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Резюме. Підвищений ризик онкологічних захворювань у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу обґрунтовує актуальність наукових досліджень щодо механізмів асоціації цих захворювань. Встановлено, що
патогенетичні фактори ЦД 2-го типу спричиняють порушення на рівні сигнальних шляхів, що контролюють
процеси внутрішньоклітинного метаболізму та виживаності. Ожиріння значно збільшує онкологічний ризик. Проканцерогенний вплив ожиріння відбувається за рахунок поєднання дисметаболічних і дисгормональних порушень. Доведена роль гіперінсулінемії, гіперглікемії та цитокінового дисбалансу як факторів
дисметаболічного впливу. Гіперінсулінемія спричиняє мітогенний та антиапоптичний ефекти. Гіперглікемія
через оксидативний стрес зумовлює хромосомні аберації та зміни експресії регуляторних генів. Прозапальні цитокіни сприяють формуванню хронічного запалення та сприятливого мікрооточення для виживаності злоякісних клітин. Дисметаболічні зміни, в свою чергу, спричиняють дисгормональні порушення, що
сприяють канцерогенезу в гормонзалежних органах. Гіперінсулінемія зумовлює гіперестрогенемію, а гіперлептинемія порушує синтез гонадотропних гормонів, сприяючи гіперпластичним процесам ендометрія.
Надмірна концентрація інтерлейкіну-6 та гіперлептинемія стимулюють локальний синтез естрогенів у жировій тканині молочної залози, активуючи проліферативні процеси. Гіпоадипонектинемія сприяє пригніченню імунної відповіді та вказує на потенційно несприятливий перебіг онкологічних захворювань. Розуміння
взаємообтяжливого проонкогенного впливу дисметаболічних і дисгормональних порушень при ожирінні
повинно акцентувати увагу фахівців на важливості корекції маси тіла у пацієнтів з ЦД, а також в осіб без
порушення вуглеводного обміну не лише з позиції профілактики серцево-судинних захворювань, але й з
метою запобігання онкологічним захворюванням. Вибір цукрознижуючих препаратів повинен враховувати
необхідність корекції маси тіла пацієнтів, а неефективне консервативне лікування ожиріння є приводом до
застосування методів баріатричної хірургії за медичними показаннями.
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Ефективне лікування хворих на цукровий діабет
(ЦД) та онкологічні захворювання (ОЗ) залишається
приорітетним завданням науково-практичної медицини в усьому світі. Згідно з даними Міжнародної діабетичної асоціації (IDF, Diabetes Atlas 9th edition), cтаном
на 2019 рік у світі нараховується 463 млн хворих на ЦД
[1]. Враховуючи темпи поширеності, експерти Всесвіт-

ньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) прогнозують, що кількість пацієнтів з ЦД до 2040 року зросте
до 625 млн [2].
Поряд із зростанням захворюваності на ЦД відзначається прогресуюче збільшення частоти ОЗ. Згідно з
прогнозами ВООЗ, упродовж найближчих 20 років захворюваність на рак зросте на 70 %. Щороку ОЗ діа-
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гностують приблизно в 14 млн людей у світі, у більшості випадків — у країнах з низьким і середнім рівнем
доходу [3, 4]. За даними Національного інституту раку,
за останні 10 років кількість хворих зросла на 25 %, загальна чисельність населення скоротилася на 4 млн. За
показниками національного канцер-реєстру, у 2017 р.
було зареєстровано статистично вірогідне зростання
загальної захворюваності на ОЗ: у чоловіків — на 1,6 %,
у жінок — на 1,2 % [5].
Новітні дослідження доводять підвищений ризик
раку у хворих з ЦД, значною мірою пов’язаний з ожирінням [6]. Встановлено, що при ЦД відбувається зміна активності внутрішньоклітинних регуляторних систем — сигнальних шляхів, що регулюють метаболізм, а
також процеси виживаності та апоптозу клітин. Функціонування цих систем визначають певні біохімічні
процеси, зумовлені впливом тригерних механізмів, зокрема впливом патогенетичних факторів ЦД 2-го типу
[7, 8].
