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Kilka faktów

Niedożywienie dotyczy 65-90% chorych oczekujących na Ltx
[Plauth et al. 2006]

Niedożywienie stanowi wskaźnik prognostyczny przeżywalności 
chorych z przewlekłymi chorobami wątroby [Sam et al. 2009]

Nawet 60 % chorych przed Ltx ma sarkopenię

[Rivera – Irigoin et al., 2012]

Sarkopenia stanowi jedną z głównych przyczyn zgonu chorych 
oczekujących na Ltx [van Vugt, 2018]



Niedożywienie, sarkopenia - przyczyny
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SGA jako narzędzie I wyboru u chorych ICU

Fontes D. et al. Clinical Nutrition 33 (2014) 291-295 



Zgodność metod oceny stanu odżywienia



Niedożywienie – nowe kryteria 
diagnostyczne

• BMI < 
18,5kg/m2

Krok 2

• Utrata masy ciała 
> 5% (3m-ce) lub 
10% (6m-cy)

Krok 3
• BMI < 20 kg/m2 (<70 r.ż.) 

lub < 22 kg/m2 (>70 r.ż.) 

• FFMI < 15 kg/m2  

(kobiety) i < 17 kg/m2  

(mężczyźni )

Krok 3

ESPEN 2015

Krok 1 Przesiewowa ocena 
stanu odżywienia 

alternatywnie



Czynnik Albuminy Pre-albuminy Transferyna RBP

Okres półtrwania 21 dni 2 dni 8 dni 12 godz.

Obrzęki

Niedobory cynku

Niedobór witaminy A

Niewydolność nerek

Niewydolność wątroby

Negatywne białka ostrej fazy

Odp. ostrej fazy APR

Migracja do przestrzeni 
naczyniowej

Badania biochemiczne - ograniczenia



Albuminy jako wskaźnik tylko o znaczeniu 
prognostycznym



1. Niskie stężenie albumin –
wskaźnik prognostyczny 
zgonu  i zachorowalności.
2. Obniżenie stężenia 
albumin o 10 g/L -
zwiększona śmiertelność o 
137%, natomiast 
zachorowalność o 89%.
3. Chorzy z stężeniem 
albumin poniżej 35 g/L 
mieli 2,6 razy wyższe 
ryzyko zgonu w ciągu 5 lat, 
w porównaniu z chorymi ze 
stężeniem > 40g/L. 

Vincent JL. Et al. Annals of Surgery, 2003; 237 (3): 319 - 334 
Low albuminHigh albumin



Metoda impedancji bioelektrycznej

Częstotliwość <100 Hz: nie „przechodzi” przez 
komórki

Pomiar ECW
Częstotliwość >100 Hz ”przechodzi” przez komórki

Pomiar TBW
ICW = TBW - ECW



↑ FFM =  ↓ 
rezystancja



↑ FFM = ↑ 
reaktancja



BIVA: analiza wektorów impedancji
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Kąt fazowy wskaźnikiem prognostycznym

Ribeiro  et al. Nutrition 2018; 27: 21-26



Sarkopenia - definicja

• Sarkopenia to związana z wiekiem i/lub chorobą 
postępująca utrata masy i siły mięśni, połączona z 
upośledzeniem ich funkcji

Cruz – Jentoft A.J., et al. Age and Ageing, 2010; 39:412-423

Otyłość sarkopeniczna oznacza postępujące zmiany 
w składzie ciała wyrażone w zwiększeniu masy ciała, 
w tym zawartości tkanki tłuszczowej i jednoczesnym 
zmniejszeniu masy mięśni i/lub siły mięśni. 

Otyłość sarkopeniczna - definicja

Roubenoff R.. Obes Res 2004; 12: 887-8



Diagnostyka sarkopenii. Kryteria 
rozpoznania wg EWSOP

Musi być spełnione kryterium nr 1 + kryterium nr 2 lub 3

Kryterium 1. Niska masa mięśniowa

Kryterium 2. Mała siła mięśniowa

Kryterium 3. Niska sprawność fizyczna 

Stadium Masa mięśni Siła mięśni Sprawność fizyczna 

Presarkopenia ↓

Sarkopenia ↓ ↓ ↓

Ostra, ciężka 
sarkopenia

↓↓ ↓↓ ↓↓

Brak korelacji między masą mięśni a 
funkcjonalnością



Metody oceny masy, siły i sprawności 
mięśniowej

Badana cecha Metoda W praktyce klinicznej 

Masa mięśni Tomografia komputerowa
Rezonans magnetyczny

BIA i DEXA

DEXA

Impedancja bioelektryczna (BIA)

Siła mięśni Dynamometria dynamometr

Peak Expiratory Flow (szczytowy przepływ 
oddechowy)

Sprawność fizyczna Timed get up and go test (TUG)
Test „Wstań i Idź”

TUG (wynik ≥ 12 s. ↑ 
ryzyko upadków)

Short Physical Performance Battery
(spr. równowagi, przejście 3 m (pomiar czasu) i 
5-krotne wstanie z krzesła)



Sarkopenia a przeżywalność

Shachar S.S. et al. European Journal of Cancer 57 (2016) 58 - 67

Metaanaliza 7843 chorych z 38 
badań
SMI poniżej punktu odcięcia było 
związane z krótszym :

1. przeżyciem ogólnym 

2. przeżyciem swoistym dla raka  
(HR=1.93 95% CI = 1,38 – 2,70 
p= 0,001)

3. czasem przeżycia bez 
objawów choroby (HR 1,16 
95% CI = 1 – 1,30  ; p=0,014)



Sarkopenia  a przeżywalność

Niska masa mięśniowa była 
związana z umieralnością 
osób oczekujących na Ltx, a 
w szczególności chorych z 
niską punktacją w skali 
MELD

Van Vugt J.L et al. J Hepato 2018;68:707-714



Sarkopenia  a przeżywalność

Utrata masy mięśniowej skutkuje nasileniem 
encefalopatii !



Sarkopenia a przeżywalność chorych po Ltx

Englesbe et al. ,J Am Coll Surg 2010; 211(2):270-278 



Stan odżywienia po Ltx

Sugihara et al. Nutrition 2015; 31: 105-110



Podsumowanie

Zarówno niedożywienie jak i sarkopenia istotnie wpływają na 
przeżywalność chorych po transplantacji wątroby

Diagnostyka sarkopenii u chorych w początkowym okresie 
marskości wątroby powinna być rutynowym postępowaniem 

W ocenie stanu odżywienia należy wykorzystywać kilka metod 
oceny stanu odżywienia

Profilaktykę sarkopenii należy prowadzić już momencie 
rozpoznania przewlekłej choroby wątroby

Należy prowadzić badania w kierunku  poznania mechanizmów 
odpowiedzialnych za powstawanie sarkopenii


