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StreSzczenie:  Wstęp: Resekcja jest optymalnym sposobem leczenia nowotworów wątroby oraz przerzutów z innych narządów. Uraz 
operacyjny może wpływać na skład ciała pacjentów badany za pomocą impedancji bioelektrycznej BIA (bioelectrical 
impedance). Analiza otrzymanych wskaźników może być pomocna przy identyfikacji wczesnych zmian świadczących o 
pogorszeniu stanu odżywienia.   

  cel pracy: Celem pracy była ocena zmian w składzie ciała pacjentów przed i po resekcji guzów wątroby oraz ewentualnej 
termoablacji zmian ogniskowych. 

  Materiał i metodyka: Badaniem objęto grupę 50 pacjentów Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej 
WUM w Warszawie, których zakwalifikowano do radykalnego chirurgicznego leczenia nowotworów w obrębie wątroby. 
Przeanalizowano dane dotyczące zawartości wody, tłuszczu, mięśni i masy komórkowej.  

  Wyniki: Porównując dane uzyskane od pacjentów przed i po ingerencji w obrębie wątroby wykazano istotną statystycznie 
(p < 0,05) utratę wody wewnątrzkomórkowej, masy mięśniowej, masy komórkowej, a także tkanki tłuszczowej. Znacząco 
zmieniała się także wartość kąta fazowego u tych pacjentów, zmniejszając się średnio o 0,61°. Natomiast  wzrost zawartości 
odnotowano w przypadku wody zewnątrzkomórkowej. 

  Wnioski: Interwencja chirurgiczna w obrębie wątroby powoduje wyraźne, niekorzystne zmiany w składzie ciała, o czym 
świadczy zmniejszenie wartości masy mięśniowej, a także masy komórkowej, czego wynikiem jest obniżenie się kąta 
fazowego. Impedancja bioelektryczna jest odpowiednią metodą służącą do oceny zmian składu ciała pacjentów poddanych 
resekcji wątroby i jest przydatna w praktyce klinicznej. Wskazane jest prowadzenie dalszych badań w grupie chorych 
poddawanych zabiegom inwazyjnego leczenia wątroby, z powodu: wzrastającej liczby tego typu zabiegów oraz ośrodków, w 
których dokonuje się tego typu interwencji chirurgicznych. 

SłoWa kluczoWe: guzy wątroby, impedancja bioelektryczna, kąt fazowy

abStract:   introduction: Resection is an optimal way of treatment of hepatic tumors and metastasis from another organs. Operational 
injury may influence on patients body composition examined by bioelectrical impedance (BIA). Analysis of parameters may 
be helpful in identifying early changes indicating of deterioration in nutritional status. 

  aim of the study: was to assess changes in body composition of patients before and after resection of liver tumors and 
potential radiofrequency ablation of lesions. 

  Material and methods: The study included a group of 50 patients of the Department of General, Gastroenterological and 
Oncological Surgery, Medical University of Warsaw, who were qualified for radical surgical treatment of tumors within the 
liver. Data on water content, fat, muscle and cell mass were analyzed.

  results: Comparing data obtained from patients before and after intervention in the liver, statistically significant (p < 0.05) 
loss of intracellular water, muscle mass, cell mass as well as adipose tissue was demonstrated. The phase angle value in these 
patients also significantly changed, decreasing by an average of 0.61°. On the other hand, the increase in content was noted in 
the case of extracellular water.

Wkład autorów:
a – Projekt badań
b – Zbieranie danych
c – Analiza statystyczna
D – Interpretacja danych
e – Przygotowanie manuskryptu
F – Analiza literatury
G – Zbieranie funduszy
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Nowotwory wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątro-
bowych w 2014 r. stanowiły w Polsce 1,1% zachorowań na no-
wotwory złośliwe u mężczyzn (866 odnotowań)  i 0,7% u kobiet 
(560 odnotowań) [1]. Wśród guzów wątroby przerzuty rozpozna-
wane są zdecydowanie częściej niż zmiany pierwotne [2]. Uzna-
ną metodą leczenia jest ich radykalna resekcja, będąca metodą 
bezpieczną, obarczoną niską ilością powikłań i zmniejszającą się 
śmiertelnością [3, 4]. Ze względu na umiejscowienie anatomiczne 
oraz funkcje fizjologiczne, wątroba jest narządem kluczowym dla 
ustroju. Zachowanie prawidłowej czynności tego narządu wpływa 
na wiele procesów metabolicznych, między innymi związanych ze 
stanem odżywienia, farmakokinetyką leków, retencją płynów w 
organizmie, a także możliwości zastosowania innych potencjal-
nych metod leczenia choroby zasadniczej [5]. Wskaźniki te moż-
na oceniać poprzez badania, wśród których kompleksową ocenę 
udziału wody oraz tłuszczu dokonuje się przy użyciu impedancji 
bioelektrycznej [6]. 

