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Η επιθετική χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία και η μεταμόσχευση του μυελού
των οστών (Bone Marrow Transplantation-BMT) μπορούν να θεραπεύσουν > 90 % των
κοριτσιών και των νεαρών γυναικών που προσβάλλονται από διαταραχές που απαιτούν μια
τέτοια θεραπεία. Ωστόσο, οι ωοθήκες είναι πολύ ευαίσθητες σε κυτταροτοξικά φάρμακα,
ειδικά σε αλκυλιωτικούς παράγοντες, που ταξινομούνται ως υψηλού κινδύνου για
δυσλειτουργία των γονάδων (1-6).
Η κυκλοφωσφαμίδη είναι ο παράγοντας που εμπλέκεται περισσότερο συχνά στην
πρόκληση βλάβης στα ωάρια και τα κοκκιώδη κύτταρα (granulose cells) με ένα δοσοεξαρτώμενο τρόπο (4-6). Η ιοντίζουσα ακτινοβολία στην περιοχή της κοιλιάς σχετιζόμενη με
παράγοντες αλκυλίωσης, συχνά προκαλεί πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια (Premature
Ovarian Failure-POF), καθιστώντας τις ασθενείς άγονες σχεδόν στο 100 % των περιπτώσεων.
Πράγματι, για την ακτινοθεραπεία, έχει αναφερθεί ότι μια δόση 5-20 Gy χορηγούμενη στην
ωοθήκη είναι επαρκής για να βλάψει εντελώς τη λειτουργία των γονάδων (4-7), ανεξάρτητα
από την ηλικία της ασθενούς. Η εντατική χημειοθεραπεία και / ή η συνολική ακτινοβόληση
του σώματος (Τotal Βody Ιrradiation-TBI) που απαιτείται πριν από την μεταμόσχευση του
μυελού των οστών (BMT) αποτελούν το συνδυασμό θεραπείας που παρουσιάζει το
μεγαλύτερο κίνδυνο για πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια (POF).
Ο κίνδυνος για POF εκτιμάται ότι είναι 92 % σε μια μελέτη από τους Meirow και
Nugent (8), και οι Teinturier et al (9) ανέφεραν στην πραγματικότητα 0 % ανάνυψη των
ωοθηκών μετά τη θεραπεία με την αλκυλιωτική ουσία βουσουλφάνη πριν την
μεταμόσχευση του μυελού των οστών (BMT). Πρόσφατα, οι Jadoul et al (10) ανέφεραν ότι η
λειτουργία των ωοθηκών είναι προβληματική στην πλειονότητα των γυναικών μετά την
ΒΜΤ και ότι αυτή η δυσλειτουργία συνδέεται κυρίως με την ηλικία κατά τη στιγμή της
θεραπείας και τη μετέπειτα θεραπεία με TBI (10).
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ:
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Πολλές επιλογές είναι διαθέσιμες σήμερα για τη διατήρηση της γονιμότητας σε
ασθενείς με καρκίνο και για να τους δώσουν την ευκαιρία να γίνουν μητέρες, όταν έχουν
ξεπεράσει την ασθένειά τους: κρυοσυντήρηση εμβρύου, κρυοσυντήρηση ανώριμου ή
ώριμου ωοκυττάρου, και κρυοσυντήρηση ιστού των ωοθηκών. Η κρυοσυντήρηση ωαρίων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ● 2014

1

Αποκατάσταση της δραστηριότητας των ωοθηκών και εγκυμοσύνη μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού: μια
ανασκόπηση 60 περιπτώσεων επανεμφύτευσης ωοθηκικού ιστού

και εμβρύων θα συζητηθεί αλλού σε αυτή την έκδοση, από τους Cobo et al και Bedoschi και
Oktay (11, 12).
Η κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού είναι η μόνη διαθέσιμη επιλογή για κορίτσια
προεφηβικής ηλικίας και για τις γυναίκες που δεν μπορούν να καθυστερήσουν την έναρξη
της χημειοθεραπείας (1, 3). Η κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού θα πρέπει να ληφθεί
σοβαρά υπόψη για κάθε ασθενή που υποβάλλεται σε θεραπεία που ενδέχεται να βλάψει
τη μελλοντική γονιμότητα, οι ενδείξεις είναι πυελικές, εξωπυελικές, ή/και συστημικές
κακοήθεις νόσους, καθώς και καλοήθεις ασθένειες (1, 3). Η ηλικία της ασθενούς θα πρέπει
να ληφθεί υπόψη, διότι το αποθεματικό ωοθυλακίων των ωοθηκών εξαρτάται από την
ηλικία (10). Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι η γονιμότητα τίθεται σε κίνδυνο κατά τα μέσα της
δεκαετίας των 30, και η διαδικασία κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πρέπει να προσφέρεται
στις γυναίκες μετά την ηλικία των 38 ετών, αλλά περιορίζεται σε ασθενείς κάτω από αυτό
το όριο (1, 3, 13). Σε πολλά τμήματα, το όριο καθορίζεται στα 35 έτη (1, 3, 13). Στο
πρόγραμμα διατήρησης της γονιμότητας της Βαλένθια, η Antimullerian ορμόνη (AMH) και η
μέτρηση ωοθυλακίων του άντρου (Αntral Follicle Count -AFC) χρησιμοποιούνται ως κριτήρια
επιλογής.

ΩΟΘΗΚΙΚΗ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ
Σήμερα δεν υπάρχει συναίνεση ή οδηγία σχετικά για την ηλικία κατά την οποία
πραγματικά επιτυγχάνεται η αναπαραγωγική ικανότητα, καθιστώντας ασαφές το πώς
μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά οι συστάσεις σε ασθενείς με καρκίνο κάτω από
την ηλικία των 18 ετών. Οι συνηθέστεροι λόγοι για τη μη συζήτηση επιλογών διατήρησης
της γονιμότητας στον παιδιατρικό πληθυσμό με καρκίνο περιλαμβάνουν το ότι ''δεν
διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο'' στο 29% των περιπτώσεων, ''πάρα πολύ μικρή ηλικία''
σε 27 %, ''αναπόδεικτες τεχνικές'' σε 22 %, ''έλλειψη υποδομών'' σε 10 %, και ''μη
χρηματοδότηση'' σε 8 % ( 6, 10, 13).

