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Przyczyny gorączki u chorych z rozpoznaną chorobą  
nowotworową

Causes of fever in patients diagnosed with cancer
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. w praktyce lekarza rodzinnego gorączka jest jednym z objawów występujących u chorych leczonych 
paliatywnie z powodu choroby nowotworowej.
Cel pracy. analiza przyczyny podwyższonej temperatury ciała u chorych z uogólnioną chorobą nowotworową.
Materiał i metody. Przeanalizowano dokumentację medyczną kolejno wybranych 50 pacjentów z rozpoznaną rozsianą cho-
robą nowotworową oraz towarzyszącą podwyższoną temperaturą ciała w wieku od 48 do 89 lat hospitalizowanych w okresie 
2013–2014 w Klinice chorób wewnętrznych. Do oceny nasilenia zapalenia posłużyło oznaczenie białka c-reaktywnego 
(cRP) oraz stężenia leukocytów przed i po stosowaniu antybiotykoterapii.
Wyniki. nie stwierdzono istotnej korelacji między podwyższoną temperaturą ciała a oznaczonym białkiem cRP oraz między 
prowadzoną w warunkach szpitalnych antybiotykoterapią a zmianą w zakresie podstawowych wskaźników stanu zapalnego. 
Wnioski. najczęstszą przyczyną podwyższonej temperatury ciała u pacjentów z rozsianą chorobą nowotworową jest choroba 
podstawowa. Stosowanie antybiotykoterapii u gorączkujących pacjentów z rozsianym procesem nowotworowym nie wpływa 
istotnie na zmniejszenie wskaźników zapalenia mimo pierwotnego ich podwyższenia.
Słowa kluczowe: gorączka, cRP, nowotwór.

Background. in family practice fever is one of the most common signs in patients treated with palliative care for 
cancer.
Objectives. analysis of the causes of elevated body temperature in patients with generalized malignancy.
Material and methods. the authors analyzed the medical records of 50 patients with metastatic cancer and concomitant fever 
aged 48 to 89 hospitalized in 2013–2014 in the Department of internal medicine.
Results. there was no significant correlation between fever and reactive protein concentration (cRP), as well as hospital anti-
biotic therapy with abnormal laboratory markers of inflammation.
Conclusions. the most common cause of fever in patients with metastatic cancer is neoplastic process itself. the use of anti-
biotic therapy in febrile patients with metastatic malignancies does not significantly reduce the inflammatory markers, in spite 
of their initial increase.
Key words: fever, cRP, cancer.

Streszczenie

Summary

Wstęp
Prawidłowa temperatura ciała mierzona w jamie ustnej 

wynosi 36,8 ± 0,4°c i dotyczy to osób dorosłych do 40. 
roku życia. Różnice temperatur w fizjologicznym rytmie do-
bowym nie przekraczają 0,5°c [1]. gorączka jest objawem 
polegającym na wzroście temperatury ciała powyżej 38,3°c 
w odpowiedzi na proces zapalny toczący się w organizmie. 
w przypadku pacjentów z rozpoznaną chorobą nowo-
tworową bardzo często mamy do czynienia ze wzrostem 
temperatury ciała. w niektórych przypadkach może mieć 
charakter prognostyczny i świadczy wtedy zwykle o zała-
maniu się mechanizmów odpornościowych i progresji cho-
roby. ustalenie przyczyny podwyższonej temperatury ciała 
u chorego z procesem nowotworowym jest więc trudne, de-
terminuje sposób dalszego postępowania i pozwala uniknąć 
zbędnego stosowania antybiotyku. 

Materiał i metody
Przeanalizowano dokumentację medyczną kolejnych 

50 pacjentów w wieku 48–89 lat z rozpoznaną rozsianą 

chorobą nowotworową oraz podwyższoną temperaturą 
ciała hospitalizowanych w okresie 2013–2014 w Klinice 
chorób wewnętrznych um w lublinie. z przeanalizowanej 
grupy pacjentów 60% stanowiły kobiety, a 40% mężczyźni. 
Punktem wyjścia nowotworu było: jelito grube, żołądek, jaj-
nik, wątroba i drogi żółciowe, płuca, trzustka, sutek, tarczy-
ca, natomiast w 14% nie udało się zidentyfikować punktu 
wyjścia nowotworu (tab. 1). u 20% pacjentów rozpoznano 
gorączkę podczas trwania hospitalizacji oraz oznaczono 
stężenie białka c-reaktywnego i liczbę leukocytów. gorącz-
kę rozpoznano u pacjentów z temperaturą ciała równą bądź 
większą od 38,3°c. 

Tabela 1. Miejsce wyjścia nowotworu złośliwego w grupie 
badanej

Nowotwór złośliwy Liczba  
pacjentów

% pacjentów

Rak jelita grubego 10 20

Rak żołądka 9 18
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Tabela 1. Miejsce wyjścia nowotworu złośliwego w grupie 
badanej

Nowotwór złośliwy Liczba  
pacjentów

% pacjentów

Rak o nieznanym punk-
cie wyjścia

7 14

Rak jajnika 5 10

Rak trzustki 4 8

Rak płuc 4 8

Rak wątroby i dróg żół-
ciowych

4 8

chłoniak 4 8

Rak piersi 2 4

Rak tarczycy 1 2

Wyniki

w 76% przypadków podwyższona temperatura ciała 
u pacjentów z rozsianym procesem nowotworowym wy-
wołana była chorobą podstawową. u pozostałych chorych 
przyczyną wzrostu temperatury ciała były: zapalenie płuc, 
oskrzeli oraz zakażenia układu moczowego, rzadko owrzo-
dzenie skóry (tab. 2).

