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Pewnego dnia Łucja może chcieć mieć dzieci





Droga Pacjentko,

Nowotwór i sposoby jego leczenia takie jak chemioterapia, radioterapia czy operacja mogą mieć negatywny 
wpływ na rozwój twojej płodności. Prawdopodobnie w obecnej chwili jeszcze nie myślisz o możliwości posia-
dania dzieci, jednak w przyszłości może się to okazać dla ciebie bardzo ważne. Ta broszura udzieli ci ważnych 
informacji na temat płodności.
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Płodność u dziewcząt po chemioterapii lub  radioterapii



Płodność jest to możliwość posiadania własnego potomstwa. Zaczyna się wraz z okresem dojrzewania i zmniej-
sza gdy kobieta się starzeje, kończąc się wraz z menopauzą. Średni wiek przechodzenia menopauzy to 52 lata, 
jednak granica pomiędzy 40 a 55 rokiem życia uznawana jest za normę.

Czym jest płodność dziewczyny lub kobiety ?



Chemioterapia jest leczeniem, podczas którego używa się leków do zatrzymania lub spowolnienia  podziału 
 komórkowego. Leki obierają za swój cel głównie komórki, które szybko się dzielą. Niszczą one przede wszystkim 
złośliwe lub szkodliwe komórki po to by wyleczyć organizm z nowotworu. Niektóre leki stosowane w chemio-
terapii niszczą komórki jajowe i ich wczesne formy komórkowe, które później stają się komórkami jajowymi. 

Radioterapia może także zniszczyć zdrowe komórki, takie jak komórki jajowe, które są w jej zasięgu. Młoda 
kobieta ma więcej jajeczek w swoich jajnikach niż starsza kobieta, tym samym im więcej jest jajeczek tym więk-
sze są szanse, że z niektórymi z nich wszystko będzie w porządku, i że kobieta pozostanie płodna. Dziewczyny, 
które nie osiągnęły okresu dojrzewania są w mniejszym stopniu narażone na bezpłodność ponieważ ich jajniki 
nie są jeszcze aktywne. Jeśli macica znajduje się w zasięgu promieniowania może stracić swoją elastyczność i 
możliwość dostarczania składników odżywczych, co może z kolei doprowadzić do porodu przedwczesnego 
bądź urodzenia dziecka o niskiej masie ciała. 

Radioterapia głowy, podobnie jak miednicy, może mieć wpływ na płodność. Dzieje się tak ponieważ produkcja 
hormonów płciowych w jajnikach jest zależna od produkcji hormonów płciowych w mózgu.

Zarówno chemioterapia jak i radioterapia mogą prowadzić do bezpłodności. Nie możemy jednak określić stop-
nia ryzyka u każdego z osobna. Ostatnie badania wykazały, że po chemioterapii bądź radioterapii jedna trzecia 
dzieci i nastolatków (33 %) może być bezpłodna. Jest to zaledwie 5 % całej populacji. 

Więcej informacji odnośnie prawdopodobieństwa osłabienia płodności i czynników ryzyka znajdziecie na stronie: 
www.alivia.org.pl/program-zachowac-plodnosc,
www.zachowacplodnosc.pl ,
www.pomozim.org.pl .

Na czym  polega chemioterapia  i radioterapia ?



Dziewczynki rodzą się z 1–2 milionami jajeczek w swoich jajnikach. Każda komórka jajowa jest otoczona 
 powłoczką, tworząc wspólnie tak zwany pęcherzyk jajnikowy. Organizm nie jest w stanie produkować nowych 
 pęcherzyków jajnikowych, gdy te zostaną zniszczone przez chemioterapię bądź radioterapię. Pomiędzy okre-
sem dojrzewania a menopauzą hormony płciowe przygotowują niektóre pęcherzyki do dojrzewania, wypusz-
czając raz w miesiącu jajeczko (owulacja). Osłona jajeczka zwana gruczołem żółtkowym, bądź ciałkiem żółtym 
jest porzucana.

Rysunek 1: przekrój poprzeczny jajowodu i macicy, pokazujący rozwój pęcherzyka jajnikowego z jajeczka poprzez 
owulację do ciałka żółtego.

