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WproWadzenie

Rak jelita grubego jest drugim pod względem śmiertelności wśród 
pacjentów obojga płci nowotworem złośliwym w Polsce. Każdego 
roku rozpoznaje się 16000 jego przypadków. Od roku 1980 zaobser-
wowano niemal 4-krotny wzrost liczby chorych wśród mężczyzn 
i około 3-krotny wśród kobiet. Większość przypadków raka jelita 
grubego ma swój początek w rozwoju polipów. Pośrednie dowody 
uzyskane w ramach Narodowych Badań nad Rakiem Jelita Gru-
bego wskazują, że niewiele polipów ulega w krótkim czasie trans-
formacji do zaawansowanych nowotworów bez współistnienia 
czynników ryzyka, oraz że polipektomia kolonoskopowa może 
prowadzić do zmniejszenia zachorowalności na raka jelita grubego 
[1]. Wszystkie stosowane obecnie metody badań przesiewowych 

koncentrują się na wczesnym wykrywaniu i usuwaniu gruczola-
ków jelita grubego. W związku z tym, dla wypracowania bardziej 
skutecznej strategii badań przesiewowych, umożliwiających zapo-
bieganie rakowi jelita grubego, ważne jest zidentyfikowanie istnie-
jących czynników ryzyka. Cukrzyca typu II i rak jelita grubego na-
leżą do najczęściej występujących chorób na świecie. Każdego roku 
w obu schorzeniach przewidywany jest wzrost liczby nowych przy-
padków. W porównaniu z pozostałymi krajami Unii Europejskiej, 
Polska charakteryzuje się najwyższą śmiertelnością w związku z ra-
kiem jelita grubego u pacjentów obojga płci. Odpowiednie odsetki 
za rok 2013 wyniosły 25% u mężczyzn i 13% u kobiet. Rak jelita gru-
bego jest ściśle związany z cukrzycą typu II, która zwiększa ryzyko 
tego pierwszego o 40–60% (2–5). Zależność ta może być związana 
ze stosowaniem metforminy, czyli biguanidu, hamującego rozpad 
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StreSzczenie:  cel: Celem niniejszego badania było przeprowadzenie retrospektywnej oceny zależności między występowaniem polipów 
i raka jelita grubego u pacjentów z cukrzycą.

  Metody: W latach 2014–2015 wykonano 976 zabiegów kolonoskopii. Porównano liczbę polipów z dysplazją dużego 
stopnia oraz liczbę nowotworów jelita grubego u chorych z cukrzycą i niediabetyków. Ponadto w grupie osób z cukrzycą 
udokumentowano istnienie zależności między poziomem HbA1C a występowaniem polipów z dysplazją dużego stopnia 
i nowotworów jelita grubego. Dane poddano analizie statystycznej.

  Wyniki: 1) Pacjenci z cukrzycą charakteryzują się wyższą częstością występowania polipów z dysplazją dużego stopnia/rakiem 
(32/91, 35,16%) w porównaniu z pacjentami-niediabetykami (136/885, 15,37%), p < 0.001; 2) Osoby z cukrzycą charakteryzują się 
wyższą częstością występowania polipów z nowotworem (9/91, 9,89%) w porównaniu z pacjentami-niediabetykami (18/885, 
2,03%), p < 0.001; 3). Raka jelita grubego obserwowano znacznie częściej u pacjentów z niewyrównaną cukrzycą (p = 0,022).

  Wniosek: Przeprowadzone badanie wykazało istotny związek między cukrzycą typu II a występowaniem gruczolaków jelita 
grubego. Poczynione obserwacje mogą prowadzić do wniosku, że pacjenci z cukrzycą bardziej narażeni są na wystąpienie raka 
jelita grubego, a tym samym – w większym stopniu wymagają kontroli kolonoskopowej. W związku z powyższym, zasadne 
może być rozważenie wdrożenia w ww. grupie osób schematu badań przesiewowych, obejmujących wykonanie kolonoskopii.
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abStract:   aim: The aim of the study was to retrospectively assess the relationship between the occurrence of polyps and colon cancer in 
patients with type 2 diabetes.

