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1 WSTĘP 

1.1 Rak jajnika 

Rak jajnika jest poważnym problemem w gine-
kologii onkologicznej, pomimo dużego postępu 
w poszczególnych dziedzinach medycyny: diag-
nostyce, chirurgii, radioterapii i chemioterapii. 
Spośród wszystkich nowotworów narządu rod-
nego jest najczęstszą przyczyną zgonów wśród 
kobiet. W Polsce według Krajowego Rejestru 
Nowotworów ze zdiagnozowanych w 2003 roku 
3371 pacjentek z rakiem jajnika zmarło aż 2271 
kobiet, co stanowi 6% przyczyn zgonów kobiet 
chorych na nowotwory złośliwe [1]. Od roku 
1970 do 1990 współczynnik przeżycia u chorych 
na tę chorobę zwiększył się z 36% do 44%. 
Wzrost odsetka przeżyć całkowitych u chorych 
jest związany głównie z wprowadzeniem do le-
czenia analogów platyny.  

Jednym z powodów wysokiej śmiertelności 
w tej grupie pacjentek jest wykrywanie choroby 
dopiero w stadium zaawansowanym, tj. III i IV 
stopniu wg klasyfikacji FIGO (ang. Internatio-
nal Federation of Gynecology and Obstetrics) 
u większości, bo aż u 70-80% chorych. Wynika 
to głównie z braku charakterystycznych obja-
wów chorobowych oraz braku czułych i swois-
tych markerów wczesnego wykrywania raka 
jajnika.  

Leczenie tego nowotworu jest wieloetapowe 
i obejmuje kilka różnych metod terapeutycz-
nych. Podstawową metodą terapii raka jajnika 
jest leczenie operacyjne skojarzone z chemio-
terapią. Zabieg operacyjny jest przeprowadzany 
według protokołu FIGO, który ma charakter 
zarówno terapeutyczny, jak i diagnostyczny [2]. 

Wszystkie kobiety z rozpoznaniem raka jaj-
nika po pierwotnym leczeniu operacyjnym kwa-
lifikuje się do chemioterapii, o ile nie istnieją do 
niej bezwzględne przeciwwskazania.  

1.2 Chemioterapia raka jajnika 

Chemioterapia raka jajnika może być postępo-
waniem adiuwantowym (po radykalnej ope-
racji), neoadiuwantowym (po zabiegu zwiadow-
czym), indukcyjnym (po operacji cytoredukcyj-
nej nieradykalnej) oraz paliatywnym (leczenie 
nawrotów oraz przetrwałej choroby nowotwo-
rowej). Podstawową grupą leków stosowanych 
w leczeniu tej choroby są taksany (paklitaksel, 
docetaksel) oraz analogi platyny (cisplatyna 
i karboplatyna).  

1.3 Farmakologia cisplatyny 

1.3.1 Budowa i mechanizm działania 
cisplatyny 

Cisplatyna (cis-dwuaminodwuchloroplatyna) 
jest obojętnym kompleksem z położonym cen-
tralnie atomem platyny oraz dwoma atomami 
chloru i dwoma grupami aminowymi w konfigu-
racji cis. (rys. 1) Większość danych sugeruje, iż 
celem działania cytotoksycznego pochodnych 
platyny jest podwójna spirala DNA. Farmakolo-
giczna aktywność cisplatyny jest uwarunkowana 
wstępnym uwodnieniem, w którym grupy chlor-
kowe zostają opłaszczone cząsteczkami wody. 
Reakcja ta powoduje wzrost stężenia wody 
i obniżenie stężenia jonów chlorkowych w tkan-
kach. Tak uwodnione kompleksy mogą reago-
wać z różnymi makrocząsteczkami. Cisplatyna 
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tworzy addukty z DNA poprzez atomy N-7 
guaniny i adenozyny [3]. 

 

Rys. 1. Wzór chefmiczny cisplatyny. 

1.3.2 Farmakokinetyka cisplatyny 

Farmakokinetyka związków platyny jest od-
mienna dla postaci „wolnej” i „związanej” w su-
rowicy. Cisplatyna niezwiązana z białkami oso-
cza oraz jej metabolity odpowiadają za 
wszystkie kliniczne efekty, zarówno przeciwno-
wotworowe, jak i działania niepożądane. „Wol-
na” platyna jest usuwana z krążenia poprzez 
nieodwracalne wiązanie się ze składnikami 
osocza, przechodzenie do tkanek i wydalanie 
z moczem. Platyna nieodwracalnie związana 
z białkami osocza i erytrocytami jest uważana za 
farmakologicznie nieaktywną [4]. 

W doświadczeniach na zwierzętach wykaza-
no, że cisplatyna w największym stężeniu gro-
madzi się w nerkach, wątrobie, jajnikach 
i macicy, a w najmniejszym stopniu w mózgu. 
Pomiary radioaktywności po jednorazowym do-
żylnym podaniu znakowanego cytostatyku 
wskazują, że jego losy w organizmie można 
przedstawić w postaci otwartego modelu dwu-
kompartmentowego. Okres półtrwania cisplaty-
ny dla fazy dystrybucji w surowicy krwi wynosi 
od 25 do 49 minut, a dla fazy eliminacji od 58 
do 73 godzin. Około 30% podanej dawki leku 
wydala się z moczem w ciągu 24 godzin, lecz 
jeszcze ponad 50% leku stwierdza się w ustroju 
po upływie 5 dni [5]. 

1.4 Nefrotoksyczność cispatyny 

W badaniach dotyczących chemioterapii pierw-
szej linii raka jajnika stwierdzono, że niewydol-
ność nerek rozwija się u 4-8% chorych. W przy-
padku wystąpienia trwałego uszkodzenia nerek 
możliwości skutecznego leczenia tej choroby są 
bardzo ograniczone.

 
Czynnikami ryzyka nasila-

jącymi działanie uboczne są współistniejące 
choroby nerek oraz równoczesne stosowanie 
innych leków nefrotoksycznych.  

1.4.1 Patomechanizm uszkodzenia nerek 
przez cisplatynę 

Nerki absorbują cisplatynę w większym stopniu 
niż inne narządy, co wynika z faktu, że stanowią 
główny organ wydalniczy dla tego leku. W ko-
mórkach cewek nerkowych dochodzi do uwod-
nienia cząsteczek cytostatyku, co powoduje, że 
cząsteczki te są naładowane dodatnim ładun-
kiem. Reakcja ta doprowadza do powstania 
wysoce reaktywnych produktów mających istot-
ne znaczenie dla nefrotoksyczności tego związ-
ku. Cisplatyna wywołuje uszkodzenie nerek 
w podobny sposób, jak ma to miejsce w stresie 
oxydacyjnym [6]. Dodatkowo cisplatyna może 
powodować uszkodzenie nerek także poprzez 
wpływ na grupy sulfhydrylowe oraz glutation. 

Cisplatyna indukuje wczesną odpowiedź ge-
nową w nerkach, zmieniając ekspresję białek 
związanych ze stresem komórkowym c-Jun 
i JunD. Uszkodzenie DNA wskutek działania 
leku aktywuje dwa szlaki sygnałów: kinazę JNK 
(JunN - terminal) oraz regulowaną zewnątrzko-
mórkowo kinazę MAPK (mitogen-activated pro-
tein kinase). Celem dla obu kinaz jest czynnik 
transkrypcyjny, białko aktywujące-1 (AP-1). 
Szlak pobudzenia JNK może odgrywać znacze-
nie w indukcji śmierci komórek cewek bliższych 
powodowanych przez lek [7]. 

1.4.2 Patomorfologiczne cechy uszko-
dzenia nerek przez cisplatynę 

Nefrotoksyczność cisplatyny jest zależna od 
stosowanej dawki leku. W badaniu Magila 
i wsp. [8] przeprowadzonym na modelu zwie-
rzęcym oceniano zmiany morfologiczne poja-
wiające się po zastosowaniu cisplatyny w ner-
kach u szczurów laboratoryjnych. Najwcześniej 
zaobserwowano ogniskową martwicę komórek 
cewek bliższych w zewnętrznym paśmie istoty 
rdzennej nerki, która pojawiła się po 24 godzi-
nach od drugiej iniekcji leku. Następnie obser-
wowano poszerzenie cewek bliższych w seg-
mencie S3, które były wyścielone przez zmie-
niające się rozpłaszczone komórki nabłonkowe 
bez rąbka szczoteczkowego. Duży odsetek tych 
komórek zawierał powiększone, hyperchroma-
tyczne jądra i niewielką liczbę mitoz. Zmiany te 
były najbardziej widoczne po 4 tygodniach od 
zastosowania trzeciej dawki leku, następnie 
stopniowo wycofywały się, chociaż ogniskowo 
nadal obserwowano je w ostatnim badaniu 
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wykonywanym po 24 tygodniach od zakończe-
nia terapii.  

Pomimo widocznych zmian morfologicznych 
w cewkach nerkowych powstających pod wpły-
wem cisplatyny patomechanizm tego zjawiska 
pozostaje nadal niejasny. Podatność nerek na 
uszkodzenie przez lek wynika najprawdopodob-
niej z roli tego narządu jako pierwotnego organu 
wydalniczego dla pochodnych platyny.  

1.5 Magnez – hipomagnezemia w trakcie 
leczenia cisplatyną 

Spadek poziomu magnezu w surowicy krwi (stę-
żenie magnezu poniżej 1,5 mg/dl) pojawia się 
u blisko 50% pacjentów jako efekt uboczny che-
mioterapii zawierającej cisplatynę. 

Zaburzenia gospodarki magnezowej powsta-
jące w czasie leczenia cisplatyną mogą wynikać 
z bezpośredniego uszkodzenia cewek nerko-
wych, zarówno bliższych, jak i dalszych, a także 
z zaburzeń wchłaniania tego związku z przewo-
du pokarmowego. 

Objawowa hipomagnezemia występuje u oko-
ło 10% chorych i jest związana głównie z ukła-
dem nerwowym, mięśniowym i krążenia. U cho-
rych pojawiają się: kurcze i drżenia mięśniowe, 
kołatania serca, zawroty głowy, depresja, osła-
bienie, tężyczka i parastezje. Kliniczne znacze-
nie spadku stężenia tego pierwiastka w surowicy 
krwi w trakcie leczenia cisplatyną jest często 
niedoceniane, gdyż występujące objawy są 
często maskowane przez samą chorobę lub też 
przez działanie niepożądane cytostatyków [9]. 

1.6 Rola cystatyny C w ocenie funkcji nerek 

 „Złotym standardem” oceny wydolności nerek 
jest określenie filtracji kłębuszkowej (GFR) 
mierzonej jako klirens idealnych markerów 
filtracji, takich jak np. inulina, iohexol, 
99m

TcDTPA (kwas dietylenotriaminopentaocto-
wy znakowany technetem), [

51
Cr]-EDTA (kwas 

[
51

Cr]-etyleno-diamino tetraoctowy). Metody te 
są jednak kosztowne, skomplikowane i niedos-
tępne w wielu ośrodkach, aby można je było 
stosować w codziennej praktyce lekarskiej. 
Alternatywną, powszechnie stosowaną metodą 
oceny GFR jest pomiar stężenia kreatyniny oraz 
klirensu endogennej kreatyniny, który wylicza 
się najczęściej na podstawie 24- godzinnej 
zbiórki moczu oraz eGFR według wzorów np. 
Cockrofta- Gaulta lub MDRD.  

W kilku badaniach wykazano, że czułym 
wskaźnikiem GFR jest ocena stężenia cystatyny 
C w surowicy krwi, co stanowi alternatywną 
metodę pomiaru stężenia kreatyniny oraz jej 
klirensu. Cystatyna C jest nieglikozylowanym 
białkiem o masie 13 kD, które jest zbudowane 
z 120 reszt aminokwasowych tworzących poje-
dynczy łańcuch polipeptydowy. Stwierdzono, że 
cystatyna C jest produkowana przez większość 
komórek jądrzastych ze stałą szybkością w wie-
lu narządach i typach komórek. Cystatyna C jest 
filtrowana przez kłębuszki nerkowe, po przesą-
czeniu jest reabsorbowana i katabolizowana 
przez komórki nabłonkowe cewek nerkowych, 
jedynie niewielka część jest wydalana z moczem 
[10]. 

1.7 Leczenie nefroprotekcyjne 

Możliwość uszkodzenia nerek przez cisplatynę 
wymusza poszukiwanie leków, które w sposób 
wybiórczy mają działanie protekcyjne w stosun-
ku do prawidłowych komórek, a nie wpływają 
na efekt przeciwnowotworowy pochodnych 
platyny. 

Metodami leczenia zapobiegającymi nefroto-
ksyczności cisplatyny są: odpowiednie nawod-
nienie, diureza osmotyczna, podawanie leków 
cytoprotekcyjnych jak: amifostyny, BNP 7787. 
Pojawiły się również pojedyncze doniesienia 
o roli soli magnezu w przeciwdziałaniu nefro-
toksyczności cisplatyny [11]. 

