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Choroba nowotworowa wciąż stanowi bardzo duże wyzwa-
nie dla współczesnej medycyny. Cały proces rozwoju tej grupy 
chorób przebiega wieloetapowo, powodując w tym czasie 
wystąpienie różnych niepokojących objawów, które powinny 
stanowić sygnał ostrzegawczy, że dany organizm nie funkcjo-
nuje w sposób prawidłowy. Jednym z nich jest pojawienie się 
skórnych zespołów paranowotworowych, które nie są związa-
ne z daną lokalizacją nowotworu, ale ich obecność ściśle od-
zwierciedla proces chorobowy. 

Celem niniejszej pracy było przedstawienie mechanizmów 
nowotworzenia komórek, zebranie wiedzy o zespołach para-
neoplastycznych oraz omówienie wybranych składników do-
dawanych do żywności, które mogą przyczyniać się do 
rozwoju nowotworów. 

Słowa kluczowe: nowotwór, choroba nowotworowa, 
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Cancer is still a great challenge for modern medicine. The 
whole process of development of this group of diseases is 
multi-stage, causing the occurrence of various disturbing 
symptoms that should be a warning signal that the body is not 
functioning properly. One of them is the appearance of cuta-
neous paraneoplastic syndromes, which are not associated with 
a given tumor location, but their presence closely reflects the 
disease process. 

The aim of this study is to present the mechanisms of cell 
carcinogenesis, to gather knowledge about paraneoplastic 
syndromes and to explain the impact of food intake on the 
human body.
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Wstęp

Nowotwory obecnie zaliczane są do 
grupy chorób cywilizacyjnych. Stanowią 
one zaraz po chorobach układu krąże-
nia największy odsetek zachorowalności. 
Według statystyk Światowej Organizacji 
Zdrowia, nowotwór prostaty oraz płuc 
jest najczęściej występującym przypad-
kiem u mężczyzn po 45 roku życia [Ryc. 
1]. U kobiet natomiast jest to nowotwór 
piersi, a drugie miejsce zajmuje nowotwór 
jelita grubego [16, Ryc. 2]. 

Jedną z przyczyn tej sytuacji jest 
zwiększony rozwój motoryzacji, mechani-
zacji oraz przemysłu. Zaowocował on po-
jawieniem się ogromnych zmian w życiu 
człowieka. Skutkiem tego jest nieustanne 
narażenie organizmu na szkodliwe czyn-
niki karcinogenne (rakotwórcze), takie jak 
zanieczyszczenie środowiska naturalnego, 
palenie papierosów, nadmierne spoży-
wanie alkoholu, a także nieustanny pęd 
życia, który przekłada się na przewlekły 
stres oraz nieprawidłowe odżywianie. 
Wszystkie te czynniki powodują, że liczba 

zachorowań na nowotwory wciąż wzrasta. 
Warto podkreślić, iż choroba nowotworo-
wa jest chorobą wielogenową, oznacza to, 
że zapadalność na nią nie jest dziedziczna. 
„Organizm jest jednak w stanie odziedzi-
czyć pewne mutacje genetyczne, które 
predysponują do rozwoju choroby” [5].

Proces powstawania komórek 
nowotworowych 

Na poziomie molekularnym po-
twierdzony został wieloetapowy proces 
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powstania nowotworu złośliwego [7]. 
Proces ten polega na stałym, niekon-
trolowanym namnażaniu się własnych 
komórek organizmu gospodarza. Po-
przez bardzo intensywną proliferację 
(namnażanie), komórki nowotworowe 
mają ograniczony dostęp do substancji 
odżywczych, szczególnie do tlenu oraz 
glukozy [3]. 

Choroba nowotworowa pierwotnie 
powstaje poprzez mutacje pojawiającą 
się w pojedynczej komórce, jest to roz-
rost monoklonalny, który wywodzi się 

z jednej komórki, nazywana jest ona 
komórką macierzystą. Charakterystyczną 
cechą komórek nowotworowych, jest 
pełna zdolność do nieograniczonego ich 
dzielenia się, na skutek trwałej zmiany 
w aparacie genetycznym. Posiadają one 
zdolność do szybkiego rozsiewu, dając 
przerzuty i nacieki do okolicznych tka-
nek. W procesie transformacji nowo-
tworowej fundamentalny udział mają 
geny supresorowe i protoonkogeny. 
Odpowiedzialne są między innymi za 
odpowiedni wzrost, za prawidłowe różni-

cowanie jak i podział komórek, oraz ich 
starzenie i obumieranie, co w komórce 
nowotworowej zostaje zaburzone [7, 10]. 

Protoonkogeny są genami, które 
znajdują się w każdej prawidłowej ko-
mórce organizmu, są nam niezbędne 
do życia. Do najczęściej występujących 
protoonkogenów, które spotyka się przy 
wielu rodzajach nowotworu u człowie-
ka zaliczamy gen MYC, RAS, ERBB1 
i MDM2. W następstwie mutacji, zostają 
one zmienione na onkogeny, które posia-
dają zmienioną strukturę oraz funkcję. 
Aktywację tychże onkogenów, powodują 
wszelkiego rodzaju karcinogeny (czyn-
niki rakotwórcze), przede wszystkim 
karcinogeny środowiskowe [9, 10, 13]. 

Drugą grupą genów, które mają nie-
bagatelny wpływ na proces nowotworze-
nia, są geny supresorowe transformacji 
nowotworowej, inaczej nazywane antyon-
kogenami. Ich zadaniem jest utrzymanie 
stabilności genetycznej komórki, czyli 
eliminacja błędów, jakie mogą się w niej 
pojawić. Do najważniejszych z nich na-
leży gen TP53, który koduje białko p53, 
znajdujące się w jądrach komórek całego 
organizmu. Odpowiedzialne jest ono za 
regulację naprawy DNA oraz podział 
komórek, z tego względu nazwano go 
„strażnikiem genomu” [8].

W momencie, w którym dochodzi 
do uszkodzenia DNA w komórce, po-
przez czynniki kancerogenne, białko p53 
określa, czy zostanie ono naprawione, czy 
też ulegnie samozniszczeniu (apoptozie). 
Zapobiegając dalszemu namnażaniu się 
komórek, zostaje zatrzymany proces no-
wotworzenia [8]. 

Sama transformacja nowotworowa 
jest procesem długotrwałym oraz wie-
loetapowym. Proces przekształcający 
prawidłową komórkę w nowotworową 
składa się z pięciu faz. Rozpoczyna się 
od fazy aktywacji, podczas której jeden 
z czynników karcinogennych łączy się 
z DNA komórki człowieka [10].

W efekcie dochodzi do nieodwra-
calnej mutacji onkogenów oraz genów 

Ryc. 1. Szacunkowa liczba zdiagnozowanych nowotworów na całym świecie w 2020 roku  
u mężczyzn w wieku powyżej 45 lat [16].

Ryc. 2. Szacunkowa liczba zdiagnozowanych nowotworów na całym świecie w 2020 roku  
u kobiet w wieku powyżej 45 lat [16].
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supresorowych, która ma miejsce podczas 
fazy inicjacji. 

Trzecim etapem jest faza promocji, 
w trakcie której pod wpływem hormonów 
oraz czynników chemicznych i fizycznych, 
dochodzi do namnażania się zmutowa-
nych komórek. Poprzez zwiększoną ak-
tywność enzymów i czynników wzrostu, 
pojawiają się zaburzenia czynności białek. 
W konsekwencji ma miejsce stopniowe 
nabywanie przez komórki cech zmiany 
przedrakowej [5, 10, 17].

Dalsze, nieodwracalne zmiany można 
zaobserwować w fazie konwersji, podczas 
której następuje ostateczne powstanie 
komórek nowotworowych, wraz z ich 
szybkim rozrostem. Warto podkreślić, 
iż jest to moment zmiany przedrakowej 
w nowotwór. 

Ostatnią fazą jest faza progresji, 
w czasie której stwierdza się postać 
kliniczną nowotworu. To „ostateczne 
przekształcenie komórek z transformo-
wanych w nowotworowe” [13]. W fazie 
tej, komórki nowotworowe z łatwością 
mogą zajmować inne narządy organizmu, 
dając odległe przerzuty. „Warto podkre-
ślić, iż faza przedkliniczna nowotworu, 
stanowi 75% czasu jego trwania i trwa 
ona u ludzi od 15 do 20 lat, natomiast 
w fazie klinicznej wystarczy tylko kilka 
podwojeń objętości nowotworu, aby móc 
doprowadzić do śmierci organizmu, faza 
ta obejmuje 25% ogólnego czasu istnienia 
nowotworu” [5]. 

Ogólnoustrojowe objawy choroby 
nowotworowej 

Rozwijający się nowotwór począt-
kowo może nie wykazywać żadnych 
objawów klinicznych, które mogłyby 
zaniepokoić osobę chorą. Objawy te mogą 
być słabo wyrażone, przez co człowiek nie 
przywiązuje uwagi do pojawiających się 
zmian w organizmie. Niestety nowotwo-
ry, które dają już pełne zauważalne objawy 
są bardzo ciężko uleczalne, a niektórych 
już wyleczyć się nie da [5]. Ważne jest, by 

coraz większe grono społeczeństwa, kształ-
towało w swojej świadomości potrzebę 
edukacji, jeśli chodzi o kwestie własnego 
zdrowia, by mogło rozpoznać niepokojące 
sygnały napływające z organizmu. 

Objawem, który powinien być po-
traktowany jako sygnał ostrzegawczy, jest 
pojawienie się gorączki o nieustalonej 
etiologii. Towarzyszyć może ona cho-
robom zakaźnym jak i również właśnie 
w przebiegu choroby nowotworowej. 
W wyniku rozregulowania mechanizmów 
termoregulacji może wystąpić hiperter-
mia, czyli stan, kiedy temperatura organi-
zmu człowieka przekracza 41°C. Gorączce 
towarzyszą nocne poty, ogólne osłabienie, 
utrata apetytu oraz spadek wagi, co jest 
charakterystyczne dla występowania chło-
niaków, przykładem jest ziarnica złośli-
wa, podczas której choremu towarzyszy 
gorączka falista, czyli wzrost oraz spadek 
temperatury występujący naprzemiennie 
[15]. Należy również skontrolować stan 
węzłów chłonnych, przy ich powiększe-
niu niezbędne jest szybkie zaczerpnięcie 
konsultacji lekarskiej. 

Jednym z najczęściej pojawiających 
się nowotworów złośliwych w Polsce, 
który dotyczy układu pokarmowego, jest 
rak jelita grubego. Jego objawy zależne 
są od lokalizacji i stopnia zaawansowa-
nia. W wynikach badań laboratoryjnych 
stwierdza się pewne nieprawidłowości 
hematologiczne związane z niedokrwi-
stością, podwyższonym poziomem 
markera CEA, czyli antygenu karcino-
embrionalnego oraz pozytywny wynik 
testu na obecność krwi utajonej. Poprzez 
upośledzenie funkcji organu, następuje 
nieprawidłowa podaż niezbędnych skład-
ników odżywczych, co z efekcie powo-
duje widoczną utratę masy ciała, spadek 
energii oraz osłabienie ogólnoustrojowe, 
przyczyniające się do wystąpienia zespołu 
wyczerpania organizmu [6, 7, 16].

Zaburzenia ze strony układu pokar-
mowego, bez zmiany dotychczasowej 
diety, pojawiający się refluks oraz towa-
rzyszące uczucie pełności w nadbrzuszu 

połączone z bólami i nudnościami może 
świadczyć o problemach pracy żołądka. 
W tym przypadku zalecane jest wykona-
nie gastroskopii by móc pobrać materiał 
do badania histologicznego oraz USG 
jamy brzusznej w celu wykluczenia zmian 
w przewodzie pokarmowym [7].

Następną nieprawidłowością, która 
może wystąpić w czasie choroby nowo-
tworowej jest zespół miasteniczny Lam-
berta-Eatona. Związany z zaburzeniem 
przekazywania sygnałów z nerwów do 
mięśni szkieletowych, najczęściej współ-
istnieje on z drobnokomórkowym rakiem 
płuca. Zespół ten jest chorobą autoim-
munologiczną, należy przez to rozumieć, 
że jest ściśle związana ze stanem ludz-
kiego układu odpornościowego, który 
w tym przypadku nie działa prawidłowo. 
„Należy jednak pamiętać, że około 1/3 
przypadków nie jest pochodzenia no-
wotworowego i ma podłoże wyłącznie 
immunologiczne” [12]. 

W obrazie klinicznym wyróżnić 
można takie objawy jak coraz szybsza 
oraz częstsza męczliwość, duże osłabienie 
całego ciała, szczególnie mięśni obręczy 
biodrowej oraz barkowej, utrudnia to 
wykonywanie podstawowych czynności. 
Pojawiają się częste parestezje (drętwienie) 
kończyn, natomiast najbardziej charak-
terystycznym objawem zwiastującym 
pojawienie się tego typu choroby jest 
osłabienie odruchów ścięgnistych, są to 
odruchy bezwarunkowe, które bada się 
przy pomocy młotka neurologicznego. 
Chorzy z tym zespołem posiadają bardzo 
osłabione, a czasem wręcz całkowicie 
zniesione odruchy skokowe i kolanowe. 
Warto również podkreślić, iż pojawiające 
się objawy ze strony układu nerwowego, 
mogą już wcześniej zwiastować rozwój 
nowotworu nawet o kilka miesięcy bądź 
do 2 lat [12, 22]. „Patogeneza zespołu 
nie jest w pełni poznana. Sugeruje się, że 
kataboliczne działanie glukagonu prowa-
dzi do niedoboru aminokwasów i cynku, 
co jest przyczyna występujących zmian. 
Sugestie te potwierdza fakt, że dożylne 
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wlewy aminokwasów i cynku mogą po-
prawić stan chorego” [12].

Niewyjaśniony, ciągle trwający ból 
w okolicy lędźwiowej, nocne poty oraz 
nawracające infekcje dróg moczowych, 
powinny skłonić do badań USG by wy-
kluczyć nowotwór nerki. Niejednokrotnie 
podczas złośliwego nowotworu nerki po-
jawia się krwiomocz i bóle w podbrzuszu 
mające charakter kolki [14].

Zmiany skórne powstające w wyniku 
procesu nowotworowego

Zmiany uzewnętrzniające się na 
skórze, często są pierwszym objawem 
toczącego się rozrostu nowotworowego 
wewnątrz organizmu, ale mogą wystę-
pować także w trakcie nawrotu choroby 
lub jako przerzuty do skóry pacjenta, 
spowodowane zwiększoną progresją no-
wotworu narządowego. Zmiany skórne 
towarzyszące nowotworom złośliwym 
mogą mieć bardzo zróżnicowany obraz 
kliniczny, stąd niebagatelne znaczenie 
ma dokładna i wczesna diagnostyka oraz 
systematyczna kontrola onkologiczna 
przez wyspecjalizowanych lekarzy. 

Do objawów dermatologicznych 
związanych z nowotworami układu 
pokarmowego należy przede wszystkim 
rogowacenie ciemne złośliwe. Współwy-
stępuje głównie z nowotworem żołądka, 
ale również może pojawić się w cukrzycy 
bądź otyłości. Charakterystyczne są ciem-
nobrunatne zmiany na skórze, w postaci 
wyraźnie odgraniczonych ognisk, na które 
składają się drobne, liczne grudki. Ich 
lokalizacja obejmuje zgięcia stawowe, 
kark, jak i również fałdy skóry [2, 12]. Po 
skończonym leczeniu nowotworu narzą-
dowego zmiany samoistnie ustępują, co 
obrazuje jak ogromny jest związek między 
pojawiającymi się zmianami skórnymi, 
a przebiegającym procesem nowotworo-
wym wewnątrz organizmu. 

Kolejnym ważnym rewelatorem skór-
nym jest autoimmunologiczne zapalnie 
skórno-mięśniowe dotyczące tkanki 

łącznej, towarzyszące nowotworom jaj-
nika, płuc a także żołądka, jelita grubego 
i trzustki. Szczególnie charakterystycznym 
objawem jest wystąpienie zaczerwienienia 
w okolicach dekoltu, kształtem przypomi-
nające literę V oraz zmiany rumieniowe 
wokół oczu, któremu dodatkowo może 
towarzyszyć obrzęk powiek. Choremu 
towarzyszy dodatkowo uczucie nadwrażli-
wości na promieniowanie ultrafioletowe, 
natomiast dolegliwością, która pojawia 
się ze strony przewodu pokarmowego 
jest refluks żołądkowo-przełykowy oraz 
powstawanie owrzodzeń i krwawień [12, 
17, 18].

Zespół Sweeta, czyli ostra neutro-
filowa dermatoza gorączkowa to kolej-
ny objaw paraneoplastyczny, związany 
z obecnością toczącego się złośliwego 
procesu nowotworowego, w tym białacz-
ki szpikowej, chłoniaka nieziarniczego, 
szpiczaka mnogiego lub nowotworu 
układu moczowo-płciowego. Choroba, 
której towarzyszy rumień wraz z licznymi 
zlewającymi się guzkami i grudkami, 
zlokalizowanymi na skórze twarzy, szyi 
oraz na kończynach. Towarzyszą temu 
także pęcherze, w związku z wystąpieniem 
silnego obrzęku [1, 19].

Pęcherzyca paraneoplastyczna jest 
wielonarządowym zespołem, najczęściej 
pojawiającym się wraz ze współistnieniem 
chłoniaka nieziarniczego, przewlekłej 
białaczki limfocytarnej czy złośliwego 
grasiczaka, wywodzącego się z tkanki na-
błonkowej grasicy. Chorobie towarzyszy 
występowanie pęcherzy, które po czasie 
przekształcają się w bolesne nadżerki 
w obrębie oczu, błony śluzowej jamy 
ustnej, przełyku czy gardła. Powoduje 
to problemy z prawidłowym przyjmo-
waniem pokarmu, ze względu na ból jaki 
w tym czasie się pojawia. Pęcherze mogą 
również wytworzyć się na kończynach 
i na tułowiu, zmieniając się w krwotoczne 
strupy [12, 21].

Rumień pełzakowaty nekrolityczny 
inaczej nazywany zespołem glukagonoma. 
Pojawia się poprzez nieprawidłową pracę 

trzustki, zwiększone zostaje stężenie glu-
kagonu we krwi, a wraz z nim zwiększa się 
stężenie cukru, co prowadzi do rozwoju 
cukrzycy. Pojawia się wówczas wynisz-
czenie organizmu oraz bardzo widoczny 
spadek masy ciała, a także zaburzenia he-
matologiczne w postaci niedokrwistości, 
która w późniejszym czasie prowadzi do 
powstania zakrzepów żylnych i niebez-
piecznych dla życia zatorów.

„Zmiany rumieniowe, rumieniowo-
obrzękowe z pęcherzykami, pęcherzami 
i nadżerkami mogą występować w dowol-
nej lokalizacji na skórze, często dotyczą jej 
dużych powierzchni. U chorych ponadto 
często stwierdza się zapalenie języka, za-
jady oraz rozlane łysienie” [12].

Wysoko przetworzona żywność, 
a ryzyko pojawienia się nowotworu

Na przełomie kilku ostatnich lat za-
obserwowano znaczny wzrost rozwoju 
rynku żywnościowego. Przyczyniły się 
do tego przede wszystkim zmiany na 
płaszczyźnie ekonomicznej, kulturowej 
i społecznej. Wprowadzenie na rynek 
nowych zróżnicowanych produktów, 
spowodowało zwiększenie potrzeb żyw-
nościowych ze strony konsumentów. 
Niestety w obecnym świecie, przepeł-
nionym wieloma dobrami, ukształtował 
się konsumpcyjny styl życia milionów 
ludzi. W kwestii żywienia, doprowadziło 
to do znacznego spadku produkcji war-
tościowych produktów żywnościowych, 
a zamiast tego na pierwszym miejscu 
ukazują się produkty, które z wartościami 
odżywczymi mają niewiele wspólnego. 
Setki produktów, dostarczane codziennie 
konsumentowi, zawierają coraz mniej 
składników, niezbędnych do prawidło-
wego funkcjonowania organizmu, więk-
szość z nich zaliczana jest do produktów 
wysokoprzetworzonych. Można znaleźć 
tam ogromną ilość substancji, których 
strawienie przysparza wiele problemów 
dla organizmu i powoduje negatywne 
długotrwałe skutki.
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Jedną z takich substancji są nagmin-
nie dodawane fosforany. Znajdują się 
one przede wszystkim w gotowych wyro-
bach wędliniarskich, w serach, słodyczach 
oraz gotowych zupach w proszku. Mają 
właściwości wiążące, zagęszczające oraz 
stabilizujące gotowy produkt. w związku 
z tym, iż są dodawane do wielu wyro-
bów, ryzyko dostarczania ich nadmiernej 
ilości wciąż rośnie, szczególnie u dzieci 
i młodzieży. Nadmiar fosforanów w or-
ganizmie człowieka powoduje zaburzenia 
we wchłanianiu wapnia, co przekłada się 
na rozwój słabszych kości u dzieci nad-
miernie spożywających takową żywność 
oraz regularnie pijących słodkie napoje. 
Doprowadza to do zachwiania mineralnej 
gospodarki organizmu włącznie z utratą 
wapnia z kości. Zbadano, że zbyt duża 
ilość fosforanów we krwi, może przyczy-
niać się do wzrostu zachorowalności na 
nowotwory [4, 21].

Kolejną grupą składników, wpły-
wającą niekorzystnie na cały ustrój są 
konserwanty. Między innymi benzoesan 
sodu, który przekształca się w rakotwór-
czy benzen, po połączeniu się z kwasem 
askorbinowym. Powstała substancja jest 
bardzo trudna do zmetabolizowania. 
Benzoesany swoje zastosowanie znajdu-
ją w słodkich napojach, różnego rodzaju 

konserwach czy koncentratach pomidoro-
wych. Ryzyko jakie za sobą niosą, to dość 
częste występowanie skórnych reakcji 
alergicznych, podrażnień ścian jelit oraz 
śluzówki żołądka. Nadmiar azotanów aż 
o 67% zwiększa ryzyko zachorowania 
na nowotwory trzustki, mózgu oraz na 
białaczki [20, 21].

Barwniki stanowią kolejną grupę 
zbędnych składników, które dodawa-
ne są do żywności w celu wzmocnienie 
walorów wizualnych. Jednym z nich jest 
azorubina, będąca czerwonym barwni-
kiem, dodawanym głownie do dżemów, 
konfitur, do marmolady, budyniu oraz do 
lodów. Substancja ta już podczas meta-
bolizmu w organizmie przekształca się 
w toksyczne związki, mogące wpływać 
na jej kancerogenność [11, 20].

Azorubina należy do barwników 
azowych, czyli do organicznych związ-
ków chemicznych, mających zdolność 
do stworzenia pewnych połączeń ze 
składnikami ludzkiej krwi w organizmie. 
Doprowadza to do zniekształceń tych 
składników, głównie narażone są na to 
erytrocyty, co w efekcie spowodować 
może rozwinięcie się niedokrwistości [4].

Podsumowanie

W chwili obecnej, nadal prowadzone 
są badania nad etapami rozwoju choro-
by nowotworowej w danym organizmie 
wraz z jej negatywnymi skutkami, po-
jawiającymi się ogólnoustrojowo oraz 
w postaci zmian skórnych. Ważne jest, 
aby w społeczeństwie szerzyła się coraz 
większa świadomość, na temat ryzyka 
rozwoju tej grupy chorób. 

Stąd też edukacja w tym zakresie ma 
niebagatelne znaczenie, by móc stale mo-
nitorować stan swojego organizmu. Ko-
smetolog nierzadko jest pierwszą osobą, 
która ma szansę zauważyć niepokojące 
zmiany występujące na skórze klienta. 
Mogą to być zarówno zmiany łagodne, 
o charakterze złośliwym, a także zespo-
ły paraneoplastyczne. Mając dokładną 
wiedzę na temat fizjologii skóry oraz 
znając pewne mechanizmy zachodzące 
w organizmie, kosmetolog jest w stanie 
odpowiednio pokierować danego pacjen-
ta do lekarza specjalisty, w celu dalszej 
diagnostyki. 
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