  Methods: In 2014–2015, 976 colonoscopies were performed in patients. We compared the number of polyps with high-grade 
dysplasia and colorectal cancers in patients with and without diabetes. In addition, in the diabetic group we documented 
the relationship between HbA1C and the occurrence of polyps with high-grade dysplasia, and colon cancer. The data were 
statistically analyzed.

   results: 1. Patients with diabetes show a higher incidence of polyps with high-grade dysplasia/carcinoma – 32/91 (35.16%) 
in comparison to patients without diabetes – 136/885 (15.37%), P < 0.001; 2. Patients with diabetes show a higher incience of 
polyps with cancer – 9/91 (9.89%) as compared to patients without diabetes – 18/885 (2.03%), P < 0.001. 3) Colorectal cancer 
occurred significantly more often in uncontrolled diabetes (P = 0.022).

  conclusion: The conducted study shows a significant association between type 2 diabetes and the incidence of colorectal 
adenomas. These findings may lead to a conclusion that diabetic patients are at a higher risk of developing colorectal cancer, 
thus are in higher need for controlled colonoscopy. Therefore, it may be worth considering a scheme for screening patients in 
the above-mentioned group with colonoscopy.
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cukru, metformina nie powoduje hipoglikemii. Prowadzi to do jej 
częstego stosowania w początkowej fazie leczenia [6]. Metformi-
na jest również odpowiedzialna za aktywację kinazy białkowej ak-
tywowanej przez AMP – AMPK. Jak wskazują wyniki ostatnich 
badań, niskie dawki metforminy aktywują AMPK, która hamu-
je tworzenie ognisk patologicznie zmienionych krypt jelitowych 
(ACF), będących swoistym markerem raka jelita grubego [7, 8].

Materiał i Metody

W latach 2009–2011 zabiegi kolonoskopii wykonano u 976 pacjen-
tów z cukrzycą typu I i II. Od każdego z nich uzyskano pisemną 
zgodę na leczenie kolonoskopowe i pobranie próbek do badań hi-
stopatologicznych. Porównano liczbę polipów z dysplazją duże-
go stopnia oraz liczbę nowotworów jelita grubego (u pacjentów 
z cukrzycą i niediabetyków). Ponadto w grupie osób z cukrzycą 
udokumentowano istnienie zależności między poziomem HbA1C 
a występowaniem polipów z dysplazją dużego stopnia i nowotwo-
rów jelita grubego. Gruczolaki potwierdzano w oparciu o prepa-
raty histopatologiczne pobrane w ramach biopsji endoskopowej.

Pacjentów porównywano pod względem: wieku, płci, lokalizacji 
polipów, leku obniżającego poziom glukozy, histopatologicznego 
poziomu zróżnicowania komórkowego oraz stężenia glikowanej 
hemoglobiny [HbA1c]. Polipy wykryte w kolonoskopii podzielo-
no w oparciu o rozpoznanie histopatologiczne, tj. na (1) polipy 
z dysplazją małego stopnia, (2) polipy z dysplazją dużego stopnia 
oraz (3) gruczolakoraki.

Wyniki

Wartości zmiennych kategorialnych podano w procentach. Do 
ich analizy użyto testu chi-kwadrat ze stosownymi modyfikacja-
mi zależnymi od liczby przypadków w poszczególnych podgru-
pach. Poziom istotności statystycznej dla porównań wynosił p < 
0,05. Wszystkie analizy statystyczne wykonano przy użyciu pakietu 
oprogramowania Statistica 12.5. Średni wiek pacjentów wynosił 
ok. 65 lat, zaś wiek minimalny i maksymalny odpowiednio: 20 lat 
i 93 lata. Jak podano w Tab. I., 52,46% populacji stanowiły kobie-
ty, zaś 47,54% mężczyźni. Pacjentów porównywano w dwóch gru-
pach, z których pierwsza składała się z chorych z cukrzycą typu II 
(9,32%), zaś druga z niediabetyków (90,67%) (Tab. II.).

