NASZA SOWA

Numer 1 / styczeń-luty 2012

Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam radością, smutkiem, dumą, gniewem.
(...)Można nie kochać cię - i żyć, ale nie można owocować.
autor: Wisława Szymborska

Najważniejsze wydarzenia styczeń/luty 2012
Spór wokół Ustawy Refundacyjnej
Ukazała się lista leków refundacyjnych (OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29
grudnia 2011 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.) oraz
poprawiona, gdzie Ministerstwo uzupełniło listę o leki stosowane u pacjentów po przeszczepach,
w leczeniu astmy oskrzelowej dzieci, w łagodzeniu bólu towarzyszącego chorobom
nowotworowym i paski do glukometrów.
Światowy Dzień Walki z Rakiem lub Światowy Dzień Raka (ang. World Cancer Day) – święto
ustanowione na Światowym Szczycie Walki z Rakiem zorganizowanym pod egidą prezydenta
Francji i dyrektora generalnego UNESCO w lutym 2000 roku w Paryżu. Na spotkaniu przyjęto
Kartę Paryską, w myśl której rządy krajów świata, które ją podpisały, zobowiązały się do
stworzenia programów zapobiegających i metod leczenia chorób nowotworowych.
Od 2005 roku Dzień Walki z Rakiem jest organizowany pod egidą Międzynarodowej Unii do Walki
z Rakiem (International Union Against Cancer - UICC) - organizacji pozarządowej z siedzibą
w Genewie. Corocznie na całym świecie Światowy Dzień Walki z Rakiem obchodzony jest
4 lutego. Z inicjatywy Polskiej Unii Onkologii (PUO) od 2008 roku 4 lutego organizowane są dni
otwarte w placówkach onkologicznych w ramach Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem,
podczas których można skorzystać z porad oraz bezpłatnych badań. Również w tym 12
Światowym Dniu Walki z Rakiem PUO zorganizowała "Dzień Drzwi Otwartych" w krajowych
ośrodkach onkologicznych.
Poniżej przedstawiamy wydarzenia tego ważnego Dnia:
Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
15-027 Białystok
ul. Ogrodowa 12
Promocja Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem; (materiały edukacyjne- ulotki, broszury)
Pogadanki na temat profilaktyki i wczesnego wykrywania oraz leczenia nowotworów
Porady profilaktyczne specjalistów onkologów, przedstawienie działalności „Klubu Amazonek”,
i Podlaskiego Towarzystwa Laryngektomowanych,
Badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi ( dotyczy kobiet w wieku 50-69 lat ).
Podkarpackie Ośrodek Onkologiczny,
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
ul. Ks. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów
Bezpłatne porady, konsultacje i badania w poradniach onkologicznych z udziałem specjalistów
z zakresu chirurgii onkologicznej, chemioterapii, radioterapii, chirurgii onkologicznej urazowoortopedcznej pod kątem onkologicznym.
Możliwość wykonania badań laboratoryjnych i mammograficznych
Materiały oświatowo-zdrowotne o tematyce profilaktyki nowotworowej
Centrum Onkologii, Szpital im. prof. Franciszka Łukaszczyka,
ul. Dr. I. Romanowskiej 2,
85-796 Bydgoszcz
Badania mammograficzne i cytologiczne. Edukacja przeciwnowotworowa prowadzona była przez
Zespół Edukacyjny Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii
w Bydgoszczy.