Wyjaśnieniem mechanizmu protekcyjnego 
działania magnezu na uszkodzenie nerek powo-
dowane przez cisplatynę zajmowali się Lajer 
i wsp. [12], którzy na eksperymentalnym mo-
delu zwierzęcym badali wpływ magnezu na 
funkcję tego narządu. Badacze określali stopień 
uszkodzenia cewek istoty rdzennej nerek, 
a zwłaszcza zmian w ekspresji w komórkach ka-
nałów wodnych i przenośników sodowych. 
Autorzy ci stwierdzili, że 40% szczurów labora-
toryjnych z grupy otrzymującej cisplatynę wraz 
ze zmniejszoną zawartością magnezu w diecie 
zdechło wskutek niewydolności nerek w trakcie 
eksperymentu, u pozostałych odnotowano zna-
czący wzrost stężenia kreatyniny i mocznika 
w surowicy krwi (p<0.01) oraz spadek masy 
ciała w porównaniu do kontrolnej grupy zwie-
rząt. Badanie to wskazuje na istotnie addytywny 
wpływ utraty magnezu na uszkodzenie nerek 
wywołane przez cisplatynę. W podsumowaniu 
tego badania autorzy sugerują, ze nefrotoksycz-
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ność pojawiająca się w trakcie leczenia cytosta-
tykiem może wynikać częściowo z niedoboru 
magnezu. Jest to szczególnie możliwe u chorych 
cierpiących na powikłania żołądkowo-jelitowe 
w trakcie chemioterapii cisplatyną.  

2 ZAŁOŻENIA I CELE PRACY 

Założenia pracy realizowano poprzez nastę-
pujące cele:  
 określenie wpływu podawania preparatów 

magnezu w trakcie chemioterapii zawierają-
cej cisplatynę na wskaźniki filtracji kłębusz-
kowej, 

 ocenę przydatności cystatyny C jako wskaź-
nika GFR w trakcie standardowej chemio-
terapii zawierającej nefrotoksyczny cytosta-
tyk cisplatynę, 

 określenie bezpieczeństwa i tolerancji prepa-
ratów magnezu z oceną wpływu takiego pos-
tępowania na potencjalny efekt przeciwnowo-
tworowy chemioterapii, 

 ocenę wpływu suplementacji magnezu na 
zapobieganie występowaniu hipomagnezemii. 

3 MATERIAŁ I METODY 

3.1 Materiał 

Do badania włączano kolejne chore na raka 
jajnika zgłaszające się do Kliniki Onkologii 
WIM spełniające kryteria włączenia do badania 
klinicznego: dobry stan ogólny (WHO 0-2), roz-
poznanie histopatologiczne raka jajnika, przy-
najmniej trzy tygodnie po leczeniu operacyjnym, 
brak wywiadu leczenia chemicznego lub napro-
mieniania z powodu choroby nowotworowej. Po 
podpisaniu przez chore formularza świadomej 
zgody poddawano je następującym procedurom: 
badaniu podmiotowemu, przedmiotowemu, tes-
tom laboratoryjnym, ocenie markera CA125, 
badaniom obrazowym, w tym zawsze tomografii 
komputerowej jamy brzusznej i miednicy małej.  

3.2 Protokół badania 

Badanie zaprojektowano jako randomizowane, 
prospektywne kliniczne fazy II z podwójnie 
ślepą próbą. Projekt uzyskał zgodę komisji 
Bioetycznej przy Wojskowej Izbie Lekarskiej 
w Warszawie. Chore po zapoznaniu się 

z „Informacją dla Pacjentek” i podpisaniu „For-
mularza Świadomej Zgody na Udział w Bada-
niu” poddawano skryningowi. Pacjentki spełnia-
jące kryteria włączenia oraz niespełniające kry-
teriów wyłączenia poddawano procedurze ran-
domizacyjnej. Chore kolejno były przydzielane 
do badanych grup na postawie tabel randomiza-
cyjnych. Na wstępie badania, przed każdym 
kursem chemioterapii oraz 3 tygodnie po po-
daniu ostatniego cyklu leczenia przeprowadzano 
ocenę toksyczności chemioterapii według kry-
teriów CTC NCI (ang. Common Toxicity Cri-
teria National Cancer Institute).  

3.3 Metody 

Dobową zbiórkę moczu wykonywano przed roz-
poczęciem chemioterapii, przed każdym kursem, 
oraz 21 dni po ostatnim cyklu leczenia. Drugie-
go dnia dobowej zbiórki moczu, na czczo wyko-
nywano pobranie krwi na oznaczenie para-
metrów biochemicznych w surowicy, takich jak: 
kreatynina, azot mocznika, albuminy. Oznacze-
nie stężenia markera nowotworowego CA 125 
w surowicy krwi wykonywano metodą immuno-
enzymatyczną przy użyciu odczynników firmy 
ARCITECT. 

3.4 Cystatyna C 

Próbkę krwi na oznaczenie stężenia cystatyny 
C pobierano przed rozpoczęciem chemioterapii 
odwirowywano w warunkach 4

o
C przez 15 

minut, z prędkością 4000 obrotów/min. Otrzy-
maną surowicę zamrażano i przechowywano 
w temperaturze -70

o 
C do czasu właściwej ana-

lizy. Oznaczenie wykonywano po zebraniu ca-
łości zaplanowanego materiału metodą turbi-
dimetryczną przy użyciu odczynników firmy 
DakoCytomation. 

3.5 Oznaczanie filtracji kłębuszkowej 

Stężenie kreatyniny w surowicy krwi i w moczu, 
stężenie albumin, azotu mocznika w surowicy 
krwi oceniano w analizatorze automatycznym 
COBAS INTEGRA 800 (Roche Diagnostics) 
w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej WIM.  

3.6 Chemioterapia 

Chore zakwalifikowane do tego badania otrzy-
mywały następujące chemioterapeutyki oraz leki 
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badane: paklitaksel, cisplatynę, Injectio Mag-
nesii sulfurici/placebo, Magnesium subcarbo-
nate/placebo w dawkach przeliczanych przed 
każdym kursem leczenia na aktualną powierz-
chnię ciała oraz masę ciała.  

Paklitaksel przygotowywano bezpośrednio 
przed użyciem i podawano w 24 godzinnym 
wlewie dożylnym w dawce 135 mg/m2 w pier-
wszej dobie każdego cyklu, co trzy tygodnie.  

Cisplatynę podawano w dawce 75mg/m2 
w 1-godzinnym wlewie dożylnym co trzy tygod-
nie 2 dnia cyklu po paklitakselu. 

Preparaty soli magnezowych – Injectio Mag-
nesii sulfurici (5,0 g/20 ml), podawano i.v. 
w nawodnieniu w 1000 ml 0,9% NaCl przed 
cisplatyną. 

Magnesium subcarbonate 0,5g podawano 3x 
dziennie p.o. pomiędzy kursami chemioterapii. 

W premedykacji na 30 minut przed wlewem 
paklitakselu rutynowo podawano: Dexametha-
zon 40 mg i.v., Phenazolinę 50 mg domięśniowo 
oraz ranitydynę w dawce 50 mg i.v. 

Badana kohorta została podzielona na dwie 
randomizowane grupy otrzymujące metodą pod-
wójnie ślepej próby suplementację preparatami 
soli magnezu lub placebo w trakcie standar-
dowej chemioterapii Paklitaksel/Cisplatyna.  

Kolejne 6 kursów chemioterapii podawano 
w cyklach co 21 dni. 

U każdej chorej po wykonaniu wstępnej 
procedury operacyjnej, przed rozpoczęciem oraz 
na zakończenie chemioterapii wykonywano 16-
rzędową spiralną tomografię komputerową jamy 
brzusznej i miednicy małej w celu oceny pozos-
tawionej choroby resztkowej.  

3.7 Analiza statystyczna wyników 

Analizę statystyczną wykonano przy użyciu pa-
kietu STATISTICA według następujących eta-
pów: 
1 Statystyka opisowa: określenie wartości mak-

symalnych i minimalnych, średnich, median 
oraz 95% przedziałów ufności dla średniej 
poszczególnych zmiennych. 

2 Ocena zgodności rozkładu zmiennych mie-
rzalnych z rozkładem normalnym przy pomo-
cy testu Kołmogorowa-Smirnowa. 

3 Badanie wpływu czynników (zarówno mie-
rzalnych, jak i niemierzalnych) na kształto-
wanie się wartości średnich cech mierzalnych 
wykonywano za pomocą analizy wariancji 
z zastosowaniem testu Levene’a lub przy 

pomocy testu Kruskala-Wallisa (w przypadku 
gdy rozkład badanej zmiennej różnił się istot-
nie od rozkładu normalnego). 

4 Do oceny istotności statystycznej różnic śred-
nich dla zmiennych spełniających założenia 
normalności, sferyczności rozkładu oraz jed-
norodności wariancji zastosowano analizę 
wariancji dla układów z powtarzanymi po-
miarami. 

5 Do oceny istotności szczegółowych różnic po-
między badanymi grupami wykorzystano testy 
porównań wielokrotnych post-hoc Tukeya. 

6 Dla porównania wyników średnich w przy-
padku zmiennych niespełniających założeń 
rozkładu normalnego stosowano testy niepa-
rametryczne, test Manna-Whitneya (test U) 
dla grup niezależnych i test Wilcoxona dla 
grup zależnych. 

7 Badanie współzależności dwóch cech wyko-
nywano przy pomocy analizy korelacji Pear-
sona dla cech o rozkładzie zgodnym z nor-
malnym lub przy pomocy nieparametrycz-
nego testu korelacji Spearmana w przypadku, 
gdy rozkład zmiennych różnił się istotnie od 
normalnego. 

8 Do analizy czasu do progresji oraz całkowi-
tego przeżycia wykorzystano metodę Kapla-
na-Meiera, natomiast do określenia wpływu 
podawania magnezu na te parametry zasto-
sowano test log-rank. 

9 Wartości prawdopodobieństwa p mniejsze od 
0,05 uznawano za statystycznie znamienne. 

4 WYNIKI 

4.1 Charakterystyka pacjentek 

W okresie pomiędzy lutym 2003 r. a styczniem 
2006 r. do badania włączono 41 chorych. Jedną 
z chorych wyłączono z analizy, ponieważ wyco-
fała zgodę na udział w badaniu wkrótce po 
randomizacji (co było zgodne z protokołem 
o dobrowolnej rezygnacji na każdym etapie 
próby klinicznej). Mediana wieku pozostałych 
40 chorych poddanych analizie wynosiła 54 lata 
(95%CI, 49-55 lat). Charakterystyka badanej 
grupy chorych została przedstawiona w tabeli 1. 
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4.2 Stężenie magnezu w surowicy krwi w trakcie 
chemioterapii 

Stężenie magnezu w surowicy krwi w badanej 
grupie poddano analizie wariancji dla układów 
z powtarzanymi pomiarami.  

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy. 

Liczba pacjentek No = 40 

Wiek, mediana, 95% przedział 
ufności (w latach) 

54 (95% CI 49-55) 

Stan ogólny wg WHO: 

 0 

 1 

 2 

 

27,5% (11/40) 

70% (28/40) 

2,5% (1/ 40) 

BSA, mediana (m2) 1.72 (95%CI; 1.67- 1.77) 

Zaawansowanie wg FIGO:  

 I 

 II 

 III 

 IV 

 

12,5% (5/40) 

2,5% (1/40), 

75% (30/40) 

10% (4/40) 

Wstępna procedura operacyjna: 

Pierwotna operacja radykalna  

Optymalna cytoredukcja (dla 
stadium III/IV) 

Suboptymalna cytoredukcji (dla 
stadium III/IV) 

15% (6/40) 

25% (10/40) 

 

60% (24/40) 

Typ histopatologiczny: 

Surowiczy 

Endometrialny 

Jasnokomórkowy 

Śluzowy 

 

67,5% (27/40) 

25% (10/40) 

5% (2/40) 

2,5% (1/40) 

I II III IV V VI Z

Kolejne oznaczenia stężenia magnezu w surowicy krwi.

 Pionowe słupki oznaczają 95% przedziały ufności. 
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Rys. 2. Kinetyka zmian stężenia magnezu w grupie badanej 
i kontrolnej. 

Na rys. 2 przedstawiono uzyskane różnice zna-
mienne statystycznie w testach jednowymiaro-

wych pomiędzy grupami chorych poddanych 
chemioterapii wg schematu Cisplatyna/Paklitak-
sel z suplementacją preparatami magnezu w po-
równaniu do ramienia badania otrzymującego 
placebo (p<0,0001). 

W teście post-hoc Tukeya stwierdzono istotne 
statystycznie różnice w kolejnych oznaczeniach 
stężenia magnezu w surowicy w grupie placebo 
w porównaniu do badania przed rozpoczęciem 
chemioterapii. Od drugiego pomiaru (tj. już po 
pierwszym cyklu leczenia) stężenie magnezu 
w surowicy wysoce istotnie statystycznie różniło 
się w kolejnych pomiarach z coraz mniejszą 
wartością prawdopodobieństwa od p=0,001 do 
p=0,00002 w ostatnim badaniu wykonanym na 
zakończenie chemioterapii (tj. 3 tygodnie po 6 
cyklu). W grupie chorych poddanych terapii 
z suplementacją magnezem nie obserwowano 
istotnie statystycznych różnic w stężeniu tego 
pierwiastka w surowicy krwi w kolejnych 
pomiarach. 

4.3 Porównianie wskaźników filtracji 
kłębuszkowej w trakcie leczenia 

4.3.1 Stężenie kreatyniny w surowicy krwi 

Stężenie kreatyniny w badanej grupie poddano 
analizie wariancji dla układów z powtarzanymi 
pomiarami. Z uwagi na niespełnienie założenia 
sferyczności wykonano testy wielowymiarowe. 
Uzyskano znamiennie statystyczne różnice po-
między badanymi grupami chorych (p= 0,0069). 
W teście post-hoc Tukeya stwierdzono istotne 
statystycznie różnice w kolejnych oznaczeniach 
kreatyniny w grupie placebo w porównaniu do 
badania przed rozpoczęciem chemioterapii. Stę-
żenie kreatyniny w surowicy krwi wzrastało 
zarówno w grupie badanej, jak i w grupie kon-
trolnej. Jednak w przypadku chorych leczonych 
solami magnezu ten wzrost nie miał znaczenia, 
czego wyrazem był brak zmian istotnych statys-
tycznie. Natomiast w grupie kontrolnej wzrost 
wartości stężeń kreatyniny miał istotne zna-
czenie, co potwierdziła analiza statystyczna. Po 
3 cyklu leczenia stężenie kreatyniny w surowicy 
istotnie statystycznie różniło się w kolejnych 
pomiarach z coraz mniejszą wartością prawdo-
podobieństwa, od p=0,0462 do p=0,00002 
w ostatnim badaniu wykonanym na zakończenie 
chemioterapii (tj. 3 tygodnie po 6 cyklu).  
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4.3.2 GFR obliczone według wzoru 
Cockrofta-Gaulta 

GFR wyliczony na podstawie wzoru Cockrofta-
Gaulta w badanej grupie poddano analizie 
wariancji dla układów z powtarzanymi pomia-
rami. W testach jednowymiarowych uzyskano 
znamienne statystycznie różnice pomiędzy gru-
pami chorych (p= 0,0077), które przedstawiono 
na rys. 3. W teście post-hoc Tukeya stwierdzono 
istotne statystycznie różnice w grupie placebo 
w kolejnych oznaczeniach w porównaniu do 
wartości GFR przed chemioterapią. Wartość ta 
zmniejszyła się zarówno w grupie badanej, jak 
i w grupie kontrolnej. Jednak w przypadku 
chorych leczonych solami magnezu ten spadek 
nie miał znaczenia, czego wyrazem był brak 
zmian istotnych statystycznie. Natomiast w gru-
pie kontrolnej zmniejszenie to miało istotne 
znaczenie, co potwierdziła analiza statystyczna. 
Po pierwszym cyklu chemioterapii wartość GFR 
obliczona według wzoru Cockrofta-Gaulta istot-
nie statystycznie różniła się w kolejnych pomia-
rach z coraz mniejszą wartością prawdopodo-
bieństwa, od p=0,004 do p=0,00002 w ostatnim 
badaniu wykonanym po zakończenie leczenia 
(3 tygodnie po 6 cyklu chemioterapii).  

I II III IV V VI Z

Kolejne oznaczenia klirensu kreatyninywedług wzoru Cockrofta-Gaulta.

 Pionowe słupki oznaczają 95% przedziały ufności. 
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Rys. 3. Kinetyka zmian GFR obliczonego według wzoru Cock-
rofta-Gaulta. W grupie badanej (m) i w grupie kontrolnej (p). 
Analiza wariancji. 

4.3.3 MDRD 1 

Na rys. 4 przedstwiono uzyskane różnice GFR 
wyliczonego według wzoru MDRD1 pomiędzy 
grupami chorych otrzymujących suplementację 
solami magnezu oraz ramieniem otrzymującym 
placebo. W analizie wariancji dla układów 

z powtarzanymi pomiarami w testach jednowy-
miarowych uzyskano znamienne statystycznie 
różnice pomiędzy grupami chorych (p= 0,032). 

I II III IV V VI Z

Kolejne oznaczenia GFR według wzoru MDRD1.
Pionowe słupki oznaczają 95% przedziały ufności. 
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Rys. 4. Kinetyka zmian GFR obliczonego według wzoru 
MDRD1 w grupie badanej (magnez) oraz w grupie kontrolnej 
(placebo). Analiza wariancji.  

W teście post-hoc Tukeya stwierdzono istotne 
statystycznie różnice w grupie placebo w kolej-
nych oznaczeniach w porównaniu do poziomu 
GFR przed chemioterapią. Wartość ta zmniej-
szyła się, zarówno w grupie badanej, jak 
i w grupie kontrolnej. Jednak w przypadku 
chorych leczonych solami magnezu ten spadek 
nie miał znaczenia, czego wyrazem był brak 
zmian istotnych statystycznie. Natomiast w gru-
pie kontrolnej zmniejszenie GFR miało istotne 
znaczenie, co potwierdziła analiza statystyczna. 
Po pierwszym cyklu chemioterapii wartość GFR 
obliczona według tego wzoru istotnie statystycz-
nie różniła się w kolejnych pomiarach z coraz 
mniejszą wartością prawdopodobieństwa, od 
p=0,004 do p=0,00002 w ostatnim badaniu wy-
konanym na zakończenie leczenia (tj. 3 tygodnie 
po 6 cyklu chemioterapii).  

4.3.4 Klirens kreatyniny obliczony 
z 24-godzinnej zbiórki moczu 

Zmiany wartości klirensu kreatyniny wyliczone-
go z 24-godzinnej zbiórki moczu oceniono tes-
tem ANOVA. Jednak zmiany wartości klirensu 
kreatyniny zarówno w grupie badanej (poddanej 
działaniu soli magnezu), jak i w grupie kontrol-
nej (placebo) nie zmieniły się w istotny sposób 
(p=0.24) (rys. 5).  
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Kolejne pomiary klirensu kreatyniny z dobowej zbiórki moczu. 
Pionowe słupki oznaczają 95% przedziały ufności. 
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Rys. 5. Kinetyka zmian klirensu kreatyniny wyliczonego z 24-
godzinnej zbiórki moczu w grupie badanej (magnez) i kontrol-
nej (placebo). Analiza wariancji.  

4.3.5 Stężenie cystatyny C w surowicy krwi 

Stężenie cystatyny C w surowicy krwi oznacza-
ne w badanej grupie poddano analizie wariancji 
dla układów z powtarzanymi pomiarami. Z uwa-
gi na niespełnienie założenia sferyczności wyko-
nano testy wielowymiarowe. Uzyskano zna-
mienne statystycznie różnice pomiędzy bada-
nymi grupami. (p=0,027) (rys. 6).  
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Kolejne oznaczenia cystatyny C w surowicy krwi.
 Pionowe słupki oznaczają 95% przedziały ufności. 
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Rys. 6. Kinetyka zmian cystatyny C w grupie badanej (mag-
nez) oraz w grupie kontrolnej (placebo). Analiza wariancji. 

Stężenie cystatyny C w surowicy krwi wzras-
tało zarówno w grupie badanej, jak i w grupie 
kontrolnej. Jednak w przypadku chorych leczo-
nych solami magnezu ten wzrost nie miał zna-
czenia, czego wyrazem był brak zmian istotnych 
statystycznie. Natomiast w grupie kontrolnej 
wzrost wartości stężeń cystatyny C miał istotne 
znaczenie, co potwierdziła analiza statystyczna. 
W teście post-hoc Tukeya stwierdzono istotne 

statystycznie różnice w kolejnych oznaczeniach 
cystatyny C w grupie placebo w porównaniu do 
badania przed rozpoczęciem chemioterapii. Po 4 
cyklach leczenia stężenie cystatyny C w surowi-
cy różniło się istotnie statystycznie w kolejnych 
pomiarach z coraz mniejszą wartością praw-
dopodobieństwa p, od p=0,0003 do p=0,00003 
w ostatnim badaniu wykonanym na zakończenie 
chemioterapii (tj. 3 tygodnie po 6 cyklu).  

Nie zauważono korelacji pomiędzy stężeniem 
cystatyny C w badaniu wstępnym a innymi ba-
danymi parametrami określającymi funkcję 
nerek, takimi jak: stężenie kreatyniny w suro-
wicy krwi, klirens kreatyniny wyliczony z dobo-
wej zbiórki moczu, według formuły Cockrofta-
Gaulta i MDRD1.  

4.4 Zmiany stężenia cystatyny C w surowicy 
krwi a zaawansowanie raka jajnika 

W tabeli 2 przedstawiono interakcje pomiędzy 
stężeniem cystatyny C a obecnością choroby 
mierzalnej powyżej 1 cm w ocenie spiralnej 
tomografii komputerowej po wstępnej operacji, 
w kolejnych pomiarach: od pierwszego przed 
rozpoczęciem chemioterapii (U=71; p=0,004), 
poprzez drugi (U=99,5; p=0,03), aż do trzeciego, 
czyli po drugim kursie leczenia (U=91,5; 
p=0,026).  

Tabela 2. Ocena wpływu obecności choroby mierzalnej na po-
ziom cystatyny C w surowicy krwi. 

Parametr 
kliniczny 

Mediana 
mierzalna 

Mediana 
(niemierz.) 

U Poziom p 

Cys C1 0,73 0,60 71,0 0,0040 

Cys C2 0,72 0,65 99,5 0,0298 

Cys C3 0,72 0,64 91,5 0,0257 

Cys C4 0,69 0,67 119,0 0,2618 

Cys C5 0,75 0,70 100,0 0,1253 

Cys C6 0,73 0,71 94,5 0,2127 

Cys CZ 0,78 0,74 127,0 0,3908 

Ponadto stwierdzono korelację pomiędzy 
wyjściowym stężeniem cystatyny C a poziomem 
markera nowotworowego CA125 (R Spearmana 
=0,4, p=0,02). Podobny związek zaobserwo-
wano w drugim pomiarze po pierwszym cyklu 
chemioterapii (R Spearmana = 0,43; p=0,04). 
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4.5 Ocena bezpieczeństwa wpływu magnezu na 
przebieg kliniczny raka jajnika 

4.5.1 Porównawcza ocena toksyczności 
hematologicznej w trakcie chemioterapii 
w grupie badanej i kontrolnej 

Analizując wpływ podawania preparatów mag-
nezu na stopień nasilenia objawów ubocznych 
stosowanej chemioterapii wg schematu Cispla-
tyna/Paklitaksel stwierdzono niedokrwistość 
mniejszego stopnia w grupie chorych przyjmu-
jących suplementację magnezu w porównaniu 
do ramienia otrzymującego placebo (p=0,037, 
U=123) (rys. 7). 

 

Rys. 7. Niedokrwistość w trakcie leczenia schematem Pakli-
taksel/Cisplatyna w obu ramionach.  

W pozostałych ocenianych rodzajach tok-
syczności hematologicznej nie zaobserwowano 
istotnego wpływu podawania preparatów mag-
nezu w porównaniu do grupy chorych otrzy-
mujących placebo.  

4.5.2 Ocena toksyczności pozahematolo-
gicznej w badanej próbie 

Analizując wpływ podawania preparatów mag-
nezu na stopień nasilenia objawów ubocznych 
stosowanej chemioterapii wg schematu Cisplaty-
na/Paklitaksel nie stwierdzono istotnego wpływu 
podawania preparatów magnezu w porównaniu 
do grupy chorych otrzymujących placebo.  

U czterech z 40 kobiet (10%) poddanych ana-
lizie wystąpiły objawy nefrotoksyczności I stop-
nia według CTC NCI, objawiające się wzrostem 
stężenia kreatyniny w surowicy krwi, zawierają-
cym się w przedziale do 1,5 x górna granica 
normy. 

U wszystkich tych chorych zaburzenia funkcji 
nerek stały się powodem wcześniejszego wyłą-
czenia z badania: u jednej (2,5%) po jednym 
kursie chemioterapii, u dwóch (5%) po czterech 
kursach leczenia oraz u jednej (2,5%) po pięciu 
cyklach terapii.  

Nie stwierdzono znamienności statystycznej 
pomiędzy obydwoma ramionami badania w za-
kresie powikłań nefrotoksycznych w ocenie stę-
żenia kreatyniny w surowicy krwi (U=180, 
p=0.59). Jedna z chorych otrzymywała suple-
mentację preparatem magnezu, pozostałe trzy 
pacjentki należały do ramienia badania otrzymu-
jącego placebo. U dwóch chorych kontynuo-
wano leczenie pierwszej linii z zastosowaniem 
schematu leczenia Karboplatyna/Paklitaksel do 
sześciu cykli chemioterapii łącznie. Pozostałe 
dwie chore nie otrzymały dalszej chemioterapii 
i zakończono leczenie pierwszej linii po czterech 
i pięciu kursach terapii. Obydwie te pacjentki są 
obecnie w obserwacji klinicznej i nie stwierdza 
się u nich cech nawrotu choroby.  

4.5.3 Ocena wpływu preparatów magnezu 
na odpowiedź kliniczną na chemioterapię 

Odpowiedź według kryteriów RECIST 

Badając bezpieczeństwo podawania preparatów 
magnezu w trakcie chemioterapii schematem 
Cisplatyna/Paklitaksel u chorych na raka jajnika, 
oceniono wpływ stosowania suplementacji tym 
pierwiastkiem na efekty terapii oraz na czas do 
progresji i czas całkowitego przeżycia.  

Nie stwierdzono znamiennych statystycznie 
różnic pomiędzy obydwoma grupami chorych 
leczonych chemioterapią Cisplatyna/Paklitaksel 
z podawaniem preparatów magnezowych oraz 
grupą otrzymującą placebo w zakresie znanych 
czynników rokowniczych raka jajnika (p0,05). 
W kolejnym etapie analizowano czas całko-
witego przeżycia w obu ramionach badania.  

Czas do progresji 

Mediana TTP wyniosła w grupie placebo 14,8 
miesięcy, natomiast w ramieniu stosującym pre-
paraty magnezowe 20,9 miesięcy. Nie stwier-
dzono przy użyciu testu log-rank istotnej statys-
tycznie różnicy w uzyskanym czasie do prog-
resji choroby pomiędzy obydwoma ramionami 
badania (p=0,78).  
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Rys. 8. Porównanie krzywych Kaplana-Meiera czasu do prog-
resji w grupie stosującej suplementację magnezu z ramieniem 
placebo.  