Враховуючи підвищений ризик раку певних локалізацій у пацієнтів з ЦД 2-го типу, зумовлений ожирінням, дослідження механізмів формування онкологічного ризику підтверджує необхідність моніторингу
потенційних маркерів онкогенезу та сприятиме покращенню діагностики й лікування пацієнтів.
Нами проведений аналіз літератури з метою дослідження механізмів впливу ожиріння на процеси онкогенезу у хворих на ЦД 2-го типу.
Наукові дослідження та клінічні спостереження
доводять значну поширеність ожиріння у хворих на
ЦД 2-го типу, з яких більше 90 % мають індекс маси
тіла (ІМТ) > 25,0 кг/м2 [9]. Вплив ожиріння на формування онкологічного фону у пацієнтів з ЦД можна
пояснити поєднанням та взаємодією дисметаболічних і дисгормональних порушень. Дисметаболічні
зміни пов’язані з інсулінорезистентністю (ІР), гіпер
інсулінемією (ГІ), гіперглікемією та цитокіновим
дисбалансом.
Роль гіперінсулінемії в онкогенезі. Механізм канцерогенезу в умовах ГІ полягає в злоякісній трансформації
клітин внаслідок генетичних мутацій, що виникають
на тлі високої мітотичної активності та пригнічення
апоптозу. У низьких концентраціях інсулін має переважно метаболічну дію, а в високих — ще й проліферативну. Метаболічні ефекти призводять до експресії
генів-активаторів синтезу ДНК, РНК і тканин — специфічних білків. Проліферативні ефекти реалізуються
через транспорт, обмін і депонування амінокислот та
інших молекул, що беруть участь в процесах проліферації й диференціюванні тканин [10].
Біологічні ефекти інсуліну (гіпоглікемічний,
анаболічний, мітогенний тощо) реалізуються після
зв’язування гормону з інсуліновим рецептором (IR)
на мембранах клітин. Існує дві ізоформи рецептора
до інсуліну: А (IR-А) і В (IR-В). Після активації IR-В
реалізується гіпоглікемічний ефект інсуліну, а мітогенний та антиапоптичний проявляються через активацію
IR-А. IR-В — високоспецифічний рецептор, здатний
зв’язуватися тільки з інсуліном, а IR-А має високу спорідненість з інсуліном та інсуліноподібними фактора162

ми 1 та 2 (IGF-1 і IGF-2). Після зв’язування інсуліну
з IR-А відбувається активація субстрату інсулінового рецептора (IRS), який запускає сигнальні шляхи
фосфатидилінозитол-3-кінази (PI3K) і міогенактивованої протеїнкінази (MAPK). Активація PI3K і MAPK
сприяє переходу клітин з G1-періоду в S-період клітинного циклу, проліферації клітини та пригніченню
апоптозу [11].
Крім безпосереднього впливу, ГІ сприяє канцерогенезу опосередковано, через ефекти IGF-1, який має
виражені анаболічні властивості, активує синтез білків,
гальмує процеси апоптозу. Інсулін та IGF-1 структурно
схожі, мають спільні рецептори і запускають однакові
ланцюги реакцій [12]. Механізм дії IGF, як й інсуліну,
реалізується через сигнальні шляхи, пов’язані з активацією PI3K, MAPK та mTOR — однієї з ключових кіназ,
задіяних у канцерогенезі. При ГІ доведена перехресна взаємодія інсуліну з IGF-рецепторами (IGF-R) і,
навпаки, IGF з IR-А [13]. Через IRS-1 обидва ростові фактори стимулюють PI3K/Akt/mTOR, PI3K/Akt/
FoxO, Ras/MAPK/ERK1/2 і JAK/STAT сигнальні шляхи, задіяні в регуляції клітинного метаболізму та канцерогенезу. Надмірна активація компонентів вказаних
регуляторних систем спричиняє їх дисфункцію й порушення контролю над процесами клітинної проліферації та виживаності [7].
Роль гіперглікемії в онкогенезі. Гіперглікемія — основна ознака ЦД, а також один з дисметаболічних наслідків ожиріння, вторинний за значимістю, після ГІ,
фактор канцерогенезу. Відомо, що злоякісні клітини
характеризуються підвищеним споживанням глюкози
для швидкого росту і поділу, а також використанням
енергії, генерованої шляхом анаеробного гліколізу
(ефект Варбурга), в умовах нестачі кисню, через відсутність сітки капілярів. Ракові клітини пристосовуються
до гіпоксії завдяки транскрипційному фактору, індукованому гіпоксією (HIF-1α). Він стимулює підвищення
експресії генів гліколітичних ферментів, транспортерів
глюкози (GLUT-1, GLUT-3), а також синтез ендотеліального фактора росту (VEGF), який активує утворення кровоносних судин у пухлині [14].
Розрізняють непрямий і прямий проканцерогенні впливи гіперглікемії. Непрямий ефект зумовлений
стимулюванням певних органів до синтезу факторів
росту (інсулін/IGF-1), запальних цитокінів, які впливають на процеси онкогенезу. Прямий ефект — індукція мутацій безпосередньо в клітині через оксидативний стрес, накопичення реактивних форм кисню
(ROS) та активацію сигнальних шляхів, зокрема шляху
ROS/MAPK/mTOR.
Таким чином, гіперглікемія зумовлює проліферативний, антиапоптичний і метастатичні впливи. Проліферативний ефект гіперглікемії обумовлений підвищеною експресією GLUT-1 і GLUT-3 в пухлинних
клітинах, що сприяє їх живленню [15]. Антиапоптотичний ефект є результатом підвищення рівня HIF-1α —
регулятора виживання ракових клітин в умовах гіпоксії. Метастатичний ефект реалізується через VEGF, що
забезпечує інвазію злоякісних клітин за межі органів
локалізації.
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Значення цитокінового дисбалансу. Цитокіновий
дисбаланс є проявом хронічного запального процесу
та ще одним дисметаболічним ускладненням ожиріння. Дослідження доводять, що ОЗ часто спровоковані
інфекційними або запальними процесами. Запалення
підвищує ризик раку через надходження в ділянку інфільтрації біологічно активних молекул, зокрема цитокінів, хемокінів, які формують сприятливе мікросередовище для проліферації клітин. Навколопухлинне
оточення підтримує здатність ракових клітин уникати
апоптозу, а також змінює активність ферментів металопротеїназ, які зумовлюють нестабільність генома,
перепрограмування енергетичного обміну та ухилення
від імунного контролю [16].
При ожирінні збільшення розмірів адипоцитів
призводить до недостатньої васкуляризації жирової
тканини, до гіпоксії та інфільтрації макрофагами й
лімфоцитами, які продукують велику кількість цитокінів із прозапальними властивостями, включаючи фактор некрозу пухлини α (TNF-α), інтерлейкін-6 (IL-6),
IL-8, IL-18 та ін. Кожен з цих чинників впливає на
регуляцію злоякісної трансформації та прогресування
раку [17].
Тривалий час вважалось, що TNF-α викликає некроз пухлин. Однак останнім часом роль TNF-α в
канцерогенезі переглянуто. Встановлено, що цитокін
задіяний в індукції канцерогенезу та пухлинній прогресії. TNF-α стимулює утворення циклооксигенази-2
(СОХ-2) — ферменту, який активує синтез простагландинів (PGE), які, в свою чергу, стимулюють епітеліальний ростовий фактор (EGF), VEGF та IGF-1.
Збільшення концентрації TNF-α в сироватці крові асоціюється із зниженням загальної виживаності хворих з
ОЗ [18]. TNF-α розпізнається двома типами рецепторів: рецептор TNF-αR-1 (повсюдно представлений) і
TNF-αR-2 (представлений в імунних клітинах). Активація TNF-α відбувається через зв’язування з TNF-αRs [19]. Сучасні дослідження доводять, що TNF-α проявляє проонкогенні властивості саме при хронічному
запальному процесі [20].
IL-6 — прозапальний цитокін, який у фізіологічних
умовах продукується макрофагами та Т-лімфоцитами
й стимулює дозрівання В-лімфоцитів. При ожирінні
рівень IL-6 збільшується за рахунок синтезу адипоцитами [21]. Загалом 30 % циркулюючого ІL-6 походить
із жирової тканини [22]. IL-6 визнаний маркером запалення при вісцеральному ожирінні [23, 24].
Результати досліджень доводять, що підвищений
рівень IL-6 збільшує ризик виникнення певних форм
раку: молочної залози (МЗ), печінки, простати, товстого кишечника та стравоходу. IL-6 може індукувати канцерогенез через власні рецептори (IL-6Rα), активуючи
сигнальний шлях IL-6/JAK/STAT, через стимулювання
нерецепторних внутрішньоклітинних тирозинкіназ
(Janus kinases, JAK) та сигнальних білків — активаторів
транскрипції STAT1 та STAT3 (STATs), а також зумовлюючи гіперметилювання генів-супресорів пухлини
[25, 26]. Доведена здатність IL-6 стимулювати локальний синтез естрогенів у гормонально-залежних органах за рахунок ароматизації андрогенів [27].
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Новітні дослідження рекомендують розглядати
IL-6 як терапевтичну ціль при раку. Ведуться клінічні
випробування антитіл проти IL-6 або IL-6R. Застосування Siltuximab (CNTO 328), моноклональних антитіл
проти IL-6, показало обнадійливі результати для терапії раку легень, яєчників і простати [28].
Результати наукових досліджень доводять негативний проонкогенний вплив лептину, концентрація якого при ожирінні (регульована інсуліном) підвищується.
У більшості випадків ожиріння супроводжується зниженням чутливості гіпоталамічних рецепторів до гормону, що викликає компенсаторну гіперлептинемію.
Лептин негативно впливає на процеси проліферації
і диференціації клітин. Активуючи власні рецептори
(Lep-R) на поверхні клітин, лептин стимулює проліферацію, міграцію та інвазію клітин, а також пригнічує
апоптоз через PI3K, MAPK та STAT3 сигнальні шляхи
[29, 30].
Крім прямого мітогенного впливу, лептин стимулює локальний синтез естрогенів за рахунок ароматизації андрогенів безпосередньо в жировій тканині
МЗ (подібно до IL-6), а також активує α-естрогенові
рецептори (ERα) та сприяє проліферативним ефектам естрогенів. Встановлено, що гіперлептинемія
знижує ефективність гормональної терапії раку МЗ
через пригнічення протеосомальної деградації ERα,
яку індукують антагоністи рецепторів до естрогенів
[31]. У дослідженні V. Bartella та соавт. підтверджений стимульований інсуліном промоторний вплив
лептину як на естрогензалежні, так і на естрогеннезалежні типи злоякісних клітин МЗ [32]. Наявність
Lep-R в ракових клітинах МЗ розглядають як маркер
несприятливого прогнозу захворювання, що призводить до зниження загальної та безрецидивної виживаності хворих [33].
Гіперлептинемія через пригнічення синтезу гонадотропінів зумовлює порушення дозрівання домінантного фолікула в яєчниках, блокує овуляцію і сприяє
розвитку безпліддя, гіперпластичних процесів і раку
ендометрія [34]. Доведена роль гіперлептинемії в розвитку раку простати і колоректального раку [35, 36].
Встановлена пряма залежність лептинемії від ІМТ хворих [37].
Адипонектин (APN) — адипоцитокін, що синтезується винятково адипоцитами і має виражену протизапальну та інсулінсенсибілізуючу дію, а також прямий
інгібуючий вплив на пухлинні клітини, пригнічує клітинну проліферацію й посилює апоптоз, блокує ангіогенез, пов’язаний з ростом пухлини [38].
APN знижує ризик ОЗ шляхом зменшення ІР або
безпосереднього впливу на пухлинні клітини. Концентрація APN обернено пропорційна рівню інсуліну та
кількості жирової тканини. Протипухлинна активність
пов’язана з активацією рецепторів АdipoR1 і АdipoR2,
які експресуються в злоякісних клітинах [39].
Протипухлинні ефекти APN значною мірою
пов’язані з аденозинмонофосфатактивованою протеїнкіназою (AMPK) — негативним регулятором
mTOR. Відомо, що мікросередовище пухлини характеризується енергетичним і нутрієнтним дефіцитом,
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гіпоксією, що зумовлює збільшення співвідношення
AMФ/ATФ і, як наслідок, призводить до активації
AMPK для відновлення енергетичного та метаболічного балансу в клітині [40]. Позитивний ефект
активованої АМРК проявляється в пригніченні проліферації клітин через PI3K/Akt/mTOR шляхом зниження трансляції через рибосомальну протеїнкіназу
S6К та фактор ініціації 4E-зв’язуючого протеїну 1
(4E-BP1) через фосфорилювання фактора туберозного склерозу 2 (TSC2) [41]. Позитивний вплив APN
на PI3K/Akt-шлях обумовлений також зниженням
гліколізу та ліполізу і, як наслідок, зниженням негативного впливу оксидативного стресу, що зумовлює генетичні аберації в клітині. Окрім того, цитокін
пригнічує сигнали позаклітинних регуляторних кіназ 1, 2 (ERK1, ERK2), ядерного транскрипційного
фактора β (NF-κB) і JAK2/STAT3, що призводить до
зниження синтезу білків, рівня вільних жирних кислот і пригнічення росту пухлини [42, 43].
Протипухлинні ефекти APN реалізуються також через пригнічення активності сигнальних білків
STAT3, які здійснюють епігенетичний вплив на експресію генів і транскрипцію генів безпосередньо.
STAT3 активують проліферацію пухлинних клітин, їх
виживання, ангіогенез та інвазію шляхом стимулювання проонкогенних запальних шляхів через NF-κB
та IL-6/JAK, а з іншого боку, пригнічуючи протипухлинний імунітет через інгібування ефектів Т-хелперів.
Доведена здатність STAT3 модулювати мітохондріальні функції [44]. Саме мітохондріальна дисфункція визнана однією з провідних причин в патогенезі раку на
сьогодні.
Враховуючи позитивні ефекти APN, проведені численні дослідження його ролі в розвитку багатьох форм
раку. У переважній більшості результати доводять гіпоадипонектинемію при ОЗ, зокрема при раку МЗ,
ендометрія та колоректальної локалізації у хворих з
ожирінням. Пропонується розглядати динаміку рівня
цитокіну для моніторингу онкопроцесу та його лікування [45].
Дисгормональні розлади як наслідок дисметаболізму. Дисметаболічні порушення при ожирінні спричиняють дисгормональні зміни, вплив яких доведений при ОЗ органів репродуктивної системи: МЗ,
ендометрію і яєчників. Пухлини даної локалізації є
гормонзалежними. Надмірне перетворення андрогенних попередників в естрадіол, за рахунок посиленої активності ароматази в периферичній жировій тканині, зумовлює гіперестрогенію — головний
фактор онкогенезу при вказаних локалізаціях. При
нормальній масі тіла 1 % андростендіону перетворюється в естрон, при ожирінні ця цифра в 10 разів
вища. Тривала гіперестрогенія та дефіцит прогестерону сприяють розвитку проліфератівних процесів
та раку ендометрію [46].
