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STRESZCZENIE:  Wstep: Celem pracy była ocena znaczenia stężenia antygenu karcynoembrionalnego i metalloproteinazy 2 w surowicy krwi i 
popłuczynach otrzewnowych w ocenie stopnia zaawansowania nowotworu i przeżyciem 5-letnim chorych na raka jelita grubego.

  Materiał i metody: Do badania włączono 80 chorych poddanych planowej operacji resekcyjnej z powodu raka jelita grubego. 
U chorych oznaczono stężenia CEA i MMP-2 w surowicy krwi przed operacją oraz w popłuczynach otrzewnowych na początku 
laparotomii. 

  Wyniki: Oceniając cechę T stężenie CEA w surowicy i w popłuczynach było niższe w T2 niż w T3 i T4. Różnicę istotną statysty-
cznie odnotowano pomiędzy stężeniem CEA-s i CEA-p w T2 i T4. Stężenie MMP-2-s było wyższe w T3 niż w T2, stężenie MMP-
2-p było najniższe w T3, bez istotności statystycznej. W przypadku cechy N istotną różnicę wykazano pomiędzy stężeniami 
CEA-s w stopniu N0 i N1. Dla stężenia CEA-p istotna statystycznie różnica wystąpiła pomiędzy stężeniami w stopniach N0-N2 
oraz N1-N2. Stężenie MMP-2-s było najwyższe w N1, stężenie MMP-2-p było najwyższe w T4, jednak bez istotności statystyc-
znej. 5-letnie przeżycie w całej grupie chorych wyniosło 63,53%. Odnotowano istotne statystycznie różnice w stężeniu CEA-s i 
CEA-p pomiędzy grupami chorych, których przeżycie wyniosło do 5 lat lub było dłuższe.

  Wnioski: Stężenie CEA w popłuczynach otrzewnowych jest równie wartościowe jak ocena stężenia CEA w surowicy krwi i może 
służyć jako dodatkowy parametr w ocenie stopnia zaawansowania choroby nowotworowej. Stężenie CEA w popłuczynach 
otrzewnowych i w surowicy krwi ma związek z odsetkiem przeżyć 5-letnich i może mieć znaczenie jako dodatkowy czynnik 
prognostyczny. Przydatność oznaczania MMP-2 wymaga dalszych badań.

SŁOWA KLUCZOWE:   rak jelita grubego, CEA, MMP-2, popłuczyny otrzewnowe

ABSTRACT:   PURPOSE: The aim of the study was to determine the significance of carcinoembryonic antigen and matrix metalloprotein-
ase 2 peritoneal washes and serum concentration in patients suffering from colorectal cancer concerning tumor staging and 
5-year survival rate in these patients.

  METHODS: 80 patients who underwent curative surgery for colorectal cancer were included in the study. Preoperative se-
rum and intraoperative peritoneal washes CEA and MMP-2 concentrations were measured. 

  RESULTS: Regarding tumor penetration, CEA-s and CEA-p concentrations were higher in subsequent stages from T2 to T4. 
Both CEA-s and CEA-p concentrations were lower in T2 compared to T3 and T4. Significant difference of CEA-s and CEA-p was 
noted between T2 and T4 stages. MMP-2-s concentration was higher in T3 compared to T2, the highest MMP-2-p concentra-
tion was in T4, with no statistical significance. Regarding nodular status, a significant difference of CEA-s was noted between 
N0 and N1. For CEA-p, significance was found between N0 and N2 as between N1 and N2. MMP-2-s concentration was the 
highest in N1, MMP-2-p concentration was the highest in T4, with no statistical significance. The 5-year survival rate for all 
patients was 63.53%. There were significant differences in CEA-s and CEA-p concentrations between patients with negative 
and positive 5-year survival. 

  CONCLUSION: Intraoperative peritoneal washes concentration of CEA may potentially serve as an important factor for 
more precise colorectal cancer staging. CEA-p and CEA-s concentrations correlate with survival rate in patients suffering from 
colorectal cancer and can be useful as an additional prognostic factor. The usefulness of MMP-2 measurement still requires 
further studies.
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WSTĘP

Rak jest chorobą charakteryzującą się największym tempem wzro-
stu zachorowań. W 2012 roku z jego powodu w Unii Europejskiej 
(EU) zmarło ponad 1250 000 ludzi, co stanowiło 25,8% całkowitej 
liczby zgonów. Rak był powodem większego odsetka zgonów wśród 
mężczyzn (29,2%) niż wśród kobiet (22,5%). W tym samym roku 
w Europie ponad 150 000 osób zmarło w wyniku raka okrężnicy i 
odbytnicy (RJG), co stanowiło 11,9% wszystkich zgonów na raka i 
3,1% ogólnej liczby zgonów z jakiejkolwiek przyczyny [1]. Rak je-
lita grubego to drugi po raku piersi najczęściej diagnozowany ro-
dzaj nowotworu, dotykający zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Jest 
to także drugi, po raku płuc, główny powód zgonów w Europie i 
Stanach Zjednoczonych [1, 2, 3, 4]. Pięcioletnie względne przeżycie 
pacjentów zdiagnozowanych w latach 2000–2007 w UE wynosiło 
57% i wahało się od 61% w Europie Środkowej do 52% w Irlandii i 
Wielkiej Brytanii oraz 49% w Europie Wschodniej [5]. 

CRC uważa się za główny problem opieki zdrowotnej, szczegól-
nie w krajach rozwiniętych [6]. Pomimo programów badań prze-
siewowych wielu pacjentów diagnozowanych jest na zaawanso-
wanym etapie choroby. Pacjentowi, który zgłasza się z chorobą 
uogólnioną (na etapie rozsiewu nowotworowego?) nie można 
wiele zaoferować.

Późna wykrywalność raka jelita grubego jest powodem dużego 
zainteresowania tematem znaczników nowotworowych. Najbar-
dziej znanym i użytecznym markerem u chorych na RJG jest an-
tygen rakowo-płodowy (CEA) opisany przez Golda i Freedmana 
w 1965 roku [7]. Wiadomo, że stężenie CEA w surowicy zależy 
od stopnia zaawansowania, lokalizacji nowotworu, stanu wątroby 
(antygen rakowo-płodowy jest metabolizowany w komórkach wą-
troby), ale także od tego, czy pacjent pali papierosy. Stwierdzono, 
że stężenie antygenu jest wyższe w słabo zróżnicowanych nowo-
tworach i guzach zlokalizowanych w lewej połowie okrężnicy [7, 
8]. W grupie palących zaobserwowano wyższe stężenie w suro-
wicy niż u osób niepalących [9]. Rutynowo CEA mierzy się przed 
operacją i po operacji oraz podczas okresu obserwacji, ponieważ 
jego rosnące stężenie w surowicy stanowi zwykle pierwszy objaw 
nawrotu choroby [10, 11, 12, 13]. Stężenie CEA mierzono również 
wcześniej w popłuczynach otrzewnowych u pacjentów chorych 
na raka [14, 15,1 6, 17]. 

