
Streszczenie 

Marskość wątroby jest chorobą przewlekłą postępującą o wieloczynnikowej etiologii 

prowadzącą do nieodwracalnego uszkodzenia miąższu wątroby jak również upośledzenia jej 

funkcji i rozwoju szeregu powikłań. Do głównych powikłań marskości wątroby należy 

wodobrzusze, spontaniczne bakteryjne zapalenie otrzewnej, encefalopatię wątrobową, 

krwawienie z żylaków przełyku, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej zespół 

wątrobowo nerkowy i zespół wątrobowo-płucny. Najczęstszym powikłaniem mw jest 

wodobrzusze, które występuje u 60% chorych. Jego pojawienie się jest negatywnym 

czynnikiem prognostycznym zgonu pacjentów z mw. Niedożywienie wraz z postępującym 

spadkiem tkanki mięśniowej, rozwojem insulinooporności, zaburzeniami wchłaniania oraz 

trawienia, nasilają objawy choroby. W przebiegu mw szczególnie często występują zaburzenia 

elektrolitowe, wynikające z procesów patogenetycznych jak np. zasadowica hipokalemiczna na 

skutek hiperaldosteronizmu, ale także mogą być wynikiem stosowanego leczenia 

moczopędnego. Zaburzenia elektrolitowe mogą inicjować rozwój encefalopatii wątrobowej  

oraz zapowiadać zespół wątrobowo-nerkowy, który obarczony jest wysoką śmiertelnością. 

Niezwykle istotne jest pozyskanie precyzyjnych informacji dotyczących składu ciała 

szczególnie u pacjentów z mw. Obecnie wykorzystywane narzędzia diagnostyczne mają dość 

skomplikowane procedury obliczeniowe lub są bardzo kosztowne jak chociażby 

absorpcjometria podwójnej energii  promieniowania rentgenowskiego-Dual Energy X-ray 

Absorptiometry (DEXA), czy też tomografia impedancyjna. Natomiast bioimpedancja 

elektryczna (BIA) daje możliwość w stosunkowo łatwego sposobu dostarczania niezbędnych 

informacji dotyczących nawodnienia oraz  odżywienia organizmu. Badanie jest nieinwazyjne, 

trwa 5 min. i dostarcza informacji dotyczących  przewodnienia ustroju, objętości płynów 

przestrzeni zewnątrzkomórkowej, wewnątrzkomórkowej oraz parametrów stanu odżywienia, 

poprzez pomiar masy beztłuszczowej ciała, masy tkanki tłuszczowej, indeksu tkanki 

tłuszczowej. Szczególnie obiecujący jest pomiar kąta fazowego, który jak wynika z 

piśmiennictwa  bywa określany jako wskaźnik rokowniczy w chorobach nowotworowych, ale 

także infekcji wirusem niedoboru odporności czy też w mw i koreluje ze stopniem 

niedożywienia organizmu.  

Celem  mojej pracy była ocena wybranych parametrów stanu nawodnienia i odżywienia 

ocenianych metodą BIA u pacjentów z mw. Mw zdiagnozowano w oparciu o powszechnie 

uznane kryteria: wywiad, badanie fizykalne, badania funkcji wątroby, badania obrazowe: 

ultrasonografia jamy brzusznej, tomografia komputerowa jamy brzusznej, ultrasonografia 



metodą Doppler ̕ a oceniająca wielkość, strukturę oraz echogeniczność wątroby i śledziony 

układ wrotny eliminując inne, również pozawątrobowe i przedwątrobowe przyczyny 

nadciśnienia wrotnego. Dodatkowo u wszystkich pacjentów wykonano badanie 

panendoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego w poszukiwaniu żylaków przełyku 

i dna żołądka jako istotnego objawu nadciśnienia w układzie wrotnym w przebiegu mw. 

W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 210 pacjentów. Wśród badanych 

wyodrębniłem grupę 121 pacjentów z mw. Do grupy kontrolnej zakwalifikowałem osoby 

zdrowe nie przyjmujące przewlekle żadnych leków nie nadużywające alkoholu, u których 

podstawowe parametry laboratoryjne, obraz badania ultrasonograficznego jamy brzusznej i 

prześwietlenia klatki piersiowej pozostawały w normie. Pacjentów z mw podzieliłem na trzy 

grupy zgodnie z klasyfikacją CPS: A, B, C . Zastosowane kryterium podziału to: obecność 

encefalopatii, obecność wodobrzusza, stężenie bilirubiny, poziom albumin, wartość INR oraz 

na dwie grupy wg punktowej skali MELD. Do pierwszej grupy zakwalifikowałem pacjentów, 

u których wartość punktowa wynosiła 0-15 punktów, do drugiej grupy powyżej 15 punktów. 

Zastosowałem również podział ze względu na płeć. 

  Celem oceny stanu nawodnienia i odżywienia dla wyodrębnionych grup pacjentów i dla 

osób zdrowych dokonałem pomiarów antropometrycznych: masa ciała, wzrost, wskaźnik BMI. 

Pomiarów składu przestrzeni zewnątrz i wewnątrzkomórkowej ciała ludzkiego dokonałem 

metodą BIA przy użyciu analizatora bioimpedancji BCM oraz zestawu elektrod o wielkości 

7,7cmx1,9cm. Elektrody przykładane były do dłoni i stopy po tej samej stronie ciała. Pomiar 

oporu elektrycznego wykonany został przy użyciu  częstotliwości  od 5 kHz  do 1000 kHz. 

Ponadto poddałem analizie miarę kąta fazowego dla wybranych częstotliwości: 50 kHz, 200 

kHz i 500 kHz. 

W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymanych wyników stwierdziłem, że zarówno 

przewodnienie , całkowitaa zawartość wody w ustroju jak i objętość wody 

zewnątrzkomórkowej w sposób istotny statystycznie są wyższe w klasie B i C niż w klasie A i 

u zdrowych. Podobne tendencje zaobserwowałem przy podziale pacjentów wg skali MELD. 

Znamiennie wyższe wartości przewodnienia stwierdziłem u tych pacjentów, którzy zgromadzili 

więcej niż 15 punktów w odniesieniu do badanych z grupy 0-15 punktów i osób zdrowych. 

Natomiast grupa mężczyzn z mw wykazywała istotnie statystycznie wyższe wartości 

przewodnienia niż kobiet z mw. Badaniom poddałem również objętość wody 

zewnątrzkomórkowej oraz całkowitą zawartość wody w ustroju. Zaobserwowałem wyższe 

istotnie statystycznie wartości tych parametrów w klasie B i C niż w A i u osób zdrowych. 

Wartość TBW i ECW nie różniła się w sposób istotny statystycznie między pacjentami z mw 



kwalifikowanymi do grup 0-15 punktów i >15 punktów wg skali MELD, ale była istotnie 

statystycznie wyższa w obu grupach w porównaniu do osób zdrowych. Nie wykazałem 

znamiennych statystycznie różnic w wartości ICW między żadną z badanych grup. Wśród 

parametrów stanu odżywienia odnotowałem istotnie statystycznie wyższe wartości zawartości 

tkanki tłuszczowej, również tej bez zawartości wody u pacjentów z mw porównując do grupy 

kontrolnej, ale także wyższe wartości w skali B i C wg CPS w stosunku do grupy kontrolnej. 

Nie zaobserwowałem znamiennie istotnych statystycznie różnic tego parametru między 

grupami B i C wg CPS oraz między A i pozostałymi badanymi grupami. Istotne różnice FAT i 

ATM wykazałem między poszczególnymi grupami skali MELD a grupą kontrolną. Nie 

wykazałem różnic istotnych statystycznie dla masy tkanki beztłuszczowej i indeksu tkanki 

tłuszczowej między badanymi grupami. Interesujące wydają się wnioski nasuwające się w 

wyniku analizy wartości kąta fazowego. Z przeprowadzonego badania wynika, że wartość kąta 

fazowego dla częstotliwości 50 kHz, 200 kHz i 500 kHz była istotnie statystycznie niższa u 

pacjentów z mw, także tych pozostających w klasie B i C niż  u chorych w klasie A i zdrowych 

ochotników. Istotne jest, że przy najniższej z zastosowanych częstotliwości 50 kHz kąt fazowy 

różnił się istotnie miedzy obiema grupami chorych w odniesieniu do skali MELD a także grupą 

zdrowych pacjentów.  

Wartości kąta fazowego przy częstotliwości 200 kHz i 500kHz w każdej z grup z mw były 

znamiennie statystycznie niższe niż  w grupie kontrolnej  

 

Na podstawie przeprowadzonych badań wysunąłem następujące wnioski: 

1. Metoda bioimpedancji elektrycznej jest użytecznym narzędziem w ocenie stanu 

nawodnienia i odżywienia u chorych z marskością wątroby. 

2. Pacjenci z marskością wątroby wykazują większe przewodnienie, całkowitą zawartość 

wody w ustroju, objętość wody zewnątrzkomórkowej, masę tkanki tłuszczowej także z 

zawartością wody w tej tkance oraz indeks tkanki tłuszczowej niż osoby zdrowe. 

3. Stan nawodnienia określany przewodnieniem, całkowitą zawartością wody w ustroju, 

objętością wody zewnątrzkomórkowej u chorych z marskością wątroby koreluje ze 

stopniem zaawansowania choroby.  

4. Chorzy z marskością wątroby prezentują niższe wartości kąta fazowego niż osoby 

zdrowe i wartość ta koreluje z zaawansowaniem procesu chorobowego. Zatem ten 

parametr może służyć ocenie stopnia zaawansowania zmian marskich w wątrobie. 

5. Objętość przestrzeni wewnątrzkomórkowej, masa tkanki beztłuszczowej i indeks tkanki 

tłuszczowej u chorych z marskością wątroby prezentują podobne wartości jak osoby 



zdrowe. 

6. Wyższe wartości przewodnienia u mężczyzn z marskością wątroby niż u kobiet 

pozwalają sugerować, że płeć męska predysponuje do zaburzeń stanu nawodnienia 

określanego tym parametrem w marskości wątroby. 

7. Płeć nie ma wpływu na wartości wybranych parametrów stanu odżywienia: masę tkanki 

tłuszczowej bez zawartości wody i indeks tkanki tłuszczowej w marskości wątroby 

 

Summary 

Liver cirrhosis (LC) is a chronic progressive disease of multifactorial aetiology leading to 

irreversible damage of liver parenchyma as well as impairment of its function and development 

of a number of complications. The main complications of cirrhosis include ascites, spontaneous 

bacterial peritonitis, hepatic encephalopathy, bleeding from oesophageal varices, water and 

electrolyte disturbances, hepatorenal syndrome and hepatopulmonary syndrome. The most 

common complication of LC is ascites, which occurs in 60% of patients. Its occurrence is a 

negative prognostic factor in the death of patients with cirrhosis. Malnutrition together with the 

progressive loss of muscle tissue, development of insulin resistance, absorption and digestion 

disorders, intensify the symptoms of the disease. Electrolyte disturbances are particularly 

frequent in the course of LC, which result from pathogenic processes such as hypokalemic 

alkalosis as a result of hyperaldosteronism, but may also be the result of diuretic treatment. 

Electrolyte disturbances may initiate the development of hepatic encephalopathy and herald 

hepatorenal syndrome, which is highly mortal. It is extremely important to obtain precise 

information on body composition, especially in patients with cirrhosis. Currently used 

diagnostic tools have quite complicated calculation procedures or are very expensive, such as 

Dual Energy X-ray Absorptiometry (DEXA) or Impedance Tomography. Electrical 

bioimpedance, on the other hand, makes it easy to provide the necessary information on 

hydration and nutrition of the body. The examination is non-invasive, lasts 5 minutes and 

provides information on hypervolemia (fluid overload) of the body, volume of extracellular 

water, intracellular water and nutritional status parameters by measuring body fat-free mass, fat 

mass, fat index. Particularly promising is the measurement of the phase angle, which, according 

to the literature, is sometimes referred to as a prognostic indicator in cancer, but also in 

immunodeficiency virus infection or in cirrhosis and correlates with the degree of malnutrition.  

The aim of my work was to assess selected parameters of the level of hydration and nutrition 

evaluated by the BIA method in patients with alcoholic LC. LC was diagnosed based on 



commonly recognized criteria: history, physical examination, liver function tests, imaging tests: 

abdominal ultrasonography, computer tomography of the abdominal cavity, Doppler’̕s 

ultrasonography assessing the size of the structure and echogenicity of the liver, spleen and 

portal system, eliminating other, also extrahepatic and prehepatic causes of portal hypertension. 

Additionally, panendoscopic examination of the upper gastrointestinal tract was performed in 

all patients, in search of oesophageal varicose veins and fundus of stomach as a significant 

symptom of hypertension in the portal system in the course of LC. 

