ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Ο καρκίνος των ωοθηκών είναι ο έβδομος κατά σειρά συχνότητας εμφάνισης καρκίνος στις γυναίκες.
Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος εμφάνισης είναι περίπου 3%. Συνήθως δεν δίνει συμπτώματα γι’ αυτό και
στο 60% των γυναικών διαγιγνώσκεται σε προχωρημένα στάδια (στάδιο ΙΙΙ ή IV) όταν δηλαδή η
νόσος έχει επεκταθεί σε άλλα σημεία του σώματος που βρίσκονται μακριά από τις ωοθήκες. Το
διακολπικό έγχρωμο υπερηχογράφημα με ευαισθησία 86% και ειδικότητα 91% βοηθάει στο να
ανευρεθεί ο καρκίνος σε πρώιμα στάδια. Ακόμα και στο απλό τσεκ απ αναζητούνται ενδείξεις από τις
ωοθήκες που μπορεί να θέσουν την υποψία για περαιτέρω διερεύνηση.
Οι τύποι καρκίνου των ωοθηκών διακρίνονται σε επιθηλιακούς και μη επιθηλιακούς (σχεδιάγραμμα
1). Οι μη επιθηλιακοί είναι λιγότερο επιθετικοί σε σύγκριση με τους επιθηλιακούς.
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Σχεδιάγραμμα 1. Τύποι καρκίνου των ωοθηκών

Η 5-ετής επιβίωση μετά την εμφάνιση καρκίνου των ωοθηκών εξαρτάται από την ηλικία της
γυναίκας, το στάδιο της νόσου, τον τύπο του καρκίνου και τον βαθμό κακοήθειας.
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Προδιαθεσικοί παράγοντες
Στους προδιαθεσικούς παράγοντες εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών περιλαμβάνονται:


η ηλικία,



το θετικό οικογενειακό ιστορικό σε καρκίνο του μαστού ή των ωοθηκών ή του ενδομητρίου,



οι γονιδιακοί παράγοντες,



ο τρόπος ζωής (διαιτητικοί παράγοντες, λήψη αλκοόλ, λήψη καφεΐνης, κάπνισμα),



η παχυσαρκία,



η απουσία σωματικής άσκησης,



το ιστορικό πυελικής φλεγμονής,



το ιστορικό ενδομητρίωσης,



η παρουσία επιπλεγμένων κύστεων της ωοθήκης,



η υπογονιμότητα,



το χαμηλό κοινωνικό οικονομικό επίπεδο,



οι ορμονικοί παράγοντες

Γονιδιακοί παράγοντες
Περισσότερο από 20% των περιπτώσεων καρκίνου των ωοθηκών συσχετίζεται με μεταλλάξεις σε
γονίδια. Συγκεκριμένα, το 65-85% από τους κληρονομούμενους καρκίνους των ωοθηκών οφείλεται
σε μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2, ενώ το 10-15% στα γονίδια MHL1, MSH2, MSH6,
PMS2 (Lynch σύνδρομο) και το υπόλοιπο ποσοστό σε άλλα γονίδια όπως το TP53(Li Fraumeni).
Μάλιστα, οι φορείς των μεταλλάξεων BRCA1 και BRCA2 έχουν έως και 68% πιθανότητα εμφάνισης
καρκίνου των ωοθηκών και έως και 87% πιθανότητα εμφάνισης καρκίνο του μαστού. Οι γυναίκες
με Lynch σύνδρομο έχουν 6-8% πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών, 52% πιθανότητα
εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου και 25-71% καρκίνου του ενδομήτριου.
Ορμονικοί παράγοντες
Κάποιοι επιστήμονες βασίζουν την συσχέτιση των ορμονικών παραγόντων με την αύξηση της
πιθανότητας εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών στην θεωρία ότι η ωορρηξία προκαλεί βλάβη στο
επιθήλιο της ωοθήκης. Έτσι, εάν η ωορρηξία προάγεται ή γίνεται χωρίς διαλείμματα τότε αυξάνεται
η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών. Βέβαια, εάν ίσχυε αυτή η θεωρία τότε το ποσοστό
εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών δεν θα ήταν μόνο 3% και η ανωοθυλακιορρηξία δεν θα προδιέθετε
σε καρκίνο των ωοθηκών που όμως προδιαθέτει. Επίσης, μια από τις τελευταίες θεωρίες που
ουσιαστικά αναιρεί το πιο πάνω είναι ότι ο επιθηλιακός καρκίνος, που αντιστοιχεί στο 90% των
περιπτώσεων, προέρχεται από τις σάλπιγγες. Δηλαδή δεν συσχετίζεται με την ωορρηξία ή το
ορμονικό προφίλ των γυναικών.
Η ανάπτυξη του καρκίνου των ωοθηκών είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη κατάσταση. Πέρα από την
υπόθεση της «μη διακοπτόμενης ωορρηξίας» και της αύξησης των οιστρογόνων στο αίμα, τα στοιχεία
των μελετών έχουν αναδείξει κάποιες συνθήκες που σχετίζονται με την ωορρηξία και μπορούν να
προδιαθέσουν ή να προστατέψουν ή αμφισβητείται εάν και πόσο προδιαθέτουν λόγω αντικρουόμενων
δεδομένων στην βιβλιογραφία (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Καταστάσεις που σχετίζονται με την ωορρηξία και προδιαθέτουν ή προστατεύουν ή
αμφισβητούνται
Προδιαθέτει