Πολλοί συγγραφείς έχουν ασχοληθεί με το θέμα της κρυοσυντήρησης ιστού των
ωοθηκών κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας (4-6, 14-21), αλλά μόνο λίγες περιπτώσεις
που έχει εκτελεστεί αυτή η διαδικασία σε παιδιά έχουν τεκμηριωθεί (20) (Πίνακας 1). Οι
Jadoul et al αναφέρουν τη μεγαλύτερη σειρά κρυοσυντήρησης ιστού των ωοθηκών σε
κορίτσια < 16 ετών. Όταν ταξινομούνται σύμφωνα με τον κατάλογο των παραγόντων
κινδύνου για διαταραχές γονιμότητας των Wallace et al (7), οι Jadoul et al διαπίστωσαν ότι
14 ασθενείς ήταν χαμηλού κινδύνου, 32 στην κατηγορία μεσαίου κινδύνου,
και 4 σε υψηλό κίνδυνο POF, αλλά έδειξαν ότι είναι δύσκολο να δοθεί στην ασθενή ή τους
γονείς της μια ακριβή εκτίμηση του κινδύνου για τη γονιμότητα, γιατί η εξέλιξη της νόσου
δεν είναι ποτέ απόλυτα προβλέψιμη (20). Πράγματι, 20 % των κοριτσιών άλλαξε κατηγορία
από το χαμηλό / μέσο έως υψηλό κίνδυνο, διότι η μεταμόσχευση του μυελού των οστών
(BMT) ήταν αναγκαία ή επειδή περαιτέρω γοναδοτοξικά φάρμακα απαιτούνται κατά την
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υποτροπή της νόσου. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη λειτουργία των ωοθηκών δεν αποκλείει τον
κίνδυνο της μετέπειτα POF (10, 20).
Ένα σημαντικό θέμα είναι η ποσότητα του ωοθηκικού φλοιού που συλλέγεται για
κρυοσυντήρηση. Η απόφαση ως προς την ποσότητα του ωοθηκικού φλοιού που πρέπει να
αφαιρεθεί επηρεάζεται κυρίως από τον εκτιμώμενο κίνδυνο της ωοθηκικής ανεπάρκειας
που σχετίζεται με τη σχεδιαζόμενη
θεραπεία και τον υπάρχοντα όγκο των ωοθηκών.
Για τις περιπτώσεις με ακτινοβόληση της πυέλου, ΤΒΙ, και υψηλές δόσεις αλκυλιωτικών
παραγόντων, θα πρέπει να εκτελείται ωοθηκεκτομή. Θα πρέπει επίσης να εκτελείται σε
πολύ νεαρά κορίτσια λόγω του μικρού μεγέθους των ωοθηκών (10, 20).
Στη σειρά των Poirot et al (16) ολόκληρη η ωοθήκη απομακρύνθηκε σε όλες τις
περιπτώσεις, ενώ στη σειρά των Anderson et al (21), η διαδικασία περιλάμβανε βιοψίες των
ιστών του φλοιού. Στη σειρά των Jadoul et al (20), 20 κορίτσια (με μέση ηλικία 6,5 χρόνια)
υποβλήθηκαν σε μονομερή ωοθηκεκτομή και 38 κορίτσια (με μέση ηλικία 12,4 χρόνια)
είχαν βιοψίες φλοιού που ελήφθησαν χωρίς ωοθηκεκτομή.

ΟΡΘΟΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΩΟΘHΚΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
Ο κύριος στόχος της κρυοσυντήρησης ωοθηκικού ιστού είναι να αποκαταστήσει τη
γονιμότητα. Η μέθοδος περιλαμβάνει την επανεμφύτευση φλοιώδους ωοθηκικού ιστού
στην πυελική κοιλότητα (ορθοτοπική βάση) ή σε ετεροτοπική περιοχή όπως το αντιβράχιο ή
το κοιλιακό τοίχωμα μόλις η θεραπεία έχει ολοκληρωθεί και η ασθενής είναι ελεύθερη
νόσου.
Κατ'αρχήν, θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς σχετικά με τους όρους που
χρησιμοποιούμε. Ορθοτοπική σημαίνει μέσα στην πυελική κοιλότητα επάνω στην υπόλοιπη
ωοθήκη ή κοντά σε αυτήν ή στο περιβάλλον της μήτρας. Ετεροτοπική σημαίνει σαφώς έξω
από την περιτοναϊκή κοιλότητα. Φυσική κύηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω ορθοτοπικής
μεταμόσχευσης ιστού, εάν η σάλπιγγες παραμένουν άθικτες.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΡΘΟΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ
Υπάρχουν ουσιαστικά δύο τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ανάλογα με την παρουσία ή όχι μιας τουλάχιστον παραμένουσας ωοθήκης:
1. Εάν τουλάχιστον μία ωοθήκη είναι παρούσα, η τεχνική αρχίζει με αποφλοίωση
της ωοθήκης. Ένα μεγάλο κομμάτι του ωοθηκικού φλοιού απομακρύνεται για να υπάρχει
πρόσβαση στο μυελό (medulla) (Εικ. 1) και το αγγειακό του δίκτυο. Ακόμα κι αν αυτή η
περιοχή δείχνει κάποια σημάδια ίνωσης, ένα αγγειακό δίκτυο εξακολουθεί να είναι παρόν
(αν και σημαντικά μειωμένο) (1, 26). Τα κομμάτια ωοθηκικού φλοιού στη συνέχεια
σταθεροποιήθηκαν με τη χρήση 7-0 ή 8-0 ραμμάτων προπυλενίου σύμφωνα με
προηγουμένως περιγραφείσες μικροχειρουργικές τεχνικές (1, 3, 27, 28), ή απλά να
τοποθετήθηκαν στο μυελό (medulla) και σταθεροποιήθηκαν με Interceed ή κόλλα ινώδους
(26, 28). Αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί με λαπαροσκόπηση ή
λαπαροτομία. Μισοί από τους ασθενείς στην ομάδα της σειρά του Pellicer υποβλήθηκαν σε
αυτή τη διαδικασία σύμφωνα με τη βοήθεια μικροχειρουργικής, όπως περιγράφεται στη
σειρά από τους Silber et al με επανεμφύτευση φρέσκου ιστού (27). Στην ομάδα του
Andersen (29), ωοθηκικός ιστού εναποτίθεται στο μυελό (medulla) μετά την
πραγματοποίηση μιας τομής στο φλοιό. Ο ιστός επομένως τοποθετείται σε μία
υποφλοιώδη περιοχή, όπως περιγράφηκε προηγουμένως.