Wojewódzkie Centrum Onkologii
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2;
80-210 Gdańsk
tel./fax: 058 341 93 48
Badania mammograficzne dla pacjentek w wieku 50-69 lat oraz cytologiczne dla pacjentek
w wieku 25-59 lat
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach 40-027 Katowice,
ul. Francuska 20-24
tel. 032 2591 200
fax. 032 2554 633
Porady onkologiczne z zakresu (Izba Przyjęć Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku oraz
Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej
•
hematologii,
•
onkologii,
•
chirurgii,
•
laryngologii,
•
dermatologii
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
ul. Raciborska 26
40-074 Katowice
tel. 32 2511 761
fax 32 2514 533
Udostępniona Pracownia Diagnostyki Obrazowej z Pracownią Tomografii Komputerowej
i Pracowni RTG.
Możliwość zapoznania się z możliwościami diagnostycznymi oraz terapeutycznymi w zakresie
leczenia chorób nowotworowych
Centrum Onkologii-Instytut,
ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
Konsultacje z zakresu: chirurgii onkologicznej, urologii onkologicznej, ginekologii onkologicznej.
Wykonywanie badań diagnostycznych w zależności od decyzji lekarza.
Udzielanie wszelkich informacji z zakresu: profilaktyki, diagnostyki, leczenia.
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej,im. Jana z Dukli
ul. Dr K. Jaczewskiego 7; 20-090 Lublin,
tel. 81 747 75 11
www.cozl.pl
Porady i badania lekarskie, prowadzone przez lekarza onkologa w Poradni Ogólnej, lekarza
o specjalności chirurgii onkologicznej oraz endokrynologa.
Czynna Rejestracja Pacjentów, w celu zapewnienia pacjentom możliwości rejestracji na badania
i konsultacje w późniejszym terminie.
Akcja informacyjno-profilaktyczna w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych i Europejskiego
Kodeksu Walki z Rakiem (EKWzR). Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia (COZL)
stanowisko informacyjne z materiałami promującymi zdrowy styl życia.
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program profilaktyki raka piersi zorganizował
stanowisko z materiałami informacyjnymi nt. programów wczesnego wykrywania raka szyjki
macicy programów wczesnego wykrywania raka piersi .
Zorganizowano stanowiska porad psychologicznych dla pacjentów i ich rodzin, Ośrodka
Rehabilitacji COZL oraz Stowarzyszenia Lubelskich Amazonek.

Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii, Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA,
Aleja Wojska Polskiego 37; 10-228 Olsztyn
Działania Szpitala MSWiA w Olsztynie jako Centrum Onkologii w zakresie prewencji i profilaktyki
nowotworowej w województwie warmińsko- mazurskim Sala konferencyjna
Bezpłatna mammografia od 50 do 69 roku życia
Bezpłatna cytologia od 25 do 59 roku życia
Konsultacje onkologiczne
Opolskie Centrum Onkologii im. Tadeusza Koszarowskiego, Samodzielny Zakład Opieki
Zdrowotnej,
ul. Katowicka 66A, 45-060 Opole
www.onkologia.opole.pl
Porady onkologa oraz mammografia w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Opolskiego
Centrum Onkologii w Opolu przy ulicy Katowickiej 66A
Czynne trzy poradnie onkologiczne: Profilaktyki Chorób Piersi, Chirurgii Onkologicznej, Onkologii
Ogólnej.
Akcja z oprawą medialną, nagłośniona w prasie, radiu i telewizji lokalnej.
Audycja radiowa na temat epidemiologii chorób nowotworowych, profilaktyki i możliwości leczenia
nowotworów.
Wielkopolskie Centrum Onkologii,
ul. Garbary 15; 6-866 Poznań
www.wco.pl
Porady udzielane przez chirurgów onkologów
Badania mammograficzne
Edukacja przeciwnowotworowa dot. prewencji, możliwości wczesnego wykrywania
i multidyscyplinarnego leczenia nowotworów.
Nauka samobadania piersi na fantomach
Materiały i ulotki informacyjne
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Katedra i Klinika Onkologii
61 – 878 Poznań, ul. Szamarzewskiego 82/84
Telefoniczne konsultacje onkologiczne z:onkologiem klinicznym, ginekologiem-onkologiem
chirurgiem-onkologiem, pulmonologiem, hematologiem
Cykl wykładów na temat profilaktyki nowotworów:
„Objawy kliniczne sugerujące występowanie choroby nowotworowej”- dr n.med. Grzegorz Manyś,
„Profilaktyka w onkologii”- prof. dr hab. n.med. Sylwia Grodecka-Gazdecka,
Spotkanie informacyjno-edukacyjne z przedstawicielkami Poznańskiego Towarzystwa
Amazonek. Rzeszów
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Podkarpackie Centrum Onkologii 35-055 Rzeszów, ul. Chopena 2,
Czynna Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna, udzielane porady onkologiczne oraz porady
profilaktyki nowotworów z zakresu: ginekologii onkologicznej (możliwość wykonania badania
cytologicznego),chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej.
Uczestnictwo Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w zakresie Profilaktycznych Programów
Zdrowotnych: raka piersi, raka szyjki macicy: film edukacyjny: „Profilaktyka raka piersi”
film edukacyjny „Rak szyjki macicy” Profilaktyka-diagnostyka- zagrożenie.
Akcja promocyjno- informacyjna na temat profilaktyki, materiały informacyjne wraz z drobnymi
upominkami, dla pacjentek, które w tym dniu wykonają badanie mammograficzne.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
71-730 Szczecin ul Strzałowska 22
Tel/fax .(91) 425 1406
W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej badania mammograficzne w ramach Populacyjnego
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
Informacje o bezpłatnych badaniach profilaktycznych i placówkach, nauka samobadania piersi;
materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki raka piersi i profilaktyki raka szyjki
macicy; zasady zdrowego stylu życia zgodnymi z zapisami Europejskiego Kodeksu Walki
z Rakiem.
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Tel. 22 34 96-100
Porady onkologiczne
Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
Klinika Onkologii
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Konsultacje onkologiczne dzieci w Poradni Onkologicznej
Badania USG jamy brzusznej w wybranych przypadkach
Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie
ul. W.K. Roentgena 5
02-781 Warszawa
Badania cytologiczne (Panie w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały
profilaktycznie cytologii);
Badania mammograficzne (Panie w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie
wykonywały profilaktycznej mammografii);
Konsultacje i zapisy na badania kolonoskopowe (osoby w wieku 50-65 lat oraz 40-65 z wywiadem
rodzinnym);
Badania PSA;
Porady w zakresie rzucania palenia tytoniu;
Konsultacje genetyczne;
Nauka samobadania piersi i pomiar ciśnienia tętniczego.
Dolnośląskie Centrum Onkologii,
Pl. Hirszfelda 12;
53-413 Wrocław
tel.:(71) 368-92-01, 368-92-02,
fax: (71) 368-92-19 www.dco.com.pl, e-mail: dco@post.pl
Czynna Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna dla wszystkich mieszkańców Wrocławia
i Dolnego Śląska. W przychodni udzielane konsultacje onkologiczne przez lekarzy chirurgów
onkologów i ginekologów onkologów , badania mammograficznych i cytologicznych oraz punkt
informacji o oprotezowaniu stomijnym
Bardzo dziękujemy Polskiej Unii Onkologii za wspaniałą inicjatywę oraz szeroką akcję wielu
ośrodkom onkologicznym.

