
ανάπτυξη αρχίζει με τη γονιμοποίηση, όταν ένα σπερματοζωάριο διεισδύει στο ωοκύτταρο
για το σχηματισμό του ζυγώτη. Ο ζυγώτης, είναι ένα υψηλής εξειδίκευσης ολοδύναμο ή παν-

τοδύναμο (totipotent) κύτταρο, που έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιείται σε κάθε κυτταρικό τύπο
και περιέχει χρωμοσώματα και γονίδια με προέλευση από τη μητέρα και τον πατέρα. Διαιρείται
πολλές φορές και προοδευτικά μετασχηματίζεται σε μια πολυκύτταρη ανθρώπινη ύπαρξη, διαμέ-
σου ποικίλων κυτταρικών διεργασιών, όπως η κυτταρική διαίρεση, η μετανάστευση, η αύξηση και η
διαφοροποίηση (βλέπε Κεφάλαιο 1, Εικ. 1-1, πρώτη εβδομάδα).

ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

Η συνήθης θέση της γονιμοποίησης είναι η λήκυθος, μία σακοειδής διεύρυνση του ωαγωγού
(βλέπε Κεφάλαιο 2, Εικ. 2-2Β). Εάν το ωοκύτταρο δεν γονιμοποιηθεί, περνά αργά κατά μήκος
του ωαγωγού εντός της κοιλότητας της μήτρας, όπου εκφυλίζεται και απορροφάται. Η γονιμο-
ποίηση αποτελεί μία σύνθετη σειρά αλληλένδετων μοριακών γεγονότων, η οποία ξεκινά με την
επαφή μεταξύ ενός σπερματοζωαρίου και ενός ωοκυττάρου (Εικ 3-1) και τελειώνει με την ανά-
μειξη των μητρικών και πατρικών χρωμοσωμάτων στη μετάφαση της πρώτης μιτωτικής διαίρε-
σης του ζυγώτη (βλέπε Κεφάλαιο 2, Εικ. 2-6). Μόρια προσδεδεμένα με υδατάνθρακες και πρω-
τεΐνες, στην επιφάνεια των γαμετών (ωοκύτταρο και σπερματοζωάριο) εμπλέκονται στη χημει-
οταξία του σπερματοζωαρίου (κίνηση των κυττάρων) και την αναγνώριση του γαμέτη, καθώς και
στη διαδικασία της γονιμοποίησης.

Φάσεις της Γονιμοποίησης 

Οι φάσεις της γονιμοποίησης είναι οι ακόλουθες (Εικ. 3-2, επίσης βλέπε Εικ. 3-1):
• Διέλευση του ακτινωτού στεφάνου του ωοκυττάρου από το σπερματοζωάριο. Η διάσπαση των

κυτταρικών συνδέσεων των θυλακικών κυττάρων του ακτινωτού στεφάνου είναι αποτέλεσμα κυ-
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ρίως της δράσης του ενζύμου υαλουρονιδάση, που
απελευθερώνεται από το ακρόσωμα του σπερματο-
ζωαρίου. Επίσης, ένζυμα του βλεννογόνου του ωα-
γωγού φαίνεται ότι βοηθούν τη δράση της υαλου-
ρονιδάσης. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στη διέλευ-
ση του ακτινωτού στεφάνου παίζουν οι κινήσεις
της ουράς του σπερματοζωαρίου. 

• Διέλευση της διαφανούς ζώνης. Η δίοδος της δια-
φανούς ζώνης από το σπερματοζωάριο είναι απο-
τέλεσμα της δράσης των ενζύμων που απελευθε-
ρώνονται από το ακρόσωμα. Το πρωτεολυτικό ένζυ-
μο ακροσίνη, καθώς και οι εστεράσες και οι νευρα-
μινιδάσες, φαίνεται να προκαλούν λύση της διαφα-
νούς ζώνης σχηματίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
μία δίοδο για το σπερματοζωάριο ώστε να φθάσει
στο ωοκύτταρο. 

