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Wstęp  

 
      

• Wzrasta liczba dziewczynek i dziewcząt chorych na 

nowotwory. 

• Wzrasta liczba nowotworów u kobiet w wieku 

prokreacyjnym. 

• Wzrastają odsetki wyleczeń u chorych na nowotwory.  

• Wzrasta determinacja kobiet do leczenia nowotworu, z 

zachowaniem płodności. 

 



5-letnie przeżycia w zależności od roku 
zdiagnozowania choroby (1975-2007) 

Cancer Statistics Review, 1975-2007, National Cancer Institute. Bethesda, MD, 
http://seer.cancer.gov/csr/1975_2007 , 2010. 
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 Wpływ chemio- i radioterapii na zdolność rozrodu zależy nie tylko od 

rodzaju i natężenia zastosowanego leczenia, ale również od wieku, 

płci i zdolności rozrodczych poszczególnych pacjentów przed 

leczeniem. ¹ 

 

 Zachowanie płodności u pacjentów leczonych z powodu nowotworu 

jest w większości przypadków możliwe!!! 

 

1 Meirow D and Nugent D (2001) The effects of radiotherapy and chemotherapy on female reproductive function. Hum 

Reprod Update 7,535–543 

 



  

 Zachowanie płodności często jest sprawą najwyższej wagi u 

młodych pacjentów z chorobą nowotworową ¹ 

 

  

 Większość pacjentów pragnie mieć biologiczne potomstwo pomimo 

związanego z tym ryzyka ¹ 

 

  

 Niepłodni pacjenci po leczeniu onkologicznym są narażeni na 

wyższy poziom stresu i znacznie bardziej podatni na depresję ² 

 

1 Fertility preservation and reproduction in cancer patients. Fertil Steril 83:1622-1628, 2005 

 

2 Domar AD, Clapp D, Slawsby E, et al: The impact of group psychological interventions on distress in infertile women. 

Health Psychol 19:568-575, 2000 

 



Naturalne obniżanie się liczby oocytów wraz z wiekiem 

Lobo, NEJM 2005 



Wpływ metod leczenia onkologicznego na 

funkcjonowanie gonad 

• Ryzyko wysokie:   
– Radioterapia a szczególnie TBI,  wysokie dawki 

cyklofosfamidu, chlorambucilu, melphalanu, 
busulfanu, iperytu azotowego, procarbazyny 

 

• Ryzyko średnie: 
– Cisplatyna, carboplatyna, doxorubicyna 
 

• Niskie lub brak: 
– Methotrexat, 5-fluorouracil, vincristyna, vinblastyna, bleomycyna, 

actinomycyna 
 

• Nieznane ryzyko:  
– Taxany, oxaliplatyna, irinotekan, przeciwciala monoklonalne, 

inhibitory kinazy tyrozynowej 

Sonmezer i Oktay, Hum Reprod Update, 2004  



Wpływ chemioterapii na różne fazy rozwoju komórki jajowej  

Rodriguez-Wallberg K A , and Oktay K The Oncologist 2012;17:1409-1417 



Wiek menopauzy w zależnosci od wieku 

kobiety oraz sposobu leczenia 

(Partridge et al, Eur J Ca 2007) 



Change in serum concentrations of ovarian reserve markers with chemotherapy.  

Henry N L et al. The Oncologist 2014;19:68-74 

Zmiany w stężeniach wybranych substancji oceniających funkcję jajnika u 
chorych  po zastosowaniu chemioterapii. 



Taktyka postępowania 

1   2 3 4 

• Radioterapia 
• Chemioterapia 
• Hormonoterapia 
 

Diagnoza i procedury 

zachowania płodności 

Leczenie chirurgiczne 

i/lub systemowe 

Chirurgia 

Optymalny czas na wdrożenie procedur 
 związanych z zachowaniem płodności 2 tyg 

Pobranie oocytów 
lub tkanki jajnikowej 

Diagnoza 



Radioterapia ze szczególnym uwzględnieniem 
obszaru miednicy mniejszej 

Radioterapia 

Transpozycja 
jajników 

Zamrożenie tkanki 
jajnikowej 

 

Stymulacja jajnika 
i mrożenie 

zarodków lub 
oocytów 



Chemioterapia natychmiastowa 

Chemioterapia do 
2 tyg 

Agoniści GnRH 
 

Stymulacja jajnika 
i mrożenie 

zarodków lub 
oocytów 



Chemioterapia k†óra może być odłożona do 14 
dni od daty rozpoznania. 

Chemioterapia po 2 tyg. 