Προστατεύει



Ηλικία εμμηναρχής ή εμμηνόπαυσης
Διαταραχές εμμηνορυσιακού κύκλου

Αμφισβητείται






Κυήσεις



Χαρακτηριστικά κύησης
(πχ προεκλαμψία, πρόωρος τοκετός)
Θηλασμός



Μεγαλύτερη ηλικία κατά την κύηση



Λήψη αντισυλληπτικών







Λήψη ορμονικής θεραπείας
υποκατάστασης κατά την εμμηνόπαυση



Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή



Η πιθανή συσχέτιση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με τον καρκίνο των ωοθηκών
είναι αμφισβητούμενη γιατί:
o

Αν και πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι συνολικά οι θεραπείες υπογονιμότητας
(φάρμακα διέγερσης ωοθηκών ή πρόκλησης ωορρηξίας) ΔΕΝ προδιαθέτουν σε
καρκίνο των ωοθηκών, υπάρχουν λίγες μελέτες που έχουν βρει ότι η λήψη κιτρικής
κλομιφαίνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης με τρόπο δοσοεξαρτώμενο..
Αυτή η πιθανή αύξηση όμως εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες που τελικά δεν
τεκνοποιούν και δεν μπορεί να προσδιοριστεί εάν αυτό οφείλεται στην υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή ή στις υποκείμενες διαταραχές ωορρηξίας και στην υπογονιμότητα αυτή
καθ’ αυτή, που αποτελούν ούτως ή άλλως ανεξάρτητο προδιαθεσικό παράγοντα.
Γενικά όμως, η χρήση της κιτρικής κλομιφαίνης ΔΕΝ κρίνεται ασφαλής για πάνω
από 6 κύκλους, ενώ ΔΕΝ πρέπει να γίνονται πάνω από 12 προσπάθειες
εξωσωματικής.

o Σε

προεμμηνοπαυσιακές

γυναίκες

που

υποβάλλονται

σε

υποβοηθούμενη

αναπαραγωγή ΔΕΝ αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών.
o Σε φορείς BRCA1 και BRCA2 μεταλλάξεων ΔΕΝ αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης
καρκίνου των ωοθηκών.
o Ο επιθηλιακός τύπος καρκίνου των ωοθηκών θεωρείται πλέον ότι ξεκινάει από τις
σάλπιγγες στις οποίες δεν επιδρούν τα φάρμακα της εξωσωματικής. Προς αυτήν την

κατεύθυνση συνηγορεί το γεγονός ότι η προφυλακτική αφαίρεση και των 2 σαλπίγγων
(σαλπιγγεκτομή άμφω) είναι ο πιο ισχυρός προστατευτικός παράγοντας εμφάνισης
καρκίνου των ωοθηκών αφού μπορεί να ελαττώσει έως και 64% την πιθανότητα
εμφάνισης του.

