
Rak pęcherza moczowego jest jednym 
z nowotworów układu moczowo-płciowego. 

U mężczyzn występuje prawie 3-krotnie 
częściej niż u kobiet. Nowotwór ten wywo-
dzi się najczęściej z nabłonka przejściowe-
go wyścielającego pęcherz moczowy i może 
przybierać postać brodawki (brodawczak/ 
łac. papilloma) wnikającej do wnętrza pęche-
rza. Ten typ komórek rakowych tzw. TCC 
(ang. transitional cell carcinoma) jest najle-
piej poznany i najskuteczniej poddaje się le-
czeniu. Rak przejściowokomórkowy jest naj-
częstszym nowotworem pęcherza (ok. 90% 
przypadków), pozostałe to rak płaskonabłon-
kowy oraz gruczolakorak. Leczenie, podob-
nie jak i w przypadku innych guzów złośli-
wych, zależy od stadium zaawansowania (T) 
oraz stopnia zróżnicowania (G). Jeśli guz nie 
przekroczył blaszki właściwej błony śluzowej, 
zaliczamy go do nowotworów powierzchnio-
wych, natomiast gdy wystąpiły nacieki do po-

wierzchni błony mięśniowej jest to stadium 
zaawansowane (BORKOWSKI on-line). Pierw-
szym etapem leczenia jest usunięcie tkanki 
nowotworowej. Stosuje się również leki po-
dawane do pęcherza, leczenie immunosty-
mulacyjne (szczepionka BCG — pozbawiony 
zjadliwości szczep Mycobacterium bovis), 
a czasem napromienianie. Bakterie zawarte 
w szczepionce BCG wywołują lokalnie stany 
zapalne aktywizując układ odpornościowy do 
walki z nowotworem. Mechanizm działania 
tej szczepionki nie jest do końca poznany, 
mimo to metoda ta jest stosowana z powo-
dzeniem, głównie w leczeniu powierzch-
niowego raka pęcherza moczowego. Wyniki 
leczenia zależą od stadium zaawansowania 
nowotworu, a także indywidualnych cech 
pacjenta. Mimo, że zapadalność na ten no-
wotwór wzrasta, to odnotowuje się, głównie 
u mężczyzn znaczny spadek śmiertelności 
(patrz MILECKI i współaut. 2002).
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CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE RYZYKO ZACHOROWANIA NA RAKA PĘCHERZA

Nie znamy dokładnego mechanizmu pro-
wadzącego do zmiany prawidłowej komórki 
nabłonka pęcherza moczowego w nowotwo-
rową. Wiadomo jedynie, że przyczyniają się 
do tego mutacje i niestabilność genomu ko-
mórki (patrz STELLER 1995). Zasadnicze zmia-
ny związane są z mutacją genów supresoro-
wych (np. p-53) oraz aktywacją protoonkoge-
nów (gen posiadający możliwość przekształ-
cenia się w aktywny onkogen powodujący 

nowotwory), wywołanych m.in. działaniem 
związków toksycznych, promieniowania 
i stresu.

Od wielu lat naukowcy starają się stwo-
rzyć listę czynników, które zwiększają ryzyko 
zachorowania na raka pęcherza moczowego.

SKIPPER i współaut (2003) wykazali, że 
u palaczy czterokrotnie wzrasta możliwość 
wystąpienia raka układu moczowo-płciowego. 
4-aminobifenyl należący do amin aromatycz-
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nych jest karcynogenem obecnym w dymie 
papierosowym, jak również w wielu chemi-
kaliach przemysłowych. Tworzenie rakotwór-
czych związków zachodzi z udziałem białek 
wątrobowych, takich jak cytochrom P450, 
N-acetylotransferaza oraz transferaza S-gluta-
nionu. Cytochrom P450 katalizuje m.in. hy-
droksylację amin aromatycznych, które dosta-
jąc się do nabłonka pęcherza, są substratami 
dla N-acetylotransferazy1. Efektem tej reakcji 
jest powstawanie związków powodujących 
mutacje DNA. Hydroksylamina może także 
ulec działaniu wątrobowej transferazy S-glu-
tationu, przyczyniającej się do powstania po-
chodnej amin aromatycznych nie działającej 
destrukcyjnie na DNA (Ryc.1). Czynnikiem 
zwiększającym ryzyko wystąpienia nowotwo-
ru jest również przewlekłe zapalenie pęche-
rza (patrz JUNG i MESSING 2000). Wiadomo, 
że stanom zapalnym towarzyszą liczne po-
działy mitotyczne oraz zmiany o charakterze 
atypii, metaplazji oraz dysplazji. Jedna z hi-
potez sugeruje wpływ bakterii redukujących 
azot na indukcję alkilacji (metylacja, etylacja 
itd.) zasad azotowych DNA. Wspomniane mi-
kroorganizmy odpowiadają za stany zapalne 
układu moczowo-płciowego. Hipoteza ta po-
wstała po zaobserwowaniu znacznego wzro-
stu poziomu związków azotowych w tych 
procesach.

Kolejnym czynnikiem zwiększającym ryzy-
ko zachorowania na raka pęcherza jest cyklo-
fosfamid (lek immunosupresyjny, hamujący 
podziały komórkowe). U 9 z 19 pacjentów 
poddanych tej terapii zaobserwowano muta-
cję genu supresorowego p-53. Jednakże nie 
wiadomo, czy sam cyklofosfamid, czy jego 
metabolity powodują zmiany w obrębie tego 
genu (patrz JUNG i MESSING 2000).

U mężczyzn trzykrotnie częściej występu-
je rak pęcherza czyżby byli oni bardziej nara-
żeni na czynniki karcynogenne?

Z pewnością większy odsetek mężczyzn 
pali papierosy oraz pracuje w przemyśle 
chemicznym. Jedna z hipotez zakłada tak-
że różnice w aktywności cytochromu P450 
u mężczyzn i u kobiet. Białko to jest zaan-
gażowane m.in. w reakcje hydroksylacji ste-
roidów. Procesy te wymagają NADPH
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i mają kluczowe znaczenie w etapach bio-
syntezy hormonów steroidowych. Męski hor-
mon, testosteron, wpływa na wzrost podzia-
łów komórkowych, natomiast nie oddziałuje 
na szlak programowanej śmierci (apoptozy) 
(OHNO 2000). Intensywność podziałów ko-
mórkowych jest zależna od stężenia testoste-
ronu w organizmie. Im wyższa dawka tego 
hormonu, tym większa liczba proliferujących 
komórek.

Ryc. 1. Drogi metabolizmu amin aromatycz-

nych.

MECHANIZM POWSTAWANIA I LECZENIA RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO 

Badania na osobnikach heterozygotycz-
nych wykazały, że delecja specyficznych al-
leli obserwowana w komórkach nowotwo-
rowych odgrywa kluczową rolę w transfor-
macji nowotworowej. Zazwyczaj mutacje 
dotyczą genów kodujących białka, regulujące 
podziały komórkowe oraz kierujące komórki 
na drogę apoptozy. Jak już wspomniano, naj-
częściej stwierdzane są zmiany w supresoro-
wym genie p-53 (KAWASAKI i współaut.1996). 
W 50% przypadków raka pęcherza moczowe-
go zidentyfikowano mutację genu p-53, która 
przyczynia się do zaburzenia cyklu komórko-
wego, prowadząc do powstania nowotworu 

(LORENZO-ROMERO i współaut. 2003). Oprócz 
badań nad genem p-53 prowadzone są tak-
że prace wyjaśniające rolę supresorowego 
genu Rb. Gen Rb (retinoblastoma) koduje ją-
drowe białko Rb, będące regulatorem cyklu 
komórkowego (patrz JUNG i MESSING 2000). 
Nieufosforylowane białko Rb negatywnie 
reguluje aktywność jednego z czynników 
transkrypcyjnych E2F wiążąc się z nim. Nato-
miast ufosforylowana postać tego białka nie 
łączy się z E2F. Wolny czynnik transkrypcyj-
ny włącza ekspresję genów, których produk-
ty kierują komórkę w fazę S cyklu, podczas 
której materiał genetyczny ulega zreplikowa-
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niu. Mutacja genu Rb powoduje zahamowa-
nie procesu fosforylacji białka Rb, którego 
brak zaobserwowano w komórkach guzów 
(Ryc. 2). Delecja długiego ramienia chromo-
somu 9, na którym znajduje się loci genów 
Rb i p53, została wykryta u 60% chorych na 
raka pęcherza.

Kolejną przyczyną powstawania nowo-
tworów jest nadmierna i nieprawidłowa eks-
presja onkogenów, powodująca powstanie 
cech nowotworowych. Produkty protoonko-
genów pełnią ważną rolę w życiu komórki 
regulując jej wzrost, namnażanie i różnico-
wanie (patrz JUNG i MESSING 2000). Protoon-
kogen c-erb-B2 koduje białko receptorowe 
podobne do receptora naskórkowego czyn-
nika wzrostu (EGFR). W komórkach nowo-
tworowych amplifikacja genu c-erb-B2 przy-
czynia się do jego nadekspresji, powodując 
nadmierną fosforylację (hiperfosforylację) 
białek regulujących wzrost komórek. Wykaza-
no korelację pomiędzy nadekspresją genu c-
-erb-B2 oraz powstawaniem guzów w pęche-
rzu moczowym. Podobne wyniki uzyskano 
badając inny onkogen H-ras. Białko Ras jest 
przedstawicielem rodziny małych białek G, 
zaangażowanych w przekazywanie sygnałów 
zewnątrzkomórkowych z udziałem kinaz ty-
rozynowych, a ich nadekspresja była wykry-
wana w komórkach nowotworowych (JUNG 
i MESSING 2000).

Zaburzenia równowagi pomiędzy podzia-
łami a programowaną śmiercią komórki po-
wodują powstawanie guzów. W celu zaha-
mowania wzrostu guzów należy wprowadzić 
komórki na drogę apoptozy. Naukowcy stara-
ją się stosować terapię genową, która pozwo-
liłaby zahamować proliferację lub zwiększyć 
wrażliwość komórek na leki antynowotwo-
rowe (DUGGAN i współaut. 2001, GOMENZ-
-NAVARRO i współaut. 1999 oraz patrz: SZA-
LA 2000, SZALA i współaut. 2001). Transfor-
macja komórek raka pęcherza moczowego 

wektorem zawierającym zmutowany gen 
p-53 w kodonie 273 (zamiana argininy na 
histydynę), powodowała zwiększenie wrażli-
wości na leki antynowotworowe — cisplaty-
nę oraz doksorubicynę (CHANG i współaut. 
2000; CHANG i LAI 2000, 2001; WADA 2001). 
Także kompleks kwasu retinowego z me-
talami (głównie Ni) hamował proliferację 
komórek oraz obniżał poziom zmutowanej 
formy p53 w komórkach nowotworowych 
(WANG i współaut. 2000; LOTAN i współaut. 
1995,1996). W doświadczeniach używano 
syntetycznych (4HPR, CD437) i naturalnych 
(ATRA, 9-cis retinoid) retinoidów. Obie gru-
py związków wywoływały apoptozę, jednak 
silniejszy efekt proapoptotyczny uzyskano 
stosując syntetyczne analogi tych związków. 
Indukcja apoptozy przez retinoid odbywa się 
z udziałem receptorów jądrowych, które peł-
nią rolę czynników transkrypcyjnych (patrz 
MANTEUFFEL-CYMBOROWSKA 1999, KWIATKOW-
SKA i KWIATKOWSKA-KORCZAK 2000). Okre-
ślone retinoidy wykazują zróżnicowane po-
winowactwo do białek receptorowych. Sto-
sowanie odpowiednich leków jest bardzo 
ważnym elementem terapii, jednak aby móc 
skutecznie walczyć z tą chorobą należało-
by dokładnie poznać mechanizm działania 
środków terapeutycznych oraz zapoznać się 
z możliwościami uruchomienia różnych szla-
ków apoptotycznych.

 Apoptoza przebiega według trzech eta-
pów: inicjacji, fazy efektorowej i wykonaw-
czej. Inicjacja apoptozy może przebiegać na 
drodze receptorowej albo wewnętrznej, za-
leżnej od mitochondrium. Oprócz wymienio-
nych dwóch szlaków istnieje jeszcze jeden 
z udziałem granzymu B i perforyn, jest on 
jednak aktywowany jedynie z udziałem cyto-
toksycznych limfocytów T. 

Dotychczas najlepiej poznaną drogą apop-
tozy jest zewnętrzny szlak uruchamiany przez 
połączenie liganda FasL z błonowym recepto-
rem Fas (patrz KŁYSZEJKO-STEFANOWICZ 2002). 
W wyniku związania z ligandem, receptor 
ulega trimeryzacji i tworzy agregaty wnikają-
ce do cytoplazmy komórek. Sygnał o śmierci 
przekazywany jest następnie za pośrednic-
twem białka adaptorowego FADD (ang. fas 
associated death domain), które łączy się 
swoją domeną śmierci z podobną domeną 
obecną w cząsteczce prokaspazy-8. Tak po-
wstały kompleks białek nazywany jest DISC 
(ang. death inducing signaling complex). 
W następstwie utworzenia DISC dochodzi 
do przekształcenia nieaktywnego zymogenu 
prokaspazy- 8, w jej czynną enzymatycznie 

Ryc. 2. Wpływ form białka Rb na cykl komór-

kowy
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formę (kaspazę 8), która rozpoczyna kaskadę 
zdarzeń prowadzących do śmierci komórki 
(Ryc. 3). Kaspaza 8 może aktywować wyko-
nawcze proteazy cysteinowe do których na-
leżą: kaspazy 3, 6 i 7 (patrz MRÓZ i MŁYNAR-
CZYK 2003). Te z kolei odpowiadają za cięcie 
proteolityczne poszczególnych białek komór-
ki, m.in. lamin i białek cytoszkieletu. Dalszy 
ciąg reakcji przebiega tak samo w szlaku 
receptorowym i wewnętrznym. W komórce 
aktywowane są enzymy tnące DNA. Po de-
gradacji DNA następuje segregacja organelli, 
fragmentacja cytoplazmy i formowanie ciałek 
apoptotycznych. Natomiast zmiany zachodzą-
ce na poziomie błony komórkowej umożli-
wiają efektywną fagocytozę ciałek apopto-
tycznych przez m.in. makrofagi (patrz SULEJ-
CZAK 2000).

W surowicy pacjentów cierpiących na 
raka pęcherza moczowego wykryto rozpusz-
czalne formy Fas (MIZUTANI i współaut. 1998, 
2001). Przyczyną tego jest mutacja odcinka 
kodującego sekwencję kotwiczącą receptor 
w błonie, co powoduje brak związania re-
ceptora z powierzchnią błony komórkowej. 
Związanie FasL przez receptor Fas odgrywa 
ważną rolę w naturalnej śmierci komórek, 
stąd brak połączenia liganda z receptorem 
nie uruchamia kaskady reakcji prowadzą-
cych do apoptozy, promując tym samym po-
wstawanie nowotworu (WILLERT i współaut. 
2002). Jednym z leków stosowanych w te-
rapii antynowotworowej jest mitomycyna 
C (związek alkilujący, hamujący syntezę DNA 
komórek nowotworowych w fazie G1 i S cy-
klu komórkowego) (KELLY i współaut. 2000). 
Badania dowiodły, że niszczy ona komór-

ki nowotworowe dzięki uruchomieniu ze-
wnętrznego szlaku apoptozy. Wprowadzenie 
do komórek raka pęcherza moczowego prze-
ciwciał anti-Fas powodowało zahamowanie 
terapeutycznego działania mitomycyny C. Po-
dobne rezultaty uzyskano stosując inhibitor 
kaspazy 3. Mitomycyna wpływa na zahamo-
wanie replikacji DNA, generuje powstawanie 
wolnych rodników oraz aktywuje i zwiększa 
ekspresję kaspazy 3 (LIU i współaut. 2003). 
Drugim lekiem antynowotworowym, który 
aktywuje zewnętrzny szlak apoptotyczny, jest 
adriamycyna (MIZUTANI i współaut. 1999). 
W odróżnieniu od mitomycyny, wpływa on 
na szlak za pośrednictwem receptora bło-
nowego TRAIL (Apo2). Jest to receptor cy-
tokiny indukującej apoptozę w komórkach 
nowotworowych, jednocześnie wykazującej 
niewielką toksyczność wobec komórek pra-
widłowych (patrz MRÓZ i MŁYNARCZYK 2003). 
Traktowanie komórek nowotworowych ad-
riamycyną oraz rozpuszczalną formą liganda 
Apo2L, powodowało znaczne zwiększenie 
wrażliwości komórek rakowych na działanie 
leku.

Nie tylko „szlak receptorowy” może być 
induktorem programowanej śmierci komó-
rek nowotworowych. Badania prowadzone 
m.in. na liniach komórkowych dowiodły, iż 
niektóre leki antynowotworowe działają po-
przez indukcję szlaku wewnętrznego (FU 
i współaut. 2003, YUAN i współaut. 2002). 
W wyniku zniszczenia DNA, szoku ciepl-
nego oraz stresu oksydacyjnego dochodzi 
w komórkach do aktywacji ścieżki zależnej 
od mitochondrium. Szlak ten może być uru-
chamiany poprzez wiele różnych czynników 
(SUSIN i wpółaut. 1999). Uszkodzenia komór-
ki wpływają stymulująco bądź hamująco na 
ekspresję odpowiednich białek. Jest to zwią-
zane, między innymi, z aktywacją supresora 
nowotworu p53. Białko p53 jest czynnikiem 
regulującym transkrypcję genów kodujących 
białka z rodziny Bcl-2. Rodzinę tę reprezen-
tują liczne inhibitory i stymulatory procesu 
apoptozy. W wypadku zadziałania silnego 
bodźca skłaniającego komórkę do śmierci 
dochodzi do syntezy stymulatorów tworzą-
cych megakanały w błonie mitochondrialnej. 
Z mitochondrium wypływa szereg białek 
(m.in. endonukleaza G, odpowiedzialna za 
cięcie jądrowego DNA oraz inne regulatory 
apoptozy) i najważniejsza dla dalszych wyda-
rzeń cząsteczka — cytochrom c. Jednocześnie 
w mitochondrium dochodzi do spadku po-
tencjału błonowego, lecz wciąż nie wiadomo 
czy jest to wtórny efekt otwarcia megakana-

Ryc. 3. Schemat jednej z zewnętrznych dróg 

apototycznych — szlak z udzałem białka Fas
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łów, czy może przyczyna zajścia tego zjawi-
ska (BORNER 2003). W cytozolu cytochrom c 
łączy się z białkiem efektorowym apoptozy 
Apaf-1 (ang. apoptosis protease activating 
factor-1) w obecności ATP bądź dATP. W ten 
sposób tworzy się heptameryczny kompleks 
zwany apoptosomem albo „kołem śmierci”, 
który rzeczywiście przypomina swoją budo-
wą koło. Centralny region tego kompleksu 
składa się z prokaspazy 9 (SOENGAS i współ-
aut. 1999). Po wysyceniu apoptosomu pro-
kaspazą 9 dochodzi do jej proteolitycznego 
cięcia i aktywacji. Jedna z domen białka Apa-
f1 aktywuje prokaspazę 9, co z kolei wpły-
wa na możliwość działania kaspazy 3, która 
jest czynnikiem sprawczym dalszych etapów 
reakcji prowadzących do śmierci komórki 
(ACEHAN i współaut. 2002, CAIN i współaut. 
2002). Na etapie apoptosomu może jeszcze 
dojść do zahamowania apoptozy w wyniku 
działania różnych inhibitorów, np. białek IAP, 
Bcl-

XL
, itp. (SHIMIZU i współaut. 1999, CHAU 

i współaut. 2000, ROZENFELD-GRANOT i współ-
aut. 2002) (Ryc. 4).

Taksol jest lekiem często stosowanym 
w terapii nowotworowej (YUAN i współaut. 
2002). Lek ten stymuluje tworzenie układu 
mikrotubularnego, a następnie blokuje jego 

podział. Wiadomo, że układ ten pełni waż-
ną rolę w procesie powstawania wrzeciona 
kariokinetycznego podczas mitozy. Wskutek 
tego komórka zostaje zatrzymana w fazie cy-
klu G2/M. Białka identyfikujące zaburzenia 
cyklu kierują zmienioną komórkę na drogę 
śmierci. W komórkach traktowanych tak-
solem wykrywano towarzyszącą apoptozie 
aktywność kaspaz 2, 3 i 9. Ponadto zareje-
strowano fosforylację białek z rodziny Bcl-2, 
wywołującą efekt proapoptotyczny (YUAN 
i współaut. 2002). Przy okazji omawiania 
apoptozy należy dodać, że dwa główne szlaki 
jej inicjowania łączą się w komórkach przez 
białko Bid, należące do rodziny Bcl-2. Może 
ono promować tworzenie megakanałów 
w mitochondrium podczas szlaku wewnętrz-
nego, ale też receptorowego. Przyczynia się 
do tego kaspaza 8, która tnie Bid w cytopla-
zmie i powoduje powstanie formy aktywnej 
tBid. Ta z kolei, wiąże się z białkiem Bax, 
które migruje do mitochondrium, gdzie dzia-
ła proapoptotycznie (BORNER 2003, SULEJCZAK 
2000; patrz także SULEJCZAK 2003). Możliwe, 
iż w przyszłości mechanizm działania Bid zo-
stanie wykorzystany przy opracowaniu no-
wej terapii nowotworowej (GIANNOPOULOU 
i współaut. 2002). 

Ryc. 4. Schemat wewnętrzny apoptotycznego. Połączenie szlaku receptorowego i mitochondrial-

nego.

PODSUMOWANIE

Rak pęcherza moczowego, jak już wspo-
mniano, jest jednym z częściej występują-

cych schorzeń układu moczowo-płciowego, 
jednak wieloletnie badania i wczesne wy-
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krycie niepokojących zmian pozwoliły na 
znaczne obniżenie śmiertelności pacjentów. 
Poznanie czynników zwiększających ryzyko 
zachorowania umożliwia ochronę przed no-
wotworem pęcherza moczowego. Pomimo, iż 
leczenie nowotworów jest bardzo trudne, to 
jednak poznanie mechanizmów powstawania 
raka oraz działania leków pozwala na sku-
teczniejszą walkę z tą chorobą. Zastosowa-

nie terapii genowej w leczeniu nowotworów 
stwarza ogromne możliwości. Leczenie cho-
rych poprzez genetyczną manipulację komó-
rek, pozwoliłoby na naprawę zmutowanego 
genu i wyeliminowanie przyczyn choroby. 
Możliwości terapii genowej są przedmiotem 
badań wielu naukowców, jednak stosowanie 
jej w chorobach dziedzicznych, czy też naby-
tych nie jest do końca poznane. 

BLADDER CANCER — MOLECULAR BASIS OF GENESIS AND THERAPY

Summary
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