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Rak jądra to najczęstszy guz u mężczyzn w młodym wieku. Zapadalność na raka jąder wzrasta w 

ostatnich latach, z nie do końca poznanych przyczyn. Wcześnie zdiagnozowany rak jądra to 97% 

wyleczalność, rozumiana jako odsetek liczby osób, które przeżyły 5 lat od momentu postawienia 

diagnozy. Takich Pacjentów uważamy za ozdrowieńców. 

 

 

 

Jądro jest gonadą i gruczołem dokrewnym jednocześnie. Rozwojowo, ma podobne pochodzenie jak 

kobiecy jajnik. Jądra położone są  w worku mosznowym i zawieszone na nasieniowodzie. Lewe jądro jest 
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(statystycznie) częściej położone niżej od prawego. Mają owalny kształt, rozmiar od 3,75 cm / 2.5 / 1.8. 

Waga narządu to około 10-15g. W budowie anatomicznej wyróżniamy 2 bieguny, 2 powierzchnie i dwie 

granice. 

 

 

Jądra tworzą się na wysokości odcinka piersiowego kręgosłupa, między kręgiem T10 a T12. Począwszy od 

drugiego miesiąca rozwoju męskiego płodu jądra przechodzą w dół, w kierunku moszny. W momencie 

porodu jądra chłopca powinny już znajdować się w mosznie. 

Sytuacja, kiedy chłopiec rodzi się bez obecności jądra w mosznie nazywa się wnętrostwem i, o ile w ciągu 

12 miesięcy jądra nie zstąpią na miejsce, wymaga ona interwencji chirurga. 
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Każde jądro składa się z 200-300 zrazików. Każdy zrazik zawiera 2-3 kanaliki nasienne. Na poszczególnych 

odcinkach kanalika zachodzi spermatogeneza. Pomiędzy kanalikami znajdują się komórki Sertolego oraz 

komórki miąższowe, odpowiedzialne za produkcję testosteronu. Kanaliki, łącza się ze sobą, w pakietach 

po 20-30 tworząc proste kanały. 

Kanały te stanowią siatkę zlokalizowaną w śródjądrzu. Prowadzi ona plemniki do przewodów 

wyjściowych. 

Na jądrze znajduje się prawidłowe zgrubienie nazywane najądrzem. Jest to kanał, zwinięty, o długości 

około 6 m – tylna część jądra. 

W krew jądro zaopatruje tętnica jądrowa, odchodząca jako gałąź od aorty brzusznej oraz pobocznie, 

tętnica nasieniowodu oraz tętnica mięśnia dźwigacza jądra. 

Krew z jąder odprowadza splot żylny wiciowaty, wpadający do żyły głównej dolnej (z lewej strony lewej 

tętnicy nerkowej). 

Unerwienie aferentne i eferentne jądra pochodzi w układzie współczulnym z segmentu piersiowego T10 

i dalej rdzenia kręgowego.  

 

 

  

Rak jądra – jako jednostka składa się morfologicznie z różnorodnych grup guzów. Najczęściej dotyka 

młodych mężczyzn i stanowi 1-2 % wszystkich nowotworów u mężczyzn. Zapadalność według WHO to 

0.6 przypadku na 100 000 mężczyzn, a śmiertelność 0.3 na 100 000.  

W 95% przypadków mamy do czynienia z guzem GCT – guzem zarodkowokomórkowym. 

Leczenie jest bardzo skuteczne od czasu wprowadzenie leczenia cytostatykami opartymi o platynę. 
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Biorąc pod uwagę GCT średnia zapadalność przypada na 34 rok życia. 

U mężczyzn powyżej 50 r.ż., natomiast, najczęściej występującymi guzami, w obrębie narządów 

moczowo-płciowych, są chłoniaki. 

 

Czynnikami predysponującymi są: nie zejście jądra do moszny na czas, zespół Klinefertera – czyli XXY 

(atrofia jąder, bezpłodność, cechy eunuchidalne, ginekomastia), dodatni wywiad rodzinny, dodatni 

wywiad osobniczy, urazy, zapalenia i infekcje, zaburzenia hormonalne i obecność podwyższonych 

poziomów estrogenów. 
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Jakie choroby, stanowią „raka jąder”: 

1. Wewnątrz-przewodowa neoplazja zarodkowa (IGCN) 

2. Guzy zarodkowe, a wśród nich nasieniaki (klasyczny, anaplastyczny, typ plenikowy) 

Nasieniaki występują najczęściej. Nigdy nie występują w wieku dziecięcym. Częściej w prawym jądrze. 