Αντιμετώπιση καρκίνου των ωοθηκών και υπογονιμότητα
Η αντιμετώπιση μπορεί να είναι προφυλακτική (πριν εμφανιστεί ο καρκίνος και έχει σαν στόχο την
ελάττωση της πιθανότητας εμφάνισης καρκίνου) ή θεραπευτική (όταν έχει εμφανιστεί ο καρκίνος).
Προφυλακτική αντιμετώπιση
Η προφυλακτική αντιμετώπιση συστήνεται συνήθως σε γυναίκες που φέρουν τις BRCA1 και BRCA2
μεταλλάξεις. Περιλαμβάνει:
o Aφαίρεση των ωοθηκών-σαλπίγγων (προφυλακτική εξαρτηματεκτομή άμφω): συστήνεται
σε γυναίκες μόλις έχουν ολοκληρώσει τον οικογενειακό τους προγραμματισμό πριν
προλάβουν να εμφανίσουν καρκίνο. Σε περίπτωση που η γυναίκα δεν έχει κάνει παιδιά τότε
η εξαρτηματεκτομή θα πρέπει να γίνει στα 35 με 40 έτη. Η εξαρτηματεκτομή ελαττώνει την
πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών κατά 80%. Επίσης, ελαττώνει την πιθανότητα
εμφάνισης καρκίνου του μαστού κατά 30-50%. Όπως γίνεται όμως αντιληπτό συντελεί στην
πλήρη εξαφάνιση της γυναικείας αναπαραγωγικής ικανότητας.
Θεραπευτική αντιμετώπιση
Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την χειρουργική αντιμετώπιση, την χημειοθεραπεία, την
ακτινοθεραπεία και στοχευμένες θεραπείες (π.χ αντιαγγειογενετικούς παράγοντες κλπ).
Χειρουργική αντιμετώπιση και γονιμότητα
Η χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική με στόχο την διατήρηση της γυναικείας
γονιμότητας ή εκτεταμένη.


Χειρουργική αντιμετώπιση διατήρησης γονιμότητας:
o Περιλαμβάνει την εξαρτηματεκτομή (εξαίρεση της πάσχουσας ωοθήκης-σάλπιγγας)
και την χειρουργική σταδιοποίηση, διατηρώντας την μήτρα και την μακροσκοπικά
υγιή ωοθήκη.
o Η διατήρηση της μιας ωοθήκης όπως και της μήτρας παρέχει στην γυναίκα την
δυνατότητα τεκνοποίησης αν και η γονιμότητα της ελαττώνεται. Η γονιμότητα της

γυναίκας κατά την στιγμή της διάγνωσης είναι συνήθως ελαττωμένη έως και 35%.
Αυτή η ελάττωση αυξάνεται ακόμα περισσότερο λόγω αφαίρεσης της μιας ωοθήκης
και λόγω δημιουργίας συμφύσεων στην κοιλιά μετά το χειρουργείο. Η βιβλιογραφία
αναφέρει ότι το ποσοστό επιτυχίας σύλληψης σε γυναίκες που επιθυμούν να
τεκνοποιήσουν μετά από χειρουργείο διατήρησης γονιμότητας κυμαίνεται από 16%
έως και 100%, χωρίς όμως να προσδιορίζεται εάν αυτές οι κυήσεις ήταν αποτέλεσμα
αυτόματης σύλληψης ή κατόπιν υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας (ESMO) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία
της Γυναικολογική Ογκολογίας (ESGO) ΔΕΝ μπορεί να γίνει σε ΟΛΕΣ τις περιπτώσεις. Μπορεί να
γίνει ΜΟΝΟ στις κάτωθι επιλεγμένες περιπτώσεις:
- σε νέες γυναίκες κάτω των 40 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει τον οικογενειακό τους
προγραμματισμό κατά την στιγμή της διάγνωσης
- κατόπιν κατάλληλης συμβουλευτικής
- έχουν επιθηλιακό τύπο καρκίνου (ορώδες, ενδομητριοειδές ή βλεννώδες) σε αρχικά στάδια
της νόσου (IA ανεξαρτήτου βαθμού κακοήθειας και IC1 σε όγκους χαμηλής κακοήθειας)
- έχουν μη επιθηλιακό τύπο καρκίνου (αρχικά και προχωρημένα στάδια)


