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Epidemiologia nowotworów jądra w Polsce 

Ale… między 20. a 44. rokiem życia to  

najczęstszy  

nowotwór złośliwy u mężczyzn 

 

http://onkologia.org.pl 



Nowotwory zarodkowe zależnie od wieku 

http://onkologia.org.pl 



Stwierdzenie guza jądra w badaniu fizykalnym, 
potwierdzone USG  

pozwala na usunięcie jądra 



• Badanie histopatologiczne jądra:  

✓ Nasieniak?, nienasieniak?, inny nowotwór? 

✓ Stopień zaawansowania miejscowego 

• Tomografia komputerowa:  

✓ Klatka piersiowa 

✓ Jama brzuszna z miednicą 

✓ W wybranych przypadkach mózg 

• Markery nowotworowe 

✓ AFP 

✓ HCG 

✓ LDH  

 

Badania konieczne do ustalenia stopnia 
zaawansowania i dalszego postępowania 



Nowotwór zarodkowy w I0 zaawansowania – leczyć 
wyleczone ??? 

Surveillance – ryzyko zgonu < 1% 

Nasieniaki Nienasieniaki 



Nowotwór zarodkowy uogólniony 
Przeżycia pięcioletnie wg. IGCCCG  



Optymalizacja leczenia 

Good risk 

• Zmniejszenie 
toksyczności: 

• Eliminacja leków 

• Skrócenie leczenia 

• Zachowanie dobrych 
wyników 

 

3xBEP 

Intermediate, poor risk 

● Zwiększenie skuteczności: 

– Eskalacja dawek 

– Nowe leki 

 

4xBEP 

 



RPLND po chemioterapii 



Nowotwory jądra – wyniki leczenia w Polsce 

http://onkologia.org.pl 



Wpływ choroby nowotworowej i terapii 
onkologicznej na funkcję gonady 

Devita, Hellman & Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 2008 Lippincott Williams & Wilkins 

Guz ∙ Naciek nowotworowy na jądro 
∙ Zajęcie układu rozrodczego 
∙ Zajęcie przysadki 
∙ Związek dziedziczenia z podatnością 

na schorzenia onkologiczne 
Chirurgia ∙ Usuniecie gonady (gonad) 

∙ Okaleczenie narządów płciowych 
∙ Uszkodzenie mechanizmu wytrysku 
∙ Wytrysk wsteczny 
∙ Impotencja i utrata orgazmu 

Radioterapia lub 
chemioterapia 

∙ Zniszczenie komórek generatywnych 
∙ Zaburzenie syntezy hormonów w 

gonadzie 
∙ Zmiany mutagenne komórek 

generatywnych 
∙ Efekt teratogenny stwierdzany u 

płodu 
Chemioterapia ∙ Leki przenoszone w nasieniu 
Radioterapia (obszar 
czaszki) 

∙ Utrata gonadotropin (uszkodzenie 
przysadki) 



Wpływ różnych czynników przeciwnowotworowych na 
przebieg spermatogenezy (wg Meistrich ML „Effects of antineoplastic and other medical 

treatments in sperm production” w: “Sperm Banking: Theory and practice” ed. Pacey, Tomlinson, Cambridge 
University Press 2009) 

Promieniowanie 
/Dawka (Gy) 

<0.15 Bez efektu 

  0.15 – 0.5 Przemijająca oligospermia 
  0.6 – 2 Azoospermia (zwykle odwracalna) 
Frakcjonowana dawka > 
4 tyg. 

> 2.5 Azoospermia (zwykle trwała) 

Jedna dawka lub w 6 
frakcjach 

8 Stała azoospermia u 85% mężczyzn 

  
Chemioterapeutyki   
Chlorambucil, 
Cyklofofsfamid, 
Prokarbazyna, 
Melfatan, Cisplatyna  

Przedłużająca się azoospermia 

BCNU, CCNU Azoospermia u dorosłych po terapii w 
dzieciństwie 

Busulfan, Ifosfamid, 
Nitrogen, 
Aktynomycyna D 

Przedłużająca się azoospermia, jeśli podawane 
są z innymi lekami przeciwnowotworowymi 

Adriamycyna, Thiotepa, 
Arabinosid Cytosyny, 
Vinblastyna  

W monoterapiach – redukcja spermatogenezy. 
W kombinacjach z innymi lekami – 
przedłużająca się azoospermia. 



