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Oncofertility - postępowanie medyczne, którego celem jest zachowanie zdolności prokreacyjnych pacjentki, będącej w
okresie reprodukcyjnym, przed rozpoczęciem terapii onkologicznej (chemio- , radioterapii) lub z chorobami
autoimmunologicznymi.
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Metody farmakologiczne:
- GnRH agoniści
- Progestageny
Metody chirurgiczne:
- transpozycja jajników
- onkologiczne operacje oszczędzające
Krioprezerwacja:
- mrożenie zarodków
- mrożenie oocytów
- mrożenie tkanki jajnika
- IVM (in vitro maturation)
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Dlaczego ?:
Wg danych statystycznych National Cancer Institute – 10% pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem inwazyjnym, to kobiety w
wieku < 45 lat
Dzięki wczesnej diagnozie i postępowi w terapii onkologicznej w latach 2002 - 2012 , 83% kobiet poniżej 45 rż., u których
rozpoznano raka przeżyło okres powyżej 5 lat.
Odsetek kobiet w wieku reprodukcyjnym , którym zdiagnozowano raka a które wyraziły chęć zajścia w ciążę, po zakończeniu
terapii onkologicznej wzrósł o 54%
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Terapia onkologiczna niesie ze sobą ryzyko redukcji rezerwy jajnikowej (zarówno zmniejszenia ilości oocytów jak i
uszkodzenia jakości komórek jajowych), czego następstwem są:
- brak miesiączek
- ograniczenie płodności lub niepłodność
- przedwczesna niedoczynność jajników (przedwczesna niewydolność jajników/ przedwczesna menopauza)

Slajd 5
Młode kobiety są mniej wrażliwe na działanie środków gonadotoksycznych , z uwagi na większą rezerwę jajnikową.
Komórki jajowe są bardzo wrażliwe na uszkodzenie pod wpływem napromieniania jak i leczenia farmakologicznego (zwłaszcza
związki alkilujące)
Dotychczas uważano, że dawka 4 Gy doprowadza do utraty połowy posiadanych oocytów, nowsze badania dowodzą jednak , że
dawka < 2 Gy jest już wystarczająca do redukcji rezerwy jajnikowej o połowę.
Radioterapia to nie tylko redukcja rezerwy jajnikowej ale także atrofia endometrium i redukcja objętości macicy- – Emergency
IVF versus ovarian tissue cropreservation. Decision making in fertility preservation for female cancer patients. Fertility and
Sterility.March 2013
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Gonadotoksyczność leczenia onkologicznego wg.
R Flyckt and T. Falcone „Fertility preservation in the female cancer patient” Cancer and fertility. Springer 2016.
Risk level

Treatment

High

Bone marrow transplant
Total body irradiation or pelvic radiation
Cyclophosphamide (alkylating agents),
nitrogen mustards, melphalan, busulfan,
procarbazine, chlorambucil

Medium

Platinums( cisplatin, carboplatin),
nitrosureas, Adriamycin, etoposide

Low

6-mercaptopurine, bleomycin, acidomycin,
vincristine, methotrexate, 5-fluorouracil,
mitomycin

Uncertain

Taxanes, monoclonal antibodies
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Dla kogo? :
Dla kobiet :
- przed leczeniem onkologicznym w okresie prokreacyjnym
- w chorobach autoimmunologicznych
- dla dziewczynek przed okresem pokwitania
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Kiedy?:
W każdym momencie przed włączeniem terapii onkologicznej , albowiem agresywna chemio/ radioterapia w 80% skutkuje:
- uszkodzeniem pęcherzyków i oocytów
- przedwczesną niewydolnością jajników
- utratą płodności
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Past:
Z uwagi na ryzyko przedwczesnej niewydolności jajników , które narasta wraz z wiekiem, do ochrony jajników zastosowano
analogii GnRh
– kontrowersyjne działanie , albowiem pęcherzyki primodialne są niewrażliwe na hormony przedniego płata przysadki
mózgowej
Repozycja jajników:
– związana z ryzykiem operacyjnym,
- niebezpieczeństwo powrotu jajnika w pole objęte napromienianiem,
- ryzyko niedokrwienia jajnika i niedrożności jajowodów
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Present:
Złotym standardem w zachowaniu płodności u pacjentów onkologicznych jest mrożenie oocytów i zarodków.
Dzięki rozwojowi nowych protokołów stymulacyjnych, rozpoczęcie cyklu stymulacyjnego jest możliwe w każdym
momencie cyklu, bez straty co do ilości oocytów jak i ich jakości. – „Effective method for emergency fertility
preservation : random-start ovarian stimulation” . H Cakmak. A. Katz. Fertil Steril.2013
Brak zwłoki w rozpoczęciu terapii onkologicznej u pacjentów poddanych procedurze oncofertility – średnio 71 dni
od postawienia diagnozy to włączenia chemioterapii u pacjentów z protekcją płodności vs. 67 dni w grupie nie
objętej ochroną płodności. - „Timing of breast cancer treatment with oocyte retrievel and embrio
cryopreservation.” J. Baynosa. LM Westphal. J Am Coll Surg.2009