Εκτεταμένη χειρουργική αντιμετώπιση:
o Πραγματοποιείται αφαίρεση της μήτρας και των εξαρτημάτων, του επιπλόου, των
λεμφαδένων και όποιου άλλου οργάνου κριθεί αναγκαίο με σκοπό την πλήρη ή την όσο
δυνατόν περισσότερη αφαίρεση του καρκίνου. Έτσι, η εκτεταμένη χειρουργική
αντιμετώπιση μπορεί να είναι ριζική, ογκομειωτική ή παρηγορητική.
o Δεν διατηρείται η γονιμότητα της γυναίκας.
o Πραγματοποιείται στις γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει τον οικογενειακό τους
προγραμματισμό ανεξαρτήτου σταδίου της νόσου και σε νέες γυναίκες που δεν έχουν
τεκνοποιήσει που όμως δεν μπορεί να γίνει χειρουργείο διατήρησης γονιμότητας λόγω
σταδίου της νόσου.

Χημειοθεραπεία και γονιμότητα
Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις θα χορηγηθεί χημειοθεραπεία εκτός από το στάδιο ΙΑ χαμηλής ή
ενδιάμεσης κακοήθειας του ορώδους, ενδομητροειδούς ή βλεννώδους τύπου. Η χημειοθεραπεία που
συνήθως χορηγείται βασίζεται στην πλατίνα (π.χ καρβοπλατίνα ή σισπλατίνα), η οποία μπορεί να
συνδυαστεί με την πακλιταξέλη ή μπλεομυκίνη ή ετοποσίδη για χρονική διάρκεια 3 με 6 μήνες.

Η χημειοθεραπεία έχει τοξική επίδραση στην ωοθήκη με αποτέλεσμα την μείωση του ωοθηκικού
αποθέματος και την έκπτωση της ωοθηκικής λειτουργίας και κατ’ επέκταση την έκπτωση της
γονιμότητας και την εμφάνιση αμηνόρροιας. Η τοξικότητα στην ωοθήκη γίνεται με 3 μηχανισμούς:


άμεση επίδραση τοξικότητας στον ωοθηκικό ιστό,



άμεση επίδραση σε συστατικά των κυττάρων της ωοθήκης (πχ στο DNA),



έμμεση επίδραση μέσω της τοξικότητας στα αγγεία που αιματώνουν την ωοθήκη.

Η έκπτωση της ωοθηκικής λειτουργίας και κατά πόσο αυτή είναι μόνιμη εξαρτάται από:


την ηλικία της γυναίκας



το ωοθηκικό απόθεμα πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας



την παρουσία μεταλλάξεων BRCA: μικρότερα αποθέματα ωοθήκης πριν την έναρξη
χημειοθεραπείας και μεγαλύτερη πιθανότητα απώλειας της ωοθηκικής λειτουργίας



τον τύπο της χημειοθεραπείας: η τοξικότητα στις ωοθήκες με εμφάνιση ωοθηκικής
ανεπάρκειας κυμαίνεται από 20-70% σε γυναίκες κάτω των 40 ετών και από 30-100% σε
γυναίκες πάνω από 40 ετών ανάλογα με τα χημειοθεραπευτικά σχήματα



την δοσολογία της χημειοθεραπείας



την διάρκεια της χημειοθεραπείας

Μετά την χημειοθεραπεία η γυναίκα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 6 μήνες για την
προσπάθεια κύησης.
Διατήρηση γονιμότητας και καρκίνος των ωοθηκών
Η διατήρηση γονιμότητας σε γυναίκες με καρκίνο των ωοθηκών αποτελεί πρόκληση, είναι
εξατομικευμένη και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και συνεργασία πολλών ιατρικών ειδικοτήτων όπως
γυναικολόγου-ογκολόγου,

παθολόγου-ογκολόγου,

παθολογοανατόμου

και

γυναικολόγου

εξειδικευμένου στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
Τρόποι διατήρησης γονιμότητας
Οι τρόποι διατήρησης της γονιμότητας συνήθως χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό και περιλαμβάνουν
τα κάτωθι:

 Χειρουργείο διατήρησης γονιμότητας
 Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
o Εξωσωματική γονιμοποίηση [in vitro fertilization (IVF)]

o Κρυοσυντήρηση ωαρίων
o Κρυοσυντήρηση εμβρύων
o Προεμφυτευτική διάγνωση [(preimplantation genetic testing (PGT)]
o Δωρεά ωαρίου
o Παρένθετη μητέρα

