδωτικό στρες αϖοτελεί ανασταλτικό ϖαράγοντα
της γονιµοϖοίησης, καθώς ϖροκαλεί βλάβη στη µεµ-
βράνη και το DNA των κυττάρων και µϖορεί να κατα-
στρέψει τα σϖερµατοζωάρια.

Καθοριστικό ρόλο στην ϖροστασία έναντι του οξειδω-
τικού στρες ϖαίζουν οι αντιοξειδωτικές ουσίες, οι
οϖοίες χρησιµεύουν στην εξουδετέρωση των ελεύθε-
ρων ριζών και κατά συνέϖεια αϖοτρέϖουν τη φθορά
των κυττάρων. Οι ουσίες αυτές υϖάρχουν σε ένα ϖοσο-
στό στον οργανισµό µας, αλλά κυρίως τις λαµβάνουµε
αϖό τις τροφές. Μία αϖό αυτές είναι το λυκοϖένιο, ϖου
βρίσκεται σε υψηλά εϖίϖεδα στο σϖέρµα. Τροφές
ϖλούσιες σε λυκοϖένιο είναι η φρέσκια ντοµάτα, ο το-
µατοϖολτός, αλλά και το καρϖούζι. Εσϖεριδοειδή
φρούτα, όϖως ϖορτοκάλι, λεµόνι, αλλά και φρούτα,
όϖως φράουλα, ακτινίδιο καθώς και ωµά λαχανικά, ϖε-
ριέχουν βιταµίνη C, η οϖοία εϖίσης ϖαίζει ρόλο στην

E
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ϖοιότητα του σϖέρµατος. Παρόµοιο ρόλο ϖαίζει και η βι-
ταµίνη Ε, ϖου την βρίσκουµε στους ξηρούς καρϖούς, στους
σϖόρους, στα λιϖαρά ψάρια και στο ελαιόλαδο. Γενικότερα,
είναι γνωστό ότι η εϖαρκής καθηµερινή ϖρόσληψη αντιο-
ξειδωτικών µε βάση την κλίµακα ORAC (4.000-7.000 µο-
νάδες ORAC) µϖορεί να µειώσει το οξειδωτικό στρες, µε
όϖοιες θετικές εϖιϖτώσεις έχει αυτό. 

Θρεϖτικά συστατικά ϖου σχετίζονται µε τη γονι-
µότητα

Το σελήνιο εϖηρεάζει τα κύτταρα Leydig ϖου ϖαράγουν
τεστοστερόνη στον άνδρα. Η χορήγηση σεληνίου σε
µορφή συµϖληρώµατος αυξάνει την κινητικότητα του
σϖέρµατος, ενώ τροφές ϖλούσιες σε σελήνιο είναι οι
ξηροί καρϖοί, το ψάρι και τα ολικής αλέσεως δηµη-
τριακά.

Η ανεϖάρκεια ψευδαργύρου, αλλά και φολικού
οξέος, ϖροκαλεί µειωµένη σϖερµατογένεση και γονιµό-
τητα. Ψευδάργυρο ϖεριέχουν τα οστρακοειδή και το κα-
θαρό κρέας, ενώ φολικό οξύ βρίσκουµε στα
σκουροϖράσινα λαχανικά και στα εµϖλουτισµένα δηµη-
τριακά.

Το µαγνήσιο είναι ιχνοστοιχείο ϖου η έλλειψή του συν-
δέεται µε την δυσκολία σύλληψης. Κινητοϖοιεί τα έν-
ζυµα τα οϖοία ϖαράγουν ορµόνες ϖου συµβάλουν στην
αναϖαραγωγή. Πέρα αϖό τα λαχανικά, ϖλούσια ϖηγή µα-
γνησίου είναι η σοκολάτα και ο ανανάς.

Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι η έλλειψη βιταµίνης
Β12 σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο αϖοβολών. Την βι-
ταµίνη αυτή την βρίσκουµε κυρίως στο κόκκινο κρέας
και σε τρόφιµα ζωικής ϖροέλευσης, οϖότε η κατανάλωση
κρέατος ενδείκνυται σε ϖροσεγµένη ϖάντα ϖοσότητα και
συχνότητα. Ιδιαίτερη ϖροσοχή στο σηµείο αυτό ϖρέϖει
να δοθεί αϖό γυναίκες οι οϖοίες ακολουθούν αυστηρή
χορτοφαγική δίαιτα.

Ο ρόλος του σιδήρου

Ένας αϖό τους βασικούς λόγους αδυναµίας σύλληψης
είναι η έλλειψη ωορρηξίας. Σύµφωνα µε έρευνες µάλιστα
ϖου έχουν ϖραγµατοϖοιηθεί, σε αυτήν οφείλεται το 25%
των ϖεριϖτώσεων υϖογονιµότητας. Ο σίδηρος ϖαίζει ση-
µαντικό ρόλο στην ωορρηξία κι εϖοµένως είναι καθοριστι-
κός στη γονιµότητα. 

Γι’ αυτό και συστήνεται στη γυναίκα ϖου ϖροσϖαθεί να
συλλάβει, να διατηρεί τα εϖίϖεδα σιδήρου της εντός φυ-
σιολογικών ϖλαισίων µέσω της κατανάλωσης φρούτων και
λαχανικών ή µε την χορήγηση των κατάλληλων συµϖλη-

ρωµάτων. Πιο συγκεκριµένα, καλό θα ήταν να συµϖε-
ριληφθούν οι ακόλουθες τροφές στο καθηµερινό ϖρό-
γραµµα: κρέας, συκώτι και σιτηρά ολικής άλεσης.

Στο σηµείο αυτό, θα ϖρέϖει να σηµειωθεί ότι εκτός της
ϖρόσληψης σιδήρου, ϖρέϖει να δοθεί βαρύτητα και στην
διευκόλυνση της αϖορρόφησης αυτού, µέσω της ϖρόσ-
ληψης βιταµίνης C. Η βιταµίνη C ϖεριέχεται σε διά-
φορα φρούτα, όϖως είναι το ϖορτοκάλι, το λεµόνι, το
ακτινίδιο, το σϖανάκι και το µϖρόκολο. 

Αφροδισιακά: Μύθος ή ϖραγµατικότητα;

Υϖάρχουν ευρέως διαδεδοµένες αντιλήψεις για το ϖοια
διατροφή µϖορεί να αυξήσει τη σεξουαλική διάθεση, τις
εϖιδόσεις και την αϖόλαυση στο σεξ. Μερικές αϖό τις
ϖιο διαδεδοµένες αντιλήψεις σχετικά µε αφροδισιακές
ιδιότητες αφορούν τις ακόλουθες τροφές:

Τα κρεµµύδια, τα ϖιϖέρια, το σκόρδο

Το µέλι, τα αµύγδαλα, τα καρύδια

Τα σϖαράγγια, το µάραθο, το ραϖανάκι, το κάρδαµο

Τη µϖανάνα, τα σύκα 

Τα στρείδια, το χέλι

Το βραστό µϖιζέλι µε κρεµµύδια µαζί µε κανέλλα 
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Κι εδώ ανακύϖτει το ερώτηµα: Έχουν τα τρόφιµα αυτά ϖραγµατικά τη δυνατότητα να µεταβάλουν τη σεξουαλική
ορµή και τις εϖιδόσεις στο σεξ τόσο στον άνδρα όσο και στη γυναίκα; 

∆υστυχώς δεν υϖάρχουν εϖιστηµονικά στοιχεία ϖου να εϖιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. Βέβαια, είναι δύσκολο να γίνουν
εϖιστηµονικές µελέτες σε αυτό το αντικείµενο…

Το “ϖιάτο” της γονιµότητας

Μελέτες έχουν δείξει ότι γυναίκες ϖου καταναλώνουν σύνθετους υδατάνθρακες οι οϖοίοι βρίσκονται στα φρούτα,
στα λαχανικά και στα δηµητριακά ολικής άλεσης έχουν αυξηµένες ϖιθανότητες εγκυµοσύνης. Αϖό την άλλη, γυ-
ναίκες ϖου καταναλώνουν αϖλούς υδατάνθρακες οι οϖοίοι βρίσκονται στο άσϖρο ψωµί, στα λευκά µακαρόνια, στο
άσϖρο ρύζι, στις ϖατάτες, στα γλυκά κλϖ. έχουν µικρότερες ϖιθανότητες εγκυµοσύνης.

Πληθώρα ερευνών έχουν κατά καιρούς αϖοδείξει ότι η υϖερκατανάλωση αλκοόλ µειώνει τις ϖιθανότητες σύλληψης.
Αντίθετα, διατροφή ϖλούσια σε τροφές µε καλής ϖοιότητας λιϖαρά, όϖως ω3 και ω6 -αϖοφεύγοντας trans λιϖαρά-
καθώς και η ϖρόσληψη ζωικής ϖρωτεΐνης έχει ωφέλιµα αϖοτελέσµατα. Συνεχίζοντας, η κατανάλωση µεγάλων ψα-
ριών ϖου µϖορεί να ϖεριέχουν υδράργυρο, όϖως ο ξιφίας, ο τόνος, ο σολοµός και ο µεγάλος κολιός έχουν συνδεθεί
µε υϖογονιµότητα. Αντιθέτως, τα γαλακτοκοµικά ϖροϊόντα φαίνεται να βοηθούν στην αύξηση της γονιµότητας. Η
καυτερή ϖιϖεριά ϖροκαλεί αυξηµένη αιµάτωση, αλλά και έκκριση ενδορφινών ϖου καταϖολεµούν το στρες. Τέλος,
εϖιλέγουµε βιολογικά φρούτα και λαχανικά
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3 ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Υλικά για 8 άτοµα

(Η λίστα λαχανικών σηκώνει προσθαφαιρέσεις ανάλογα µε 
τα γούστα και την εποχή και οι ποσότητες είναι ενδεικτι-
κές, παρά απόλυτες)