• Σύντηξη των κυτταρικών μεμβρανών του ωοκυττά-
ρου και του σπερματοζωαρίου. Μόλις πραγματοποι-
ηθεί η σύντηξη, το περιεχόμενο των φλοιωδών κοκ-
κίων του ωοκυττάρου απελευθερώνεται στον περι-
λεκιθικό χώρο, μεταξύ του ωοκυττάρου και της δια-
φανούς του ζώνης, με αποτέλεσμα την πρόκληση
αλλαγών στη δομή της διαφανούς ζώνης. Οι αλλα-
γές αυτές παρεμποδίζουν την είσοδο άλλων σπερ-
ματοζωαρίων. Στην περιοχή της σύντηξης των κυτ-
ταρικών μεμβρανών του ωοκυττάρου και του σπερ-
ματοζωαρίου, δημιουργούνται μικρές οπές, που δι-

ευκολύνουν την απελευθέρωση των υδρολυτικών
εζύμων. Στη συνέχεια, η κεφαλή και η ουρά του
σπερματοζωαρίου εισέρχονται στο κυτταρόπλασμα
του ωοκυττάρου, αλλά η κυτταρική του μεμβράνη
και τα μιτοχόνδρια παραμένουν εκτός (βλέπε Εικ. 3-
1 και Εικ. 3-2Α).

• Ολοκλήρωση της δεύτερης μειωτικής διαίρεσης του
ωοκυττάρου. Το ωοκύτταρο ολοκληρώνει τη δεύτε-
ρη μειωτική του διαίρεση με αποτέλεσμα τον σχη-
ματισμό ενός ώριμου ωοκυττάρου και ενός δεύτε-
ρου πολικού σωμάτιου (βλέπε Εικ. 3-2Α). Ο πυρή-
νας του ώριμου ωοκυττάρου μετατρέπεται στο θή-
λυ προπυρήνα.

• Σχηματισμός του άρρενα προπυρήνα. Μέσα στο
κυτταρόπλασμα του ωοκυττάρου, ο πυρήνας του
σπερματοζωαρίου μεγεθύνεται για να σχηματίσει
τον άρρενα προπυρήνα, ενώ η ουρά του σπερματο-
ζωαρίου εκφυλίζεται (βλέπε Εικ. 3-2Β). Κατά τη
διάρκεια αυτής της αύξησης, οι άρρενες και θήλεις
προπυρήνες διπλασιάζουν το DNA τους (βλέπε Εικ.
3-2Γ).

• Ρήξη των μεμβρανών των προπυρήνων. Στη φάση
αυτή γίνεται συμπύκνωση των χρωμοσωμάτων, το-
ποθέτησή τους στην άτρακτο για την μιτωτική διαί-
ρεση του κυττάρου και πραγματοποιείται η πρώτη
κυτταρική διαίρεση της αυλάκωσης του ζυγώτη
(βλέπε Εικ. 3-2Δ και Εικ. 3-3Α). Η ένωση των 23
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Εικόνα 3-1 Ακροσωμική αντίδραση και διείσδυση του σπερματοζωαρίου στο ωοκύτταρο. 1, Σπερματοζωάριο κατά τη φάση της ενεργοποί-
ησης, 2, Σπερματοζωάριο κατά την φάση της ακροσωμικής αντίδρασης, 3, Σπερματοζωάριο κατά τη φάση διέλευσής του από τη διαφανή ζώ-
νη 4, Σπερματοζωάριο εισερχόμενο στο κυτταρόπλασμα του ωοκυττάρου.



χρωμοσωμάτων από τον κάθε προπυρήνα έχει ως
αποτέλεσμα ένα ζυγώτη με 46 χρωμοσώματα.

Αποτελέσματα της γονιμοποίησης

Η γονιμοποίηση:
• Διεγείρει το δευτερογενές ωοκύτταρο να ολοκλη-

ρώσει τη δεύτερη μειωτική του διαίρεση, παράγον-
τας το δεύτερο πολικό σωμάτιο (βλέπε Εικ. 3-2Α) 

• Ο ζυγώτης επανακτά τον φυσιολογικό διπλοειδή
αριθμό χρωμοσωμάτων (46)

• Επιφέρει ποικιλία στο ανθρώπινο είδος διαμέσου
της ανάμειξης των μητρικών και πατρικών χρωμο-
σωμάτων

• Καθορίζει το χρωμοσωμικό φύλο του εμβρύου. Από
ένα σπερματοζωάριο που φέρει το Χ χρωμόσωμα
προκύπτει ένα θήλυ έμβρυο και από ένα σπερματο-

ζωάριο που φέρει το Υ χρωμόσωμα προκύπτει ένα
άρρεν έμβρυο 

• Προκαλεί μεταβολική ενεργοποίηση του ωοκυττά-
ρου, η οποία οδηγεί στην έναρξη της αυλάκωσης
του ζυγώτη

Ο ζυγώτης είναι γενετικά μοναδικός, επειδή το
ήμισυ των χρωμοσωμάτων του προέρχονται από την
μητέρα και άλλο ήμισυ από τον πατέρα. Αυτός ο μη-
χανισμός αποτελεί τη βάση της διγονεϊκής κληρονομι-
κότητας και της ποικιλίας του ανθρώπινου είδους. Η
μείωση επιτρέπει ανεξάρτητο διαχωρισμό των μητρι-
κών και πατρικών χρωμοσωμάτων μεταξύ των γεννη-
τικών κυττάρων. Ο επιχιασμός των χρωμοσωμάτων,
μέσω της επανατοποθέτησης τμημάτων των μητρι-
κών και πατρικών χρωμοσωμάτων, «αναμειγνύει» τα
γονίδια, παράγοντας έτσι ένα ανασυνδυασμένο γενε-
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Εικόνα 3-2 Σχηματική απεικόνιση της γονιμοποίησης Α. Ένα σπερματοζωάριο έχει διεισδύσει στο ωοκύτταρο και έχει πραγματοποιηθεί η
δεύτερη μειωτική διαίρεση, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός ώριμου ωοκυττάρου. Ο πυρήνας του ωοκυττάρου είναι τώρα ένας θήλυς
προπυρήνας. Β. Η κεφαλή του σπερματοζωαρίου μεγεθύνεται για να σχηματίσει τον άρρενα προπυρήνα. Γ. Οι προπυρήνες συγχωνεύονται.
Δ, Σχηματίζεται ο ζυγώτης που περιέχει 46 χρωμοσώματα.



τικό υλικό (βλέπε Κεφάλαιο 2, Εικ. 2-6). Ο όρος κύη-
μα αναφέρεται σε όλα τα παράγωγα της σύλληψης,
τα οποία περιλαμβάνουν το έμβρυο από τη γονιμο-
ποίηση και μετέπειτα, καθώς και τις μεμβράνες του
(π.χ. ο πλακούντας). 

ΑΥΛΑΚΩΣΗ ΤΟΥ ΖΥΓΩΤΗ 

Αυλάκωση είναι οι διαδοχικές μιτωτικές διαιρέσεις του
ζυγώτη, με αποτέλεσμα μια ταχεία αύξηση του αριθ-
μού των κυττάρων-βλαστομερίδια. Η διαίρεση του ζυ-
γώτη αρχίζει περίπου 30 ώρες μετά τη γονιμοποίηση
(βλέπε Κεφάλαιο 1, Εικ. 1-1), με τα βλαστομερίδια να
γίνονται μικρότερα μετά από κάθε διαίρεση (βλέπε
Εικ. 2-3-3Α έως Δ). Κατά τη διάρκεια της αυλάκωσης,
ο ζυγώτης περιβάλλεται ακόμη από τη διαφανή ζώνη.

Μετά το στάδιο των οκτώ κυττάρων, τα βλαστομε-
ρίδια αλλάζουν το σχήμα τους και συνδέονται στενά
μεταξύ τους, φαινόμενο που ονομάζεται σύμπηξη
(compaction) και διαμεσολαβείται από τις προσκολλη-
τικές γλυκοπρωτεΐνες της κυτταρικής επιφάνειας. Μέ-
σω της σύμπηξης μεγιστοποιείται η κυτταρική επαφή
και είναι απαραίτητη για το διαχωρισμό των κεντρικώς
εντοπιζόμενων κυττάρων από τα περιφερικώς τοποθε-
τημένα κύτταρα του μοριδίου, με αποτέλεσμα το σχη-
ματισμό της έσω κυτταρικής μάζας ή εμβρυοβλάστης
(βλέπε Εικ. 3-3ΣΤ). Όταν δημιουργηθούν 12-32 βλα-
στομερίδια, τότε το κύημα ονομάζεται μορίδιο.

