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Vliv Vliv protinprotináádorovdorovéé llééččby na plodnostby na plodnost
-- vliv na plodnost znvliv na plodnost znáám od pom od poččáátku, tku, 

podrobnpodrobněěji zkoumji zkoumáán an ažž v poslednv posledníí dobdoběě ––
v souvislosti s v souvislosti s úúspspěěchy lchy lééččby a by a 
dlouhodobým pdlouhodobým přřeežžíívváánníím nemocných bez m nemocných bez 
ppřřííznakznakůů onemocnonemocněěnníí

-- „„pozdnpozdní“í“ úúččinek chemoterapie a ozinek chemoterapie a ozáářřeneníí
oblasti vajeoblasti vaječčnnííkkůů nebo varlatnebo varlat



Vliv Vliv protinprotináádorovdorovéé llééččby na plodnostby na plodnost
StupeStupeňň popošškozenkozeníí zzáávisvisíí na: na: 

-- druhu a ddruhu a dáávce pouvce použžititéého lho léékuku
-- vvěěku nemocnku nemocnéého v dobho v doběě llééččbyby
-- individuindividuáálnlníí vnvníímavostimavosti



MoMožžnnéé ddůůsledky posledky pošškozenkozeníí funkcfunkcíí
pohlavnpohlavníích orgch orgáánnůů

mumužži:i:
-- snsníížženeníí popoččtu atu ažž úúplnplnéé vymizenvymizeníí

spermispermiíí →→ neplodnostneplodnost
-- tvorba hormontvorba hormonůů vvěěttššinou zachovinou zachováánana

žženy: eny: 
-- snsníížženeníí popoččtu atu ažž vymizenvymizeníí vajvajííčček ek →→

neplodnostneplodnost
-- snsníížženeníí tvorby hormontvorby hormonůů →→ vymizenvymizeníí

menstruace, pmenstruace, přřededččasnasnéé ppřřííznaky znaky „„ppřřechoduechodu““



MoMožžnosti zachovnosti zachováánníí plodnosti plodnosti -- mumužžii

ppřřed terapied terapiíí: : 
-- vyvyššetetřřeneníí popoččtu, vzhledu  a pohyblivosti tu, vzhledu  a pohyblivosti 

spermispermiíí
-- zamrazamražženeníí spermispermiíí v pv přříípadpaděě kvalitnkvalitníího ho 

vzorkuvzorku
-- skladovskladováánníí a poua použžititíí uchovanuchovanéého spermatu ho spermatu 

v pv přříípadpaděě neobnovenneobnoveníí plodnosti  plodnosti  



MoMožžnosti zachovnosti zachováánníí plodnosti plodnosti -- žženyeny
ppřřed terapied terapiíí::
-- (zamra(zamražženeníí vajvajííčček)ek)
-- zamrazamražženeníí embryembryíí –– zzřříídka dka –– nutnostnutnost

oddoddáálenleníí llééččby nby náádoru doru ++ prpráávnvníí problprobléémymy
-- zamrazamražženeníí tktkáánněě vajevaječčnnííkkůů -- technicktechnickéé

problprobléémymy
-- farmakologickfarmakologickáá ochrana vajeochrana vaječčnnííkkůů



FarmakologickFarmakologickáá ochrana ochrana 
vajevaječčnnííkkůů

utlumenutlumeníí funkce vajefunkce vaječčnnííkkůů pomocpomocíí
lléékkůů na na úúroveroveňň ppřřed pubertoued pubertou

↓↓
snsníížženeníí citlivosti vajecitlivosti vaječčnnííkkůů k k 

šškodlivým kodlivým úúččinkinkůům chemoterapiem chemoterapie
↓↓

zvýzvýššeneníí pravdpravděěpodobnosti zachovpodobnosti zachováánníí
plodnostiplodnosti



MoMožžnosti obnovennosti obnoveníí plodnosti plodnosti -- mumužžii

Metody asistovanMetody asistovanéé reprodukce:reprodukce:
-- IUI IUI –– intrauterinnintrauterinníí inseminace inseminace 

