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Historia: 

 Guz Gravitza 

 

 NADNERCZAK 

(Hypernephroma) 

Rak z komórek 

jasnych 

Rak z komórek 

ziarnistych 



TEMAT NR 1: 
 
WIELKOŚĆ i LOKALIZACJA GUZA 







KLASYFIKACJA TNM 

 T - Tumor 

 N - Nodulus 

 M - Metastases 



KLASYFIKACJA TNM 

 T 1 - GUZ NIE PRZEKRACZA                    

  GRANIC NARZĄDU 

 T 2 - GUZ PRZEKRACZA GRANICE   

  NARZĄDU 

 T 3 - UOGOLNIONA CHOROBA    

  NOWOTWOROWA 

 T 4 – PRZERZUTY DO / NACIEK INNYCH  

  NARZĄDÓW (TKANEK)  



T   Guz pierwotny 
TX - Guz pierwotny niedostępny do oceny, 
T0 - Nie stwierdza się obecności guza pierwotnego 
T1 - Guz średnicy do 7 cm w największym wymiarze, 
 ograniczony do miąższu nerki  
 T1a – Guz średnicy do 4 cm 
 T1b – Guz średnicy od 4 do 7 cm 
T2 - Guz średnicy powyżej 7 cm, lecz ograniczony do miąższu 
nerki. 
T3 - Guz nacieka naczynia żylne, lub nadnercze,  
 lub tkankę tłuszczową okołonerkową (w tym 
 okołomiedniczkową – „wnęki”), lecz bez przekraczania 
 powięzi Gerota. 
 T3a - guz nacieka nadnercze lub tkankę tłuszczową 
 okołonerkową, lecz bez przekraczania powięzi Gerota. 
 T3b - guz makroskopowo wrasta w żyłę(y) nerkowe (od 
 segmentarnych, zawierających w ścianie mięśniówkę) 
 lub żyłę główną dolna, dochodząc poniżej przepony 
 T3c - Guz wrasta w żyłę główną dolną i dochodzi 
 powyżej przepony. 
T4 - guz wykracza poza powięź Gerota 

CECHA T - Nerka 



STADIA ZAAWANSOWANIA KLINICZNEGO  
RAKA NERKI 
 
I  T1  N0  M0 
 
II  T2  N0  M0 
 
III  T3  N0  M0 
  T1,T2,T3 N1  M0 
 
IV  T4  N0,N1 M0 
  Każdy T N2  M0 
  Każdy T Każdy N M1 



TEMAT NR 2: 
 
Stosunek do żyły nerkowej 





TEMAT NR 3: 
 
Klasyfikacja nowotworów nerek 





KLASYFIKACJA WHO NOWOTWORÓW NEREK (2002) 

Nowotwory nabłonkowe (raki) nerek: 
Rak jasnokomórkowy 

Rak jasnokomórkowy, wielotorbielowaty 

Rak brodawkowaty 

Rak chromofobny 

Rak z przewodów wyprowadzających (Belliniego) 

Rak rdzeniasty 

Rak z translokacją Xp11 

Rak współistniejący z nefroblastoma 

Rak tubularny śluzowy i wrzecionowatokomórkowy 

Rak niesklasyfikowany 

Onkocytoma 

Guzy metanefryczne (gruczolaki) 

Guzy nefroblastyczne 

Nephroblastoma   

  

Guzy mezenchymalne 
Występujące głównie u dzieci: 

 Clear cell sarcoma   

 Rhabdoid tumour  

 Congenital mesoblastic nephroma  

 Ossifying renal tumour of infants  

Występujące głównie u dorosłych: 

 Leiomyosarcoma (including renal vein) 

 Angiosarcoma   

 Rhabdomyosarcoma  

 Malignant fibrous histiocytoma 

 Haemangiopericytoma   

 Osteosarcoma   

 Angiomyolipoma   

  Epithelioid angiomyolipoma 

 Leiomyoma    

 Haemangioma    

 Lymphangioma   

 Juxtraglomerular cell tumour  

 Renomedullary interstitial cell tumour 

 Schwannoma   

 Solitary fibrous tumour  

   