Światowy Dzień Chorego 11 LUTEGO
„VI Ogólnopolskie Forum Liderów Organizacji Pacjentów”
Warszawa 10/11.02.2012 r.
Organizator: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
To fundacja powstała w 2004 roku, powołana przez księdza Arkadiusza Nowaka. Działalność
Instytutu jest ukierunkowana przede wszystkim na wspieranie rozwiązań systemowych dążących
do poprawy sytuacji pacjentów, zwiększenia świadomości obywatelskiej w dziedzinie praw
pacjenta oraz polityki zdrowotnej państwa. Ponadto, Instytut realizuje swoje zadania statutowe
poprzez prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych, organizowanie debat publicznych,
konferencji, szkoleń oraz innych wydarzeń związanych z problematyką ochrony zdrowia. Zakres
działalności Instytutu obejmuje także doradztwo prawne dla pacjentów oraz dla reprezentujących
ich interesy organizacji pozarządowych.
Spotkanie liderów organizacji pacjentów z Ministrem Zdrowia - Debata merytoryczna
moderator -Ks. Arkadiusz Nowak
Bartosz Arłukowicz – Minister Zdrowia
Wiceministrowie Zdrowia i przedstawiciele NFZ.
Ksiądz Arkadiusz Nowak podkreślił jedność środowiska organizacji i stowarzyszeń działających
dla dobra chorego. Służy temu takie spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 170 liderów
organizacji i kadry medycznej z całej Polski. Łączy nas wspólny cel-walka o dobro pacjenta
pomimo wielu trudności spowodowanych zawiłością systemu ochrony zdrowia .
Spotkanie było również forum wspólnej wymiany doświadczeń oraz integrowało środowisko
Organizacji Pacjentów. Zwróciliśmy uwagę na największe problemy, z jakimi spotykają się
organizacje pacjentów w codziennej działalności. Chcemy razem współpracować a i dobrze
czujemy się w tym gronie.