2. Εάν και οι δύο ωοθήκες είναι απούσες, ένα περιτοναϊκό παράθυρο μπορεί να
δημιουργηθεί σε δύο στάδια, όπως στην περίπτωση που δημοσιεύθηκε το 2004 (30), για να
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προκληθεί αγγειογένεση πριν από τη διαδικασία της μεταμόσχευσης ή σε ένα στάδιο όπως
περιγράφηκε πρόσφατα (31). Η τομή για αυτό το περιτοναϊκό παράθυρο γίνεται στο
πρόσθιο φύλλο του ευρύ συνδέσμου σε μια περιοχή όπου ένα αγγειακό δίκτυο είναι ορατό
(οπισθοπεριτοναϊκά αγγεία. Εικ. 2). τα θραύσματα τοποθετούνται στο παράθυρο και στη
συνέχεια καλύπτεται με Interceed , οι ακμές των οποίων στερεώνεται με κόλλα ινώδους. Η
μέθοδος του περιτοναϊκού παραθύρου μπορεί επίσης να γίνει εάν μια μη λειτουργική
ωοθήκη είναι ακόμα στη θέση της.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Βέλγιο, Δανία, Ισπανία)
Αναλύσαμε τα δεδομένα από την ομάδα του Donnez, την ομάδα του Andersen
και την ομάδα του Pellicer για να αξιολογήσουμε 60 ορθοτοπικές μεταμοσχεύσεις.
Όλες οι ωοθηκικές βιοψίες καταψύχθηκαν με τη διαδικασία βραδείας κατάψυξης και στην
πλειονότητα των περιπτώσεων (73 %) ο ωοθηκικός φλοιός απομακρύνθηκε πριν από
οποιαδήποτε χημειοθεραπεία. Οι ενδείξεις ήταν οι αιματολογικές ασθένειες σε 35 % των
περιπτώσεων, η κακοήθης παθολογία (εκτός από αιματολογικές ασθένειες) σε 45 %, και η
καλοήθης παθολογία (σύνδρομο Turner, οικογένεια, ιστορικό POF, ενδομητρίωση,
υποτροπιάζουσες κύστεις των ωοθηκών, κλπ.) σε 20 %.
Αποκατάσταση της ωοθηκικής δραστηριότητας παρατηρήθηκε σε τουλάχιστον
52 περιπτώσεις μεταξύ των 56 (93 %, Πίνακας 2). Στην αναφερόμενη σειρά, το περιτοναϊκό
παράθυρο που δημιουργήθηκε κοντά στο ωοθηκικό ομφαλό (hilus) και τον ωοθηκικό μυελό
(medulla) αποδείχθηκε εξίσου αποτελεσματικό ως θέσεις επανεμφύτευσης, τουλάχιστον
για την αποκατάσταση της ωοθηκής δραστηριότητας (όπως αποδεικνύεται από την
ανάπτυξη των ωοθυλακίων). Μεγάλες ταινίες (8-10 χιλιοστά - ΜΟ: 5 mm) και μικροί κύβοι
(2 mm3) ιστού φάνηκε να αποκαθιστούν ουσιαστικά τη λειτουργία των ενδοκρινών αδένων
των ωοθηκών.
Στη σειρά του Donnez, αποκατάσταση της λειτουργίας των ωοθηκών
παρατηρήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από τρεις, όπου δεν υπήρχαν θυλάκια στο
επαναμοσχευμένο κατεψυγμένο-αποψυγμένο ωοθηκικό ιστό, εξηγώντας την απουσία
αποκατάστασης της ωοθηκικής δραστηριότητας. Μεταξύ αυτών των τριών γυναικών, δύο
είχαν υποβληθεί σε κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού σε άλλη χώρα και μία σε ένα άλλο
νοσοκομείο. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της αξιολόγησης της πυκνότητας των
ωοθυλακίων πριν από τη λήψη της απόφασης για επανεμφύτευση ιστού.
Στη σειρά του Pellicer, τέσσερις ασθενείς υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση
μόνο τρεις μήνες πριν από τη συγγραφή της παρούσας εργασίας. Καμμία από αυτές δεν
είχε ανακτήσει τη λειτουργία των ωοθηκών μέχρι τότε, και ένα μεγαλύτερο διάστημα
παρακολούθησης (follow – up) θα απαιτηθεί για να αξιολογηθούν σωστά τα αποτελέσματά
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τους. Δεκαεπτά από τις 18 ασθενείς έδειξαν να έχουν ανακτήσει τη λειτουργία των
ωοθηκών.
Στη σειρά του Andersen, και οι 25 ασθενείς ανέκτησαν τη λειτουργία των ωοθηκών.
Ωστόσο, σε μια ασθενή, μόνο τρία τεμάχια του φλοιού ιστού είχαν αρχικά ληφθεί και
μεταμοσχεύτηκαν, και άλλη μία γυναίκα ήταν 36 ετών κατά τη στιγμή της λήψης. Σε αυτές
τις δύο περιπτώσεις, η ωοθηκική δραστηριότητα δεν υπερέβη τους 8 μήνες (32). Σε όλες τις
περιπτώσεις, χρειάστηκαν 3.5 έως 6.5 μήνες μετά την επανεμφύτευση πριν ανιχνευτεί μια
αύξηση στην Ε2 και μία μείωση στην FSH (μέσος όρος 4,5 μήνες). Το χρονικό διάστημα
μεταξύ της εμφύτευσης φλοιώδους ιστού και της πρώτης κατακόρυφης αύξησης (peek) της
Ε2 συνάδει με στοιχεία που προκύπτουν από πρόβατα και ανθρώπους, αν και κάποια
διακύμανση μπορεί να παρατηρηθεί (1, 3, 26, 30). Αυτή η διακύμανση μπορεί να εξηγηθεί
από μια διαφορά στο αποθεματικό θυλακίων κατά το χρόνο της κρυοσυντήρησης, με
μερικές γυναίκες να έχουν ήδη λάβει μια πρώτη αγωγή χημειοθεραπείας πριν από τη
βιοψία των ωοθηκών και την κρυοσυντήρηση (26). Πράγματι, ο χρόνος για την κατακόρυφη
αύξηση της Ε2, ταυτόχρονα με τη μείωση της FSH, ήταν μεγαλύτερος (5.5 με 6.5 μήνες) σε
ασθενείς που είχαν λάβει χημειοθεραπεία πριν την κρυοσυντήρηση σε σχέση με εκείνες
που δεν είχαν (3.5 έως 4.5 μήνες) (26).
Κυήσεις
Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τα δεδομένα από τις τρεις ομάδες, συμπεριλαμβάνοντας
ένα σύνολο 60 ασθενών που υποβλήθηκαν σε ορθοτοπική μεταμόσχευση. Έντεκα ασθενείς
έμειναν έγκυες (μεταξύ των οποίων και δύο συνεχιζόμενες κυήσεις στις 24 και 30
εβδομάδες), και έξι από αυτές τις γυναίκες έχουν ήδη γεννήσει 12 υγιή μωρά.