Τα εσωτερικώς κείμενα κύτταρα του μοριδίου-η εμ-
βρυοβλάστη ή έσω κυτταρική μάζα- περιβάλλονται
από μία στιβάδα πεπλατυσμένων βλαστομεριδίων που
σχηματίζουν την τροφοβλάστη. H σηματοδότηση Hip-
po είναι ένας απαραίτητος παράγοντας για το διαχωρι-
σμό της έσω κυτταρικής μάζας από την τροφοβλάστη.
Μία ανασοκατασταλτική πρωτεΐνη- ο παράγοντας
πρώιμου σταδίου της κύησης (early pregnancy fac-
tor) - εκκρίνεται από τα κύτταρα της τροφοβλάστης
και εμφανίζεται στον ορό του αίματος της μητέρας εν-
τός 24 -48 ωρών μετά την εμφύτευση. Ο παράγοντας
πρώιμου σταδίου της κύησης αποτελεί τη βάση για το
τεστ της εγκυμοσύνης κατά τη διάρκεια των πρώτων
10 ημερών της ανάπτυξης. 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΣΤΗΣ

Αμέσως μόλις το μορίδιο εισέλθει στη μήτρα, (4 περί-
που ημέρες μετά τη γονιμοποίηση), εντός του μοριδί-
ου εμφανίζεται ένας χώρος –η κοιλότητα της βλαστο-
κύστης– γεμάτος με υγρό, το οποίο προέρχεται από
τη μήτρα και διέρχεται διαμέσου της διαφανούς ζώνης

(βλέπε Εικ. 3-3Ε). Καθώς το υγρό αυξάνεται στην κοι-
λότητα της βλαστοκύστης, τα βλαστομερίδια διαχωρί-
ζονται σε δύο μέρη:
• Την τροφοβλάστη, τη λεπτή εξωτερική στιβάδα

από την οποία θα προέλθει η εμβρυική μοίρα του
πλακούντα

• Την εμβρυοβλάστη, μία ευδιάκριτη ομάδα βλαστο-
μεριδίων που αποτελούν το αρχέγονο έμβρυο.

Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου της ανάπτυ-
ξης –βλαστογένεση– το κύημα ονομάζεται βλαστοκύ-
στη. Η εμβρυοβλάστη τώρα προβάλλει στην κοιλότη-
τα της βλαστοκύστης ενώ η τροφοβλάστη σχηματίζει
το τοίχωμά της (βλέπε Εικ. 3-3Ε και ΣΤ). Η βλαστοκύ-
στη επιπλέει στις εκκρίσεις της μήτρας για περίπου 2
ημέρες, όπου η διαφανής ζώνη σταδιακά εκφυλίζεται
και εξαφανίζεται. Η απόπτωση της διαφανούς ζώνης
έχει παρατηρηθεί in vitro, επιτρέπει δε στην βλαστοκύ-
στη να αυξηθεί γρήγορα σε μέγεθος. Ενώ η βλαστοκύ-
στη επιπλέει ελεύθερα στην κοιλότητα της μήτρας,
τρέφεται από τις εκκρίσεις των μητριαίων αδένων.

Περίπου 6 ημέρες μετά τη γονιμοποίηση, η βλαστο-
κύστη προσκολλάται στο επιθήλιο του ενδομητρίου
(Εικ. 3-4Α). Αμέσως μόλις προσκολληθεί στο επιθήλιο,
η τροφοβλάστη αρχίζει να πολλαπλασιάζεται γρήγορα
και διαφοροποιείται σε δύο στιβάδες:
• Την κυτταροτροφοβλάστη, την εσωτερική στιβάδα

των κυττάρων
• Τη συγκυτιοτροφοβλάστη, την εξωτερική στιβάδα

των κυττάρων που αποτελεί μία πολυπύρηνη κυττα-
ροπλασματική μάζα, η οποία σχηματίζεται από τη
σύντηξη των κυττάρων.