 Χορήγηση GnRH ανάλογων κατά την χημειοθεραπεία


Χειρουργείο διατήρησης γονιμότητας:
Όπως προαναφέρθηκε ΔΕΝ μπορεί να γίνει σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις ηλικίες.
Ακόμα και στις περιπτώσεις όμως που μπορεί να πραγματοποιηθεί πρέπει να προσφέρεται σε
συνδυασμό με άλλους τρόπους όπως είναι η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή γιατί:
- Η γονιμότητα της γυναίκας κατά την στιγμή της διάγνωσης είναι συνήθως ελαττωμένη έως
και 35%. Αυτό το ποσοστό αυξάνεται ακόμα περισσότερο μετά το χειρουργείο λόγω
αφαίρεσης ωοθηκικού ιστού και λόγω πιθανής δημιουργίας συμφύσεων στην κοιλιά μετά το
χειρουργείο.
- Η μετεγχειρητική χορήγηση χημειοθεραπείας (όταν χρειάζεται) επιφέρει περαιτέρω
μείωση του ωοθηκικού αποθέματος.
- Σε 10 -25% περίπου των γυναικών μπορεί να γίνει υποτροπή της νόσου μέσα στην 5-ετία
από την θεραπευτική αντιμετώπιση.

Συνεπώς, η γυναίκα περίπου 6 μήνες μετά την

ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας θα πρέπει να προσπαθήσει να ολοκληρώσει την οικογένεια
της. Αυτό όμως δεν είναι πάντα εφικτό και χρειάζεται η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για
να μπορέσει να διασφαλιστεί αυτή η γονιμότητα.


Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
o Εξωσωματική γονιμοποίηση
Τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για την διέγερση των ωοθηκών σε γυναίκες με
γονιδιακές μεταλλάξεις ή σε γυναίκες που έχουν επιβιώσει από καρκίνο των ωοθηκών
έχουν σαν στόχο την διατήρηση της γονιμότητας ΧΩΡΙΣ να αυξάνεται η πιθανότητα
υποτροπής της νόσου και ΧΩΡΙΣ να ελαττώνεται η επιβίωση της γυναίκας αλλά και
ΧΩΡΙΣ να αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Συνεπώς, τα
πρωτόκολλα εξατομικεύονται με χορήγηση φαρμάκων που προασπίζουν την υγεία
της γυναίκας.

Χρονικό διάστημα που γίνεται η εξωσωματική
Το καλύτερο χρονικό διάστημα για να ξεκινήσει ένα πρωτόκολλο διέγερσης ωοθηκών
είναι:
o Πριν την εξαρτηματεκτομή σε γυναίκες που δεν έχουν εμφανίσει καρκίνο αλλά
είναι φορείς μεταλλάξεων BRCA.
o Όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο χειρουργείο σε γυναίκες που δεν πρόκειται να
κάνουν χημειοθεραπεία για να διασφαλιστεί η γονιμότητα σε περίπτωση που
εμφανιστεί υποτροπή της νόσου.
o Πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας σε γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο.
Με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνονται οι τοξικές επιδράσεις της χημειοθεραπείας
στην ωοθήκη και λαμβάνονται καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό βέβαια δεν
σημαίνει ότι κάποια γυναίκα που δεν είχε ενημερωθεί για διατήρηση της
γονιμότητας της πριν την έναρξη χημειοθεραπείας ότι δεν μπορεί να κάνει
εξωσωματική μετά την χημειοθεραπεία.
Κάτι που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι η διέγερση των ωοθηκών
προκειμένου να γίνει διατήρηση της γονιμότητας ΔΕΝ καθυστερεί την έναρξη
χημειοθεραπείας.
Κρυοσυντήρηση ωαρίων ή εμβρύων
Η κρυοσυντήρηση των ωοκυττάρων όσο και των εμβρύων είναι μια εξαιρετικά ασφαλής και
αποτελεσματική μέθοδος που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης
Αναπαραγωγής σε γυναίκες που επιθυμούν να διατηρήσουν την γονιμότητα τους.
Η κρυοσυντήρηση ωοκυττάρων πραγματοποιείται σε γυναίκες που δεν έχουν σύντροφο ενώ
η κρυοσυντήρηση εμβρύων πραγματοποιείται σε ζευγάρια όπου η γυναίκα παρουσιάζει
καρκίνο των ωοθηκών ή έχει αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών.
-

Το πλεονέκτημα της κρυοσυντήρησης ωοκυττάρων είναι ότι τα ωάρια ανήκουν
αποκλειστικά στην γυναίκα χωρίς τον περιορισμό συντρόφου. Κατά την
κρυοσυντήρηση όμως των εμβρύων, τα έμβρυα ανήκουν στο ζευγάρι και υπάρχει
ο περιορισμός του συντρόφου.