Крім інтенсивної конверсії андрогенів в естрогени
в периферичній жировій тканині, підвищений рівень
статевих гормонів у хворих з ожирінням зумовлений
зниженням рівня глобуліну, що зв’язує статеві гормони, внаслідок гіперінсулінемії [47].
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Доведені мітогенні й мутагенні ефекти естрогенів,
що спричиняють пряме чи опосередковане пошкодження ДНК, індукуючи генетичну нестабільність і
мутації в клітинах нормальних і неопластичних тканин
МЗ. Доведена пряма залежність рівня циркулюючих
статевих гормонів від ІМТ у жінок постклімактеричного віку. Встановлено, що при раку ендометрія естрадіол
не тільки прискорює проліферацію клітин і пригнічує
апоптоз, але також стимулює локальний синтез IGF-1
в тканині ендометрія [46]. Таким чином, під впливом
підвищених концентрацій естрону в ендометрії збільшується експресія IGF-1. Інсулін та IGF-1 здатні безпосередньо, без участі естрогенів, стимулювати проліферацію ендометрію. Крім того, і IGF-1, і естрогени
можуть одночасно активувати ранні відповіді деяких
онкогенів, що беруть участь в регуляції клітинного
росту, що вказує на синергізм їх дії в індукції клітинної
проліферації. Тобто IGF-1 підтримує естрогензалежну
проліферацію в ендометрії [46].
Встановлено, що в постклімактеричному періоді
естрогени виробляються виключно в жировій тканині
у вигляді естрону, з якого в тканині МЗ утворюється
16α-гідроксіестрон, який стимулює ріст і переродження клітин залози [46]. Негативний вплив ожиріння доведений і при раку колоректальної локалізації, раку печінки, підшлункової залози та простати [48–50].

Висновки
Розуміння взаємообтяжливого проонкогенного
впливу дисметаболічних і дисгормональних порушень
при ожирінні повинно акцентувати увагу фахівців на
важливості корекції маси тіла у пацієнтів з ЦД, а також
в осіб без порушення вуглеводного обміну не лише з
позиції профілактики серцево-судинних захворювань,
але й з метою запобігання онкологічним захворюванням. Вибір цукрознижуючих препаратів повинен враховувати необхідність корекції маси тіла пацієнтів,
а неефективне консервативне лікування ожиріння є
приводом до застосування методів баріатричної хірургії за медичними показаннями.
Конфлікт інтересів. Автори повідомляють про відсутність конфлікту інтересів при підготовці даної статті.
Фінансування. Робота є фрагментом наукового дослідження на тему «Епідеміологія онкологічних захворювань в пацієнтів з цукровим діабетом та вплив
цукрознижуючих препаратів на маркери онкогенезу»
(номер держреєстрації 0117U005263), яке включене
в тематику комплексної НДР Івано-Франківського
національного медичного університету «Патогенетичні механізми розвитку змін в органах дихальної,
ендокринної, нервової систем при змодельованих патологічних станах та їх корекція» (номер держреєстрації 0117U001758), без спеціального фінансування.
При підготовці статті використані матеріали науко
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Google Scholar, Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) за період 2002–2020 років.