Płodność 



We współczesnym świecie niepłodność 
dotyka 15 % populacji człowieka –  

co 6 para ma problemy z prokreacją! 
 

Wiele z przyczyn jest uleczalnych, co 
finalnie wielu parom pozwala na 
zostanie biologicznymi rodzicami. 

 
Dużym wyzwaniem są mężczyźni 

obciążeni chorobami onkologicznymi.  



Nowotwory zarodkowe a późne ojcostwo 

http://onkologia.org.pl 

Średni wiek 
ojca w PL 31 lat 

Ojcostwo 40+  
to 8.5% dzieci.  



Ale… 23,2 % do 47%  pacjentów ma w chwili 
rozpoznania azoospermię  lub  

oligozoospermię.  
Krioprezerwacja  nasienia  i  jego 

wykorzystanie do IVF/ICSI  w  przyszłości  
może  być  jedyną skuteczną  metodą  

posiadania  potomstwa  przez tych chorych. 

Źródło: Poullis C., et al. The early and late effects of cancer on semen parameters in men. Eur Urol Suppl 2016;15(3);e184  



Protekcja płodności pacjenta 
onkologicznego 

Okres pediatryczny 

• Tkanka jądrowa (biopsja) 

 

Okres pokwitania, dorośli 

• Nasienie (masturbacja, 
elektroejakulacja) 

• Tkanka jądrowa (biopsja) 

 

 

 



1776r. – Lazzaro Spallanzani zaobserwował, że 

wcześniej zamrożone ludzkie plemniki wykazują się 

ruchliwością po ich odmrożeniu. 

W połowie XIX w. powstały pierwsze „banki 

nasienia” dla hodowli bydła. W tym okresie pojawił 

się pomysł, aby stworzyć banki nasienia dla 

żołnierzy wyruszających na wojnę. 

1949 r. – użycie glicerolu jako utrwalacza pozwoliło 

na przechowywanie nasienia w temp. -79°C (suchy 

lód). 

Lata 50-te – zamrażanie nasienia w ciekłym azocie 

(temp. -196°C) i pierwsze udane IUI.  

 







Komórki generatywne - mrożenie 
tkanki jąder 
 

• Pobranie tkanki w trakcie 
zaplanowanej biopsji jąder 

 

• U dzieci pobranie celowane 
tkanki jąder / całej gonady 

 

• Pobranie tkanki w trakcie 
planowego zabiegu 
operacyjnego, np. 
orchidektomii 



Zasady zachowania zdolności prokreacyjnych 
pacjentów onkologicznych 

1. Informacja dla pacjentki / pacjenta o możliwości protekcji 
płodności. 

2. W przypadku pary – informacja dla żony, męża, partnera. 

3. Grupa pediatryczna  oraz niepełnoletni – informacja dla 
rodziców bądź opiekunów prawnych, a w okresie 16-18 lat 
pozyskanie także zgody pacjenta. 

4. Protekcja powinna poprzedzać leczenie uzupełniające 
(chemioterapia, radioterpia, terapia z użyciem izotopu). 

5. W przypadku zaczęcia terapii powinno się uprzedzić pacjentów 
o jej wpływie na jakość nasienia lub tkanki gonadalnej. 

Zawsze zbyt mało czasu !  

 



Bankowanie nasienia i tkanki jąder - niezbędne warunki 

 Bank tkanek, w tym 
nasienia, musi spełniać  

 standardy unijne 

 

  

 

 

 Dyrektywa 2004/23/WE 
Parlamentu Europejskiego i 

Rady z 31 marca 2004 



IVF – in vitro fertilisation 1978 



ICSI - intracytoplasmic sperm 
injection 1992 



Dwudziestoletnie doświadczenie 
norweskie w zabezpieczeniu nasienia 

 

• Norwegia: 422 pacjentów 
zdeponowało nasienie 

• 29 (7%) wykorzystało 
nasienie do rozrodu 

• 14/29 (48%) uzyskano ciążę 
- ART 

Magelssen H.: EurUrol 48 (2005) 779-785 

 



 

Krioprotekcja tkanki jądrowej u pacjenta z obustronnym guzem jąder – opis 
przypadku 
 
Pacjent K.R. ur. 1974 

1995 - Operacja guza jądra prawego (21 r.ż.)  
  Carcinoma embryonale + chorioncarcinoma - pT1 

  Krioprotekcja nasienia (-) 

  Przebieg pooperacyjny - elewacja  

  poziomów aFP i bhCG. 

