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Urolog cię nie ominie
Gdyby mężczyźni byli tak łaskawi dla siebie jak dla swoich samochodów  
i po prostu oddawali się do zdrowotnego przeglądu, ominęłaby ich 
większość przykrych dolegliwości. Niestety, panowie konsekwentnie  
unikają lekarzy, a już szczególnie urologów. Tymczasem lepiej się z doktorem 
o magicznych palcach zaprzyjaźnić, a przynajmniej oswoić. 

Piotr, 47-latek z kutna przez kil-
ka dni odczuwał dyskomfort przy oddawa-
niu moczu. Nawet żartował, że się starzeje 
i niedługo zacznie popuszczać. Po kilku 
dniach zobaczył czerwone kropelki krwi  
w moczu. Poszperał w internecie i wystar-
czyło, by drżącą ręką wybrał numer do naj-
bliższej przychodni. Już doktor Google 
podpowiedział, że trzeba od razu do uro-
loga. Poszedł z żoną, która w poczekalni 
pomstowała, że nie znalazł czasu na żad-
ne kontrolne badania, choć mówiła mu  
o tym (razem z matką) od kilku lat. Diagnoza 
– rak prostaty. Do częściowego usunięcia. 
Przyszedł w ostatnim momencie.
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urolodzy robią swoje wewnętrzne badania pacjentów pod  
hasłem: dlaczego pan do mnie przyszedł? Ponad 70% męż-

czyzn niechętnie przyznaje, że przysłała/zmusiła/postawiła ulti-
matum/umówiła partnerka. Wśród młodszych jest lepiej. Milenialsi 
częściej przychodzą sami, chcą się zbadać, bo w dzisiejszych cza-
sach wypada, tak jest cool. Dbanie o zdrowie jest trendy. Może  
na razie w dużych miastach, niektórych środowiskach, ale ten trend 
istnieje. Większość jednak przychodzi z musu.  
– Pacjenci najczęściej trafiają do mnie z problemami układu  
moczowo-płciowego, zwykle z podejrzeniem raka prostaty – opo-
wiada doktor Stefan Czarniecki z HIFU CLINIC Centrum Leczenia 
Raka Prostaty w Warszawie. – Jest też odsetek, w mojej praktyce 
mniejszy, mężczyzn z podejrzeniem raka jądra, nerki, pęcherza 
moczowego, a także osoby cierpiące na nietrzymanie moczu,  
problemy ze wzwodem, niskim testosteronem i przedwczesnym wy-
tryskiem. Każda z tych grup dociera często dopiero wtedy, gdy 
problemy są naprawdę wyraźne.

Prostata, Podstawa życia
Prostata jest kluczowym elementem prokreacji. Żadne dziecko nie 
powstałoby, gdyby nie ten niewielki narząd. To prostata produkuje 
śluz, który jest nośnikiem i ochroną plemników. Po usunięciu jej męż-
czyzna staje się de facto bezpłodny, ponieważ przerwana jest cią-
głość dróg płciowych. Odmian raka prostaty jest wiele, w tym,  

na szczęście, duży odsetek mało złośliwych. Zwykle pojawia się 
po 45.–50. roku życia, najczęściej po sześćdziesiątce. Nie boli. 
Jest największym problemem onkologicznym u mężczyzn. I w cza-
sie kiedy prasa kobieca od 20 lat uczula na objawy nowotworu 
piersi, zaleca USG i mammografię, męskie magazyny nieczęsto 
podejmują ten drażliwy temat. Ale my się go nie boimy. Życie po-
nad wstyd. – A cała bajka polega na tym, że wcześnie wykryty rak 
prostaty wiąże się najczęściej z ogromnym prawdopodobieństwem 
wyleczenia – kontynuuje doktor Czarniecki. – Często nawet się go 
nie leczy, a jedynie obserwuje. Tylko by mieć szasnę na wczesne 
wykrycie, trzeba po 40. roku życia przyjść do urologa i zafundo-
wać sobie „pierwszy serwis pogwarancyjny”.

skąd to licho?
Nieprawdą jest, że skłonność do zachorowania dziedziczymy tyl-
ko po ojcu i dziadku, mutacje genów BRCA dziedziczymy też po 
matce. Jednak tylko u 9% wykrywana jest znana mutacja dziedzicz-
na. W przypadku raka prostaty jedynym pewnym czynnikiem ryzy-
ka jest wiek (50+). Żaden inny czynnik nie przekłada się znacząco 
na rozwój tego nowotworu – istnieje jedynie słaba korelacja roz-
woju tej choroby ze zwiększonym spożyciem czerwonego mięsa 
oraz białka z nabiału, ze spożyciem potraw smażonych na tłusz-
czu. Wino czerwone może mieć cechy ochronne, jednak białe 
wręcz odwrotnie, niestety wszystko zależy od dawki: nadmierne 

w polsce wykrywa się ponad 15 tysięcy  
               przypadków raka prostaty rocznie.

adam, 28-latek z WrocłaWia 
wykrył u siebie niewielki guz w jądrze zu-
pełnym przypadkiem. Zapinając rozporek, 
poczuł lekkie ukłucie. Pomyślał, że pewnie 
przyciął kawałek skóry. Wyszedł na spotka-
nie, ale ból nie mijał. Następnego dnia czuł 
drażliwość w całym jądrze. Jak to przecięt-
ny facet, pomyślał, że przejdzie. Ale nie mi-
jało. Po czterech dniach powiedział swojej 
dziewczynie. Ta podniosła rwetes i natych-
miast kazała iść do lekarza. Zaczął od in-
ternisty, ale ten szybko przekazał go w ręce 
urologa. Diagnoza padła jeszcze w trakcie 
USG: „Rak. Złośliwy. Trzeba wyciąć a po-
tem prawdopodobnie chemia”. I pociesze-
nie, którego trzymał się jak tonący brzytwy, 
że nie umrze, że to często wyleczalne,  
że da radę. 

Janek, 51-latek z WarszaWy  
zaledwie od roku w nowym związku i jakie 
zaskoczenie, kiedy pojawiły się problemy 
z erekcją. Napięcia w sypialni: „A bo ja cię 
nie pociągam”, „Czy ci się nie podobam?”, 
kłótnie i wielka frustracja. Kumpli od piwka 
miał zawsze, ale przecież nie zwierzy się 
innym facetom, że mu nie staje. Wszyscy 
żartują, że przy takiej pięknej młodej dziew-
czynie to musi być ogierem. A on ogierem 
nie jest. Przekładał wizytę u urologa trzy ra-
zy. Wreszcie uznał, że to jednak mniejszy 
wstyd niż to, co przeżywa z partnerką. 
Lekarz zlecił badanie poziomu testosteronu: 
„Wie pan, w tym wieku wszystkim mężczy-
znom spada, a tym zestresowanym naj- 
bardziej”. Wyniki były powalające. O wie-
le poniżej normy. To by wyjaśniło jego pro-
blemy nie tylko z libido, ale i z ogólną życio-
wą energią i nadwagą. Myślał, że jest ska- 
zany na viagrę, tymczasem lekarz przepi-
sał testosteron w sztyfcie do codzienne- 
go podawania, stoi obok antyperspirantu.  
Po kilku tygodniach ona przestała narzekać.

przez nieco przykrą proce-
durę per rectum przeprowa-

dza nas bez bólu doktor 
Stefan czarnecki, urolog. 
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spożycie alkoholu związane jest ze zwiększonym występowaniem 
wszystkich oraz tych śmiertelnych postaci raka prostaty, ale całko-
wita abstynencja także zwiększa ryzyko. Podobną relację obser-
wujemy w przypadku niedoboru oraz nadmiernego stężenia wita-
miny D. Palenie papierosów tu też wydaje się szkodliwe. Nowotwór 
ten częściej występuje w społeczeństwach rozwiniętych, czyli 
czynniki cywilizacyjne mają tu wpływ. Jak się uchronić przed za-
chorowaniem? Badać się profilaktycznie – to jedyny sposób. – 
Profilaktyka i związana z tym systematyczna kontrola u urologa są 
podstawą w nowotworach prostaty – jak mantrę powtarza doktor 
Stefan Czarniecki. – Nie ma czegoś takiego jak profilaktyka pro-
wadzona samodzielnie bazująca na własnej interpretacji np. ozna-
czeń stężenia PSA we krwi. Przy raku jądra z kolei najważniejsze 
jest samobadanie. Tak, co kilka tygodni należy dokładnie zbadać 
sobie jądra. To jedyne badanie zalecane profilaktycznie, które po-
maga zdiagnozować zmiany. Rak jądra najczęściej objawia się 
rozrastającym zgrubieniem, guzem. Może boleć, ale nie musi. I nie 
wiemy, skąd się bierze. Ale z miłych faktów: oba te nowotwory wy-
kryte wcześnie mają wysoki współczynnik wyleczalności. Ponad 
90% wcześnie wykrytych raków da się wyleczyć. – Rak jądra do-
tyczy młodszych mężczyzn, między 20. a 34. rokiem życia rozpo-
znaje się połowę przypadków, reszta występuje później. Bez- 
względnie najwięcej męskich nowotworów to jednak nowotwory 
prostaty. 

diagnoza 
Podstawowym badaniem przy podejrzeniu raka prostaty jest oce-
na stężenia PSA (antygenu swoistego dla prostaty), proste badanie  
z krwi, oznaczane w każdym laboratorium po skierowaniu od uro-
loga. – Nie ma jednej właściwej terapii dla raka prostaty – tłuma-
czy doktor Czarniecki. – Mamy szereg różnych terapii, których za-
stosowanie musi być poparte doskonałą diagnostyką. I tu właśnie 
jest najwięcej zmian w ostatnich latach. Diagnostyka poprawiła się 
nieprawdopodobnie. Wykonujemy rutynowo pacjentowi wysokiej 
jakości badania nieinwazyjne: rezonans magnetyczny prostaty 
oraz biomarkery (badanie 4 K i SelectMDx). To najważniejsze ba-
dania, jakie trzeba zrobić, z krwi i moczu. Potem biopsja fuzyjna 
prostaty, ale bezpieczna, przezskórna. Nie jest sztuką wyciąć  
komuś nowotwór, który nigdy go nie zabije. Sztuką, która przynosi 
ogromną korzyść pacjentom, jest wykrycie i dogłębne zrozumie-
nie konkretnego raka prostaty i prowadzenie go nieinwazyjne  
w aktywnym nadzorze. Odsetek pacjentów, u których to postępo-
wanie może być rozważone, wynosi aż 45%! Część z nich z cza-
sem będzie poddana leczeniu i zabiegom, ale najlepszą jakość 
życia będą mieli ci, których nigdy nie poddaje się terapii. Takie są 
bowiem wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego: 
nie każdego raka prostaty trzeba leczyć. Żeby to jednak wiedzieć 
ze stuprocentową pewnością, musi być postawiona niezwykle do-
kładna diagnoza. I tu mamy ciekawą historię. Do tej pory diagnoza 
odbywała się na podstawie biopsji prostaty, której dokonywano… 

przezodbytniczo, czyli przez kiszkę stolcową. A nawet małe dziec-
ko wie, że jest tam bardzo dużo bakterii, które są wtłaczane przez 
igłę do krwiobiegu podczas każdego z kilkunastu pobrań. Dziś już 
odchodzi się od takich zabiegów. W marcu Komisja Europejska 
zakazała dodatkowo stosowania antybiotyków zalecanych do-
tychczas w profilaktyce okołozabiegowej. Pojawia się więc pyta-
nie: jak uchronić pacjenta przed wystąpieniem sepsy podczas wy-
konywania takiego zabiegu? – Oczywiście jest na to odpowiedź, 
ale dotychczas nierefundowana w Polsce. To biopsja fuzyjna – 
wzdycha doktor. – Pobiera się tkanki z prostaty, ale igła wprowa-
dzana jest przez chirurgicznie umytą skórę krocza, nie przez kisz-
kę stolcową. W ten sposób da się pobrać tkankę z konkretnego 
miejsca, bazując na obrazie rezonansu, i w odpowiedniej ilości. 
Daje to możliwość zdiagnozowania, gdzie jest nowotwór i czy trze-
ba go w jakiś sposób leczyć. A jeśli trzeba, to możemy dokładnie 
ocenić, który obszar gruczołu wymaga leczenia, a który jest zdro-
wy. Leczenie fokalne, czyli celowane, jest postępowaniem, które 
pozwala zachować część gruczołu i nie pogarszać jakości życia 
po leczeniu. Nie jest to jeszcze jednak standard. – Czym jest do-
bra jakość życia w tym przypadku? Cóż, po usunięciu całej prosta-
ty wielu mężczyzn musi pożegnać się z dotychczasową jakością 
wzwodów, a przywitać z widmem popuszczania moczu. Czy to 
wystarczający opis, by panowie zapisali się na kontrolę?

sPosoby leczenia
Ponad 70% nowotworów prostaty występuje w kilku miejscach na-
rządu. Można leczyć w jednym miejscu prostaty jedno ognisko 
i po kilku latach – w przypadku rozwoju nowotworu – w innym miej-
scu kolejne ognisko. I można to robić bez skalpela. Istnieją trzy mi-
nimalnie inwazyjne metody leczenia raka prostaty, część z nich jest 
nawet refundowana w Europie, w Polsce niestety nie. – HIFU, czyli 
ogniskowanie falą ultradźwiękową, krioterapia (które przez ciepło 
lub zimno są w stanie doprowadzić do denaturacji białek lub za-
mrożenia komórek, co zabija sam nowotwór) oraz fokalna ablacja 
laserowa, czyli wprowadzenie wiązki lasera pod kontrolą obrazo-
wą rezonansu magnetycznego wykonywanego na żywo – wymie-
nia doktor Czarniecki. – Ta ostatnia metoda to mój ideał. To jest 
przyszłość. Praktycznie całkowicie usuwa aspekt nadmiernego le-
czenia i ryzyko powikłań pooperacyjnych. Niestety to metody kosz-
towne. – Ceny terapii raka prostaty w prywatnych klinikach zaczy-
nają się od kilkunastu tysięcy złotych. Najdroższe są terapie  
z wykorzystaniem robota daVinci: powyżej 40 tysięcy.
Na NFZ można zrobić rezonans, to punkt wyjściowy diagnostyki. 
Tu jednak zawsze ważny jest opis i jakość. Lepiej diagnozować się 
w ośrodku, który specjalizuje się w leczeniu raka prostaty. Trzeba 
być ostrożnym, sprawdzać historię lekarzy pod kątem uczciwości 
i prawdziwości życiorysu, zawsze uzyskiwać drugą opinię co do 
proponowanego leczenia, uważać na niesprawdzone nowinki 
technologiczne. Pamiętać, że mało złośliwe nowotwory często  
nadają się po prostu do obserwacji – w aktywnym nadzorze.

w całej europie żyje ponad 2 miliony mężczyzn  
z rozpoznanym rakiem prostaty.
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Pan testosteron
To oczywiście nie tak przerażający temat jak nowotwory, ale jak się 
okazuje, niezwykle powszechny. Obniżenie produkcji testosteronu to 
narastająca światowa plaga. Testosteron to niezwykle ważny hormon, 
który reguluje nie tylko libido, ale przede wszystkim energię, nastrój, 
metabolizm i ogólne zdrowie mężczyzny. To ów hormon sprawia, że 
jedni faceci są pełnymi wigoru Banderasami, a inni ciepłymi misiami. 
A najlepsze jest to, że w miarę łatwo misia zamienić z powrotem  
w Banderasa… Pod warunkiem jednak, że miś przyjdzie do… urologa. 
Skąd ta epidemia obniżonej energii? Odpowiedź analogiczna jak 
przy powyższych problemach. Cywilizacja. Żyjemy w czasach  
ciągłego, przewlekłego stresu, a stres podnosi kortyzol (to hormon 
stresu). Podniesiony kortyzol obniża testosteron. Mamy pakiet  
XXI wieku: stres, brak aktywności fizycznej i zła dieta. I wystarczy. 
– Kiedy zgłasza się mężczyzna z zaniżonym libido, najczęściej 
chodzi o testosteron – opowiada doktor. – Badamy go z krwi. 
Oczywiście na początku trzeba wykluczyć inne choroby, na przy-
kład guza przysadki mózgowej. Leczenie zaczynamy od modyfi-
kacji diety, wprowadzenia sportu, unikania cukrów prostych.  
Na kolejnym etapie po prostu suplementujemy testosteron. Można 
brać zastrzyki, tabletki, a według mnie najlepszym sposobem jest 
codzienne podawanie go przez skórę w postaci sztyftu. Po kilku ty-
godniach ogólna kondycja mężczyzny odczuwalnie się poprawia. 
Podnosi się libido, energia, poziom koncentracji, ale także podkrę-
ca metabolizm. – Przed laty uważano, że suplementacja testoste-
ronu może mieć wpływ na rozwój raka prostaty, ostatnie badania 
wykluczyły to. By pojąć, jak dobrze działa ów hormon na męż-
czyzn, wystarczy spojrzeć na Amerykanów. W USA aż jeden  
na pięciu mężczyzn po pięćdziesiątce przyjmuje testosteron. To po 
prostu przedłużenie witalności młodości, jak hormonalna terapia 
zastępcza u kobiet.

wzwód
Na koniec ostatnia sprawa, z którą też wstyd się mężczyznom po-
jawiać u urologa, a szkoda, ponieważ również łatwo się leczy.  
– Zaburzenia wzwodu mają różne przyczyny, dlatego zawsze  
zaczynamy od diagnozy – tłumaczy doktor Stefan Czarniecki.  
– Jeśli pacjent cierpi na nadciśnienie, trzeba poprawić leczenie 
nadciśnienia, jeśli mamy do czynienia z cukrzycą, poprawiamy 
dietę oraz jej kontrolę, ponieważ prawdopodobnie mamy do czy-
nienia z efektami ubocznymi. Wykluczamy problemy z tarczycą, 
przysadką, zakażenie w obrębie układu moczowego i inne ewen-
tualne przyczyny problemów z erekcją. Dodajemy aktywność  

większość z nich nie umrze z powodu raka prostaty.

fizyczną, by wzrosła wydolność sercowo-naczyniowa. I leki. 
Słynna niebieska tabletka, czyli viagra (magiczny składnik tego 
środka nazywa się sildenafil), jest już dostępna bez recepty w ap-
tekach, choć w mniejszych dawkach. Ta viagra bez recepty jest sto-
sunkowo droga. O wiele bardziej opłaca się iść do lekarza po re-
ceptę na sildenafil w większej dawce. W sumie wyjdzie taniej. 
Sildenafil odkryto przypadkiem. Badano lek na serce, a okazało 
się, że ma ciekawe działanie uboczne i pacjenci po zakończeniu 
testów zgłaszali się do lekarzy prowadzących badanie kliniczne 
po więcej. Wszystko dlatego, że mieli fantastyczne wzwody. 
Działanie faktycznie jest doskonałe. Ale dziś mamy nie tylko nie-
bieską tabletkę. Pojawiły się dobre terapie dla zniszczonych przez 
wiek czy choroby naczyń krwionośnych w obrębie prącia. Istnieje 
na przykład terapia falą uderzeniową Renova – to format terapii 
bezbolesną falą uderzeniową, podobnej używa się w rehabilita-
cji ortopedycznej. To swoista rewitalizacja prącia!. Dzięki czterem 
15-minutowym sesjom w miesiącu notuje się poprawę u ponad po-
łowy pacjentów! Efekt jest niezwykły. I bez tabletek! Dopiero przy 
nieskuteczności tej metody przechodzimy do wszczepiania implan-
tu hydraulicznego prącia, ale to inny ciekawy temat.

do urologa
Jesteście gotowi na badania? OK, to po kolei: każdy mężczyzna 
po 40. roku życia powinien odwiedzić urologa i dać się zbadać 
(prostatę bada się per rectum). Tak, wiadomo, dość intymne bada-
nie, ale kobiety chodzą do ginekologów regularnie i żyją. Nie bo-
imy się także kolonoskopii i robimy ją najpóźniej w 50. roku życia, 
można w całkowitym znieczuleniu, bez obaw. Poza tym odpowie-
dzialny mężczyzna zrobi sobie w dojrzałym wieku USG jamy 
brzusznej, morfologię krwi, badanie ogólne moczu i oznaczy stę-
żenie glukozy we krwi na czczo. Warto zrobić badanie PSA (anty-
gen swoisty dla prostaty) oraz badanie 4K, które pokazuje, czy pa-
cjentowi grozi w ciągu najbliższych dwóch lat zachorowanie  
na raka prostaty. – Mój nauczyciel i mentor doktor Marek Filipek 
zawsze powtarzał mi, że zdrowie to decyzja. Każdy zna przecież  
zasady dobrego odżywiania i sportu. Przestrzeganie ich to wybór 
indywidualny. Kilka rzeczy możemy zrobić już dziś: odrzucić łatwo 
dostępną przetworzoną żywność, gdzie zamiast korzystnego błon-
nika wprowadza się cukry, zachować umiar w spożywaniu alkoho-
lu. No i papierosy. Przecież nie ma żadnego powodu, by palić pa-
pierosy. – My od siebie dodamy: badajcie się! Tu chodzi o życie  
i zdrowie. – Szkoda będzie, jeśli wasz ulubiony samochód zosta-
nie bez kierowcy…
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