W nowotworach hormonozależnych zastosowanie antyestrogenów (Tamoksifen) i inhibitorów aromatazy
(Letrozol), pozwoliło na ograniczenia stężenia endogennych estrogenów . – „Response to ovarian stimulation in
patients facing gonadotoxic therapy.” LN Johnson, KE Dillon . Reprod Biomed. Online.2013
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Future
IVM: pobranie „cumulus oocyte complex” – pobranie niezależne od fazy cyklu, zwłaszcza jeśli przeciwskazana jest
stymulacja owulacji
Technika zapożyczona z IVF u pacjentek z PCOS, wydaje się obiecująca ale: ma niską skuteczność.
Do chwili obecnej urodzono ponad 5 tys. dzieci w procedurze IVM u pacjentek z zespołem policystycznych jajników ale
tylko jedno u pacjentki z chorobą nowotworową. (BRCA1?)
OTC Ovarian Tissue Criopreservation
Pobranie tkanki jajnika u kobiet w okresie reprodukcyjnym i u dziewczynek.
Nie jest znana ilość wykonanych przeszczepów tkanki jajnika na świecie, wg danych z 2016 r. urodziło się ponad 60 dzieci
a skuteczność procedury wynosi 21% ( średnia skuteczność IVF dla UE 30%).
W chwili obecnej jedyna technologia pozwalająca na odzyskanie aktywności hormonalnej.
W 2015 r opisano pierwszy przypadek uzyskania dojrzałości płciowej u pacjentki, u której tkankę do przeszczepu pobrano
przed okresem pokwitania.
W 2016 r. w Danii urodziło się pierwsze dziecko z matki, u której tkankę jajnika pobrano przed okresem dojrzałości
płciowej.
Przeszczep oocytów – jedno doniesienie o udanym zapłodnieniu. – New advances in ovarian autotransplantation to
restore fertility in cancer patients. M.Salama.T Woodruff. Cancer Metastasis Rev.2015
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Wady i zalety procedury oncofertility
Zalety:
1) Pozwala na natychmiastowe wdrożenie procedury (pobranie tkanki jajnika/ stymulacja owulacji w protokołach
„random start” ).
2) Brak potrzeby wcześniejszej stymulacji – OTC
3) Pozwala na zabezpieczenie funkcji hormonalnej i reprodukcyjnej jajnika – OTC
4) Jedyne postępowanie u dzieci i młodocianych przed okresem pokwitania.
Wady:
1) Ryzyko ponownego wszczepienia do organizmu komórek nowotworu
2) Brak informacji jak przedłużyć życie tkanki jajnika po przeszczepie
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Stanowisko American Society of Clinical Oncology
W celu zachowania płodności u kobiet przed leczeniem onkologicznym rekomenduje się wytworzenie
zarodków a u kobiet samotnych wytworzenie dojrzałych oocytów.
Stosowanie analogów GnRh jako metody protekcji płodności, nie powinno być dłużej rekomendowane, z
uwagi na zbyt słabe dowody ich działania. Analogi GnRh mogą być stosowane w celu kontroli krwawień i
zapewnienia antykoncepcji u pacjentek leczonych onkologicznie.
Wykazano, że pacjentki z mutacja genu BRCA mają obniżoną rezerwę jajnikową, gorzej odpowiadają na
stymulację i są bardziej wrażliwe na chemio/ radioterapię. ( w aspekcie prokreacyjnym).
Pacjentki otrzymujące leczenie biologiczne w 1/3 przypadków cierpią na POI (POF).
Mrożenie nasienia to wciąż jedyna opcja ochrony płodności dla mężczyzn.
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COH – kontrolowana stymulacja owulacji
Stymulację owulacji należy rozpoczęć przed włączeniem terapii onkologicznej (chemioterapii). Wcześniejsze
rozpoczęcie chemioterapii powoduje gorszą odpowiedź jajnika na stymulację a po 2-3 miesiącach terapii
onkologicznej, brak odpowiedzi na stymulację.
Tradycyjnie protokoły stymulacji do IVF rozpoczyna się z początkiem cyklu menstruacyjnego.
Protokoły Random Start pozwalają na rozpoczęcie stymulacji w każdym dniu cyklu, bez stary dla ilości i jakości
oocytów w porównaniu do klasycznych protokołów IVF. – „Effective method for emergency fertility preservation :
random-start ovarian stimulation” . H Cakmak. A. Katz. Fertil Steril.2013
Zastosowanie protokołów z antagonistą GnRh, pozwala na:
- skrócenie czasu stymulacji
- zastosowanie niższych dawek gonadotropin w terapii
- zmniejsza ryzyko zespołu hyperstymulacji (OHSS).
W przypadku raków estrogenowrażliwych, zastosowanie inhibitorów aromatazy lub antyestrogenów pozwala na
utrzymywanie niskiego stężenia estrogenów pomimo stosowania gonadotropin w stymulacji owulacji. – Random start
ovarian stimulation in patients with cancer. H Cakmak M. Rosen. Wolters Kluwer Health. 2015
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Wskazania i przeciwskazania do OTC
Przeszczep tkanki jajnika jest rekomendowany:
- u kobiet przed leczeniem onkologicznym i w chorobach
autoimmunologicznych < 40 rż.
- u dziewczynek przed okresem pokwitania
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Przeciwskazania do przeszczepu tkanki jajnika z uwagi na ryzyko
wznowy po przeszczepie
Rak jajnika
Białaczki
Raki przewodu pokarmowego