Mixed mesenchymal and epithelial tumours 

Cystic nephroma    

Mixed epithelial and stromal tumour  

Synovial sarcoma    

Neurendocrine tumours 

Carcinoid     

Neuroendocrine carcinoma   

Primitive neuroectodermal tumour  

Neuroblastoma    

Pheochromocytoma    

Haematopoietic and lymphoid tumours 

Lymphoma  

Leukaemia 

Plasmocytoma   

Germ cell tumours 

 Teratoma  

 Chorioncarcinoma   

Metastatic tumours 

 



Nowotwory nabłonkowe (raki) nerek: 

 

Rak jasnokomórkowy 

 

Rak z przewodów wyprowadzających (Belliniego) 

 

Rak jasnokomórkowy, wielotorbielowaty 

Rak brodawkowaty 

Rak chromofobny 

Rak tubularny śluzowy i wrzecionowatokomórkowy 

 

Onkocytoma 

 

Guzy metanefryczne (gruczolaki) 

 

Angiomyolipoma 



RAK NERKI, TYPJASNOKOMÓRKOWY 

 50 - 70% wszystkich nowotworów nerek, 2% wszystkich nowotworów. 

 M:K 2:1, 6-7 dekada życia 

 Hematuria, ból, wyczucie guza – historia 

 Rozpoznanie pierwotne z przerzutu – 30%, reszta – bezobjawowy 
guz wykryty przypadkowo (USG) 

 MAKROSKOPIA: wyraźnie odgraniczony, lity, barwy 
żółtawej, z ogniskami martwicy. 

 MIKROSKOPIA: układy lite, cewkowe, beleczkowe; 
często nacieki z TIL, wrastanie do naczyń, sporo 
martwicy. 

 ATYPIA JĄDROWA – G1, G2. 

 ROKOWANIE: trudne do określenia (wrastanie do żyły 
nerkowej!). Statystycznie 50% umiera z powodu 
nowotworu. 





RAK NERKI – TYP JASNOKOMÓRKOWY 



TYP 
JASNOKOMÓRKOWY 

 SPORADYCZNY 

Del 3p, mutacje genu VHL 

 WYSTĘPUJĄCY RODZINNIE 

Głównie typ jasnokomórkowy, 

Młody wiek; 

Wieloogniskowość, obustronność; 

Współistnienie z chorobą Von 

Hippel-Lindau 



VON HIPPEL-LINDAU DISEASE 

Choroba genetycznie warunkowana, 

powodująca rozwój torbieli i 

nowotworów w narządach. Do 

najbardziej typowych należą: 

- Naczyniakowatość oka i/lub móżdżku, 

- Torbiele nerek, trzustki, najądrzy, 

- Rak nerek, trzustki, najądrzy, 

-Pheochromocytoma. 



Stopnie Atypii Jądrowej W Raku 
Nerki (Fuhrman I wsp. 1982) 

 G 1: komórki okrągłe, regularne, śr. do 10 m. 

 G 2: komórki nieregularne, śr. do 15 m. 

 G 3: komórki wyraźnie nieregularne, śr. do 20 m, widoczne 

jąderka. 

 G 4: komórki potworniaste, wielojądrowe, śr >20 m, jąderka 

wyraźne, chromatyna grudkowa. 



G 1 

G 3 G 4 

G 2 



Rak z przewodów 
wyprowadzających (Belliniego) 

Najbardziej złośliwy rak nerki! 



Rak z przewodów 
wyprowadzających (Belliniego) 

 0,1% wszystkich raków nerki. 

 Różny wiek (13 – 83 lata), jednak raczej 

młodsi; 

 Objawy kliniczne (hematuria, ból, 

wyczucie guza - tak), rozpoznawany 

najczęściej jako uogólniona choroba, 

szybki przebieg i zgon (50-75% w 

pierwszym roku od rozpoznania) 





Raki o „mniejszej” złośliwości 



Rak jasnokomórkowy,  
typ wielotorbielowaty 

 5% raków nerki; wariant wyłącznie 

typu jasno-komórkowego; 

 M:K 3:1; wiek ten sam jak dla raka 

jasnokomórkowego; 

 Różnicowanie: makrofagi (komórki 

też jasne) wymagają barwień 

immunohistochemicznych; 

 Prognoza: b. dobra (operacja = 

wyleczenie). 



MULTILOCULAR CLEAR CELL CARCINOMA 



RAK BRODAWKOWATY 

 Stanowi ok. 20% wszystkich raków nerek 

 MAKROSKOPIA: guz różnej wielkości, barwy 

różowawej, pola martwicy, posiada torebkę. 

