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Zastosowanie analizatora sk³adu cia³a
ludzkiego do oceny nawodnienia u pacjentów
leczonych metod¹ hemodializy z powodu
schy³kowej niewydolnoci nerek
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Celem niniejszej pracy by³a ocena parametrów stanu nawodnienia oraz stanu od¿ywienia takich: wielkoæ ca³kowitej wody ustroju (TBW), wielkoæ przestrzeni zewn¹trzkomórkowej (ECW), wewn¹trzkomórkowej (ICW), wielkoæ indeksu przewodnienia (fluid overload; FO), wielkoæ tkanki t³uszczowej trzewnej (FM) oraz wielkoci liniowej masy tkankowej (LTM) u 67 pacjentów, w okresie przeddializacyjnym. W badaniu zastosowano analizator sk³adu cia³a ludzkiego, technice opartej na pomiarze bioimpedancji elektrycznej. Uredniona
wielkoæ TBW wynios³a 30,95 ± 3,95 L, wielkoæ ECW wynios³a 14,96 ± 2,90 L,
wielkoæ ICW 16,35 ± 4,00 L, a wielkoæ indeksu przewodnienia FO to 2,98 ±
2,06 L. Analizuj¹c bioimpedacyjne parametry stanu nawodnienia stwierdzono,
i¿ uredniona wielkoæ AT wynios³a 36,45± 16,27 kg, a wielkoæ LM 30,10 ± 11,24
kg Procentowy udzia³ pacjentów z indeksem, FO powy¿ej 2,5 L wyniós³ 56%.
Monitorowanie sk³adu cia³a ludzkiego oparte na pomiarze bioimpedancji wieloczêstotliwociowej z uwzglêdnieniem fizjologicznego modelu tkankowego obiektywnie ocenia wagê nale¿n¹ w grupê pacjentów dializowanych, której ocena
jest istotnym czynnikiem w prewencji zale¿nych od wolemii powik³añ sercowonaczyniowych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 195-196)

Body composition monitoring (BCM) for fluid balance
assessment in hemodialysis patients with end-stage
kidney disease
The purpose of the study was to use body composition monitoring (BCM)
based on bioimpedance spectroscopy analysis (BIS) for estimation of total body
water (TBW), extracellular (ECV), and intracellular (ICV) and fluid overload (FO)
assessment volumes during 66 hemodialysis (HD) treatments, in 65 patients (26
females), at the time before each HD, The parameters of nutrition as measured
by BIS including: fat mass compartment (adipose tissue; AT) and lean tissue
mass (LM). Mean relative values of hydration BIS parameters were following:
ECV was of 14.96 ± 2.90 L, ICV of 16.35 ± 4.00 L, TBW of 30.95 ± 3.95 L, FO of 2.98
± 2.06 L. Mean relative values of nutrition BIS parameters was AT of 36.45± 16.27
kg, and LM of 30.10 ± 11.24 kg. The percentage of patients (N=65) of overhydrated
patients (FO>2.5L) has been estimated as 56%. Body composition monitoring
based on whole-body bioimpedance spectroscopy measurement in combination with a physiologic tissue model provides an objective and relevant target
for clinical dry weight assessment. It has been important issue prevention of
volume dependant cardiovascular complication in hemodialysis population.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 195-196)

Wprowadzenie
Stan od¿ywienia oraz stan nawodnienia
to dwa bardzo istotne czynniki warunkuj¹ce
prze¿ywalnoæ pacjentów leczonych dializami z powodu schy³kowej niewydolnoci nerek. W stadium 5 rozwoju przewlek³ej choroby nerek narastaj¹ce przewodnienie stanowi bezporednie zagro¿enie ¿ycia pacjentów z powodu nasilenia objawów zwi¹zanych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ serca,
obrzêkiem p³uc oraz pojawieniem siê opor-

nego na leczenie farmakologiczne nadcinienia [3,13]. Poszukiwanie precyzyjnej
metody do oceny sk³adu cia³a ludzkiego,
obejmuj¹ce ocenê prametrow stanu nawodnienia takich jak wielkoæ ca³kowitej wody
ustroju (total body water: TBW), wielkoæ
przestrzeni zewn¹trzkomórkowej (ECW)
oraz wewn¹trzkomórkowej (ICW) oraz wielkoæ masy t³uszczowej (FAT mass: FM) sta³o
siê kluczem do oceny optymalnego stanu
nawodnienia (wagi oczekiwanej), tak¿e w
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aspekcie rozwoju przerostu lewej komory m.
sercowego jako wa¿nego czynnika rokowniczego [2,10]. Metoda bioimpedancji elektrycznej z zastosowaniem opcji pomiaru z
zastosowaniem szerokiego spektrum czêstotliwoci od 1 do 500 KHz., lub nawet 1
GHz staje siê jedna z najbardziej precyzyjnych metod do oceny parametrów stanu
nawodnienia [4,6,8]. Badania Moissl i wsp.
wskaza³y na wysoka zgodnoæ oceny parametrów takich jak: TBW, ECW, ICW oraz
FM z zastosowaniem te techniki bioimpedancji elektrycznej w porównaniu do pomiarów z zastosowaniem tzw. z³otych standardów w postaci badan izotopowych [9]. Badania te, oraz kolejne wieloorodkowe badania Wabel i wsp stalo siê podstawa do
opracowania aparatu do oceny sk³adu ludzkiego (BCM) przez kompanie dializacyjna
Fresenius Medical Care, Bod Hamburg,
Niemcy [11,12].