Δακτυλοειδείς προσεκβολές της συγκυτιοτροφο-
βλάστης προεκτείνονται διαμέσου του επιθηλίου του
ενδομητρίου και διεισδύουν εντός του ενδομήτριου
συνδετικού ιστού. Στο τέλος της πρώτης εβδομάδας,
η βλαστοκύστη έχει εμφυτευθεί επιφανειακά στη συμ-
παγή στιβάδα του ενδομητρίου και τρέφεται από τους
διαβρωμένους μητριαίους αδένες. Η έντονα διεισδυτι-
κή συγκυτιοτροφοβλάστη επεκτείνεται γρήγορα πάνω
από την παρακείμενη εμβρυοβλάστη –τον εμβρυϊκό
πόλο (βλέπε Εικ. 3-4Α). Η συγκυτιοτροφοβλάστη πα-
ράγει πρωτεολυτικά ένζυμα τα οποία διαβρώνουν
τους μητριαίους ιστούς, επιτρέποντας τη διείσδυση
της βλαστοκύστης στο ενδομήτριο. Στο τέλος της
πρώτης εβδομάδας, μία σειρά κυβοειδών κυττάρων,
που αποτελούν την υποβλάστη, εμφανίζεται στην κοι-
λιακή επιφάνεια της εμβρυοβλάστης προς την κοιλό-
τητα της βλαστοκύστης (βλέπε Εικ. 3-4Β). Επίσης, τα
φθαρτικά κύτταρα βοηθούν στον έλεγχο του βάθους
διείσδυσης της συγκυτιοτροφοβλάστης. 
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Εικόνα 3-3 Σχηματικές απεικονίσεις της αυλάκωσης του ζυγώτη και σχηματισμός της βλαστοκύστης. Α έως Δ.Διάφορα στάδια της αυλάκω-
σης. Η περίοδος του μοριδίου αρχίζει στο στάδιο των 12-32 κυττάρων και τελειώνει με το σχηματισμό της βλαστοκύστης. Ε και ΣΤ Τομές
βλαστοκύστης. Η διαφανής ζώνη εξαφανίζεται στο στάδιο της όψιμης βλαστοκύστης (5 ημέρες). Αν και η αυλάκωση αυξάνει τον αριθμό των
βλαστομεριδίων σημειώστε ότι κάθε θυγατρικό κύτταρο είναι μικρότερο από ότι το γονεϊκό κύτταρο, με αποτέλεσμα να μην αυξάνεται το μέ-
γεθος του αναπτυσσόμενου εμβρύου έως την εκφύλιση της διαφανούς ζώνης. Κατόπιν η βλαστοκύστη αυξάνει αξιοσημείωτα (Δ).
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Εικόνα 3-4 Προσκόλληση της βλαστοκύστης στο
επιθήλιο του ενδομητρίου κατά τη διάρκεια των
πρώιμων σταδίων της εμφύτευσης. Α. Στις 6 ημέρες,
η τροφοβλάστη προσκολλάται στο επιθήλιο του ενδο-
μητρίου με τον εμβρυϊκό πόλο της βλαστοκύστης. Β.
Στις 7 ημέρες, η συγκυτιοτροφοβλάστη διαπερνά το
επιθήλιο και έχει αρχίσει να εισχωρεί στο συνδετικό
ιστό του ενδομητρίου.

Η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF,
in vitro fertilization) των ωοκυττάρων και η μεταφο-
ρά είτε των διαιρούμενων ζυγωτών ή της βλαστοκύ-
στης εντός της μήτρας, δίνει την ευκαιρία τεκνοποί-
ησης σε πολλά στείρα ζευγάρια. Το πρώτο «παιδί
του σωλήνα» με τη μέθοδο της εξωσωματικής γονι-
μοποίησης γεννήθηκε το 1978. Τα βήματα που ακο-
λουθούνται στην εξωσωματική γονιμοποίηση και
την εμβρυομεταφορά απεικονίζονται περιληπτικά
στην Εικόνα 3-5. Η πιθανότητα πολλαπλής εγκυμο-
σύνης είναι υψηλότερη με τη μέθοδο της εξωσωμα-
τικής γονιμοποίησης σε σχέση με την εγκυμοσύνη

που προκύπτει με φυσιολογική ωοθυλακιορρηξία.
Επίσης, οι αυτόματες αποβολές με τη διαδικασία
της εμβρυομεταφοράς είναι συχνότερες από το φυ-
σιολογικό.

Η τεχνική της ενδοκυτταροπλασματικής έγχυ-
σης σπερματοζωαρίου (μικρογονιμοποίηση) αφορά
την έγχυση ενός σπερματοζωαρίου απευθείας εντός
του κυτταροπλάσματος του ώριμου ωοκυττάρου. Η
μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις στει-
ρότητας, που οφείλεται σε απόφραξη των ωαγω-
γών ή ολιγοσπερμία (ελαττωμένος αριθμός των
σπερματοζωαρίων).

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ
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Εικόνα 3-5 In vitro γονιμοποίηση και δια-
δικασίες εμβρυομεταφοράς.

