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Fertiliteit na kanker 

• Verenigd Koninkrijk 2005: 1400 nieuwe diagnoses van kanker 
bij patiënten onder de leeftijd van 16 jaar met een cumulatief 
risico van 1/500 tot de leeftijd van 15jaar. 

 

• 2250 kankerdiagnoses bij patiënten tussen 15 en 25 jaar 

 

• Langdurige overleving in ongeveer 70% der gevallen 

 

• In 2010: 1/650-750 volwassenen werd ooit behandeld wegens 
één of andere vorm van kanker 
 

       www.nci-n.org.uk  



Fertiliteit na kanker 
Effecten van de ziekte zelf 
• 70% van de mannen met Hodgkin lymphoma: verstoorde 

semenanalyse. (Rueffer et al.  Annals of Oncol 2001: 12;1307-1311 ) 

 

• Werd ook beschreven bij andere maligniteiten (testisca..) 
                     (Hallak et al. J  Assisted Reprod Genetics 2000:17;218-221 ) 

 

• Symptomen zoals koorts, anorexie, stress en pijn kunnen de 
semenkwaliteit beïnvloeden 
 

• Gepuncteerde eicellen van kankerpatiënten vóór start van de 
behandeling  vertonen een verminderde fertilisatieratio  bij IVF ivm 
 controles                            ( Pal et al Hum Reprod 1998: 13; 1837-1840) 

 

   



Fertiliteit na kanker 

• Chemotherapie  

 

• Radiotherapie 

 

• Bepaling van het reproductief potentieel 

 

• Preventie van gonadale beschadiging? 



Fertiliteit  na kanker 

• Ovariële reserve aan follikels 
  bij geboorte : ongeveer 1 000 000 

  menarche: 500 000 

  37-38 jaar: 25 000 (versnelde atresie) 

  50-51 jaar: 1000 – intreden van de natuurlijke menopauze 

 

Elke radiotherapie en/of chemotherapie die aanleiding geeft tot  

een versneld verlies aan follikels,  kan leiden tot premature 

(POF < 40 jaar)  of vervroegde menopauze 
 

              Faddy MJ et al.  Hum Reprod 7:1342-1346 (1992) 

 

       



Fertiliteit na kanker: chemotherapie 

• De graad van gonadotoxiciteit door chemotherapie wordt 
bepaald door: 

–  de leeftijd van de patiënte (ovariële reserve) 

–  de gebruikte antimitotica in monotherapie of in 
combinatie 

–  totale dosis fractionatie 

 
• Meeste gegevens werden bekomen uit retrospectieve studies 

(weinig prospectieve studies die specifiek de invloed van 
bepaalde schema’s op de fertiliteit bestuderen) 

 
• Chemotherapieschema’s worden gedurig aangepast aan 

nieuwe gegevens 

 
 

 



Fertiliteit  na kanker: chemotherapie 

Gonadotoxiciteit is te wijten aan  
–  Het verstoren van cellulaire processen 
 
–  Interferentie met celproliferatie 

 
–  Rechtstreekse cellulaire toxiciteit (alkylerende agentia) 

 
–  Corticale fibrose 
 
–  Beschadiging van bloedvaten 
 
–  Mutagene effecten (platinumderivaten) 



Fertiliteit na kanker: chemotherapie 

• Hoog risico: alkylerende agentia (cyclophosphamide, busulfan,                
chlorambucil, procarbazine, melphalan, ifosfamide …) 

 

• Matig risico :  platinum derivaten, anthracycline antibiotica    
               (anthracycline, doxorubicine) en taxanen 

 

• Laag risico:  vinca alkaloïden,  bleomycine en anti-metabolieten 
 
“Age adjusted damage potential”: alkylerende agentia:  4 
                     platinum derivaten:  1,77  

    Meirow D. Mol Cell Endocrinol 169; 123-131(2000) 
      



Fertiliteit na kanker: radiotherapie 

Vrouw 
Graad van gonadotoxiciteit is afhankelijk van: 