W jaki  sposób  dojrzewają  komórki jajowe i  dlaczego  hormony płciowe są ważne ?



Rysunek 2 i 3:
Cykle hormonów płciowych i związanych z nimi organów.

Pęcherzyki jajnikowe dojrzewają w jajnikach pod wpływem hormonów płciowych. Gruczoł w mózgu zwany 
podwzgórzem produkuje hormon GnRH. Ten z kolei powoduje, że dwa inne hormony płciowe FSH (hormon 
dojrzewania pęcherzyków) i LH (hormon luteinizujący) są produkowane w mózgu przez przysadkę mózgową. 
Te dwa hor mony sprawiają, że pęcherzyki w jajnikach dojrzewają. W trakcie ich rozwoju pęcherzyki produkują 
hormon zwany estrogenem. Jednym z zadań estrogenu jest tworzenie wyściółki macicy.
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Nasienie jest zdolne przeżyć w kobiecej pochwie, macicy lub jajo-
wodach tylko przez 2 do 3 dni. Niezapłodnione jajeczka żyją tylko 
przez 12 godzin. Do zapłodnienia zwykle dochodzi w jajowodzie.

Zdrowa, młoda kobieta ma około 20 % szans w każdym cyklu 
menstruacyjnym by zajść w ciążę. Oznacza to, że para potrzebuje średnio 5 miesięcy (5 cykli menstruacyjnych) 
by kobieta zaszła w ciążę. Jeśli para bezskutecznie stara się zajść w ciążę przez okres 2 lat wówczas mówimy o 
bezpłodności.

Rysunek 4 pokazuje drogę plemnika do zapłodnienia jajeczka.

Jak plemnik zapładnia  komórkę jajową ?
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Od wielu lat naukowcy poszukują czynników wpływających na ryzyko obniżonej płodności po leczeniu no-
wotworu. Jednak ze względu na to, iż leczenie składa się z kilku części, a każda osoba inaczej reaguje na różne 
leki, trudno jest ustalić, który element leczenia i w jakim stopniu wpływa na płodność. Czynniki ryzyka jakie 
są nam znane w chwili obecnej, uzyskane zostały z badań, które są nadal kontynuowane. Możemy oszacować 
indywidualną płodność każdej dziewczyny i rezerwę komórek jajowych przez ocenę cech płciowych i cykli men-
struacyjnych (okresów) oraz poprzez przeprowadzanie testów hormonalnych. Jest to szczególnie wskazane jeśli 
leczenie zaczęło się po okresie dojrzewania oraz jeśli przeszłaś przez któryś z rodzajów leczenia wymienionego 
poniżej, co plasuje cię w grupie podwyższonego ryzyka obniżenia płodności: 

Istnieją także inne leki stosowane w chemioterapii, używane czasami w leczeniu nowotworów u dzieci, które w 
pewnych dawkach mogą obniżyć płodność . Znajdziesz ich listę w załączniku na stronie 19 broszury.

Poproś swojego lekarza, aby napisał poniżej jakim terapiom byłaś poddawana i czy są one związane z niskim, 
średnim bądź wysokim stopniem ryzyka obniżenia twojej płodność.

Leczenie:  

Stopień zagrożenia: y  Wysoki y  Średni y  Niski

Więcej informacji odnośnie terapii znajdziesz na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hemato-
logii Dziecięcej oraz na stronach internetowych: 
www.fundacja.net , www.naratunek.org , www.naszedzieci.org.pl , www.narzeczdzieci.pl , www.pomozim.org.pl .

•	 Radioterapia	miednicy		dawką	około	10	Grey’ów	lub	większą	na	obszar	jajników,	jeśli	miednica	została	
zaatakowana	przez	nowotwór	lub	jeśli	przechodzisz	radioterapię	rdzenia	kręgowego	będącą	częścią	
leczenia nowotworu mózgu.

•	 Radioterapia	całego	ciała	(naświetlanie	całego	ciała)	w	dawce	10	Grey’ów	lub	wyższej	poprzedzająca	
przeszczep komórek macierzystych.

•	 Chemioterapia	przy	użyciu	busulfanu,	dawkowanego		około	14	mg/1	kg	masy	ciała,	jako	część	proce-
dury przeszczepu komórek macierzystych.