-- zavedenzavedeníí spermispermiíí ppřříímo do mo do 
dděělohy po plohy po přředchozedchozíí
hormonhormonáálnlníí llééččbběě žženyeny
--vyvolvyvoláánníí ovulaceovulace-- inseminaceinseminace



IUI IUI 



MoMožžnosti obnovennosti obnoveníí
plodnosti plodnosti -- mumužžii

-- IVF a ETIVF a ET
-- hormonhormonáálnlníí llééččba ba 
-- MESA, TESE, ICSIMESA, TESE, ICSI

-- ddáárcovstvrcovstvíí spermispermiíí



MoMožžnosti zachovnosti zachováánníí plodnosti plodnosti –– žženyeny
ppřři porui porušše plodnosti po le plodnosti po lééččbběě::

-- IUIIUI
-- hormonhormonáálnlníí llééččbaba
-- nejnejččastastěěji ji –– mimotmimotěělnlníí oplodnoplodněěnníí

„„ve zkumavceve zkumavce““



MimotMimotěělnlníí oplodnoplodněěnníí
IVF (In vitro IVF (In vitro fertilizacefertilizace))
1. hormon1. hormonáálnlníí llééččbaba
2. odb2. odběěr vajr vajííčček, jejich smek, jejich smííchcháánníí se spermiemi   se spermiemi   

v laboratov laboratořři  i  == oplodnoplodněěnníí „„ve zkumavceve zkumavce““
3. po 33. po 3--5 dnech jsou z5 dnech jsou záárodky prodky přřeneseny do    eneseny do    

dděělohy (maximlohy (maximáálnlněě 3), ostatn3), ostatníí jsou jsou 
zamrazamražžena pro pena pro přříípadnpadnéé poupoužžititíí
v budoucnosti v budoucnosti 





DDáárcovstvrcovstvíí vajvajííččekek

-- pokud se u pacientky nepodapokud se u pacientky nepodařříí zzíískat jejskat jejíí
vlastnvlastníí vajvajííččka ka 

-- ddáárkynrkyníí mmůžůže být bue být buďď žžena, kterena, kteráá
podstupuje IVF a mpodstupuje IVF a máá nadbytek vlastnnadbytek vlastníích ch 
vajvajííčček nebo ek nebo žžena, kterena, kteráá je stimulovje stimulováána na 
pouze za pouze za úúččelem darovelem darováánníí



DDáárcovstvrcovstvíí embryembryíí

-- ddáárcem je prcem je páár, který nevyur, který nevyužžije embrya ije embrya 
zzíískanskanáá ppřři oplodni oplodněěnníí ve zkumavce pro ve zkumavce pro 
vlastnvlastníí potpotřřebu ebu 



Gravidita po prodGravidita po proděělanlanéé
protinprotináádorovdorovéé llééččbběě

-- nejdnejdřřííve za rok po ukonve za rok po ukonččeneníí llééččby by 
v  pv  přříípadpaděě remise onemocnremise onemocněěnníí

-- vhodnvhodnéé genetickgenetickéé poradenstvporadenstvíí ve ve 
specializovanspecializovanéé poradnporadněě –– stanovenstanoveníí stupnstupněě
mutagenezymutagenezy



samovolnsamovolněě x   vlivem x   vlivem mutagenmutagenůů
(kou(kouřřeneníí, chemik, chemikáálie, zlie, záářřeneníí, l, lééky ky ……))

↓↓
zzáánik bunik buňňky x oprava chyby  x pky x oprava chyby  x přřeežžititíí

popošškozenkozenéé bubuňňkyky
↓↓

vznik nvznik náádoru + VVVdoru + VVV

MutagenezaMutageneza –– proces, kdy proces, kdy 
dochdocháázzíí ke zmke změěnněě genetickgenetickéé

informace (mutaci)informace (mutaci)







Gravidita po prodGravidita po proděělanlanéé
protinprotináádorovdorovéé llééččbběě

-- nenneníí popisovpopisováán zvýn zvýššený výskyt VVV ani ený výskyt VVV ani 
poruch vývoje u dporuch vývoje u děěttíí, jejich, jejichžž rodirodičč prodproděělal lal 
llééččbu nbu náádorudoru





DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost




