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Nowotwory  pochodzenia  zarodkowego 
  (TGCT – testicular germ cell tumor) 

1. Nasieniak (seminoma) - ( ok. 40%) 

2. Nowotwory zarodkowe nienasieniakowate - (ok. 45%) 

• rak zarodkowy (carcinoma embryonale) 

• kosmówczak (choriocarcinoma) 

• potworniak (teratoma) dojrzały, niedojrzały 

• guz z pęcherzyka żółtkowego (yolk sac tumor) 

Nowotwory jąder  

3. Guzy mieszane (ok. 15%)  

• zawierają utkanie nasieniaka  i nienasieniaka 



Zachorowalność 

 

Nowotwory jądra stanowiły w 2010 r. 1,6% zachorowań na nowotwory 

złośliwe u mężczyzn. 

 

W grupie młodych dorosłych (20-44 lat) są najczęściej występującym 

nowotworem (25% zachorowań w tej grupie wiekowej). 

 
Krajowy Rejestr Nowotworów, 2010 



Trendy zachorowalności na nowotwory jadra w Polsce w latach 1980-2010 w 
wybranych grupach wieku 



Zachorowalność 
 

70% zachorowań na nowotwory złośliwe  jądra występuje między 20 a 39 
rokiem życia. 

 
Krajowy Rejestr Nowotworów 



Charakterystyka komórek GCNIS/CIS: 
 

• morfologiczne podobieństwo do płodowych gonocytów 

• ekspresja embrionalnych wskaźników pluripotencjalności: OCT4, NANOG, AP2gamma, LIN28 

• ekspresja białek primordial germ cells: PLAP, c-kit 

• hypometylacja DNA 

• wysoka ekspresja specyficznych dla komórek embrionalnych micro-RNAs: miR371-2 

• poliploidia 

• amplifikacja 12p (po uzyskaniu zdolności do przerzutów) 

• plastyczność komórek  



 przedmiotowo 

• jądro -  nierówny zarys z wyczuwalnym twardszym guzem, zwiększona konsystencja całego jądra 

• obwodowe węzły chłonne – podobojczykowe, zaotrzewnowe 

• ginekomastia 

oznaczenie markerów guza jądra:  

AFP – alfa fetoproteina  - nienasieniaki 

βhCG – beta hCG – nienasieniaki 

NSE – neuroenolaza – nasieniaki 

PLAP – fosfataza alkaliczna typu łożyskowego - wszystkie 

LDH – dehydrogenaza mleczanowa, marker rozpadu komórkowego 

 

• ok. 80% nienasieniaków podwyższenie AFP i/lub β-hCG 

• 30 % nasieniaków może mieć podwyższenie tylko β-hCG 

 

prawidłowe poziomy AFP i hCG nie wykluczają  guza jądra 

Diagnostyka guza jądra 



 ultrasonografia 

• jąder 

• brzucha i przestrzeni  zaotrzewnowej 

 

badanie nasienia 

informacja o możliwości zamrożenia nasienia 

 

 badania hormonalne FSH, LH, T, E 

 

 

 

Diagnostyka guza jądra 



Radykalna orchiectomia (hemikastracja wysoka) 
 
 

• zawsze jest metodą z wyboru 

 

• u chorych z masywnymi przerzutami zagrażającymi życiu może być odroczona 

do zakończenia chemioterapii 

 

• brak wskazań do chirurgii organooszczędzającej ( z wyjątkiem guzów 

obustronnych lub jedynego jadra, o niewielkiej średnicy) – leczenie 

eksperymentalne 

 



II. Nowotwory jąder niezarodkowe: 

1. Gonadoblastoma - nowotwór jąder wywodzący się ze sznurów płciowych 

 

3. Sertolioma - nowotwór jąder wywodzący się z komórek Sertoliego 

2. Leydigioma - nowotwór jąder wywodzący się z komórek Leydiga 

 
 u dzieci – przedwczesne dojrzewanie płciowe 
 u dorosłych – ginekomastia 

 



Guzy nie wywodzące się z komórek jądra: 

 

- ostre białaczki limfoblastyczne 

 - przewlekłe białaczki limfoblastyczne 

- chłoniaki 

  

Jądro może być rezerwuarem choroby – wymagane usunięcie przy rzucie choroby  

podstawowej. 