Jakie są ryzyka  zmniejszonej płodności ?



Podstawowe	badania	płodności	zawierają:

•	 Historię	leczenia:	
 Lekarz będzie szczególnie zainteresowany twoimi miesiączkami i tym, czy przyjmowałaś jakieś leki hormo-

nalne

•	 Badanie	fizykalne:	
 Lekarz będzie zwracał uwagę na rozwój twoich piersi i włosów łonowych.

•	 Testy	hormonalne:	
 Obejmują pomiar stężenia hormonów płciowych LH, FSH, estradiolu i AMH w Twojej krwi pomiędzy 3 a 5 

dniem twojego cyklu menstruacyjnego. AMH jest dobre do oceny płodności i pokazuje jak wiele komórek 
jajowych posiada kobieta. Podczas pobierania krwi do badań ważna jest informacja czy brałaś jakieś hormo-
ny płciowe, wliczając „pigułkę” ponieważ wpłynie to na wynik testów. Nieprawidłowy wynik będzie musiał 
zostać potwierdzony przez co najmniej jeden dodatkowy test, ponieważ stężenia hormonów mogą się od 
siebie różnić. W niektórych przypadkach dziewczęta podczas chemio-bądź radioterapii nie mają miesiączki, 
która po jakimś czasie znowu się pojawia. Miesiączka może zanikać nawet na 18 miesięcy. 

Z większą dokładnością możemy ocenić ilość komórek jajowych, które pozostały badając twój brzuch ultraso-
nografem. Gdy powtórzone testy wykazują osłabioną płodność, wskazane jest wcześniejsze planowanie rodziny 
i jeśli to możliwe-przedsięwzięcie środków pozwalających na zachowanie płodności.

Jak można zbadać moją płodność ?



Wielu pacjentów chorujących na nowotwór 
martwi się, czy ich dzieci również będą miały 
nowotwór. Wiele badań, opartych na tysiącach 
ludzi z Europy i USA, wykazało, że dzieci ludzi 
chorujących na nowotwór nie są w grupie pod-
wyższonego ryzyka urodzenia się z nowotwo-
rem bądź rozwoju nowotworu. W tej chwili w 
różnych krajach Europy prowadzone są badania 
na temat zdrowia dzieci ludzi, którzy cierpieli na 
nowotwór.

Czy moje dziecko będzie zdrowe ?



Jeśli w twoich jajnikach już znajdują się dojrzewające pęcherzyki jajnikowe, możemy pobrać część komórek 
jajowych przed rozpoczęciem leczenia przy użyciu zabiegu nazywanym punkcją jajników. Przed tym jak przy-
stąpimy do badania, musiałabyś przyjmować hormony przez 14 dni. Następnie jajeczka mogą zostać zamrożone 
i jeśli zajdzie taka konieczność przechowywane przez wiele lat. To, czy twoja kuracja przeciwnowotworowa 
mogłaby być opóźniona o 14 dni zależy od rodzaju nowotworu, z którym się zmagasz i musi zostać to uzgod-
nione z twoim lekarzem prowadzącym. Po twoim powrocie do zdrowia, twoje jajeczka mogą zostać rozmrożone 
i zapłodnione w przypadku gdy zechciałabyś kiedykolwiek mieć dzieci a nie mogła zajść w ciążę w naturalny 
sposób. Szanse na zajście w ciążę w ten sposób wynoszą 30 %–50 %.

Jeśli przechodzisz bądź zakończyłaś okres doj-
rzewania, jest także możliwość pobrania i za-
mrożenia fragmentu tkanki twoich jajników, 
zawierającą dojrzałe jajeczka, przed rozpoczę-
ciem twojego leczenia. Ten proces nie wymaga 
byś brała hormony. Gdy wyzdrowiejesz, tkanka 
może zostać przeszczepiona z powrotem do jaj-
nika. Taki zabieg jest wykonywany jedynie jeśli 
jesteś zdecydowana na posiadanie potomstwa, 
ponieważ nie wiemy jak długo ponownie prze-
szczepiona tkanka zachowa swoje właściwości. 
Ponowne wszczepienie tkanki powinno skutko-
wać tym, że znów zaczniesz sama produkować 
hormony. Ten zabieg wymaga operacji przepro-
wadzanej laparoskopowo, która nie jest jeszcze 
wykonywana zbyt często.

Rysunek 5 pobieranie próbki tkanki jajnika.

Czy płodność  może zostać zachowana przed i po leczeniu ?
Podczas i po okresie dojrzewania



Przed ponownym wszczepieniem tkanki do twojego jajnika, musimy mieć pewność, że nie zawiera ona żadnych 
złośliwych komórek (nowotworowych). Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku białaczek, ale ryzyko 
występuje także przy innych nowotworach rozprzestrzeniających się drogą krwi. W takim wypadku zamiast 
powrotnego wszczepienia tkanki, pobralibyśmy pojedyncze komórki jajowe i użyli ich do sztucznego zapłod-
nienia.



Jeśli musisz przejść radioterapię miednicy, wcześniej możesz zostać poddana operacji polegającej na przemiesz-
czeniu jajników, które są w zasięgu promieniowania. Zarówno operacja, jak i ewentualne komplikacje poopera-
cyjne niosą ze sobą ryzyko takie jak niedokrwienie jajników. Przed powrotem jajników do ich pierwotnej pozycji 
będziemy musieli rozważyć czy będziesz potrzebowała kolejnej radioterapii miednicy i czy tymczasowa zmiana 

położenia jajników nie poskutkuje ich ob-
umarciem za jakiś czas. Może to zostać oce-
nione	badaniem	ultrasonograficznym.

Rysunek 6 pokazuje laparoskopowy zabieg przemieszczenia  
jajników.
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Przed i po okresie dojrzewania



Przed okresem dojrzewania możemy pobrać i zamrozić tkankę z twoich jajników zawierających niedojrzałe 
jajeczka. Metoda pozyskiwania niedojrzałych jajeczek w porównaniu do jajeczek dojrzałych jest ciągle na etapie 
eksperymentalnym i nie jest wykonywana często. Pomimo tego, niektóre szpitale oferują tego typu zabieg dla 
dziewcząt, które mają wysokie ryzyko osłabienia płodności. Na ten moment jest tylko kilka placówek, które 
zajmują się takimi rodzajami tkanek.

Po konsultacji z lekarzem możesz zadecydować wspólnie z rodzicami czy zechcesz podjąć kroki w celu zacho-
wania swojej płodności.

Przed okresem dojrzewania



Twoje leczenie może przyspieszyć proces menopauzy. Jeśli zaczynasz mieć objawy takie jak: uderzenia gorą-
ca, problemy ze snem, czujesz się przygnębiona lub masz ataki paniki, to można je zwalczyć poprzez branie 
 zamienników hormonów płciowych (estrogeny). Możesz przyjmować je w formie tabletek lub plastrów, będą 
one uzupełniane hormonami produkowanymi przez ciałka żółte w twoich jajnikach.

Jeśli miałaś radioterapię głowy w dawce wyższej niż 
30 grayów, twoje podwzgórze może być zniszczo-
ne, co prowadzi tym samym do niedoboru hormonu 
GnRH i utraty funkcji przysadki mózgowej i jajników. 
Wówczas możesz przyjmować dawki hormonów LH 
i FSH w formie zastrzyków, czy przez pompę, która 
odzwierciedla rytm, jak gdyby hormony były produ-
kowane przez twoją przysadkę mózgową.

Sztuczne zapłodnienie jest stosowane wyłącznie wtedy, gdy nie można zajść w ciążę naturalnymi metodami. 
Jakość zapłodnienia zależy głównie od liczby dostępnych komórek jajowych. Sztuczne zapłodnienie oznacza 
zapłodnienie komórki jajowej męskim plemnikiem. 

•	 Plemniki	dodawane	są	do	jajeczek	w	probówce.	Następnie	zapłodnione	komórki	jajowe	umieszczane	są	w	
macicy kobiety. Ten rodzaj zapłodnienia nazywa się zapłodnieniem pozaustrojowym czy też zapłodnieniem 
in vitro.