Ο Πίνακας 3 δείχνει την παγκόσμια σειρά 24 ζωντανών γεννήσεων που έχουν
αποκτηθεί μέχρι σήμερα. Η διαδικασία βραδείας κατάψυξης χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις
περιπτώσεις. Το γεγονός ότι > 50% των γυναικών ήταν σε θέση να συλλάβουν αποτελεί
φυσικά ένα καλό επιχείρημα υπέρ της ορθοτοπικής επανεμφύτευσης. Η ηλικία των
ασθενών κατά το χρόνο της κρυοσυντήρησης είναι ένας προγνωστικός παράγοντας, όπως
αναφέρθηκε προηγουμένως (26). Πράγματι, η πλειονότητα των εγκύων γυναικών ήταν < 30
ετών. Στην ομάδα του Donnez, μία γυναίκα της οποίας ο ιστός υποβλήθηκε σε
κρυοσυντήρηση σε ηλικία 17 ετών και επαναεμφυτεύθηκε στην ηλικία των 25 ετών, έχει
ήδη γεννήσει τρία υγιή μωρά σε <3 χρόνια (Πίνακας 3). Στην ομάδα του Andersen, επίσης,
μια γυναίκα έχει γεννήσει τρία υγιή μωρά μετά από κρυοσυντήρηση και επανεμφύτευση.
Το περιτοναϊκό παράθυρο που δημιουργείται κοντά στον ωοθηκικό ομφαλό (hilus)
αποδείχθηκε αποτελεσματικό στις περιπτώσεις που περιγράφονται εδώ (1, 26, 33-35). Σε
άλλες περιπτώσεις, ο ιστός μεταμοσχεύθηκε στο μυελό (medulla) μετά την αποφλοίωση ή
τοποθετήθηκε κάτω από το φλοιό (1, 3, 32, 36, 37). Αν και έχει αποδειχθεί ότι η
χημειοθεραπεία προκαλεί βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία των ωοθηκών με εναπόθεση –
μετάπτωση υαλίνης (hyalinization) και στένωση του αυλού, νεοαγγείωση με CD34,
πολλαπλασιασμός έχει συνεπακόλουθα αποδειχθεί (38). Το αγγειογόνο δυναμικό της
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ωοθήκης ίσως εξηγεί γιατί ο ωοθηκικός μυελός (medulla) είναι μια καλή θέση
μεταμόσχευσης, ακόμη και μετά από αρκετά χρόνια ατροφίας (3).

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όλα τα μωρά που γεννήθηκαν ήταν υγιή
και ότι δεν παρατηρήθηκε καμία υποτροπή της αρχικής νόσου.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ;
Πάχος της βιοψίας
Με βάση τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών (1, 3, 13, 39), έχουμε
συστήσει τη λήψη βιοψίας πάχους 1 - 1,5 mm από τον φλοιό των ωοθηκών. Πράγματι,
αρχέγονα ωοθυλάκια μπορεί να βρεθούν σε μια απόσταση 0,8 mm από το μεσοθήλιο
(mesothelium) (Εικ. 3). Θεωρούμε αυτή τη σύσταση ότι είναι υψίστης σημασίας, επειδή
επιφανειακές ή πολύ λεπτές βιοψίες μπορούν να οδηγήσουν σε απουσία αρχέγονων
ωοθυλακίων στον αφαιρούμενο φλοιό. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν βρέθηκαν
θυλάκια σε τέτοιες περιπτώσεις στη σειρά του Donnez. Σε δύο περιπτώσεις, που οι βιοψίες
πραγματοποιήθηκαν σε άλλη χώρα ήταν πολύ λεπτές και ως εκ τούτου,
ανεπαρκής.

Μεταφορά της βιοψίας
Ακόμα κι αν οι περισσότεροι συγγραφείς συνιστούν ο ωοθηκικός ιστός να
μεταφέρεται σε ιδανικές συνθήκες στο εργαστήριο για κατάψυξη, και οι χρόνοι μεταφοράς
να μειωθούν όσο το δυνατόν, η εμπειρία των Δανών (40) απέδειξε ότι ο ωοθηκικός ιστός
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μπορεί να καταψυχθεί με επιτυχία μετά από 4-5 ώρες μεταφοράς. Πράγματι, αναφέρθηκαν
κυήσεις σε αυτή την ομάδα μετά από αυτόλογη μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού που είχε
μεταφερθεί για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν από την κατάψυξη (32, 40, 41).
Βραδεία Κατάψυξη έναντι Υαλοποίησης
Μια σημαντική εξέλιξη υπό διερεύνηση επί του παρόντος σε ένα πειραματικό
μοντέλο είναι η υαλοποίηση των θραυσμάτων ωοθηκικού ιστού. Η συζήτηση είναι πολύ
σημαντική, διότι όλες οι κυήσεις που επιτεύχθηκαν μετά από επανεμφύτευση ανθρώπινου
ωοθηκικού ιστού έχουν μέχρι στιγμής προκύψει από ιστό που καταψύχθηκε σύμφωνα με
την τεχνική της αργής κατάψυξης (Πίνακας 3).
Ωστόσο, τα αποτελέσματα υαλοποίησης είναι όλο και πιο πολλά υποσχόμενα. Σε
μια εκτενή ανασκόπηση, οι Amorimet et al (42) συνόψισαν τις αρχές υαλοποίησης και
τόνισαν την ανάγκη να κατανοήσουμε πώς τα διαλύματα υαλοποίησης και τα πρωτόκολλα
μπορούν να επηρεάσουν τον ωοθηκικό ιστό.
Τόσο η βραδεία κατάψυξη όσο και η υαλοποίηση βρέθηκαν να διατηρούν τη
μορφολογία των αρχέγονων και των πρωτογενών θυλακίων (42), αλλά τα
δευτερογενή θυλάκια και το στρώμα ήταν σταθερά καλύτερα διατηρημένα
με υαλοποίηση, με βάση πρόχειρες ιστολογικές παρατηρήσεις (43). Μολονότι η
ακεραιότητα του στρώματος έχει προταθεί ότι διατηρείται μετά την υαλοποίηση (43, 44,
45) και ότι καταστρέφεται μετά από αργή κατάψυξη (42, 46, 47), σε προηγούμενες μελέτες,
η ομάδα του Zelinski ήταν η πρώτη που έδειξε μορφολογικά άθικτα δευτερογενή
ωοθυλάκια σε μακάκους μετά την υαλοποίηση ωοθηκικού ιστού (43).
