
STRESZCZENIE 

Wstęp: Rak gruczołowy trzustki jest nowotworem o bardzo niekorzystnym rokowaniu. Brak 

typowych objawów oraz późna manifestacja kliniczna powodują, iż jego rozpoznanie jest 

opóźnione i uniemożliwia przeprowadzenie skutecznego leczenia operacyjnego. Procesowi 

nowotworowemu trzustki często towarzyszą zaburzenia gospodarki węglowodanowej, które 

mogą być także zwiastunem samej choroby. Stanem wyjątkowo predysponującym do 

wystąpienia raka trzustki jest przewlekły proces zapalny tego narządu. Aktualnie brakuje 

niezawodnego narzędzia diagnostycznego, które pozwalałoby na wczesne rozpoznanie raka 

trzustki oraz różnicowanie pomiędzy procesem zapalnym i nowotworowym tego narządu. 

Wśród substancji o prawdopodobnym znaczeniu diagnostycznym wymienia się 

adrenomedulinę, która jest potencjalnym mediatorem dysfunkcji komórek β trzustki. Duże 

zainteresowanie wzbudza również adiponektyna uwrażliwiająca tkanki na działanie insuliny 

i wykazująca w stosunku do komórek nowotworowych działanie antyproliferacyjne.  

Materiał i metodyka: Badaniami objęto grupę 123 osób, składającą się z 55 chorych z rakiem 

trzustki, 33 pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki i 35 pacjentów z cukrzycą typu 2. 

U wszystkich badanych wykonano pomiary antropometryczne, badania laboratoryjne oraz 

oznaczono stężenie adrenomeduliny i adiponektyny. Uzyskane wyniki posłużyły do analizy 

porównawczej grupy chorych z rakiem trzustki i przewlekłym zapaleniem trzustki oraz 

z rakiem trzustki i cukrzycą typu 2.  

Wyniki: Nie wykazano istotności statystycznej dla adrenomeduliny ani adiponektyny w grupie 

pacjentów z rakiem trzustki w porównaniu do grupy pacjentów z przewlekłym zapaleniem 

trzustki. Chorych z rakiem trzustki cechowało znamiennie wyższe surowicze stężenie 

adiponektyny (11946 ± 7758 vs 6732 ± 4010) oraz niższe stężenie surowicze adrenomeduliny 

(0,34 ± 0,19 vs 0,51 ± 0,38) w stosunku do chorych z cukrzycą typu 2. W grupie pacjentów 

z rakiem trzustki zaobserwowano występowanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej de 

novo lub w ciągu ostatnich 6 miesięcy w  90% przypadków. Model szacujący 

prawdopodobieństwo wystąpienia raka trzustki względem alternatywnej diagnozy cukrzycy 

typu 2 cechował się wysoką skutecznością diagnostyczną, z czułością wynoszącą 95% oraz 

specyficznością niemal 90%. 

Wnioski: W oparciu o analizę porównawczą wybranych pojedynczych biomarkerów, 

wykazano potencjalną przydatność adrenomeduliny i adiponektyny w nieinwazyjnej detekcji 

raka trzustki wśród pacjentów z cukrzycą typu 2. Nie odnotowano przydatności badanych 



markerów w diagnostyce raka trzustki, w odniesieniu do alternatywnego rozpoznania 

przewlekłego zapalenia trzustki. 

1. Wyznaczone punkty odcięcia dla badanych parametrów diagnostycznych różnicujących 

pacjentów z rakiem trzustki i przewlekłym zapaleniem trzustki pokazują, że spośród 

wszystkich pojedynczych parametrów laboratoryjnych najwyższą wartością predykcyjną 

charakteryzuje się marker Ca19-9 oraz bilirubina. 

2. Grupę chorych z rakiem trzustki cechuje znamiennie wyższe surowicze stężenie 

adiponektyny i równocześnie niższe stężenie adrenomeduliny w stosunku do chorych 

z cukrzycą typu 2.  

3. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej de novo lub stwierdzone w ciągu ostatnich 6 

miesięcy dominują u pacjentów z rakiem trzustki. Częstość ich występowania wynosi 90%. 

4. W oparciu o analizę regresji logistycznej, wykorzystującą parametry laboratoryjne 

(aminotransferazę asparaginianową, adrenonemedulinę, adiponektynę i glukozę) oraz 

wskaźnik masy ciała, opracowano model szacujący prawdopodobieństwo wystąpienia raka 

trzustki względem alternatywnej diagnozy cukrzycy typu 2. Model ten prezentuje czułość 

wynoszącą 95%, a specyficzność niemal 90%. Postać matematyczną tego modelu przedstawia 

formuła: 

P = 

exp(12,2068-0,3960·BMI [kg/m2]+0,0914·ASPAT [U/l]-0,0644·Adrenomedulina 

[ng/dl]+ +0,2728·Adiponektyna [103×ng/ml]-0,0332·Glukoza [mg/dl]) 

1+exp(12,2068-0,3960·BMI [kg/m2]+0,0914·ASPAT [U/l]-

0,0644·Adrenomedulina [ng/dl]+ +0,2728·Adiponektyna [103×ng/ml]-

0,0332·Glukoza [mg/dl]) 
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