The study involved 210 patients. Among the subjects, I distinguished a group of 121 patients 

with LC. The control group comprised qualified healthy people who did not take any drugs or 

alcohol on a chronic basis and whose basic laboratory parameters, abdominal ultrasound and 

chest X-ray remained normal. I divided the patients with cirrhosis into three groups according 

to the CPS classification: A, B, C. The applied division criteria: encephalopathy, ascites, 

bilirubin concentration, albumin level, INR value and into two groups according to MELD point 

scale. The first group comprised qualified patients who had 0-15 points, to the second group - 

those with the value above 15 points. I also divided them by gender. 

  In order to assess the level of hydration and nutrition for the selected groups of patients 

and healthy people I made the anthropometric measurements: body weight, height, BMI.  I 

measured the composition of the outer and inner cellular space of the body using the BIA 

method with the BCM bioimpedance analyzer and a set of 7.7cm x 1.9cm electrodes. The 

electrodes were  put on the hand and foot on the same side of the body. Electrical resistance 

was measured using frequencies from 5 kHz to 1000 kHz. Furthermore, I analysed phase angle 

values for selected frequencies: 50 kHz, 200 kHz and 500 kHz.   

As a result of the analysis of the obtained results I found that both the hypervolemia, 

total water content in the body and the volume of extracellular water are statistically 

significantly higher in class B and C than in class A and in healthy individuals.  Similar trends 

were observed with the division of patients according to MELD scale. I determined significantly 

higher hypervolemia values in those patients who accumulated more than 15 points, when 

compared with the subjects from 0-15 point group and healthy subjects.  On the other hand, the 

group of men with LC showed statistically significant higher hypervolemia values than women 

with LC.  I also tested the volume of extracellular water and total water content in the body.  I 

observed statistically higher values of these parameters in class B and C than in A and in healthy 

individuals. The value of TBW and ECW did not differ significantly statistically between 

patients with cirrhosis qualified to 0-15 points and >15 points groups according to the MELD 

scale, but it was statistically significantly higher in both groups compared to healthy subjects. I 



did not show statistically significant differences in ICW values between any of the studied 

groups. Among the parameters of nutritional condition, I noted statistically significantly higher 

values of fat tissue content, also that without water content, in patients with LC, compared to 

the control group, but also higher values in B and C according to CPS compared to the control 

group. I did not observe statistically significant differences of this parameter between groups B 

and C according to CPS and between A and other studied groups. Significant differences in 

FAT and ATM were found between individual MELD and control groups. There were no 

statistically significant differences in fat-free tissue mass and fat index between the study 

groups. The conclusions emerging from the analysis of phase angle values seem interesting.   

The study showed that the phase angle values for 50 kHz, 200 kHz and 500 kHz were 

significantly lower in patients with cirrhosis, including those from classes B and C than in 

patients from class A and healthy volunteers.  It is important that at the lowest of the applied 

50 kHz frequencies the phase angle differed significantly between both groups of patients in 

reference to MELD scale and healthy patients.  

Phase angle values at 200 kHz and 500kHz in each group with LC were statistically 

significantly lower than in the control group.  

 

 

On the basis of the studies carried out, I came to the following conclusions: 

1. The electric bioimpedance method is a useful tool in the assessment of hydration and 

nutrition status in patients with liver cirrhosis. 

2. Patients with liver cirrhosis show higher hypervolemia, total water content in the body, 

volume of extracellular water, fat mass also with water content in this tissue and fat 

index than healthy subjects. 

3. The state of hydration determined by hypervolemia, total body water content, volume 

of extracellular water in patients with liver cirrhosis correlates with the severity of the 

disease.  

4. Patients with liver cirrhosis present lower phase angle values than healthy individuals 

and this value correlates with the severity of the disease. Therefore, this parameter can 

be used to assess the severity of liver cirrhosis. 

 

5. The volume of intracellular space, lean tissue mass and fat index in patients with liver 

cirrhosis show similar values as in case of healthy subjects. 



6. Higher hypervolemia values in men with liver cirrhosis than in women suggest that the 

male gender predisposes to a hydration disorder defined by this parameter in cirrhosis. 

7. Gender has no influence on the values of selected parameters of nutritional status: water-

free fat mass and fat index in liver cirrhosis. 

 

 

 

 

 

 

 


