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Streszczenie 
Rak jelita grubego jest drugim u kobiet (po raku piersi) i trzecim u mężczyzn (po raku płuca i gruczołu krokowego) 
najczęściej występującym nowotworem złośliwym. Charakteryzuje się dynamicznym wzrostem zachorowalności, 
szczególnie u osób starszych, po 60. roku życia. Stres oksydacyjny wywołany nadmiarem wolnych rodników odgrywa 
istotną rolę w rozwoju raka jelita grubego. Zaburzenie równowagi pomiędzy związkami o działaniu pro-  
i przeciwutleniającym stwarza zagrożenie dla stabilności struktur komórkowych organizmu, w tym m.in. lipidów.  
W wyniku ich peroksydacji powstają mutagenne i toksyczne związki, do których należą: dialdehyd malonowy (MDA), 
4-hydroksynonenal (4-HNE) oraz 4-hydroksyheksanal (4-HHE). W licznych badaniach naukowych odnotowuje  
się znaczny wzrost końcowych stężeń produktów peroksydacji lipidów (zwłaszcza MDA) u osób starszych chorych  
na raka jelita grubego w stosunku do osób młodych i zdrowych. Sugeruje to związek peroksydacji lipidów z procesem 
starzenia się organizmu, jak i progresją raka jelita grubego. Celem pracy było dokonanie przeglądu piśmiennictwa  
na temat znaczenia peroksydacji lipidów i stresu oksydacyjnego jako czynnika ryzyka raka jelita grubego u osób 
starszych. 
 
Słowa kluczowe: rak jelita grubego, osoby starsze, peroksydacja lipidów 
 

Abstract 
Colorectal cancer is the second among females (after breast cancer) and the third among males (after lung cancer 
and prostate cancer) the most common malignant neoplasm. It is characterized by a dynamic increase of incidence, 
especially among the elderly people, above the age of 60 years. Oxidative stress caused by an excess of free radicals 
plays an important role in the development of colorectal cancer. Disturbance of homeostasis between pro- and 
antioxidant compounds poses a threat for the stability of the cellular structures of the body, including lipids.  
As a result of lipid peroxidation toxic and mutagenic compounds produced which include malondialdehyde (MDA),  
4-hydroxynonenal (4-HNE), and 4-hydroxyhexanal (4-HHE). A lot of studies show significant increase of final 
concentrations of lipid peroxidation products (especially MDA) in the elderly patients with colorectal cancer when 
compared to young and healthy people. It suggests a relationship of lipid peroxidation with the process of aging and 
the progression of colorectal cancer. The aim of the study was a review of the literature on the importance of lipid 
peroxidation and oxidative stress as a risk factor for colorectal cancer among elderly people. 
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Wprowadzenie 
Nowotwory złośliwe, mimo ciągłego udoskonalania 

