
STRESZCZENIE  

Niewydolność serca (ang. Heart Failure, HF) pozostaje rosnącą, globalną epidemią, 

której częstość występowania szacuje się na > 37,7 mln osób na całym świecie. HF obejmuje 

około 1-2% dorosłej populacji ludzi w rozwiniętych krajach. Wobec tego problem ten dotyka 

około 6,5-10 milionów Europejczyków. W Polsce dotyczy on w przybliżeniu 600-700 tys. 

(2,6% populacji ogólnej). W badaniach polskich pacjentów powyżej 65 r.ż. zgłaszających się 

do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej HF rozpoznaje się u 53% pacjentów, z których 39% 

kwalifikuje się jako III lub IV klasę wg New York Heart Association (NYHA).. Głównym 

celem niniejszej pracy było porównanie danych demograficznych, klinicznych, 

laboratoryjnych, opisujących skład i właściwości elektryczne ciała (pochodzących z analizy 

impedancji bioelektrycznej (ang. bioelectrical impedance analysis, BIA)) oraz innych 

opisujących stan odżywienia (za pomocą skal takich jak: skala ryzyka związanego ze stanem 

odżywienia (ang. Nutritional Risk Score, NRS) czy subiektywnej globalnej oceny stanu 

odżywienia (ang. Subjective Global Assesment, SGA)) w grupie chorych na przewlekłą HF w 

zależności od stopnia zaawansowania choroby wg NYHA (ang. New York Heart Association). 

Dodatkowo podjęto próbę wyodrębnienia parametrów BIA charakteryzujących się wysoką 

przydatnością diagnostyczną a zarazem potencjalnie umożliwiających przewidzieć zaostrzenie 

HF w fazie przedklinicznej.  

Badaniem objęto 150 pacjentów Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki, 

Pracownią Elektroterapii, Pracownią Echokardiografii 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w 

Lublinie ze zdiagnozowaną przewlekłą HF. Historie choroby posłużyły za źródło danych o 

pacjentach. W grupie badanej dominowali mężczyźni (61,3%). Mediana wieku chorych 

wynosiła 74 lata (zakres: 38-109 lat). Pacjentów podzielono na grupy ze względu na 

klasyfikację niewydolności serca wg NYHA. Dominowali chorzy w II stopniu niewydolności 

choroby wg NYHA (30%). Kolejne pod względem częstości stopnie przedstawiały się 

następująco: pacjenci w III (25,3%), IV (23,3%) i I stopniu (21,3%) niewydolności serca. 

Częściej występowali chorzy z zaostrzoną postacią choroby (52,7%).  

W pracy w celu oceny stanu odżywienia wykorzystane zostały: skala SGA, skala NRS, 

parametry bezpośrednie analizy impedancji bioelektrycznej (impedancja (ang. impedance, Z), 

rezystancja (ang. resistance, R), reaktancja (ang. reactance, Xc), pojemność błony komórkowej 

(ang. membrane capatitance, Cm)) oraz pośrednie (kąt fazowy (ang. phase angle, PA), masa 

tkanki tłuszczowej (ang. fat mass, FM), FM%, masa tkanki beztłuszczowej (ang. fat-free mass, 



FFM), FFM%). Ocenę stanu nawodnienia dokonano w oparciu o analizę parametrów 

pośrednich impedancji (całkowita ilość wody w organizmie (ang. total body water, TBW), 

TBW%, objętość płynu zewnątrzkomórkowego (ang. extra-cellular fluid, ECF), ECF%, 

objętość płynu wewnątrzkomórkowego (ang. intra-cellular fluid, ICF), ICF%). U wszystkich 

badanych wykonano i przeanalizowano, standardowy dla pacjentów z HF, pakiet badań 

laboratoryjnych. U wszystkich chorych wykonano również badanie echokardiograficzne 

zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Towarzystwa Echokardiograficznego (ang. American 

Society of Echocardiography, ASE) i Europejskiego Stowarzyszenia Obrazowania Układu 

SercowoNaczyniowego (ang. European Association of Cardiovascular Imaging, EACVI) z 

2016 r. z oceną typowych parametrów echokardiograficznych.  

Do uzyskania wartości parametrów BIA wykorzystano aparat ImpediMed 

bioimpedance analysis SFB7 BioImp v1.55 (Pinkenba qld 4008, Australia). Pomiarów 

dokonano przy częstotliwości prądu 5, 50, 100 i 200 kHz – u każdego pacjenta wykonywano 

pomiar trzykrotnie. Średnią z 3 pomiarów użyto do przeprowadzenia analizy statystycznej. 

Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej (numer KE-0254/64/2017).  

Średnia waga chorych wynosiła 82,3 ± 19 kg (zakres 42-162 kg). Natomiast średni 

wskaźnik masy ciała (ang. body mass index, BMI) pacjentów wynosił 29.3 ± 6 kg/m2 (zakres 

18,7-53,2 kg/m2). Masa tkanki tłuszczowej wynosiła 26,6 ±13,3 kg (32,2 ± 1,4%). Z kolei 

beztłuszczowa masa ciała wynosiła średnio 54,6 ±14.7 kg (67,8 ± 11,4%). Dominowali chorzy, 

u których ryzyko żywieniowe było niskie (1 – 30%, 2 – 20,7%). Z kolei odsetki chorych, z 

wysokim ryzykiem żywieniowym wg NRS (3, 4 i 5) wynosiły odpowiednio 14%, 16% oraz 

2%. Przeważali chorzy z umiarkowanym niedożywieniem wg skali SGA (46,7%). Chorych w 

dobrym stanie odżywienia było z kolei 43,3%. Pacjenci z ciężkim niedożywieniem stanowili 

10% populacji badanej. Z kolei chorych z kacheksją w grupie badanej było 44,67%.  

W badaniu odnotowano znamiennie częstsze występowanie IV stopnia niewydolności 

serca wg NYHA u mężczyzn w porównaniu do kobiet (p=0,0322). Skurczowe ciśnienie tętnicze 

było znamiennie niższe w IV w porównaniu do I i II stopnia niewydolności serca wg NYHA 

(p=0,0046). U chorych w IV stopniu zaawansowania obrzęki notowano istotnie częściej w 

porównaniu do pozostałych stopni (p<0,0001). Również zaostrzenia choroby obserwowano 

znamiennie częściej w IV stopniu w porównaniu do stopni I lub II wg NYHA (42,3% vs 

odpowiednio 2,6% lub 12,8%). Duszność spoczynkowa i nocna także występowały istotnie 

najczęściej w IV stopniu niewydolności serca wg NYHA (odpowiednio: 59,3% oraz 63,3%; w 



obu przypadkach p<0,0001). Natomiast duszność wysiłkowa znamiennie częściej dotykała 

chorych w II lub III stopniu (28,3% w obu przypadkach) w porównaniu do stopnia I (18,6%) 

lub IV (24,6%) (p=0,0056). Z kolei zmęczenie występowało znamiennie częściej u chorych w 

IV stopniu (28,9%) w porównaniu do stopni I lub II (odpowiednio: 16,9% lub 26,3%; 

p=0,0003). 

W analizie parametrów BIA, w podgrupie kobiet i mężczyzn uzyskano znamiennie 

niższe wartości FM% u chorych w IV stopniu w porównaniu do stopnia I i II niewydolności 

serca wg NYHA (odpowiednio: p=0,0171, p=0,0239). W podgrupie kobiet, w przypadku 

pozostałych badanych zmiennych nie odnotowano statystycznie znamiennych różnic w 

zależności od stopnia niewydolności serca wg NYHA. W podgrupie mężczyzn odwrotną 

zależność zaobserwowano w przypadku FFM% (p=0,0239) a podobną zależność dla TBW% 

(p=0,0239). Dodatkowo w podgrupie mężczyzn uzyskano znamiennie niższe wartości ECF u 

chorych w stopniu II w porównaniu do stopni I, III i IV wg NYHA (p=0,0432). U chorych w II 

stopniu w porównaniu do stopni I, III i IV niewydolności serca wg NYHA wykazano również 

znamiennie wyższe wartości parametru Z mierzonego przy częstotliwościach 5, 50, 100, 200 

kHz (odpowiednio: p=0,0163, p=0,0148, p=0,0139, p=0,0121) oraz parametru R mierzonego 

przy częstotliwościach 5, 50, 100, 200 kHz (odpowiednio: p=0,0157, p=0,0139, p=0,0130, 

p=0,0131).  