Οι Ting et al (43) έδειξαν πρόσφατα ότι καταστροφή κοκκιωδών κυττάρων
(granulose cells) στα δευτερογενή θυλάκια παρατηρήθηκε πιο συχνά μετά από βραδεία
κατάψυξη από ό, τι μετά την υαλοποίηση. Αυτή η βλάβη των κοκκιωδών κυττάρων
παρατηρήθηκε επίσης από τους Nottola et al μετά την αργή κατάψυξη (48), καθώς υπήρξε
κακός συγχρονισμός μεταξύ του πολλαπλασιασμού των κοκκιωδών κυττάρων και της
ωρίμανσης των ωοκυττάρων.
Η μορφολογία και η ανάπτυξη των πρόδρομων ωοθυλακίων του άντρου (preantral
follicles) από κρυοσυντηρημένο ιστό ωοθήκης έχει εξεταστεί μόνο σε κατεψυγμένους, μη
υαλοποιημένους ιστούς και δοκιμάστηκαν για μέχρι 14 ημέρες σε καλλιέργεια (49, 50). Οι
Ting et al ήταν οι πρώτοι που απέδειξαν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και λειτουργία
των δευτερογενών θυλακίων in vitro μετά την υαλοποίηση των ιστών με τη χρήση
έγκλειστης τρισδιάστατης καλλιέργειας (encapsulated three-dimensional culture) (43).
Με τη βραδεία κατάψυξη, ο εξωκυτταρικός σχηματισμός πάγου μπορεί μερικές
φορές να προκαλέσει βλάβη, ιδιαίτερα όταν η κυτταρική πυκνότητα είναι υψηλή και οι
συνδέσεις κύτταρο-προς-κύτταρο είναι εκτεταμένες (όπως στον ωοθηκικό ιστό) (42, 49-51).
Σε αντίθεση, η υαλοποίηση σχεδιάστηκε για να εμποδίσει όλες τις μορφές των κρυστάλλων
πάγου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι πιο ωφέλιμη από την κρυοσυντήρηση ιστού (51,
52). Όπως τονίζεται από τους Amorim et al σε μία ανασκόπηση (42), η υαλοποίηση
εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ της τοξικότητας του κρυοπροστατευτικού παράγοντα
και των συγκεντρώσεων του κρυοπροστατευτικού που απαιτούνται για την επιτυχή
υαλοποίηση και τη βέλτιστη ψύξη και το ρυθμό θέρμανσης. Παράγοντες που μπορούν να
επηρεάσουν το αποτέλεσμα της υαλοποίησης περιλαμβάνουν το μέγεθος του ιστού, τον
τύπο του κρυοπροστατευτικού, το χρόνος έκθεσης, και τη θερμοκρασία (42, 43).
Τα πρωτεύοντα θηλαστικά θα συνεχίσουν να αποτελούν σημαντικό μοντέλο που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συστηματική σύγκριση και βελτιστοποίηση των
πρωτοκόλλων υαλοποίησης, καθώς και τη δοκιμή νέων κρυοπροστατευτικών παραγόντων
και διάφορες συσκευές κλειστού συστήματος για ενδεχόμενη κλινική χρήση (42, 43). Η
ομάδα του Donnez πολύ πρόσφατα απέκτησε εξαιρετικά αποτελέσματα μετά την
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επανατοποθέτηση των υαλοποιημένα ωοθηκικών ιστών σε μπαμπουΐνους. Πράγματι,
παρατηρήθηκε φυσιολογική πυκνότητα και βιωσιμότητα των ωοθυλακίων, καθώς και
ανάπτυξη των ωοθυλακίων του άντρου (antral) και ωχρού σωματίου (53). Ωστόσο, αυτά τα
ενθαρρυντικά αποτελέσματα δεν επαρκούν για να μας επιτρέψουν να προτείνουμε την
υαλοποίηση του ανθρώπινου ωοθηκικού ιστού αν και το ότι προκύπτουν μόνον ζωντανές
γεννήσεις σε πρωτεύοντα θηλαστικά μετά από επενεμφύτευση υαλοποιημένου ιστού θα
αντιπροσώπευε ένα αρκετά ισχυρό επιχείρημα που την ευνοεί. Πράγματι, η κύηση και η
γέννηση αποτελούν την ισχυρότερη απόδειξη ότι η ποιότητα τόσο των κοκκιωδών
(granulose) κυττάρων όσο και των ωοκυττάρων είναι καλά διατηρημένη.
Ορθοτοπική Μεταμόσχευση έναντι Ετεροτοπικής Μεταμόσχετσης (Πίνακας 4)
Στη θεωρία, ο ωοθηκικός ιστός μπορεί να μεταμοσχευθεί ορθοτοπικά (στην
πυελική κοιλότητα ή στο μυελό-medulla-των ωοθηκών ή σε περιτοναϊκό
παράθυρο) ή ετεροτοπικά (στο κοιλιακό τοίχωμα, το αντιβράχιο, το μυ του ορθού, κλπ.)
(54, 55). Παρ 'όλα αυτά, η κλινική αξία των ετεροτοπικών επανεμφυτεύσεων παραμένει
αμφισβητήσιμη λόγω της έλλειψης κύησης με αυτή την προσέγγιση σε σχέση με τις 24
γεννήσεις ζώντων νεογνών που αποκτήθηκαν μετά από την ορθοτοπική επανεμφύτευση
(Πίνακας 3). Επιπλέον, οι ετεροτοπικές θέσεις μπορεί να μην παρέχουν ένα βέλτιστο
περιβάλλον για την ανάπτυξη των ωοθυλακίων, πιθανώς λόγω των διαφορών
σε θερμοκρασία, πίεση, παρακρινείς παράγοντες και την παροχή αίματος. Η πυελική
κοιλότητα με το ενδοπεριτοναϊκό της περιβάλλον (περιτοναϊκό υγρό και ειδική οξυγόνωση)
είναι πιθανό να είναι μια καλύτερη περιοχή για την ανάπτυξη των ωοθυλακίων. (1, 3, 32,
36).

Ωστόσο, η αποκατάσταση της ενδοκρινικής λειτουργίας έχει αποδειχθεί με
συνέπεια μετά ετεροτοπική ωοθηκική μεταμόσχευση (56). Σε μια πολύ πρόσφατη μελέτη
του Kim (56), και οι πέντε ασθενείς ανάκτησαν την ενδοκρινική λειτουργία εντός 3-5 μηνών
μετά τη μεταμόσχευση κατεψυγμένου-αποψυγμένου ωοθηκικού ιστού στον χώρο μεταξύ
του μυ του ορθού και της θήκης του ορθού.