metod diagnostycznych, jak i procedur postępowania 
leczniczego, pozostają poważnym problemem zdrowot-
nym. W Polsce stanowią drugą przyczynę zgonów, tuż  
po chorobach układu sercowo-naczyniowego [1,2]. Wg 
danych Krajowego Rejestru Nowotworów, rak jelita 
grubego jest drugim u kobiet (po raku piersi) i trzecim  
u mężczyzn (po raku płuca i gruczołu krokowego) 
najczęściej występującym nowotworem złośliwym.  
W Polsce zachorowalność na raka jelita grubego, została 
oszacowana w 2013 roku na ponad 17 tysięcy, 
charakteryzuje się dynamicznym wzrostem, zwłaszcza  
u osób starszych, po 60. roku życia. Ponad ¾ zachorowań 
przypada na ten wiek, przy czym wyższe ryzyko 
wystąpienia raka jelita grubego obserwowane jest  
w populacji mężczyzn [2]. Fakt ten tłumaczony jest  
m.in. niechęcią płci męskiej do wykonywania badań 
profilaktycznych, co może być przyczyną późniejszej 
diagnozy i tym samym niekorzystnych rokowań wśród 
tej grupy osób. Współczynnik umieralności na raka jelita 
grubego w 2013 roku wyniósł ponad 11 tysięcy, a aż 80% 
zgonów odnotowano wśród osób po 60. roku życia [1,2]. 
Uwarunkowania zwiększające prawdopodobieństwo 
wystąpienia raka jelita grubego można podzielić na 
czynniki osobnicze i środowiskowe. Czynniki osobnicze, 
zwane również wewnętrznymi, zależą od uwarunkowań 
genetycznych, związane są z obciążeniami rodzinnymi  
i występowaniem niektórych chorób, w tym m.in. 
nieswoistych zapaleń jelit [3,4]. Szacuje się, że aż  
u ponad 20% chorych na wrzodziejące zapalenie jelita 
grubego rozwija się rak jelita grubego [5]. Z kolei czynniki 
środowiskowe, zewnętrzne, są ściśle powiązane  
ze stylem życia. Wśród czynników stylu życia wymienia 
się nieprawidłowo zbilansowaną dietę, brak aktywności 
fizycznej oraz palenie tytoniu [3,4,6]. Rak jelita grubego 
częściej jest rozpoznawany w krajach o wysokim 
indeksie rozwoju społecznego i jest jednym z najczęściej 
występujących nowotworów uwarunkowanych czynni-
kami środowiskowymi. Co więcej, jego występowanie 
koreluje z długością życia i potencjalnie dłuższym 
narażeniem organizmu na niepożądane działanie 
czynników środowiskowych [4,6]. W patogenezie raka 
jelita grubego istotną rolę odgrywają również wolne 
rodniki, odpowiedzialne za powstawanie stresu oksyda-
cyjnego, jak i przewlekłe procesy zapalne, tworzące 
mikrośrodowisko sprzyjające kancerogenezie [5]. 

Celem pracy było dokonanie przeglądu piśmien-
nictwa na temat znaczenia peroksydacji lipidów i stresu 
oksydacyjnego jako czynnika ryzyka raka jelita grubego  
u osób starszych. 
 
 

Wolne rodniki i stres oksydacyjny 
Do prawidłowego przebiegu procesów zacho-

dzących w komórkach niezbędna jest energia, która 
uzyskiwana jest głównie poprzez oddychanie tlenowe 
odbywające się w mitochondriach. W łańcuchu 
oddechowym za sprawą białek transportujących 
elektrony cząsteczka tlenu ulega redukcji do wody. Może 
jednak zaistnieć sytuacja, w której cząsteczka tlenu 
zostanie zredukowana częściowo, wówczas powstają 
związki zwane reaktywnymi formami tlenu (RFT),  
wśród których istotną grupę stanowią wolne rodniki.  
Są to cząsteczki lub jony, mające na zewnętrznej orbicie 
co najmniej jeden niesparowany elektron. Należą  
do związków wysoce reaktywnych, dążą do sparowania 
elektronu poprzez przyłączenie lub oddawanie go innym 
cząsteczkom. Wykazują tym samym zdolność wcho-
dzenia w interakcję ze strukturami komórki [7].  
W niskich stężeniach pełnią funkcję fizjologiczne.  
Są potrzebne do prawidłowego przebiegu licznych 
procesów życiowych, m.in. biorą udział w eliminowaniu 
drobnoustrojów, ekspresji genów, a także odgrywają 
istotną rolę w aktywacji białek kontrolujących podziały 
komórkowe [7,8]. Z kolei w wysokich stężeniach 
stanowią niebezpieczeństwo dla organizmu [8]. Nadmiar 
wolnych rodników prowadzi do wystąpienia stresu 
oksydacyjnego, polegającego na zaburzeniu równowagi 
pomiędzy związkami o działaniu pro- i przeciw-
utleniającym. Nasilenie tego stanu stwarza zagrożenie 
dla stabilności struktur komórkowych [9-11]. Zgodnie  
z teorią zaproponowaną przez D. Harmana w latach 50. 
ubiegłego wieku stres oksydacyjny prowadzi do starzenia 
się komórek organizmu [10]. Ponadto przyjmuje się, że 
współistnienie stresu oksydacyjnego i procesu zapalnego 
może być podłożem nawet jednej trzeciej wszystkich 
nowotworów złośliwych. Wolne rodniki mogą również 
odpowiadać za ich wzrost, uczestnicząc w procesach 
angiogenezy [5]. W rezultacie ich patologicznego 
działania dochodzi do uszkodzeń makrocząsteczek, 
takich jak kwasy nukleinowe, białka oraz lipidy [9-11].  

Oksydacja kwasów nukleinowych może zachodzić  
w wyniku bezpośredniego działania RFT lub poprzez 
włączenie zmodyfikowanego nukleotydu w trakcie 
powielania materiału genetycznego. Dochodzi wówczas 
do pojedynczych lub podwójnych pęknięć nici kwasu 
deoksyrybonukleinowego (DNA) oraz transformacji 
zasad azotowych. Zmiany w materiale genetycznym, 
spowodowane oksydacją DNA, są istotnym czynnikiem 
wpływającym na proliferację komórkową, jak również 
zezłośliwienie nowotworu. Ponadto, do uszkodzeń 
kwasów nukleinowych mogą przyczynić się produkty 
peroksydacji lipidów, tworząc addukty, których nagro-
madzenie w tkankach sprzyja nowotworzeniu. Przykła-
dem tego typu reakcji jest powstanie pirymidopurynonu 
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w wyniku połączenia dialdehydu malonowego (MDA)  
z deoksyguanozyną [10].  

RFT oddziałują również na białka, powodując 
utlenienie reszt aminokwasowych i grup prostetycznych. 
Oksydacja białek prowadzi do zaburzeń ich funkcji 
biologicznych, np. ich całkowitego unieczynnienia. 
Nieodwracalnie uszkodzone białka są usuwane przez 
proteazy, jednak zmniejszająca się wraz z wiekiem 
aktywność proteolityczna może być przyczyną 
gromadzenia się tych uszkodzeń w komórkach [12].  

Poza oksydacją kwasów nukleinowych oraz białek, 
RFT zmieniają również strukturę lipidów, doprowadzając 
do ich peroksydacji [9,10,12].  
 
Peroksydacja lipidów a proces nowotworzenia i starze-
nia się organizmu 

Peroksydacja lipidów jest procesem skompli-
kowanym, charakteryzującym się dużym stopniem 
złożoności, w następstwie którego dochodzi do utraty 
integralności błon komórkowych. Stanowi szereg 
następujących po sobie reakcji, inicjowanych działaniem 
wolnych rodników lipidowych [13]. Upraszczając, można 
wyodrębnić kilka jej etapów. Są to kolejno: inicjacja, 
prolongacja (propagacja) oraz terminacja. Pierwszy etap 
peroksydacji lipidów może być zapoczątkowany przez 
tlenki i dwutlenki azotu, jak również rodniki, w tym m.in. 
rodnik hydroksylowy (OH˙), nadtlenkowy (LOO˙) oraz 
alkilowy (L˙). W tym etapie dochodzi do usunięcia 
(oderwania) atomu wodoru z cząsteczki nienasyconego 
kwasu tłuszczowego, będącego składnikiem fosfoli-
pidów. Drugi etap, określany jest mianem wolno-
rodnikowej reakcji łańcuchowej, polega na oddziały-
waniu rodników alkilowych (L˙) z tlenem (O2) w wyniku 
czego powstaje wolny rodnik nadtlenkowy (LOO˙), który 
wykazuje zdolność reagowania z kolejnymi cząsteczkami 
nienasyconych kwasów tłuszczowych. Końcowym rezul-
tatem jest powstanie wodorotlenku lipidowego (LOOH). 
Dodatkowo dochodzi do wytworzeniem kolejnego 
rodnika alkilowego, co sprawia, iż proces ten może być 
wielokrotnie powtarzany [7,9,11,13]. 