I sesja – moderator Magdalena Bojarska
Starzenie się, starość – cele życiowe Prof. Cezary Włodarczyk – Uniwersytet Łódzki
Choroby Mózgu w wieku podeszłym Prof. Grzegorz Opala – Śląski Uniwersytet Medyczny
Prawa pacjenta w UE w świetle badań przeprowadzonych przez ACN w 2010 r.
Teresa Petragolini – Dyrektor Active Citizenship Network
II sesja – moderator dr Anna Nowak
Prezentacja projektu „Szkolenie liderów organizacji i stowarzyszeń pacjentów, jako istotny element
edukacji obywatelskiej w efektywnym dochodzeniu i egzekwowaniu praw pacjentów”
Charakterystyka planowanych warsztatów dla liderów stowarzyszeń pacjentów - Magdalena
Bojarska – Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej; Dr Katarzyna Korpolewska – Profesja
Consulting
„Okiem anioła”- spektakl edukacyjny przedstawiający wieloaspektowo sytuację pacjenta
Dr Katarzyna Korpolewska – Profesja Consulting

Płodność po leczeniu onkologicznym
Urszula Sokołowska, Elżbieta Lampka

Rozpoznanie nowotworu, w tym również nowotworu układu chłonnego (chłoniaka), oznacza
dla chorego ogromny strach, niepewność i obawę o przyszłość.
Dodatkowo, dla pacjentów w wieku rozrodczym, zarówno kobiet jak i mężczyzn, terapia
antynowotworowa może mieć negatywny wpływ na ich obecną i przyszłą płodność, a więc na
możliwość posiadania upragnionego potomstwa. Dzięki postępowi nauk medycznych, w
szczególności medycyny rozrodu, jest możliwe zachowanie płodności zarówno u kobiet jak i
mężczyzn. Ważne, aby rozważyć takie postępowanie przed rozpoczęciem leczenia
systemowego.
W opracowaniu chcemy krótko przybliżyć zagadnienia związane z ryzykiem niepłodności u
chorych na chłoniaki. Niepłodność w wyniku leczenia choroby nowotworowej ma
zdecydowanie negatywny wpływ na jakość życia po zakończeniu terapii. Bardzo ważne, aby
chory i jego bliscy mieli pełną wiedzę na temat ryzyka wystąpienia niepłodności oraz
możliwości zachowania płodności, jakie oferuje współczesna medycyna.
Płodność, zarówno u kobiet jak i mężczyzn, zależy od wielu czynników występujących w
momencie rozpoznania i leczenia. Na ryzyko wystąpienia niepłodności, jego stopień i trwałość
mają wpływ następujące warunki: wiek w chwili diagnozy i leczenia, stan płodności kobiety
(gospodarka hormonalna, czynność jajników, stan dróg rodnych) i mężczyzny, (jakość i liczba
plemników w ejakulacie), schemat i dawki leków w chemioterapii, pola i dawka radioterapii
oraz obszar i zakres operacji.

Chemioterapia
Leki stosowane do niszczenia komórek nowotworowych mają negatywny wpływ na komórki i
tkanki zdrowe. Obecnie stosowanych jest prawie 100 różnych leków w wielu schematach
terapeutycznych. Leczenie wielolekowe (z kilku różnych substancji czynnych) zwiększa
skuteczność oddziaływania na komórki nowotworowe oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia
oporności na leczenie. Odpowiedni schemat jest stosowany przez lekarza w zależności od
wieku pacjenta, rodzaju nowotworu, jego lokalizacji, stopnia zaawansowania choroby. Istotne
jest również zminimalizowanie skutków ubocznych wdrożonego leczenia.
W grupie leków stosowanych w chemioterapii można wyróżnić takie, których wpływ na
płodność jest potwierdzony oraz te, których oddziaływanie w trakcie leczenia jest mniej
szkodliwe. Wśród tych chemioterapeutyków, których niepożądane działanie zostało
potwierdzone w praktyce klinicznej, są leki z grupy alkilujących.