Guz estrogenozależny 
Guz nie 

estrogenozależny 

Stymulacja jajnika i mróżenie 
zarodków lub oocytów z  

zastosowaniem inhibitorów 
aromatazy 

Mrożenie tkanki jajnika 

Stymulacja jajnika i mróżenie 
zarodków lub oocytów  

 
Mrożenie tkanki jajnika 

 

Agoniści GnRH 
 

Agoniści GnRH 
 



Cele kontrolowanej stymulacji 

• Nie zwiększanie stężeń Estradiolu w surowicy. 

 

• Skrócenie czasu procedury 

 

• Osiągnięcie maksymalnej liczby oocytów 

 



Schemat stymulacji cyklu u kobiet z rakiem piersi.  

Rodriguez-Wallberg K A , and Oktay K The Oncologist 2012;17:1409-1417 





Papanikolaou et al. Reproductive Biology and Endocrinology 2011, 9:85 



Agoniści lub antagoniści GnRH 
• Dowody na ochronne działanie tych leków nie są 

wystarczająco mocne gdyż nie pochodzą z badań 

randomizowanych a badane grupy mają niewielką 

liczebność. 

• Obecnie SWOG prowadzi randomizowane 

badanie kliniczne oceniające skuteczność 

ochronnego działania aGnRH w raku z ujemnymi 

hormonalnymi receptorami.  

 



Wrażliwość jajnika na chemioterapię 

Prawidłowy przedmenopauzalny jajnik 

Obniżona liczba pęcherzyków pierwotnych 

Cytotoksyczna chemioterapia 

Uszkodzenie oocyta 

Obniżenie stężenia E2 

Wzrost stężenia FSH 

Zwiększona aktywność pęcherzyków 

Zwiększone ryzyko uszkodzenia 

 kolejnych oocytów 

GnRHa 





Agoniści GnRH w  celu przeciwdziałania efektom 

toksycznego wpływu chemioterapii na jajnik 

 

•N=80 

•Wiek 18-40 

 

•Miesiączkowanie powracało po chemioterapii w czasie   (3-8 m-cy) w 

poszczególnych  grupach:  

Grupa GnRHa    Grupa kontrolna  

        35/39                                 13/39 

 

 

U 27 kobiet w grupie GnRH strwierdzono spontaniczną owulację vs. 10 w grupie kontrolnej 

                          Badawy et al., Fertility and Sterility 2010 



Toczące się badanie:  SWOG 

0230 “POEMS” 
Chore przed menopauzą w stopniu I, II, IIIA 

ER-/PR- raka piersi 

Randomizacja 

n=416 

Standardowa chemioterapia 

zawierająca  cyklofosfamid 

 (neo)adjuvantowa 

Stratyfikacja: 

 Wiek 

  Chemioterapia 

CALGB 40401 

ECOG S0230  

IBCSG 34-05 

Standardowa chemioterapia 

zawierająca  cyklofosfamid 

 (neo)adjuvantowa 

plus goserelina 1x miesięcznie 

 



Krioprezerwacja niedojrzałego oocyta lub in 

vitro dojrzewanie i krioprezerwacja 

dojrzałego oocyta. 
 

• Opcja dla kobiet nie mających partnera lub nie wyrażających 

zgodę na zapłodnienie nasieniem dawcy. 

• Oocyty są pobierane w czasie fazy metafazy II mejozy i 

powoli mrożone lub 

    witryfikowane. 



Krioprezerwacja oocyta 

• Trudne technicznie 

• MII oocyty: bardzo wrażliwe na 
zmiany temperatury 

• Formowanie się kryształków 
może uszkodzić cytoplazmę 

• Krioprotektory  
– Depolimeryzacja wrzeciona 

mejotycznego 

– Powoduje aneuploidię 

• Stwardnienie zona pellucida 
– Bariera dla zapłodnienia, ICSI 



Krioprezerwacja tkanki jajnikowej 

• Wymaga wykonannia procedury chirurgicznej – zazwyczaj 

laparoskopii 

 

• Może zwiększać ryzyko niepłodności: zrosty po zabiegu. 

 

• Możliwość wszczepienia komórek nowotworowych znajdujących 

się w wszczepianej tkance. 

 

• Wysoce eksperymentalna technika – do końca 2012r urodzono 

zaledwie 21 dzieci.    Donnez J et al.Fertil Steril 2012;98:720–725. 



Możliwość wszczepienia komórek nowotworowych 

znajdujących się w wszczepianej tkance. 
 

• Raki piersi. Nie ma przeciwwskazań poza przypadkami z 

przerzutami i nie ustalono zasad u kobiet z mutacjami 

BRCA. 

