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Rak jajnika, po raku trzonu macicy jest najczęstszym nowotworem u kobiet. Stanowi ok. 

5% zachorowań na choroby nowotworowe (wg Krajowego Rejestru Nowotworów). Leczenie 

opiera się na wykonaniu badań diagnostycznych potwierdzających rozpoznanie, leczeniu 

operacyjnym oraz chemioterapii. Złotym standardem leczenia są pochodne platyny i taksany. 

Leki onkologiczne mają różnorodne mechanizmy działania. Na poziomie molekularnym 

powodują zmianę konformacji DNA, stabilizację wrzeciona mitotycznego i inne. Mają wpływ 

nie tylko na intensywnie dzielące się komórki nowotworowe ale także na pozostałe komórki 

organizmu. Stąd poza swoim działaniem terapeutycznym, powodują wystąpienie szeregu 

objawów niepożądanych. Są to niedokrwistość poprzez uszkadzanie układu krwiotwórczego, 

nudności, wymioty. Jednak najdotkliwiej odczuwane przez pacjenta jest wtórne uszkodzenie 

obwodowego układu nerwowego w postaci polineuropatii.  



Neuropatia to objaw uszkodzenia włókien nerwów obwodowych czuciowych i ruchowych, 

spowodowany przez różne czynniki. Wykładnikiem klinicznym polineuropatii są parestezje i 

bóle kończyn górnych i dolnych dystalnie, zaburzenia równowagi wynikające z uszkodzenia 

korzeni czy sznurów tylnych rdzenia kręgowego lub zaburzenia widzenia spowodowane 

neuropatią nerwów wzrokowych. W zaawansowanych postaciach neuropatii stwierdza się 

osłabienie i zanik mięśni zwykle dystalnie. Objawy uzależnione są od mechanizmu działania 

czynnika sprawczego. Dotychczas nie ustalono jednoznacznej przyczyny wystąpienia 

neuropatii indukowanej chemioterapią ani czynnika prognostycznego jej wystąpienia. 

Przeprowadzone badania stanowią próbę oceny tych parametrów.  

Do grupy badanej ostatecznie włączono 35 pacjentek. Były one leczone operacyjnie w I 

Klinice Ginekologii Onkologicznej i i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Potwierdzono histopatologicznie rozpoznanie raka jajnika. Wszystkie zostały poddane 

chemioterapii z użyciem pochodnych platyny oraz taksanów, wg stałego schematu. 

Kwalifikacja do badania odbywała się wg ściśle ustalonych kryteriów włączenia i wyłączenia. 

Pacjentki miały dwukrotnie wykonaną ocenę neurologiczną oraz badanie elektromiograficzne.  

  

W ramach przeprowadzonych badań oceniono: 

 Stan neurologiczny chorych 

 Badanie elektromiograficzne wg stałego schematu przed rozpoczęciem chemioterapii i po 

jej zakończeniu 

 Poziom antygenu CA 125 OH 

 Poziom witaminy B12 

 Poziom kwasu foliowego 

 Masę ciała  

 Wykonano analogową skalę bólu VAS 



 

Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej pod kątem ich wzajemnej 

korelacji, co pozwoliło na wyciągnięcie następujących wniosków: 

 

1. W badanej grupie pacjentek nie stwierdzono istotnych statystycznie zależności między 

ciężkością polineuropatii po chemioterapii, natężeniem bólu zależnie od wartości CA 125.  

 

2. Zaobserwowano istotną zależność między rozległością procesu nowotworowego a stężeniem 

witaminy B12. Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności między stężeniem witaminy 

B12 a wystąpieniem polineuropatii. 

 

3. Stwierdzono istotne dodatnie korelacje między stężeniem kwasu foliowego w surowicy krwi 

badanych a wystąpieniem neuropatii u pacjentek po okresie menopauzy.  

 

4.  W badanej grupie stwierdzono obecność istotnych statystycznie współczynników korelacji 

między wiekiem pacjentek a ciężkością polineuropatii toksycznej polekowej. 