Substancje z tej grupy wpływają na metabolizm komórkowy i hamują podziały komórek
(działanie cytostatyczne) i z tego właśnie powodu są stosowane, jako skuteczne w niszczeniu
ognisk komórek nowotworowych. Działanie ich jest również szkodliwe na zdrowe tkanki i
komórki w tym komórki rozrodcze. Dlatego zastosowanie leków z tej grupy, np. cyklofosfamidu
lub chlorambucilu prowadzi do zależnej od dawki oligospermii (zbyt niska liczba plemników w
ejakulacie) lub azoospermii u mężczyzn i zniszczenia tzw. rezerwy jajnikowej u kobiet.

W tabeli poniżej przedstawiamy niektóre substancje stosowane w chemioterapii i ich
oddziaływanie na płodność u pacjentów.

Leki alkilujące
niepłodność

powodujące Inne
leki
niepłodność

powodujące Leki bez wpływu na płodność

Cyclophosphamide

Doxorubicin (Adriamycin)

Vincristine

Chlorambucil

Vinblastine

Bleomycin

Procarbazine

Mitoxantrone

Ifosphamide

Cisplatine

Etoposide

Obecnie najczęściej stosowanym schematem chemioterapii jest leczenie przy użyciu kilku
leków równocześnie (polichemioterapia –schematy wielolekowe).

W tabeli poniżej zestawiamy kilka przykładów stosowanych schematów w zależności od
rodzaju chłoniaka:
Chłoniak Hodgkina (ziarnica)
ABVD
Adriamycin,
Bleomycin,
Dacarbazine,Vinblastine

Chłoniaki nieziarnicze (NHL)
R-CHOP
Cyclophaspamide, Vincristine,
Adriamycin, Prednisolone and
Rituximab

Nawrotowy chłoniak
Rituximab,
Cytarabine,
Dexamethasone
and
Cisplastin

CLVPP/PABLOE
R-CVP
Vinblastine,
Bleomycin, Rituximab,Cyclophosphamide,
Procarbazine,
Chlorambucil, Vincristine, Prednisolone
Vincristine,
Etoposide,
Andriamycin, Prednisolone

GEM_NA
Methylprednisolone,
Gemcitabine,Navalbine

Stranford V
Mustine,
Vinblastine,
Prednisolone,
Etoposide

ESHAP
Etoposide,
Methylprednisolone,
Cytarabine, Cisplastin

R-FC
Doxorubicin, Rituximab,
Fludarabine,
Vincristine, Cyclophosphamide
Bleomycin

Radioterapia
W nowotworach układu chłonnego często stosowana jest metoda radioterapii skojarzonej z
chemioterapią. Promieniowanie wywiera negatywny wpływ na proces produkcji i dojrzewania
komórek rozrodczych, oocytów u kobiet i plemników u mężczyzn. Nawet małe dawki
promieniowania jonizującego uszkadzają pęcherzyki pierwotne u kobiet (uniemożliwiając
dojrzewanie komórek jajowych). Jądra są bardziej wrażliwe na oddziaływanie promieniowania.
Bardzo małe dawki uszkadzają spermatogenezę, co prowadzi w efekcie do azoospermii.
Szczególną metodą napromieniania jest TBI (napromienianie całego ciała) stosowaną przed
przeszczepami szpiku kostnego Prowadzi ona do całkowitej utraty płodności u ponad 90%
kobiet i 100 % mężczyzn niezależnie od wieku.
Płodność męska
Wpływ chemioterapii na płodność mężczyzny, przede wszystkim, na jakość i produkcję
nasienia, jest podobny do wpływu radioterapii. Chemioterapia wpływa negatywnie na proces
spermatogenezy (produkcji plemników). Uszkadza dojrzałe, już wyprodukowane oraz
produkowane plemniki. Może też prowadzić do trwałych uszkodzeń komórek pierwotnych, czyli
spermatogonii i spermatocytów. Im większe oddziaływanie leków (wyższe dawki, dłuższy
okres ekspozycji), tym uszkodzenia są większe,a jednocześnie tym trudniejszy i dłuższy czas
odzyskania prawidłowych męskich funkcji rozrodczych. W skrajnych przypadkach może dojść
do trwałego uszkodzenia i trwałej azoospermii (brak plemników w ejakulacie).Największy
wpływ na męską płodność ma leczenie antynowotworowe stanowiące skojarzenie
chemioterapii i radioterapii (głównie na jamę brzuszną lub/ i miednicę). Jednak w wielu
przypadkach leczenie onkologiczne, takie jak chemioterapia, radioterapia czy operacje
nowotworów, może prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty płodności.
Płodność kobieca
Leczenie onkologiczne nie jest obojętne dla funkcji rozrodczych kobiety. Im dłużej trwa
terapia i im wyższe są dawki, ryzyko uszkodzenia układu rozrodczego wzrasta.

Chemioterapia – może uszkodzić lub całkowicie zniszczyć komórki jajowe. Jej wpływ zależy
jednak w bardzo dużym stopniu od rodzaju substancji czynnej stosowanej w leczeniu.
Radioterapia – może uszkodzić układ rozrodczy, w tym jajniki i macicę (w przypadku
napromieniania narządów jamy brzusznej i miednicy).Promieniowanie na przysadkę mózgową
lub obszary mózgowia produkujące hormony może powodować niepłodność przez wpływ na ich
produkcję, co z kolei ściśle związane jest z funkcjonowaniem układu rozrodczego. Przeszczep
szpiku kostnego i komórek macierzystych krwi obwodowej z reguły wymaga zastosowania
wysokodawkowanej chemioterapii (także często w połączeniu z napromienianiem całego
ciała), przez co stanowi duże ryzyko niepłodności w postaci uszkodzenia jajników lub macicy.
Leczenie onkologiczne u kobiet, w tym zastosowanie chemioterapii, czy metody skojarzenia
chemio i radioterapii, niesie ryzyko trwałej lub czasowej utraty płodności na skutek
oddziaływania leków o działaniu cytostatycznym na zdrowe komórki i tkanki. Leczenie
upośledza głównie tzw. rezerwę jajnikową, czyli zmniejsza się liczba komórek jajowych
(oocytów). Często po zakończeniu leczenia jajniki podejmują funkcje fizjologiczne,
przywrócona jest równowaga hormonalna, a zatem i normalna płodność. Jednak ten okres
płodności jest krótszy od fizjologicznego ze względu na zniszczenie pewnej części rezerwy
jajnikowej. Mówi się wtedy o tzw. przedwczesnej menopauzie. U młodych kobiet może ona
nastąpić nawet o 5 do 10 lat wcześniej, niż wskazywałby na to wiek. W wielu przypadkach
następstwem leczenia mogą być, poza zmniejszeniem rezerwy jajnikowej, również zaburzenia
hormonalne lub uszkodzenie układu rodnego. Taka kombinacja działań szkodliwych może
prowadzić do ograniczonej płodności, w wyniku, której zajście w ciążę jest trudne, ale możliwe.
Na skutek przeprowadzonej terapii może wreszcie dojść do sytuacji, w której następuje
całkowity zanik dojrzewania komórek jajowych, niezdolność do zagnieżdżenia się zarodka w
śluzówce macicy oraz niemożność utrzymania ciąży. Mówimy wtedy o całkowitej i trwałej
niepłodności.
Zaleca się, aby po zakończeniu terapii onkologicznej wstrzymać się na okres przynajmniej 12
miesięcy z planowaniem ciąży ze względu na możliwość uszkodzeń genetycznych komórek
jajowych. Niektórzy autorzy uważają, że w przeciągu minimum 6 miesięcy uszkodzone
komórki jajowe ulegają niszczeniu w organizmie kobiety.
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Metody zachowania płodności u pacjentów onkologicznych.
Urszula Sokołowska
Ryzyko wystąpienia trwałej niepłodności wywołanej zastosowaniem cytostatyków w leczeniu
nowotworów układu chłonnego trudno jednoznacznie oszacować. Jest ono możliwe u każdego
pacjenta, a zależne między innymi od jego wieku oraz rodzaju zastosowanej terapii.
Zalecane jest podjęcie działań zmierzających do zachowania płodności przed wdrożeniem
leczenia.

Sposoby zachowania płodności u kobiet.
Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu jednej metod zachowania płodności konieczne jest
przeprowadzenie rozmowy z lekarzem prowadzącym. Przedyskutować należy zarówno ryzyko
niepłodności oraz koniecznie wziąć pod uwagę następujące informacje:
►Nie wszystkie typy nowotworów i zastosowane schematy leczenia onkologicznego będą
miały negatywny wpływ na szansę posiadania potomstwa po zakończeniu terapii.
►Należy pamiętać, iż nawet w przypadku powrotu po leczeniu regularności miesiączki,
uszkodzenia jajnika w wyniku zastosowanej terapii mogą prowadzić do wcześniejszej, niż
można by się tego spodziewać, menopauzy (o 5, 10, a nawet 20 lat).
Komórki jajowe, zarodki czy fragmenty tkanki jajnikowej mogą być zamrożone na wiele lat
i czekać na moment, w którym kobieta zdecyduje się na dziecko po całkowitym wyleczeniu
choroby.
►Leczenie onkologiczne może wywołać przejściowe lub trwałe zaburzenia hormonalne.
Powrót miesiączkowania po wyleczeniu nie zawsze oznacza, że wróciła naturalna płodność. Z
kolei jego brak nie musi oznaczać niepłodności. Jeśli zatem pacjentka chce mieć gwarancję,
że nie zajdzie w ciążę w okresie do 2 lat po leczeniu powinna stosować antykoncepcję.
►Pojawiły się informacje z przeprowadzonych badań klinicznych oraz doniesienia naukowe,
że ciąża po przebytej chorobie nowotworowej nie podnosi ryzyka wznowy (nawet w przypadku
raka piersi), ale istotny wpływ ma jednak czas od zakończenia leczenia.
Choroby nowotworowe układu chłonnego, w tym zarówno ziarnicze (chłoniak Hodgkina) i
chłoniaki nieziarnicze, cechuje dobre rokowanie i szansa wyleczenia. Stosowane terapie są
wysoce skuteczne, ale mogą w różnym stopniu uszkadzać układ rozrodczy, a przede
wszystkim funkcje jajników. W przypadku zastosowania schematu ABVD, który ma niewielki
wpływ na uszkodzenie funkcji jajników, w zasadzie nie ma konieczności włączania metod
zachowania płodności. Leczenie systemowe innego typu np.BEACOPP daje potencjalne
ryzyko niepłodności. Konieczne jest, zatem przedyskutowanie z onkologiem działań
zmierzających do zachowania komórek rozrodczych przed wdrożeniem leczenia
cytostatycznego.

Dodatkowo, w przypadku wyboru metody mrożenia tkanki jajnikowej, lekarz powinien
rozważyć czy nie ma przeciwwskazań do znieczulenia ogólnego lub ryzyka przeszczepienia
tkanki z ogniskiem nowotworowym.
Rekomenduje się, aby zabiegi polegające na zachowaniu płodności podjąć na 2 tygodnie
przed rozpoczęciem chemioterapii.
Jest kilka metod zachowania płodności przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego.
Poniżej podajemy dostępne metody stosowane w zależności od rodzaju planowanej terapii:
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Witryfikacja oocytów
Jest to metoda bardzo szybkiego zamrażania komórek jajowych w niskich temperaturach.
Pozwala ona na mrożenie gamet i przechowywanie ich przez długi czas, niezależnie od
stadium rozwoju. Dzięki tej technice odsetek przeżywalności komórek jajowych jest bardzo
wysoki i sięga nawet 95%. Szczególnie zalecana pacjentkom, które ze względu na specyfikę
choroby i przyjętego protokołu leczenia nie mogą być poddane stymulacji hormonalnej.
Technice witryfikacji mogą być też poddane zapłodnione w procesie in vitro komórki jajowe
(przed pierwszym podziałem komórkowym), ale w takim wypadku jest konieczna stymulacja
hormonalna.
Mrożenie komórek jajowych jest szczególnie zalecane w przypadku, gdy pacjentki są
poddawane chemioterapii lub radioterapii związanej z dużym ryzykiem przedwczesnego
wygaśnięcia pracy jajników i u których czas do rozpoczęcia terapii wynosi przynajmniej
2 tygodnie.Leczenie onkologiczne może rozpocząć się 1-2 dni od pobrania komórek jajowych
(aspiracji z pęcherzyków jajnikowych).
Metoda ta daje około 8% skuteczność zajścia w ciążę (licząc od momentu pobrania komórek
jajowych, poprzez ich zamrożenie, odmrożenie, zapłodnienie in vitro i transplantację).