-

Το μειονέκτημα όμως της κρυοσυντήρησης ωοκυττάρων είναι ότι είναι άγνωστη
η ικανότητα γονιμοποίησης τους οπότε ουσιαστικά δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο
αριθμός των εμβρύων που μπορούν να ληφθούν. Αυτός ο περιορισμός ΔΕΝ
υπάρχει κατά την κατάψυξη εμβρύων.

Υπάρχουν 2 τρόποι κρυοσυντήρησης η αργή ψύξη και η υαλοποίηση. Η αργή ψύξη όμως
έχει χειρότερα αποτελέσματα από την υαλοποίηση όσων αφορά τα ποσοστά κύησης και
γέννησης ζώντων νεογνών. Τα αποτελέσματα μάλιστα της υαλοποίησης στα ποσοστά
κυήσεων και γεννήσεων ζώντων νεογνών δεν είναι μόνο καλύτερα της αργής ψύξης αλλά
εφάμιλλα εκείνων που προκύπτουν από μη κρυοσυντηρημένα (φρέσκα) ωοκύτταρα ή έμβρυα.
Αυτός είναι ο λόγος που στο Γέννημα χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ η υαλοποίηση ως μέθοδος
κρυοσυντήρησης.
Συνεπώς η κρυοσυντήρηση ωαριών ή εμβρύων με την μέθοδο της υαλοποίησης είναι
ασφαλής γιατί:


ΔΕΝ καταστρέφονται τα ωάρια ή τα έμβρυα



Διατηρεί τα ωοκύτταρα ή τα έμβρυα αναλλοίωτα για μεγάλο χρονικό διάστημα



Έχει υψηλά ποσοστά γονιμοποίησης



Έχει υψηλά ποσοστά κυήσεων



Έχει υψηλά ποσοστά γεννήσεων ζώντων νεογνών



Τα ποσοστά γεννήσεων είναι αντίστοιχα με εκείνα των υγιών γυναικών



Έχει μικρότερη πιθανότητα αποβολής



ΔΕΝ αυξάνει τις χρωμοσωμιακές ανωμαλίες στο έμβρυο



ΔΕΝ αυξάνει τις ανωμαλίες ανάπτυξης στο έμβρυο



ΔΕΝ αυξάνει τις γενετικές ανωμαλίες στο έμβρυο



Έχει μικρότερη πιθανότητα γέννησης πρόωρων νεογνών



Έχει μικρότερη πιθανότητα γέννησης νεογνών με χαμηλό βάρος



Δεν αυξάνει την πιθανότητα εισαγωγής του νεογνού στην μονάδα νεογνών



Δεν αυξάνει την πιθανότητα νεογνικής θνησιμότητας



ΔΕΝ υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς καρκινικών κυττάρων



Έχει μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης συνδρόμου υπερδιέγερσης ωοθηκών



Δυνατότητα προεμφυτευτικής διάγνωσης και επιλογής του εμβρύου που δεν φέρει
μεταλλάξεις

Προεμφυτευτική διάγνωση [(preimplantation genetic testing (PGT)]
Η προεμφυτευτική διάγνωση είναι μια μέθοδος που ελέγχει τα γονίδια του εμβρύου. Με αυτόν τον
τρόπο δίνει την δυνατότητα στους γονείς που ΔΕΝ επιθυμούν να μεταφερθούν οι μεταλλάξεις στο
μωρό που πρόκειται να γεννηθεί να επιλέξουν προς εμβρυομεταφορά το έμβρυο που δεν θα τις φέρει.
Η διαδιακασία της προεμφυτευτικής διάγνωσης δεν αλλάζει τα πρωτόκολλα διέγερσης των ωοθηκών
ή την διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης και κρυοσυντήρησης. Στις περιπτώσεις όπου η
γυναίκα έχει κρατήσει ωάρια, η διαδικασία περιλαμβάνει απόψυξη των ωαρίων, γονιμοποίηση,
γονιδιακή εξέταση των εμβρύων και εμβρυομεταφορά του υγιούς εμβρύου. Στις περιπτώσεις όπου
έχουν κρυοσυντηρηθεί έμβρυα τότε η προεμφυτευτική διάγνωση γίνεται μετά την απόψυξη των
εμβρύων και πριν την έμβρυο μεταφορά.
Η διαδικασία της προεμφυτευτικής αναζήτησης των μεταλλάξεων είναι ασφαλής για το έμβρυο και
την μητέρα εφόσον έχει βρεθεί ότι:


ΔΕΝ ελαττώνει την πιθανότητα εγκυμοσύνης



ΔΕΝ ελαττώνει την πιθανότητα γεννήσεως ζώντων νεογνών



ΔΕΝ αυξάνει την πιθανότητα γενετικών ανωμαλιών



ΔΕΝ επηρεάζει το βάρος γέννησης των νεογνών



ΔΕΝ αυξάνει τα περιγεννητικά προβλήματα



ΔΕΝ αυξάνει τις μαιευτικές επιπλοκές



ΔΕΝ επηρεάζει την σωματική ανάπτυξη του παιδιού



ΔΕΝ επηρεάζει την νευροανάπτυξη του παιδιού



ΔΕΝ επηρεάζει την μαθησιακή ανάπτυξη του παιδιού

Δωρεά ωαρίου
Μπορεί να γίνει σε γυναίκες που ΔΕΝ μπορεί να προκύψει εγκυμοσύνη με τα δικά τους ωάρια λόγω
του ότι:
o δεν έχουν κάνει κρυοσυντήρηση ωαρίων πριν την αντιμετώπιση του καρκίνου
o έχουν αφαιρεθεί και οι 2 ωοθήκες κατά την χειρουργική επέμβαση αλλά έχει διατηρηθεί η
μήτρα
o ΔΕΝ έχουν ωοθηκικά αποθέματα μετά την αντικαρκινική θεραπεία
Παρένθετη μητέρα

Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε γυναίκες που έχουν διατηρήσει κατεψυγμένα ωάρια αλλά δεν μπορούν
να κυοφορήσουν τα παιδιά τους λόγω του ότι κατά την χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου των
ωοθηκών έχει αφαιρεθεί η μήτρα.
Χορήγηση GnRH ανάλογων κατά την χημειοθεραπεία
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες η χορήγηση των GnRH ανάλογων προτείνεται σε γυναίκες
αναπαραγωγικής ηλικίας που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλες μεθόδους διατήρησης
γονιμότητας. ΔΕΝ πρέπει όμως να προτείνεται ως μονοθεραπεία διατήρησης γονιμότητας, γιατί είναι
αμφιλεγόμενο κατά πόσο τελικά μπορεί να προστατευτεί η ωοθήκη από την τοξικότητα της
χημειοθεραπείας. Όταν αποφασίζετε να χορηγηθούν πρέπει να χορηγούνται μία εβδομάδα πριν την
έναρξη της χημειοθεραπείας και καθ’ όλη την διάρκεια αυτής.
Η θεωρία πίσω από την χρήση των GnRH ανάλογων είναι ότι ελαττώνουν την λειτουργικότητα της
ωοθήκης, βάζοντας την σε μια τεχνική εμμηνόπαυση, γεγονός που θα μπορούσε να την προστατέψει
από την τοξική επίδραση της χημειοθεραπείας, να αυξήσει τις πιθανότητες επαναφοράς της
λειτουργικότητας της και τις πιθανότητες εμφάνισης περιόδου. H εμφάνιση όμως της περιόδου δεν
αποτελεί δείκτη της βλάβης που έχει προκαλέσει η τοξικότητα της χημειοθεραπείας. Αυτό
επιβεβαιώνεται από στοιχεία μελετών που έχουν δείξει ότι τελικά δεν αυξάνεται σημαντικά η
επαναφορά της ωοθηκικής λειτουργίας, ούτε βελτιώνονται οι παράμετροι των ωοθηκικών
αποθεμάτων. Ακόμα όμως και σε περιπτώσεις αυτόματης ωορρηξίας μετά την χημειοθεραπεία τα
δεδομένα είναι αντικρουόμενα αφού άλλες μελέτες υποστηρίζουν βελτίωση των ποσοστών
εγκυμοσύνης και άλλες ότι δεν υπάρχει βελτίωση.