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1

Влияние ожирения на формирование онкологического риска
у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа
(обзор литературы)
Резюме. Повышенный риск онкологических заболеваний
у больных сахарным диабетом (СД) 2-го типа подтверждает
актуальность научных исследований механизмов ассоциации данных заболеваний. Установлено, что патогенетические факторы СД 2-го типа вызывают нарушения на уровне
сигнальных путей, которые контролируют процессы внутриклеточного метаболизма и выживаемости. Ожирение
значительно увеличивает онкологический риск. Проканцерогенное влияние ожирения происходит за счет сочетания
дисметаболических и дисгормональных нарушений. Доказана роль гиперинсулинемии, гипергликемии и цитокино-
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вого дисбаланса в качестве факторов дисметаболического
влияния. Гиперинсулинемия вызывает митогенный и антиапоптичный эффекты. Гипергликемия через оксидативный
стресс способствует возникновению хромосомных аберраций и изменению экспрессии регуляторных генов. Провоспалительные цитокины способствуют формированию хронического воспаления и благоприятного микроокружения
для выживаемости злокачественных клеток. Дисметаболические изменения, в свою очередь, вызывают дисгормональные нарушения, которые способствуют канцерогенезу
в гормонзависимых органах. Гиперинсулинемия приводит
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к гиперэстрогенемии, а гиперлептинемия нарушает синтез
гонадотропных гормонов, способствуя гиперпластическим
процессам эндометрия. Избыточная концентрация интерлейкина-6 и гиперлептинемия стимулируют локальный
синтез эстрогенов в жировой ткани молочной железы, активируя пролиферативные процессы. Гипоадипонектинемия
способствует подавлению иммунного ответа и указывает на
потенциально неблагоприятное течение онкологических
заболеваний. Понимание взаимоотягощающего проонкогенного влияния дисметаболических и дисгормональных
нарушений при ожирении должно акцентировать внимание

специалистов на важности коррекции массы тела у пациентов с СД, а также у лиц без нарушения углеводного обмена
не только с позиции профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний, но и с целью профилактики онкологических
заболеваний. Выбор сахароснижающих препаратов должен
учитывать необходимость коррекции массы тела пациентов, а неэффективное консервативное лечение ожирения
является поводом к применению методов бариатрической
хирургии при медицинских показаниях.
Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа; ожирение; онкологический риск
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The effect of obesity on the formation of cancer risk
in patients with type 2 diabetes mellitus
(literature review)
Abstract. The increased risk of cancer in patients with type
2 diabetes mellitus substantiates the relevance of scientific researches on the mechanisms of association of these diseases. It
was found that pathogenetic factors of type 2 diabetes mellitus
cause disorders at the level of signaling pathways that control
the processes of intracellular metabolism and survival. Obesity
significantly increases cancer risk. The procarcinogenic effect
of obesity is due to a combination of metabolic and hormonal
disorders. The role of hyperinsulinemia, hyperglycemia and cytokine imbalance as factors for dysmetabolic influence has been
proved. Hyperinsulinemia causes mitogenic and anti-apoptotic
effects. Hyperglycemia due to oxidative stress determines chromosomal aberrations and changes in regulatory gene expression.
Proinflammatory cytokines promote the formation of chronic
inflammation and microenvironment conducive for the survival of malignant cells. Dysmetabolic changes, in turn, cause
hormonal disorders that promote carcinogenesis in hormonedependent organs. Hyperinsulinemia leads to hyperoestrogen-
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emia, and hyperleptinemia disrupts the synthesis of gonadotropic hormones, contributing to hyperplastic endometrial processes. Excessive concentrations of interleukin-6 and hyperleptinemia stimulate local oestrogen synthesis in adipose tissue of
the mammary gland, activating proliferative processes. Hypoadiponectinemia promotes suppression of the immune response
and indicates a potentially unfavourable course of cancer di
seases. Understanding the mutually confounding pro-oncogenic
effects of metabolic and hormonal disorders in obesity should
emphasize the importance of body weight correction in patients
with diabetes mellitus, as well as in individuals without carbohydrate metabolism disorders, from the standpoint of preventing
not only cardiovascular diseases, but also cancer. The choice of
antidiabetic drugs should take into account the need for correction of the body weight of patients, and ineffective conservative
treatment of obesity is a pretext for the use of bariatric surgery
methods according to medical indications.
Keywords: type 2 diabetes mellitus; obesity; cancer risk
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