Zamrażanie zarodków
Procedura polega na pobraniu od pacjentki komórek jajowych przed rozpoczęciem leczenia
onkologicznego, zapłodnieniu in vitro nasieniem partnera oraz ostatecznie na zamrożeniu
powstałych zarodków do czasu późniejszego transferu (po zakończeniu leczenia).
Procedura zwykle wymaga stymulacji hormonalnej, co powoduje pewne ograniczenia w jej
stosowaniu, szczególnie przy nowotworach hormonozależnych.
Tę metodę można zastosować w przzypadku spełnienia kilka warunków:
- pacjentka ma stałego partnera, który będzie dawcą nasienia
- nie ma przeciwwskazań do zastosowania stymulacji hormonalnej w celu uzyskania większej
ilości komórek jajowych do procedury zapłodnienia pozaustrojowego
- czas do rozpoczęcia chemioterapii jest wystarczająco długi (minimum 3-4 tygodnie),
- nowotwór nie jest hormonozależny i jest zgoda lekarza prowadzącego do zastosowania
stymulacji hormonalnej cyklu pacjentki
Zamrażanie tkanki jajnikowej
Polega na laparoskopowym pobraniu fragmentu jajnika i jego zamrożeniu. Zwykle pobiera się
50% jednego jajnika lub, w przypadku bardzo wysokiego ryzyka niepłodności, cały jajnik. Tkankę
jajnikową dzieli się na małe, cienkie skrawki, które zawierają od kilku do kilkunastu pęcherzyków
jajnikowych z komórkami jajowymi w różnym stadium rozwoju. Każdy ze skrawków zamraża się
w ciekłym azocie w oddzielnie. Po zakończeniu leczenia onkologicznego rozmrożone skrawki
jajnika wszczepia się w miejsce wycięcia, w błonę wyścielającą jamę brzuszną. Metoda wiąże
się z maksymalnie dwudniową hospitalizacją w celu przeprowadzenia laparoskopii.
Jest uważana za bezpieczną i skuteczną.
Metoda ta jest szczególnie zalecana w przypadku :
- młode kobiety do 35 roku życia, które mają rozpocząć chemioterapię lub inne leczenie
cytotoksyczne
- przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem leczenia
- brak przeciwwskazań do zabiegu przeprowadzanego w znieczuleniu ogólnym
Implantacja odmrożonych skrawków jajnika może być przeprowadzona nie wcześniej, niż 2 lata
po zakończeniu leczenia onkologicznego, kiedy można z dużym prawdopodobieństwem
wykluczyć ryzyko wznowy.
Skuteczność metody została potwierdzona w praktyce klinicznej wieloma urodzeniami.
Pomimo dużego bezpieczeństwa, może być ona obarczona ryzykiem przeczepienia tkanki ze
zmianami nowotworowymi. Jednak w przypadku zastosowania tej metody u kobiet z chłoniakiem
Hodgkina (dawniej ziarnica złośliwa) nie zanotowano takich przypadków.

Operacje oszczędzające
W celu zachowania płodności często zalecane jest ograniczenie radykalności zabiegu
usunięcia nowotworu. Dotyczy to szczególnie nowotworów jajnika czy szyjki macicy we
wczesnym stadium zaawansowania choroby. Po takim zabiegu wymagane jest szczególnie
wzmożone monitorowanie pacjentek.
Supresja czynności jajników
Jest to farmakologiczne zahamowanie czynności jajników. Wprowadzenie jajnika w stan
„uśpienia” ma na celu zmniejszenie toksyczności prowadzonej terapii onkologicznej.
Repozycja jajników
Chirurgiczne przesunięcie jajników względem pól napromieniania celem ograniczenia
ekspozycji na promieniowanie.
Osłona jajników przed napromienianiem
Metoda jest stosowana w przypadku radioterapii w celu zmniejszenia ekspozycji jajników na
promieniowanie.

Zachowania płodności u mężczyzn.
Od wielu lat podstawową metodą zabezpieczenia materiału genetycznego
u mężczyzny, przyszłego ojca, jest mrożenie nasienia. Procedura jest prosta
technologicznie i pozwala na zamrożenie wielu porcji nasienia, które mogą być
przechowywane w ciekłym azocie przez wiele lat, bez negatywnego wpływu, na
jakość nasienia.

Opracowania powstały dzięki uprzejmości Europejskiego Centrum Macierzyństwa
InviMed w Warszawie.
Więcej na stronie www.zachowacplodnosc.pl i www.invimed.pl
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