L˙+ O2 → LOO˙ 
LOO˙ + LH → LOOH + L˙ 

Terminacja stanowi ostatni etap peroksydacji 
lipidów. Powstałe w poprzednich reakcjach wolne 
rodniki, wykazują dużą reaktywność, a ich nadmiar 
sprawia, iż reagują ze sobą, tworząc nierodnikowe 
produkty utleniania lipidów [13]. 

Za sprawą zjawiska reinicjacji, powstałe w etapie 
prolongacji wodorotlenki lipidowe mogą ulegać 
rozkładowi, powodując, w wyniku dalszych przemian 
rozpad reszt nienasyconych kwasów tłuszczowych.  
W rezultacie dochodzi do powstania końcowych 
produktów peroksydacji lipidów, do których zalicza się: 

dialdehyd malonowy (MDA), 4-hydroksynonenal (4-HNE) 
oraz 4-hydroksyheksanal (4-HHE) [9,13]. Z powstałych 
produktów peroksydacji lipidów MDA wydaje się być 
najbardziej mutagennym związkiem, podczas gdy 4-HNE 
uznawany jest za najbardziej toksyczny [9]. MDA 
wykazuje się wysoką reaktywnością, posiada zdolność 
hamowania enzymów chroniących komórki przed 
działaniem stresu oksydacyjnego, a także cechuje się 
działaniem cytotoksycznym i rakotwórczym [10,11,14]. 
Jego stężenie w osoczu krwi stanowi miarę peroksydacji 
lipidów, a stężenie MDA w tkankach wzrasta pod 
wpływem działania RFT [2,11]. Do oceny stopnia 
uszkodzeń spowodowanych przez produkty peroksydacji 
lipidów, w tym MDA, stosuje się m.in. pomiar substancji 
reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) [15].  

Wysokie stężenia produktów peroksydacji lipidów 
we krwi, jak i tkankach obserwowane są w przebiegu 
wielu chorób, chorób nowotworowych, w tym w raku 
jelita grubego [4,9,14]. Skrzydlewska i wsp. dokonali 
oceny stężeń produktów peroksydacji lipidów oraz 
wybranych związków stanowiących barierę antyoksy-
dacyjną organizmu. Badaniem tym objęto 81 chorych na 
raka jelita grubego, u których pobrano wycinki tkanek. 
Autorzy zaobserwowali wzrost produktów peroksydacji 
lipidów i aktywności enzymatycznej w czasie progresji 
nowotworu. Jednocześnie stężenia MDA i 4-HNE były 
znacząco wyższe w tkance nowotworowej w porównaniu 
z grupą kontrolną (wycinki tkanek pobrane z miejsc 
niezmienionych chorobowo). Z kolei stężenia nieenzy-
matycznych przeciwutleniaczy, takich jak witamina  
C i E były niższe w tkankach, w których toczył się  
proces nowotworowy [16]. Podobne wyniki uzyskano  
we wcześniejszych badaniach Skrzydlewskiej i wsp. [17]. 
Wnioski płynące z powyższych badań sugerują związek 
raka jelita grubego z występowaniem stresu oksyda-
cyjnego, prowadzącego do progresji choroby [16,17]. 
Chang i wsp. również prowadzili badania w tym 
obszarze, dokonując oceny stężeń produktów utleniania 
DNA, białek oraz lipidów, ponadto sprawdzali stężenia 
enzymów i przeciwutleniaczy w osoczu krwi (36 osób  
z rakiem jelita grubego oraz 40 osób zdrowych).  
Co ciekawe, średni poziom MDA w osoczu krwi był niższy 
w grupie badanej, niż w kontrolnej, przy czym 
odnotowano znacząco wyższe poziomy produktów 
utleniania DNA oraz białek w grupie badanej  
w odniesieniu do kontrolnej. Autorzy na podstawie 
uzyskanych wyników podkreślają, że rak jelita grubego 
jest związany ze stresem oksydacyjnym, a ocena tego 
stanu może mieć znaczenie w leczeniu i profilaktyce  
tej choroby [18]. Z kolei Thanoon i wsp. zaznaczają,  
że stres oksydacyjny może być skutkiem, a nie przyczyną 
nowotworu. W swojej pracy oceniali wpływ chirurgi-
cznego wycięcia nowotworu oraz chemioterapii na 
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peroksydację lipidów oraz poziom przeciwutleniaczy  
u pacjentów z chorobą nowotworową (21 mężczyzn  
z rakiem żołądka, okrężnicy, prostaty oraz 26 osób 
zdrowych). U pacjentów z chorobą nowotworową 
stężenie MDA w surowicy krwi było znacząco wyższe  
w odniesieniu do grupy kontrolnej, podczas gdy 
całkowity status antyoksydacyjny (TAS) w surowicy krwi 
był u tych osób niższy. Po chirurgicznym usunięciu 
nowotworu stężenie MDA w surowicy krwi zmniejszyło 
się, natomiast po chemioterapii zaobserwowano jego 
znaczący wzrost, jednocześnie zauważono obniżenie  
TAS w surowicy krwi po zastosowaniu chemioterapii 
[19]. W innym badaniu również oceniano poziom 
peroksydacji lipidów u osób ze zdiagnozowanym rakiem 
jelita grubego (przed i po leczeniu), jak i w grupie 
kontrolnej, a wyniki były zbliżone do tych jakie uzyskali 
Thanoon i wsp. [20]. 