Lee i wsp. potwierdzili korelację między stężeniem CEA-p a głę-
bokością nacieku guza, obecnością przerzutów i stopnia zaawan-
sowania według klasyfikacji TNM [18]. Kanellos i wsp. wykaza-
li również korelację z wysokim ryzykiem miejscowego nawrotu 
choroby [19]. W przypadku pacjentów z rakiem żołądka auto-
rzy potwierdzili korelację stężenia CEA-p z wysokim ryzykiem 
dootrzewnowego rozsiewu i obecnością przerzutów do węzłów 
chłonnych [20, 21].

Rola stężenia metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej (MMP) 
w surowicy krwi u pacjentów z rakiem jelita grubego nie została 
ustalona i nadal wymaga dalszych badań. 

MMP to heterogenna grupa proteaz zależnych od cynku, które 
odbudowują macierz pozakomórkową [22, 23]. Odgrywają waż-
ną rolę w wielu procesach fizjologicznych, takich jak: odbudowa 
tkanki, angiogeneza, gojenie ran, ciąża i poród oraz w patogene-
zie wielu chorób – miażdżycy, zapalenia stawów, inwazji komó-
rek nowotworowych [24, 25]. Ich ekspresja jest regulowana przez 
cytokiny zapalne, hormony, czynniki wzrostu [26], a aktywność 
hamowana przez strukturalnie podobne białka – tkankowe inhi-
bitory metaloproteinaz macierzy (TIMsP) [27]. 

Metaloproteinaza macierzy 2 i 9 to żelatynazy, które uczestniczą 
w degradacji kolagenu typu IV i odgrywają pewną rolę w rozwo-
ju guza i przerzutów [28, 29]. Ekspresja tych proteinaz w nabłon-
ku różnych nowotworów, takich jak rak endometrium lub CRC, 
wiąże się ze złym rokowaniem i może sprzyjać inwazji komórek 
nowotworowych [30, 31]. 

W kilku badaniach wykazano ważną rolę MMP-2 i MMP-9 w raku 
jelita grubego [31, 32, 33, 34]. Niemniej jednak, jak dotąd nie opu-
blikowano badań, które oceniałyby stężenie MMP-2 lub MMP-9 
w popłuczynach otrzewnowych u pacjentów z RJG. Rola MMP-2 
w  rozwoju i progresji nowotworu jest opisana w mniejszym stop-
niu w literaturze niż MMP-9, mimo że obie są żelatynazami i mają 
podobne cechy [35].

W badaniu przeprowadzono analizę przydatności stężeń CEA 
i MMP-2 (CEA-s, MMP-2-s) w surowicy krwi i popłuczynach 
otrzewnowych (CEA-p, MMP-2-p) u pacjentów w różnym sta-
dium zaawansowania raka jelita grubego. 

MATERIAŁ I METODY

Materiał

Od stycznia 2010 roku do sierpnia 2011 roku zbadano 80 osób (37 
kobiet i 43 mężczyzn) poddanych radykalnej resekcji raka okręż-
nicy lub odbytnicy. 

U wszystkich pacjentów choroba onkologiczna została potwier-
dzona histopatologicznie (kolonoskopia z biopsją), a stężenie CEA 
w surowicy zmierzono przed operacją. Wykluczono chorych z po-
wikłaniami choroby nowotworowej (krwawienie, przedziurawie-
nie), którzy wymagali nagłej operacji oraz pacjentów z wolnym 
płynem w jamie otrzewnej. 

Metody

Metody chirurgiczne i kolekcja materiału

Wszystkich pacjentów operowano zgodnie z harmonogramem 
metodą laparotomii. Na początku każdego zabiegu, przed zbada-
niem jamy brzusznej, do brzucha wprowadzano 20 ml soli fizjo-
logicznej i po 5 minutach płukania aspirowano 10 ml popłuczyn 
z okolic miednicy. 

W przedstawionej pracy wykazano istotnie wyższe steżenie CEA w surowicy krwi i popłuczynach otrzewnowych w kolejnych, wyższych stop-
niach zaawansowania choroby według klasyfikacji TNM, zwłaszcza w przypadku obecności przerzutów do węzłów chłonnych. Może to stano-

wić cenne uzupełnienie klasyfikacji TNM i być przydatne w bardziej precyzyjnej ocenie stopnia zaawansowania choroby nowotworowej.
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stężenie CEA w surowicy, prawidłowy zakres wartości stężenia an-
tygenu wynosił między 0 a 5 ng/ml. Taki sam zakres normy przyję-
to dla stężenia CEA w popłuczynach,  jak opisano wcześniej [37]. 

Stężenie MMP-2 mierzono za pomocą dostępnego na rynku testu 
ELISA Quantumine Human/Mouse/Rat MMP-2, R&D Systems, 
USA używając go zgodnie z instrukcją producenta. CEA-s, CEA-p 
i MMP-2-p zmierzono u wszystkich pacjentów, MMP-2-s okre-
ślono tylko w 20 przypadkach.

Analiza statystyczna 
Analizę statystyczną przeprowadzono, korzystając z platformy 
statystycznej Statistica 7.1 firmy Statsoft (Kraków, Polska, 2013). 
Do porównania niezależnych próbek zastosowano test U Manna-

Badanie hispatologiczne 

Do oceny zaawansowania choroby zastosowano zaktualizowaną 
klasyfikację TNM [36]. 

Wielkość guza podczas badania histopatologicznego ustalano przy 
zastosowaniu miary: długość x szerokość przekroju guza. Pacjen-
tów podzielono na dwie grupy w zależności od wielkości guza: po-
niżej i powyżej mediany przekroju guza. 

Stężenia CEA i MMP-2
Stężenie CEA zmierzono metodą Chemiluminescent Microbarticle 
Immunoassay (CMIA) według protokołu Architect i2000 Chemi-
flex. W laboratorium diagnostycznym, w którym poddano ocenie 

Tab. I.  Charakterystyka demograficzna, dane histopatologiczne i wyniki badań biochemicznych pacjentów.