Σύμφωνα με τον Oktay et al (54, 55) και τον Kim (56), τα πλεονεκτήματα της
μεταμόσχευσης ωοθηκικού ιστού σε ετεροτοπικές θέσεις περιλαμβάνουν : 1) την αποφυγή
επεμβατικών διαδικασιών, 2) την εύκολη απόκτηση των ωαρίων, 3) οικονομικά αποδοτική
τεχνολογία, όταν απαιτείται επαναλαμβανόμενη μεταμόσχευση, και 4) την ευφικτότητα,
ακόμη και σε περίπτωση σοβαρών πυελικών συμφύσεων που εμποδίζουν την ορθοτοπική
μεταμόσχευση (Πίνακας 4).
Ποιότητα των ωαρίων
Μερικές ασθενείς χρειάζονται εξωσωματική γονιμοποίηση να μείνουν έγκυες, αλλά
θα πρέπει να τονιστεί ότι στις σειρές που δημοσιεύθηκαν από τους Andersen et al (13, 32),
Dolmans et al (57), και Meirow et al (58), ένα ποσοστό άδειων θυλακίων ύψους 29 % -35 %
παρατηρήθηκε κατά τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης μετά από διέγερση με
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γοναδοτροπίνες. Αυτή η δυσλειτουργική ωοθυλακιογένεση θα μπορούσε να είναι λόγω μη
συγχρονισμού ωρίμανσης κοκκιωδών (granulosa) κυττάρων και ωοκυττάρων, όπως
αναφέρθηκε σε ξενομεταμοσχεύσεις ανθρώπινο ωοθηκών, με τα τα κοκκιώδη κύτταρα να
είναι ώριμα, ενώ τα ωοκύτταρα ανώριμα (48, 59).
Το ίδιο το ωοκύτταρο θα μπορούσε να καταστραφεί από τις διαδικασίες κατάψυξης
και απόψυξης, που οδηγούν σε ένα υψηλότερο ποσοστό άδειων θυλακίων ή τροποποιήσεις
ωαρίου, ενώ τα κοκκιώδη κύτταρα μπορεί να είναι πιο ανθεκτικά, όπως καταδεικνύεται
από αρκετές μελέτες (13, 32, 57, 58), όπου ένα ποσοστό >30 % άδειων θυλακίων
παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης μετά από
επανεμφύτευση ωοθηκικού φλοιού.
Η τροποποιημένη ωοθυλακιογένεση μπορεί επίσης να είναι λόγω του σημαντικά
μειωμένου αποθεματικού των ωοθηκών μετά τη μεταμόσχευση. Μόσχευμα με ιστό φλοιού
με σποραδικά χαμηλή πυκνότητα ωοθυλακίων θα μπορούσε να είναι η αιτία της
δυσλειτουργικής ωοθυλακιογένεσης. Μια άλλη αιτία βλάβης στα ωοκύτταρα είναι η
καθυστέρηση που συμβαίνει πριν να επιτευχθεί αποτελεσματική επαναγγείωση του
μοσχεύματος μετά τη μεταμόσχευση (60-62). Άλλοι παράγοντες, όπως το υπάρχον δίκτυο
των αγγείων στο μυελό (medulla) των ωοθηκών, επίσης να επηρεάζει το ποσοστό
επαναγγείωσης, τονίζοντας τον κρίσιμο ρόλο του προϋπάρχοντος αγγειακού δικτύου
δημιουργώντας την έννοια της ''αγγειακής κλίνης'' (vascular bed) που πρόσφατα προτάθηκε
(63).
Η Έννοια της Αγγειακής Κλίνης - «Vascular Bed»
Μετά την επανεμφύτευση, > 50 % των αρχέγονων ωοθυλακίων χάνονται, κυρίως
λόγω ισχαιμίας των ιστών μετά τη μεταμόσχευση, εν αναμονή της αγγειογένεσης. Δύο
μηχανισμοί είναι υπεύθυνοι για αυτή την απώλεια ωοθυλακίων : 1) η ισχαιμική βλάβη και η
καθυστέρηση στην επανοξυγόνωση (61, 62) και 2) η ενεργοποίηση των ωοθυλακίων (64,
65). Ο πρώτος μηχανισμός για να προκαλέσει απώλεια των θυλακίων είναι η ισχαιμία. Έχει
αποδειχθεί σαφώς ότι επανοξυγόνωση των ωοθηκικών μοσχευμάτων σημειώνεται από την
ημέρα 5 και μετά, όπως αποδεικνύεται από τη σημαντική αύξηση στις τιμές pΟ2 που
αξιολογήθηκε με παραμαγνητικό συντονισμό ηλεκτρονίων 5 ημέρες μετά τη μεταμόσχευση.
Αποδείχθηκε, επίσης, με μελέτες της επαναγγείωσης, ότι η έναρξη της
επαναιμάτωσης των μοσχευμάτων πραγματοποιείται επίσης την 5η ημέρα και, πολύ
σημαντικό, ότι χιμαιρικά αγγεία είναι παρόντα, αποδεικνύοντας τον ουσιαστικό ρόλο των
αγγείων του μοσχεύματος, καθώς και των αγγείων του ξενιστή (61, 6 ). Η πρόληψη της
ισχαιμικής βλάβης του ιστού είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητη για να μειωθεί η απώλεια των
ωοθυλακίων. Η αγγειογένεση μπορεί να διεγερθεί με τη χορήγηση αγγειογόνων
παραγόντων (αυξητικός παράγοντας αγγειακού ενδοθηλίου - VEGF), γοναδοτροπίνες, κλπ.),
και τη χορήγηση αντιαποπτωτικών παραγόντων (Kit ligand, c-Kit , αυξητικός παράγοντας
τύπου ινσουλίνης Ι και II, 8Βγ - κυκλικής μονοφωσφορική γουανοσίνης, παράγοντα 9
ανάπτυξης και διαφοροποίησης, κ.λπ.) και θα μπορούσε επίσης να διαδραματίσει ένα ρόλο
στην επιβίωση των ωοθυλακίων (60). Ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες έγιναν επί τη βάσει
πειραμάτων in vitro καλλιεργειών και δεν υπάρχει ισχυρή απόδειξη ότι αυτοί οι παράγοντες
θα μπορούσαν να λειτουργήσουν in νίνο στον άνθρωπο (63).