W ocenie badania echokardiograficznego odnotowano znamiennie niższe wartości 

frakcji wyrzutowej (ang. ejection fraction, EF%) u chorych w stopniu IV w porównaniu do 

stopni I, II i III (p<0,0001). Z kolei w przypadku wymiaru końcowoskurczowego lewej komory 

(ang. left ventricular end-systolic dimension, LVESd) i wymiaru końcoworozkurczowego lewej 

komory (ang. left ventricular end-diastolic dimension, LVEDd) w IV stopniu w porównaniu do 

stopni I i II odnotowano znamiennie wyższe wartości tych parametrów (odpowiednio: 

p=0,0011, p=0,0007). Również w przypadku wymiaru lewego przedsionka (ang. left atrial 

dimension, LAD) zaobserwowano znamiennie wyższe jego wartości u chorych w IV w 

porównaniu do I stopnia niewydolności serca wg NYHA (p=0,0183). Zbliżoną zależność 

odnotowano dla wymiaru drogi odpływu prawej komory (ang. right ventricular outflow tract, 

RVOT) (IV vs I, II, III; p=0,0005). Z kolei w przypadku pomiaru wychylenia skurczowego 

pierścienia trójdzielnego (ang. tricuspid annulus plane systolic excursion, TAPSE) znamiennie 

niższe jego wartości obserwowano u chorych w stopniu IV w porównaniu do pacjentów w 

stopniach I lub II (p=0,0005). Z kolei dla ciśnienia skurczowego w tętnicy płucnej (ang. 



pulmonary artery systolic pressure, PASP) istotnie wyższe wartości notowano w stopniu IV w 

porównaniu do I lub II stopnia (p=0,0004). Również wartości wymiaru żyły głównej dolnej 

(ang. inferior vena cava, IVC) były znamiennie wyższe w stopniu IV w porównaniu do stopni 

I-III (p<0,0001). 

W zakresie badań laboratoryjnych uzyskano znamiennie niższe wartości albumin i 

liczby limfocytów u chorych w stopniu IV w porównaniu do pacjentów w stopniu II i III 

niewydolności serca wg NYHA (odpowiednio: p=0,0186, p=0,0164). Znamiennie wyższe 

wartości poziomu białka C-reaktywnego (ang. C-reactive protein, CRP) i N-końcowego 

fragmentu propeptydu natriuretycznego typu B (ang. N-terminal pro-brain natriuretic peptide, 

NT-proBNP) wykazywali chorzy w stopniu IV w porównaniu do stopni I, II lub III 

(odpowiednio: p<0,0001, p<0,0001). Z kolei w przypadku kreatyniny odnotowano znamiennie 

wyższe wartości tego parametru u chorych w III i IV stopniu HF wg NYHA w porównaniu do 

stopnia II (p=0,0339). 

Analiza wyników przedstawionych w pracy pozwala na wyciągnięcie następujących 

wniosków:  

1. W grupie badanych osób z przewlekłą HF odnotowano znamiennie częstsze 

występowanie IV stopnia niewydolności serca wg NYHA w grupie mężczyzn w porównaniu 

do kobiet.  

2. HF w IV stopniu niewydolności serca wg NYHA charakteryzuje się niższymi 

wartościami skurczowego ciśnienia tętniczego, LVEF, częściej występującymi obrzękami, 

dusznością spoczynkową i nocną, zmęczeniem oraz częstszymi zaostrzeniami przebiegu 

klinicznego.  

3. Ocena odżywienia u pacjentów z HF jest niezwykle ważna. Pacjenci z HF w IV 

stopniu niewydolności serca wg NYHA charakteryzują się częstszym występowaniem 

wyższego ryzyka żywieniowego (NRS), ciężkiego niedożywienia ocenianego wg skali SGA 

oraz kacheksji. 

4. Mężczyźni z HF w IV stopniu wg NYHA charakteryzują się istotnie niższymi 

wartościami FM% oraz istotnie wyższymi wartościami FFM% i TBW%. W podgrupie kobiet 

w IV stopniu niewydolności serca wg NYHA obserwowano istotnie niższe wartości FM%. 



5. Parametry Z i R, mierzone za pomocą BIA w podgrupie mężczyzn, charakteryzują 

się znamiennie wyższymi wartościami w II stopniu HF wg NYHA, niezależnie od 

częstotliwości stosowanego prądu. 

6. W ciężkiej postaci HF możemy obserwować niskie wartości limfocytów krwi 

obwodowej oraz niską wartość albumin. Ta grupa pacjentów charakteryzuje się podwyższoną 

wartością CRP, kreatyniny oraz NT-proBNP. 