Wysokie ryzyko
Wysokie ryzyko
Umiarkowane ryzyko

Rak piersi
Chłoniaki
Nowotwory złośliwe narządu rodnego
Mięsaki
Nowotwory kości i tkanki łącznej

Niskie ryzyko

- u kobiet z guzem estrogenowrażliwym
- u kobiet u których stymulacja owulacji jest przeciwskazana
- w łagodnych guzach jajnika
- w endometriozie
- w przypadku POI(POF)

- u nosicielek mutacji BRCA1, BRCA2
- u pacjentek przygotowywanych do przeszczepu szpiku
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Doświadczenia własne:
W 2017 r pobraliśmy 28 tkanek jajnika
W przeciągu dwóch lat w Invimed zdeponowaliśmy 53 tkanki jajnika.
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Przypadek kliniczny 1
Kobieta lat: 33
Rozpoznanie: rak piersi hormonozleżny (obecne receptory E i P)
Mutacja genu BRCA - nieobecna
AMH 3,03
Poddana COH z wykorzystaniem inhibitora aromatazy
Stężenie Estradiolu w dniu zakończenia stymulacji – 272 pg/ml
Uzyskano 18 oocytów, z czego 15 dojrzałych (83%)
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Przypadek kliniczny 2
Kobieta lat: 27
Rozpoznanie : rak piersi hormonozależny (obecne receptory E i P).
Mutacja genu BRCA - obecna
AMH 3,73
Poddana COH z wykorzystaniem inhibitora aromatazy
Stężenie Estradiolu w dniu zakończenia stymulacji – 849 pg/ml
Uzyskano 12 oocytów, z czego 8 dojrzałych (66%)

Oncofertility - spojrzenie urologa
dr n.med. Michał Szymański
Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie , Warszawa
Wstęp:

We współczesnym świecie niepłodność dotyka 15 % populacji ludzkiej co oznacza, iż co 6 para ma
problemy z prokreacją. Wiele z przyczyn niepłodności jest uleczalnych, co pozwala wielu parom na zostanie
biologicznymi rodzicami. Dużym wyzwaniem terapeutycznym jest zachowanie zdolności prokreacyjnych u
mężczyzn obciążonych chorobami onkologicznymi.
Od 50 lat liczbę plemników w nasieniu oznacza się tą samą techniką zliczeń w polu widzenia mikroskopu.
Zauważalny jest trend stałego pogorszenia jakości i ilości plemników, na co pierwszy zwrócił uwagę James w
1980 roku. O ile w podręcznikach z 1962 roku za prawidłowa liczbę plemników podawano 60-120 ml / ml to
obecne parametry nasienia są zdecydowanie niższe.
Prawidłowe parametry nasienia:
≥ 1,5 ml
Liczba plemników

≥ 15 mln/ml

Ruchomość

≥ 32%

Prawidłowa budowa

≥ 4%

Liczba leukocytów

< 1mln/ml

Bardzo trudno jest wskazać przyczynę takiego stanu. Uważa się, iż chemizacja środowiska,
współczesne plagi cywilizacyjne ( otyłość, nikotynizm, nadużywanie substancji psychoaktywnych ) czy
wielkomiejski styl życia mogą mieć wpływ na obniżenie parametrów nasienia. Nie znany jest wpływ
długotrwałej antykoncepcji hormonalnej matki na zdrowie reprodukcyjne przyszłych dzieci płci
męskiej. Niewątpliwie tendencja do coraz późniejszego zawierania związków z intencją posiadania
potomstwa wpływa niekorzystnie na dzietność.
U każdego pacjenta obciążonego ryzykiem zaburzeń płodności należy przeprowadzić diagnostykę
opartą o dokładny wywiad dotyczący nie tylko życia w wieku dojrzałym, ale także okresu pokwitania,
dzieciństwa i o ile jest to możliwe okresu płodowego – przebiegu ciąży i porodu. Również wywiad
rodzinny, warunki pracy, mieszkania, ekspozycja na stres i toksyny a także stosowane używki i stale
przyjmowane leki są istotne .
Należy wykonać badanie fizykalne, badania obrazowe ( usg jamy brzusznej, w uzasadnionych
przypadkach usg transrektalne), badania laboratoryjne: morfologię krwi z rozmazem, OB, stężenie
glukozy, badanie ogólne moczu i posiew moczu. Wymagane są badanie endokrynologiczne:
oznaczenie stężeń hormonów ( gonadotropiny, androgenów, estradiolu, hormonów tarczycy) oraz
biologicznych markerów nowotworowych takich jak alfafetoproteina, beta-HCG, CEA, PSA. W
uzasadnionych przypadkach diagnostykę możemy rozszerzyć o badania uzupełniające.

Potrzeba ojcostwa jest podstawowa cechą emocjonalną większości mężczyzn a problem zachowania
płodności u chorych onkologicznych wydaje się szczególnie istotny. W USA 3,5% populacji przebyło
leczenie onkologiczne, w roku 2009 odnotowano 766 tysięcy nowych zachorowań na schorzenia
onkologiczne w tym 65 tysięcy u mężczyzn w wieku reprodukcyjnym 20-44 lata. Z uwagi na wagę
zagadnienia powstało wiele organizacji i stowarzyszeń służących pomocą pacjentom chcącym zachować
płodność.
Jedną z najbardziej znanych jest platforma Oncofertility Consortium skupiająca lekarzy rozrodu, biologów
i pacjentów. W Polsce do Krajowego Rejestru Nowotworów prowadzonego przy Centrum Onkologii Instytucie w Warszawie w roku 2012 zgłoszono 76 362 nowych zachorowań u mężczyzn, w tym 3519 w
wieku klasycznie przypisywanym do pojęcia reprodukcji ( 20-44rż). Do tego należy dodać grupę, która
przed okresem pokwitania leczona była onkologicznie - 563 chłopców rocznie. Kolejną liczną grupę
stanowią mężczyźni w wieku 44-65 lat tz „późne ojcostwo„ ,którzy chcą mieć kolejne dziecko w drugim, lub
często trzecim związku.

Trzeba wziąć pod uwagę, że obok typowych schorzeń redukujących osobniczą płodność (choroby układu
sercowo-naczyniowego, choroby neurologiczne, cukrzyca czy hypogonadyzm), choroby onkologiczne
występują tu znacznie częściej niż w młodszych grupach wiekowych – 29 590 mężczyzn.
Szacunkowo rocznie mamy w Polsce do objęcia opieką andrologiczną co najmniej 10 tysięcy pacjentów,
zakładając, że w grupie wiekowej 45-64 tylko co 5-6 deklaruje chęć „późnego ojcostwa”.

Wpływ terapii podejmowanej u pacjentów na nowotwory może niekorzystnie oddziaływać na
zdolności prokreacyjne. Nie ma medycznych sposobów ochrony gonad przed toksycznym wpływem
leczenia onkologicznego.
Wiele cytostatyków oddziałuje na komórki Leydiga, komórki Sortelego, łatwo penetrując barierę krew –
jądro. Już sam nowotwór może poprzez zajęcie gonady lub jej naciek uszkadzać proces spermatogenezy.
Także guzy OUN mogą niekorzystnie wpływać na delikatną równowagę hormonalną regulującą ten
proces. Interwencja chirurgiczna może pozbawić pacjenta gonady, zaburzyć ejakulację lub/i spowodować
trwałą lub przejściową impotencję. Leki stosowane w leczeniu pacjentów onkologicznych jak i
radioterapia mogą powodować przejściowe lub trwałe uszkodzenie nasienia.
Wpływ wybranych chemioterapeutyków na spermatogenezę:
Chemioterapeutyk

Oddziaływanie na spermatogenezę

Chlorambucil, Cyklofosfamid, Prokarbazyna,

Przedłużająca się azoospermia ( brak plemników w ejakulacie)

Melfalan, Cisplatyna
BCNU, CCNU

Azoosermia u dorosłych po leczeniu w dzieciństwie

Busulfan, Ifosfamid, Nitrogen, Aktynomycyna D

Przedłużająca się azoospermia, jeżeli podane z innymi lekami
przeciwnowotworowymi

Adriamycyna, Thiotepa, Arabinosid Cytosyny,

W monoterapiach – redukcja spermatogenezy.

Vinblastyna

W kombinacjach z innymi lekami – przedłużająca się azoospermia.

Wpływ radioterapii na spermatogenezę:
Dawka promieniowania

Wpływ na spermatogenezę

<0,15Gy

Liczba plemników nie zmieniona

>0,15Gy

Odwracalna oligozoospermia (obniżona liczba plemników w ejakulacie)

0,15-0,35Gy ( bezpośrednio na

Odwracalna azoospermia ( po 10-18 mies.)

mosznę )
1,2Gy

Wysokie ryzyko nieodwracalnej azoospermii

2,5Gy ( dawka skumulowana )

Permanentna azoospermii

>6Gy

Zabójcza dawka dla plemników

>15Gy

Uszkodzenie komórek Leydiga

>20Gy

Nieodwracalne zniszczenie komórek Leydiga

W Europie rok rocznie diagnozowane są 24 tysiące nowych zachorowań na raka jądra. Jest to najczęstszy typ
nowotworu notowany u mężczyzn poniżej 45 roku życia. W wielu opracowaniach widoczny jest
systematyczny wzrost zapadalności na ten nowotwór. Najczęściej jest to nowotwór wywodzący się z komórek
płciowych jąder, które zostały zablokowane w procesie dojrzewania. U 95% pacjentów z rozpoznanym rakiem
jądra osiągamy 5 letnie przeżycie.
Obecnie standardem jest zaproponowanie pacjentowi krioprezerwacji nasienia. Jest ona całkowicie
bezpieczna i pozwala na zabezpieczenie nasienia bez jego uszkodzenia w dowolnie długim czasie. Powinniśmy
o niej poinformować każdego pacjenta, u którego planujemy chemioterapię, radioterapię lub leczenie
chirurgiczne mogące uszkodzić spermatogenezę lub ejakulację.
Krioprezerwacja polega na przechowywaniu tkanki, w tym przypadku plemników, w temperaturze ciekłego
azotu ( - 80 do -196 C ). W takiej temperaturze dochodzi do zwolnienia procesów metabolicznych aż do
całkowitego ich zatrzymania, co zapobiega śmierci komórki. Odbywa się przy użyciu specjalnego medium
zapobiegającego uszkodzeniu komórek przez kryształ y wewnątrz i zewnątrzkomórkowe, wytwarzające się w
procesie schładzania. Próbki umieszczane są w szklanych słomkach i przy pomocy automatycznych urządzeń
schładzane w tempie 8-21ºC do temperatury ciekłego azotu. Jako pierwszy przeprowadził takie
doświadczenie prof. Ernest John Christopher Polge w 1949 roku.

W kwestii ustalenia norm jakości i bezpieczeństwa oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania,
konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich obowiązuje dyrektywa
2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 31 marca 2004 roku w sprawie ustalenia
norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania,
przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich. Określa ona konieczność udzielenia
pacjentowi/pacjentce pełnej informacji o możliwości protekcji płodności a także udzielenia takiej
informacji partnerowi.
W przypadku osób niepełnoletnich informowani są rodzice lub opiekunowie prawni a w przypadku
osób między 16 a 18 rokiem życia informacja musi być przekazana również pacjentowi , oraz musi on
wyrazić zgodę na procedurę.
Badania, które przeprowadzamy przed rozpoczęciem procedury krioprezerwacji to: badanie ogólne
nasienia, posiew nasienia (ważny 1 miesiąc), badania infekcyjne (ważne 6 miesięcy): HIV, HCV, HbsAg
(jeśli chory był szczepiony p. HBV -oznaczenie anty-Hbs), WR (VDRL). Jeżeli pacjent nie zdąży wykonać
badań, próbka nasienia zostanie umieszczona w kontenerze infekcyjnym ,a po dostarczeniu wyników
zostaje oznaczona jako jałowa.

Nasienie, zarówno do badania jak i do zabezpieczenia, pozyskujemy na drodze masturbacji po co
najmniej 48-godzinnej przerwie i nie przekraczającej tygodnia od ostatniego wytrysku następnie
materiał przekazuje do laboratorium. U pacjentów światopoglądowo nieakceptujących masturbacji
zalecane jest pozyskanie nasienia w drodze współżycia z użyciem jałowej prezerwatywy i dostarczenie w
ciągu 30- 60 minut do ośrodka krioprezerwacji.

U mężczyzn z aspermią na skutek urazów, nowotworów rdzenia i lub wtórnej do onkoterapii zalecane
jest użycie wibrostymulacji lub elektroejakulacji (24). U pacjentów z azoospermią lub zaawansowaną
oligozoospermią, przy prawidłowej konsystencji i objętości jąder, prawidłowym FSH lub przy wrodzonym
braku nasieniowodów możemy pozyskać nasienie na drodze biopsji jąder (25,26).
Obecnie wykonujemy biopsję otwartą TESE ( Testicular Sperm Extraction, opisana po raz pierwszy w
1942 roku ), mikrochirurgiczną najądrza MESA ( Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration), z użyciem
mikroskopu MTESA ( Micro Testicular Sperm Extraction ) lub przezskórną najądrza PESA ( Percutaneus
Epididymal Sperm Aspiration) bądź jądra TESA ( Testicular Sperm Aspiration).
Zabezpieczone nasienie pacjenta możemy następnie wykorzystać do zapłodnienia wspomaganego.
Najczęściej stosowane sposoby zapłodnienia wspomaganego(27,28,29) to: inseminacja, IVF ( In vitro
fertilizacjon - 1978), ICSI (intracytoplasmic sperm injekcjon - 1992 ).

W podsumowaniu warto położyć nacisk na kwestie:
1. Informowania każdego pacjenta, u którego planujemy leczenie onkologiczne, o możliwości
protekcji płodności na przyszłość.

2. Obecnie Istnieje możliwość wieloletniego przechowywania nasienia.
3. Bankowanie nasienia powinno się odbywać zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej i wytycznymi
WHO.