•	 Pojedynczy	 plemnik	 łączony	 jest	 z	 pojedynczym	 jajeczkiem.	 Zapłodniona	 komórka	 jajowa	 jest	 następnie	
umieszczana w macicy kobiety (rysunek 7, mikroiniekcja plemnika do komórki jajowej, ICSI)
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Rysunek 2: Cykle hormonów płciowych i związanych z nimi organów.

Z czym wiąże się hormonalna terapia zastępcza ?

Co  ze  sztucznym  zapłodnieniem ?



Rysunek 7 pokazuje biopsję jajników (1), sztuczne zapłodnienie poprzez umieszczenie pojedynczego plemnika w 
jajeczku (2) i umieszczenie zarodka w wyściółce macicy (3).

Jeśli chcesz mieć dzieci, a testy na płodność wykazują niską liczbę komórek jajowych, możesz zdecydować czy 
chcesz mieć dziecko w najbliższym czasie, czy raczej zamrozić komórki jajowe lub tkankę jajnika w celu zwięk-
szenia swoich szans w przyszłości .

Więcej informacji na temat leczenia płodności wraz z wykazem klinik znajdziesz na:
www.alivia.org.pl/program-zachowac-plodnosc ,
www.zachowacplodnosc.pl ,
www.pomozim.org.pl .
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połączenie pojedynczego plemnika z komórką jajową (ICSI)



Jeśli	 chcesz	być	matką	możesz	zdecydować	się	na	adopcję.	By	adoptować	dziecko	musisz	mieć	co	najmniej	
21 lat, jednak zasady adopcyjne są mniej zawiłe niż by się to zdawało większości ludzi.

Blisko	4.000	dzieci	w	Wielkiej	Brytanii	czeka	na	adopcję.

By	dowiedzieć	się	więcej	na	temat	adopcji	dziecka	w	Polsce	wejdź	na	strony:	
www.nasz-bocian.pl,
www.adopcja.pl ,
www.parenting.pl .

By	zasięgnąć	informacji	na	temat	adopcji	dziecka	z	zagranicy	odwiedź:	
www.icacentre.org.uk.

Opinia pacjentki przybyłej chorobę nowotworową po adopcji czarnoskórego dziecka:  „Gdybyśmy wcześniej wie-
dzieli, jak bardzo pokochamy Tanishę, prawdopodobnie zdecydowalibyśmy się na ten krok od razu”.

Adopcja



Zapytaj swojego lekarza o możliwości zapłodnienia pozaustrojowego i koszty z tym związane.

Załącznik
Koszty leczenia płodności



Pacjentkom ze średnim ryzykiem wystąpienia niepłodności leczonych według poniższych protokołów jest 
 zalecane badanie płodności:

•	 CWS-SoTiSaR:	 RMS	 Subgroup	C1,	D-H;	Other	 „RMS-like“,	 „Non-RMS-like“	 in	HR,	 	Metastatic	 STS;	
CWS	02:	SR	B,	HR;	96:	SR,	HR;	91:	SR,	HR	HR;	86;	81:

•	 EURAMOS-1:	MAPIE;	COSS	96:	HR;	91:	IOR;	86:	LRV-VI,	HR
•	 Ewing	2008;	Euro	EWING	99;	EICESS	92;	CESS	86;	81:	
•	 HB	1999:	HB	III	SD/PD,	IV	PR;	HCC:	III/IV	PR
•	 EuroNET-PHL-C1:	TG2+3	random	07-11;	HD	2002	Pilot	TG3,	HD	95:	TG3;	90:	TG3;	82:	TG3
•	 HIT	 2000:	 HIT2000-AB4,	 HIT2000-BIS4	 -RT;	 MET-HIT2000-BIS4	 CR/PR,	 P-HIT2000-AB4, 

P-HIT2000-BIS4	-RT;	E-HIT2000-AB4,	E-HIT2000-BIS4	-RT
•	 NB	2004:	MR	<6M,	HR;	97:	HR+Mega,	HR+DT	<6M;	90:	RG2+3	A/B-CR,	RG3	C-D+4;	82:	III	+LK,	IV
•	 SIOP	LGG	2004:	Standard/Intensivierte	Induktion;	96
•	 SIOP	2001/GPOH:	II-IV	+	HR;	93-01:	I-V	+	HR,	IV	Non-CR

Leki ze średnim ryzykiem wystąpienia zaburzeń płodności:

busulfan (N 0.42 g/m2), karboplatyna (N 2 g/m2), cisplatyna (N 0.5 g/m2), cyklofosfamid (N 10 g/m2),  
 etopozyd (N 5 g/m2), ifosfamid (N 42 g/m2), melfalan (N 0.14–0.24 g/m2), prokarbazyna (N 3 g/m2)

Procedury leczenia, szczególnie dla twojego lekarza



Pacjentkom leczonym jednym z poniższych protokołów jest zalecane badanie płodności w przypadku wystą-
pienia nieprawidłowości. Występuje tu niskie ryzyko zaburzeń płodności:

•	 AIEOP-BFM	ALL	2009,	ALL-BFM	2000,	95,	90,	86,	83,	81,	79,	77
•	 AML-BFM	2004,	02,	98,	93,	87,	83,	78
•	 Co-ALL-08-09,	03,	97,	92,	89,	85,	82,	80
•	 CWS-SoTiSaR	2009:	RMS	Subgroup	A,	B,	C2;	02:	LR,	SR	A;	96:	LR;	91:	LR,	HR	LR
•	 EURAMOS-1:	MAP,	MAPifn;	COSS	96:	LR,	S1,	S2;	91:	COSS,	COSS/IOR;	90;	89;	86	LR	I-IV;	85;	82;	

80;	77
•	 EuroNET-PHL-C1	2007-2011	TG1,	TG2+3	random,	seit	2012	TG1-3;	EuroNET-PHL-LP1;	HD	2002	Pilot	

TG1-2;	HD	95:	TG1-2;	90:	TG1-2;	87;	85,	82	TG1-2
•	 HB	99:	I+II;	III	PR;	HCC:	I/II;	III/IV	PR	operabel;	SD/PD;	PR	(operabel,	SD/PD);	94;	89
•	 HIT-HGG	2007
•	 HIT	2000:	HIT2000-BIS4	+RT;	MET-HIT2000-BIS4	SD/PD,	MET-HIT2000-AB4;		P-HIT2000-BIS4	+RT;	

E-HIT2000-BIS4	+RT;	HIT-MED	99;	HIT-SKK	92;	HIT	91;	89;	88;	HIT-SKK	87
•	 Kraniopharyngeom	2007,	2000;	HIT-Endo	99,	96	
•	 NB	2004:	Observation,	MR	N6M;	97:	SR,	HR+DT	N6M;	90:	RG2+3	A/B	+CR,	RGS-C	85;	82:	II-II,	III	-LK;	

79
•	 NHL-BFM	Registry	2012,	B-NHL	BFM	04,	NHL-BFM	95,	90,	86,	83,	81,	79,	77,	76,	75
•	 MAHO	98;	94;	92;	88;	82
•	 MAKEI	96;	89;	86;	83
•	 HIT-GBM	D,	C,	B,	A
•	 SIOP	2001/GPOH:I,	II-IV	ohne	HR;	93-01	I-V	ohne	HR;	89;	82;	80;	79

Radioterapia głowy dawką większą niż 30 grejów w obszarze podwzgórza i przysadki mózgowej może prowa-
dzić do zaburzeń funkcjonowania jajników poprzez niedobór hormonów GnRH oraz FSH i LH.





Dziękujemy	Simone	Reinmuth,	Maria	Yiallourus,	Gerlind	Bode,	Christina	Borgmann-Gerstenberg,	pielęgniar-
kom	i	pacjentom	z	Berlina,	członkom	Ferti-Protekt	i	PanCare,	współpracownikom	stowarzyszenia	onkologii	i	
hematologii dziecięcej za poprawki i owocną współpracę.

Dziękujemy Małgosi Żukowskiej za przetłumaczenie.

Dziękujemy	berlińskiemu	stowarzyszeniu	onkologicznemu	za	sfinansowanie	i	wydanie	broszury	informacyjnej.	
Berlin	2016,	Anja	Borgmann-Staudt.

Dziękuję



„Pewnego dnia Łucja może chcieć mieć dzieci.”
Broszura	informacyjna	dla	dzieci	i	młodzieży	z	choro-
bą nowotworową.
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