Δυνατότητες διατήρησης γονιμότητας που βρίσκονται υπό διερεύνηση
Υπάρχουν κάποιες επιπλέον δυνατότητες διατήρησης γονιμότητας οι οποίες αν και είναι ασφαλείς,
προς το παρόν ΔΕΝ έχουν αντίστοιχη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με τους πιο πάνω τρόπους
και είναι υπό διερεύνηση η αύξηση της αποτελεσματικότητας τους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
όμως σε επιλεγμένες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει χρόνος να γίνουν οι πιο πάνω τρόποι διατήρησης
της γονιμότητας ή εφόσον το προτιμάει η γυναίκα.


Ωρίμανση ανώριμων ωοκυττάρων στο εργαστήριο [(in vitro maturation (IVM)]
Η ωρίμανση ανώριμων ωοκυττάρων θα μπορούσε να είναι ιδανική σε γυναίκες με καρκίνο ή
φορείς μεταλλάξεων γιατί η ωοληψία μπορεί να γίνει μέσα σε 24 με 48 ώρες από την έναρξη

λήψης των φαρμάκων. Κάποια όμως πρώτα αποτελέσματα σε υγιείς γυναίκες δείχνουν ότι η
IVM υπολείπεται κατά πολύ της IVF σε κλινική αποτελεσματικότητα. Συγκεκριμένα, η
εμβρυομεταφορά φρέσκων εμβρύων μετά από IVM έχει ποσοστά γεννήσεων ζώντων νεογνών
με μεγάλη διακύμανση ανάμεσα στο 10% και το 50%. Τα ποσοστά αυτά ελαττώνονται κατά
πολύ όταν γίνεται κρυοσυντήρηση.
Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν αναφερθεί λιγότερες από 10 γεννήσεις ζώντων νεογνών από
γυναίκες με οποιαδήποτε είδους καρκίνο και δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμα τα ποσοστά
επιτυχίας. Επειδή όμως αναμένεται στις περισσότερες περιπτώσεις να χρειαστεί
κρυοσυντήρηση προς το παρόν θα είναι χαμηλά και σίγουρα πολύ χαμηλότερα αυτών της IVF.


Κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού
Η κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού περιλαμβάνει την αφαίρεση τμήματος ή ολόκληρης της
ωοθήκης και κατάψυξη αυτού/ης με την μέθοδο της υαλοποίησης. Αφού αντιμετωπιστεί ο
καρκίνος τότε ο ωοθηκικός ιστός αποψύχεται, ελέγχεται για την λειτουργικότητα του και την
πιθανή παρουσία κακοήθειας. Εν συνεχεία, τοποθετείται στο σώμα της γυναίκας είτε στην
φυσιολογική ανατομική θέση είτε σε διαφορετική. Προς το παρόν υπάρχουν λίγα δεδομένα
σχετικά με αυτή την μέθοδο η οποία εξακολουθεί να θεωρείται υπό διερεύνηση. Συγκεκριμένα
σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν αναφερθεί περίπου 130 γεννήσεις ζώντων νεογνών μετά από
κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού. Το δε ποσοστό γέννησης ζώντων νεογνών είναι 57%. Η
Αμερικάνικη Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας προτείνει ότι η κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος διατήρησης γονιμότητας σε παιδιά πριν την εφηβεία,
σε γυναίκες που δεν επιθυμούν διέγερση των ωοθηκών ή δεν υπάρχει χρόνος για να γίνει
η διέγερση των ωοθηκών ή σε συνδυασμό με κάποια άλλη μέθοδο διατήρησης
γονιμότητας. ΔΕΝ προτείνεται όμως σε γυναίκες άνω των 40 ετών ή σε γυναίκες με πτωχή
ωοθηκική λειτουργία ή σε φορείς μεταλλάξεων BRCA. Επίσης, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος
μεταφοράς καρκινικών κυττάρων και να συντελέσει στην υποτροπή του καρκίνου των
ωοθηκών.
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