Χρησιμοποιώντας τις σημερινές διαθέσιμες τεχνικές,
ένας διαιρούμενος ζυγώτης που κινδυνεύει από μια
συγκεκριμένη συγγενή ανωμαλία, μπορεί να διαγνω-
σθεί πριν την εμφύτευση κατά τη διάρκεια της εξω-
σωματικής γονιμοποίησης. Το φύλο του εμβρύου
μπορεί να καθορισθεί από ένα βλαστομερίδιο που
λαμβάνεται από το ζυγώτη των 6-8 κυττάρων και
ακολουθεί η ανάλυση του DNA βασιζόμενη στη μέ-
θοδο PCR, κατά την οποία πολλαπλασιάζεται in vit-

ro μια ειδική αλληλουχία του Υ χρωμοσώματος, με
τη βοήθεια συνθετικών ολιγονουκλεοτιδίων. Η μέθο-
δος αυτή χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του
χρωμοσωμικού φύλου σε περιπτώσεις στις οποίες
το άρρεν έμβρυο κινδυνεύει από κάποια συγγενή
ανωμαλία συνδεδεμένη με το Χ χρωμόσωμα (φυλο-
σύνδετα νοσήματα). Το πολικό σωμάτιο μπορεί επί-
σης να εξετασθεί για συγγενείς ανωμαλίες όταν η
μητέρα είναι φορέας.

ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ
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1. Αν και γυναίκες συνήθως άνω των 48 ετών δεν μέ-
νουν έγκυες, πολύ μεγαλύτεροι άνδρες μπορεί

ακόμη να είναι γόνιμοι. Γιατί συμβαίνει αυτό; Υπάρ-
χει αυξημένος κίνδυνος για σύνδρομο Down ή άλ-
λες συγγενείς ανωμαλίες στο παιδί όταν ο πατέρας
είναι άνω των 50 ετών;

2. Υπάρχουν αντισυλληπτικά δισκία για τους άνδρες; 
Εάν όχι, ποια είναι η αιτία ;

3. Μπορεί ένα πολικό σωμάτιο να γονιμοποιηθεί ποτέ;
Εάν ναι, το γονιμοποιηθέν πολικό σωμάτιο μπορεί
να σχηματίσει βιώσιμο έμβρυο;

4. Ποια είναι η συνηθέστερη αιτία της αυτόματης απο-
βολής κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας της
ανάπτυξης;

5. Θα μπορούσε μια γυναίκα να αποκτήσει διαφορετι-
κά δίδυμα σαν αποτέλεσμα της γονιμοποίησης ενός
ωοκυττάρου από ένα σπερματοζωάριο ενός αν-
δρός και της γονιμοποίησης άλλου ωοκυττάρου
από το σπερματοζωάριο ενός άλλου άνδρα;

6. Όταν αναφερόμαστε σε ένα ζυγώτη, οι όροι αυλά-
κωση και μίτωση έχουν την ίδια έννοια;

7. Πώς τρέφεται ο διαιρούμενος ζυγώτης κατά τη
διάρκεια της πρώτης εβδομάδας;

8. Είναι δυνατόν να καθορισθεί το φύλο του διαιρού-
μενου ζυγώτη που αναπτύσσεται in vitro; Εάν ναι,
ποιες ιατρικές συνθήκες θα έπρεπε να υπάρχουν
για να γίνει αυτό;

Πολλά έμβρυα στην αρχή της εγκυμοσύνης απο-
βάλλονται αυτόματα. Τα αρχικά στάδια της εμφύ-
τευσης της βλαστοκύστης αποτελούν κρίσιμες πε-
ριόδους της ανάπτυξης που μπορεί να αποτύχουν
εξαιτίας της ανεπαρκούς παραγωγής προγεστερό-
νης και οιστρογόνων από το ωχρό σωμάτιο (βλέπε
Κεφάλαιο 2, Εικ. 2-8). Οι κλινικοί ιατροί, περιστασια-
κά, βλέπουν μία ασθενή της οποίας η τελευταία εμ-
μηνορρυσιακή περίοδος καθυστέρησε αρκετές ημέ-
ρες και της οποίας η τελευταία εμμηνορρυσιακή ροή
ήταν ασυνήθιστα μεγάλη. Πολύ πιθανόν, τέτοιες
ασθενείς είχαν μία πρώιμη αυτόματη αποβολή. Το
συνολικό ποσοστό των πρώιμων αυτόματων απο-
βολών πιστεύεται ότι είναι περίπου 45%. Οι πρώι-
μες αυτόματες αποβολές οφείλονται σε διάφορες
αιτίες, σπουδαιότερη των οποίων είναι η ύπαρξη
χρωμοσωμικών ανωμαλιών.

ΑΝΩΜΑΛΑ ΕΜΒΡΥΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ


