
 

6. STRESZCZENIE 

 

Wstęp i cel pracy 

Masa ciała to jeden z podstawowych wykładników zdrowia, w oparciu o który wprowadzono 

do praktyki klinicznej wskaźnik BMI, zależny od rozwoju mięśni, tkanki tłuszczowej  

i nawodnienia. Woda stanowi ponad połowę masy ciała, a na jej zawartość w organizmie 

wpływa szereg czynników m.in. płeć, wiek, dieta oraz styl życia. Wszelkie stany chorobowe,  

a także zastosowane leczenie mogą zaburzać rozkład i ilość wody w organizmie. Za cel pracy 

przyjęto ocenę wpływu chemioterapii na stan nawodnienia pacjentek z rakiem piersi, który 

jest najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet na świecie i jednocześnie najczęstszą 

przyczyną zgonu. Nawodnienie – na podstawie parametrów biompedancji – analizowano  

w zależności od: 

- wybranych cech demograficznych oraz charakterystyki klinicznej pacjentek 

- wykładników procesu nowotworowego 

- schematu zastosowanej chemioterapii. 

Podjęto także próbą oszacowania kąta fazowego, jako potencjalnego wykładnika wyznaczania 

dawki chemioterapii, która w praktyce klinicznej opiera się na wielkości powierzchni ciała 

pacjenta. 

 

Materiały i metody 

Do badań zakwalifikowano 48 pacjentek w wieku od 21 do 75 roku życia - 52,1 ± 10,35 lat, 

charakteryzujących się zbliżoną przeszłością ginekologiczną oraz histopatologicznie 

potwierdzonym w biopsji pierwotnym rakiem piersi. Plan badania obejmował przydzielenie 

pacjentek do jednej z czterech grup, w zależności od rodzaju leczenia. Pierwsze cztery kursy 

chemioterapii składały się z doksorubicyny oraz cyklofosfamidu (AC), przy następnych 

czterech kursach następował podział na jeden z czterech wariantów: 

1) w pierwszej grupie chore otrzymywały docetaksel (DXL),  

2) w drugiej – docetaksel i trastuzumab (w przypadku ekspresji receptora HER2) 

(DXL+T),  

      3) w trzeciej grupie podawano paklitaksel (PXL),  

4) w czwartej – paklitaksel i trastuzumab (w przypadku ekspresji receptora HER2) 

(PXL+T).  



Cykle chemioterapii były podawane co trzy tygodnie przy odpowiednich wynikach 

laboratoryjnych krwi i dobrym stanie ogólnym chorej po badaniu lekarskim. Przy każdym  

z ośmiu podań chemioterapii, oprócz niezbędnych badań laboratoryjnych, pacjentki były 

poddawane badaniu składu ciała przy użyciu metody bioimpedancji elektrycznej pomiarom 

antropologicznym, a także uzupełniały kwestionariusze QLQ-C30 i QLQ-BR23 oceniające 

jakość życia. 

 

Wyniki 

Cykl chemioterapii wpłynął w sposób istotny statystycznie na masę mięśni szkieletowych 

tułowia (Skeletal muscle mass, torso). Najniższą wartość masy mięśni szkieletowych 

stwierdzono przed III cyklem chemioterapii. Chemioterapia wpłynęła w sposób istotny 

statystycznie na wartość wody pozakomórkowej (Extracellular water)  

oraz na stosunek wody pozakomórkowej do całkowitej zawartości wody (Ecw by Tbw). 

Najniższą wartość wody pozakomórkowej stwierdzono przed IV cyklem chemioterapii,  

zaś najniższą wartość stosunku wody pozakomórkowej do całkowitej zawartości wody 

stwierdzono przed włączeniem leczenia. Chemioterapia wpłynęła w sposób istotny 

statystycznie na wartość kąta fazowego (Phase angle). Najwyższą wartość kąta fazowego 

stwierdzono przed rozpoczęciem leczenia. Wartości centralne (średnie arytmetyczne  

i mediany) dla wszystkich pomiarów były wyższe od 5o (wartości kąta < 5o uważa się  

za niedożywienie). Znamiennie wyższe – dla pomiaru I i II – wartości bezwzględnej i 

względnej masy tłuszczu, wartości energetycznej, wskaźnika masy tłuszczowej, kąta 

