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Η εξωσωματική γονιμοποίηση στις μέρες μας έχει
προσφέρει σε πολλά ζευγάρια υπογόνιμα, την ευκαιρία
να αποκτήσουν παιδί και να αλλάξουν τη ζωή τους. Ήδη
από την πρώτη επίσκεψη στο κέντρο εξωσωματικής
γονιμοποίησης, μπορείτε να πάρετε μία πρώτη γεύση
για το τι πρόκειται να συμβεί αν επιλέξετε να
ακολουθήσετε τον κύκλο εξωσωματικής μαζί με τον
σύντροφό σας.
Πρώτο στάδιο

Μόλις ξεκινήσει η έμμηνος ρύση θα γίνει και η πρώτη επίσκεψη στο κέντρο για να
υποβληθείτε σε υπερηχογραφικό έλεγχο. Από τη στιγμή που όλα πάνε καλά και αποφασίσει
ο γιατρός να ξεκινήσετε την εξωσωματική, καθορίζεται από τον ιατρό, η διέγερση ωοθηκών.

Δεύτερο στάδιο
Συνήθως χορηγούνται γοναδοτροπίνες και γίνονται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις αίματος
και επιπλέον υπέρηχοι. Παράλληλα ο άντρας θα ξεκινήσει την λήψη συγκεκριμένων
φαρμάκων, με σκοπό την καταπολέμηση κάθε πιθανής μικροβιακής λοίμωξης στο σπέρμα.

Τρίτο στάδιο
Σε αυτό το στάδιο θα ξαναγίνουν κάποιες εξετάσεις όπως οι υπέρηχοι και θα αξιολογούνται
συνεχώς τα αποτελέσματα. Αν χρειαστεί θα επανακαθοριστούν οι δοσολογίες των
φαρμάκων. Μόλις η διέγερση ωοθηκών ολοκληρωθεί τότε θα είστε έτοιμοι για την
ωοληψία, εφόσον έχουν αναπτυχθεί πολλά ωοθυλάκια. Αν αυτό δεν συμβεί τότε οι
πιθανότητες κύησης είναι μειωμένες σε αυτόν τον κύκλο. Σε αυτή την περίπτωση, μέχρι την
επόμενη έμμηνο ρύση θα περιμένετε, ώστε να δημιουργηθεί ένα άλλο πρωτόκολλο
διέγερσης ωοθηκών.

Τέταρτο στάδιο
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Σε αυτό το στάδιο η γυναίκα κάνει μία ένεση, ενώ σταματάει κάθε φάρμακο που λαμβάνει.

Πέμπτο στάδιο
Γίνεται η ωοληψία! Μία πρωινή ώρα με ραντεβού, λαμβάνονται τα ωάρια με μέθη.
Παράλληλα την ίδια μέρα ο σύζυγος δίνει σπέρμα.

Έκτο στάδιο
Εξωσωματική γονιμοποίηση, σε ειδικούς επωαστές . Βάσει ιστορικού επιλέγεται η
κατάλληλη μέθοδος εξωσωματικής. Επιλέγεται συγκεκριμένος αριθμός και ποιότητα των
γονιμοποιημένων ωαρίων.

Έβδομο στάδιο
Το στάδιο για την εμβρυομεταφορά γίνεται2-3 μέρες μετά την ωοληψία. Συνήθως
μεταφέρονται περισσότερο του ενός εμβρύου, για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας.

Όγδοο στάδιο
Το τεστ κύησης και η εξέταση αίματος για την μέτρηση της χοριακήςγοναδοτροπίνης θα
δείξουν τα αποτελέσματα.

Δείτε περισσότερα στο κέντρο εξωσωματικής στην Αθήνα, Neogenesis .
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