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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Σύνδεσμος Υπότροφων του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη (Ελλάδας), στα 

πλαίσια των διαλέξεων που οργανώνει για το ευρύ κοινό, φιλοξενεί τον Καθηγητή 

Εμβρυακής Ιατρικής του King’s College University Hospital του Λονδίνου, Δρ. 

Κύπρο Νικολαΐδη, για να δώσει μια και μοναδική διάλεξη ανοικτή προς το κοινό 

στις 14 Οκτωβρίου στις 19.00 στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας 

Αθηνών (Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27, Παπάγου, πίσω από το νοσοκομείο Σωτηρία) 

με τίτλο Εμβρυακή Ιατρική: Μέθοδοι & τεχνικές διάγνωσης και ενδομήτριας 

χειρουργικής διόρθωσης συγγενών ανωμαλιών στο έμβρυο. 

Ο Κύπρος Νικολαίδης θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της εμβρυικής 

ιατρικής και είναι ο «πατέρας» της αυχενικής διαφάνειας. Σπούδασε ιατρική στο 

King’s College του Λονδίνου και εκπαιδεύτηκε υπό την εποπτεία κορυφαίων ειδικών 

στο υπερηχογράφημα. Το 1992 έγινε καθηγητής της ιατρικής. Η ερευνητική του 

εργασία στη διάγνωση ασθενειών σε έμβρυα μετέβαλαν τον τρόπο με τον οποίο 

ασκείται η μαιευτική σε πολλά μέρη του κόσμου. Το 1996 ίδρυσε το Fetal Medicine 

Foundation, ένα αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα που προωθεί την έρευνα και 

την ειδίκευση στην Εμβρυική Ιατρική ανά τον κόσμο.Είναι επίσης διευθυντής του 

Harris Birthright Research Centre for Foetal Medicine. Έχει συγγράψει περισσότερα 

από 850 επιστημονικά άρθρα και πάνω από 30 βιβλία και μονογραφίες. 

Ο τομέας του προγεννητικού ελέγχου έχει εξελιχθεί σημαντικά την τελευταία 

δεκαετία και δίνει τη δυνατότητα στους ειδικούς να παρακολουθούν ενδελεχώς την 

εξέλιξη της ενδομήτριας ζωής του μωρού. Η αυχενική διαφάνεια, μία από τις πρώτες 

εξετάσεις που περιλαμβάνει σήμερα ο προγεννητικός έλεγχος, αποτέλεσε σταθμό 

στην ιστορία της προγεννητικής διάγνωσης, καθώς με αυτήν μπορεί να διαγνωσθούν 

σοβαρές γενετικές ανωμαλίες του εμβρύου και κατ' επέκταση να προσδιοριστεί 

εγκαίρως αλλά και με ασφάλεια κατά πόσο το έμβρυο είναι υγιές. Σήμερα αποτελεί 

εξέταση ρουτίνας αφού γίνεται σε όλα πλέον τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία 

Χάρη στο πλούσιο και ιδιαίτερα «καρποφόρο» όπως αποδείχθηκε ερευνητικό έργο 

του κύπριου επιστήμονα Κύπρου Νικολαϊδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90 στην 

υπηρεσία της μέλλουσας μαμάς τέθηκε μια ακόμη εξέταση, μη επεμβατική και 

ανώδυνη, της οποίας όμως τα ευρήματα αποτελούν σημαντικές ενδείξεις για τον 

ειδικό για την διάγνωση χρωμοσωμικών και άλλων ανωμαλιών (πχ συγγενείς 

καρδιακές ανωμαλίες, διαφραγματοκήλη κα). Η αυχενική διαφάνεια, η οποία 

θεωρήθηκε και ως «Η ανακάλυψη της περασμένης δεκαετίας» στον τομέα της 

Ιατρικής του εμβρύου, φαινομενικά δεν είναι παρά μια απλή υπερηχογραφική 

εξέταση που γίνεται κατά τη 11 η-12η εβδομάδα της κύησης. 

Η ομιλία θα είναι στα αγγλικά και θα υπάρχει αυτόματη μετάφραση στα 

ελληνικά. 
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