fazowego, zawartości tłuszczu trzewnego i wskaźnika ECW/TBW stwierdzono u kobiet 

starszych. Natomiast w pomiarze ostatnim (VIII), skategoryzowany wiek pacjentek 

determinował wartości wskaźnika masy tłuszczowej oraz stosunku wody pozakomórkowej do 

całkowitej zawartości wody. W odróżnieniu powierzchni ciała, wskaźnik masy ciała był 

istotnie powiązany z większością parametrów bioimpedancji. Zarówno wykładniki 

molekularne raka piersi, jak i rodzaj zastosowanego leczenia nie różnicowały w sposób 

istotny statystycznie parametrów bioimpedancji w żadnym z dokonanych pomiarów. Ocena 

jakości życia dokonana w oparciu o badanie ankietowe (kwestionariusz EORTC QLQ-C30; 

EORTC QLQ - BR23) wskazuje na negatywny wpływ na samoocenę stanu zdrowia w 

przebiegu chemioterapii. Zastosowany cykl chemioterapii (ocena VIII pomiaru) wskazuje na 

zanik współzależności między kątem fazowym a masą mięśni szkieletowych prawej 

kończyny dolnej, całkowitym zużyciem energii, spoczynkowym zużyciem energii oraz 

wskaźnikiem masy beztłuszczowej. Uwzględniając fakt, iż u 20,8% (10 pacjentek) podczas 



VIII pomiaru stwierdzono wartość < 5o dla oceny wpływu zastosowanej chemioterapii 

wyznaczono względną wartość kąta fazowego: {wartość pomiaru VIII / wartość pomiaru I} x 

100%, a następnie skategoryzowano  

na podstawie mediany (Me  φ = 89,5%).  φ była powiązana ze stopniem złośliwości 

histologicznej guza. Istotnie statystycznie częściej stopień złośliwości histologicznej G3 

występował u pacjentek z większą zmianą wartości kąta fazowego po chemioterapii.  φ  

nie była powiązana w sposób istotny statystycznie zarówno ze skategoryzowanym statusem 

receptorów, jaki i indeksem proliferacyjnym oraz zastosowanym schematem chemioterapii. 

 

Wnioski 

1. W analizowanej grupie pacjentek z rakiem piersi chemioterapia nie determinuje stanu 

nawodnienia oszacowanego na podstawie bioimpedancji elektrycznej dla całkowitej 

zawartości wody w organizmie. 

2. Wartości wody pozakomórkowej, stosunku wody pozakomórkowej do całkowitej 

zawartości wody oraz kąta fazowego wskazują na obniżenie integralności komórek  

pod wpływem zastosowanego leczenia. 

3. Niezależnie od cyklu chemioterapii stan nawodnienia jest determinowany  

przez skategoryzowaną wartość wskaźnika masy ciała. 

4. Prognostyczne wykładniki molekularne oznaczane w raku piersi nie wpływają na stan 

nawodnienia ciała w przebiegu chemioterapii. 

5. Choroba i proces leczenia negatywnie kształtują samoocenę stanu zdrowia pacjentek. 

6. Ocena współzależności między kątem fazowym i stosunkiem wody pozakomórkowej  

do całkowitej zawartości wody może być wykorzystywana do monitorowania przebiegu 

leczenia. 

  



SUMMARY 

 

Introduction and the aim of the paper 

 

Body mass is one of the fundamental health indicators on whose basis the body mass index 

(BMI), the value dependent on the development of muscles, fat tissue and hydration, was 

implemented into clinical practice. Water constitutes over a half of the body mass, and a 

number of factors such as sex, age, diet and lifestyle, among other things, have an effect on its 

content in the body. All cases of morbidity as well as the applied therapy can upset the 

distribution and the amount of water in the body. The aim of this paper is to evaluate the 

effect of chemotherapy on the hydration of patients suffering from breast cancer, the most 

commonly diagnosed type of cancer as well as the most frequent cause of death in women 

around the world. Based  

on parameters of bioelectrical impedance analysis, the hydration was analysed on the basis of: 

- selected demographics and clinical characteristics of the patients; 

- markers of tumour progression;  

- the applied chemotherapy schema. 

Additionally, an attempt was made to evaluate the phase angle as a potential determinant  

for the calculation of a chemotherapy dose, which, in clinical practice, is based on the body 

surface area of the patient. 

 

 

Materials and methods 

48 female patients, aged between 21 and 75 (52.1 ± 10.35 years of age), who qualified  

for the study were characterised by a similar gynaecological history and, following a biopsy, 

by a pathologically confirmed primary breast cancer. According to the study design, the 

patients were assigned to one of four treatment arms, each based on a specified type of 

therapy.  