6 κολοκυθάκια
2 µελιτζάνες
2 καρότα
2 κρεµµύδια
1 πράσο
4 πατάτες µε το φλούδι τους
½ κουνουπίδι
1 κλωνάρι σέλερι
3 ειδών γλυκές πιπεριές (π.χ. Φλωρίνης, Κέρατο και 
Πορτοκαλί)
½ καυτερή πιπεριά φρέσκια ή 3-4 αποξηραµένα chillies 
ή ½ κ.γ. µπούκοβο
1 κ.σ. πιπέρι Szechuan
400 γρ. σάλτσα µε κοµµατάκια ντοµάτας ή 2 φρέσκες 
ντοµάτες στην εποχή τους, σε κοµµατάκια
1-2 σκελίδες σκόρδο πολτοποιηµένες (προαιρετικά, αν σας 
αρέσει)
Αρωµατικά όπως δεντρολίβανο, θυµάρι, βασιλικό ή φρέσκια 
ρίγανη (Προαιρετικά αν επιµένετε. Εγώ δεν βάζω, γιατί µε 
αποσπούν απ’ τη γεύση των λαχανικών και άρα αντί να 
προσθέτουν, αφαιρούν νοστιµιά)
100 ml. ελαιόλαδο
100 ml. λευκό κρασί
1 κ.γ. ζάχαρη
αλάτι, πιπέριΤ
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1. Προθερµαίνετε τον φούρνο στους 180ºC µε αέρα.
2. Πλένετε όλα τα λαχανικά που θα χρησιµοποιήσετε και ένα προς ένα, τα
κόβετε στο κατάλληλο µέγεθος, ως εξής:
Τα κολοκυθάκια τα κόβετε χοντρά σε ροδέλες, περίπου 1 cm πάχους.
Τις µελιτζάνες επίσης σε χοντρές ροδέλες 1 cm πάχους και µετά αυτές στα
4 ή στα 6 κοµµάτια 2-3 cm µήκους, ανάλογα µε το µέγεθος της ροδέλας.
Τα καρότα σε λεπτές ροδέλες των 2-3 mm πάχους.
Τα κρεµµύδια τα καθαρίζετε απ’ έξω, και µετά στα 4 καθέτως.
Το πράσο σε χοντρές ροδέλες του 1.5 cm πάχους.
Τις πατάτες σε λεπτές φέτες των 2-3 mm πάχους.
Το κουνουπίδι σε µεγάλα ολόκληρα κοµµάτια απ’ τα άνθη του, περίπου 5
cm.
Το σέλερι σε λεπτές φέτες 2-3 mm πάχους
Τις γλυκιές πιπεριές σε ροδέλες των 5 mm πάχους.
Τις φρέσκιες καυτερές πιπεριές τις ψιλοκόβετε σε πολύ µικρά κοµµάτια.
3. Ανακατεύετε τα κοµµένα λαχανικά στο ταψί του φούρνου. Προσθέτετε τη
σάλτσα ντοµάτας, το πιπέρι Szechuan, τη ζάχαρη, το λάδι και το κρασί,
αλάτι και πιπέρι και ανακατεύετε πάλι, να µοιραστούν οι γεύσεις στο ταψί.
Βάζετε το ταψί στο φούρνο σε µεσαίο ράφι.
4. Σε 1 ώρα, ανακατεύετε τα υλικά πάλι και µετά απ’ αυτό ανά 20 λεπτά,
µέχρι οι πατάτες να αρχίσουν να κάνουν µαύρο στις γωνίες τους, περίπου
σε 2 ώρες, ανάλογα και µε τον φούρνο. Αν θέλετε να βγουν πιο ξεροψη-
µένα τα λαχανικά, βάζετε για 5 λεπτά επιπλέον το δυνατό γκριλ και στη συ-
νέχεια αφαιρείτε το ταψί απ’ τον φούρνο και το αφήνετε ώστε να πέσει η
θερµοκρασία και να δέσουν οι γεύσεις καλύτερα, για τουλάχιστον 15 λεπτά
πριν σερβίρετε.
Σερβίρισµα:
Με το ταψί στο τραπέζι πάντα, γιατί ποτέ, κανείς, δεν έφαγε µόνο µια µε-
ρίδα.
Συνοδεύεται απαραίτητα από καλή φέτα και νόστιµο ψωµί 



Υλικά (για 6-8 άτοµα)

2 κ. ψάρι που κάνει για ψητό 
3 κολοκυθάκια κοµµένα σε φέτες κατα µήκος
1 κρεµµύδι κοµµένο στα τέσσερα
3 καρότα κοµµένα σε φέτες κατά µήκος
2-3 κοτσάνια µαϊντανού
100 µλ. Λευκό κρασί
150 µλ. Ελαιόλαδο.
Αλάτι, Πιπέρι

Ψ
Α
ΡΙ

 Ψ
Η
Τ
Ο

 Σ
Τ
Ο

 Φ
Ο
Υ
ΡΝ
Ο

Μ
Ε

 Λ
Α
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Α



1. Προθερµαίνετε τον φούρνο στους 200ºC.
Κόβετε τα κολοκυθάκια και τα καρότα κατά µήκος σε λεπτές φέτες και
το κρεµµύδι σε τέταρτα.
Αυτός ο τρόπος κοπής κατά τους σεφ, βοηθά στο να γίνουν πιο νόστιµα
στο ψήσιµο, απορροφώντας υγρά.
2. Αλατοπιπερίζετε το ψάρι και µέσα στη κοιλιά, βάζοντας µέσα της τα
κοτσάνια του µαϊντανού.
3. Τοποθετείτε το/τα ψάρια στο ταψί µε τα λαχανικά τριγύρω και προ-
σθέτετε πρώτα το κρασί και στη συνέχεια το ελαιόλαδο. Βάζετε το ταψί
στον προθερµασµένο φούρνο (200ºC). ∆εν ανοίγεται, δεν γυρνάτε, δεν
ασχολείστε µέχρι να έρθει η ώρα να βγεί.
4. Ακολουθείτε είτε την εµπειρική µέθοδο µε τον χρόνο ψησίµατος σε
σχέση µε το βάρος, είτε την πιο ακριβή µε βάση τη θερµοκρασία στο κέν-
τρο της πλάτης του ψαριού και δίπλα στη ραχοκοκκαλιά, που πρέπει µεν
να ξεπεράσει τους 55ºC αλλά να µην υπερβεί τους 65ºC, όπου αρχίζει η
σάρκα του να χάνει υγρά και να σφίγγει. Σηµειώνω ότι µετά τους 70ºC
έχει πλέον αρχίσει αισθητά η σκλήρυνση και η αφύγρανση και στους
80ºC το κρέας του είναι πλέον στο πιο σκληρό που µπορεί να φτάσει.
Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε την εµπειρική µέθοδο του χρόνου, να
γνωρίζετε ότι κάθε φούρνος είναι διαφορετικός και υπάρχει σηµαντική
ανακρίβεια στη θερµοκρασία που δείχνει (200ºC), σε σχέση µε την πραγ-
µατική που έχει µέσα, οπότε οι εµπειρικές µετρήσεις που δίνουµε µπορεί
να µην ισχύουν επακριβώς στο δικό σας φούρνο. Πάντως σίγουρα δεν θα
πέσετε πολύ έξω. Το πολύ-πολύ να θέλει λίγο παραπάνω ή να ήταν ιδα-
νικό ελάχιστα λεπτά πιο πριν, την πρώτη φορά που θα το κάνετε.
5. Βγάζετε το ψάρι απ’ τον φούρνο και το τοποθετείτε µε πολύ προσοχή
σε πιατέλα. Συµπληρώνετε τη πιατέλα µε τα λαχανικά γύρω του ή (καλύ-
τερα) τα τοποθετείτε σε άλλο σκεύος σερβιρίσµατος ώστε να έχετε άνεση
στο καθάρισµα του ψαριού από τα βασικά κόκαλα, στο τραπέζι.
Σερβίρισµα
Οι τρεις εναλλακτικές που προτείνω είναι το κλασικό λαδολέµονο (χτυ-
πηµένο σε κουζινοµηχανή), η σπιτική µαγιονέζα µας ή η µαγική σος ταρ-
τάρ. Προσωπικά δεν µπορώ να αποφασίσω τι είναι καλύτερο, οπότε τα
εναλλάσσω από τραπέζι σε τραπέζι. Εκτός από τα λαχανικά που συνο-
δεύουν το ψάρι, το µόνο άλλο που θα συµπλήρωνα είναι ζεστά, πικρά ή
άγρια χόρτα. Το ψάρι έχει τόσο λεπτές γεύσεις που δεν χρειάζεστε πολλά
για να το απολαύσει κανείς.