Początkowo rozwija się w śródjądrzu, stopniowo uciskając okoliczne struktury. W tym przypadku 

Pacjenci, zazwyczaj zgłaszają się z bezbolesna masą na powierzchni jądra. 30% nasieniaków kończy się 

przerzutami ale wśród nich tylko 3% daje objawy przerzutów. 

(rozsiew tylko przez węzły chłonne i krwionośne. Najczęściej do węzłów około – aortalnych, płuc, 

wątroby, kości i mózgu) 

 

 

 

3. Nie-nasienne zadrodkowokomórkowe guzy  (zarodkowy, potworniaki, woreczka żółtkowego, 

kosmówczak, typ mieszany. 

4. Guzy podścieliskowe przewodu płciowego – tzw hormonalne – Guz komórek Leydiga, komórek 

Sertolego, z komórek ziarnistych, włókniaki, rozrodczaki,  

5. Inne – chłoniaki, mięsak prążkowo-komórkowy, czerniak. 
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Podstawowym objawem jest bezbolesny guzek na powierzchni jądra – samobadanie jądra! 

 

 

 

Przy guzach, które 2 lub 3 razy zwiększyły swoją objętość – swój rozmiar - uczucie rozpierania. 

Ból. 

Obrzmienie i przewlekły stan zapalny najądrza. 

Nagły ból lub zwiększenie się objętości całej moszny – zwykle krwotok. 

Przypadkowe urazy – zwiększona objętość moszny. 

 

UWAGA Każdy Pacjent z guzem jądra, aż do momentu 100% wykluczenia raka uznawany jest za Chorego 

onkologicznego. 
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Dodatkowo objawami mogą być: 

- bóle lędźwiowe 

-  duszność, krwioplucie i bóle w klp 

- żółtaczka 

- wodonercze 

- zakrzepica płucna 

Objaw Troiser’a 

 

 

Używane są dwa, podstawowe markery w diagnostyce raka jądra. 

 

AFP i HCG 

 

AFP – w zależności od laboratorium – powinna być poniżej 16 ng/ml 

Okres półtrwania AFP to 5-7 dni 
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HCG – norm poniżej 1 ng/ml 

Okres jej półtrwania to 24-36 h 

Oba markery i relacje między nimi pomagają w diagnozie 80% przypadków raka jądra.  

 

 

 

Wśród innych badań wykorzystywanych w diagnostyce raka jądra są: 

USG moszny – 7.5MHZ 

Badanie palpacyjne 

Markery z surowicy krwi 

Stosujemy także RTG klp, tomografię komputerowa oraz rezonans magnetyczny. 

 

 

Badajcie się przynajmniej 1 raz w miesiącu, to łatwe. Badajcie się nawzajem. Po ciepłym 
prysznicu, lub po ciepłej kąpieli. 
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W pozycji stojącej, delikatnie przesuń palce – ciało między kciukiem a palcem wskazującym, od 
pachwiny, w dół moszny, wyczuwając-wzdłuż powrózka nasiennego (kabelek w środku), aż do 
najądrza. Naturalne zgrubienie na jądrze, w miejscu zetknięcia powrózka z jądrem. 

  
Szukaj na powierzchni jądra (poza najądrzem) zgrubień, gładkich lub okrągłych guzów (mogą być 
wielkości ziarenka ryżu albo grochu) 

 

  
Sprawdź czy moszna nie powiększa się lub nie zmieniła „konsystencji” – bardziej twarda, napięta 
itd. 
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Sprawdź czy nie ma na powierzchni jądra bolesnych miejsc 
 
Powtórz na drugim jądrze. 
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Rak prostaty to gruczolakorak, gruczołu krokowego występujący częściej wśród mężczyzn 45+. 
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Jest to jednostka chorobowa o złożonej patofizjologii. Najprościej rzecz ujmując na skutek mutacji w 

pewnych genach (P53, BCL2 i ERK5) dochodzi do zaburzenia w przesyle chemicznych informacji, 

sterujących odpowiedzią zapalną. 
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Przewlekły stan zapalny powoduje brak apoptozy w małym skupisku komórek, tworzy się wówczas 

wewnątrznabłonkowa neoplazja prostaty. 

