Unitat de Consell Reproductiu en pacients oncològiques

Ser mare després del càncer
Institut Marquès aconsegueix una taxa d'embaràs del 82% en dones que
han superat un tractament oncològic
Presenta els seus resultats en el 34a trobada de la Societat Espanyola de
Ginecologia i Obstetrícia a Oviedo
Set de cada deu pacients oncològiques han estat mares en menys de dos
anys sense augmentar el risc que el càncer es reprodueixi

Barcelona, 13 de juny 2017

La necessitat de preservar la fertilitat en pacients oncològiques és cada vegada més
gran, ja que la incidència del càncer en dones en edat reproductiva ha augmentat en
els últims anys a causa del retard de la maternitat. A més la supervivència d'aquestes
malalties també va en augment, amb un índex del 85% en menors de 50 anys.
Per tot això, Institut Marquès (IM) disposa d'una Unitat especialitzada en Consell
Reproductiva que té com a objectiu orientar les pacients que han patit un càncer sobre
les seves possibilitats de ser mare un cop finalitzat el tractament oncològic.
El Consell està format per experts de diferents especialitats, que després d'analitzar el
cas concret de la pacient, decideixen el tractament reproductiu a seguir i el moment
adequat per realitzar-lo. Institut Marquès presenta els seus resultats en la 34a Edició
Nacional Formació de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO) que
se celebra a Oviedo.
El Dr Carles Catllà, ginecòleg i membre de la Unitat, afirma que "moltes d'aquestes
dones podran tenir un fill si ja han finalitzat amb èxit el tractament de quimio,
radioteràpia o cirurgia, però és imprescindible que el seu cas sigui estudiat per
un equip multidisciplinari com el nostre. Només així podem afirmar que ser mare
després d'un càncer és segur. "
Mares en menys de dos anys i sense riscos
Aquesta avaluació multidisciplinària ajuda aquestes pacients a ser mares sense
incrementar el risc de recurrència de la malaltia. El comitè d'Institut Marquès ja ha
realitzat, de moment, un seguiment de dos anys en pacients oncològiques que van
aconseguir embaràs. Totes elles segueixen sanes.

El 89% de les pacients avaluades de moment per la Unitat especialitzada d’ Institut
Marquès es van considerar aptes per iniciar un procés reproductiu.
D'elles, el 82% han aconseguit un embaràs mitjançant diferents tractaments i 7
de cada 10 han estat mares en menys de dos anys des que van realitzar la
consulta.

Els tractaments que han seguit han estat: Fecundació in vitro (3'9%), donació
d'embrions (11'7%) i donació d'òvuls (el 84%). Només el 10% de les dones que van
iniciar tractament reproductiu havien vitrificat els seus òvuls abans del tractament
oncològic.

La mitjana d'edat d'aquestes pacients és de 40 anys, i el tipus de càncer més comú és
el de mama (35%), seguit dels hematalògics com leucèmia o limfoma (29%) i el d'ovari
(14%). En el moment en què sol·liciten consell per ser mares, ha transcorregut una
mitjana de 8 anys des que es va diagnosticar l'aparició d'un càncer. Les pacients que
no han pogut començar un procés reproductiu (el 10% de les dones avaluades) es deu
al fet que encara no han finalitzat el tractament oncològic, a l'edat (superior a 50 anys)
o a un problema d'obesitat mòrbida.
En cas de denegació de tractament reproductiu, s'informa a la pacient de les proves
diagnòstiques o els tractaments oncològics a seguir, abans de tornar a realitzar una
nova sol·licitud per quedar-se embarassada.
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