
 

 

Rak pęcherza moczowego 



Rak pęcherza moczowego w Polsce w 2013 r. 

• Mężczyźni 

– Zachorowania (4)  5390 (6.89%) 

– Zgony (5)  2686 (5.15%) 

 

• Kobiety 

– Zachorowania (14) 1575 (2%) 

– Zgony (15)    727 (1.73%) 

 

• Razem 

– Zachorowania  6965 

– Zgony   3413 
zmarło 49% chorych !!! 
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Rak pęcherza moczowego w Polsce – kobiety – 2013 
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Rak pęcherza moczowego w Polsce – mężczyźni – 2010 



Czynniki ryzyka zachorowania 

• Palenie papierosów (4 razy częściej niż niepalący) 

• Ekspozycja na czynniki chemiczne 

– aminy aromatyczne 

– benzen 

• Przewlekłe zakażenia dróg moczowych 

• Schistosomatoza (Afryka, Azja, Ameryka Południowa, Karaiby) 

• Chemioterapia – cyklofosfamid 

• Przebyta radioterapia 

• Płeć M:K – 3,8:1 

• Wiek – częściej po 70 roku życia 



Objawy        

• podstawowym objawem jest krwiomocz 

– makroskopowy (widoczny gołym okiem) 

– mikroskopowy (widoczny w badaniu ogólnym moczu) 

 

 
 KRWIOMOCZ MAKROSKOPOWY ZE SKRZEPAMI 

= NOWOTWÓR (głównie pęcherza moczowego) 

 

 
 dopóki nie wykluczy się nowotworu nie należy myśleć o innych 

przyczynach krwiomoczu 

 

 



Objawy        

• uczucie pieczenia, podrażnienia lub bólu w trakcie mikcji 

 

• trudności w oddawaniu moczu do zatrzymania moczu włącznie 

 

• częstomocz 

 

• ból w okolicy pęcherza moczowego 

 

• parcia naglące 

 



Histopatologia raka pęcherza moczowego 

• Rak urotelialny (przejściowokomórkowy) 92% 

• Rak płaskonabłonkowy      5% 

• Gruczolakorak     2% 

• Inne        1% 



Rak pęcherza moczowego TNM 

Podział kliniczny: 

 

•Postać nienaciekająca mięśniówki 

 

•Postać naciekająca mięśniówkę 



Klasyfikacja patomorfologiczna 



Jeżeli podejrzewasz raka pęcherza moczowego 

• Badanie ogólne i posiew moczu 

• USG układu moczowego 

• Badanie cytologiczne osadu moczu 

• Cystoskopia 

 



Rak pęcherza moczowego - rozpoznanie 

 Podstawą rozpoznania nowotworu 

pęcherza moczowego jest wynik 

badania histopatologicznego 

uzyskany po przezcewkowej 

elektroresekcji guza (TURBT) 



TURBT 



Przezcewkowa elektroresekcja guza (TURBT) 

Radykalne usunięcie zmian egzofitycznych 

 

Wynik badania histopatologicznego musi zawierać: 

• określenie stopnia złośliwości histologicznej raka  

• określenie stopnia naciekania mięśniówki 

pęcherza 



Rak pęcherza moczowego 

USTALENIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA KLINICZNEGO 

 

• badanie kliniczne 

• zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej (PA, bok) 

• USG układu moczowego i/lub urografia i/lub KT jamy brzusznej i 

miednicy małej i/lub MRI ewentualnie PET-CT 

• scyntygram kośćca w razie podejrzenia przerzutów 

• badanie parametrów nerkowych, wątrobowych, morfologii krwi, badanie 

ogólne moczu 

• badanie oburęczne w znieczuleniu  



Leczenie – postać nienaciekająca 

• Elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza (TURBT) 

 

– Pojedyncza zmiana o małej agresywności – kontrola 

 

– Guz wieloogniskowy lub o dużej agresywności 

 

• Wlewki dopęcherzowe BCG (immunoterapia) 

• Wlewki dopęcherzowe cystostatyków 

 

– Tendencja do nawrotów !! 



Leczenie – postać naciekająca 

• Usunięcie pęcherza moczowego i (zawsze) regionalnych węzłów 

chłonnych 

 

– Kobieta – pęcherz moczowy z narządem rodnym 

(cystektomia radykalna) 

 

– Mężczyzna – pęcherz moczowy z gruczołem krokowym 

(cystoprostatektomia radykalna) 

 

• Odprowadzenie moczu 

 

• Leczenie uzupełniające - chemioterapia 



Odprowadzenie moczu po cystektomii – operacja Bricker’a 



Zastępczy pęcherz jelitowy Studera 

 


