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POKYNY PRO LÉKAŘE ODESÍLAJÍCÍ PACIENTY NA ZAMRAŽENÍ 
REPRODUKČNÍCH BUNĚK PŘED ONKOLOGICKOU LÉČBOU 

 
I. Kryokonzervace spermatu 

 
Zamražení spermatu je vhodné pro muže, kteří se potýkají se zdravotními problémy, 
především se chystají podstoupit gametotoxickou léčbu. Zamražené spermie je možné 
po úspěšném vyléčení využít k oplození a narození dítěte pomocí metod asistované 
reprodukce - nitroděložní inseminace (IUI) nebo mimotělního oplodnění (IVF). 
 
1. Pacienta ke kryokonzervaci spermatu je nutné objednat na tel č. 532 238 441 – 
andrologická laboratoř Centra asistované reprodukce, minimálně den dopředu 
 
2. V den odběru si pacient s sebou donese žádanku na kryokonzervaci spermatu z 
onkologického pracoviště. 
 
3. V době mražení spermatu je nutné mít serologického vyšetření (dle zákona 
296/2008Sb. ve znění pozdějších předpisů) na: 
• infekce HIV – anti-HIV 1, 2 
• infekce HCV – anti-HCV 
• infekce HBV – HBsAg a anti-HBc 
• syfilis – anti -TP total (IgM + IgG) 
• infekce HTLV I, II – anti-HTLV I, II (provádí se jen v odůvodněných případech u 
pacientů, kteří pocházejí, žijí, mají sexuální partnery či rodiče z oblastí s výskytem 
HTLV). 
Serologické vyšetření je nutné provést v laboratoři Transfúzního a tkáňového 
oddělení FN Brno. Žádanka na vyšetření je níže. Výsledky nesmí být starší 7 dnů. 
 
4. S sebou bude mít pacient vyplněnou a podepsanou „Žádost o kryoprezervaci a 
skladování ejakulátu pro budoucí darování mezi partnery“ včetně podepsání přílohy 
k informovanému souhlasu. Na stažení zde. 
 

II. Kryokonzervace oocytů, embryí, ovariální tkáně 
 
 
      V závislosti na zdravotním stavu pacientky volíme různé metody ochrany reprodukce.      
      Patří mezi ně hormonální útlum vaječníků, zamražení vajíček nebo embryí tzn. vajíček  
      oplozených spermiemi partnera, či zamražení tkáně vaječníků před zahájením  
      onkologické léčby. V tomto případě je po úspěšném ukončení léčby možnost zpětné  
      transplantace tkáně s návratem k normální funkci. 
 
      Objednání na konzultaci  - tel.: 532 238 253 ambulance Centra asistované reprodukce. 

 
 

https://www.cermedbrno.cz/files/kb5w1eq4-4-342-20-3-priloha-is-zadost-o-kryoprezervaci-ejakulatu-a-skladovani-spermii-revize-2022-1-.pdf


                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 