Podsumowując należy stwierdzić, że właściwości elektryczne tkanek osób chorych z 

HF istotnie się różnią w zależności od stopnia ciężkości choroby, a wybrane parametry BIA, 

dzięki którym ta różnica została wyeksponowana, mogą stać się przydatnym klinicznie 

narzędziem rutynowej oceny stanu odżywienia w tej grupie pacjentów. 



ABSTRACT  

 

Heart Failure (HF) remains a growing, global epidemic with an estimated incidence of> 

37.7 million people worldwide. HF covers approximately 1-2% of the adult human population 

in developed countries. Therefore, this problem affects approximately 6.5-10 million 

Europeans. In Poland, it is approximately 600-700 thousand. (2.6% of the general population). 

In studies of Polish patients over 65 years of age patients reporting to primary care physicians, 

HF was diagnosed in 53% of patients, of which 39% had New York Heart Association class 

(NYHA) III or IV. The main purpose of this study was to compare demographic, clinical and 

laboratory data describing the composition and electrical properties of the body (derived from 

bioelectrical impedance analysis (BIA)) and other data describing the nutritional status (using 

scales such as: Nutritional Risk Score (NRS) or Subjective Global Assesment (SGA) in a group 

of patients with chronic HF depending on the degree of disease advancement according to 

NYHA. Additionally, an attempt was made to distinguish BIA parameters that are highly 

diagnostic and at the same time make it possible to predict exacerbation of HF in the preclinical 

phase.  

The study included 150 patients treated at the Clinic of Cardiology and Internal 

Medicine, Department of Cardiology, Military Hospital in Lublin with diagnosed chronic HF. 

Disease histories served as the source of patient data. The study group was dominated by men 

(61.3%). The median age of patients was 74 years (range: 38-109 years). The patients were 

divided into groups according to the NYHA classification of heart failure. Patients with stage 

II disease disease according to NYHA predominated (30%). The next most frequent grades 

were as follows: patients in stage III (25.3%), stage IV (23.3%) and stage I (21.3%). Patients 

with an exacerbated form of the disease were more frequent (52.7%).  

In the study, the following parameters were used to assess the nutritional status: SGA 

scale, NRS scale, direct parameters of bioelectric impedance analysis (impedance (Z), 

resistance (R), reactance (Xc), membrane capacitance (Cm)) and indirect parameters (phase 

angle (PA), fat mass (FM), FM%, fat-free mass (FFM), FFM%). The hydration status was 

assessed based on the analysis of indirect impedance parameters (total body water (TBW), 

TBW%, extra-cellular fluid (ECF), ECF%, intra-cellular fluid (ICF), ICF%). A standard 

package of laboratory tests for 122 patients with HF was performed and analyzed in all patients. 

Echocardiography was also performed in all patients in accordance with the American Society 



of Echocardiography (ASE) and European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) 

recommendations of 2016, with the assessment of typical echocardiographic parameters.  

The ImpediMed bioimpedance analysis SFB7 BioImp v1.55 apparatus (Pinkenba qld 

4008, Australia) was used to obtain the BIA parameter values. Measurements were made at the 

current frequency of 5, 50, 100 and 200 kHz - each patient was measured three times. The mean 

of the 3 measurements was used to perform the statistical analysis. The study was approved by 

the Bioethics Committee (number KE-0254/64/2017).  

The mean weight of the patients was 82.3 ± 19 kg (range 42-162 kg). In contrast, the 

mean body mass index (BMI) of the patients was 29.3 ± 6 kg / m2 (range 18.7-53.2 kg / m2). 

The weight of the adipose tissue was 26.6 ± 13.3 kg (32.2 ± 1.4%). In turn, lean body mass was 

on average 54.6 ± 14.7 kg (67.8 ± 11.4%). Patients with low nutritional risk (1 - 30%, 2 - 20.7%) 

dominated. In turn, the percentage of patients with high nutritional risk according to the NRS 

(3, 4 and 5) was 14%, 16% and 2%, respectively. Patients with moderate malnutrition according 

to the SGA scale predominated (46.7%). 43.3% of patients were in good nutritional status. 

Patients with severe malnutrition accounted for 10% of the study population. In turn, patients 

with cachexia in the study group were 44.67%.  

