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Cukrzyca jest obecnie nazywana pierwszą niezakaźną epidemią na 

świecie, jest poważnym problemem zdrowia publicznego. Według szacunków z 

roku 2014 na świecie żyje 422 mln osób dorosłych chorych na cukrzycę, (w 

roku 1980 – 108 mln) (42) 

. Cukrzyca jest chorobą metaboliczną 

charakteryzującą się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania i/lub 

działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia powoduje uszkodzenie, 

zaburzenia funkcji oraz niewydolność wielu narządów, tj. oczu, nerek, 

nerwów, serca i naczyń krwionośnych. 

 

 

 

 Zakażenia i choroby zakaźne znacznie częściej występują u pacjentów z 

cukrzycą niż w pozostałej populacji. Wyższe w tej grupie są zarówno 

współczynniki zapadalności na choroby zakaźne jak i śmiertelność. 



 

 

 

 

 Główną rolę w patomechanizmie zakażeń odgrywa hiperglikemia, która wzmaga 

zjadliwość wielu drobnoustrojów. W odpowiedzi na zakażenie obniżeniu ulega 

produkcja interleukin oraz aktywność fagocytarna leukocytów. 

 

 

 

 

 Dlatego też celem podjętych badań była ocena częstości występowania 

zakażenia następującymi wirusami HPV, EBV, HSV, CMV (mogących tworzyć 

wirom) wśród chorych na cukrzycę w porównaniu do grupy kontrolnej. Obecność 

poszczególnych wirusów skorelowano z danymi klinicznymi i 

epidemiologicznymi. 

 

 

 

 

 Cel główny został zrealizowany na podstawie następujących celów 

pośrednich: 

 

 

 

 

 7. Ocena częstości występowania zakażenia wirusami HPV, EBV, CMV i HSV w 

 grupie pacjentów z cukrzycą w porównaniu do grupy kontrolnej. 

 

 

 



 

 8. Ocena zależności między obecnością poszczególnych wirusów a cechami 

 demograficzno-społecznymi (wiek, płeć, miejsce zamieszkania). 

 

 

 

 

 9. Ocena poziomu przeciwciał anty-HSV-1 w grupie badanej i kontrolnej 

 

 

 

 

 10. Ocena zależności między obecnością poszczególnych wirusów a wybranymi 

 cechami klinicznymi jak czas trwania cukrzycy, obecność chorób 

 współistniejących, 

 

 

 

 

 11. Ocena częstości występowania współzakażeń 

 

 

 

 

 12. Zależność między masą ciała (BMI) a częstoscią wykrywania wirusów. 

 

 

 

 Badaniem objęto grupę 123 dorosłych pacjentów leczonych z powodu cukrzycy 

typu 2 w na oddziale wewnetrznym Szpitala w Radomiu oraz 50 osób, leczonych 

z innych powodów, u których wykluczono cukrzycę, stanowiących grupę 



kontrolną. Grupa ta była odpowiednio dobrana pod względem płci, wieku, 

miejsca zamieszkania, palenia papierosów i spożywania alkoholu. 

 Od wszystkich osób pobierano krew, ślinę oraz wymazy szczoteczkowe z jamy 

ustnej. 

W materiale z wymazów wykrywano materiał genetyczny wirusów HPV i HSV, zaś 

w 

 ślinie EBV i CMV. W surowicy wykrywano obecność przeciwciał przeciwko 

wirusowi 

 HSV. 

Z próbek śliny oraz wymazów szczoteczkowych izolowano DNA przy użyciu 

zestawu QIAamp (Qiagen, Niemcy). Następnie metodą PCR wykrywano DNA wirusa 

EBV, CMV, HSV. DNA HPV wykrywano przy pomocy komercyjnego zestawu 

diagnostycznego INNO-LIPA HPV (Innogenetics). 

 Badanie serologiczne w kierunku HSV-1 wykonywano metodą 

immunoenzymatyczną ELISA zestawem NovaLisa Herpes Simplex Virus (Nova Tec 

Immunodiagnostica, Niemcy). 

Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej przy pomocy programu 

Statistica 12.0. Istotność zależności miedzy poszczególnymi cachami 

sprawdzano za pomocą testu chi2 Pearsona, testu U Manna-Whitney’a oraz 

Kruskala-Wallisa. W przypadku małej liczebności grup zastosowano 

dokładniejszy test Fischera. Przyjeto poziom istotności p< 0,05. 

 

 

 

 1. Charakterystyka grupy badanej 

 Struktura chorych według wieku na przedstawia się następująco: 6,5% 

osób było w wieku 20-29 lat, 7,3% w wieku 30-39 lat, 21,1% w wieku 40-49 

lat, 19,5% w wieku 50-59 lat, 32,5% w wieku 50-69 lat, a 13,01% w wieku 

powyżej 70 lat. Do 69 roku życia odsetek chorych na cukrzyce wzrastał z 

wiekiem. Powyżej 70 rż był niższy. Może to być jednak różnica przypadkowa. 

Większość pacjentów - 66,67 % zamieszkiwało miasto, a 33,33% wieś (ryc. 



3Aż u 65,04% osób występowała cukrzyca w rodzinie. 

 Najwięcej bo 42,28% choruje na cukrzycę 6-10 lat; 30,08% osób 1-5 

lat; zaś 27,64% powyżej 10 lat. U ponad połowy chorych w leczeniu 

stosowano insulinę - 58,54% , 34,15% leczono wyłącznie lekami doustnymi, 

natomiast 7,32% poddanych było terapii skojarzonej, tj. zarówno insuliną, 

jak i lekami doustnymi. 

U 42,28% osób oprócz cukrzycy występowały również inne choroby. 

Najczęściej chorobami współistniejącymi były: nadciśnienie 15,5%, nowotwór 

– 5,7%, niewydolność serca 4,9% oraz niewydolność nerek – 4,9%. 

 Stwierdzono zależność istotną statystycznie między występowaniem 

chorób współistniejących a płcią. Choroby te częściej występowały u kobiet 

(p=0,02). 

 

 

 

 2. Częstość występowania wirusów w grupie badanej i kontrolnej 

 Aż u ponad 55% chorych na cukrzycę izolowano DNA przynajmniej jednego 

wirusa, zaś w grupie kontrolnej tylko u 26%. 

 Wśród badanych chorych na cukrzycę 35,8% było zakażonych wirusem EBV, 

7,3% było zakażonych wirusem CMV, 26,8% było zakażonych wirusem HPV, 14,6% 

było zakażonych wirusem HSV. 

 Wśród mieszkańców wsi statystycznie częściej izolowano EBV 53,7% p< 

0,003) a także HPV (41,5%. p<0,003). Nie stwierdzono natomiast różnic w 

częstości występowania wirusa cytomegalii i opryszczki między mieszkańcami 

miasta i wsi. 

 Zarówno u chorych z cukrzycą jak i w grupie kontrolnej oceniano także 

poziom przeciwciał anty-HSV w klasie IgG. Uzyskane wyniki wskazują na 

istotnie statystycznie wyższy ich poziom w surowicy chorych na cukrzycę 

(45,2 IU/ml) w porównaniu do grupy kontrolnej (19,9 IU/ml). (tabela 3 i 

ryc. 22). 

 



 

 

 3. Zależność między wybranymi cechami klinicznymi a występowaniem 

 wirusów 

 Stwierdzono wysoce znamienną różnicę w częstości występowania wirusa 

HPV, EBV oraz CMV w zależności od czasu trwania choroby. Im dłużej pacjenci 

chorowali na cukrzycę tym odsetek zakażonych był większy (ryc. 15). 

Częstość izolowania HSV również wzrastała wraz z długością trwania choroby 

ale nie była to różnica istotna statystycznie. 

 Zarówno wśród chorych na cukrzycę jak i w grupie osób zdrowych 

wykrywano wspłzakażenia. Najczęściej w grupie pacjentów z cukrzycą 

wykrywano jednoczesne zakażenie HPV+EBV (30,8%). W grupie kontrolnej 

zaledwie u 7,1% (p<0,04). Stwierdzono także częstsze współzakażenie HPV+HSV 

w grupie chorych ale nie była to różnica istotna statystycznie. 

 Stwierdzono istotny statystycznie (p = 0,0071) związek między czasem 

trwania choroby a częstością współzakażenia EBV+HPV (ryc. 25). W 

pozostałych przypadkach nie stwierdzono takiej zależności. 

 Analizowano także częstość występowania poszczególnych badanych 

wirusów w zależności od wartości wskaźnika BMI (ryc. 26) oraz poziom 

przeciwciał anty-HSV-1 w zależności od masy ciała. Jak wynika z 

przedstawionych rycin u osób z nadwagą i otyłością częściej niż u pacjentów 

z normalną masą ciała wykrywano wszystkie wirusy. Zwraca uwagę bardzo 

wysoki odsetek HSV – 55,6% oraz 44,5% u osób otyłych. Ponadto u osób 

otyłych w surowicy krwi stwierdzano najwyższy poziom przeciwciał anty-HSV-1 

– 45,2 IU/ml. 

 

WNIOSKI 

 1. W badanej grupie chorych na cukrzyce znamiennie częściej niż w grupie 

 kontrolnej wykrywano zakażenie wirusami EBV, HSV, CMV oraz HPV. 

 Odsetek osób zakazonych wzrastał wraz z czasem trwania cukrzycy. 

 2. Częściej także występowało współzakażenie, zwłaszcza HBV+HPV. 



 3. U osób z otyłością w 45,2% wykrywano HSV DNA, również poziom 

 przeciwciał anty-HSV był najwyższy u pacjentów z wysokim wskaxnikiem 

 BMI. 

 4. Ze względu na zwiększoną częstość zakażeń wirusami onkogennymi 

 pacjenci z cukrzycą mogą być grupą ryzyka zachorowania na nowotwory 

 związane z tymi zakażeniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There is a growing body of evidence to support a connection between 

diabetes (predominantly type 2), obesity and cancer. Multiple meta-analyses 

of epidemiological data show that people with diabetes are at increased 

risk of developing many different types of cancers, along with an increased 

risk of cancer mortality. Several pathophysiological mechanisms for this 

relationship have been postulated, including insulin resistance and 

hyperinsulinaemia, enhanced inflammatory processes, dysregulation of sex 

hormone production and hyperglycaemia. In addition to these potential 

mechanisms, a number of common risk factors, including obesity, may be 

behind the association between diabetes and cancer. Indeed, obesity is 

associated with an increased risk of cancer and diabetes. Abdominal 

adiposity has been shown to play a role in creating a systemic pro- 

inflammatory environment, which could result in the development of both 



diabetes and cancer. Here, we examine the relationship between diabetes, 

obesity and cancer, and investigate the potential underlying causes of 

increased cancer risk in individuals with diabetes. Current treatment 

recommendations for reducing the overall disease burden are also explored 

and possible areas for future research are considered. 


