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Η μη σωστή ρύθμιση του 
σακχάρου στην εγκυμοσύνη

Όλες οι νεότερες 
εξελίξεις

Αντιμετώπιση των όγκων 
των επινεφριδίων

Λαπαροσκοπική
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ιστορια και 
φιλοσοφια

«ΙητρΙκη δε πάντά πάλάΙ υπάρχεΙ…» Ιπποκράτης

εΞΩΣΩΜάτΙκH 
ΓΟνΙΜΟπΟIηΣη

η ΙςτορΙκH ΔΙάΔροΜη ΜΙάς προΜηΘΕΪκHς  
ΔΩρΕAς H κάτ’ AΛΛοΥς ΜΙάς ΕπΙΜηΘΕΪκHς YΒρΕΩς

Αν και η διαδικασία της 
εξωσωματικής γονιμοποίησης 
κατέστη δυνατή και στέφθηκε 
τελικά από επιτυχία κατά 
το τελευταίο τέταρτο του 
20ού αιώνα, η ιστορική 
διαδρομή της συγκεκριμένης 
καινοτόμου επιστημονικής 
μεθόδου της υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής, μάς οδηγεί 
πολλά-πολλά χρόνια πίσω,  
στο τελευταίο τέταρτο  
του 19ου αιώνα

Γράφει 
ο δρ δρ άνάΣτάΣΙΟΣ  
Ι. ΜυλΩνάΣ,
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός 
Χειρουργός, Διδάκτωρ  
Οδοντιατρικής και Ιατρικής  
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Ιστορικός της Ιατρικής,  
Αν. Διευθυντής Στοματικής και 
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 
Κλινικής στο Metropolitan Hospital
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O Βρετανός ζωολόγος  
και εμβρυολόγος Walter Heape 

(1855-1929).

ο Άγγλος μυθιστοριογράφος, 
φιλόσοφος και σατιρικός συγγραφέας 

Aldous Huxley (1894-1963).

ο αμερικανός βιολόγος και ερευνητής 
Gregory Pincus (1903-1967).

η εξωσωματική γονιμοποίηση συνι-
στώντας μια ιατρική δυνατότητα 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 

αφορά στη γονιμοποίηση του ωαρίου από 
το σπερματοζωάριο εκτός του σώματος 
της γυναίκας, σε εργαστηριακό περιβάλ-
λον, στη συνέχεια δε μετά τη γονιμοποί-
ηση και τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του 
εμβρύου, ακολουθεί η εμβρυομεταφορά 
στη μήτρα της μητέρας. η εργαστηριακή 
αυτή διαδικασία παρακάμπτει τη φυσιολο-
γική οδό γονιμοποίησης του ωαρίου από το 
σπερματοζωάριο μέσα στη σάλπιγγα της 

γυναίκας, στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι 
σάλπιγγες έχουν καταστραφεί ή αποφρα-
χθεί, με αποτέλεσμα την υπογονιμότητα, 
χαρίζοντας τη δυνατότητα σε υπογόνιμα 
ζευγάρια να γευθούν τελικά τη χαρά της 
τεκνοποίησης. τα στάδια αυτής της επα-
ναστατικής υποβοηθούμενης αναπαρα-
γωγικής τεχνολογίας περιλαμβάνουν την 
ωοληψία, δηλαδή τη συλλογή των ωαρίων 
από τις ωοθήκες της γυναίκας, την καλλι-
έργεια των ωαρίων στο εργαστήριο μέσα 
σε ειδικά τρυβλία με κατάλληλα θρεπτι-
κά υλικά, όπου επιτελείται η γονιμοποίη-
ση από τα σπερματοζωάρια, την ανάπτυ-
ξη των εμβρύων μέσα σε ειδικούς επωα-
στικούς κλιβάνους σε συγκεκριμένες συν-
θήκες καλλιέργειας, την εμβρυομεταφορά 
των πλέον κατάλληλων εμβρύων στη μή-
τρα της γυναίκας και, τέλος, την εμφύτευ-
ση των εμβρύων στο ενδομήτριο για να 
ακολουθήσει η εγκυμοσύνη.

άν και η διαδικασία της εξωσωματικής 
γονιμοποίησης κατέστη δυνατή και στέ-
φθηκε τελικά από επιτυχία κατά το τελευ-
ταίο τέταρτο του 20ού αιώνα, η ιστορική 
διαδρομή της συγκεκριμένης καινοτόμου 
επιστημονικής μεθόδου της υποβοηθού-
μενης αναπαραγωγής, μάς οδηγεί πολλά-
πολλά χρόνια πίσω, στο τελευταίο τέταρ-
το του 19ου αιώνα. η πρώτη προσπάθεια 
εξωσωματικής γονιμοποίησης σε ωάρια θη-
λαστικών διενεργήθηκε από τον αυστρια-
κό εμβρυολόγο Samuel Leopold Schenk 
(1840-1902) (Εικ. 1) το 1878. Μελετώντας 
τα ωάρια κουνελιού και ινδικού χοιριδίου, 
ο Schenk παρατήρησε ότι προέκυψε κυτ-
ταρική διαίρεση σε καλλιέργειες μετά την 
προσθήκη σπέρματος στα ωάρια. Εξάλλου, 
τη δεκαετία του 1890 ο Βρετανός ζωολό-
γος και εμβρυολόγος Walter Heape (1855-
1929) (Εικ. 2), καθηγητής της Ιατρικής στο 
πανεπιστήμιο του Cambridge της άγγλί-
ας, ο οποίος ερευνούσε την αναπαραγω-
γή διαφόρων ζωικών ειδών, ανακοίνωσε 
την πρώτη γνωστή περίπτωση εμβρυο-
μεταφοράς σε κουνέλια, πολύ καιρό πριν 
καν προταθούν ανάλογες εφαρμογές που 
να αφορούν στην ανθρώπινη γονιμότητα. 
Εξάλλου, το 1932 ο Άγγλος μυθιστοριογρά-
φος, φιλόσοφος και σατιρικός συγγραφέ-
ας Aldous Huxley (1894-1963) (Εικ. 3) στο 
περίφημο έργο του επιστημονικής φαντα-
σίας «ο θαυμαστός καινούργιος κόσμος» 
(Brave New World), περιέγραψε με από-
λυτα ρεαλιστικό τρόπο την τεχνική της 
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ο αυστριακός εμβρυολόγος Samuel 
Leopold Schenk (1840-1902).
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εξωσωματικής γονιμοποίησης (in vitro 
fertilization, IVF), όπως τη γνωρίζουμε 
σήμερα. το 1934, ο άμερικανός βιολόγος 
και ερευνητής Gregory Pincus (1903-1967) 
(Εικ. 4) και ο άυστροαμερικανός ιατρός 
Ernst Vincent Enzmann, από το Εργαστή-
ριο Γενικής Φυσιολογίας του πανεπιστη-
μίου Harvard, στη Βοστώνη των ηνωμέ-
νων πολιτειών της άμερικής (ηπά), δημο-
σίευσαν μία ερευνητική εργασία στα πρα-
κτικά της Εθνικής άκαδημίας Επιστημών 
των ηπά (Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the USA), υπο-
στηρίζοντας την άποψη ότι υπάρχει δυνα-
τότητα τα ωάρια των θηλαστικών να υπο-
βληθούν σε in vitro (εξωσωματική) φυσιο-
λογική ανάπτυξη. οι δύο αυτοί ερευνητές 
προσπάθησαν να προβούν σε εξωσωματι-
κή γονιμοποίηση στα κουνέλια, ισχυριζό-
μενοι ότι είχαν κατορθώσει την πρώτη επι-
τυχή εγκυμοσύνη, χρησιμοποιώντας εξω-
σωματική γονιμοποίηση, αλλά μετέπειτα 
ανάλυση της μελέτης τους κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η γονιμοποίησή τους επι-
τεύχθηκε τεχνικά in vivo (στο σώμα) και 
όχι in vitro (στο γυαλί-εξωσωματικά), κα-
θόσον εμφύτευσαν τα ωάρια στη μήτρα 
κουνελιού μετά από μόλις 12 ώρες, προ-
τού τα ωάρια έχουν ωριμάσει πλήρως, κι 
έτσι η γονιμοποίηση στην πραγματικότη-
τα προέκυψε μέσα στο σώμα.

ο επόμενος σταθμός στην εξωσωμα-
τική γονιμοποίηση ήταν το 1951, όταν δύο 
επιστήμονες εργαζόμενοι ανεξάρτητα, ο 
Βρετανοαυστραλός καθηγητής κτηνιατρι-
κής Colin Russel Austin (1914-2004) (Εικ. 
5) στην άυστραλία και ο κινεζοαμερικα-
νός αναπαραγωγικός βιολόγος Min Chueh 
Chang (1908-1991) (Εικ. 6) στις ηπά απέ-
δειξαν ότι τα σπερματοζωάρια πρέπει να 
ωριμάσουν μέσα από συγκεκριμένα στά-
δια, προτού αναπτύξουν την ικανότητα 
να γονιμοποιούν. το 1959 ο Chang ήταν 
σε θέση να χρησιμοποιήσει επιτυχώς την 
εξωσωματική γονιμοποίηση για να κατα-
στήσει έγκυο ένα κουνέλι. Βέβαια, σημα-
ντική πρόοδος στην ανάπτυξη μιας επιτυ-
χούς τεχνικής εξωσωματικής γονιμοποίη-
σης με ανθρώπινα έμβρυα δεν παρατηρή-
θηκε μέχρι τη δεκαετία του 1970.

ο Βρετανός μαιευτήρας-γυναικολό-
γος Patrick Steptoe (1913-1988) (Εικ. 7), ο 
οποίος εργαζόταν στο Γενικό Νοσοκομείο 
Oldham στην περιοχή του Manchester της 
άγγλίας (Greater Manchester) και ο οποί-

ος θεωρείται πρωτοπόρος στην εφαρμο-
γή της λαπαροσκόπησης στη Γυναικολο-
γία, δημιούργησε μια ομάδα με τον επίσης 
Βρετανό βιολόγο και φυσιολόγο Robert 
Edwards (1925-2013) (Εικ. 8), καθηγητή 
άνθρώπινης άναπαραγωγής στο πανεπι-
στήμιο Cambridge της άγγλίας, προσπα-
θώντας να επιτελέσει μια επιτυχή εγκυ-
μοσύνη σε ανθρώπους, χρησιμοποιώντας 
εξωσωματική γονιμοποίηση. η συνεργα-
σία τους άρχισε το 1968, όταν ο Edwards 
παρακολούθησε μια διάλεξη που έδωσε 
ο Steptoe σχετικά με τη λαπαροσκόπη-
ση, στη Βασιλική Ιατρική Εταιρεία (Royal 
Society of Medicine) του Λονδίνου. άρ-
χικά κατόρθωσαν επιτυχή γονιμοποίηση 
και κυτταρική διαίρεση ωαρίων in vitro (σε 
ένα τρυβλίο Petri) με προσφάτως εξαχθέν 
σπέρμα, αλλά δεν ήταν σε θέση να εμφυ-
τεύσουν επιτυχώς το γονιμοποιημένο ωά-
ριο σε μία γυναικεία μήτρα μέχρι το 1978. 
Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσαν να ρυθ-
μίσουν τα επίπεδα ορμονών της γυναίκας, 
μέχρις ότου ωριμάσουν πλήρως τα ωά-
ρια και στη συνέχεια να αφαιρέσουν αρ-
κετά ωάρια από τις ωοθήκες λαπαροσκο-
πικά, με μια δηλαδή επεμβατική χειρουρ-
γική τεχνική, η οποία απαιτεί είσοδο εν-
δοπεριτοναϊκά διά μέσου του ομφαλού. 
οι Steptoe και Edwards γονιμοποιούσαν 
τα ωάρια in vitro (εξωσωματικά) και πε-
ρίμεναν μέχρις ότου τα γονιμοποιημένα 
ωάρια διαιρεθούν σε οκτώ κύτταρα, προ-
τού να τα εμφυτεύσουν στη γυναικεία μή-
τρα. ςτην πραγματικότητα, έως τα μέσα 
της δεκαετίας του 1970, περίμεναν μέ-
χρις ότου το γονιμοποιημένο ωάριο δι-
αιρεθεί σε 100 κύτταρα πριν από την εμ-
φύτευση. το 1976 οι Steptoe και Edwards 
(Εικ. 9) άρχισαν να παρακολουθούν ένα 
στείρο ζευγάρι, τη Lesley και τον John 
Brown, σε μια δε επιτυχημένη προσπά-
θεια το 1977, μετέφεραν ένα γονιμοποιη-
μένο ωάριο τα μεσάνυχτα, την ώρα που 
το ωάριο ήταν ώριμο και έτοιμο. τη χρονι-
κή στιγμή της μεταφοράς αρχικά τη θεώ-
ρησαν τυχαία, αργότερα δε ανακάλυψαν 
ότι ήταν καθοριστική, καθώς συνειδητο-
ποίησαν ότι οι ημερήσιοι κύκλοι των ορ-
μονικών επιπέδων είναι κρίσιμοι για την 
επιτυχή εμφύτευση του ωαρίου στο τοί-
χωμα της μήτρας. η όλη προσπάθεια στέ-
φθηκε από απόλυτη επιτυχία και στις 25 
Ιουλίου του 1978, η Lesley έφερε στον 
κόσμο τη Louise Brown, το πρώτο «μω-

ο Βρετανοαυστραλός καθηγητής 
κτηνιατρικής Colin  

Russel Austin (1914-2004).

ο κινεζοαμερικανός αναπαραγωγικός 
βιολόγος Min Chueh Chang 

(1908-1991).

ο Βρετανός μαιευτήρας-γυναικολόγος 
Patrick Steptoe (1913-1988).

ο Βρετανός βιολόγος και φυσιολόγος 
Robert Edwards (1925-2013).
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ρό του σωλήνα», στο Γενικό Νοσοκομείο 
Oldham, στην περιοχή του Manchester 
της άγγλίας (Εικ. 10). περαιτέρω, η ομά-
δα των Steptoe και Edwards πέτυχε και 
την πρώτη σύλληψη αγοριού στον κόσμο 
με τη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμο-
ποίησης, με αποτέλεσμα στις 14 Ιανουα-
ρίου 1979 να γεννηθεί στην Glasgow της 
ςκωτίας o Alastair MacDonald (Εικ. 11).

άπό τη γέννηση της Louise Brown, πε-
ρισσότερα από 3.000.000 μωρά έχουν 
γεννηθεί ως αποτέλεσμα της εξωσωμα-
τικής γονιμοποίησης και άλλων τεχνολο-
γιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 
η λαπαροσκοπική μέθοδος δεν χρησιμο-
ποιείται πλέον για τη λήψη ωαρίων από 
τις ωοθήκες, αντ’ αυτής δε οι ιατροί χρη-
σιμοποιούν τη διακολπική ανάκτηση ωο-
κυττάρων, όπου με τη χρησιμοποίηση υπε-
ρήχων καθοδηγούν μια βελόνα διά μέ-
σου του κολπικού τοιχώματος και εισέρ-
χονται στις ωοθήκες για τη λήψη ωαρίων 
(Εικ. 12). κατ’ αυτόν τον τρόπο μειώνο-
νται οι κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με 
την αναισθησία που απαιτείται για τη λα-
παροσκόπηση, καθώς επίσης και το κό-
στος της διαδικασίας. Θα πρέπει επίσης 
να σημειωθεί ότι η επακόλουθη χρήση δι-
εγερμένων κύκλων με κιτρική κλομιφαίνη 
(clomiphene citrate), έναν οιστρογονικό 
αγωνιστή και ανταγωνιστή που προκαλεί 
βελτίωση της έκκρισης της εκλυτικής ορ-
μόνης των γοναδοτροπινών (GnRH) και, 
τελικά, της ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης 
(FSH), με αποτέλεσμα την πρόκληση ωο-
θυλακιορρηξίας, καθώς επίσης και η χρή-
ση ανθρώπινης χοριονικής (χοριακής) γο-
ναδοτροπίνης (γοναδοτροφίνης) (hCG) 
για τον έλεγχο και τον χρονισμό της ωρί-
μανσης των ωοκυττάρων με αποτέλεσμα 
τον έλεγχο του χρόνου συλλογής, μετέ-
τρεψε την εξωσωματική γονιμο-
ποίηση από ερευνητικό εργαλείο 
σε κλινική μέθοδο θεραπευτικής 
αντιμετώπισης της υπογονιμότη-
τας. τέλος, η δυνατότητα κατάψυ-
ξης και κρυοσυντήρησης των γο-
νιμοποιημένων ωαρίων/εμβρύων, 
με την προοπτική εμβρυομεταφο-
ράς και εμφύτευσης στη μήτρα σε 
ύστερο χρόνο, βελτίωσε σημαντι-
κά το κατορθωτό της εξωσωματι-
κής γονιμοποίησης.