 MIKROSKOPIA: struktury papilarne, 

pseudotorbielkowate, komórka drobna, o małym 

stopniu atypii jądrowej. 

 CYTOGENETYKA: zaburzenia w obrębie 

chromosomu 17. 

 ROKOWANIE: dobre. 





RAK CHROMOFOBNY 

 5% wszystkich raków nerki, głównie w dolnym 
biegunie;  

 wiek, płeć jak w RCC. 

 KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE: WYŁĄCZNIE 
MIKROSKOPOWE! 

 Ziarnista, lekko kwasochłonna cytoplazma. Dodatnia 
reakcja z żelazem koloidalnym (wg. Hale’a), słabo 
dodatnia reakcja z błękitem alcjanu. 

 IHC: dodatnia reakcja z CK 7! 

 ROKOWANIE: dobre 







Barwienie z żelazem koloidalnym Hale’a: 
Wyłącznie „diffuse pattern” 



Rak cewkowy śluzowy i wrzecionowato- 
komórkowy (Mucinous & spindle 
cell  carcinoma) 

 Rzadki (jak do tej pory); 

 K:M 2:1, 6-7 dekada życia 

 MAKROSKOPIA: guz różnej wielkości, barwy 
różowawej, wyraźnie odgraniczony. 

 MIKROSKOPIA: struktury tubularne i lite, 
wrzecionowatokomórkowe. Komórka drobna, o małym 
stopniu atypii jądrowej. Indeks mitotyczny <5%.  

 CYTOGENETYKA: patrz dalej 

 ROKOWANIE: dobre.  





Guzy stosunkowo częste, 
sprawiające trudności w 
różnicowaniu z rakiem nerki 



ONKOCYTOMA 



ONKOCYTOMA 

 5-10% guzów nerek. 

 M:K 2:1, u ludzi starszych (7 dekada), 

asumptomatyczny, 

 MAKROSKOPIA – GUZ BRUNATNY, różnej wielkości, 

wyraźnie odgraniczony 

 MIKROSKOPIA – guz z komórek kwasochłonnych o 

ziarnistej cytoplazmie, tworzących pola lite lub 

pęcherzykowe 

 ROKOWANIE: dobre, wycięcie = wyleczenie. 







ANGIOMYOLIPOMA 



ANGIOMYOLIPOMA (AML) 

 Łagodny guz zawierający trzy komponenty 

mikroskopowe (A-M-L); 

 K:M 3:1; 

 Dwa warianty: sporadyczny oraz 

 Występujący w zespole ze stwardnieniem 

guzowatym - TS (70% pacjentów z TS ma 

AML, <50% pacjentów z AML ma TS) 

 Wieloogniskowość i obustronność 

 Rokowanie: dobre* 
*Wariant epitelioidny AML może dawać przerzuty. 





METANEPHRIC ADENOMA 



Metanephric Adenoma 
- obraz kliniczny 

 W każdym wieku (5 – 83 lata). 

 36 kobiet : 14 mężczyzn. 

 Brak charakterystycznych 
objawów klinicznych 
dotyczących nerek. 

 Policytemia (6 przypadków). 

 Incydentalna Hematuria (5 
przypadków). 



CMKP – 1 (303 231) 

KONFERENCJA KONSULTACYJNA – BIELANY, JESIEŃ 2001 



MF-2, PB 30081 



TEMAT NR 4: 
 
GENETYKA 



RAK NERKI 

 WYSTĘPUJĄCY RODZINNIE 

Von Hippel-Lindau d. (VHL) 

Hereditary papillary renal cancer  

 (C-MET/HGF-R) 

Hereditary leiomyomatosis & RCC  

Bigg-Hogg-Dube (BHD, Folliculin) 

Tuberous sclerosis (TSC1, TSC2) 

3p translocation 

 WYSTĘPUJĄCY SPORADYCZNIE 



Nowotwory złośłiwe nerek, 
częstość, onkogeny 

Typ 
Częstość 

występowania 
Onkogen 

Rak nerki, typ 

jasnokomórkowy 
50-75% VHL 

Rak brodawkowaty 

typu 1 
5% Met 

Rak brodawkowaty 

typu 2 
10% FH 

Rak Chromofobny 5% BHD 

Oncocytoma 5% BHD 

VHL – Von Hippel-Lindau 
FH - fumarate hydratase 
BDH – Birt-Hogg-Dube  



Dziękuję za uwagę 