Celem badania było porównanie zmian w składzie ciała pacjentów 
przed i po resekcji guzów wątroby oraz termoablacji zmian ogni-
skowych. Realizacja badania polegała na przeprowadzeniu pomia-
ru impedancji przed, a następnie po zabiegu operacyjnym. Ana-
liza zebranych danych powinna pozwolić na opracowanie metod 
odpowiednio wczesnej identyfikacji potencjalnie niekorzystnych 
zmian w składzie ciała. Tak przeprowadzona ocena metabolicz-
na umożliwi rozpoznanie chorych z potencjalnie niekorzystnym 
przebiegiem pooperacyjnym po resekcji wątroby. Otrzymane ana-
lizy najprawdopodobniej posłużą do stworzenia algorytmów dla 
chorych, u których istnieją wskazania do interwencji żywienio-
wej w celu zminimalizowania konsekwencji urazu operacyjnego.   

Materiał i MetoDYka

Badanie przeprowadzono w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, 
Gastroenterologicznej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego. Pomiary wykonano u 65 chorych w okresie od 
marca do grudnia 2017 r., przyjętych do Kliniki z zamiarem wykona-
nia planowej resekcji wątroby lub termoablacji zmian ogniskowych.

Kryterium włączenia do badania zakładało obecność resekcyjnych 
zmian w obrębie miąższu wątroby oraz wykonanie zabiegów, ta-
kich jak: segmentektomia, hemihepatektomia, termoablacja ognisk, 
resekcja ogniskowa. Natomiast podstawą do wyłączenia z grupy 
badanej był zgon pacjenta w wyniku powikłań pooperacyjnych (2 
przypadki) lub dyskwalifikacja z powodu zaistniałych okoliczno-
ści przed i w trakcie zabiegu (np.: niestabilność hemodynamiczna, 
zaburzenia hormonalne, rozsiew nowotworowy uniemożliwiają-
cy skuteczne przeprowadzenie zabiegu), co stwierdzono łącznie 
u 13 chorych.

Spośród 50 badanych osób 46% stanowili mężczyźni, a 54% kobiety. 
Średnia wieku wynosiła 60 lat. Największa grupa pacjentów była 
w przedziale wiekowym pomiędzy 60. a 70. rokiem życia ‒ 36%. 

Najczęstszą przyczyną operacji były zmiany metastatyczne (76%). 
Przerzuty raka jelita grubego (typ gruczołowy) stanowiły 84% (31 
przypadków). Pierwotną lokalizacją zmian były również: żołądek, 
nerka, sutek, pęcherzyk żółciowy, dwunastnica i czerniak gałki 
ocznej (po 1 przypadku). Resekcja guzów pierwotnych dotyczyła 
13 przypadków (24%) (rak pierwotny wątroby HCC (hepatocellular 
carcinoma), łagodny rozrost guzkowy FNH (focal nodular hyper-
plasia), gruczolak wątroby, bąblowica wielojamista).

Wśród wykonanych zabiegów operacyjnych największą grupę 
stanowiły segmentektomie (26 przypadków), drugą w kolejno-
ści były hemihepatektomie (14 przypadków), miejscowe resekcje 
zmian ogniskowych wykonano u 6 hospitalizowanych, natomiast 
najmniej liczną grupą zabiegów były wyłączne termoablacje, za-
stosowane u 4 pacjentów.

Procedura badania obejmowała pomiar wysokości ciała z wyko-
rzystaniem wzrostomierza Spoland, pomiar masy ciała przy uży-
ciu wagi Tanita BF-662W, analizę składu ciała metodą impedancji 
bioelektrycznej dokonanej przy użyciu analizatora AKERN BIA 
101 Anniversary. Uzyskano następujące parametry: 

•	 całkowita zawartość wody (TBW ‒ total body water); 
•	 woda wewnątrzkomórkowa (ICW ‒ intracellular water); 
•	 woda zewnątrzkomórkowa (ECW ‒ extracellular water); 
•	 zawartość beztłuszczowej masy ciała (FFM ‒ fat free mass); 
•	 ilość tkanki mięśniowej (MM ‒ muscle mass); 
•	 ilość tkanki tłuszczowej (FM ‒ fat mass); 
•	 masa komórkowa (BCM ‒ body cell mass).  