το 2010 απονεμήθηκε στον 
Robert Edwards το βραβείο Nobel 

στη Φυσιολογία ή Ιατρική, σε αναγνώρι-
ση της προσφοράς του για την ανάπτυ-
ξη της εξωσωματικής γονιμοποίησης (Εικ. 
13). Δυστυχώς, το βραβείο Nobel στη Φυ-
σιολογία ή Ιατρική δεν απονεμήθηκε στον 
Patrick Steptoe, καθόσον βάσει του κανο-
νισμού της σουηδικής Βασιλικής άκαδη-
μίας των Επιστημών και της ςυνέλευσης 
Nobel του Karolinska Institute της ςτοκ-
χόλμης δεν επιτρέπεται η απονομή μετά 
θάνατον του βραβείου Nobel.

Βέβαια κάθε ρηξικέλευθο επιστημονι-
κό επίτευγμα, στο μακρύ διάβα της εξέ-
λιξης του ανθρώπου, εγείρει πολλές φο-
ρές ηθικά διλήμματα ή ζητήματα. Έτσι 
και στην περίπτωση «του μωρού του σω-
λήνα» δημιουργήθηκαν πολλές ενστά-
σεις και βιοηθικοί προβληματισμοί σχετι-
κά με το ποιος στην ουσία είναι «ο ιδιο-
κτήτης» των εμβρύων, καθώς επίσης και 
για το κατά πόσο θα πρέπει να επιτρέπε-
ται στους επιστήμονες να διεξαγάγουν 
πειράματα για την προαγωγή της έρευ-
νας των βλαστοκυττάρων, με τα κατε-
ψυγμένα και κρυοσυντηρημένα έμβρυα 
που περισσεύουν και δεν εμφυτεύονται 
στη μήτρα. την απάντηση σε τέτοιου εί-
δους βιοηθικά διλήμματα μπορεί να δώσει 
η επιστημονική κοινότητα, ανατρέχοντας 
στην άρχαία Ελληνική ςοφία, αναμιμνη-
σκόμενη τη ρήση του Ιπποκράτη «ασκέ-
ειν, περί τα νουσήματα δύο, ωφελέειν 
ή μη βλάπτειν» και το απόσπασμα από 
τον «Μενέξενο» του πλάτωνα «πάσα τε 
επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης και 
της άλλης αρετής πανουργία, ου σοφία 
φαίνεται»!

οι Βρετανοί πρωτοπόροι της 
εξωσωματικής γονιμοποίησης Patrick 

Steptoe και Robert Edwards, στη 
διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης 

στις 14 φεβρουαρίου 1969.

το πρώτο «μωρό του σωλήνα»,  
η Louise Brown, με τους γονείς  

της Lesley και John Brown,  
τον ιούλιο του 1978.

ο Robert Edwards μαζί με τον Alastair 
MacDonald το 1981.

Διακολπική ανάκτηση ωοκυττάρων 
(transvaginal oocyte retrieval).

το δίπλωμα του Βραβείου Nobel 
στη φυσιολογία ή ιατρική, το οποίο 
απονεμήθηκε το 2010  
στον Robert Edwards.
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