–  Leeftijd van de patiënte (ovariële reserve) - AMH 

–  Dosis 

–  Fractionnatie 

–  Velden 

LD 50: lager dan 2 Gy 

TBI ( 14,4 Gy) zal ongeveer in alle gevallen leiden tot POF 

Effecten van radiotherapie op de uterus: verminderde 
elasticiteit van het myometrium, beschadiging van de 
vascularisatie (miskraam, prematuriteit, IUGR) 



Fertiliteit na kanker: radiotherapie 

Man 
• 0,1 – 1,2 Gy veroorzaakt reeds afwijkingen in de spermatogenese; 

vanaf 4 Gy moet rekening gehouden worden met steriliteit 

 

• Testiculaire funcie is afhandelijk van een complexe interactie tussen 
de sertoli-, leydigcellen en de gameten 

 Sertolicellen (somatische cellen) zijn verantwoordelijk voor de testosterone 
productie (somatische cellen zijn meer resistent tov cytotoxische behandeling 
dan gameten (20 Gy prepubertair tot 30 Gy bij volwassen mannen) 

 

• De timing van het gonadotoxisch insult tov de puberteit is minder 
belangrijk dan de aard van het insult 



Risico op subfertiliteit ifv de pathologie 

• Oncologische behandelingen evolueren 
continu en worden meer en meer “ tailored ” 

• De biologische kennis van de ziekte neemt toe 

• Patiënten worden mondiger en vragen 
informatie omtrent hun fertiliteit na de 
behandeling 



Preventie van schade 
• preventie 

• Vermijd toxische behandelingen 
• GnRH analogen 
• contraceptiva 
• Ovariopexie 
• Conservatieve heelkunde 

 

• cryopreservatie 
• Semen: gemakkelijk en efficient    
• Testiculair weefsel 
• Embryos na IVF: stimulatie, tijd, klein aantal 
• Oocyten: id 
• ovariële cortex: experimenteel 

 





Eicellen invriezen 

• Niet langer experimenteel (vitrificatie) 

• Mature of immature eicellen 

• Na puberteit 

• 2-3 weken, onafhankelijk v menstr cyclus 

• ~5% baby/eicel succes rate 

• 1000s+ babies geboren wereldwijd 

• Een optie voor vrouwen zonder partner (maar om 
ethische redenen ook voor vrouwen met een 
partner) 
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Embryo’s invriezen 

• zeer efficiënte techniek 

• Mature eicellen -> bevrucht door sperma, 
ingevroren (dag 3 – dag 5) en bewaard 

• 2-3 weken 

• zwangerschapscijfers ~25% per embryo 

• Miljoenen babies geboren wereldwijd 
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Embryo’s invriezen 

• Na puberteit 

 

• Niet indien geen partner (donor sperm?) -> nu 
beter eicellen invriezen 
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Hoe stimuleren? 

• Hormonaal gevoelige tumoren? Bvb 
borstkanker < hoge oestradiolwaarden 

• Letrozole protocol 

 

• Natuurlijke cyclus  één eicel 

 - hoge cancellation rate 

 - lage zwangerschapskans 



Ovarieel weefsel invriezen 

 

• Voor en na puberteit (tot adolescentie) 

• Experimenteel, na transplantatie 15 levende 
geboorten (sommige controversieel) 

• Transplantatie herstelt ook hormonale functie 
ovarium 



Ovarieel weefsel invriezen 

• Voordelen 
– snel 
– Ideaal indien dringende therapie nodig 
– Geen ovariële stimulatie nodig  
– Laat toekomstige partner’s sperma toe 
– Laat natuurlijke conceptie toe 
– Herstelt hormoon productie 

 

• Nadelen 
– Experimenteel  
– Beperkt succes tot heden 
– Klein maar mogelijk risico om kankercellen terug te 

transplanteren naar de patiënte 

 



Wie komt in aanmerking? 