W toku badania udało nam się udokumentować obecność i lokali-
zację polipów u pacjentów z cukrzycą typu II. Dzięki temu stwier-
dziliśmy, że w obu grupach polipy często zlokalizowane były po 
lewej stronie okrężnicy [ok. 56% osób z cukrzycą i 54% niediabe-
tyków (Tab. III.)].

Wziąwszy pod uwagę częstość przypadków raka i dysplazji w obu 
poddawanych analizie grupach pacjentów, stwierdzono, że rak wy-
stępował aż u 9,89% osób z cukrzycą i jedynie 2% pacjentów-niedia-
betyków. Z kolei dysplazje zaobserwowano u 90,10% chorych z cu-
krzycą. Problem ten nie dotyczył 97,96% [niediabetyków] (Tab. IV.).

Dysplazje małego stopnia były rzadsze u osób z cukrzycą (64,83% 
przypadków) w porównaniu z pacjentami-niediabetykami, wśród 
których dysplazje małego stopnia stwierdzono w 84,63% przy-
padków. Z kolei dysplazje dużego stopnia były częstsze u chorych 

glikogenu, glukoneogenezę i nasilony wychwyt glukozy do tkanki 
mięśniowej. W odróżnieniu od innych leków obniżających poziom 

tab. i.  Wiek pacjentów uczestniczących w badaniu.

klaSa 
płeć 

liczba razeM odSetek całkoWity odSetek

Kobiety 512 512 52,45902 52,4590

Mężczyźni 464 976 47,54098 100,0000

tab. ii.  Klasy pacjentów – cierpiący na cukrzycę typu II i niediabetycy.

klaSa 
Grupa

liczba razeM odSetek całkoWity odSetek

Diabetycy 91 91 9,32377 9,3238

Niediabetycy 885 976 90,67623 100,0000

tab. iii.  Częstość i lokalizacja polipów u diabetyków i niediabetyków.

klaSa 

lokalizacja polipa

Grupa liczba razeM odSetek całkoWity 
odSetek

Prawa strona 
jelita grubego

Diabetycy 30 30 32,96703 32,9670

Lewa strona 
jelita grubego

Diabetycy 51 81 56,04396 89,0110

Obie strony 
jelita grubego

Diabetycy 10 91 10,98901 100,0000

Braki Diabetycy 0 91 0,00000 100,0000

Prawa strona 
jelita grubego

Niediabetycy 322 322 36,38418 36,3842

Lewa strona 
jelita grubego

Niediabetycy 486 808 54,91525 91,2994

Obie strony 
jelita grubego

Niediabetycy 77 885 8,70056 100,0000

tab. iV.  Częstość występowania dysplazji i nowotworów u pacjentów z cukrzycą typu 2 
i niediabetyków.

klaSa 

noWotWór VS dySplazja

Grupa liczba razeM odSetek całkoWity 
odSetek

Dysplazja Diabetycy 82 82 90,10989 90,1099

Nowotwór Diabetycy 9 91 9,89011 100,0000

Dysplazja Niediabetycy 867 867 97,96610 97,9661

Nowotwór Niediabetycy 18 885 2,03390 100,0000

tab. V.  Częstość występowania dysplazji małego i dużego stopnia u pacjentów 
z cukrzycą typu 2 i niediabetyków.

dySplazja MałeGo Stopnia VS dySplazja dużeGo Stopnia/noWotWór

klaSa Grupa liczba razeM odSetek całkoWity 
odSetek

Dysplazja 
małego stopnia

Diabetycy 59 59 64,83516 64,8352

Dysplazja 
dużego 
stopnia/
nowotwór

Diabetycy 32 91 35,16484 100,0000

Dysplazja 
niskiego stopnia

Niediabetycy 749 749 84,63277 84,6328

Dysplazja 
dużego 
stopnia/
nowotwór

Niediabetycy 136 885 15,36723 100,0000
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typu II wzrost czynnika IGF-1, będący wynikiem hiperinsulinemii 
niewywołanej przez insulinooporność tkanek obwodowych, jest 
przyczyną intensyfikacji dysplazji komórek nabłonka i indukuje 
proliferację komórek raka jelita [16]. 

