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Η εξωσωµατική γονιµοποίηση 
δεν θα πρέπει να είναι η εύκο-
λη λύση για τους µελλοντικούς 

γονείς, υποστηρίζουν Αυστραλοί επι-
στήµονες. Η φυσιολογική τεκνοποί-
ηση, λένε, απαιτεί κάποιες προσπά-
θειες, όπως σωστή διατροφή, αποχή 
από ποτά και κάπνισµα. Επίσης, δεν 
αρκεί να γίνονται προσπάθειες µόνο 
εκ µέρους των γυναικών, δεδοµένου 
ότι στον ίδιο βαθµό ευθύνονται και 
οι άντρες, εκτιµούν οι ειδικοί.

«∆εν είµαστε θαυµατοποιοί» θα πει 
αναφορικά ο καθηγητής, Λουκ Ρό-
µποτς, ∆ιευθυντής κλινικής έρευνας 
στο Τµήµα IVF του Monash. «Κάθε 
εξωσωµατική γονιµοποίηση απαιτεί 
µια ολόκληρη οµάδα ειδικευµένων 
γιατρών, νοσοκόµων και επιστηµό-
νων. ∆εν είναι απλό. Ευτυχώς, τα 

ζευγάρια έχουν να παίξουν εδώ το 
δικό τους ρόλο, αναφορικά µε την 

επιτυχία του εγχειρήµατος. Το κά-
πνισµα, για παράδειγµα, είναι ένας 
µείζων παράγων πρόκλησης ανικα-
νότητας στους άντρες, και καρκίνου 
στην παιδική ηλικία, ενώ το περιττό 
βάρος επηρεάζει αρνητικά και τα δύο 
φύλα στην προσπάθειά τους να τε-
κνοποιήσουν. Στους άντρες επηρεά-
ζει την ποιότητα του σπέρµατος, ενώ 
στις γυναίκες προκαλεί ανωµαλίες 
στην έµµηνο ρύση».

«Ακόµη κι αν µείνουν έγκυοι, οι 
υπέρβαρες γυναίκες, διατρέχουν µε-
γάλο κίνδυνο να χάσουν το έµβρυο. 
Η αποβολή είναι σύνηθες φαινόµε-
νο σε εγκύους που συµβαίνει να εί-
ναι υπέρβαρες. Σηµασία έχει δε ότι 
και 10% µείωση του βάρους τους 
κάνει µεγάλη διαφορά», πρόσθεσε ο 
καθηγητής Λουκ Ρόµποτς.

Από την 5η τάξη δηµοτικού θα 
µαθαίνουν τα παιδιά για την 
εφηβεία, αν εγκριθεί η σχετι-

κή πρόταση που έχει γίνει στο Εθνι-
κό Πρόγραµµα ∆ιδασκαλίας, εφόσον 
πολλοί δάσκαλοι πιστεύουν ότι είναι 
ανάρµοστο να µιλούν σε µαθητές της 
3ης και 4ης τάξης δηµοτικού για την 
ενδιάµεση φάση µεταξύ παιδικής και 

ενήλικης ζωής, µια ηλικία γεµάτη αλ-
λαγές και δυσκολίες.

Το προσχέδιο του εθνικού προ-
γράµµατος διδασκαλίας δόθηκε προ-
χθές στη δηµοσιότητα προς δηµόσια 
συζήτηση. Προτείνεται όπως οι µα-
θητές διδάσκονται για την εφηβεία 
στην 5η και 6η τάξη του δηµοτικού, 
όταν ήδη αρχίσουν να γνωρίζουν 

σωµατικές και ψυχολογικές αλλαγές, 
αλλά  και αλλαγές στην συµπεριφο-
ρά τους. Η προηγούµενη πρόταση 
να µαθαίνουν οι µαθητές για την 
εφηβεία από την 3η και 4η τάξη 
του δηµοτικού, απορρίπτεται από 
την πλειονότητα των εκπαιδευτικών 
αλλά και από τον Αυστραλιανό Ιατρι-
κό Σύλλογο.

Μη στρέφεστε εύκολα 
στην εξωσωµατική γονιµοποίηση

Στην 5η τάξη του δημοτικού 
θα μαθαίνουν τα παιδιά για την εφηβεία

ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ:

Σε µια περιοχή της βορειοδυτικής Αυστραλίας εντοπίστη-
καν απολιθώµατα ενός γιγάντιου µαρσιποφόρου που 
ζούσε πριν από 2,5 εκατοµµύρια έτη αλλά πιθανολογείται 

ότι ίσως «συναντήθηκε» και µε τον άνθρωπο. Έχει διαπιστωθεί 
ότι στην Αυστραλία ζούσε ένα είδος µαρσιποφόρου που ανήκε 
στα ∆ιπρωτόδοντα και θεωρείται πρόγονος του φασκωλόµυ-
ου (wombat), ενός µικρού φυτοφάγου µαρσιποφόρου που ζει 
κυρίως σε λαγούµια.  Είχαν εντοπιστεί και παλαιότερα απολι-
θώµατα του συγκεκριµένου ∆ιπρωτόδοντου που έδειχναν ότι 
έφτανε σε µέγεθος παρόµοιο µε αυτό του ρινόκερου. Τα νέα 
ευρήµατα δείχνουν ότι υπήρχε και ένα ακόµη µεγαλύτερο εί-
δος που είχε µέγεθος παρόµοιο µε εκείνο του ελέφαντα. 

Οι επιστήµονες δηλώνουν διπλά ενθουσιασµένοι γιατί 
εκτός από την ανακάλυψη του νέου είδους πιστεύουν ότι η µε-
λέτη των απολιθωµάτων του θα τους προσφέρει στοιχεία για 
την πιθανή «επαφή» αυτών των ζώων µε τον άνθρωπο. 

Όπως και σε άλλα αρχαία ζώα, όπως παραδείγµατος χάριν 
τα µαµούθ, έτσι και στην περίπτωση των ∆ιπρωτόδοντων δεν 
έχει ακόµη εξακριβωθεί αν η εξαφάνισή τους οφείλεται σε πε-
ριβαλλοντικές ή άλλες αιτίες ή αν σε αυτήν εµπλέκεται (και) ο 
άνθρωπος. Τα απολιθώµατα θα µελετηθούν ώστε να διαπι-
στωθεί αν φέρουν ίχνη που µαρτυρούν ότι το ζώο κυνηγήθηκε 
από τον άνθρωπο.  

Μαρσιποφόρο-γίγας 
ζούσε κάποτε στην Αυστραλία
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