Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.

07.07.2009
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ελ ίδα α όκτησης αιδιών σε γυναίκες µε καρκίνο!
Η ρώτη τράεζα ιστών ωοθήκης στην Ελλάδα
γίνεται ραγµατικότητα στο ΜΗΤΕΡΑ
Ελίδα αόκτησης αιδιών σε νέες γυναίκες ου έχουν ακολουθήσει θεραεία για τον
καρκίνο, δίνει η -ολλά υοσχόµενη- λααροσκοική µέθοδος της µεταµόσχευσης ιστών
ωοθήκης, ου εφαρµόζεται στη Μαιευτική/Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική
ΜΗΤΕΡΑ, όου δηµιουργείται η ρώτη στην Ελλάδα τράεζα ιστών ωοθήκης για νεαρές
γυναίκες µε καρκίνο. Η ανακοίνωση της δηµιουργίας της ραγµατοοιήθηκε στα λαίσια
του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας.
Υεύθυνος της Τράεζας είναι ο ∆ρ Ιωάννης Ζερβοµανωλάκης, τ. Αναληρωτής
∆ιευθυντής της Κλινικής Υοβοηθούµενης Ανααραγωγής του Ιατρικού Πανειστηµίου
Ιnnsbruck στην Αυστρία, ο οοίος ως υεύθυνος της αυστριακής τράεζας ιστών ωοθήκης
ραγµατοοίησε φέτος την ρώτη εαναµεταµόσχευση ιστών ωοθήκης στην Αυστρία, µια
αό τις ρώτες εαναµεταµοσχεύσεις ιστών ωοθήκης αγκοσµίως.
Όως δήλωσε ο κ.Ζερβοµανωλάκης «Αν και η χηµειοθεραεία και η ακτινοβολία είναι
τόσο ααραίτητες για την αντιµετώιση του καρκίνου, καταστρέφουν δυστυχώς όχι µόνο
τα καρκινικά κύτταρα αλλά και υγιή κύτταρα του οργανισµού, όως τα κύτταρα των
ωοθηκών. Η αφαίρεση ιστών ωοθήκης µε λααροσκόηση και η κατάψυξή τους, µε στόχο
την εαναµεταµόσχευση µετά το τέλος της θεραείας, αοτελεί µια νέα ρωτοοριακή
µέθοδο διατήρησης γονιµότητας σε νεαρές γυναίκες µε καρκίνο, µε την εξαίρεση
ορισµένων τύων καρκίνου των ωοθηκών, η οοία έχει οδηγήσει ήδη στη γέννηση ετά
υγιών αιδιών σε όλο τον κόσµο τα τελευταία τέσσερα χρόνια».
Το λεονέκτηµα της νέας µεθόδου σε σχέση µε την κατάψυξη ωαρίων είναι η
µακρορόθεσµη χρήση του ιστού, ου καλύτει όχι µόνο το ρόβληµα της γονιµότητας,
αλλά και την αραγωγή των ορµονών, η έλλειψη των οοίων οδηγεί σε ρόωρη
εµµηνόαυση.
Η τράεζα ιστών ωοθήκης οργανώνεται στη Μονάδα Υοβοηθούµενης Ανααραγωγής του
ΜΗΤΕΡΑ µε την υοστήριξη του εµβρυολόγου ∆ρ Giles Palmer και αευθύνεται σε όλες τις
νέες γυναίκες µε καρκίνο, ου χρειάζονται σοβαρή, υεύθυνη και αξιόιστη στήριξη στις
ειθυµίες και τα όνειρά τους για την αόκτηση αιδιών. Στόχος της τράεζας είναι η
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υεύθυνη και έγκαιρη αντιµετώιση του θέµατος «Γονιµότητα µετά αό καρκίνο», έτσι
ώστε οι γυναίκες να αοκτήσουν, µέσω της διατήρησης της γονιµότητάς τους, βάσιµες
ελίδες µητρότητας στο µέλλον.
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