Najczęstszą przyczyną powstawania raka jelita jest obecność gru-
czolakowatych polipów jelita grubego, w których zachodzi szereg 
mutacji genetycznych. Pomimo istnienia zależności między cukrzy-
cą a gruczolakami jelita grubego [23, 24] oraz faktu, że stosowanie 
metforminy w cukrzycy typu II zmniejsza ryzyko raka jelita gru-
bego [25], w żadnym z dostępnych badań nie wykazano obniżenia 
częstości przypadków polipów jelita grubego i gruczolaków jelita 
grubego u pacjentów leczonych metforminą. U osób z cukrzycą 
mogą występować zaburzenia aktywności motorycznej przewodu 
pokarmowego oraz problemy z defekacją, będące konsekwencją 
neuropatii autonomicznej. 

Mogą one skutkować zmniejszeniem wykrywalności zarówno 
gruczolaków, jak i raka jelita grubego u chorych z cukrzycą, jako 
że uzyskanie wysokiej jakości badania kolonoskopowego wymaga 
odpowiedniego przygotowania jelita. Spowodowana nieodpowied-
nim przygotowaniem jelita obniżona wykrywalność i związana 
z nią obniżona liczba resekcji mogą prowadzić u tych pacjentów do 
niezauważonego rozwoju raka jelita grubego. Ponadto obniżona 
wykrywalność gruczolaków i raków jelita grubego może skutko-
wać niedoszacowaniem częstości ich występowania u pacjentów 
z cukrzycą.  Przedstawiona analiza wskazuje na obecność istot-
nej zależności dotyczącej powstawania gruczolakowych polipów 
jelita grubego u osób z cukrzycą typu II. Wnioski z niniejszej ana-
lizy powinny prowadzić do podjęcia dalszych badań, mających 
na celu opracowanie znormalizowanego schematu postępowania 
w zakresie wykonywania okresowych badań endoskopowych 
u pacjentów z cukrzycą typu II.

z cukrzycą (35,16%) niż u pacjentów-niediabetyków (jedynie 
15,36%) (Tab. V.).

Zgodnie z przedstawionymi wynikami, uzyskaliśmy informacje 
na temat leczenia, jakie pacjenci przyjmowali w związku ze swo-
ją cukrzycą typu II. Stwierdziliśmy, że większość osób przyjmo-
wała terapię insulinową, zaś najrzadziej stosowanym schematem 
leczenia było skojarzenie insulinoterapii z podawaniem metfor-
miny (Tab. VI.).

Porównując częstość przypadków raka i dysplazji, stwierdzono, że 
pierwszy z wymienionych występował istotnie częściej w przypad-
kach niewyrównanej cukrzycy (p = 0,022) (Tab. VII).

Uzyskana z obliczeń wartość OR wynosząca 5,72 (95% CI: 1,32–
24,87) w praktyce oznacza, że prawdopodobieństwo rozwoju raka 
jest znacznie większe u pacjentów z niewyrównaną cukrzycą. Jest 
ono niemal sześciokrotnie większe niż u osób z wyrównaną cukrzycą.

oMóWienie WynikóW

Wyniki wielu badań dowodzą istnienia ścisłej korelacji między cu-
krzycą typu I i II a zwiększoną częstością nowotworów narządów, 
takich jak: jelita grubego, piersi, endometrium, nerek, wątroby oraz 
innych nowotworów złośliwych [14]. Wyniki wielu metaanaliz 
wskazują na podwyższone ryzyko raka jelita grubego u pacjentów 
z cukrzycą typu II [15]. W retrospektywnym badaniu przeprowa-
dzonym w dużej populacji, Limburg i wsp. [17] wykazali istnienie 
korelacji między cukrzycą a rakiem jelita grubego – standaryzo-
wany wskaźnik zapadalności (SIR) wyniósł 1,39. Podobną zależ-
ność przedstawili Hu i wsp. w badaniu zdrowia pielęgniarek [18]. 
Po 18 latach monitorowania wartość standaryzowanego wskaźnika 
zapadalności u wszystkich pacjentów z cukrzycą w punkcie wyj-
ściowym wyniosła 1,43. Wyniki wczesnej metaanalizy autorstwa 
Yuhar i wsp. [19] wskazują, że cukrzyca jest niezależnym czynni-
kiem ryzyka raka jelita i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem tego 
schorzenia zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, nawet po uwzględ-
nieniu: palenia tytoniu, otyłości i aktywności fizycznej. Ryzyko 
względne raka jelita grubego wyniosło 1,37. 