Tabela 2. Przyczyny podwyższonej temperatury ciała 
u chorych z rozpoznanym rozsianym procesem nowotwo-
rowym

Przyczyna podwyższonej temperatury 
ciała

% pacjentów

choroba nowotworowa 76

zapalenie oskrzeli i płuc 14

zum 8

owrzodzenia skóry i odleżyny 2

u większości pacjentów stężenie białka zapalnego cRP 
było podwyższone, ale nie korelowało z oznaczaną liczbą 
leukocytów (wBc) (ryc. 1). 

Rycina 1. zależność między temperaturą ciała a średnim stęże-
niem cRP u chorych gorączkujących

nie stwierdzono również korelacji między prowadzo-
ną w warunkach szpitalnych antybiotykoterapią a zmianą 
w zakresie wskaźników zapalenia (cRP, wBc).

Dyskusja
najczęstszą przyczyną gorączki w całej populacji są 

choroby infekcyjne, które bardzo często obserwowane są 
również u chorych z chorobą nowotworową. choroba no-
wotworowa sprzyja infekcjom, które są częstą przyczyną 
śmierci chorych onkologicznych. zdarza się, że gorączka 
lub stan podgorączkowy są jedynym uchwytnym wskaźni-
kiem zakażenia [2]. wzrost białka c-reaktywnego w choro-
bach nowotworowych może łączyć się z limfopenią i być 
wykładnikiem osłabienia układu immunologicznego [3]. 
Szczególnie pacjenci z guzami litymi i przerzutami do wą-
troby mają gorączkę pomimo braku infekcji [4]. wynika to 
z tego, że komórki guza nowotworowego są źródłem cy-
tokin prozapalnych i czynników wzrostu, takich jak: il-1,  
il-6, il-11, il-23, tnF-alfa. Szczególnie zwraca się na uwa-
gę na il-6 i il-23 w rozwoju guza i przerzutów, np. u cho-
rych z rakiem żołądka stwierdzono podwyższony poziom 
il-6 i il-23 w porównaniu z osobami zdrowymi [5]. istnie-
ją również doniesienia wskazujące na odwrotną korelację 
między częstością infekcji gorączkowych w przeszłości 
a ryzykiem raka piersi [6]. w populacji osób z chorobami 
nowotworowymi przewlekły stan zapalny niekoniecznie 
ma znaczenie pozytywne. Duże retrospektywne badanie 
yan i wsp. wykazało istotną statystycznie różnicę przeżycia 
w 5-letniej obserwacji u pacjentek po operacji radykalnej 
raka piersi (z negatywnymi węzłami chłonnymi). okazało 
się, że tylko 88,18% pacjentek, u których obserwowano go-
rączkę po operacji, przeżyło okres 5 lat. w drugiej grupie na-
tomiast przeżywalność była większa i wyniosła 93,94% [7].

najważniejsze laboratoryjne parametry stanu zapalnego 
towarzyszące gorączce to liczba leukocytów, a w szczegól-
ności granulocytów obojętnochłonnych, białko c-reaktywne 
(cRP) oraz prokalcytonina. cRP jest to białko ostrej fazy wy-
twarzane w komórkach wątroby w odpowiedzi na zakaże-
nie bakteryjne, stan zapalny czy też komórki nowotworowe. 
uważa się, że w różnych rodzajach nowotworów poziom 
cRP może być podwyższony [8]. Podwyższone stężenie 
cRP u chorego z chorobą nowotworową przy przyjęciu do 
szpitala wskazuje na zwiększone ryzyko całkowitej śmier-
telności (zwłaszcza w przypadku cRP > 80 mg/l). Badania 
potwierdzają, że zmiany poziomu stężenia cRP zależą 
od wielkości guza i stadium zaawansowania choroby [9]. 
w grupie chorych z rakiem jelita grubego i podwyższonym 
cRP częściej obserwowano naciekanie tkanek sąsiednich 
[3]. u wszystkich chorych z rakiem żołądka niezależnie 
od stadium obserwuje się podwyższone wartości cRP [5]. 
wydaje się, że cRP oraz wzrost temperatury ciała są także 
predykatorami przeżycia u chorych z rakiem płuca, jajnika, 
nerki, trzustki, przewodu pokarmowego oraz szpiczakach, 
chłoniakach i czerniaku złośliwym [10–12]. 

Wnioski
gorączka jest objawem, który towarzyszy pacjentom 

z uogólnioną chorobą nowotworową niezależnie od rodza-
ju nowotworu. u chorych z rozsianą chorobą nowotworo-
wą, bez związku z punktem wyjścia nowotworu, obserwuje 
się wzrost stężenia białka c-reaktywnego. wzrost stężenia 
białka cRP jest niekorzystnym wskaźnikiem rokowniczym 
u pacjentów z chorobą nowotworową.

Średnie stężenie  
białka CRP (mg/l)

 Temperatura ciała 
 (°C)
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