Zwieszająca się liczba nieprawidłowych komórek to guz.  

Komórki nowotworowe naciekają z czasem okoliczne struktury  takie jak węzły chłonne, prostnica, 

odbytnica i pęcherz moczowy. 

Przerzuty raka prostaty, zazwyczaj dotykają kości, pęcherz moczowy i układ chłonny. 

 

 

 

 

Jakie czynniki wpływają na ryzyko zachorowania na raka prostaty: 

 

Otyłość 

Wiek – zależność wprost-proporcjonalna 

Dodatni wywiad rodzinny 

Awitaminoza D 

Procesy zapalne przewlekłe gruczołu krokowego 

Wysokie poziomy testosteronu. 
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Jakich objawów możemy się spodziewać u takich Chorych? 

 

Zaburzenia w oddawaniu moczu. Bóle i pieczenie przy mikcji. 

 

Zaburzenia strumienia moczu, np. strumień przerywany. 

Mocz z krwią, nocne oddawanie moczu, bezmocz, bóle w dolnej części brzucha, kręgosłupie i żeber. 

 

Obrzęk węzłów chłonnych 

 

W skrajnych przypadkach niewydolność nerek w następstwie bezmoczu. 
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W postawieniu diagnozy używamy: 

 

Badania poziomu antygenu PSA. Jest to krótkie białko produkowane przez prostatę. Każdy mężczyzna 

ma, niski poziom PSA w surowicy krwi, zwiększa się on naturalnie z wiekiem. Rak prostaty wielokrotnie 

zwiększa produkcję tego antygenu, dzięki czemu jego poziom jest przydatny w diagnostyce. 

 

Poziom PSA powinien mieścić się poniżej 2,5 ng / ml. W zależności od wieku, wyniki do 4 ng/ml 

uznajemy za granice normy – u osób w średnim wieku. U młodszych zleca się już dalsze badania przy 

poziomie 4. 

 

Stosujemy także: 

Badanie per-rectum 

Cyfrowe badanie przezodbytnicze 

USG, CT, MRI i biopsję.  

 

 

 

 

Leczenie obejmuje usunięcie zmiany wraz z gruczołem krokowym.  

Używamy zewnątrz i wewnątrz (tzw brachyterapia) źródłowej radioterapii. 

 

Szeroko stosowana jest także farmakoterapia, oparta o działanie w osi hormonalnej. Skoro, jak 

mówiliśmy, rak prostaty jest wrażliwy na testosteron, to w leczeniu dążymy do obniżenia jego poziomu. 

Możemy blokować więc przysadkę mózgową, która hormonem – lutropiną, steruje wywarzaniem 

testosteronu. Stosuje się leki unieczynniające sam testosteron, lub kombinację wymienionych, wraz lub 
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bez substancji blokującej enzym (5 alfa reduktazę), który odpowiada za przekształcenie testosteronu w 

jego metabolicznie aktywną formę. 

Stosuje się również chemioterapię lekami z różnych grup, działające cytostatycznie, zapobiegając 

namnażaniu się komórek). 

 

 

 

 

 

 

 

Możemy jednak zapobiegać lub przynajmniej zmniejszyć ryzyko zachorowania. 

 

Powinniśmy: 

1. Ograniczyć używki,  

2. Zmniejszyć masę ciała, zwiększając aktywność fizyczną 

3. W miarę możliwości zastąpić w diecie mięsa, warzywami. Ograniczyć konsumpcję 

wielonasyconych kwasów tłuszczowych. 

4. Pilnować podaży witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, selenu i likopenu (np. pomidory po 

obróbce cieplnej). 

 

5. Regularnie poddawać się badaniom lekarskim, co roku od 45 r.ż. 

 

6. Badać co roku poziom PSA. 
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