  Chemioterapia: 3 kursy BEP 

• 1996 – RPLND dx 

• 1996-2006 – Aspermia ! 

 prawidłowy poziom libido, bez ED, aktywna  

 obserwacja, samokontrola – 2006 guz JL 



• Marzec 2006 – stwierdzenie 
zmiany konsystencji górnego 
bieguna jądra lewego 

• USG - ognisko hypoechogeniczne 
w górnym biegunie gonady 

• BMN: aFP-2.6 ; bhCG-7.25 

• RTG klatki piersiowej bez zmian 

• Badania lab – prawidłowe 

• Rozp. – Tu testis sin 

 

Krioprotekcja tkanki jądrowej u pacjenta z obustronnym guzem jąder – opis 
przypadku 
 



Doraźny hist.pat. - SEMINOMA 

• Pacjent w związku partnerskim (♀ 
24 l.); planowana prokreacja 

• Brak możliwości sprawdzenia 
nasienia (➔aspermia) 

• Brak akceptacji nasienia dawcy!  

 

➔ propozycja pozyskania komórek 
generatywnych z tkanki gonady na 

poczet przyszłego IVF-ICSI/TESE 
podczas orchidektomii radykalnej z 
badaniem doraźnym widocznej w 
USG zmiany i oceną marginesów 

 

Krioprotekcja tkanki jądrowej u pacjenta z obustronnym guzem jąder – opis 
przypadku 
 



Centrum Onkologii  
 

Standardowa orchidektomia radykalna 

Bez wszczepiania protez 

(decyzja pacjenta) 

Dolny biegun jądra lewego  

widoczne miejsce pozyskania tkanki  

gonadalnej 

Przychodnia „Novum” transport tkanki w Medium (+36.6 

ºC) 

Opracowanie tkanki jądra; ocena doraźna preparatu (plemniki); 

mrożenie (-195,8ºC) 

PLANER KRYO 



Podsumowanie kwestii płodności 

1. Każdy pacjent onkologiczny musi otrzymać informacje o 
możliwości protekcji swojej płodności na przyszłość. 

 

1. Istnieje możliwość  wieloletniego przechowywania 
nasienia lub tkanki jądrowej w temperaturze ciekłego 
azotu do ew. przyszłych starań prokreacyjnych. 

 

1. Warunki przechowywania (bankowania) nasienia i tkanki 
jądrowej powinny być zgodne z Dyrektywą UE oraz 
wytycznymi WHO. 

2. Brak finansowania procedur zabezpieczenia płodności 



Niedobory testosteronu 



Hypogonadyzm męski definiujemy jako 
zespół objawów klinicznych powstających na 
tle niedoborów androgenów.  
 
Może on upośledzać funkcjonowanie wielu 
narządów oraz pogarszać jakość 
życia 

Nieschlag E, et al. Andrology: male reproductive 

health and dysfunction. 3rd edn. Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg 2010 ISBN 978-3-540-78354-1 



Niedobór testosteronu  
– kiedy rozpoznać 

Rozpoznanie niedoboru 

testosteronu jest pewne, gdy 

stężenie testosteronu w 

surowicy jest 

<8 nmol/L (2,31 ng/mL) 



Niedobór testosteronu  
– kiedy rozpoznać 

Grey zone: 

8-12 nmol/L (2,31-3,46 ng/mL) 

Pomocny wskaźnik  

T (ng/mL) / LH (IU/mL) 

T/LH <=1 

Anawalt, J. Urol, 2012, vol 187  



Niskie stężenia testosteronu sprzyjają występowaniu 

zespołu, który charakteryzuje się otyłością, 

zmniejszoną masą mięśniową, upośledzeniem 

metabolizmu glukozy, nadciśnieniem tętniczym, 

zaburzeniami lipidowymi i wzmożonym pogotowiem 

zakrzepowym. 