Warto również zaznaczyć, że proces utleniania 
lipidów jest ściśle związany z wiekiem. W licznych 
pracach wykazano, że wraz z postępującymi procesami 
starzenia się organizmu następują zauważalne zmiany 
markerów stresu oksydacyjnego we krwi, w tym wzrost 
MDA [21-24]. Związek ten potwierdzono również  
w badaniu Junqueira i wsp., którzy dokonywali oceny 
stężeń produktów peroksydacji lipidów w osoczu krwi  
u 503 zdrowych osób z różnych grup wiekowych. 
Autorzy zaobserwowali znaczny wzrost (o 20-45%) 
stężenia TBARS u osób powyżej 50. roku życia  
w porównaniu z grupą kontrolną, którą stanowiły osoby 
w wieku 20-29 lat, jednocześnie wykazali silną, dodatnią 

korelację między wiekiem badanych osób, a stężeniem 
TBARS w osoczu krwi (r=0.972; p<0.01) [25]. W innej 
pracy przebadano grupę 100 zdrowych osób w wieku  
20-70 lat. Kasapoglu i Özben również zaobserwowali 
zależny od wieku wzrost MDA w osoczu krwi. Ponadto 
nie odnotowali oni spadku enzymów przeciwutleniają-
cych (za wyjątkiem peroksydazy glutationowej),  
co skłoniło autorów do stwierdzenia, iż poziom stresu 
oksydacyjnego nie może być w pełni utożsamiany  
z obniżeniem aktywności antyoksydacyjnej organizmu 
[26].  

Powyższe wyniki badań pokazują pewien kierunek, 
jednak należy je traktować z ostrożnością. Ogranicze-
niem przytaczanych prac, zwłaszcza tych rozpatrujących 
związek peroksydacji lipidów u chorych na raka jelita 
grubego jest stosunkowo niewielka liczebność badanych 
grup. 
 
Podsumowanie 

W ostatnich latach prowadzono liczne badania 
oceniające znaczenie peroksydacji lipidów i stresu 
oksydacyjnego w patogenezie różnych chorób, m.in. 
chorób nowotworowych, w tym raka jelita grubego. 
Występowanie związku peroksydacji lipidów z procesami 
starzenia się organizmu jest udokumentowane,  
a związek z progresją raka jelita grubego wymaga 
dalszych badań na większej grupie chorych. Nadal 
poszukuje się istotnych czynników ryzyka raka jelita 
grubego, które mogłyby być wykorzystane w profilaktyce 
jak i leczeniu. 
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