The first four chemotherapy cycles included the administration of doxorubicin  

and cyclophosphamide (AC) while the treatment during the next four cycles was divided into 

four categories: 

1. in the first treatment arm, subjects received docetaxel (DXL); 



2. in the second treatment arm, due to the presence of HER2 expression, a combination  

of docetaxel and trastuzumab was administered (DXL+T);  

3. in the third arm, subjects received paclitaxel (PXL); 

4. in the fourth arm, due to the presence of HER2 expression, a combination of paclitaxel 

and trastuzumab was administered (PXL+T); 

Chemotherapy administration was delivered in three-week cycles only if blood tests results 

were acceptable and after a good general state of health was confirmed by a physical 

examination. Before the start of each of the eight chemotherapy cycles, apart from the 

necessary laboratory tests, the patients underwent a bioelectrical impedance body composition 

test, anthropometric measurements, and completed QLQ-C30 and QLQ-BR23 questionnaires, 

which intended to assess their quality of life.   

 

 

Findings 

A chemotherapy cycle had a statistically significant impact on the skeletal muscle mass  

of the torso. The lowest value of the skeletal muscle mass was found before the start of the 

third chemotherapy cycle. Chemotherapy had a statistically significant impact on the amount  

of extracellular water as well as on the ratio of extracellular water to total body water.  

The lowest value of extracellular water was found before the start of the fourth chemotherapy 

cycle while the lowest value for the ratio of extracellular water to total body water was 

observed before the treatment commenced. Chemotherapy had a statistically significant 

impact  

on the phase angle value. The highest phase angle value was observed before the treatment 

commenced. Central values (arithmetic means and medians) for all measurements were higher 

than 5o (the angle value of < 5o is regarded as malnutrition). As regards the 1st and 2nd 

measurement, characteristically higher values, in terms of absolute and relative fat mass,  

the energy value, the body fat mass index, the phase angle, visceral adipose tissue as well  

as the extracellular water indicator, were observed in older women. In the last measurement 

(i.e. 8th), however, the particular age of patients determined the value of the fat mass index  

and of the ratio of extracellular water to total body water.  

Unlike the body surface, the body mass index significantly correlated with the majority  

of bioelectrical impedance parameters. Neither molecular markers of breast cancer nor the 

type of applied therapy demonstrated a statistically significant difference between various 

bioelectrical impedance parameters in any measurement. The conducted quality  



of life assessments, based on survey research (questionnaires EORTC QLQ-C30 and EORTC 

QLQ - BR23) indicate a negative impact on the patients' self-assessment in terms of the 

general state of health during the course of chemotherapy. The applied chemotherapy cycle 

(i.e. the 8th assessment of the measurement) indicates a disappearance of the correlation 

between the phase angle and skeletal muscle mass of the right lower extremity, total energy 

expenditure, resting energy expenditure and the fat-free mass index. Considering the fact that 

during the 8th measurement in 20.8% of the patients (i.e. 10 patients) a value of < 5o was 

found as regards  

the assessment of the effect of the applied chemotherapy, the relative phase angle  

was determined: {8th measurement value/1st measurement value} x 100%, and then 

categorised according to the median (Me  φ = 89.5%).  φ was connected with the histologic 

grade  

of the tumour. It was statistically significant that G3 tumour was more commonly found  

in patients with a greater change of the phase angle value following chemotherapy.  φ was 

not linked in a statistically significant way to either the categorised status of hormone 

receptors  

or the proliferation index or the applied chemotherapy schema.  

 

Conclusions  

1. In the evaluated group of breast cancer patients, chemotherapy does not determine  

the state of hydration assessed by bioelectrical impedance analysis as regards the total 

body water. 

2. Extracellular water, the ratio of extracellular water to total body water and the phase 

angle indicate the degradation of cellular integrity as a result of the applied treatment. 

3. Irrespective of the chemotherapy cycle, the state of hydration is determined  

by the categorised value of the body mass index. 

4. Predictive molecular markers, identified in breast cancer, do not have an effect  

on the status of hydration during the course of chemotherapy. 

5. Illness and the treatment process have a negative effect on  patients' self-assessment  

in terms of their general state of health.  

6. The assessment of the interdependence of the phase angle and the ratio of extracellular 

water to total body water can be used to monitor the treatment process. 

 



 

 