 

Testosteron w fizjologicznych stężeniach hamuje 

także powstawanie zmian miażdżycowych i wywiera 

korzystny wpływ na metabolizm mężczyzny 

Boyanow M i wsp. Aging male 2003;6:1 

Laaksone D Diab Care 2004; 27:1036 

 





Hormony płciowe poprzez działanie 

receptorowe jak i pozareceptorowe 

zmieniają elektrofizjologię 

mózgu i jego budowę anatomiczną,                  

co przekłada się na funkcje psychologiczne 

i związaną z tym jakość życia. 

 

Zaburzenia osi przysadka-jądro mają 

negatywny wpływ na samopoczucie 

fizyczne, funkcje seksualne oraz nastrój. 

Kaufman JM: 

Endocr Rev 2005 26(6): p. 833-76. 



Jakość życia 



Hypogonadyzm jawny  
w populacji ogólnej 

6% 



TD powiązana jest z małą objętościa pozostałego jądra(<12 mL). 

24% nienasieniaki i 26% nasieniaki  

Puhse G 

Int j Adrol 2011 Oct;34(5 Pt 2):e351-7 

 



Powiązanie chemioterapii z zaburzeniami – 244 pacjentów 

Odwrotna korelacja stosunku T/LH zależnie od dawki chemii 

sugeruje narastające uszkodzenie komórek Leydiga 

Berger CC 

Br J Cancer 1996;73:1108-303 

5% T < normy 

 
11% T < normy 

 

20% T < normy 
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Ryzyko hypogonadyzmu w kolejnych  pomiarach  

143 pacjentów 

Eberhard J 

Eur J Endocrin 2008 Apr 

158(4):561-70 

 

Ryzyko wyższe po CHTH 

 



Stężenia testosteronu i LH 
dziesięć lat po leczeniu 

nowotworu jądra 

 

Testosteron  

(16.9 vs. 17.1 nmol/l; p=0.635) 

 

LH  

(5.2 vs. 3.5 nmol/l; p>0.0001) 

 

Hypogonadyzm 

 (T<n lub/i LH >N) 

16% vs. 5%  

 

1235 pacjentów z GCT jądra  

 
Nord C: Eur Urol. 

 2003 Sep;44(3):322-8. 



Materiał własny  
326 pacjentów co najmniej 2 lata po leczeniu 

15% T < normy  

Wiechno P i wsp:  

Eur Urol. 2007 Nov;52(5):1448-54 



Materiał własny  
326 pacjentów co najmniej 2 lata po leczeniu 

Wiechno P i wsp:  

Eur Urol. 2007 Nov;52(5):1448-54 

LH powyżej normy:  
 wyższy wskaźnik depresji (p=0.010), 

 zaburzona sfera seksualna(p=0.030).   

FSH powyżej normy:  
 wyższy wskaźnik depresji (p=0.017),  

 wyższy poziom lęku (p=0.026). 

Nieprawidłowe stężenia gonadotropin: 
  gorsze zamopoczucie fizyczne (p=0.028). 

Testosteron poniżej normy:  
 na granicy depresja (p=0.054), 

 na granicy pogorszenie samopoczucia fizycznego (p=0.051).  

Nieprawidłowy estradiol:  

 zaburza wzwód (0.009).  

 



Aktualne badanie  
Planowane > 300 chorych co najmniej 2 lata po leczeniu 

Cel  

badania 

Gospodarka  

hormonalna 

a dobrostan  

fizyczny 

 

Identyfikacja 

chorych 

wymagających 

interwencji 

medycznej 

 



Hypogonadism is present in 11%–35% of 

TGCT survivors, depending on cut-off levels of 

testosterone used, age, cumulative cisplatin 

dose and follow-up duration. 

 

Therefore, determination of testosterone levels 

is recommended during follow-up, although it is 

not always clear when and at what testosterone 

level replacement should be offered. 

Zalecenia ESMO 



Zalecenia EAU 



Zalecenia EAU 



Co warto zalecać 