 

5. Stwierdzono istotną dodatnią korelację między masą ciała a natężeniem bólu i ciężkością 

polineuropatii, zwłaszcza w grupie pacjentek po okresie menopauzy. Zaobserwowano, że 

poziom odczuwanego po chemioterapii bólu, jest proporcjonalny do masy ciała.  

 

6.  Wyniki przewodnictwa elektrofizjologicznego w kontrolnym badaniu EMG zostały 

skorelowane z wynikami uzyskanymi w skali bólu. Stwierdzono większym odczuwanie bólu 

przy obniżonych parametrach przewodzenia zarówno we włóknach czuciowych, jak i 

ruchowych, z powodu polineuropatii polekowej.  



Summary 

 

 Ovarian cancer, after endometrial cancer, is the most common cancer in women. It 

accounts for about 5% of cancer cases (according to the National Cancer Registry). The 

treatment is based on diagnostic tests confirming the diagnosis, surgery and chemotherapy. 

Platinum derivatives and taxanes are the gold standard of treatment. Oncological drugs have 

various mechanisms of action. At the molecular level, they cause a change in DNA 

conformation, stabilization of the mitotic spindle and others. They have an effect not only on 

intensely dividing cancer cells but also on other cells of the body. Therefore, apart from their 

therapeutic effect, they cause a number of side effects. These are anemia by damaging the 

hematopoietic system, nausea, vomiting. However, the most severe patient experience is 

secondary damage to the peripheral nervous system in the form of polyneuropathy.  

 Neuropathy is a symptom of damage to the sensory and motor nerve fibers, caused by 

various factors. The clinical exponent of polyneuropathy are paresthesia and distal pain in the 

upper and lower extremities, imbalance resulting from damage to the dorsal roots or posterior 

cord of the spinal cord or visual impairment due to optic neuropathy. In advanced forms of 

neuropathy, muscle weakness and atrophy are usually found distally. Symptoms depend on the 

mechanism of action of the causative agent. To date, no clear cause of chemotherapy-induced 

neuropathy or prognostic factor has been established. The conducted tests are an attempt to 

assess these parameters. 

 

 35 patients were finally included in the study group. They were treated surgically at 

the 1st Clinic of Oncological Gynecology and Gynecology at the Medical University in Lublin. 

Histopathologically confirmed diagnosis of ovarian cancer. All of them underwent 

chemotherapy using platinum derivatives and taxanes, according to a fixed schedule. The study 



was qualified according to strictly defined inclusion and exclusion criteria. Patients underwent 

neurological assessment and electromyographic examination twice. 

 As part of the research, it was assessed: 

• The neurological status of patients 

• Electromyographic examination according to a fixed pattern before and after chemotherapy 

• CA 125 OH antigen level 

• Vitamin B12 levels 

• Folic acid level 

• Body weight 

• An analog VAS pain scale was performed 

 

The obtained test results were subjected to statistical analysis in terms of their mutual 

correlation, which allowed drawing the following conclusions: 

 

1. In the studied group of patients, there were no statistically significant correlations between 

the severity of polyneuropathy after chemotherapy, and the intensity of pain depending on the 

CA 125 value. 

 

2. A significant relationship was observed between the extent of the tumor process and the 

concentration of vitamin B12. There was no statistically significant correlation between vitamin 

B12 concentration and occurrence of polyneuropathy. 

 

3. Significant positive correlations were found between folic acid concentration in the blood 

serum of the subjects and the occurrence of neuropathy in post-menopausal patients. 

 



4. In the studied group, statistically significant correlation coefficients between the age of 

patients and the severity of toxic drug polyneuropathy were found. 

 

5. A significant positive correlation was found between body weight and pain intensity and 

severity of polyneuropathy, especially in the group of patients after menopause. It has been 

observed that the level of pain felt after chemotherapy is proportional to body weight. 

 

6. The results of electrophysiological conductivity in the control EMG were correlated with the 

results obtained on the pain scale. There was a greater pain sensation with reduced conduction 

parameters in both sensory and motor fibers due to drug-induced polyneuropathy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


