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SKRÓTY

BCM – masa komórkowa 
BIA – impedancja bioelektryczna 
BMI – wskaźnik masy ciała 

ECW – woda zewnątrzkomórkowa 
ERAS – Protocols for Enhanced Recovery After Surgery 
FFM – tkanka beztłuszczowa 
FM – tkanka tłuszczowa  
ICW – woda wewnątrzkomórkowa 

Ocena zmiany składu masy ciała przy pomocy 
impedancji bioelektrycznej u pacjentów operowanych 
z powodu raka trzustki, żołądka i jelita grubego
Assessment of changes in body composition measured with 
bioelectrical impedance in patients operated for pancreatic, gastric 
and colorectal cancer

Przemysław DzierżekABDEF, Krzysztof KurnolABE, Wojciech HapABDE, Ewelina FrejlichABEF, 
Agata DiakunEF, Adrian KarwowskiCD, Krzysztof KotulskiACDE, Julia Rudno-RudzińskaABDEF, 
Wojciech KielanADE

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Historia artykułu:  Otrzymano:  13.05.2019 Zaakceptowano: 05.02.2020 Opublikowano: 07.02.2020

STReSzczenie:  Wstęp: Odpowiedni poziom odżywienia jest istotny w okresie rekonwalescencji u pacjentów poddawanych dużym zabiegom 
operacyjnym, w szczególności z powodu choroby nowotworowej. Impedancja bioelektryczna (BIA; Bioelectrical Impedance Analysis) 
to technika szeroko stosowana do oceny składu masy ciała. Pomiar BIA jest łatwy w wykonaniu, szybki, tani i powtarzalny.

  Materiał i metody: Oceniano skład masy ciała 56 pacjentów (25 kobiet i 31 mężczyzn) hospitalizowanych i operowanych 
w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w latach 2017–2018, przy 
pomocy impedancji bioelektrycznej.

  Wyniki: Średnia utrata masy ciała w 4. dobie pooperacyjnej wynosi 1,32%, a w dniu wypisu – 4,23% w stosunku do masy 
ciała przy przyjęciu do oddziału. Zawartość procentowa tkanki tłuszczowej (FM – Fatt Mass) u pacjentów przyjmowanych do 
oddziału znajduje się powyżej zakresu normy. Zmiana w składzie masy ciała u pacjentów hospitalizowanych dotyczy głównie 
ilości tkanki tłuszczowej i wody zewnątrz- i wewnątrzkomórkowej (ECW – Extracellular Water; ICW – Intracellular Water).

  Wnioski: Impedancja bioelektryczna może być łatwą i skuteczną metodą oceniającą skład masy ciała i jego zmianę u osób 
poddawanych dużym zabiegom operacyjnym. Spośród analizowanych grup, pacjenci operowani z powodu raka trzustki 
tracą największy odsetek masy ciała do momentu wypisu z oddziału. Utrata masy ciała następuje głównie jako utrata tkanki 
tłuszczowej (FM).

SłoWa KluczoWe:  impedancja bioelektryczna, rak jelita grubego, rak trzustki, rak żołądka,  skład masy ciała 

abSTRacT:   introduction: A proper level of nutrition is significant in the period of convalescence in patients subject to major surgical 
procedures, particularly due to neoplastic disease. Bioelectrical Impedance Analysis, or BIA is a widely used method in 
assessing body mass composition. BIA measurement is easy, quick, cheap and repetitive.

  Material and methods: We assessed the body composition of 56 patients (25 women and 31 men) hospitalized and operated 
at the Department of General and Oncological Surgery of the Wroclaw Medical University in the years 2017–2018 using 
bioelectric impedance.

  Results: The average body weight loss in the 4th postoperative day was 1.32% of body mass and on the day of release from 
hospital – 4.23% of body mass in relation to body mass upon admission. The percentage of body fat (FM – Fat Mass) in patients 
admitted to the department is above the normal range. The change in body composition in hospitalized patients mainly 
concerns the amount of adipose tissue and the amount of extracellular and intracellular water (ECW – Extracellular Water; 
ICW – Intracellular Water).

  conclusions: Bioelectrical impedance can be an easy and effective method of assessing body composition and its change in 
patients undergoing major surgery. Amongst the analyzed groups, patients operated for pancreatic cancer lose the largest 
percentage of body weight until discharge from the department. Loss of body mass mainly occurs as loss of fat mass (FM).