The study showed a significantly higher incidence of NYHA stage IV heart failure in men 

compared to women (p = 0.0322). Systolic blood pressure was significantly lower in IV, 

compared to NYHA grade I and II (p = 0.0046). In stage IV patients, edema was significantly 

more frequent than in the remaining stages (p<0.0001). Also, exacerbations of the disease 

were observed significantly more often in grade IV compared to NYHA grades I or II (42.3% vs. 

2.6% or 12.8%, respectively). Dyspnoea at rest and at night was also significantly more 

common in NYHA stage IV (59.3% and 63.3%, respectively; both p <0.0001). However, 

exercise-induced dyspnoea significantly more often affected patients in stage II or III (28.3% 

in both cases) compared to stage I (18.6%) or IV (24.6%) (p = 0.0056). On the other hand, 

fatigue was significantly more frequent in stage IV patients (28.9%) compared to stage I or II 

(16.9% or 26.3%, respectively; p = 0.0003). 

In the analysis of BIA parameters, significantly lower values of FM% were obtained in 

patients with stage IV in the subgroup of women and men compared to stage I and II according 

to NYHA (p = 0.0171, p = 0.0239, respectively). In the subgroup of women, in the case of the 

other examined variables, no statistically significant differences were found depending on the 

degree of heart failure according to NYHA. In the subgroup of men, a reverse relationship was 



observed for FFM% (p = 0.0239) and a similar relationship for TBW% (p = 0.0239). Additionally, 

in the subgroup of men, significantly lower ECF values were obtained in patients with stage II 

compared to grades I, III and IV according to NYHA (p = 0.0432). In patients with stage II, 

compared to stages I, III and IV of heart failure according to NYHA, significantly higher values 

of the Z parameter measured at frequencies 5, 50, 100, 200 kHz (respectively: p = 0.0163, p = 

0.0148 , p = 0.0139, p = 0.0121) and the parameter R measured at frequencies 5, 50, 100, 200 

kHz (respectively: p = 0.0157, p = 0.0139, p = 0.0130, p = 0.0131). In the assessment of 

echocardiography, significantly lower values of the ejection fraction (EF%) were noted in 

patients with stage IV compared to stages I, II and III (p <0.0001). 

In terms of laboratory tests, significantly lower values of albumin and lymphocyte 

count were obtained in patients with stage IV compared to patients with stage II and III heart 

failure according to NYHA (p = 0.0186, p = 0.0164, respectively). Grade IV patients showed 

significantly higher C-reactive protein (CRP) and N-terminal pro brain natriuretic peptide 

(NTproBNP) levels compared to grades I, II or III (p <0.0001, p <0.0001, respectively). On the 

other hand, in the case of creatinine, significantly higher values of this parameter were noted 

in patients with stage III and IV of HF according to NYHA as compared to stage II (p = 0.0339). 

The analysis of the results presented in the work allows the following conclusions to 

be drawn: 

1. In the group of people with chronic HF, the incidence of NYHA grade IV heart failure 

was significantly more frequent in the group of men compared to women. 

2. HF in NYHA stage IV heart failure is characterized by lower systolic blood pressure, 

LVEF, more frequent edema, dyspnoea at rest and night, fatigue and more frequent 

exacerbations of the clinical course. 

3. Nutritional assessment in patients with HF is extremely important. Patients with HF 

in NYHA stage IV heart failure are characterized by a greater incidence of higher nutritional 

risk (NRS), severe malnutrition as assessed by SGA and cachexia. 

4. Men with HF grade IV according to NYHA are characterized by significantly lower 

values of FM% and significantly higher values of FFM% and TBW%. Significantly lower values 

of FM% were observed in the subgroup of women with NYHA stage IV heart failure. 



5. The Z and R parameters, measured by BIA in the male subgroup, are characterized 

by significantly higher values in NYHA HF II, regardless of the frequency of the applied current. 

6. In severe HF we can observe low values of peripheral blood lymphocytes and a low 

value of albumin. This group of patients is characterized by an increased value of CRP, 

creatinine and NT-proBNP. 

 To sum up, it should be stated that the electrical properties of the tissues of patients 

with HF differ significantly depending on the severity of the disease, and the selected BIA 

parameters, thanks to which this difference has been exposed, may become a clinically useful 

tool for the routine assessment of the nutritional status in this group of patients. 

 

 

 