WSZYSCY PACJENCI
N = 80

MĘŻCZYŹNI
N = 43

KOBIETY
N = 37

WARTOŚĆ P

Wiek 
(średnia ± SD) 66,5±12,35 66,65±12,43 66,27±12,44 #ns

Lokalizacja guza:
okrężnica; n (%)
esica; n (%)
odbytnica; n (%)

40 (50%)
24 (30%)
16 (20%)

21 (49%)
12 (28%)
10 (23%)

19 (51%)
12 (32%)
6 (16%)

*ns dla wszystkich porównań

Rozmiar guza 
(średnia ± SD) 25,12 ± 16,04 28,41 ± 17,16 21,18 ± 13,82 #0,032

Histopatologia:
rak gruczołowy

(gruczolako)rak galaretowaty

gruczolakorak śluzotwórczy

72 (90%)

7 (8,75%)

1 (1,25%)

39 (91%)

4 (9%)

0

33 (89%)

3 (8%)

1 (3%)

*ns dla wszystkich porównań

Stadium Tˆ
T2
T3
T4

12
54
3

8
28
1

4
26
2

*ns dla wszystkich porównań

Stadium Nˇ
N0
N1
N2

36
20
16

22
12
  5

14
8
11

*ns dla wszystkich porównań

Klasyfikacja TNM
I
II
III
IV

11 (14%)
21 (26%)
23 (29%)
25 (31%)

7 (16%)
12 (28%)
14 (33%)
10 (23%)

4 (11%)
9 (24%)
9 (24%)
15 (41%)

*ns dla wszystkich porównań

Średnia CEA-s
Mediana
Q1; Q3

116,57
2,1
1,71; 3,88

40,76
2,72
1,82; 4,15

363,74
6,38
1,64; 149,5

#ns

Średnia CEA-p 
Mediana
Q1; Q3

105,61
1,37
0,5; 5,13

77,14
1,04
0,5; 12,94

178,82
4,36
1,04; 68,62

#0,03

Średnia MMP-2-s
Mediana
Q1; Q3

126,48
150,6
143,84; 163,19

188,46
150,6
134,3; 182,1

143,46
128,93
115,34; 199,12

#ns

Średnia MMP-p
Mediana
Q1; Q3

106,31
38,11
5; 194,56

125,21
23,73
4,50; 151,48

132,17
64,54
10,96; 207,52

#ns

Wartość #p obliczana za pomocą testu U-Manna-Whitneya dla porównania mężczyzn i kobiet
* Wartość p zliczana za pomocą testu chi-kwadrat dla porównania mężczyzn i kobiet
ˆ T1 nie wykryto w materiale histopatologicznym
ˇ N3 nie wykryto w materiale histopatologicznym
ns – nieistotne statystycznie 
CEA-s – concentration of carcinoembryonic antigen serum 
CEA-p – concentration of carcinoembryonic antigen peritoneal washes 
MMP-2-s – concentration of matrix metalloproteinase 2 serum 
MMP-2-p – concentration of matrix metalloproteinase 2 peritoneal washes
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Dokładne dane demograficzne i histopatologiczne przedstawio-
no w tabeli I. Nie przedstawiono oddzielnie przerzutów odległych 
(M), ponieważ M1 oznacza stopień IV,  M0 odpowiednio stopień 
I, II lub III zgodnie z klasyfikacją TNM. 

Wyniki biochemiczne
Stężenia CEA-s, CEA-p, MMP-2-s i MMP-2-p przedstawiono w 
tabeli I. Jedyną statystycznie istotną różnicą w stężeniu markerów 
między grupą mężczyzn i kobiet stwierdzono dla CEA-p (p = 0,03).

Stężenie CEA i MMP-2 w zależności od lokalizacji i wielkości guza

Lokalizacja guza nie była związana z istotną różnicą ani w surowicy, 
ani w stężeniach badanych markerów w popłuczynach otrzewno-
wych (tab. II). Najwyższe stężenie CEA stwierdzono w przypad-
ku guzów esicy, a CEA-p w guzach odbytnicy. Najwyższe stęże-

-Whitneya. Do korelacji zastosowano współczynnik korelacji rang 
Spearmana. Statystycznie istotny poziom wartości p wynosił <0,05.

WYNIKI

Charakterystyka demograficzna i histopatologiczna 
pacjentów

Do badania zakwalifikowano 80 pacjentów (43 mężczyzn i 37 ko-
biet; średnia wieku 66 lat). Połowa chorych miała raka okrężnicy. 
W większości przypadków stwierdzono gruczolakoraka. Średnia 
powierzchnia przekroju guza wynosiła 25,12 cm2. Porównując 
wielkość guza w różnych stopniach zaawansowania według klasy-
fikacji TNM, największe guzy zaobserwowano w stopniu III (29,21 
± 17,66), a najmniejsze w stopniu I (18,68 ± 15,93). Nie odnoto-
wano innych różnic statystycznych.

Tab. II.  Stężenia surowicy i popłuczyn otrzewnowych CEA i MMP-2 w zależności od lokalizacji guza.

LOKALIZACJA GUZA CEA-S (NG/ML) CEA-P (NG/ML) MMP-2-S (NG/ML) MMP-2-P (NG/ML)

Okrężnica, średnia
Mediana
Q1; Q3

44,35
2,98
1,16; 15,36

87,85
3,76
0,56; 48,98

174,66
140,04
121,18; 190,6

149,58
52,5
15,83; 177,84

Esica, średnia
Mediana
Q1; Q3

310,19
2,86
1,87; 29,93

85,58
1,15
0,5; 6,08

241,94
256,12
2,76; 463,93

107,92
24,8
4,83; 206,83

Odbytnica, średnia
Mediana
Q1; Q3

116,57
2,1
1,71; 3,88

105,61
1,37
0,5; 5,13

126,48
150,6
143,84; 163,19

106,31
38,11
5; 194,56

CEA-s – concentration of carcinoembryonic antigen serum 
CEA-p – concentration of carcinoembryonic antigen peritoneal washes 
MMP-2-s – concentration of matrix metalloproteinase 2 serum 
MMP-2-p - concentration of matrix metalloproteinase 2 peritoneal washes 
Q1 – pierwszy kwartyl
Q3 – trzeci kwartyl

Tab. III.  Stężenia surowicy i popłuczyn otrzewnowych CEA i MMP-2 w zależności od stadium T i N.

STADIUM T/N CEA-S (NG/ML) CEA-P (NG/ML) MMP-2-S (NG/ML) MMP-2-P (NG/ML)

Średnia T2
Mediana
Q1; Q3

3,96
1,80
0,77; 2,10

3,33
0,5
0,5; 0,73

57,41
25,63
2,76; 143,84

119,33
39,23
3,97; 239,8

Średnia T3
Mediana
Q1; Q3

158,95
2,86
1,71; 6,84

104,05
2,46
0,5; 8,51

181,57
150,71
128,93; 199,12

98,23
35,32
6,25; 106,07

Średnia T4
Mediana
Q1; Q3

218,37
81,86
6,01; 557,23

197,03
99 100
1,15; 490,83

* 191,53
213,01
2,74; 358,83

Średnia N0
Mediana
Q1; Q3

16,73
2,17
1,36; 3,60

4,54
0,58
0,5-2,86

120,70
134,30
25,63; 167,27

104,19
30,84
3,99; 111,90

Średnia N1
Mediana
Q1; Q3

333,31
4,01
2,25; 25,79

131,89
1,80
0,91; 6,08

247,20
163,19
150,83; 329,12

101,43
35,32
5,48; 190,63

Średnia N2
Mediana
Q1; Q3

174,92
6,01
1,61; 311,80

222,66
51,32
4,15; 438,56

150,60# 114,6
37,48
16,59; 158,20

CEA-s – concentration of carcinoembryonic antigen serum 
CEA-p – concentration of carcinoembryonic antigen peritoneal washes 
MMP-2-s – concentration of matrix metalloproteinase 2 serum 
MMP-2-p - concentration of matrix metalloproteinase 2 peritoneal washes 
Q1 – pierwszy kwartyl
Q3 – trzeci kwartyl
* – brak pacjentów
# MMP-2 określono tylko u 1 pacjenta
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T (odpowiednio r = 0,37, r = 0,35), stopniem N (r = 0,28, r = 0,57, 
odpowiednio), stopniem M (r = 0,39, r = 0,48, odpowiednio) i 
TNM (r = 0,48, r = 0,54, odpowiednio), przy p <0,05 dla wszyst-
kich korelacji. 

W przypadku MMP-2 odnotowano korelację stężenia MMP-2-s 
ze  stopniem M (r = 0,55) oraz TNM (r = 0,52). Co ciekawe, wyka-
zano również korelację CEA-p z MMP-2-p (r = 0,29).

Wskaźnik przeżycia i śmiertelności 
Pięcioletnie przeżycie wyniosło 63,5%, a roczne 78,8%. Wskaźnik 
śmiertelności w okresie 5 lat wynosił 37,5% w przypadku raka od-
bytnicy i 36,2% w przypadku raka okrężnicy. Istotnie wyższe stęże-
nia CEA-s (p = 0,02) i CEA-p (p = 0,0002) stwierdzono u pacjen-
tów, którzy zmarli przed upływem 5 lat po operacji. CEA-p było 
również znacząco wyższe u pacjentów, którzy zmarli wcześniej 
niż rok po operacji, porównując do tych, którzy przeżyli ponad 5 
lat (p = 0,008). W przypadku chorych, u których stężenie CEA-
-s wyniosło <5 ng/ml odsetek przeżyć 5-letnich wyniósł  71,4%, 
przy stężeniu CEA-s >5 ng/ml jedynie 38,5%. W przypadku CEA-p 
5-letnie przeżycie dla obu grup wyniosło odpowiednio 75% i 37,9%.

Nie odnotowano istotnych różnic w stężeniu MMP-2-s i MMP-
-2-p wśród tych pacjentów. 

DYSKUSJA

Rak jelita grubego, w związku ze stałym wzrostem zachorowal-
ności i śmiertelności,  wciąż wymaga badań i nowych metod le-
czenia. Wielu autorów obserwuje związek pomiędzy stężeniem 
CEA i MMP w surowicy, a stopniem zaawansowania nowotworu 
[38, 39, 40, 41, 42, 43]. 

Przedstawione badanie potwierdza dodatnią korelację między stę-
żeniami badanych  substancji, cechą T według TNM i  obecno-
ścią przerzutów do węzłów chłonnych. W przypadku przerzutów 
do węzłów stężenia CEA w surowicy  istotnie różniły się jedynie 
między N0 i N1, podczas gdy CEA-p różniło się zarówno pomię-

nie MMP-2 stwierdzono w esicy, a MMP-2-p w guzach okrężnicy. 
W grupie pacjentów z guzami o powierzchni przekroju ponad 29 
cm2 stwierdzono istotnie wyższe stężenie MMP-2-p (p = 0,025).

Stężenia CEA i MMP-2 w zależności od cechy T i N

Przerzuty do węzłów chłonnych oraz przerzuty odległe były kla-
syfikowane  zgodnie ze stopniem zaawansowania choroby według 
TNM. Stężenie CEA-s i CEA-p było wyższe w T3 (dla CEA-s p = 
0,024; dla CEA-p p = 0,025) i T4 (dla CEA-s p = 0,01; dla CEA-p 
p = 0,02) w porównaniu do T2.

Obecność przerzutów do węzłów chłonnych została potwierdzo-
na u ponad 50% pacjentów w IV stopniu zaawansowania. Stężenie 
CEA-s i CEA-p było najwyższe w N1. Istotną różnicę w stężeniu 
CEA-s odnotowano między stopniem N0 i N1 (p = 0,03). Dla CEA-p 
stwierdzono istotność między N0 i N2 (p <0,0001) oraz między N1 
a N2 (p = 0,006). Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy CEA-
-s i CEA-p, a liczbą i odsetkiem przerzutów do węzłów chłonnych 
oraz pomiędzy CEA-p, a powierzchnią przekroju guza (tab. III).

Porównanie stężeń MMP-2 nie wykazały istotnych różnic. Stęże-
nia wszystkich markerów przedstawiono w tabeli IV.

Stężenia CEA i MMP-2 zgodnie z etapami TNM 

Stężenia CEA-s, CEA-p, MMP-2-s i MMP-2-p przedstawiono w 
tabeli IV. Najwyższe stężenie w surowicy i w popłuczynach otrzew-
nowych stwierdzono w obu markerach w czwartym stopniu za-
awansowania według TNM. W przypadku stężenia CEA w suro-
wicy statystycznie istotne różnice w kolejnych stadiach TNM (od 
I° do IV°) odnotowano za pomocą testu ANOVA (dla CEA-s p = 
0,035 i dla CEA-p p = 0,0027).

Korelacje parametrów biochemicznych i histologicznych 

Odnotowano dodatnie korelacje między stężeniami CEA-s i CEA-
-p (r = 0,42).

Zarówno CEA-s, jak i CEA-p korelowały dodatnio ze stopniem 

Tab. IV.  Stężenia surowicy i popłuczyn otrzewnowych CEA i MMP-2 w zależności od stadium TNM.

STADIUM TNM CEA-S (NG/ML) CEA-P (NG/ML) MMP-2-S (NG/ML) MMP-2-P (NG/ML)

I°(n11),  średnia
Mediana
Q1; Q3

1,63 
1,73
0,77; 2,05

1,58 
0,30 
0,30; 0,62

57,41 
143,84
143,84; 143,84

128,68 
62,06 
3,63; 240,87

II°(n21), średnia
Mediana
Q1; Q3

3,42 
2,80 
1,53; 3,91

6,48 
0,77
0,30; 3,87

144,43 
140,05
121,18; 183,20

106,30 
38,64
6,25; 106,07

III°(n23), średnia
Mediana
Q1; Q3

7,35
2,89
1,71; 6,01 

16,71
1,80
0,91; 19,56

184,53 
150,83
150,60; 163,19

82,86 
35,74 
5,79; 103,40

IV°(n25), średnia 
Mediana
Q1; Q3

950 
40,01 
2,14; 343,83

249,96 
32,28
2,77; 438,56

300,95 
312,27 
148,71; 453,19

188,82 
71,24
19,56; 293,08

CEA-s – concentration of carcinoembryonic antigen serum 
CEA-p – concentration of carcinoembryonic antigen peritoneal washes 
MMP-2-s – concentration of matrix metalloproteinase 2 serum 
MMP-2-p - concentration of matrix metalloproteinase 2 peritoneal washes 
Q1 – pierwszy kwartyl; Q3 – trzeci kwartyl
CEA-s I a II p = 0,024; CEA-s I a III p = 0,018, CEA-p I a III p = 0,008; CEA-s I a IV p <0,001; CEA-p I a IV p <0,0001; CEA-s II a IV p = 0,003; CEA-p II a IV p = 0,0003
CEA-s III a IV p=0,009; CEA-p III a IV p = 0,023
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Jeśli chodzi o stężenie MMP-2 w surowicy i popłuczynach otrzew-
nowych oraz jego związek z klasyfikacją TNM nasze wyniki nie 
są zgodne z wynikami badań innych autorów. Są jednak również 
niejednoznaczne. Groblewska i wsp. wykazali zmniejszenie stę-
żenia MMP-2 w surowicy wraz ze wzrostem głębokości nacie-
ku ściany jelita przez guz (T), przerzutami do węzłów chłonnych 
(N) i obecnością przerzutów odległych [49]. Langenskiold i wsp., 
badając  MMP-2 w osoczu, wykazali niższe stężenie w guzach T4 
w porównaniu z guzami T2 i T3 [22]. Inni autorzy potwierdzili z 
kolei dodatnią korelację pomiędzy stężeniem MMP-2  w tkance 
guza, a naciekaniem ściany jelita oraz zajęciem naczyń krwiono-
śnych i chłonnych [50, 51]. 

Badano również stężenie MMP-2 w zdrowym jelicie i w raku okręż-
nicy. Li i wsp. potwierdzili wyższą aktywność MMP-2 w tkance 
nowotworowej. Aktywność zauważalne rosła wraz z głębokością 
nacieku nowotworu i obecnością przerzutów w węzłach [33]. 
Liabakk i wsp. porównywali stężenie MMP-2 w raku, gruczolaku 
i zdrowej tkance okrężnicy. Wyniki wykazały wyższe stężenie w 
nowotworze i gruczolaku w porównaniu ze zdrową tkanką [34]. 

MMP-2 wydaje się być interesującym czynnikiem przydatnym 
do oceny stopnia zaawansowania i przeżycia pacjentów z RJG. 
W metaanalizie wykonanej przez Shi i wsp. wysunięto wniosek, 
że nadmierna ekspresja MMP-2 wiąże się z niskim wskaźnikiem 
przeżywalności oraz czasu przeżycia bez progresji choroby w tej 
grupie  chorych  [52].

Wartościowy element obecnego badania stanowi korelacja pomię-
dzy stężeniem CEA-s, CEA-p, MMP-2-s i MMP-2-p, a rozwojem 
raka jelita grubego ocenianym na podstawie wskaźnika przeżycia 
po operacji. W prezentowanym badaniu 5-letnie przeżycie wynio-
sło 63,5% (62,5% dla jelita grubego i 63,7% dla raka odbytnicy), co 
jest zgodne z wynikami statystycznymi zarówno ze Stanów Zjed-
noczonych jak i Unii Europejskiej [1, 4]. W badaniu potwierdzono 
istotnie wyższe stężenie CEA-s i CEA-p u pacjentów z negatywnym 
5-letnim wskaźnikiem przeżycia. Wyniki te są zgodne z uzyska-
nymi przez innych autorów. Abe i wsp. badali stężenie CEA-p w 
grupie 54 pacjentów z RJG, podzielonych na grupy CEA pozytyw-
ne (>5ng/ml) oraz CEA negatywne (<5ng/ml). Autorzy stwierdzili 
istotnie niższy 5-letni wskaźnik przeżycia w grupie CEA pozytyw-
nej. Wykazali również związek głębokości nacieku guza ze stęże-
niem  CEA-p [15]. Lee i wsp. odnotowali istotnie niższą przeży-
walność u pacjentów ze stężeniem CEA-p >4ng/ml. W przypadku 
raka żołądka wyższe stężenie CEA-p było negatywnym czynnikiem 
prognostycznym dla 5-letniego przeżycia [21, 53]. 

W przypadku związku pomiędzy stężeniem MMP-2 i 5-letnim 
przeżyciem, nasze badanie nie dało jednoznacznych wyników. 
Zaobserwowano wyższe stężenie MMP-2-s i MMP-2-p u pacjen-
tów z negatywnym 5-letnim wskaźnikiem przeżycia, ale bez istot-
ności statystycznej. Zgodnie z naszą wiedzą nie przeprowadzono 
badań dotyczących stężenia MMP-2 w popłuczynach otrzewno-
wych u pacjentów z RJG. Langers i wsp. ocenili poziomy MMP-2 
i MMP-9 w zdrowej śluzówce jelita grubego u pacjentów z RJG 
i zasugerowali, że mają one znaczenie prognostyczne dla 5-let-
niego przeżycia, niezależnie od klasyfikacji TNM [54]. Również 
Hilska i wsp. odnotowali wysoką ekspresję MMP-2 w nabłonku 
nowotworowym i macierzy, co było związane ze zmniejszonym 
przeżyciem pacjentów z RJG [31]. Z drugiej strony Hong i wsp. 
donosili, że ekspresja MMP-2 lub MMP7 nie wykazuje korelacji 

dzy N0-N2, jak i pomiędzy N1-N2. Wszystkie markery wykazały 
najwyższe stężenie przy obecności przerzutów odległych. Stwier-
dzono istotnie wyższe stężenia CEA-s i CEA-p w kolejnych stop-
niach klasyfikacji według TNM.

Powyższe wyniki są zgodne z publikowanymi wcześniej. Lee i wsp. 
informowali o ścisłym związku między stężeniem CEA w popłu-
czynach otrzewnowych, a obecnością przerzutów w otrzewnej, 
nawrotem choroby i ryzykiem nawrotu przerzutów śródotrzew-
nowych u chorych z rakiem jelita grubego. Autorzy potwierdzili 
korelację pomiędzy stężeniem CEA w popłuczynach i pozytyw-
nym wynikiem cytologii w płynie otrzewnowym. Nie potwier-
dzili jednak korelacji z zaawansowaniem  miejscowym i obecno-
ścią przerzutów do węzłów chłonnych [18]. Bala i wsp. stwierdzili 
istotnie wyższe stężenie CEA-p w stopniu zaawansowania D2 we-
dług Dukes’a, co pozostaje zgodne z naszymi ustaleniami [44]. Ka-
noh i wsp. przedstawili interesujące wyniki dotyczące porówna-
nia stężenia CEA u chorych z obecnością przerzutów w węzłach 
chłonnych i węzłami wolnymi od przerzutów w przebiegu RJG, 
wykazując istotnie wyższe stężenie CEA w przypadku obecności 
przerzutów [45]. W przeciwieństwie do naszych wyników, nie po-
twierdzili jednak korelacji między stężeniem CEA-p, a obecnością 
przerzutów w węzłach. 

W przedstawionym badaniu potwierdzono również istotny zwią-
zek stężenia CEA-s i CEA-p z odsetkiem przerzutowych węzłów 
chłonnych. Zgodnie z wiedzą autorów takie wyniki nie były pu-
blikowane wcześniej. Stwierdzono również istotnie wyższe stęże-
nie CEA w popłuczynach w przypadku guzów o największej po-
wierzchni przekroju. Podobna obserwacja dotyczy również stężenia 
MMP-2-p.. Wyniki te są zgodne z wcześniejszymi obserwacjami 
potwierdzającymi wyższe  niż w tkance zdrowej stężenie badanych 
antygenów w nowotworze, co może skutkować wyższym stężeniem 
również w popłuczynach otrzewnowych. [21, 30, 31, 46]. Bala i wsp. 
wykazali wyższe stężenie CEA-p w przypadku raka okrężnicy niż 
w raka odbytnicy, co wyjaśniono pozaotrzewnową lokalizacją od-
bytnicy [44]. W badaniu nie stwierdziliśmy istotnych różnic obu 
markerów w zależności od lokalizacji guza. 

Nie stwierdzono istotnych różnic w stężeniach MMP-2-s i MMP-
-2-p w różnych stopniach zaawansowania według klasyfikacji TNM. 
Ciekawe, że najwyższe stężenie MMP-2-s obserwowano w esicy, 
gdzie rozmiar guza był najmniejszy, a MMP-2-p w nowotworach 
okrężnicy, w których powierzchnia przekroju była największa. Po-
nieważ w piśmiennictwie nie ma wcześniejszych doniesień doty-
czących stężenia MMP-2 w popłuczynach otrzewnowych u cho-
rych na RJG zjawisko to można próbować wytłumaczyć obecnością 
mimikry naczyniowej, która oznacza unaczynienie bez obecności 
komórek śródbłonka i była obserwowana w przypadku raka jelita 
grubego. Można przypuszczać, że duże guzy, w związku z wyż-
szym stężeniem MMP-2 w tkance wydzielają MMP-2 do popłu-
czyn, a małe guzy, w związku z nasilonym rozwojem unaczynienia 
powodują wzrost stężenia substancji w surowicy. 

W badaniu wskazano również związek pomiędzy stężeniem MMP-
2 a wielkością guza oraz jego lokalizacją co może mieć wpływ na 
rozwój choroby nowotworowej. Wynik naszych  obserwacji może 
potwierdzać istotne znaczenie zahamowania MMP-2 w spowol-
nieniu postęp nowotworu. [48]. Wyniki te są zgodne z poprzed-
nio publikowanymi obserwacjami i mogą wskazywać kierunek 
dalszych badań dotyczących rozwoju RJG.
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Zgoda komisji bioetycznej:

Dla badania opisanego w przesłanej pracy uzyskano zgodę Ko-
misji Bioetycznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 
nr KB/19/2007. Uzyskano również pisemną zgodę wszystkich pa-
cjentów biorących udział w badaniu.

ze stopniem zaawansowania nowotworu oraz wskaźnikiem prze-
żywalności chorych [55]. Ocena przydatności powyższych ob-
serwacji wymaga dalszych badań. Określenie nowych czynników 
prognostycznych w rozwoju RJG może stanowić kolejny krok w 
ocenie stopnia zaawansowania nowotworu i opracowaniu nowych 
skutecznych metod leczniczych. 

REFERENCES:
1. Eurostat Statistics Explained: Cancer statistics-specific cancers. Available at: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Cancer_statistics_-_
specific_cancers#Colorectal_cancer

2. National Cancer Institute: Surveillance, Epidemiology, and End Results Program 
(SEER). Available at: https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html

3. Jemal A., Bray F., Center M.M., et al: Global cancer statistics. Ca. Cancer J. 
Clin., 2011;61:69-90

4. The American Cancer Society Statistics. Available at: www.cancer.org.

5. Holleczek B., Rossi S., Domenic A., et al: On-going improvement and persistent 
differences in the survival for patients with colon and rectum cancer across 
Europe 1999-2007 – results from the Eurocare-5 study. Europ. J. Cancer, 
2015;51:2158-2168

6. Carpentier M.Y., Vernon S.W., Bartholomew L.K., et al: Receipt of recommended 
surveillance among colorectal cancer survivors: a systematic review. J. Cancer 
Surviv., 2013;7(3):464-483

7. Gold P., Freedman S.O.: Specific carcinoembryonic antigens of the human 
digestive system. J. Exp. Med., 1965;122(3):467-481

8. Duffy M.J.: Evidence for the clinical use of tumor markers. Ann. Clin. Biochem., 
2004;41(Pt 5):370-377 

9. Duffy M.J.: Carcinoembryonic antigen as a marker for colorectal cancer: is it 
clinically useful? Clin. Chem., 2001;47(4):624-630

10. Carpelan-Holmstrom M., Louhimo J., Stenman U.H.,  et al.: CEA, CA 242, CA 
19-9, CA 72-4 and hCGbeta in the diagnosis of recurrent colorectal cancer. 
Tumor Biol., 2004;25(5-6):228-234

11. Goldstein M.J., Mitchell E.P.: Carcinoembryonic antigen in the staging and 
follow- up of patients with colorectal cancer. Cancer Invest., 2005;23(4):338-351 

12. Ma C.J., Hsieh J.S., Wang W.M., et al.: Multivariate analysis of prognostic 
determinants for colorectal cancer patients with high preoperative serum 
CEA levels: prognostic value of postoperative serum CEA levels. Kaohsiung 
J. Med. Sci., 2006;22(12):604-609 

13. McCall J.L., Black R.B., Rich C.A., et al.: The value of serum carcinoembryonic 
antigen in predicting recurrent disease following curative resection of colorectal 
cancer. Dis. Colon Rectum, 1994;37(9):875-881 

14. Abe N., Watanabe T., Toda H., et al.: Prognostic significance of carcinoembryonic 
antigen levels in peritoneal washes in patients with gastric cancer. Am. J. Surg., 
2001;181(4):356-361 

15. Abe N., Watanabe T., Toda H., et al.: Carcinoembryonic antigen levels in 
peritoneal washes: a potential prognostic marker for patients with colorectal 
cancer. Hepatogastroenterology, 2003;50(52):1025-1028 

16. Irinoda T., Terashima M., Takagane A., et al.: Carcinoembryonic antigen level 
in peritoneal washing is a prognostic factor in patients with gastric cancer. 
Oncol. Rep., 1998;5(3):661-666 

17. Asao T., Fukuda T., Yazawa S., Nagamachi Y.: CEA levels in peritoneal washings 
from gastric cancer patients as a prognostic guide. Cancer Lett., 1989; 47(1-2):79-81.

18. Lee I.K., Kim do H., Gorden D.L., et al.: Prognostic value of CEA and CA 19-9 
tumor markers combined with cytology from peritoneal fluid in colorectal 
cancer. Ann. Surg. Oncol., 2009;6(4):861-870 

19. Kanellos I., Zacharakis E., Kanellos D., et al.: Prognostic significance of CEA 
levels and positive cytology in peritoneal washings in patients with colorectal 
cancer. Colorectal Dis., 2006;8(5):436-440

20. Asao T., Fukuda T., Yazawa S., et al.: Carcinoembryonic antigen levels in 
peritoneal washings can predict peritoneal recurrence after curative resection 
of gastric cancer. Cancer, 1991;68:44 

21. Nishiyama M., Takashima I., Tanaka T., et al.: Carcinoembryonic antigen levels 
in the peritoneal cavity: useful guide to peritoneal recurrence and prognosis 
for gastric cancer. World J. Surg., 1995;19(1):133-7 

22. Langenskiold M., Holmdahl L., Falk P., et al.: Increased plasma MMP-2 protein 
expression in lymph node-positive patients with colorectal cancer. Int. J. 
Colorectal Dis., 2005;20(3):245-252 

23. Pesta M., Holubec L.. Jr, Topolcan O., et al.: Quantitative estimation of matrix 
metalloproteinases 2 and 7 (MMP-2, MMP-7) and tissue inhibitors of matrix 
metalloproteinases 1 and 2 (TIMP-1, TIMP-2) in colorectal carcinoma tissue 
samples. Anticancer Res., 2005;25(5):3387-3391 

24. Chaussain-Miller C., Fioretti F., Goldberg M., et al.: The role of matrix 
metalloproteinases (MMPs) in human caries. J. Dent. Res., 2006;85(1):22-32 

25. Collins H.M., Morris T.M., Watson S.A.: Spectrum of matrix metalloproteinase 
expression in primary and metastatic colon cancer: relationship to the tissue 
inhibitors of metalloproteinases and membrane type-1-matrix metalloproteinase. 
Br. J. Cancer, 2001;84(12):1664-1670  

26. Malemud C.J.: Matrix metalloproteinases (MMPs)in health and disease: an 
overview. Front. Biosci., 2006;11:1696-1701

27. Łukaszewicz-Zając M., Mroczko B., Szmitkowski M.: Gastric cancer – the 
role of matrix metalloproteinases in tumor progression. Clin. Chim. Acta, 
2001;412(19-20):1725-30

28. Vihinen P., Kahari V.M.: Matrix metalloproteinases in cancer – prognostic 
markers and therapeutic targets. Int. J. Cancer, 2002;99(2):157-66

29. Mroczko B., Groblewska M., Okulczyk B., et al.: The diagnostic value of matrix 
metalloproteinase 9 (MMP-9) and tissue inhibitor of matrix metalloproteinases 
1 (TIMP-1) determination in the sera of colorectal adenoma and cancer patients. 
Int. J. Colorectal. Dis., 2010;25(10):1177-84

30. Di Nezza L.A., Misajon A., Zhang J., et al.: Presence of active gelatinases in 
endometrial carcinoma and correlation of matrix metalloproteinase expression 
with increasing tumor grade and invasion. Cancer, 2002;94(5):1466-1475

31. Hilska M., Roberts P.J., Collan Y.U., et al.: Prognostic significance of matrix 
metalloproteinases-1, -2, -7 and -13 and tissue inhibitors of metalloproteinases-1, 
-2, -3 and -4 in colorectal cancer. Int. J. Cancer, 2007;121(4):714-723 

32. Murnane M.J., Cai J., Shuja S., et al.: Active MMP-2 effectively identifies the 
presence of colorectal cancer. Int. J. Cancer, 2009;125(12):2893-2902

33. Li B.H., Zhao P., Liu S.Z., et al.: Matrix metalloproteinase-2 and tissue inhibitor 
of metallo-proteinase-2 in colorectal carcinoma invasion and metastasis. World 
J. Gastroenterol., 2005;11(20):3046-3050 

34. Liabakk N.B., Talbot I., Smith R.A., et al.: Matrix metalloprotease 2 (MMP-
2) and matrix metalloprotease 9 (MMP-9) type IV collagenases in colorectal 
cancer. Cancer Res., 1996;56(1):190-196 

35. Birkedal-Hansen H., Moore W.G., Bodden M.K., et al.: Matrix metalloproteinases: 
a review. Crit. Rev. Oral Biol. Med., 1993;4(2):197-250 

36. TNM classification of malignant tumors seventh edition. (2010) Available at: 
www.uicc.org

37. Cascinu S., Del Ferro E., Barbanti I., et al.: Tumor markers in the diagnosis of 
malignant serous effusions. Am. J. Clin. Oncol., 1997;20(3):247- 250

38. Bannura G., Cumsille M.A., Contreras J., et al.: Carcinoembryonic antigen 
(CEA) as an independent prognostic factor in colorectal carcinoma. Rev. Med. 
Chil., 2004;132(6):691-700 

39. Choi J.S., Min J.S.: Significance of postoperative serum level of carcinoembryonic 
antigen (CEA) and actual half life of CEA in colorectal cancer patients. Yonsei 
Med. J., 1997;38(1):1-7 

40. Allende T., Garcia Muniz J.L., Vizoso F., et al.: Preoperative serum levels of the 
carcinoembryonic antigen (CEA) and prognosis in colorectal cancer. Rev. Esp. 
Med. Nucl., 2001;20(5):358-364 

41. Arribas J.: Matrix metalloproteases and tumor invasion. N. Engl. J. Med., 
2005;352(19):2020-2021 

42. Finleton B.: Matrix metalloproteinases: roles in cancer and metastasis. Front. 
Biosci., 2006;11:479-491 

43. Heslin M.J., Yan J., Johnson M.R., et al.: Role of matrix metalloproteinases in 
colorectal carcinogenesis. Ann. Surg., 2001;233(6):786-792 

44. Bała D., Jawień A., Czechowicz W., et al.: Oznaczanie stężenia antygenu 
karcynoembrionalnego w popłuczynach otrzewnowych u chorych na raka 
jelita grubego. Pol. Merk. Lek., 2002;13(76):289 



43POL PRZEGL CHIR, 2018: 90 (5), 36-43

artykuł oryginalny / original article

50. Sis B., Sagol O., Kupelioglu A., et al.: Prognostic significance of matrix 
metalloproteinase-2, cathepsin D, and tenascin-C expression in colorectal 
carcinoma. Pathol. Res. Pract., 2004;200(5):379-387 

51. Schwandner O., Schlamp A., Broll R., et al.: Clinicopathologic and prognostic 
significance of matrix metalloproteinases in rectal cancer. Int. J. Colorectal 
Dis., 2007;22(2):127-136 

52. Shi M., Yu B.., Gao H, et al.: matrix metalloproteinase 2 overexpression and 
prognosis in colorectal cancer: a meta-analysis. Mol. Biol. Rep., 2013;40:617-623

53. Yamamoto M., Baba H., Kakeji Y., et al. :Prognostic significance of tumor markers 
in peritoneal lavage in advanced gastric cancer. Oncology, 2004;67(1):19-26 

54. Langers A.M., Verspaget H.W., Hawinkels L.J., et al.: MMP-2 and MMP-9 in 
normal mucosa are independently independly associated with  outcome of 
colorectal cancer patients. Br. J. Cancer., 2012;106(9):1495-8

55. Hong S.W., Kang Y.K., Lee B., et al.: Matrix metalloproteinase-2 and -7 expression 
in colorectal cancer. J. Korean Soc. Coloproctol., 2011;27(3):133-139

45. Kanoh T., Monden T., Tamaki Y., et al.: Extraction and analysis of carcinoembryonic 
antigen in lymph nodes: a new approach to the diagnosis of lymph node metastasis 
of colorectal cancer. Dis. Colon Rectum, 2002;45(6):757-763 

46. Kiluk M.S., Rolkowski R., Zawadzki R.J., et al.: Przydatność markerów 
nowotworowych CEA, CA 15-3 i CA 125 w diagnostyce płynów wysiękowych 
w jamie brzusznej. Pol. Merk. Lek., 2002;13:298-301 

47. Baeten C.I., Hillen F., Pauwels P., et al.: Prognostic role of vasculogenic mimicry 
in colorectal cancer. Dis. Colon Rectum, 2009;52(12):2028- 2035 

48. Damodharan U., Ganesan R., Radhakrishnan U.C.: Expression of MMP-2 
and MMP-9 (gelatinases A and B) in human colon cancers. Appl. Biochem. 
Biotechnol., 2001;165(5-6):1242-52

49. Groblewska M., Mroczko B., Gryko M., et al.: Matrix metalloproteinase 2 and 
tissue inhibitor of matrix metalloproteinases 2 in the diagnosis of colorectal 
adenoma and cancer patients. Folia Histochem. Cytobiol., 2010;48(4):564-571

DOI:

Prawa autorskie:

Konflikt interesów:

Autor do korespondencji:

Cytowanie pracy:

Liczba słów: 3920                Liczba stron: 8                 Tabele: 4                 Ryciny: –                 Piśmiennictwo: 55

10.5604/01.3001.0012.1269   Spis treści: https://ppch.pl/issue/11379

Copyright © 2018 Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny. Published by Index Copernicus Sp. z o. o. All rights reserved.

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

Tomasz Guzel, Department of General, Gastroenterological and Oncological Surgery, Medical University of Warsaw, Ba-
nacha 1a, 02-097 Warsaw, Poland; Tel. +48 506 168 239; Fax +48 22 599 20 57; e-mail: tomasz.guzel@gmail.com, tomasz.
guzel@wum.edu.pl

Guzel T., Mirowska-Guzel D.,  Lech G., Wroński M., Iwanowska M., Słodkowski M.; Carcinoembryonic antigen and matrix 
metalloproteinase 2 serum and peritoneal washes concentration in staging and prognosis in colorectal cancer patients; 
Pol Przegl Chir 2018: 90 (5): 36-43


