
STRESZCZENIE 
 
 
  Gonartroza (GA) oraz niedożywienie są schorzeniami dotykającymi podobne grupy 

pacjentów. Nie są dostępne skuteczne metody leczenia zachowawczego GA. Złotym 

standardem leczenia zaawansowanej GA jest zabieg TKA. Niedożywienie jest 

modyfikowalnym czynnikiem ryzyka zabiegów operacyjnych. Zrozumienie wpływu 

niedożywienia na powikłania okołooperacyjne i wyniki pooperacyjne ma ważne konsekwencje. 

Obejmują one wybór odpowiednich pacjentów do zabiegu operacyjnego, wyznaczenie 

odpowiedniego terminu operacji oraz przekazanie pacjentowi informacji o możliwych 

powikłaniach.  

 Celem pracy była ocena stanu odżywienia pacjentów poddanych zabiegowi TKA przy 

użyciu różnych narzędzi. Pełna i dokładna analiza składu ciała jest możliwa dzięki 

zastosowaniu BIA. Metoda ta pozwala między innymi określić zawartość tkanki tłuszczowej 

oraz beztłuszczowej masy ciała, a także całkowitą ilość wody ustroju oraz stosunki 

w przestrzeniach wodnych, czyli ilość wody wewnątrzkomórkowej  

i zewnątrzkomórkowej.  

 Do grupy badanej zakwalifikowano 58 kobiet w wieku 49-84 lata, u których 

przeprowadzono zabieg TKA z powodu zaawansowanej GA. W dniu poprzedzającym zabieg 

operacyjny zlecono u pacjentek zestaw badań laboratoryjnych, obejmujących: morfologię, OB, 

mocznik, kreatyninę, elektrolity, INR, CRP, albuminy, białko całkowite, żelazo w surowicy, 

HbsAg, anty-HCV oraz glukozę. W zależności od obecności chorób tarczycy zlecono 

oznaczenie TSH, FT3, FT4. Następnie oceniono stan odżywienia przy pomocy skal SGA i NRS 

2002, wykonywano pomiary antropometryczne obejmujące obwody ramienia, uda, goleni. 

Przeprowadzono TWiS oraz analizę impedancji elektrycznej. 

 Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na związek pomiędzy niedożywieniem 

a parametrami elektrycznymi uzyskanymi z pomiaru BIA – Cm i Ph mierzonego przy 

częstotliwości 50 kHz. Test oparty na jednoczesnej analizie Ph przy  

50 kHz i Cm umożliwiał odróżnienie chorych niedożywionych od prawidłowo odżywionych. 

Jednocześnie potwierdzono, iż niskie stężenie albuminy w surowicy krwi oraz niskie wartości 

Ph (punkt odcięcia 4,57o) i Cm (punkt odcięcia 1,39 nF) przy 50 kHz były związane z dłuższym 

czasem pobytu chorych na oddziale ortopedii po wykonanej TKA. Wykazano wartość 

diagnostyczną badanych parametrów BIA, umożliwiających odróżnienie chorych 

hospitalizowanych po zabiegu TKA dłużej niż 10 dni od chorych hospitalizowanych krócej niż 

10 dni. Nie odnotowano istotnej korelacji pomiędzy sprawnością funkcjonalną oraz czasem 



hospitalizacji chorych niedożywionych i prawidłowo odżywionych. Ocena stanu odżywienia 

przy pomocy BIA przed zabiegiem TKA może być pomocna w diagnozowaniu niedożywienia, 

przez co umożliwia wcześniejszą interwencję żywieniową. Ocena stanu odżywienia może 

pomóc w skróceniu hospitalizacji oraz zmniejszeniu liczby powikłań.  

 



ABSTRACT 
 Gonarthrosis (GA) and malnutrition are diseases affecting similar patient groups. No 

effective conservative treatment for GA is available. The gold standard for treating advanced 

GA is TKA. Malnutrition is a modifiable risk factor for surgical procedures. Understanding the 

effects of malnutrition on perioperative and postoperative outcomes has important implications, 

these include the selection of appropriate patients for surgery, the designation of the appropriate 

time for the operation and providing the patient with information about possible complications. 

 The aim of the study is to assess the nutritional status of patients undergoing TKA using 

various tools. Full and accurate analysis of body composition is possible due to the use of BIA. 

This method allows, among others, to determine the content of adipose tissue and lean body 

mass, as well as the total amount of body water and ratios in water spaces, i.e. the amount of 

intracellular and extracellular water. 

58 women aged 49-84 who underwent TKA due to advanced GA were qualified to the 

study group. On the day preceding the surgery, patients were ordered a set of laboratory tests 

including: complete blood count, ESR, urea, creatinine, electrolytes, INR, CRP, albumin, total 

protein, serum iron, HbsAg, anti-HCV and glucose. Depending on the presence of a thyroid 

gland disease, TSH, FT3, FT4 tests were ordered. Next, the nutritional status was assessed using 

the SGA and NRS 2002 scales, anthropometric measurements were performed involving the 

arm, thighs and shins circumference. A FS test was performed and an BIA analysis was 

performed. 

The results of the research indicate the relationship between malnutrition and electrical 

parameters obtained from BIA – Cm and Ph measurement measured at 50kHz. The test based 

on simultaneous Ph analysis at 50 kHz and Cm allowed to distinguish malnourished patients 

from properly fed ones. At the same time, it was confirmed that low serum albumin and low Ph 

(cut-off point 4.57o) and Cm (cut-off point 1.39 nF) at 50kHz were associated with longer 

hospital stay of patients in the orthopedics department after TKA. The diagnostic value of the 

tested BIA parameters has been demonstrated, enabling the distinction between patients 

hospitalized after TKA for more than 10 days and patients hospitalized for less than 10 days.  

 There was no significant correlation between functional efficiency and the hospital 

duration time of malnourished and properly fed patients. Nutritional assessment with use of 

BIA, prior to arthroplasty may be helpful in detecting malnutrition, which allows for earlier 

nutritional intervention. Nutritional assessment can help reduce length of hospitalization and 

complications of malnourished and properly fed patients.  


