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Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej 
diagnozowanych nowotworów w Polsce, 

zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. 

SEPTYNA 9

Genetyczny marker 
raka jelita grubego

Od kilku lat obserwuje się niepokojący wzrost 
zachorowalności i umieralności na raka jelita 

grubego. Rzadko jest on diagnozowany u osób 
przed czterdziestką; wzrost częstości 

zachorowania obserwuje się u osób około 50. roku 
życia; szczyt zachorowania występuje u osób, 

które ukończyły 70 lat. 

www.diagnostyka.pl



SEPTYNA 9: nieinwazyjna alternatywa 
kolonoskopii

Badanie SEPTYNY 9 jest nowoczesnym, łatwym,  
bezstresowym dla pacjenta i nieinwazyjnym testem 
przesiewowym w kierunku raka jelita grubego. 

Stanowi ono alternatywę dla obrazowania przewodu pokar-
mowego – kolonoskopii i może być wykonywane w przy-
padku istnienia przeciwwskazań do badania obrazowego, 
lub w przypadku niechęci pacjenta do jego wykonania. Ba-
danie polega na poszukiwaniu nieprawidłowości w obrębie 

genu SEPT9. 

U chorych z rakiem jelita grubego  w skutek specyficz-
nej reakcji chemicznej dochodzi do metylacji DNA genu  
SEPTYNY 9. Reakcja ta nie zachodzi u osób zdrowych, stąd 
ujemny wynik badania z dużym prawdopodobieństwem  

wyklucza obecność raka w jelicie grubym.

Objawy wczesnych postaci raka jelita grubego są podobne 
do powszechnych dolegliwości przewodu pokarmowego 
i mogą być bagatelizowane, a nawet lekceważone przez 

chorującego. 

Profilaktyka raka jelita grubego

Dieta
Rozsądną i najprostszą formą profilaktyki raka jelita gru-
bego jest zdrowe odżywianie. Niewłaściwa dieta ma 
naukowo udowodniony wpływ na rozwój raka jelita 
grubego. Wśród produktów zwiększających ryzyko zacho-
rowania wymienia się czerwone mięso, artykuły spożywcze 
z dużą zawartością tłuszczu i alkohol. Ryzyko zachorowa-
nia zwiększa stosowanie diety ubogiej w błonnik, owoce 

i warzywa. 

Badania profilaktyczne
Zapobiegać rozwojowi raka jelita grubego pomagają  
kontrolne badania obrazujące jelito grube - kolonoskopia;  
badania wykrywające obecność utajonej krwi w kale oraz 
badania genetyczne potwierdzające lub wykluczające zmia-
ny w genie SEPT9 (SEPTYNA 9), wykonywane z próbki krwi.

Jeśli dotyczy Cię choć jeden z wymienionych objawów:

Bóle brzucha Zaparcia lub 
bolesne parcie 

na stolec

Zmiana 
częstotliwości 

wypróżnień

Ciemne, wręcz 
czarne zabarwienie 

stolca

Ogólne osłabienie Anemia Utrata masy ciała, nie 
wynikająca ze zmiany 
diety i sposobu życia

Znajdujesz się w grupie osób, u których przyczyną dolegliwości może być rozwijający się guz 
w obrębie jelita grubego.

Rak może rozwijać się nawet do zaawansowanych stadiów bez 
jakichkolwiek dostrzegalnych objawów, stąd tylko 50% przypad-
ków raka jelita grubego zostaje wykrytych we wczesnych, możli-

wych do całkowitego wyleczenia stadiach choroby.

Zamknięcie światła jelita przez narastający guz prowadzi do 
niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego, która jest 

sytuacją zagrażającą życiu. 