Ο δεύτερος μηχανισμός που προκαλεί την απώλεια των θυλακίων είναι η
ενεργοποίηση των ωοθυλακίων (64, 65). Αυτή η ενεργοποίηση θα πρέπει να θεωρείται ως
επιταχυνόμενη ανάπτυξη χωρίς φρένο (εικ. 4). Ωστόσο, αυτή η επιταχυνόμενη ανάπτυξη
δεν είναι φυσιολογική, καθώς διαφορές στην ωρίμανση των κοκκιωδών κυττάρων και των
ωαρίων έχουν ανιχνευθεί (48). Επιπλέον, η κατάψυξη και οι διαδικασίες απόψυξης
επηρεάζουν τη μορφολογία, ειδικότερα το πάχος του στρώματος των κυττάρων της θήκης
(65).
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Δεδομένου ότι τα κύτταρα της θήκης εμπλέκονται στην ανάπτυξη των ωοθυλακίων,
παρέχοντας δομική υποστήριξη για ωοθυλάκια, η έννοια της προετοιμασίας αγγειακής
κλίνης πριν από την τοποθέτηση του μοσχεύματος θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω,
προκειμένου να μειωθεί σημαντικά η απώλεια των ωοθυλακίων. Πρόσφατες μελέτες σε
μπαμπουίνους και μακάκος ρέζους (αδημοσίευτα δεδομένα) έδειξαν ότι το μόσχευμα σε
ένα ''φρέσκο'' ωοθηκικό ομφαλό (ovarian hilus) (24 ώρες μετά την ωοθηκεκτομή) αποδίδει
καλύτερη επιβίωση των ωοθυλακίων από ότι η ινωτική περιοχή (1 μήνα μετά την
ωοθηκεκτομή). Στην πράξη, η θέση της επανεμφύτευσης μπορεί να προετοιμαστεί με
(encapsulated) έγκλειστο σε κάψα VEGF (66) και / ή στρωματικά κύτταρα εμπλουτισμένα σε
κύτταρα CD34 (67). Πολύ πρόσφατες δημοσιεύσεις (68) δείχνουν ότι η θεραπεία του
ξενιστή με μελατονίνη ή επώαση του μοσχεύματος με βιολογική κόλλα πλούσια σε
υαλουρονικό οξύ (υαλουρονάνη- hyaluronan), ιδιαίτερα σε συνδυασμό με VEGF-Α και
βιταμίνη Ε, μπορεί να βελτιώσει την επιβίωση του μοσχεύματος.
Είναι ωστόσο ασαφές κατά πόσον η αύξηση της αγγείωσης σε μόσχευμα φλοιού
είναι επωφελής ή όχι για τη διατήρηση των αποθεματικών της ωοθήκης μετά τη
μεταμόσχευση. Πράγματι, οι Delgado - Rosas et al (69) και οι Meirow et al (38) ανέφεραν
αλλαγές στην πυκνότητα των μικροαγγείων σε ηλικιωμένο ωοθηκικό φλοιό, καθώς και σε
φλοιώδη ιστό εκτεθειμένο σε χημειοθεραπεία. Οι δύο αυτές εκθέσεις μπορούν να
υποδεικνύουν, αν και είναι ασαφές αν είναι η αιτία ή το αποτέλεσμα το μειωμένο
αποθεματικό των ωοθηκών, ότι η αυξημένη αγγείωση του φλοιού μπορεί να έχει
ευεργετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη των ωοθυλακίων προχωρημένου σταδίου, αλλά και
ότι μπορεί επίσης να είναι επιβλαβής για τα λανθάνοντα αρχέγονα θυλάκια.
Όλα αυτά τα πρόσφατα στοιχεία τονίζουν τη σημασία της προετοιμασίας της
αγγειακή κλίνη ώστε να ευνοηθεί η ταχύτερη επαναγγείωση του μοσχεύματος,
επειδή η ενισχυμένη αγγείωση του αγγειακού στρώματος είναι πιθανό
να αυξήσει την αγγείωση στο εμβολιασμένο φλοιό.
Αποκατάσταση της Ωοθηκής Λειτουργίας
και της Διάρκειας της Ωοθηκικής Δραστηριότητας
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η ωοθυλακική ανάπτυξη λαμβάνει χώρα εντός
4-5 μηνών από τη μεταμόσχευση, αλλά και μεγάλη μεταβλητότητα έχει
παρατηρηθεί. Πράγματι, ακόμη και αν είναι γενικά αποδεκτό ότι μια περίοδος
R120 ημερών είναι αναγκαία για την έναρξη της ανάπτυξης των ωοθυλακίων, η
αποκατάσταση της ωοθηκικής δραστηριότητας έχει παρατηρηθεί να εμφανίζεται σε ένα
ευρύ παράθυρο, από 8 έως 26 εβδομάδες. Μερικοί συγγραφείς έχουν αναφέρει πολύ
γρήγορη αποκατάσταση (2 μήνες) (5, 27, 70). Δεν αποκλείεται η ενεργοποίηση των
ωοθυλακίων που παρατηρήθηκε σε πειραματικά μοντέλα (64) ή η επιβίωση των
ωοθυλακίων του άντρου (η οποία είναι σπάνια, επειδή δεν είναι ανθεκτικά στην ψύξη) να
είναι υπεύθυνη για την ταχεία αποκατάσταση της ωοθηκικής δραστηριότητας που
παρατηρείται σε ορισμένες, αν και λίγες, περιπτώσεις.
Πράγματι, στην αρχική περίοδο που ακολουθεί μετά τη διαδικασία εμφύτευσης (σε
ένα πειραματικό μοντέλο), έχουν παρατηρηθεί σημαντικά υψηλότεροι αριθμοί
πρωτογενών και δευτερογενών θυλακίων σε θραύσματα μοσχεύματος από ό, τι σε φρέσκο
ιστό (64). Το υποξικό stress και η έλλειψη ΑΜΗ σε μοσχεύματα των ωοθηκών κατά τη
στιγμή της μεταμόσχευσης προκαλούν την ενεργοποίηση των ωοθυλακίων και την
ανάπτυξη, και μόνο η ΑΜΗ που παράγεται αργότερα από δευτερογενή θυλάκια ασκεί
ανασταλτικό αποτέλεσμα επί της ενεργοποίησης των ωοθυλακίων (65) (Εικ. 4).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ● 2014

10

Αποκατάσταση της δραστηριότητας των ωοθηκών και εγκυμοσύνη μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού: μια
ανασκόπηση 60 περιπτώσεων επανεμφύτευσης ωοθηκικού ιστού

Υπάρχουν μεμονωμένες παραλλαγές στη διάρκεια της ενδοκρινικής λειτουργίας
μετά την μεταμόσχευση. Παρ 'όλα αυτά, φαίνεται ότι η διάρκεια ζωής των ωοθηκικών
μοσχευμάτων είναι περισσότερη από το αναμενόμενο. Έχει αναφερθεί ότι η λειτουργία των
ωοθηκών μπορεί να παραμείνει για 7 χρόνια μετά τη μεταμόσχευση νωπού ή
κρυοδιατηρημένου ωοθηκικού ιστού, αλλά θα πρέπει να θεωρούμε ότι η μέση διάρκεια
είναι 4 -5 χρόνια, αν η πυκνότητα των ωοθυλακίων είναι καλά διατηρημένη (1, 3, 26, 32, 55,
56, 71).