Υλικά (για 4 άτοµα σαν πρώτο πιάτο ή 2 ως κυρίως)               

200γρ. φακές
1 σκελίδα σκόρδο
1 κ.γ. κύµινο
3 ντοµάτες ξεφλουδισµένες και κοµµένες σε µικρούς
κύβους 1 εκ.
4 κ.σ. ταχίνι Βιολογικό  (µπορείτε κάλλιστα να 
χρησιµοποιήσετε και κανονικό ταχίνι)
1 κ.σ. φύλλα κόλιανδρου ψιλοκοµµένα (ή µαϊντανού)
Ζουµί από ένα λεµόνι
Αλάτι, Πιπέρι
3 κ.σ. ελαιόλαδο

Για το σερβίρισµα:
Μισό κρεµµύδι κοµµένο σε λεπτές φέτες 
Λίγα φύλλα κόλιανδρου ψιλοκοµµένα (ή µαϊντανού)
50-100 γρ. στραγγιστό γιαούρτι
Λίγες πρέζες ελαιόλαδο
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1. Προετοιµασία – Ξεφλουδίζετε τις ντοµάτες
Χαράζετε την φλούδα απ’ τις τοµάτες µε ένα µαχαιράκι σταυρωτά στον πάτο τους
και για όλη την περιφέρεια. Σε ένα κατσαρολάκι µε βραστό νερό βάζετε τις χα-
ραγµένες ντοµάτες για ένα λεπτό. Τις αφαιρείτε σε µπολ µε παγωµένο νερό και
στη συνέχεια τις ξεφλουδίζετε.
Κόβετε τις ντοµάτες σε µικρά κοµµάτια, ψιλοκόβετε τον κόλιανδρο ή µαϊντανό,
κόβετε το κρεµµύδι σε πολύ λεπτές φέτες και ετοιµάζετε τα υπόλοιπα υλικά.
2. Βράζετε τις φακές
Βάζετε νερό να βράσει σε µια κατσαρόλα, ρίχνετε µια κουταλιά γλυκού αλάτι και
στη συνέχεια τις φακές. Ανάλογα µε τις φακές που θα χρησιµοποιήσετε θα τις
αφήσετε να βράσουν από 20’ (π.χ. µε φακές Εγκλουβής ) ως 30’-35‘ για τις συνι-
θισµένες. ∆εν θέλετε να χυλώσουν, αλλά απλά να είναι µαλακές.. Στη συνέχεια τις
σουρώνετε και τις αφήνετε µέχρι την επόµενη διαδικασία.
3. Σοτάρετε τις ντοµάτες
Σε µεγάλο τηγάνι βάζετε λάδι και σε µεσαία ένταση αφού το λάδι ζεσταθεί, προ-
σθέτετε το σκόρδο, το κύµινο και στη συνέχεια τις ντοµάτες. Ανακατεύετε καλά
και αφήνετε τις ντοµάτες να σοταριστούν δυο λεπτά. Στη συνέχεια προσθέτετε τα
ψιλοκοµµένα φύλλα κόλιανδρου ή µαϊντανού.
4. Ολοκληρώνετε µε τις φακές, το ταχίνι και τα υπόλοιπα υλικά
Προσθέτετε τις φακές και ανακατεύετε καλά µε την ντοµάτα. Στη συνέχεια προ-
σθέτετε το ταχίνι και ξανανακατεύετε. Τέλος προσθέτετε το λεµόνι, 100 ml νερό
και αλατοπίπερο. Ανακατεύετε µέχρι να φύγουν τα πολλά υγρά για ακόµη ένα-δύο
λεπτά και το φαγητό είναι έτοιµο για σερβίρισµα
Σερβίρισµα
Βάζετε 2-3 κουταλιές απ’ τις φακές µε ταχίνι στο κάθε πιάτο, µια γενναία κουταλιά
γιαούρτι στο κέντρο, τις φέτες κρεµµυδιού ολόγυρα, πασπαλίζετε µε τον µαϊντανό
ή κόλιανδρο και περνάτε και δυο πρέζες λάδι από πάνω. Απ’ τις πρώτες µπουκιές
θα νιώσετε πόσο χορταστικό και κλασικά σπιτικό είναι το συγκεκριµένο πιάτο, µε
ενδιαφέρουσες διαφορετικές εντάσεις και υφές.

Ευχαριστούµε το www.caruso.gr και τον ∆ηµήτρη Παπαζυµούρη για 
τις µοναδικές  του συνταγές.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.caruso.gr για να διαβάσετε 
περισσότερες συνταγές και τα µυστικά τους.



ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ 
ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ ΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ;

ΙΝΟΜΥΩΜΑ
Καλοήθης όγκος της μήτρας που είναι
αρκετά συχνός σε γυναίκες αναπαραγω-
γικής ηλικίας. Το μέγεθος, ο αριθμός και
η θέση των ινομυωμάτων παρουσιάζουν
μεγάλη ποικιλία και καθορίζουν αν θα
δώσουν συμπτώματα (π.χ. πόνο, αιμορ-
ραγία) ή ακόμα και υπογονιμότητα.
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ιδικά σε γυναίκες αναϖαραγωγικής ηλι-
κίας, τα ινοµυώµατα ϖαρουσιάζονται συχνά
και δεν ϖρέϖει να ϖροκαλούν φόβο ή άγχος.

Τα ινοµυώµατα είναι καλοήθεις µάζες, αϖο-
τελούµενες κυρίως αϖό µυϊκό ιστό και ϖολύ σϖάνια µϖο-
ρεί να µεταλλαχθούν σε κακοήθεια.  Η κληρονοµικότητα
ϖαίζει σηµαντικό ρόλο, καθώς ϖολύ συχνά εµφανίζεται
ιστορικό ινοµυωµάτων σε γυναίκες της ίδιας οικογέ-
νειας. Εϖίσης, αν η γυναίκα εµφάνισε την ϖρώτη της ϖε-
ρίοδο νωρίς (ϖριν τα 11 έτη), έχει αυξηµένη ϖιθανότητα
δηµιουργίας ινοµυώµατος, εξαιτίας της έκθεσής της σε
φυσικά ϖαραγόµενες ορµόνες (οιστρογόνα) για ϖερισσό-
τερο χρονικό διάστηµα. Αξίζει να τονιστεί ότι τα ινοµυώ-
µατα «τρέφονται» αϖό τις ορµόνες, εϖοµένως υϖάρχει
ϖιθανότητα εϖανεµφάνισης µετά αϖό χειρουργική αφαί-
ρεσή τους. Παρόλο, ϖάντως, ϖου οι γυναίκες θορυβούν-
ται όταν ϖληροφορούνται για την ύϖαρξη ενός
ινοµυώµατος, θα ϖρέϖει να γνωρίζουν ότι η διάγνωση
αϖαιτεί µεν ϖαρακολούθηση, αλλά δεν καταλήγει αϖα-
ραίτητα και σε χειρουργείο. Βασικό ϖαράγοντα αϖοτελεί
το µέγεθος και η θέση του ινοµυώµατος στη µήτρα, αν
µεγαλώνει γρήγορα κι αν δηµιουργεί ϖροβλήµατα, όϖως
υϖογονιµότητα, ϖυελικό ϖόνο, αυξηµένη αιµορραγία
στις ϖεριόδους, δυσκοιλιότητα, συχνοουρία ή ϖόνο κατά
τη διάρκεια της ερωτικής ϖράξης.

Μϖορεί ένα ινοµύωµα να ϖροκαλέσει υϖογονιµό-
τητα;

Τα ινοµυώµατα µϖορούν ϖράγµατι, σε κάϖοιες ϖεριϖτώ-
σεις να ϖροκαλέσουν υϖογονιµότητα. Αυτό εξαρτάται

αϖό τη θέση και το µέγεθός τους. Αν ένα ινοµύωµα βρί-
σκεται εντός της µήτρας, µϖορεί να δυσκολέψει τη σύλ-
ληψη, ενώ αν είναι µεγάλο, ενδέχεται να εϖιφέρει
δυσκολίες στην εγκυµοσύνη - καθώς µειώνει τον διαθέ-
σιµο χώρο για την ανάϖτυξη του εµβρύου – και σε κά-
ϖοιες ϖεριϖτώσεις, να γίνει αιτία για αϖοβολή. Σε κάθε
ϖερίϖτωση, αν θεωρηθεί ότι ένα ή ϖερισσότερα ινοµυώ-
µατα συµβάλλουν στην υϖογονιµότητα, καλό είναι να
γίνει χειρουργική αφαίρεσή τους, καθώς δεν υϖάρχει
άλλος τρόϖος αντιµετώϖισής τους.

Πρέϖει να αφαιρεθεί το ινοµύωµα ϖριν την ϖρο-
σϖάθεια για εγκυµοσύνη; 

Είναι γνωστό ότι η εγκυµοσύνη µϖορεί να συµβάλλει
στην αύξηση του µεγέθους ενός ινοµυώµατος, εϖειδή τα
οιστρογόνα ϖου αυξάνονται κατά την κύηση τείνουν να
διεγείρουν την ανάϖτυξή του. Αντίστροφα, ένα ινοµύωµα
µϖορεί να συρρικνωθεί µετά την εµµηνόϖαυση, ακριβώς
εϖειδή µειώνονται τα εϖίϖεδα των οιστρογόνων. Αυτός
είναι ο λόγος ϖου, όταν το ινοµύωµα δεν «ενοχλεί», συ-
στήνεται αϖλά η ϖαρακολούθησή του. Κάθε γυναίκα,
εϖοµένως, οφείλει να είναι καταλλήλως ενηµερωµένη
αϖό τον γυναικολόγο της σχετικά µε τα ϖαραϖάνω,
εϖειδή ϖιθανόν να χρειάζεται να υϖοβληθεί σε χειρουρ-
γική αφαίρεση, αν ϖρογραµµατίζει µια εγκυµοσύνη ή αν
θέλει να συλλάβει µε εξωσωµατική γονιµοϖοίηση. 

Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες ϖου ϖρογραµµατίζουν εγκυ-
µοσύνη, όταν ένα ινοµύωµα βρίσκεται µέσα ή κοντά στην
κοιλότητα της µήτρας, συνήθως συνιστάται να αφαιρεθεί,
αφού, εκτός του ότι µϖορεί να δυσκολέψει τη σύλληψη,

Θάνος Παράσχος

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος
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µϖορεί εϖίσης - εξαιτίας των ορµονών της εγκυµοσύνης
- να αυξηθεί σε µέγεθος, εϖηρεάζοντας αρνητικά την
κύηση. Αν όµως, είναι µικρό και βρίσκεται έξω αϖό τη
µήτρα, δεν είναι αϖαραίτητη η αφαίρεσή του µε εϖέµ-
βαση.   

Πότε είναι εφικτή η σύλληψη µετά αϖό µια αφαί-
ρεση ινοµυώµατος;

Έϖειτα αϖό µια εϖέµβαση αφαίρεσης ινοµυώµατος, η γυ-
ναίκα µϖορεί να µείνει έγκυος 4-6 µήνες µετά, ενώ, αν
το ινοµύωµα είναι µισχωτό και δεν εϖηρεάζει το σώµα
της µήτρας, η εγκυµοσύνη εϖιτρέϖεται ϖιο σύντοµα. Σε
κάθε ϖερίϖτωση, η αϖόφαση για κάθε γυναίκα είναι εξα-
τοµικευµένη και ϖρέϖει να λαµβάνεται ϖάντα σε συνεν-
νόηση µε τον θεράϖοντα ιατρό.

Ποιοι είναι οι τρόϖοι αφαίρεσης των ινοµυωµά-
των;

Η µέθοδος χειρουργικής αφαίρεσης των ινοµυωµάτων
ϖοικίλλει ανάλογα µε τη θέση και το µέγεθός τους. Κατά
κανόνα, τα ινοµυώµατα ϖου βρίσκονται εντός της µήτρας
αντιµετωϖίζονται µε  υστεροσκοϖική αφαίρεση. Αυτό ση-
µαίνει ϖως η όλη χειρουργική διαδικασία γίνεται µε χει-
ρουργικά εργαλεία, ϖου ϖερνούν δια µέσου του κόλϖου
και φτάνουν στο εσωτερικό της µήτρας. Τα υϖόλοιϖα ινο-
µυώµατα αντιµετωϖίζονται συνήθως µε λαϖαρασκόϖηση
ή ροµϖοτική χειρουργική κι όχι µε ανοιχτό χειρουργείο
όϖως ϖαλιά, εκτός αν ϖρόκειται για ινοµύωµα ϖου έχει
µέγεθος άνω των 12 εκατοστών. Μεγάλο ϖλεονέκτηµα
της λαϖαρασκοϖικής ή ροµϖοτικής χειρουργικής µεθό-
δου σε σχέση µε το ανοιχτό χειρουργείο είναι ότι η ανάρ-
ρωση της γυναίκας είναι ταχύτερη και ο ϖόνος λιγότερος,
ενώ οι τοµές είναι ϖάρα ϖολύ µικρές και γίνονται σχεδόν
αόρατες µε τον καιρό. Εν κατακλείδι, η αντιµετώϖιση
των ινοµυωµάτων διαφοροϖοιείται ανά ϖερίϖτωση και οι
σχετικές αϖοφάσεις ϖρέϖει να λαµβάνονται ϖάντα έϖειτα
αϖό συζήτηση µε τον θεράϖοντα ιατρό

Ο Θάνος Παράσχος είναι Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναι-
κολόγος, Ειδικός στην Εξωσωµατική Γονιµοϖοίηση και
ιδιοκτήτης του κέντρου Εξωσωµατικής Embio
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Τα ινοµυώµατα
είναι οι ϖιο συνηθι-
σµένοι γυναικολογι-

κοί όγκοι, καθώς
σχεδόν το 50% των

γυναικών εµφανίζει
ένα ή ϖερισσότερα
ινοµυώµατα στην 

ϖεριοχή της µήτρας.

“
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άθε γυναίκα ϖου ϖροσϖαθεί να
συλλάβει, θέλει να γνωρίζει
τους τρόϖους µε τους οϖοίους
µϖορεί να ενισχύσει τη γονιµό-
τητά της, αυξάνοντας ϖαράλ-

ληλα τις ϖιθανότητες µίας εγκυµοσύνης
χωρίς εϖιϖλοκές, αλλά και της γέννησης ενός
υγιούς ϖαιδιού.

Όλα τα ϖρόσφατα εϖιστηµονικά δεδοµένα κα-
ταλήγουν στο συµϖέρασµα ϖως αυτό µϖορεί
να εϖιτευχθεί µε την κατάλληλη ϖρογεννη-
τική ϖροετοιµασία, ϖου είναι ϖροτιµότερο να
ξεκινάει 3 µε 6 µήνες ϖριν τις ϖρώτες ϖροσϖά-
θειες τεκνοϖοίησης (ή ιδανικά ακόµα και 1
χρόνο ϖριν).

Αρχικά, θα ϖρέϖει να θυµόµαστε ϖως η γονι-
µότητα της εκάστοτε γυναίκας, ανά ϖάσα
στιγµή, αϖοτελεί το αϖοτέλεσµα µίας ισορρο-
ϖίας ανάµεσα στο γενετικό υλικό και στο ϖε-
ριβάλλον της. Κι ενώ δεν είµαστε (ακόµα) σε
θέση να αλλάξουµε το γενετικό υλικό, µϖο-
ρούµε ωστόσο να το εϖηρεάσουµε εϖιγενετικά
και να ϖροστατέψουµε ή να ενισχύσουµε τη
γονιµότητα βελτιώνοντας κάϖοιες ϖαραµέ-
τρους και ακολουθώντας έναν υγιεινό τρόϖο
ζωής.

Να λοιϖόν τι µϖορείτε να κάνετε:

Ξεκινήστε την ϖροετοιµασία του σώµατός σας
όσο ϖιο άµεσα γίνεται. Το µικροϖεριβάλλον
των ωαρίων ϖου βρίσκονται µέσα στις ωοθήκες
χρειάζεται χρόνο για να µϖορέσει να βελτιω-
θεί και να εϖηρεάσει θετικά την ϖοιότητά
τους. Κάθε θετική αλλαγή στις συνήθειές σας,

Δημήτριος Α. Μπιλάλης
Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος
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µϖορεί να εϖιφέρει ϖολλαϖλά οφέλη στη γονιµότητά σας.

Το κάϖνισµα, το αλκοόλ και η υϖερβολική κατανάλωση
καφεΐνης, έχει αϖοδειχθεί εϖιστηµονικά ϖως έχουν αρ-
νητικό αντίκτυϖο στην αναϖαραγωγική ικανότητα της
γυναίκας. Είναι λοιϖόν ϖολύ σηµαντικό να σταµατήσετε
το κάϖνισµα και την κατανάλωση αλκοόλ και να ϖεριο-
ρίσετε την καφεΐνη στο ελάχιστο. 

∆ώστε ϖροσοχή στο βάρος σας, καθώς το υϖερβολικό
βάρος και ένας υψηλός ∆είκτης Μάζας Σώµατος φαίνεται
ϖως εϖηρεάζουν αρνητικά τη γυναικεία γονιµότητα.
Όϖως είναι γνωστό, η ορµονική ισορροϖία είναι αϖαραί-
τητη για την οµαλότητα του έµµηνου κύκλου. Οι υϖέρ-
βαρες γυναίκες έχουν υψηλότερα εϖίϖεδα µιας ορµόνης
ϖου ονοµάζεται «λεϖτίνη», η οϖοία ϖαράγεται στον λι-
ϖώδη ιστό. Αυτό, µϖορεί να διαταράξει την ισορροϖία των
ορµονών και να οδηγήσει σε µειωµένη γονιµότητα. Το
φαινόµενο αυτό είναι συχνό στις γυναίκες µε Σύνδροµο
Πολυκυστικών Ωοθηκών, ϖου χαρακτηρίζεται αϖό δια-
ταραχές στην ωορρηξία. Συζητήστε µε τον γιατρό σας για
το τι είναι το καλύτερο για εσάς και ακολουθήστε ένα
εξατοµικευµένο ϖρόγραµµα διατροφής ϖου θα σας βοη-
θήσει να φτάσετε στο εϖιθυµητό βάρος.

Είστε ϖραγµατικά αυτό ϖου τρώτε και αυτό ισχύει και
στην ϖερίϖτωση της γονιµότητας. Η αναϖαραγωγική
υγεία καθορίζεται σε ϖολύ µεγάλο βαθµό αϖό τον τρόϖο
διατροφής, κυρίως λόγω του σηµαντικού ρόλου ϖου ϖαί-
ζουν κάϖοια µικροθρεϖτικά συστατικά σε εϖιγενετικούς
µηχανισµούς ϖου είναι υϖεύθυνοι για την ϖροστασία του
γενετικού υλικού (DNA) τόσο των γονέων, όσο και του
αναϖτυσσόµενου εµβρύου. Είναι λοιϖόν βασικό να εφο-
διάζετε το σώµα σας µε την καλύτερη τροφή. Σύµφωνα δε
µε µία ϖολύ ϖρόσφατη εϖιστηµονική µελέτη, όσα ϖερισ-
σότερα φρούτα καταναλώνετε σε καθηµερινή βάση, τόσο
γρηγορότερα µϖορεί να συλλάβετε. 

Εκµεταλλευτείτε τις νέες τεχνολογίες. Μία σύγχρονη,
ϖολλά υϖοσχόµενη ϖροσέγγιση στον τοµέα της γονιµό-
τητας αϖοτελεί η διατροφογενωµική εϖιστήµη. Πρόκει-
ται για ένα ϖροηγµένο τεστ γενετικής ανάλυσης, το οϖοίο
οδηγεί σε µία διατροφή ϖου ταιριάζει στη γενετική ταυ-
τότητα της κάθε γυναίκας και ϖου µϖορεί να εϖηρεάσει
θετικά τη γονιµότητα.

Αντιµετωϖίστε εγκαίρως τυχόν ϖροβλήµατα υϖογονιµό-
τητας ή άλλα ϖροβλήµατα υγείας. Η ενδοµητρίωση και
το Σύνδροµο Πολυκυστικών Ωοθηκών, ϖου εϖηρεάζουν
σηµαντικό ϖοσοστό γυναικών σε ϖαγκόσµιο εϖίϖεδο στα
αναϖαραγωγικά τους χρόνια, αϖοτελούν δύο αϖό τις ϖιο
βασικές αιτίες υϖογονιµότητας. Όσο ϖιο έγκαιρα ϖραγ-

µατοϖοιηθεί η διάγνωση τους, τόσο µεγαλύτερο το όφελος
και η δυνατότητα για βελτίωση της γονιµότητας. Εϖι-
ϖλέον, η αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα Hashimoto, ο διαβή-
της, η υϖέρταση καθώς και άλλα ϖροβλήµατα υγείας,
µϖορεί να είναι αυτά ϖου εϖιβαρύνουν τη γονιµότητα,
ακόµα και αν δε συνυϖάρχει κάϖοια άλλη ασθένεια του
αναϖαραγωγικού συστήµατος. Στην ϖερίϖτωση αυτή, ένα
λεϖτοµερές ιατρικό ιστορικό αϖοτελεί το ϖλέον χρήσιµο
εργαλείο στα χέρια του ειδικού ιατρού, ο οϖοίος θα αξιο-
λογήσει κάθε ιατρικό δεδοµένο ϖροκειµένου να εξατοµι-
κεύσει τη θεραϖευτική ϖροσέγγιση, βελτιώνοντας µε
αυτόν τον τρόϖο τις ϖιθανότητες για σύλληψη και µία
υγιή εγκυµοσύνη (ιδιαίτερα µάλιστα αν λαµβάνετε ή θα
έϖρεϖε να λαµβάνετε κάϖοια σχετική φαρµακευτική
αγωγή).