KeYWoRdS:  body composition, cioelectrical impedance, colorectal cancer, pancreatic cancer, stomach cancer
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i masy ciała został wykonywany przy pomocy wagi wolnostojącej 
oraz wagi przyłóżkowej WE300P1 L Mensor (Polska). Zebrane 
dane zostały przeanalizowane przy użyciu programu Bodygram 
ver 1.31, który jest przeznaczony do aparatu BIA-101. Dane pod-
dano analizie statystycznej, wykorzystując test t-studenta.

WYniKi

Charakterystyka grupy badanej została zaprezentowana w Tab. I. 
W Tab. II. zestawiono wartości zmiany masy ciała pacjentów w 4. do- 
bie pooperacyjnej oraz przy wypisie z oddziału, w stosunku do masy 
ciała przy przyjęciu do oddziału, w zależności od grupy badanej.

Tab. III. i IV. zawierają ocenę składu masy ciała pacjentów w mo-
mencie przyjęcia do oddziału oraz w momencie wypisu z oddziału.

dYSKuSJa

Działanie bioimpedancji elektrycznej opiera się na pomiarze re-
zystancji oraz reaktancji tkanek ciała przy pomocy przykładania 
różnicy potencjałów o określonej częstotliwości i niskim natężeniu 
(poniżej 1 mA) do elektrod umieszczonych na powierzchni cia-
ła. Za pomocą tej techniki możliwe jest określenie parametrów, 
takich jak: woda całkowita (total body water; TBW), wewnątrz-
komórkowa (intracellular body water; ICW), zewnątrzkomórko-
wa (extracellular body water; ECW) zawarta w organizmie oraz 
komórkowa masa ciała (body cell mass; BCM), tkanka tłuszczo-
wa (fatt mass; FM) i mięśniowa (fat free body mass; FFM) [5, 10]. 
Dodatkowo, przy dokonywaniu pomiarów określany jest kąt fa-
zowy, który zgodnie z aktualnie panującymi hipotezami, może 
służyć jako czynnik rokowniczy m.in. do określania ryzyka zgonu 
lub przeżycia pacjentów w różnych stanach klinicznych [11, 12]. 

MM – tkanka mięśniowa 
TBW – woda całkowita 
WHO – Światowa Organizacja Zdrowia

WSTĘP

Impedancja bioelektryczna (BIA; Bioelectrical Impedance Analysis) 
to technika szeroko stosowana do oceny składu masy ciała. Wyko-
rzystywana jest m.in. do oceny stopnia nawodnienia i odżywienia 
pacjentów w różnych dziedzinach medycznych, m.in. w nefrolo-
gii i kardiologii czy medycynie sportowej. Parametry składu masy 
ciała, takie jak: BMI (BMI; Body Mass Index), tkanka mięśniowa 
(MM; muscle mass), czy tkanka tłuszczowa (FM; fat mass) oraz 
kąt fazowy, mogą być czynnikami ryzyka powikłań u pacjentów 
podawanych zabiegom operacyjnym [1].

Do wykonania pomiarów, poza niezbędną aparaturą, wymagana 
jest znajomość danych antropometrycznych pacjenta, takich jak: 
płeć, wiek, wzrost i masa ciała. Ogromne zalety tego badania to: 
jego nieinwazyjność, niski koszt i łatwość wykonania oraz potwier-
dzona dokładność szacowania składu masy ciała w stosunku do 
wartości referencyjnych, co zostało potwierdzone również u pa-
cjentów z chorobą nowotworową [2–5].

Odpowiedni poziom odżywienia wpływa na: ogólne funkcjonowa-
nie organizmu, aktywność układu immunologicznego czy zdolności 
do regeneracji. Jest on szczególnie istotny w okresie rekonwalescen-
cji u osób poddawanym zabiegom operacyjnym, przede wszystkim 
z powodu choroby nowotworowej [6, 7]. Według Veltkamp’a i współ-
autorów, utrata powyżej 10% masy ciała w ciągu 3 miesięcy poprze-
dzających zabieg operacyjny należy do głównych czynników ryzyka 
wystąpienia poważnych powikłań [8], natomiast nawet 20% pa-
cjentów chorujących na nowotwory umiera z powodu kaheksji [9]. 
W związku z tym, odpowiedni status żywieniowy staje się ważnym 
elementem w procesie leczenia osób operowanych z powodu cho-
roby nowotworowej. W niniejszej pracy oszacowano skład masy cia-
ła i jego zmianę u pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym 
z powodu nowotworów żołądka, trzustki i jelita grubego.

MaTeRiał i MeTodY 

Dokonano oceny 56 osób (25 kobiet i 31 mężczyzn) ze średnią wie-
ku 66,0 lat (mediana 67,0 lat), hospitalizowanych i operowanych 
w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w latach 2017–2018. Pacjen-
tów podzielono na 3 grupy. Grupę pierwszą stanowili pacjenci 
operowani z powodu raka żołądka (n = 23), drugą – operowani 
z powodu raka trzustki (n = 21), a trzecią – operowani z powodu 
raka jelita grubego (n = 12). Wszystkie osoby miały potwierdzone 
rozpoznanie w badaniu histopatologicznym. Ocenę składu masy 
ciała przeprowadzono 3-krotnie u każdej z nich, tj.: w momencie 
przyjęcia do oddziału, w około 4. dobie pooperacyjnej oraz przed 
wypisem pacjenta ze szpitala. 

Pomiar składu masy ciała wykonano urządzeniem jednoczęsto-
tliwościowym BIA-101 Akern (Włochy), wykorzystującym czę-
stotliwość 50 kHz przy użyciu dedykowanych elektrod. Pomiary 
odbywały się w pozycji leżącej. Przed każdym pomiarem pacjent 
przebywał w tej pozycji minimum 15 minut. Pomiar wzrostu 

Tab. ii.  Zmiana masy w 4. dobie pooperacyjnej i przy wypisie w stosunku do masy 
przy przyjęciu w zależności od grupy pacjentów.

zMiana 
MaSY W 4. 
dobie [KG]

% zMiana 
MaSY 4. 
doba [%]

P zMiana 
MaSY 
WYPiS [KG]

% zMiana 
MaSY 
WYPiS [%]

P

GRUPA 1. 
Rak 
żołądka

-1,04 -1,43 0,030 -3,70 -4,52 0,010

GRUPA 2. 
Rak 
trzustki

-0,80 -1,00 0,484 -3,58 -4,96 >0,001

GRUPA 3.  
Rak jelita 
grubego

-1,53 -1,54 0,082 -2,77 -3,20 0,004

Tab. i.  Ogólna charakterystyka pacjentów.

GRuPa 1. 
RaK 
żołądKa

GRuPa 2. 
RaK 
TRzuSTKi

GRuPa 3. 
RaK JeliTa 
GRubeGo

RazeM

Liczba pacjentów 23 21 12 56

Kobiety 11 11 3 25

Mężczyźni 12 10 9 31

Wiek [lata](średnia) 62,8 64,5 70,6 66,0

Wzrost [cm] (średnia) 169,1 168,4 171,5 169,7

Masa [kg] (średnia) 72,2 75 75,6 74,3

BMI [kg/m^2] (średnia) 25,18 26,4 25,8 25,8
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tów. Potwierdza to uzyskane wcześniej wyniki, które wskazują, 
że w obserwacji rocznej po zabiegach pankreatoduodenektomii 
i subtotalnej resekcji żołądka, utrata masy ciała zawiera się głównie 
w utracie FM [17]. Pacjenci z nowotworem trzustki mają najniższy 
odsetek udziału wody całkowitej spośród wszystkich grup. W każ-
dej grupie TBW przy wypisie jest odpowiednio wyższy niż przy 
przyjęciu. Wzrost ten w świetle danych może być procesem natu-
ralnie występującym [19]. Okołooperacyjna strategia nawadniania 
jest stałym tematem dyskusji. Powszechnie wiadomy jest negatywny 
wpływ odwodnienia i przewodnienia na wyniki i powikłania poope-
racyjne. Również proponowany w ostatnich latach protokół ERAS 
(Protocols for Enhanced Recovery After Surgery) zwraca szczególną 
uwagę na rolę prawidłowego poziomu nawodnienia u pacjentów 
w okresie okołooperacyjnym. Zaburzenia w obrębie stosunku ECW/
ICW oraz ECW/TBW mogą przyczyniać się do występowania po-
wikłań po zabiegach operacyjnych [7]. Zmiana tych stosunków jest 
widoczna w momencie wypisu z oddziału we wszystkich grupach, 
szczególnie w grupie pacjentów z rakiem żołądka.

Należy prowadzić kolejne badania, mogące określić poziom na-
wodnienia osób operowanych z powodów nowotworowych w od-
ległych dobach po zabiegach.

WnioSKi

Impedancja bioelektryczna może być łatwą i skuteczną metodą oce-
niającą skład masy ciała i jego zmianę u osób poddawanych zabiegom 

Należy również zwrócić uwagę na powtarzalność i dokładność 
wyników uzyskiwanych za pomocą BIA. W opublikowanym prze-
glądzie dotyczącym porównania składu masy ciała u pacjentów 
chirurgicznych i onkologicznych podkreślona jest rola stałych 
warunków pomiarowych, gwarantujących uzyskiwanie jednoli-
tych wyników [13]. W naszym przypadku, aby zminimalizować 
możliwe błędy wynikające ze zmiany techniki pomiaru, wszystkie 
pomiary zostały dokonane przez jednego badacza. 

Istnieje wiele wykładników i skal określających poziom odżywienia 
organizmu. Część z nich bazuje na subiektywnej ocenie pacjenta 
bądź badacza, inne wymagają specjalistycznych pomiarów. Dla 
przykładu, poziom albumin w surowicy krwi poniżej 30 g/l kore-
luje ze zwiększonym ryzykiem powikłań po zabiegach operacyj-
nych [6, 14]. Badanie poziomu albumin nie jest jednak rutynowo 
wykonywane przed każdym zabiegiem operacyjnym. Ocena skła-
du masy ciała przy użyciu impedancji bioelektrycznej może być 
alternatywą do szacowania stopnia odżywania. 

Jednym z podstawowych parametrów szacujących stopień odżywie-
nia pacjenta jest BMI. Jak widać w Tab. I., średnie BMI operowanych 
pacjentów mieści się według norm WHO w zakresie nadwagi (BMI 
> 25–30 kg/m2). Biorąc pod uwagę wiek analizowanych pacjentów 
(mediana 67,0 lat), zakres wartości BMI można uznać za porówny-
walny do populacji zdrowej [15]. Najwyższą wartość BMI uzyskuje 
się dla pacjentów przyjmowanych z powodu nowotworu trzustki. 

Średnia utrata masy ciała badanej grupy wynosi około 4,2% 
w stosunku do wyjściowej masy ciała w okresie hospitalizacji. Naj-
większa utrata masy dotyczyła operowanych z powodu nowotworu 
trzustki – blisko 5% mc., a najmniejsza chorujących na nowotwór 
jelita grubego – około 3,2% mc. Aoyama donosi, że pacjenci z ra-
kiem żołądka po miesiącu tracą średnio 3,4 kg mc., co może stanowić 
nawet 5,9% mc. [16]. Analizując utratę masy w 4. dobie hospitaliza-
cji, najmniejszą zanotowano u pacjentów po operacji guza trzustki. 
Mimo że nie uzyskano istotności statystycznej, może to wskazywać 
na to, że ta grupa pacjentów traci masę w późniejszym okresie po-
operacyjnym. Prawdopodobnie związane to jest zarówno z dłuższym 
okresem rekonwalescencji, jak i zwiększonym zapotrzebowaniem 
energetycznym związanym z regeneracją po znacznie rozleglejszych 
zabiegach operacyjnych i ryzykiem powikłań. Wymaga to jednak 
dalszych badań i wyjaśnień. Obserwacja zmiany składu masy cia-
ła wskazuje, że pacjenci po pankreatoduodenektomii tracą około 
1,2 kg, natomiast po gastrektomii totalnej – nawet 7,2 kg w ciągu 
pierwszego roku po zabiegu operacyjnym. Utrata dotyczy głównie 
FM [17]. W grupie pacjentów z rakiem trzustki należy szczegól-
nie uważnie prowadzić gospodarkę żywieniową nawet w późnym 
okresie pooperacyjnym, co – jak pokazują dane – może powodo-
wać skuteczne utrzymanie odpowiedniego poziomu odżywienia. 

Analizując skład masy ciała pacjentów przyjmowanych do oddziału 
(Tab. III.) w głównych przedziałach (FM, FFM, TBW) można uznać, 
że w przybliżeniu jest on porównywalny dla każdej grupy. Grupa 
pacjentów z nowotworem żołądka charakteryzuje się znacznie wyż-
szym odsetkiem procentowym masy mięśniowej i masy komórko-
wej. W każdej grupie udział procentowy FM znajduje się powyżej 
górnej granicy normy w stosunku do populacji zdrowej [15, 18]. 

Skład masy ciała pacjentów wypisywanych z oddziału przedstawia 
Tab. IV. Zaobserwowano, że następuje spadek o średnio 3 punkty 
procentowe udziału tkanki tłuszczowej w każdej grupie pacjen-

Tab. iii.  Skład masy ciała pacjentów w zależności od grupy w momencie przyjęcia do 
oddziału wyrażony w procencie ogólnej masy ciała pacjenta.

PoMiaR WYKonanY PRzY PRzYJĘciu do oddziału (WaRTości śRednie)

FM% FFM% bcM% MuScle% TbW% ecW% icW%

GRUPA 1. 
Rak 
żołądka

30,43 69,76 51,42 54,47 52,14 53,86 53,86

GRUPA 2. 
Rak 
trzustki

30,44 69,37 47,34 41,82 53,51 51,30 48,32

GRUPA 3. 
Rak jelita 
grubego

29,86 70,20 46,40 41,96 54,69 51,99 48,04

FM% – (ang. fatt mass) tkanka tłuszczowa; FFM% – (ang. free fatt mass) tkanka beztłuszczowa; 
BCM% – (ang. body cell mass) masa komórkowa; Muscle% – tkanka mięśniowa; TBW% 
– (ang. total body water) woda całkowita; ECW% –  (ang. extracellular water) woda 
zewnątrzkomówkowa; ICW% – (ang. intracellular water) woda zewnątrzkomórkowa

Tab. iV.  Skład masy ciała pacjentów w zależności od grupy w momencie wypisu 
z oddziału wyrażony w procencie ogólnej masy ciała pacjenta.

PoMiaR WYKonanY PRzY WYPiSie z oddziału (WaRTości śRednie)

FM% FFM% bcM% MuScle% TbW% ecW% icW%

GRUPA 1. 
Rak 
żołądka

26,52 73,47 46,80 43,68 56,19 52,22 43,42

GRUPA 2. 
Rak 
trzustki

26,99 73,14 45,18 42,14 54,67 53,78 49,73

GRUPA 3. 
Rak jelita 
grubego

27,28 72,72 47,04 42,75 56,73 52,42 47,65

FM% – (ang. fatt mass) tkanka tłuszczowa; FFM% – (ang. free fatt mass) tkanka beztłuszczowa; 
BCM% – (ang. body cell mass) masa komórkowa; Muscle% – tkanka mięśniowa; TBW% 
– (ang. total body water) woda całkowita; ECW% –  (ang. extracellular water) woda 
zewnątrzkomówkowa; ICW% – (ang. intracellular water) woda zewnątrzkomórkowa
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ciała do momentu wypisu z oddziału w stosunku do momentu przyję-
cia do oddziału. Utrata masy ciała następuje głównie jako utrata FM.

operacyjnym. Pacjenci operowani z powodu raka trzustki, mimo naj-
wyższego średniego BMI przy przyjęciu, tracą największy odsetek masy 
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