Elżbieta Wojciechowska-Lampka
Asystent naukowy Centrum Onkologii-Instytut Warszawa

Program badawczy Planu Naukowego na rok 2018 Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

1. Kierownicy projektu: Elżbieta Wojciechowska-Lampka, Mariusz Bidziński
2. Kliniki i Zakłady Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie
3. Wykonawcy: Wojciechowska-Lampka Elżbieta, Szymański Michał, Jagiełło –Gruszfeld Agnieszka, Wiechno Paweł,
Lampka Jacek, Nowecki Zbigniew, Tajer Joanna, Tajer Sylwester ,Skrzypczyk-Ostaszewicz Anna,
Osiadacz Włodzimierz . Katarzyna Pogoda,Rubach Maryna
4 . Tytuł:

Płodność po leczeniu chorych na nowotwory w latach 1986 - 2021 na podstawie materiału Klinik Centrum
Onkologii oraz współpracujących jednostek ginekologicznych, onkologicznych i hematologicznych.
Badanie wieloletnie wieloośrodkowe

Cząstkowe projekty badawcze składające się na PROGRAM BADAWCZY

a) Główny cel;
Analiza wystąpienia zaburzeń płodności po leczeniu onkologicznym i hematoonkologicznym u chorych w
zależności od schematów leczenia chirurgicznego, systemowego, napromieniania, wdrożenia procedur
przeszczepu szpiku i innych. Zastosowanie nowoczesnych metod zabezpieczenia płodności (oncofertility)
przed wdrożeniem leczenia oraz metod wspomaganego rozrodu u pacjentów po leczeniu nowotworowym.
b) uzasadnienie dla podjęcia badań: narastający problem w społeczeństwie polskim i współpraca grupy
badawczej w ramach INCIP (The International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy)
c)materiał i metodologia proponowanych badań;
Na podstawie dokumentacji medycznej, wykonanych badań hormonalnych, specjalistycznych
ginekologicznych oraz innych dane pozyskane zostaną wprowadzone do autorskiego programu
komputerowego i opracowane statystycznie dostępnymi metodami Program komputerowy będzie
modyfikowany w zależności od potrzeb dzięki współpracy z wyspecjalizowanym zespołem informatycznym;

d) Oczekiwane wyniki: Wiarygodna analiza płodności w grupie chorych leczonych w wielu ośrodkach

prowadząca do ewentualnego wdrożenia po opracowaniu w pozostałych ośrodkach onkologicznych i
ginekologicznych w ramach współpracy z towarzystwami naukowymi.
Przedstawienie problemu płodności w szerokich kręgach specjalistów onkologów, hematologów i ginekologów.
Opublikowanie materiału doświadczeń zespołu w czasopismach ginekologicznych i onkologicznych z listy
filadelskiej przyniesie wzrost referencyjności wszystkich ośrodków w Polsce biorących udział w badaniu oraz
znaczenia grup polskich w organizacjach rekomendujących oncofertility
.
e) Wartość niemierzalna dla pacjentów- zwrócenie uwagi na zaburzenia płodności po leczeniu onkologicznym,
jako choroby społecznej przynoszącej niezwykle destrukcyjny wpływ na zdrowie i życie społeczne nie tylko
chorego, ale i jego bliskich.
Wsparcie finansowe i organizacyjne:
Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki Sowie Oczy oraz partnerska organizacja: Fundacja Rak`n
`Roll.
Pozyskanie sponsorów celem doposażenia niezbędnego sprzętu do gabinetów konsultacyjnych współpraca z
Kliniką Invimed i Kliniką Novum, biuletyny informacyjne i edukacyjne oraz programy komputerowe we
współpracy Tesseract Group Sp.z o.o.

Współpraca:
Dębski Romuald, Rzepka Jakub, Kaczyński Jarosław, Dębska Marzena – CMKP Klinika Ginekologii i
Położnictwa Warszawa
Stec Rafał – Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Wielgoś Mirosław i wsp – I Katedra i Klinika Ginekologii WUM Warszawa

Panek Grzegorz- Szpital im. im. Orłowskiego Warszawa
Izabela Kopeć- Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa

Teliga – Czajkowska Justyna, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM
Czajkowski Krzysztof- II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM

Bińkowska Małgorzata-Oddział Patologii Ciąży im. Orłowskiego Warszawa
Rokita Wojciech- Klinika Położnictwa i Ginekologii Wojewódzki Szpital Zespolony Kielce

Organizator:
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