• Extrapelvic diseases:  
 Bonn cancer, Follicular thyroid carcinoma, Ewing sarcoma, Oesteosarcoma, Kidney cancer, Breast 

cancer, Melanoma, Neuroblastoma, Bowel malignancy 
 

• Pelvic diseases:  
 Pelvic sarcoma, sarcoblastoma, rhabdomyosarcoma, sacral tumors, recto sigmoid tumors 

 

• Gynecologic malignancy:  
 Early cervical carsinoma, early vaginal carsinoma, early vulvar carsinoma, endometrial 

adenocarsinoma, selected case of ovarian carsinima, exophytic ovarian borderline tumors 
 

• Systemic diseases:   
 Hodgkin’s disease, non-Hodgkin’s lymphoma,  

 

• Chromosomal abnormalities:  
 Deletions, inversions and complelete or mosaic Turner’s disease 

 

• Inflamatory diseases:  
 Crohn’s disease, lupus erythematosus, rhumatoid arthritis, periarteritis nodes 

Europian directives 1999 



Achtergrond 

• Het aantal eicellen ligt vast sedert de foetale periode / nieuwe 
eicellen worden niet aangemaakt (>< Jonathan Tilly, Nature, 
Feb 2012: oogoniale stamcellen) 
 

• Progressief verlies aan eicellen 
– 20 weken zwangerschap: 6-7 miljoen primordiale follikels 
– geboorte: 1-2 miljoen 
– Snel daarna: 300,000 - 400,000 
– Puberteit: 200,000 
– 37 jr: 25,000 
– 51 jr: 1000 

 
• Massieve pool van primordiale follikels in ovariële cortex 

 

http://embryology.med.unsw.edu.au/Notes/images/week1/ovary/ovary20x.gif


Welk deel van het ovarium wordt 
geselecteerd voor bewaring? 

Minder dan 1mm dikte 

 

Waarom? 

 

 

Hoog aantal primordiale follikels 



Invriesprocedure 

http://www.wessingtoncryogenics.co.uk/501197a.jpg




Orthotopische transplantatie 

1. Casus: (Lancet 2004) succesvolle zwangerschap in 
kanker patiënte na orthotopische autologe ovariële 
transplantatie na 6 jaar cryopreservatie   

        (Donnez et al) 

 

 

1. Casus: succesvolle zwangerschap na ovariële 
transplantatie tussen eeneiïge tweelingzussen 
waarvan een in vroegtijdige menopauze 

      

  (Silber et al) 
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Heterotopische plaatsen 

• Onderhuids thv voorarm 

• bovenarm 

• Rechte buikspieren 

• Heup: onderhuids boven bilspier 

• Borst 



Transplantatie naar de voorarm 
 

Oktay, K et al. 2003, Fertil. Steril. 80, 193-198 



Xenotransplantatie 

Transplantatie van menselijk ovarieel weefsel in SCID 
muizen 

 

= 

 

Enkel als experimenteel model (bestuderen van schade 
door chemotherapeutica en beschermende effecten 

van bepaalde stoffen zoals S1P) 



Humane follikelgroei na 25 weken in rugspier van 
getransplanteerde muis 

B 

K 



Ethische aspecten 

1. Artsen moeten patiënten informeren betreffende opties tot preservatie van 

hun fertiliteit en toekomstige reproductieve opties voor het starten van de 

behandeling. 

2. De enige gevestigde methoden zijn heden het invriezen van sperma 

voor mannen en invriezen van eicellen of embryo’s voor vrouwen. 

3. Experimentele procedures zoals invriezen van ovarieel weefsel kunnen 

aangeboden worden in een research setting na toestemming van een 

ethisch comité. 

4. Bezorgdheid betreffende het welzijn van toekomstige kinderen mag geen 

reden zijn om aan patiënten met kanker hulp bij de voortplanting te 

ontzeggen. 

5. Ouders kunnen beslissen om de gameten te bewaren van minderjarige 

kinderen met kanker (slechts) indien ook het kind instemt en indien de 

interventie vermoedelijk netto voordelen zal opleveren voor het kind. 

6. Precieze instructies moeten worden gegeven betreffende de bestemming 

van het materiaal bij overlijden of onbeschikbaarheid van de patiënt. 

EC ASRM, FS, 2005 



Dank u voor uw aandacht! 