W prospektywnym badaniu Shoen i wsp. [20] ujawniono istnienie 
związku między podwyższonym poziomem insuliny i IGF-1 oraz 
częstością występowania gruczolaków jelita grubego wśród 458 
bezobjawowych pacjentów poddawanych operacjom zachowują-
cym płodność. Elwing i wsp. [21] porównali 100 pacjentek-diabety-
czek z 500 pacjentkami-niediabetyczkami. Obie grupy poddawano 
kolonoskopii, w wyniku której u diabetyczek stwierdzono wyższe 
odsetki gruczolaków (37% vs 24%, OR = 1,82) i zaawansowanych 
gruczolaków (14% vs 6 %, OR = 2,38). Elwing i wsp. [21], którzy 
przeprowadzili retrospektywne badanie kliniczno-kontrolne wśród 
chorych z gruczolakiem i bez gruczolaka, donieśli, że cukrzyca, 
narażenie na insulinę i stosowanie tiazolidynodionu wiązały się 
z wyższym ryzykiem powstawania gruczolaka. 

Przeprowadzone ostatnio badanie Kanadiya i wsp. [22] obejmo-
wało retrospektywną analizę 405 pacjentów z cukrzycą i 3038 
pacjentów-niediabetyków poddawanych pierwszej w życiu ko-
lonoskopii. Badacze donieśli, że ryzyko związane ze zwiększoną 
częstością przypadków gruczolaka (OR = 1,35) i ADR było wyższe 
u diabetyków (29,3%) niż u nie-diabetyków (23,9%). W cukrzycy 

tab. Vi.  Rodzaj leczenia przeciwcukrzycowego stosowanego u pacjentów z cukrzycą 
typu II.

leczenie

klaSa liczba razeM odSetek całkoWity odSetek

Insulina 44 44 4,50820 4,5082

Metformina 33 77 3,38115 7,8893

Insulina + metformina 14 91 1,43443 9,3238

tab. Vii.  Analiza ryzyka wystąpienia nowotworu i dysplazji u pacjentów z cukrzycą 
typu II.

tabela zbiorcza: obSerWoWana częStość 

HiStopatoloGia (0/1) Hba1c: 1 > 6,4; 
2 < 6,41

Hba1c: 1 > 6,4; 
2 < 6,42

razeM 
W WierSzu

Dysplazja 22 60 82

% w kolumnie 78,57% 95,24%

% w wierszu 26,83% 73,17%

Nowotwór 6 3 9

% w kolumnie 21,43% 4,76%

% w wierszu 66,67% 33,33%

Razem 28 63 91

Statystyka: Histopatologia (0/1) (2) x Hba1C: 1 > 6,4; 
2 < 6,4(2)

statystyka p

Dwustronny test Fishera p = 0,022
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WnioSki

Przeprowadzone badanie wykazało istotny związek między cukrzy-
cą typu II a występowaniem gruczolaków jelita grubego. Poczynio-
ne obserwacje mogą prowadzić do wniosku, że osoby z cukrzycą 
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narażone są na większe ryzyko raka jelita grubego, a tym samym 
– w większym stopniu wymagają kontroli kolonoskopowej. W 
związku z powyższym, zasadne może być rozważenie wdrożenia 
w ww. grupie chorych schematu badań przesiewowych, obejmu-
jących wykonanie kolonoskopii [10–12].