Czas całkowitego przeżycia 

Analizując bezpieczeństwo podawania prepara-
tów magnezowych w trakcie chemioterapii sche-
matem Cisplatyna/Paklitaksel nie zauważono 
istotnej statystycznie różnicy w czasie całkowi-
tego przeżycia w obu grupach. Dwuletnie prze-
życie w ramieniu stosującym suplementację wy-
niosło 79%, natomiast w grupie placebo 66%. 
(test log-rank, p= 0,28) (rys. 9). 
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Rys. 9. Porównanie krzywych Kaplana-Meiera przeżyć całko-
witych pomiędzy grupą stosującą suplementację magnezu 
z ramieniem placebo.  

5 OMÓWIENIE 

Cisplatyna jest cytostatykiem powszechnie uży-
wanym w codziennej praktyce onkologicznej 
w leczeniu nowotworów litych. Długotrwałe 
przeżycia chorych uzyskiwane po zastosowaniu 
tego leku dają okazję zaobserwowania objawów 

uszkodzenia nerek w dłuższym okresie czasu niż 
jest to możliwe dla innych chemioterapeutyków.  

Przedmiotem pracy była ocena ochronnego 
wpływu podawania preparatów magnezowych 
na funkcję nerek w trakcie chemioterapii zawie-
rającej cisplatynę u chorych na raka jajnika. 
Autor w tej pracy starał się znaleźć odpowiedź 
na pytanie, czy suplementacja magnezu, dożylna 
przed wlewem cytostatyku oraz doustna pomię-
dzy kolejnymi kursami leczenia, przyczyni się 
do zmniejszenia stopnia uszkodzenia funkcji 
nerek.  

W tym celu zaprojektowano i przeprowa-
dzono kontrolowane badanie fazy II, z losowym 
doborem kobiet chorych na raka jajnika, które 
były leczone chemioterapią składającą się z pak-
litakselu i cisplatyny. Chore biorące udział w ba-
daniu były poddane randomizacji do odpo-
wiednich grup: badanej, czyli otrzymującej sole 
magnezu lub placebo (grupa kontrolna). Dodat-
kowo to badanie było przeprowadzone z zasto-
sowaniem procedury podwójnego zaślepienia.  

W prezentowanym badaniu, oceniając GFR 
na podstawie: stężenia kreatyniny w surowicy 
krwi, obliczonego na podstawie wzorów Cock-
rofta-Gaulta, MDRD1 oraz stężenia cystatyny 
C w surowicy krwi u kobiet chorych na raka 
jajnika poddanych standardowej chemioterapii 
Cisplatyna/Paklitaksel, uzyskano znamienną sta-
tystycznie różnicę w grupie stosującej preparaty 
magnezowe w porównaniu do chorych otrzymu-
jących placebo. Chore z grupy kontrolnej 
uzyskały znamienny statystycznie spadek 
filtracji kłębuszkowej nerek w powyższych me-
todach oceny GFR w porównaniu do grupy 
otrzymującej przez cały okres chemioterapii sole 
magnezowe.  

Dla najpowszechniej wykonywanej w co-
dziennej praktyce klinicznej metody oceny GFR 
oznaczeniem stężenia kreatyniny w surowicy 
krwi uzyskano wzrost poziomu zarówno w gru-
pie badanej, jak i kontrolnej. Jednak w przy-
padku chorych otrzymujących preparaty magne-
zu ten wzrost nie miał znamienności statys-
tycznej. Natomiast w grupie kontrolnej wzrost 
stężenia kreatyniny miał istotne znaczenie, co 
potwierdziła analiza statystyczna. Po 3 cyklu 
leczenia stężenie kreatyniny w surowicy istotnie 
różniło się w kolejnych pomiarach z coraz 
mniejszą wartością prawdopodobieństwa, od 
p=0,0462 do p=0,00002 w ostatnim badaniu 
wykonanym po zakończeniu chemioterapii (tj. 3 
tygodnie po 6 cyklu).  
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Uzyskana różnica GFR wyliczonego na pod-
stawie MDRD1 i wzoru Cockrofta-Gaulta była 
wysoce znamienna statystycznie pomiędzy ra-
mionami próby. Wartości te zmniejszyły się za-
równo w grupie badanej, jak i w grupie kon-
trolnej. Jednak w przypadku chorych leczonych 
solami magnezu spadek ten nie był istotny 
statystycznie. Natomiast w grupie kontrolnej 
zmniejszenie GFR miało istotne znaczenie, co 
potwierdziła analiza statystyczna.  

Oceniając wpływ suplementacji magnezu na 
filtrację kłębuszkową nerek na podstawie 
klirensu kreatyniny wyliczonego z 24-godzinnej 
zbiórki moczu przeliczonej na 1,73m

2
 powierz-

chni ciała w obu ramionach nie stwierdzono 
znamiennych statystycznie różnic w poziomie 
tego parametru (p= 0,24).  

Uzyskane rozbieżności w ocenie GFR przy 
użyciu prezentowanych sposobów mogą wyni-
kać z ograniczeń tych metod. Kinetyka klirensu 
kreatyniny na podstawie 24-godzinnej zbiórki 
moczu, w której nie uzyskano znamiennych 
statystycznie różnic pomiędzy grupami leczo-
nych chorych, może mieć związek z metodyką 
badania.  

Dokładna ocena filtracji kłębuszkowej u cho-
rych nowotworowych jest szczególnie istotna 
w trakcie leczenia cytostatykami o działaniu 
nefrotoksycznym. Dlatego wciąż poszukuje się 
wskaźników funkcji nerek łatwych do wyko-
rzystania w codziennej praktyce klinicznej. Jed-
nym z takich wskaźników jest oznaczanie cysta-
tyny C w surowicy krwi. Jest to niskocząstecz-
kowe białko o masie 13 kD, które jest filtrowane 
przez kłębuszki nerkowe.  

W badaniu własnym oceniono stężenie cysta-
tyny C w surowicy krwi w trakcie chemioterapii 
w obu badanych grupach. Okazało się, że stę-
żenie to wzrastało, zarówno w grupie badanej, 
jak i w grupie kontrolnej.  

Jednakże w interpretacji uzyskanej różnicy 
funkcji nerek na podstawie oceny cystatyny 
C należy uwzględnić, że w kolejnych etapach 
(wyjściowo i po 3 kursach chemioterapii) nie 
stwierdzono korelacji pomiędzy stężeniem tego 
białka a innymi parametrami GFR, takimi jak: 
stężenie kreatyniny w surowicy krwi, klirens 
kreatyniny wyliczony z 24-godzinnej zbiórki 
moczu, obliczony na podstawie formuły Cock-
rofta-Gaulta oraz MDRD1 (w badaniu wyj-
ściowym). Zauważono natomiast związek stęże-
nia cystatyny C ze stężeniem kreatyniny (po 
zakończeniu chemioterapii) oraz GFR wyliczo-

nym według wzoru MDRD1 (po 3 kursach i po 
zakończeniu terapii). Za zjawisko to może być 
odpowiedzialna obecność choroby resztkowej 
pozostawionej po pierwotnych operacjach 
ginekologicznych.  

W naszym badaniu obserwowano interakcje 
pomiędzy stężeniem cys C a obecnością choroby 
mierzalnej (powyżej 1 cm) w ocenie spiralną 
tomografią komputerową przed kwalifikacją do 
chemioterapii, w kolejnych pomiarach: od 
wstępnego przed rozpoczęciem leczenia (U=71; 
p=0,004), po pierwszym kursie (U=99,5; 
p=0,03) oraz po drugim cyklu terapii (U=91,5; 
p=0,026). 

Ponadto stwierdzono korelację pomiędzy stę-
żeniem cystatyny C a poziomem markera nowo-
tworowego CA 125 w surowicy krwi w wyjścio-
wym badaniu przed chemioterapią. (R Spearma-
na=0,4, p=0,02). Podobny związek zaobserwo-
wano także w drugim pomiarze po pierwszym 
cyklu chemioterapii (R Spearmana= 0,43; 
p=0,04). W kolejnych oznaczeniach nie stwier-
dzano takich korelacji.  

Wyniki tego badania są podobne do obser-
wacji Kosa i wsp. [13], którzy określali stężenie 
cystatyny C i kreatyniny w surowicy krwi 
w grupie 401 chorych na raka jelita grubego, 97 
pacjentów z czerniakiem złośliwym oraz 124 
zdrowych badanych, tworzących grupę kontrol-
ną. Autorzy pracy zauważyli słabszą korelację 
obu parametrów u chorych na nowotwory złośli-
we w porównaniu z grupą kontrolną. Analizując 
poziom kreatyniny nie zauważono znamiennych 
różnic pomiędzy grupą kontrolną i grupą 
pacjentów z nowotworami złośliwymi. Ci sami 
autorzy [14] zaobserwowali wzrost stężenia cys 
C w trakcie progresji czerniaka złośliwego. 
U chorych z uogólnionym procesem nowotwo-
rowym w porównaniu do pacjentów z wczesną 
postacią czerniaka stwierdzono znamienną sta-
tystycznie różnicę poziomu cys C (p=0,02). 

W obecnym badaniu uzyskano wysoce zna-
mienne statystycznie różnice stężenia magnezu 
w surowicy krwi pomiędzy obydwoma grupami 
próby klinicznej (p<0,0001). U chorych podda-
nych chemioterapii, łącznie z suplementacją so-
lami magnezu (grupa badana), nie obserwowano 
istotnych statystycznie różnic w stężeniu tego 
pierwiastka w surowicy krwi w trakcie kolej-
nych cykli leczenia. Natomiast w grupie otrzy-
mującej placebo (kontrola) stwierdzono istotne 
statystycznie różnice w kolejnych oznaczeniach 
stężenia magnezu w surowicy w porównaniu do 
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badania wyjściowego sprzed chemioterapii. Od 
drugiego pomiaru (tj. już po pierwszym cyklu 
leczenia) stężenie magnezu w surowicy wysoce 
istotnie statystycznie różniło się w kolejnych 
pomiarach z coraz mniejszą wartością prawdo-
podobieństwa, od p=0,001 do p=0,00002 
w ostatnim badaniu wykonanym po zakończeniu 
chemioterapii (tj. 3 tygodnie po 6 cyklu). Uzys-
kane wyniki potwierdzają przypuszczenia, że 
podawanie preparatów magnezowych w trakcie 
chemioterapii cisplatyną zapobiega występo-
waniu hipomagnezemii.  

Każdy rodzaj leczenia cytoprotekcyjnego ma 
na celu zmniejszanie ryzyka powikłań narzą-
dowych, nie wpływając przy tym na osiągany 
efekt przeciwnowotworowy. W przeprowadzo-
nym badaniu oceniono wpływ suplementacji 
magnezu na bezpieczeństwo leczenia i efekt 
przeciwnowotworowy chemioterapii. W obu 
ramionach badania nie stwierdzono istotnych 
statystycznie różnic w zakresie stopnia złoś-
liwości histologicznej, zaawansowania choroby 
wg klasyfikacji FIGO, rodzaju i zakresu prze-
prowadzonych pierwotnych operacji, stopnia 
sprawności ogólnej wg WHO. Wykazano, że 
obie grupy nie różniły się znacząco pod wzglę-
dem uzyskanych odpowiedzi na leczenie w oce-
nie wg RECIST (U=86,5, p=0,61). Ponadto 
w wykonanej analizie metodą Kaplana-Meiera 
(porównanie krzywych testem log-rank) nie 
zauważono wpływu podawania preparatów mag-
nezu na parametry upływu czasu do progresji 
(test log-rank, p=0,78) oraz całkowitego przeży-
cia (test log-rank, p=0,28).  

Uzyskane wyniki pokrywają się z obser-
wacjami dwóch dotychczas przeprowadzonych 
badań, które wykazały pozytywny wpływ na 
efekt przeciwnowotworowy suplementacji mag-
nezu w trakcie chemioterapii cisplatyną guzów 
litych. W obydwu pracach nie zauważono 
zmniejszenia działania cytotoksycznego oraz 
skrócenia przeżycia chorych w grupach pacjen-
tów przyjmujących preparaty tego pierwiastka 
w porównaniu do chorych niesuplementowa-
nych [15, 16]. 

6 WNIOSKI 

 U chorych na raka jajnika leczonych chemio-
terapią zawierającą cisplatynę podawanie 
soli magnezu w postaci wlewów dożylnych 
siarczanu magnezowego przed każdym kur-

sem terapii oraz doustnie zasadowego węgla-
nu magnezu pomiędzy kolejnymi cyklami 
wykazuje działanie nefroprotekcyjne.  

 Stężenie cystatyny C w surowicy krwi u ko-
biet chorych na raka jajnika na wstępnym 
etapie leczenia nie koreluje z innymi badany-
mi, uznanymi w codziennej praktyce wskaź-
nikami GFR, co może wynikać z obecności 
resztkowej choroby nowotworowej.  

 Podawanie preparatów magnezu w trakcie 
chemioterapii Paklitaksel/Cisplatyna jest 
postępowaniem bezpiecznym, dobrze tolero-
wanym, nie osłabiającym efektu przeciwno-
wotworowego leczenia onkologicznego.  

 Stosowanie soli magnezu u chorych na raka 
jajnika otrzymujących standardową chemio-
terapię cisplatyną zapobiega występowaniu 
hipomagnezemii.  
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