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Frysa dina
äggceller?
Information om hur det går till att ta
ut en bit av en äggstock och frysa in.
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Varför ska jag frysa in mina ägg?
Du ska nu få en behandling för din sjukdom som hjälper dig att bli frisk.
Behandlingen kan förstöra dina ägg. Då kan det bli svårt att få barn när du blir
vuxen.
Det går att frysa in och spara dina ägg innan behandlingen. Då kan du använda
dem senare i livet. Äggen förvaras i en speciell frys på sjukhuset.
Det är inte säkert att du kan få barn senare med hjälp av dina frysta ägg. Men
genom att frysa in dem har du en större chans att kunna få barn med dina egna ägg
än om du inte gör det.

Mogen äggcell i
äggledaren
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Omogna äggceller
Mognande äggceller
Förstorad bild av ena äggstocken och var äggcellerna
befinner sig i de olika mognadsstadierna.

Hur går det till?
Äggen finns i äggstockarna i nedre delen av magen. Alla ägg finns där redan när
du föds, men är inte mogna. När du får din första mens betyder det att äggen har
börjat mogna. Ägg som börjat mogna kan tas ut och frysas in, men först behövs ett
par veckors behandling med hormoner.
Om du inte har fått mens, eller om du behöver starta din behandling genast och
inte hinner få hormonbehandling, kan en bit av din äggstock eller hela äggstocken
istället tas ut och sparas. I äggstocken finns omogna ägg. När du blir vuxen kan den
lilla biten av äggstock sättas tillbaka igen och då kan äggen mogna.
Att ta ut en äggstock eller bit av en äggstock är inte farligt och det gör inte ont.
Men det kan kännas jobbigt för dig ändå. Om du är orolig och tycker att det verkar
obehagligt så säg det. Läkare och annan personal kommer att förklara och hjälpa
dig så mycket de kan. Om du berättar ifall något känns konstigt så förstår personalen
bättre hur de kan hjälpa dig.
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Hur tas en bit av äggstocken ut?
Du kommer att vara sövd och inte känna något. En liten bit av din äggstock tas ut
genom en operation som kallas för titthålsoperation. Läkaren för in en tunn nål och
tar ut en bit av äggstocken.
Efter operationen vaknar du och får stanna en stund på sjukhuset tills du känner dig
pigg igen. Någon vuxen kan vara hos dig både när du blir sövd och när du vaknar.
Om du mår illa eller har ont efter operationen kan du få medicin mot det.
Vårdpersonalen ser till att biten av din äggstock förvaras i en frys på sjukhuset. Där
ligger den tills du blir vuxen och vill använda den för att försöka få barn.

Vad händer sen?
När du är vuxen och vill försöka få barn får du träffa en läkare igen och prata om
hur möjligheterna ser ut att använda dina ägg i frysen. Det är inte helt säkert att
de går att använda. Det kan också vara så att du har ägg i din äggstock som inte
har blivit förstörda av behandlingen. Läkaren undersöker dig och dina ägg och
förklarar hur dina möjligheter ser ut.
Om du har en bit av äggstock i frysen kommer den att sättas tillbaka i din kropp
igen genom en operation. När äggen har mognat kan de bli befruktade. Oftast görs
det genom en provrörsbefruktning.
Det finns andra sätt att bli förälder på än med sina egna ägg. Man kan till exempel
adoptera barn eller få ägg från någon annan, en äggdonation.

Mer information?
Det finns en film riktad till unga som ska spara sina ägg. Den går att se på
www.vavnad.se under rubriken Könsceller.
På www.1177.se finns information om cancer, om fertilitet vid cancerbehandling
och om behandlingar vid ofrivillig barnlöshet.

Anteckningar

Broschyren är framtagen av vävnadsrådets arbetsgrupp UNGA Vävnadsrådet,
Nationella rådet för organ, vävnader, celler och blod, är ett rådgivande forum inom
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och verkar för nationell samordning och
enhetliga rutiner inom området.

