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Munasolut säilöön hyvissä ajoin ennen kuin laatu heikkenee

Ennakoiva munasolupakastus
Naisen hedelmällinen ajanjakso on elinikään
nähden suhteellisen lyhyt. Sen heikentyminen
iän myötä johtuu ennen kaikkea munasolujen määrän vähenemisestä sekä munasolujen
ikääntymiseen vaikuttavista biologisista tekijöistä. Munasolujen pakastus tulevaisuuden
varalle on noussut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi naisille, jotka eri syiden vuoksi eivät
voi perustaa perhettä, silloin kun biologiset
edellytykset olisivat siihen suotuisimmat.
Siittiöitä on pakastettu onnistuneesti niin
sanotulla hitaalla pakastusmenetelmällä 1950(1) ja alkioita sekä munasoluja 1980-luvulta
alkaen (2, 3). Munasolujen hitaalla pakastuksella raskaustulokset ovat olleet kuitenkin
huonoja ja munasolujen säilyvyys heikkoa.
Munasolut ovat siittiöitä herkempiä pakastuksen aiheuttamille vaurioille kokonsa ja
suuremman nestepitoisuutensa vuoksi. Vitrifikaatiossa munasolut jäähdytetään nopeasti
suuressa kylmänsuoja-ainepitoisuudessa lasimaiseen tilaan, jolloin ei muodostu jääkiteitä,
jotka sulaessaan vaurioittaisivat solun rakenteita (4).
Ensimmäinen lapsi vitrifioidusta munasolusta syntyi vuonna 1999 (5). Eri munasolujen pakastusmenetelmillä on maailmanlaajuisesti raportoitu syntyneen noin 1 500
lasta (6, 7). Syntyneiden lasten terveys on
ollut hyvä, eikä kohonnutta epämuodostumariskiä ole todettu (6, 8). Lasten terveyden pitkäaikaisseurantatutkimukset puuttuvat toistaiseksi kokonaan.
Munasolujen pakastusta ennen solunsalpaajahoitoja pidetään edistysaskeleena fertiliteetin säilyttämiseksi syöpäpotilailla. Menetelmä
voi olla hyödyllinen myös naisille, joilla on
suurentunut riski munasarjatoiminnan heikkenemiseen esimerkiksi geneettisistä syistä tai

jotka on leikattu toistuvasti endometrioosin
takia. Eettisesti monimutkaisempaa on tarjota
munasolupakastusta terveille naisille, joiden
biologinen kello tikittää, mutta perheen perustaminen ei ole vielä ajankohtaista. Nykyaikana
yhä useampi nainen siirtää lapsen saantia yhä
myöhempään elämänvaiheeseen. Yli 35-vuotiaiden ensisynnyttäjien määrä on lisääntynyt
Suomessa hieman viimeisen 20 vuoden ajan
(9). Jos raskausyritys alkaa vasta 35–39 vuoden iässä, kolmasosa naisista ei tule koskaan
saamaan omaa biologista lasta (10).
Raskauden todennäköisyys heikkenee iän
myötä myös koeputkihedelmöityshoidolla
(IVF), koska sillä ei voi kompensoida ikään
liittyvää hedelmällisyyden heikkenemistä.
Suomen hedelmöityshoitotilastojen mukaan
yli 40-vuotiaiden potilaiden osuus on jatkuvasti lisääntynyt ja vuonna 2011 tässä ikäryhmässä vain 8 % munasolukeräyksistä johti lapsen syntymään (9).
Miehet ovat jo pitkään voineet pakastaa siittiöitä ei-lääketieteellisistä syistä muun muassa
ennen sterilisaatiota, jotta he saisivat mahdollisuuden lapsen hankkimiseen myöhemmin.
Sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta myös naisilla tulisi olla sama mahdollisuus
(11). Huomioitavaa on, että munasolujen
keräys, johon liittyy pieni verenvuodon ja infektion riski, on huomattavasti vaativampi
toimenpide kuin spermanäytteen anto. Nykyisillä hoitoprotokollilla voidaan kuitenkin
tehokkaasti välttää hormonihoitoon liittyvä
munasarjojen hyperstimulaatio.
Optimaalinen ikä munasolujen pakastukselle on 23–30 vuotta. Pakastus suositellaan
tehtäväksi pääsääntöisesti ennen 35 vuoden
ikää. Tämän jälkeen se tulisi tehdä vain hyvin
perustellusti munasarjavarannon arvioinnin
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jälkeen. IVF-laboratorion kokemus ja osaaminen vaikuttavat oleellisesti tuloksiin, ja
menetelmän käyttöönotto vaatii huolellisen
toteutuksen ja harjoittelun. Menetelmään perehtyneissä keskuksissa raskausosuus on ollut
4–12 % sulatettua munasolua kohden. Tarvittaneen siis useampia munasolukeräyksiä ja
arvioiden mukaan vähintään 20 munasolua,
jotta hoidosta voisi syntyä lapsi (12, 13, 14).
Johtaako ennakoiva munasolupakastus yhä
vanhempiin synnyttäjiin ja lisääkö se raskaudenaikaisia ja synnytykseen liittyviä riskejä?
Vuosittain Suomessa tehdään 600–700 hoitoa
luovutetuilla munasoluilla, joista yli puolet yli
40-vuotiaille naisille (9). Munasolunluovutus
hoidolla alkaneissa raskauksissa esiintyy
enemmän obstetrisia komplikaatioita kuin
omilla sukusoluilla tehdyissä IVF-hoidoissa,
mikä johtuu erilaisista immunologisista tekijöistä. Omia munasoluja käyttämällä näitä
komplikaatioita voitaisiin välttää.
Suomen Fertiliteettiyhdistyksen (SFY)
asiantuntijatyöryhmä on vastikään pohtinut
terveiden naisten ennakoivan munasolupakastuksen eettisiä näkökohtia ja toimintatapoja
(15). Työryhmä oli yksimielinen, ettei munasolujen ennakoivalle pakastusmahdollisuudelle tulisi asettaa esteitä. Munasolupakastusta
harkitsevalle tulee tarjota huolellista lääke-
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