Αναγνωρίστε τα σηµάδια
ϖου σας στέλνει το σώµα
σας. Ένα αϖό τα ϖιο ση-
µαντικά, αλλά δυστυχώς
υϖοτιµηµένα ϖράγµατα
ϖου µϖορείτε να κάνετε,
είναι να ανακαλύψετε
τις αλλαγές ϖου υϖόκει-
ται το σώµα σας κατά τη
διάρκεια του κύκλου
σας. Αυτό µϖορεί να σας
βοηθήσει να ϖροσδιορί-
σετε τις ϖιο γόνιµες ηµέ-
ρες σας και να
αντιληφθείτε αν ϖράγ-
µατι κάνετε ωορρηξία
τακτικά. Αν έχετε αµφι-
βολίες, ζητήστε τη βοή-
θεια του γιατρού σας.
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Αϖολαύστε αρκετό ύϖνο. Ο ύϖνος είναι σηµαντικός γιατί
δίνει στο σώµα την ευκαιρία να ξεκουραστεί και να ανα-
νεωθεί. Η έλλειψη ύϖνου διαταράσσει την ισορροϖία των
ορµονών και οδηγεί σε αυξηµένα εϖίϖεδα φλεγµονής και
στρες. ∆ιαταραχές στον ύϖνο έχουν συνδεθεί µε ϖαχυ-
σαρκία, κατάθλιψη, καρκίνο και ϖολύ ϖρόσφατα µε υϖο-
γονιµότητα. Η έκθεση σε τεχνητό φως στη διάρκεια της
νύχτας θεωρείται ϖως µϖορεί να διαταράξει το βιολογικό
ρολόι της γυναίκας σε τέτοιο βαθµό, ώστε να δυσκολέψει
τη σύλληψη ή -σε ϖερίϖτωση εγκυµοσύνης- να εϖηρεάσει
την ανάϖτυξη του εµβρύου. Εάν λοιϖόν εϖιθυµείτε να
βελτιώσετε τη γονιµότητα σας, φροντίστε να αϖοκτήσετε
υγιεινές συνήθειες και στον ύϖνο σας.Περιορίστε το

στρες. Το στρες εϖηρεάζει αρνητικά τη γονιµότητα τόσο
άµεσα, ϖροκαλώντας ορµονικές ανισορροϖίες, όσο και έµ-
µεσα, οδηγώντας σε έναν ανθυγιεινό τρόϖο ζωής. Το ϖα-
ραϖάνω θα ϖρέϖει να γίνει αϖολύτως κατανοητό αϖό
κάθε γυναίκα ϖου θέλει να βελτιώσει τη γονιµότητά της
κατά την ϖροσϖάθειά της σύλληψης. Αυξηµένα εϖίϖεδα
στρες οδηγούν σε συνήθειες βλαβερές για τη γονιµότητα.
Κάϖοιες αϖό αυτές είναι η κατανάλωση αλκοόλ, το κά-
ϖνισµα, οι διαταραχές της όρεξης, η καθιστική ζωή και η
αϖοχή αϖό φυσικές δραστηριότητες, η αϋϖνία, η µει-
ωµένη λίµϖιντο και ο ϖεριορισµός των σεξουαλικών εϖα-
φών. Στη σύγχρονη ϖροσέγγιση για την ενίσχυση της
γονιµότητας, κάθε γυναίκα, µε τη βοήθεια του γιατρού
της, οφείλει να αϖοµακρύνει το όϖοιο ϖεριττό άγχος και
να ενισχύσει την αναγκαία ψυχική και σωµατική ηρεµία
ϖου αϖαιτείται, ϖροκειµένου να βελτιώσει την αναϖαρα-
γωγική της ικανότητα, αλλά και τη σεξουαλική της ζωή.
Μάλιστα, σύγχρονες µέθοδοι διαχείρισης του στρες, όϖως
το health coaching, µϖορεί να αϖοτελέσουν ϖολύτιµο
σύµµαχο της γυναίκας σε αυτήν την ϖροσϖάθειά της.

Αναγνωρίστε τα σηµάδια ϖου σας στέλνει το σώµα σας.
Ένα αϖό τα ϖιο σηµαντικά, αλλά δυστυχώς υϖοτιµηµένα
ϖράγµατα ϖου µϖορείτε να κάνετε, είναι να ανακαλύ-
ψετε τις αλλαγές ϖου υϖόκειται το σώµα σας κατά τη
διάρκεια του κύκλου σας. Αυτό µϖορεί να σας βοηθήσει
να ϖροσδιορίσετε τις ϖιο γόνιµες ηµέρες σας και να αν-
τιληφθείτε αν ϖράγµατι κάνετε ωορρηξία τακτικά. Αν
έχετε αµφιβολίες, ζητήστε τη βοήθεια του γιατρού σας.

Σε κάθε ϖερίϖτωση, µην ξεχνάτε να καλύϖτετε τις ανάγ-
κες σας όσον αφορά τις ϖρογεννητικές βιταµίνες. Ιδιαί-
τερα αυτές ϖου συνδέονται άµεσα µε τη γονιµότητα, όϖως
το φολικό οξύ, οι βιταµίνες D και Β12 και τα Ωµέγα 3
Λιϖαρά οξέα. Συµβουλευτείτε το γιατρό σας σε ό,τι αφορά
τη διατροφή σας και ενισχύστε τον οργανισµό σας µε συµ-
ϖληρώµατα διατροφής ϖου έχουν διαµορφωθεί εϖιστηµο-
νικά, για να υϖοστηρίξουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του
δικού σας αναϖαραγωγικού συστήµατος για βέλτιστη γο-
νιµότητα και αναϖαραγωγική ευεξία

O ∆ηµήτρης  Α. Μϖιλάλης είναι Μαιευτήρας - Χειρουρ-
γός  Γυναικολόγος, µε εξειδίκευση στην Υϖοβοηθούµενη
Αναϖαραγωγή & στην Ενδοσκοϖική Χειρουργική και
Εϖιστηµονικός Συνεργάτης της Μονάδας Υϖοβοηθούµε-
νης Αναϖαραγωγής Institute of Life ΜΗΤΕΡΑ 
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ΑΣΚΗΣΗ
ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ

ΕΥΕΞΙΑ

Το άρθρο συντάχθηκε σε συνεργασία με τον Γιάννη Μπιτζούνη, Καθηγητή Φυσικής Αγωγής και

κατόχου MSc στην Άσκηση και Υγεία.
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υϖογονιµότητα αϖοτε-
λεί µια δύσκολη και
ψυχοφθόρα κατάσταση
ϖου αφορά όλο και ϖε-
ρισσότερα ζευγάρια στη

σηµερινή εϖοχή.  

Η σωµατική άσκηση µϖορεί να ενισχύ-
σει τη γονιµότητα και να βοηθήσει στην
αντιµετώϖιση της υϖογονιµότητας σε
ϖολλά εϖίϖεδα. Αυτό εϖιβεβαιώνεται
αϖό ϖολλές µελέτες ϖου έχουν γίνει για
την εϖίδραση της άσκησης σε ϖολλούς
ϖαράγοντες ϖου σχετίζονται µε τη γονι-
µότητα. 

Για ϖαράδειγµα, είναι γνωστό ότι η ϖα-
χυσαρκία µϖορεί να συµβάλλει στην
υϖογονιµότητα, τόσο στις γυναίκες, όσο
και στους άνδρες. Οι ϖαχύσαρκες γυναί-
κες έχουν συχνά ϖροβλήµατα µε την ϖε-
ρίοδό τους και λιγότερο συχνή
ωορρηξία, ενώ οι ϖαχύσαρκοι άνδρες εµ-
φανίζουν ϖολλές φορές µειωµένη γονι-
µότητα λόγω χαµηλής ϖοιότητας
σϖέρµατος. Η ϖαχυσαρκία και στις γυ-
ναίκες αλλά και στους άνδρες µϖορεί να
αντιµετωϖιστεί µε τον συνδυασµό σωµα-
τικής άσκησης και ρύθµισης του ∆είκτη
Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ) µε την κατάλ-
ληλη διατροφή. Ο ∆ΜΣ σχετίζεται µε το
ύψος και το βάρος κάθε ατόµου και ιδα-
νικά ϖρέϖει να βρίσκεται ανάµεσα στο
19 και το 24 (µϖορείτε να βρείτε δωρεάν
υϖολογιστές -calculators- στον διαδί-
κτυο για να µάθετε  ϖοιος είναι ο δικός
σας ∆ΜΣ).

Εϖιϖλέον, έχει αναφερθεί ότι η τακτική
άσκηση συµβάλλει στην αντιµετώϖιση
του συνδρόµου ϖολυκυστικών ωοθηκών
(ΣΠΩ), ϖου συχνά ϖροκαλεί ακανόνι-
στες ϖεριόδους, αϖουσία ωορρηξίας και
υϖογονιµότητα. Οι υϖέρβαρες ή ϖαχύ-
σαρκες γυναίκες ϖου ϖάσχουν αϖό ΣΠΩ

Η
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και ακολουθούν µια τακτική - ήϖιας έντασης- άσκηση,
µϖορούν να αυξήσουν τη συχνότητα της ωορρηξίας τους,
καθιστώντας ϖιθανότερη µία εγκυµοσύνη.

Εϖίσης, το έντονο στρες, η κατάθλιψη και άλλες ψυχο-
λογικές ϖαθήσεις ϖου µϖορεί να ϖροκληθούν αϖό - ή να
χειροτερεύσουν µε - την υϖογονιµότητα, είναι ϖιθανό να
εϖηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα σύλληψης. Πέρα
αϖό τα γνωστά οφέλη της στο σώµα, η άσκηση έχει αϖο-
δειχθεί ότι αϖελευθερώνει ειδικές ορµόνες (ενδορφίνες)
ϖου βελτιώνουν τη διάθεση και ϖροωθούν την ψυχική
ευεξία. Αυτός είναι ένας έµµεσος, αλλά ϖολύ σηµαντικός
τρόϖος µέσω του οϖοίου η άσκηση µϖορεί και να τονώσει
την ψυχολογία, αλλά και να ενισχύσει τη γονιµότητα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ

Σύµφωνα µε τις διεθνείς οδηγίες, αν ϖροσϖαθείτε να συλ-
λάβετε, συνιστάται µια µέτριας έντασης άσκηση για του-
λάχιστον 30 λεϖτά κάθε µέρα. Αθλητικές δραστηριότητες
όϖως το γρήγορο ϖερϖάτηµα, η yoga, οι pilates και o
χορός είναι κάϖοιες ϖολύ καλές εϖιλογές, καθώς και η
κηϖουρική ως µια ϖιο χαλαρή ενασχόληση. Μϖορείτε
εϖίσης να συµϖεριλάβετε το τρέξιµο, την κολύµβηση και
την ϖοδηλασία στο καθηµερινό σας ϖρόγραµµα, αρκεί
ϖρώτα να ϖάρετε την έγκριση του γιατρού σας.

Οι υϖέρβαροι και οι ϖαχύσαρκοι άνθρωϖοι µϖορούν εϖί-
σης να συµµετέχουν σε ασκήσεις µέτριας έντασης για ϖε-
ρίϖου 40 λεϖτά κάθε µέρα για να βελτιώσουν την υγεία
τους και να ενισχύσουν τη γονιµότητά τους. 

Χρειάζεται, όµως, και λίγη ϖροσοχή:

Σε καµία ϖερίϖτωση δε θα ήταν φρόνιµο να γίνετε υϖερ-
βολικοί. Η σωµατική άσκηση είναι γενικά ϖολύ ωφέλιµη,
αλλά οι ασκήσεις υψηλής έντασης και διάρκειας µϖορεί
να φέρουν το αντίθετο αϖοτέλεσµα. Είναι γνωστό ϖ.χ. ότι
η ϖολύ έντονη άσκηση στη γυναίκα µϖορεί να ϖροκαλέ-
σει διαταραχές στον κύκλο της και ϖροβλήµατα στην
ωορρηξία της. Εϖίσης, καλό είναι να αϖοφεύγεται σε ϖε-
ρίϖτωση εγκυµοσύνης.  

Είναι αϖαραίτητο να ζητήσετε τη συµβουλή του γιατρού
σας ϖριν ξεκινήσετε οϖοιοδήϖοτε ϖρόγραµµα γυµναστι-
κής, ενώ ϖροσϖαθείτε να συλλάβετε. 

Πάντως, σε κάθε ϖερίϖτωση, ο τύϖος και ο βαθµός της
άσκησης µϖορούν να έχουν διαφορετικά αϖοτελέσµατα
σε διαφορετικούς ανθρώϖους. Γι’ αυτό και µόνο οι ειδικοί
µϖορούν να δώσουν εξατοµικευµένες συµβουλές άσκησης
για τον καθένα ξεχωριστά, καθώς το ϖρόγραµµα άσκησης

ϖρέϖει να ϖροσαρµόζεται σε κάθε ασκούµενο µε βάση το
σωµατότυϖο, την κατάσταση της υγείας του και το αθλη-
τικό του εϖίϖεδο, καθώς και τις ανάγκες και τις εϖιθυ-
µίες του. 

Τέλος, να θυµάστε ότι η καλύτερη άσκηση είναι αυτή
ϖου σας αρέσει να κάνετε, ταιριάζει µε την καθηµερινό-
τητά σας και µϖορείτε να τη συνεχίσετε σε βάθος χρόνου.
∆εν υϖάρχει κανένα νόηµα αν ξεκινήσετε µια συγκεκρι-
µένη άσκηση ϖου είναι ϖολύ ωφέλιµη για την υγεία, εάν
δεν ικανοϖοιεί εσάς τους ίδιους ή δε σας βολεύει να την
κάνετε. Είναι σίγουρο ότι θα τα ϖαρατήσετε γρήγορα και
δεν θα έχετε κανένα όφελος.

Γι’ αυτό γυµναστείτε έξυϖνα!
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“
Κάθε γυναίκα έχει περίπου 400
ωορρηξίες σε όλη τη ζωή της
και άρα 400 ευκαιρίες για να
συλλάβει

”
#gofact

www.gonimotita.gr



ταν µια γυναίκα ϖερνά τα 20 και κυρίως
τα 30 χρόνια και ϖλησιάζει τα 40, τα
ωάριά της υφίστανται αλλαγές ϖου δυ-
σκολεύουν ολοένα και ϖερισσότερο τη
φυσική σύλληψη. Παροµοίως, αλλαγές

στη γονιµότητα - µε αργούς, αλλά σταθερούς ρυθµούς-
ϖαρουσιάζουν και οι άνδρες.

Οι αλλαγές όµως αυτές, διαφέρουν στα δύο φύλα.

Τι συµβαίνει στις γυναίκες

Σχετικά µε τη γυναικεία γονιµότητα, τον ϖιο καθορι-
στικό ρόλο ϖαίζει η ϖοιότητα των ϖαραγοµένων ωαρίων,
η οϖοία φθίνει µε γεωµετρική ϖρόοδο µετά την ηλικία
των 35 ετών. 

Τι συµβαίνει στους άνδρες

Όσον αφορά τους άνδρες, η µείωση της αναϖαραγωγικής
γονιµότητας είναι ϖιο αργή και εµφανίζεται συνήθως
µετά τα 40 και κυρίως τα 50 χρόνια.

Αλλαγές ανά δεκαετία ζωής

Ποιες είναι, όµως, οι αλλαγές ϖου συµβαίνουν ανά δεκαε-
τία της ζωής; 

Ο ρυθµός των αλλαγών διαφοροϖοιείται αϖό άτοµο σε

άτοµο και εξαρτάται αϖό διάφορους ϖαράγοντες (ϖ.χ. σύν-
δροµο ϖολυκυστικών ωοθηκών). Σε γενικές γραµµές,
όµως, οι αλλαγές ϖου µϖορούµε να αναµένουµε είναι οι
εξής (σύµφωνα µε τους ειδικούς της Αµερικανικής Εται-
ρείας Αναϖαραγωγικής Ιατρικής - ASRM):

Γονιµότητα αϖό 20 έως 29 ετών

Γυναίκες

Η χρονική ϖερίοδος αϖό τα 20 έως 29 έτη καλύϖτει τα
ϖιο γόνιµα χρόνια της γυναίκας. Μια γυναίκα γεννιέται
µε 1-2 εκατοµµύρια ωοθυλάκια, αλλά κατά τη δεκαετία
αυτή, έχουν αϖοµείνει µόνο 100.000-200.000. Αϖό αυτά,
κάθε µήνα χάνονται ϖερίϖου 1.000, ενώ κατά την ωορ-
ρηξία αϖελευθερώνονται ένα ή δύο ωάρια τα οϖοία έχουν
την υψηλότερη δυνατή ϖοιότητα.

Ο έµµηνος κύκλος της γυναίκας, είναι συνήθως τακτικός
µε σταθερή ωορρηξία. Αυτό καθιστά σχετικά εύκολη τη
σύλληψη µε φυσικό τρόϖο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ϖα-
ρατηρείται µικρή µείωση της γονιµότητας καθώς η γυ-
ναίκα ϖλησιάζει τα 30 της χρόνια. 

Στη συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα, οι ϖιθανότητες εγ-
κυµοσύνης είναι υψηλές (ϖάνω αϖό 75% µε έναν χρόνο

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ 
Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ 

ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ
ΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ;

Ιωάννης Βασιλόπουλος
MD, MSc
Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος
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συστηµατικής ϖροσϖάθειας), εϖειδή -ϖέρα αϖό όσα ανα-
φέρθηκαν ϖαραϖάνω- οι νεαρές γυναίκες είναι γενικώς
ϖιο υγιείς και βρίσκονται σε καλύτερη φυσική κατά-
σταση.

Άνδρες

Στους άνδρες, όϖως και στις γυναίκες, η χρονική αυτή
ϖερίοδος είναι αϖόλυτα γόνιµη, καθώς ϖαρατηρείται συ-
νεχής ϖαραγωγή και ανάϖτυξη σϖερµατοζωαρίων. Ένας
νέος και υγιής άνδρας ϖαράγει σε καθηµερινή βάση έως
και 100 εκατοµµύρια νέα σϖερµατοζωάρια! Τα σϖερµα-
τοζωάρια αυτά, ϖαράγονται έϖειτα αϖό µία διαδικασία
ανάϖτυξης και ωρίµανσης ϖου διαρκεί 2,5-3 µήνες. 

Σε γενικότερο ϖλαίσιο, ανεξαρτήτως φύλου, οι ηλικίες
αυτές είναι καθοριστικές για τη µελλοντική γονιµότητα,
διότι οι συνήθειες ϖου υιοθετούνται κατά τη διάρκεια
αυτής της δεκαετίας (ϖ.χ. όσον αφορά το κάϖνισµα, τη
διατροφή, την άσκηση κ.λϖ.) µϖορεί να έχουν τεράστιο
αντίκτυϖο στην µελλοντική γονιµότητα.

Γονιµότητα αϖό 30 έως 39 ετών

Γυναίκες

Σε αυτή την ηλικιακή φάση, οι ωοθήκες αρχίζουν να γερ-
νούν. Η ϖοιότητα των ϖαραγοµένων ωαρίων αρχίζει στα-
διακά να φθίνει, µε συνέϖεια να δυσκολεύει η φυσική 
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σύλληψη. Οι ϖιθανότητες εγκυµοσύνης είναι λίγο χαµη-
λότερες κατά το ϖρώτο µισό της δεκαετίας αυτής, αϖ’ ό,τι
το τελευταίο µισό της ϖροηγούµενης. 

Μόλις η γυναίκα ϖεράσει τα 35 της χρόνια, οι ϖιθανότη-
τες εγκυµοσύνης αρχίζουν να µειώνονται ακόµη ϖιο γρή-
γορα. Έτσι, µόνο το 54% των γυναικών µένουν έγκυες µε
φυσικό τρόϖο, έϖειτα αϖό έναν χρόνο συστηµατικής ϖρο-
σϖάθειας, ενώ µειωµένα είναι και τα ϖοσοστά εγκυµοσύ-
νης µε εξωσωµατική. Μετά τα 35 έτη, είναι εϖίσης ϖολύ
ϖιο ϖιθανό τα ϖαραγόµενα ωάρια να ϖαρουσιάζουν χρω-
µοσωµικά ϖροβλήµατα, µε αϖοτέλεσµα να αυξάνονται
σταδιακά τα ϖοσοστά αϖοβολής. Η αύξηση του κινδύνου
αϖοβολής είναι ακόµα µεγαλύτερη µετά την ηλικία των
37-38 ετών.

Άνδρες

Στη χρονική αυτή ϖερίοδο, ο ανθυγιεινός τρόϖος ζωής ,
(όϖως η υϖερκατανάλωση αλκοόλ, το κάϖνισµα και τα ξε-
νύχτια) αρχίζει να έχει αντίκτυϖο στην ανδρική γονιµό-
τητα. Παρατηρείται συχνά µείωση στον αριθµό και στην
ϖοιότητα των ϖαραγοµένων σϖερµατοζωαρίων. Μετά την
ηλικία των 35 ετών, οι άνδρες ϖαράγουν ολοένα ϖερισ-
σότερα σϖερµατοζωάρια µε ϖαθολογική µορφολογία και
µειωµένη κινητικότητα. Οι αλλαγές αυτές αυξάνουν σε
ένα βαθµό τις ϖιθανότητες αϖόκτησης µωρού µε κάϖοια
συγγενή διαταραχή (ϖ.χ. αυτισµός, σχιζοφρένεια).

Γονιµότητα αϖό 40 έως 49 ετών

Γυναίκες

Η γονιµότητα αυτό το διάστηµα µειώνεται ραγδαία. Μετά
τα 45 έτη, οι ϖιθανότητες αϖόκτησης ϖαιδιού µε φυσικό
τρόϖο µειώνονται θεαµατικά, καθώς οι ϖερισσότερες γυ-
ναίκες ϖλησιάζουν (ή έχουν ήδη µϖει) στην ϖερι-εµµη-
νόϖαυση ή ακόµα και στην εµµηνόϖαυση. Ακόµα όµως
και στο ενδεχόµενο σύλληψης, τα ϖροβλήµατα καραδο-
κούν. Ένα αϖό αυτά είναι ο υψηλός κίνδυνος αϖοβολής
(οι ϖιθανότητες ξεϖερνούν το 60% για γυναίκες ηλικίας
άνω των 45 ετών). Εϖιϖλέον, αυξάνονται σηµαντικά οι
ϖιθανότητες χρωµοσωµικών ανωµαλιών στο έµβρυο: Οι
ϖιθανότητες να κυοφορεί µία γυναίκα µωρό µε σύνδροµο
Down είναι λιγότερες αϖό 1 στις 100 στη ηλικία των 40,
ενώ µετά τα 45 ο κίνδυνος αυξάνεται σηµαντικά και η
σχετική ϖιθανότητα φθάνει τη 1 στις 30. 

Παρότι σε ηλικίες µετά τα 45 δεν είναι αδύνατο να αϖο-
κτήσει µία γυναίκα ϖαιδί, δεν συνιστάται αϖό τους για-
τρούς να δοκιµάσουν εξωσωµατική µε τα δικά τους ωάρια.
Αντιθέτως, υψηλά είναι τα ϖοσοστά αϖόκτησης ϖαιδιού
µε δωρεά ωαρίων ή µε ωάρια της γυναίκας ϖου καταψύχ-
θηκαν σε ϖολύ νεότερη ηλικία (ϖριν τα 35 έτη).

Άνδρες

Αντίστοιχα στους άνδρες, η γονιµότητα φθίνει σηµαν-
τικά και έτσι µϖορεί να δυσκολεύονται να γονιµοϖοι-
ήσουν τη σύντροφό τους.

Όϖοια κι αν είναι η ηλικία σας, η υιοθέτηση ενός υγιει-
νού τρόϖου ζωής µϖορεί να διαφυλάξει την γονιµότητά
σας και να ϖαρατείνει την ικανότητα τεκνοϖοίησης. Τα
καταλληλότερα µέτρα ϖου µϖορείτε να λάβετε είναι να
αϖοφύγετε το κάϖνισµα (ϖαθητικό και ενεργητικό), να
µην καταναλώνετε ϖολύ αλκοόλ (όχι ϖάνω αϖό 1-2 ϖοτά
την ηµέρα), να γυµνάζεστε συστηµατικά και να διατη-
ρείτε υγιές σωµατικό βάρος. Φροντίστε, τέλος, να έχετε
ϖλούσια κοινωνική ζωή και να διαχειρίζεστε το στρες
ϖου νιώθετε, διότι αϖοτελεί έναν αϖό τους µεγαλύτερους
εχθρούς της γονιµότητας!

Ο Ιωάννης Π. Βασιλόϖουλος είναι Μαιευτήρας – Χει-
ρουργός  Γυναικολόγος, µε εξειδίκευση στη Γυναικολο-
γική Ενδοκρινολογία και την Υϖοβοηθούµενη
Αναϖαραγωγή, µέλος του ∆ιοικητικού και Εϖιστηµονι-
κού Συµβουλίου του µαιευτηρίου ΙΑΣΩ
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Η γονιµότητα
ελαττώνεται µε
την ϖάροδο της
ηλικίας, τόσο
στις γυναίκες
όσο και στους

άνδρες

“
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“
Ο όγκος του σπέρµατος και η
κινητικότητα των σπερµατο-
ζωαρίων ελαττώνονται µε την
ηλικία.

”
#gofact

www.gonimotita.gr



ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗ 
ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ

ΓΟΝΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Οι γόνιμες μέρες του κύκλου θεωρούν-
ται οι μέρες κατά τις οποίες πραγματο-
ποιείται η ωορρηξία, η απελευθέρωση
δηλαδή από τις ωοθήκες συνήθως ενός
ωαρίου.
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γνώση ορισµένων βασικών στοιχείων λει-
τουργίας του οργανισµού θα αυξήσει τις
ϖιθανότητες σύλληψης για κάθε ζευγάρι.

Ο κύκλος µιας γυναίκας µϖορεί να είναι
σταθερός ή µη, και να κυµαίνεται αϖό αρκετά βραχύς
(ϖ.χ. 23 ηµέρες) έως αρκετά µακρύς (ϖ.χ. 40 ηµέρες).
Πρώτη µέρα κύκλου θεωρείται η ϖρώτη µέρα της ϖεριό-
δου της γυναίκας (µε κανονική ροή αίµατος). Κατά τη
διάρκεια της εµβρυϊκής ζωής της γυναίκας, οι ωοθήκες
της ϖεριέχουν το µεγαλύτερο αριθµό ωοθυλακίων, τα
οϖοία κατά τη γέννησή της αριθµούνται σε µερικά εκα-
τοµµύρια και αϖό εκείνη τη στιγµή και έϖειτα αρχίζουν
να µειώνονται. 

Κατά την διάρκεια του κύκλου ξεκινά -και στις δύο ωο-
θήκες της γυναίκας- η ωρίµανση αρκετών ωοθυλακίων,
µόνο ένα ωστόσο είναι αυτό ϖου θα εϖικρατήσει, θα ανα-
ϖτυχθεί και θα διαθέσει το ωάριο ϖρος γονιµοϖοίηση
εκείνο το µήνα. Η ταχύτητα µε την οϖοία εξαντλούνται
τα ωοθυλάκια εξαρτάται αϖό ϖαράγοντες κληρονοµικούς,
αλλά και καθηµερινούς, όϖως στρες, κάϖνισµα, εξωτε-
ρική καθηµερινή ακτινοβολία, φάρµακα και σοβαρές ϖα-
θήσεις. 

Κατά την ωορρηξία, το ωάριο αϖελευθερώνεται αϖό την
ωοθήκη και το ωοθυλάκιο ϖου το ϖεριείχε εκκρίνει ϖρο-
γεστερόνη, µια ορµόνη ϖου ϖροετοιµάζει το εσωτερικό
της µήτρας (ενδοµήτριο) για ϖιθανή εγκυµοσύνη. Η ωορ-
ρηξία δεν είναι αϖαραίτητο να συµβαίνει κάθε µήνα και
αϖό διαφορετική ωοθήκη. Μϖορεί να ϖραγµατοϖοιείται

ϖιο συστηµατικά αϖό τη µια ωοθήκη σε σχέση µε την
άλλη. Στο άµεσο χρονικό διάστηµα µετά την ωορρηξία, η
µήτρα είναι ϖιο δεκτική στην εµφύτευση του γονιµοϖοι-
ηµένου ωαρίου. 

Για να εϖιτευχθεί γονιµοϖοίηση, το ζευγάρι θα ϖρέϖει
να έχει τακτικές εϖαφές ϖου να ξεκινούν αϖό το τέλος
της ϖεριόδου της γυναίκας και µέχρι την ωορρηξία
αυτής. Τα σϖερµατοζωάρια ανέρχονται αϖό το γυναικείο
κόλϖο µέσω του τραχήλου (λαιµού της µήτρας) και της
ενδοµήτριας κοιλότητας και αφού τα ϖερισσότερα αϖό
αυτά χαθούν στη διαδροµή, µερικές εκατοντάδες (τα γρη-
γορότερα και καλύτερα µορφολογικά), φτάνουν στη σάλ-
ϖιγγα όϖου και αναµένουν την ωορρηξία. Ένα αϖό αυτά

Η

Χριστίνα Ιωακειμίδου
MD, MRCOG, MSc
Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος
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Φυσική σύλληψη είναι
αυτή κατά την οϖοία η

εγκυµοσύνη εϖιτυγχάνε-
ται χωρίς τη χρήση µεθό-

δων υϖοβοηθούµενης
αναϖαραγωγής

“

“



θα ϖετύχει να εισβάλει στο ωάριο και να το γονιµοϖοι-
ήσει.  

Καταλαβαίνει λοιϖόν κανείς ϖως οι ϖαράγοντες ϖου θα
εϖηρεάσουν τη σύλληψη είναι ϖοικίλοι. Η ϖοιότητα και
κινητικότητα του σϖέρµατος, η φυσιολογική µορφολογία
των σαλϖίγγων και φυσικά η ύϖαρξη ωορρηξίας και
καλής ϖοιότητας ωαρίου είναι κάϖοιοι αϖό τους βασικό-
τερους.

Όσον αφορά το σϖέρµα, αυτό ϖου ϖρέϖει να γνωρίζουµε,
είναι ϖως µϖορεί να ϖεριέχει σϖερµατοζωάρια τα οϖοία
ζουν έως 3 ηµέρες, γι’ αυτό και συνιστάται να υϖάρχουν
τακτικές εϖαφές, ώστε ϖάντα να υϖάρχει σϖέρµα στα «ρε-
ζερβουάρ» των σαλϖίγγων, έτοιµο να γονιµοϖοιήσει το
ωάριο ϖου θα αϖελευθερωθεί και ζει µόνο 24 ώρες. Άρα,
οι εϖαφές ΠΡΙΝ την ωορρηξία είναι µείζονος σηµασίας
όσον αφορά τη σύλληψη. Μετά αϖό την ωορρηξία -και
λόγω της αύξησης της ϖρογεστερόνης- η τραχηλική

βλέννα της γυναίκας αλλάζει και το ϖεριβάλλον της µή-
τρας γίνεται ϖιο εχθρικό. Εϖίσης, όταν δεν υϖάρχουν συ-
χνές εϖαφές, τα σϖερµατοζωάρια κατά την εκσϖερµάτιση
έχουν χειρότερη µορφολογία και δυναµική. Οϖότε, σε
ό,τι αφορά τη σύλληψη, συστήνονται οι εϖαφές και ϖριν
τις γόνιµες ηµέρες, για την ανανέωση και βελτίωση της
λειτουργικότητας του σϖέρµατος.

Όσον αφορά τη λειτουργία των σαλϖίγγων, η σαλϖιγγο-
γραφία ελέγχει δυστυχώς µόνο τη διαβατότητά τους και
όχι την εσωτερική µορφολογία τους, η οϖοία µϖορεί να
ϖαίζει σηµαντικό ρόλο στη σύλληψη, µιας και η γονιµο-
ϖοίηση του ωαρίου ϖραγµατοϖοιείται εκεί. Ως εκ τούτου,
αν η γυναίκα έχει κάϖοιο ιστορικό εκτεταµένων χειρουρ-
γείων στην κοιλιά ή θυµάται  ϖεριστατικά µε ϖυρετό και
ϖόνο στην ϖεριοχή αυτή αϖό τα νεανικά της χρόνια, καλό
είναι να συµβουλευτεί τον ιατρό της για εϖιϖλέον εξετά-
σεις. 
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Η καλή ϖοιότητα ωαρίου είναι κάτι ϖου δεν µϖορούµε
να το εγγυηθούµε µε καµία εξέταση. Το µόνο ϖου γνωρί-
ζουµε είναι ϖως µε την ϖάροδο των ετών, η δυναµική των
ωαρίων µιας γυναίκας διαφοροϖοιείται, όϖως και (σε µε-
γαλύτερο βαθµό) η χρωµοσωµική τους σύσταση, γι’ αυτό
και δεν ϖροκύϖτει εύκολα η εγκυµοσύνη και αυξάνονται
τα ϖοσοστά αϖοβολών. Έτσι, ενώ στα 30 χρόνια ϖερίϖου
τα 2/3 των ωαρίων είναι υγιή, στα 40 είναι τα µισά και
στα 44 η ϖιθανότητα αϖοβολής εξαιτίας των ϖαραϖάνω
φτάνει το 75%. Άρα, όσο η ηλικία αυξάνεται και η φυ-
σική σύλληψη δεν ϖροκύϖτει εύκολα, συνιστάται να
αϖευθυνόµαστε σε ειδικούς για ϖεραιτέρω ελέγχους µε
ϖιο γρήγορους ρυθµούς.

Συχνή αϖορία των ζευγαριών σχετίζεται µε τις γόνιµες
µέρες της γυναίκας. Η ωορρηξία θα βοηθήσει στον υϖο-
λογισµό των γόνιµων ηµερών, αλλά αυτό δεν ϖρέϖει να
αϖοτελεί ϖανάκεια και οι ερωτικές εϖαφές να ϖεριορί-
ζονται µόνο σ’ εκείνη την ϖερίοδο. Αντιθέτως, εϖαφές θα
ϖρέϖει να υϖάρχουν όλο το µήνα, κι αυτό εϖειδή η ψυ-
χολογία του ζευγαριού ϖρέϖει να είναι καλή, ώστε το
στρες να µην εϖιδρά αρνητικά σε κάϖοιον αϖό τους δυο.
Η ωορρηξία διαρκεί 24 ώρες και οι γόνιµες µέρες ξεκι-
νούν 3 ηµέρες ϖριν µέχρι και 1 µέρα µετά την αϖελευ-
θέρωση του ωαρίου. Ενώ το δεύτερο µισό του κύκλου µιας
γυναίκας είναι σχεδόν ϖάντα σταθερό (14 ηµέρες), το

ϖρώτο µισό ενδέχεται να έχει µεγάλες διακυµάνσεις.
Άρα, ενώ συνηθίζουµε να λέµε ότι ωορρηξία γίνεται τη
14η µέρα, αυτό ισχύει µόνο για γυναίκες ϖου έχουν
ϖάντα 28 ηµέρες κύκλο, ϖράγµα σϖάνιο. 

Αϖό ϖρακτικής άϖοψης, για να υϖολογίσουµε την ηµέρα
της ωορρηξίας, αρκεί να αφαιρέσουµε αϖό τη συνολική
διάρκεια του κύκλου τον αριθµό 14. Μια γυναίκα ϖου
έχει 32 ηµέρες κύκλο θα έχει ωορρηξία την 18η µέρα (32-
14=18), σε αντίθεση µε µια γυναίκα µε 25 ηµέρες κύκλο
ϖου θα κάνει ωορρηξία ϖερίϖου την 11η µέρα του κύκλου
της (25-14=11). 

Ένας δεύτερος τρόϖος υϖολογισµού των γόνιµων ηµερών
είναι η υϖερηχογραφική ϖαρακολούθηση, οϖότε το εϖι-
κρατές ωοθυλάκιο φτάνει τα 18-20 χιλ. και στις εϖόµενες
48 ώρες σϖάει και τέλος, τις γόνιµες µέρες µϖορούµε εϖί-
σης να τις υϖολογίσουµε µετρώντας την ορµόνη LH µε
κιτ ωορρηξίας στα ούρα ή µε λήψη αίµατος. Τα κιτ ωορ-
ρηξίας είναι εύκολα στη χρήση, αλλά όχι ϖάντα ακριβή,
και σε ϖερίϖτωση ϖου δεν εϖιβεβαιώσουν την ωορρηξία,
το ζευγάρι αγχώνεται ϖως δεν θα τα καταφέρει. Αντίθετα,
η εξέταση αίµατος είναι µεγάλης ακρίβειας, την οϖοία
µϖορεί να µεταφράσει µόνο κάϖοιος ειδικός, οϖότε ιατρι-
κοϖοιείται αυτόµατα η διαδικασία και αυξάνεται το
στρες. Παλαιότερα για τον υϖολογισµό της ωορρηξίας γι-
νόταν χρήση της θερµοκρασίας του σώµατος, η οϖοία κα-
ταγραφόταν καθηµερινά -µε τον ίδιο τρόϖο και την ίδια
ώρα- και εϖιβεβαιωνόταν ότι έγινε ωορρηξία όταν η θερ-
µοκρασία αυξανόταν κατά 0.5 βαθµούς. Αυτό όµως εϖι-
βεβαιώνει την ωορρηξία ϖου ήδη έχει γίνει και δεν
κατευθύνει στο ϖότε θα γίνει η εϖόµενη, ώστε να υϖάρ-
ξουν εϖαφές τις «σωστές» µέρες. 

Όϖοια λοιϖόν ϖρακτική και να ακολουθήσει το ζευγάρι,
µϖορεί να έχει θετικές αλλά και αρνητικές ϖαραµέτρους,
οϖότε µόνο η συχνή εϖαφή θα φέρει το εϖιθυµητό αϖο-
τέλεσµα. 

Οι ειδικοί είναι ϖαρόντες για να βοηθήσουν τη διαδικα-
σία αυτή, να ενηµερώσουν και να κατευθύνουν ανάλογα,
κινητοϖοιώντας ζευγάρια ϖου χρειάζονται διερεύνηση
και υϖοβοήθηση, αλλά και αϖοφεύγοντας την ιατρικο-
ϖοίηση διαδικασιών όϖου η αυτόµατη σύλληψη µϖορεί
να έρθει εύκολα

Η Χριστίνα Ιωακειµίδου Μαιευτήρας - Χειρουργός
Γυναικολόγος µε εξειδίκευση στην Aνθρώϖινη

Aναϖαραγωγή 
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Παρουσιάστε με ακρίβεια όλα τα φαρμακευ-
τικά σκευάσματα της εταιρίας σας, χρησιμοποι-
ώντας κείμενο, φωτογραφίες και βίντεο    
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