Poddani zabiegom operacyjnym pacjenci mieli wykonaną dwu-
krotnie procedurę analizy składu ciała. Pierwszy pomiar 1 dzień 
przed planowaną operacją, drugi pomiar wykonywano pomiędzy 
5. a 6. dobą pooperacyjną, przed wypisem chorego ze szpitala. 
Pomiar przeprowadzono w temperaturze 25°C po co najmniej 2,5 
godzinnej przerwie od ostatniego posiłku.  

Zebrane dane oceniono przy pomocy programu Bodygram PRO 3.0. 
Na potrzeby analizy statystycznej pacjentów podzielono na 4 grupy: 

•	 miejscowe resekcje ognisk nowotworowych; 
•	 segmentektomie; 
•	 hemihepatektomie; 
•	 termoablacje ognisk.  

Analizę statystyczną wykonano za pomocą programu STATISTI-

  conclusions: Surgical intervention within the liver causes noticeable, unfavorable changes in the body composition, as evidenced 
by the reduction in the value of muscle mass, as well as cellular mass, resulting in a decrease in the phase angle. Bioelectric 
impedance is a suitable method for assessing changes in body composition of patients undergoing liver resection and is useful in 
clinical practice. It is advisable to conduct further research in the group of patients undergoing invasive treatment of the liver due 
to: an increasing number of such operations and centers where this type of surgical intervention is performed.

keYWorDS:  liver tumors, bioelectrical impedance, phase angle

W pracy zostały przedstawione wyniki pomiarów impedancji bioelektrycznej przeprowadzonych wśród pacjentów przed i po resekcji 
wątroby oraz termoablacji zmian ogniskowych w wątrobie.
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śni jest to spadek o 1,22 kg ±3,14 (zmiana z 31,98 na 30,78 dla p = 
0,008), z kolei woda wewnątrzkomórkowa zmniejszyła się o 0,9 lt 
±2,00 (zmiana z 20,00 na 19,10 dla p = 0,002). Ilość beztłuszczo-
wej masy ciała i całkowita zawartość wody nie różniły się znacząco 
(p > 0,05). Analiza statystyczna zmian przed i po resekcji wątroby 
wykazała, istotne zmniejszanie się wartości kąta fazowego śred-
nio o 0,61° ±0,77 (p < 0,001).

Największą utratę masy ciała zaobserwowano w grupie pacjen-
tów, u których wykonano segmentektomię (średnia utrata 2,1 kg 
±1,26), najmniejsze spadki wystąpiły u pacjentów po hemihepa-
tektomii (średnia utrata 0,3 kg ±1,54). Najwyższe wartości wyj-
ściowego kąta fazowego miały osoby, u których przeprowadzono 
hemihepatektomię (5,81° ±0,72), natomiast najmniejsze wartości 
były obserwowane u osób, u których dokonano wyłącznie termo-
ablacji zmian (4,53° ±0,64). 

oMÓWienie 

Analiza przestrzeni wodnych organizmu jest możliwa jedynie 

CA 13 PL (StatSoft INC, USA) posługując się testem t. Uzyskane 
wyniki nie mają rozkładu normalnego. Za poziom istotny staty-
stycznie przyjęto wartość p < 0,05.

WYniki

Wskaźniki uzyskane z analizatora BIA tj. rezystancja i reaktancja 
zostały przetworzone, a następnie poddane analizie statystycz-
nej. Największa istotna statystycznie różnica dotyczyła średniej 
zawartości wody zewnątrzkomórkowej, wzrost o 1,58 lt ±2,38 
(zmiana z 19,57 na 21,14 dla p < 0,001). Dużą zmianę spostrze-
żono również w masie tłuszczu, spadek o 1,52 kg ±3,30 (zmiana 
z 23,86 na 22,34 dla p = 0,002). Średni procent zawartości tłusz-
czu u mężczyzn przed operacją wynosił 29% ±7,16, natomiast po 
zmniejszył się do 27,4% ±8,87; u kobiet przed operacją wynosił 
33,6% ±7,06, a po operacji zmniejszył się do 31,7% ±6,76. Usunię-
cie guzów wiązało się także ze zmniejszeniem masy komórkowej 
o 1,25 kg ±2,81 (zmiana z 25,56 na 24,31 dla p = 0,003). Istotne 
statystyczne różnice wykazano także w ilości masy mięśniowej 
badanych oraz zawartości wody wewnątrzkomórkowej, dla mię-

