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Otyłość i nadwaga 

największym  

zagrożeniem onkologicznym  

XXI wieku 



+ 

Tyje dziś cały świat 

Otyłość 

Choroba przewlekła 

Udział tkanki 

tłuszczowej w całkowitej 

masie ciała  

 

>20% u mężczyzn 

>25% u kobiet    



+ 
Nadwaga i otyłość: pandemia XXI wieku 

Ng i wsp., Lancet 2014 
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BMI ≥25kg/m2 
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Nadwaga i otyłość dzieci i młodzieży 

Ng i wsp., Lancet 2014 
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BMI ≥25kg/m2 



+ 
Europa i Polska 
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Nadwaga i otyłość dorosłych 

Polaków w 1996 i 2009 (GUS) 
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Osoby dorosłe BMI [kg/m2] 

Niedowaga <18,5 

Prawidłowa masa ciała 18,5-24,9 

Nadwaga 25-29,9 

Otyłość ≥30 

  Klasa 1 30-34,9 

  Klasa 2 35-39,9 

  Klasa 3 ≥40 

  Klasa 4 ≥50 

  Klasa 5 ≥60 



+ 
Jabłko czy gruszka  

czyli problem otyłości brzusznej  

 GRUSZKA 

 WHR < 0,8 u kobiet 

 WHR < 1,0 u mężczyzn 

 JABŁKO 

 WHR ≥ 0,8 u kobiet 

 WHR ≥ 1,0 u mężczyzn 
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brzuszna, trzewna 

androidalna 

pośladkowo-udowa 

gynoidalna 

M ≥94 cm K ≥80 cm 



+ 
Otyłość brzuszna  
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 Większa skłonność u mężczyzn, rola hormonów 

 Tkanka tłuszczowa trzewna, więcej naczyń 

krwionośnych, więcej receptorów, odmienny 

metabolizm  

 Upośledzenie ukrwienia narządów 

wewnętrznych 

 Źródło wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) 

 Insulinooporność 

 Aktywny narząd wydzielania wewnętrznego – 

adipokiny (leptyna)  



+ 
Otyłość a nowotwór 
 WHO – 7-41% nowotworów ma związek z nadwagą i otyłością 

 2002 – raport IARC (Internationl Agency of Research on 
Cancer) 

 2007 – raport WCRF (World Cancer Research Fund)/AIRC 
(American Institute for Cancer Research) 
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Nowotwór Mężczyźni Kobiety 

Rak okrężnicy 25% 26% 

Rak odbytnicy 9% 15% 

Rak gruczołowy przełyku 41% 31% 

Rak piersi (po menopauzie) - 9% 

Rak endometrium - 35% 

Rak nerki 40% 12% 

Rak trzustki 29% 4% 

Rak pęcherzyka żółciowego  23% 22% 
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Otyłość zwiększa śmiertelność u kobiet 

przed menopauzą chorych na raka piersi   
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Metaanaliza EBCTCG, 70 badań, 80 tys. kobiet   

ASCO 2014 – otyłość a nowotwory 

#503. – H. Pan - Effect of obesity in premenopausal ER+ early breast 

cancer: EBCTCG data on 80,000 patients in 70 trials. 



+ 
ASCO Daily News 
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+ 
Wpływ otyłości na ryzyko nowotworów – 

możliwe mechanizmy 
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Tkanka tłuszczowa wpływa na poziom wielu substancji 

regulujących wzrost i proliferację komórek.  

 Hormony – estrogen, insulina, leptyna, adiponektyna 

 Czynniki wzrostu – insulinopodobny czynnik wzrostu 

 Cytokiny – IL6, TNF 



+ 
Otyłość - zapobieganie i leczenie 

Gromadzenie energii jest niezbędne do przetrwania 

jednostki i gatunku  

Uwarunkowania genetyczne,    

 Kolejne pokolenia – wyższy wzrost, nadwaga, 

otyłość 

 Przeciwstawienie się uczuciu głodu i zmniejszenie 

spoczynkowej przemiany materii 

 Zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej, spadek 

stężenia leptyny 

 

 



+ 
Otyłość - zapobieganie i leczenie 

Dieta 

Aktywność fizyczna 

 Farmakoterapia 

 Chirurgia 

 



+ 
Zalecenia „onkologiczne” 

 Zalecenia WCRF (World Cancer Research Fund) / AICR 
(American Institute for Cancer Research) 

 

 BMI 21-23 

 Przynajmniej 30 minut szybiego marszu dziennie 

 Dieta 

 zwiększenie ilości produktów roślinnych 

 zmniejszenie ilości kalorii, soli i mięsa 
przetworzonego i czerwonego praz alkoholu   
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Prospektywne badanie z randomizacją (2012/2013)  
243 chore na raka piersi, z otyłością (BMI 25-35 kg/m2), 

po menopauzie (50-69 lat), niepalące 

N=97  
Dieta  

(-500 kcal/dzień) 

 

N=98  
Ćwiczenia i dieta  

(4 godz/tyg; -250kcal/dzień) 

N=48 
Grupa kontrolna  

Cel: obniżenie masy ciała 5-6 kg Stała masa ciała 

Pomiar hormonów płciowych (estrogenów, testosteronu, SHBG – ang. sex hormone binding globulin ) 

16 tygodni 
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ASCO 2014 – otyłość a nowotwory 

#1504. - A.M. May - Effects of equivalent weight loss, with or without 

exercise, on sex hormones related to breast cancer risk in 

postmenopausal women: The SHAPE-2 trial  
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ASCO 2014 – otyłość a nowotwory 

#1504. The SHAPE-2 trial  

 Dieta i ćwiczenia - korzystny wpływ na obniżenie stężenia hormonów 

płciowych 

 Ćwiczenia lepsze niż dieta dla zachowania beztłuszczowej masy 

ciała, poprawy parametrów wydolności organizmu oraz stężenia 

androgenów i SHBG 

Obniżenie masy ciała:  dieta -4,9kg; ćwiczenia -5,5 kg; kontrola +0,06 kg 
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ASCO 2014 – otyłość a nowotwory 

 Grupa badana 

 Cel: obniżenie masy ciała o 10% 

 Zalecenie: 150 min aktywności fizycznej/tydzień, 10 tys. kroków/dzień (adaptacja 
zaleceń z Przewodnika Dietetycznego, AICR, ACS) 

 11 x 30 min. sesja przez 6 mies. 

 Kontakt telefoniczny lub osobisty  

 Grupa kontrolna 

 Zalecenia AICR 

 1 x 30 min. Sesja w 6. mies. 

 Ocena parametrów biochemicznych: stężenia insuliny, glukozy, IGF-

1, leptyny, CRP, TNF-α, IL6, adiponektyny 

#1505. – E. Lotfield - Effect of weight loss intervention on inflammatory 

and metabolic markers in breast cancer survivors: The lifestyle, exercise, 

and nutrition (LEAN) study  
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Stężenie biomarkerów 
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Loftfield E i wsp. J Clin Oncol 32:5s, 2014 (suppl; abstr 1505) 
 

Grupa badana vs kontrolna zmniejszenie masy ciała: 6 vs 2%, p<0,05 

#1505. The LEAN trial  



+ 
ASCO przeciwko otyłości 
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1950 

 WYNDER EL, GRAHAM EA. - 

Tobacco smoking as a 

possible etiologic factor in 

bronchiogenic carcinoma; a 

study of 684 proved cases. J 

Am Med Assoc 1950 May 27; 

143(4):329-36 

 

 

1947-1952 

 Król kancerogenów 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=WYNDER EL[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15415260
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=GRAHAM EA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15415260


+ 
Detronizacja króla 

22 



+ 
Podsumowanie 

Otyłość jest modyfikowalnym czynnikiem 

ryzyka zachorowania na nowotwór 

Przestrzeganie zdefiniowanych zaleceń 

prozdrowotnych pozwala utrzymać właściwą 

masę ciała, istotnie zredukować ryzyko 

zachorowania na nowotwór oraz przedwczesnej 

śmierci  
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Podziękowanie 

dla 

 dr Renaty Duchnowskiej z WIM 
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