Δείκτες ωοθηκικής λειτουργίας έχουν περιορισμένη αξία μετά τη μεταμόσχευση
(72). Πράγματι, η AMH παραμένει μη ανιχνεύσιμη και τα επίπεδα της ανασταλτίνης-β
βρέθηκαν να είναι χαμηλά και να ποικίλουν μεταξύ των ατόμων. Βρέθηκε ότι οι τιμές της
ΑΜΗ και της ανασταλτίνης-β δεν συνδέονται με τη διάρκεια της λειτουργίας του ωοθηκικού
μοσχεύματος ή την πιθανότητα επίτευξης εγκυμοσύνης (72). Διάφοροι παράγοντες
μπορούν να επηρεάσουν τη μακροζωία του ωοθηκικού μοσχεύματος, οι οποίοι
περιλαμβάνουν: 1) το αποθεματικό των ωοθηκών (πυκνότητα ωοθυλακίων, η οποία
εξαρτάται από την ηλικία), 2) τη χημειοθεραπεία πριν από την κρυοσυντήρηση, 3) το
μέγεθος του μοσχεύματος και τη μέθοδο προετοιμασίας του ωοθηκικού ιστού (κατάψυξη τεχνικές απόψυξης), 4) την ανομοιογενή κατανομή ωοθυλακίων σε κομμάτια μοσχεύματος
φλοιού, και 5 ) το αγγειογόνο δυναμικό της θέσεως μοσχεύματος που επηρεάζει το βαθμό
της ισχαιμίας μετά τη μεταμόσχευση.
Είναι ενδιαφέρον ότι, οι Poirot et al (73) και η ομάδα Andersen (74) ήταν σε θέση
να επάγουν την εφηβεία με επανεμφύτευση κατεψυγμένου - αποψυγμένου προεφηβικού
ωοθηκικού ιστού σε δύο νεαρά κορίτσια, αποδεικνύοντας ότι ωοθηκικός ιστός που
υποβλήθηκε σε βιοψία και κρυοσυντήρηση πριν από την εφηβεία είναι λειτουργικά
φυσιολογικός μετά την επανεμφύτευση, τουλάχιστον από την άποψη ενδογενούς
παραγωγής στεροειδών. Η νέα αυτή εξέλιξη Θα πρέπει, ωστόσο, να επικυρωθεί στο μέλλον.
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν ''μόνο'' 24 μωρά που γεννήθηκαν χρησιμοποιώντας
αυτή την μέθοδο κατά την τελευταία δεκαετία, η επανεμφύτευση κατεψυγμένουαποψυγμένου ωοθηκικού ιστού δεν θα πρέπει πλέον να θεωρείται ως πειραματική
διαδικασία (Πίνακας 3). Είναι δύσκολο να πραγματοποιήσουμε στατιστικές αναλύσεις
σχετικά με την αποτελεσματικότητα της τεχνικής, επειδή ένας περιορισμένος αριθμός
γυναικών έχουν υποστεί αυτομεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού σε σύγκριση με τον αριθμό
των ασθενών που είχαν ιστό τους σε κρυοσυντήρηση. Στην παρούσα ανασκόπηση,
αναλύοντας τα αποτελέσματα του Andersen, του Pellicer, καθώς και του Donnez, 11
ασθενείς από τις 60 συνέλαβαν, και 6 από αυτές έχουν ήδη γεννήσει 12 υγιή μωρά.
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Η συλλογή ωοθηκών θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει στην ανάπτυξη
πρόσθετων τεχνικών για τη διατήρηση της γονιμότητας (82). Αν η χημειοθεραπεία μπορεί
να καθυστερήσει, η υαλοποίηση των ώριμων ωοκυττάρων ή η κατάψυξη εμβρύου (εφόσον
το σπέρμα είναι διαθέσιμο) θα μπορούσε να ξεκινήσει αμέσως μετά την κρυοσυντήρηση
του ωοθηκικού ιστού (Εικ. 5). Εάν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης των κακοηθών κυττάρων,
όπως στην περίπτωση της λευχαιμίας (83-86), η απομόνωση των αρχέγονων ωοθυλακίων
ακολουθούμενη από μεταμόσχευση ενός αλγινικού πλέγματος Matrigel που περιέχει
απομονωμένα κύτταρα των ωοθηκών θα μπορούσε να προβλεφθεί υπό το φως της εν
εξελίξει έρευνας στο πεδίο αυτό, ως μία από τις κύριες γραμμές της έρευνας για το μέλλον
(87). Πράγματι, τα επόμενα χρόνια, ψάχνουμε κυρίως τα εξής:
1) η βελτίωση των τεχνικών κατάψυξης και
2) να βελτιωθεί η «αγγειακή κλίνη» πριν από την επανεμφύτευση ώστε να
αυξηθούν τα ποσοστά κυήσεων.
Από την άλλη πλευρά, η κρυοσυντήρηση του ωοθηκικού ιστού μπορεί να
συνδυάζεται με αφαίρεση, μέσω παρακέντησης, μικρών ωοθυλακίων του άντρου (antral
follicles), καθιστώντας δυνατή την κατάψυξη τόσο του ωοθηκικού ιστού όσο και
απομονωμένων ανώριμων ωοκυττάρων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπάρχουν
στο μέσο των εκτομών όταν τα θραύσματα των ωοθηκών παράγονται και πρόδρομα
ωοθυλάκια του άντρου (preantral follicles) είναι παρόντα στο μυελό της ωοθήκης (ovarian
medulla), όπου μπορεί να είναι ιδιαίτερα άφθονα (78, 88, 89).
Εν κατακλείδι, από την πρώτη γέννηση ζωντανού εμβρύου μετά από ορθοτοπική
μεταμόσχευση κατεψυγμένου-αποψυγμένου ωοθηκικού ιστού (30), 24 μωρά έχουν
γεννηθεί (Πίνακας 3). Είναι καιρός να εξετάσουμε τη διατήρηση της γονιμότητας σε
γυναίκες ως μία από τις σπουδαιότερες προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας και να
προσφέρουμε στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο προκαλούμενης ή
ιατρογενούς πρόωρης εμμηνόπαυσης, καλύτερες πιθανότητες να γίνουν μητέρες (Εικ. 5).
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