• Chłoniaki. Nie ma przeciwwskazań choć należy 

przedyskutować ryzyko transplantacji komórek 

nowotworowych z chorą. 

• Białaczki. Są przeciwwskazaniem do przeszczepiania 

tkanki jajnikowej. 



Wskazania do pobrania i zamrożenia 
tkanki jajnika 

Nowotwory 
zlokalizowane 
poza miednicą 

Nowotwory w 
lokalizacji 
miedniczej 

Nowotwory 
ginekologiczne 

Choroby 
hematologiczne 

Chore 
nienowotworowe 

Guzy kości 
osteosarcoma 

Mięsak kości 
miednicy 

Wczesny rak szyjki 
macicy 

Choroba 
Hodkina 

Łagodne guzy 
jajnika 

Rak piersi Sacroblastoma Wczesny rak pochwy Chłoniak nie 
Hodkina 

Rozległa 
endometrioza 

Czerniak Rhabdosarcoma Wczesny rak sromu Kobiety z mutacją 
BRCA 

Neuroblastoma Guzy esiczo-
odbytnicze 

Wyselekcjonowane 
przypadki raka jajnika 
IA 

Nowotwory jelit Guzy okolicy 
krzyżowej 

Guzy graniczne 

Donnez J Best Pract & Res Clin Obstet Gynecol 2010;24: 87 



Lima M et al.J Ped Adol Gynecol 2014,27: 95 



Donnez J et al. Best Pract & Res Clin Obstet Gynecol 2010;24: 87 



Krioprezerwacja jajnika 

• Technika heterotropowego przeszczepu: 

– Optymalne miejsce jest nieokreślone 

– Najczęściej w ramię lub przedramię (lub nad spojeniem łonowym) 

(Oktay K, et al, JAMA, 2001;286:1490-3) 

- Bez chirurgii brzusznej 

- Łatwe monitorowanie wzrostu 

pęcherzyka 

-  Łatwe usunięcie jeśli to niezbędne 



Przeszczep macicy – nadzieja dla 
chorych? 

• U chorych po leczeniu nowotworów 

ginekologicznych, szczególnie: szyjki macicy, 

trofoblastu.  

• Metoda eksperymentalna choć u 4 kobiet 

przeszczepiono macicę lecz jeszcze nie 

opisano ciąży u żadnej z tych kobiet. 



Metoda Opis Zalety Wady Skuteczność 

a Gn-RH - supresja gonad  - redukcja toksyczności 
chemioterapii 

-brak skuteczności w wieku 
przedpokwitaniowym 
-radioterapia 

-Może zmniejszyć 
straty oocytów o 40% 

transpozycja 
jajników 

- przemieszczenie 
jajników poza obszar 
napromieniania 

-mało obciążająca 
chirurgiczna procedura 

-zabieg chirurgiczny 
-nieskuteczny w czasie 
chemioterapii 
-możliwość przemieszczenia się 
jajnika 
-niedokrwienie jajnika 

-Może zmniejszyć 
dawkę 
promieniowania do 
10% 

zamrażanie 
tkanki 
jajnikowej 

-dojrzewanie 
oocytów invitro 
-transplantacja 
tkanki jajnikowej 

-duża ilość oocytów 
-nie wymaga wcześniejszej 
stymulacji jajnika 
-nie opóźnia leczenia 
-możliwe do zastosowania 
w okresie 
przedpokwitaniowym 

-zabieg chirurgiczny 
-niedojrzałe oocyty 
-wszczepienie nowotworu 
-skuteczność? 

-Do tej pory 21 ciąż 

zamrażanie 
oocytów 

-stymulacja jajników  
-zamrażanie 
dojrzałych komórek 

-duża skuteczność 
-samotne kobiety 
 

-nie jest metodą przed okresem 
pokwitania 
-konieczność 2-3 tyg na 
stymulację i pozyskanie oocytów 
-jednorazowo 18-25lat  8,5 
                       26-30lat 7,3 
                       31-35lat 6,1 
                       36-40lat 5,1 

Udowodniony 
potencjał  
implantacyjny 6–8% 
 
Udokumentowanych 
ponad 1000 ciąż  

zamrażanie 
embrionów 

-stymulacja jajników 
-zapłodnienie 
nasieniem 
partnera/dawcy 

-udowodniona skuteczność 
 

-nie jest metodą przed okresem 
pokwitania 
-konieczność 2-3 tyg na 
stymulację i pozyskanie oocytów 
-konieczność posiadania dawcy 
nasienia 
-ilość pozyskanych embrionów 
ponad 60% 
 

-Udowodniony 
potencjał 
implantacyjny 20-40% 



Dziękuję za uwagę 