PierWotnY rak jelita 
GrubeGo

rak żołąDka rak nerki czerniak Gałki 
ocznej

rak Sutka rak PęcherzYka 
żÓłcioWeGo

rak broDaWki 
Vatera

13 31 1 1 1 1 1 1

ryc. 1.  Pochodzenie guzów w grupie badanej (n = 50).

oGniSkoWa SeGMentektoMia heMihePatektoMia terMoablacja

12% 52% 28% 8%

ryc. 2.  Typy resekcji wątroby zastosowanych w grupie badanej w % (n = 50).

tab. i.  Zestawienie wartości parametrów uzyskanych za pomocą BIA przed i po resekcji wątroby.

WYnik cYtoloGii zGoDnie  
z klaSYFikacją betheSDa

ecW [lt] FM  [kG] bcM [kG] MM [kG] icW  [lt] FFM [kG] tbW [lt] Pa      [°]

Przed resekcją 19,57 23,86 25,56 31,98 20,00 51,28 39,58 5,33

Po resekcji 21,14 22,34 24,31 30,76 19,10 52,15 40,25 4,72

Analiza statystyczna                

Różnica 1,58 -1,52 -1,25 -1,22 -0,90 0,87 0,67 0,61

Odch. st. 2,38 3,30 2,81 3,14 2,00 3,74 2,85 0,77

Wartość testu t -4,69 3,26 3,15 2,74 3,19 -1,64 -1,67 5,67

Wartość p 0,000 0,002 0,003 0,008 0,002 0,106 0,100 0,000
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Błona komórkowa tworzy swoisty kondensator zbudowany z dwóch 
warstw. Warstwa przewodząca zawarta jest we fragmentach hydro-
filowych fosfolipidów skierowanych na zewnątrz i do wewnątrz ko-
mórki. Natomiast warstwę nie przewodzącą prądu, czyli warstwę die-
lektryczną stanowią fragmenty lipofilowe skierowane do wewnątrz. 
Taki układ wykazuje opór pojemnościowy, czyli tzw. reaktancję, która 
w głównej mierze przekłada się na wartość kąta fazowego. Woda ze-
wnątrzkomórkowa oraz tkanka tłuszczowa są komponentami, które 
nie posiadają reaktancji, za to stawiają opór elektryczny czynny, czyli 
rezystancję. Kąt fazowy jest wartością odzwierciedlającą ogólny stan 
zdrowia organizmu, a także stan odżywienia. Znajduje zastosowanie 
nie tylko w praktyce klinicznej, ale również w dietetyce, medycynie 
sportowej. Zmniejszenie masy komórkowej i masy mięśniowej za-
obserwowane u pacjentów koreluje ze zmniejszaniem się wartości 
kąta fazowego i świadczy o pogorszeniu stanu zdrowia pacjentów. 
Taka tendencja może być złym czynnikiem prognostycznym. Po za-
biegu operacyjnym może występować rozpad białek mięśniowych 
inicjowany immunologicznymi mechanizmami reakcji zapalnych w 
odpowiedzi na rozległy uraz w jamie brzusznej [10, 24]. 

Analiza opisanych zmian może przyczynić się do rozwoju obecnie 
stosowanych metod leczenia operacyjnego, a zarazem poprawić 
procedury przedoperacyjnego przygotowania pacjenta i umożli-
wić korzystny dla chorego przebieg pooperacyjny. Zasadne wy-
daje się być również wykazanie w tym procesie roli dietetyków 
klinicznych, którzy zajmowaliby się monitorowaniem stanu od-
żywienia, zapobieganiem jego pogorszeniu oraz wystąpieniu in-
nych powikłań. Wskazane jest prowadzenie dalszych prac w tym 
temacie celem głębszego i szerszego poznania towarzyszących 
zmian po zabiegach resekcji wątroby oraz ich konsekwencji kli-
nicznych i metabolicznych. 

WnioSki

1.  Interwencja chirurgiczna w obrębie wątroby powoduje wyraźne, 
niekorzystne zmiany w składzie ciała, o czym świadczy zmniej-
szenie wartości masy mięśniowej, a także masy komórkowej, 
czego wynikiem jest obniżenie się kąta fazowego. 

2. Impedancja bioelektryczna jest odpowiednią metodą służącą do 
oceny zmian składu ciała pacjentów poddanych resekcji wątroby 
i jest przydatna w praktyce klinicznej. 

3.  Wskazane jest prowadzenie dalszych badań w grupie chorych 
poddawanych zabiegom inwazyjnego leczenia wątroby, z po-
wodu: wzrastającej liczby tego typu zabiegów oraz ośrodków, 
w których dokonuje się tego typu interwencji chirurgicznych. 

przy użyciu metody impedancji bioelektrycznej. Metoda ta jest 
wygodnym, bezpiecznym i wiarygodnym sposobem oceny zmian 
w składzie ciała zarówno u osób zdrowych, jak i cierpiących na 
różne przewlekłe schorzenia szczególnie te, które wynikają z nie-
prawidłowości metabolicznych. Ocena powyższych zmian może 
mieć także zastosowanie na oddziałach chirurgicznych do moni-
torowania przebiegu leczenia [7, 8, 9, 10, 11]. 

Mając na uwadze opublikowane wyniki z przeprowadzonych do-
tychczas badań, podobne pomiary podejmowano w grupach pa-
cjentów z marskością wątroby [12, 13, 14, 15].  Zmiany w składzie 
ciała są obserwowane także w grupach pacjentów onkologicznych 
[16, 17, 18, 19, 20, 21]. Na podstawie dokonanego przeglądu pi-
śmiennictwa podjęto decyzję o przeprowadzeniu oceny zmian, 
jakie następują po interwencji chirurgicznej u pacjentów zakwa-
lifikowanych na operacyjne leczenie zmian pierwotnych i prze-
rzutowych w obrębie wątroby.     

Woda wewnątrzkomórkowa stanowi około 40% całkowitej masy 
ciała, z kolei zewnątrzkomórkowa około 20%. Stosunek tych prze-
strzeni zmienia się w ciągu życia, zależy od wieku, płci oraz ilości 
tkanki tłuszczowej. Woda zewnątrzkomórkowa składa się z płynu 
śródmiąższowego, płynu wewnątrznaczyniowego ‒ osocza oraz 
wody transkomórkowej obejmujących tzw. „trzecią przestrzeń”. 
Przestrzeń ta stanowi 2,5% masy ciała i jest to objętość wody jaka 
znajduje się w układach: pokarmowym, moczowym, płciowym, 
a także oddechowym, płynie mózgowo-rdzeniowym, płynie ma-
ziowym w stawach, gałce ocznej oraz przestrzeniach surowiczych. 
Wodę wewnątrzkomórkową dzieli się na wodę pozanaczyniową 
zawartą w komórkach tkanek oraz wewnątrznaczyniową zawartą 
w elementach morfotycznych krwi [22]. W badanej grupie zaob-
serwowano przemieszczenie się wody z przestrzeni wewnątrzko-
mórkowej do przestrzeni zewnątrzkomórkowej przy jednoczesnym 
braku znaczących różnic w ilości całkowitej wody w organizmie. 
Taka tendencja może świadczyć o tym, że jest to wynik interwencji 
chirurgicznej, niezależnie od ilości utraconej krwi podczas zabie-
gu. W celu szerszej diagnostyki zmian w przestrzeniach wodnych 
organizmu powinno się również oznaczyć stężenie albumin, białka 
całkowitego oraz jonów sodu i potasu. Pozwoli to na dokładniej-
sze zobrazowanie zmian w tych przestrzeniach. 

Ocena zawartości tkanki tłuszczowej wśród badanych wskazuje 
na występowanie jej nadmiaru w grupie mężczyzn, uśredniona 
zawartość po operacji wyniosła 27,4%, (norma 13,0‒25,0% [23]). 
Odsetek tkanki tłuszczowej u badanych kobiet mieścił się w za-
kresie normy, uśredniona zawartość po operacji wyniosła 31,7%, 
(norma 23,0‒36,0% [23]). Ponadto wykazano, że zabieg chirurgicz-
ny przyczynił się do obniżenia  zawartości tej tkanki. 
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