Tabela I
Charakterystyka pacjentów oraz oszacowanych bioimpedancyjnych parametrów stanu nawodnienia oraz
od¿ywienia.
Patients, and body hydration and nutrition parameters as estimated by bioimpedance technique.
Param etr

Jednostka

Wartoæ rednia ±SD

Wiek

[lata]

63.6 ± 14.6

Wskanik m asy cia³a

[kg/m ]

24.6 ± 4.3

Urednione RR (M AP) przed HD

[m m Hg]

87.5 ± 13

Wielkoæ ca³kow itej UF

[m L]

2432 ± 632

2

TBW przed HD

[L]

139.6 ± 2.6

ECW przed HD

[L]

141.0 ± 4.0

ICW przed HD

[L]

16.35 ± 4.00

FO

[L]

2.98 ± 2.06

AT przed HD

[kg]

36.45 ± 16.27

LTM przed HD

[kg]

30.10 ± 11.24

Pacjenci i metodyka

65 pomiarów wykonano u 65 pacjentów (6
mê¿czyzn). Wiek pacjentów wynosi³ 63,5 ± 14,6
lat. Uredniona wielkoæ godzinowej ultrafiltracji
wynios³a 2432 ± 632 mL, uredniony wielkoæ cinienia têtniczego MAP wynios³a 87,5 ±13 mmHg.
Pomiar sk³adu cia³a ludzkiego BMC
za proca ca³kowitego oporu opartego
na technice bioimpedancji
wieloczêstotliwociowej
Miêdzykoñczynowy opór elektryczny (okrelany jako opór elektryczny ca³ego ustroju) by³ mierzony za pomoc¹ aparatu (BCM; Fresenius Medical Care Bod Hamburg, Niemcy). Pomiar by³ wykonany poprzez implantacjê elektrod po stronie
przeciwnej od dostêpu naczyniowego. Pacjenci w trakcie pomiarów pozostawali w pozycji le¿¹cej. Pomiar
oporu elektrycznego wykonano przy u¿yciu spektrum
czêstotliwoci pomiêdzy 5 i 1000 kHz [11].
Wyniki
Charakterystyka antropometryczna pacjentów oraz wyniki pomiarów bioimpedancyjnych zawarto w tabeli I. Uredniona wielkoæ TBW wynios³a 30,95 ± 3,95 L, wielkoæ ECW wynios³a 14,96 ± 2,90 L, wielkoæ ICW 16,35 ± 4,00 L, a wielkoæ indeksu przewodnienia FO to 2,98 ± 2,06 L. Analizuj¹c bioimpedacyjne parametry stanu nawodnienia stwierdzono, i¿ uredniona wielkoæ AT wynios³a 36.45 ± 16,27 kg, a wielkoæ LM 30,10 ± 11,24 kg Procentowy udzia³
pacjentów z indeksem, FO powy¿ej 2,5 L
wyniós³ 56%.
Dyskucja
Okrelenie optymalnego stanu nawodnienia i od¿ywienia u pacjentów z rozpoznaniem przewlek³ej choroby nerek, szczególnie w stadiach 3-5 wg National Kidney Foundation odgrywa kluczow¹ role w stratyfikacji rokowania oraz oceny skutecznego
leczenie i w³aciwej kwalifikacji tych pacjentów do leczenia nekozastêpczego. Poszukiwanie precyzyjnej oceny tzw. wagi oczekiwanej (suchej wagi) staje siê kluczowym
elementem rokowniczym w populacji pacjentów leczonych nerkozastepczo. W grupie pacjentów leczonych hemodializami
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waga oczekiwana definiowana jest najni¿sza waga, jaka pacjent mo¿e uzyskaæ po
hemodializie bez istotnych powik³añ w czasie dializy, takich jak hipotonia sróddializacyjna, czy inne symptomy kliniczne hipo- lub
hiperwolemii.
Metoda nieinwazyjnej oceny stanu nawodnienia i od¿ywienia maj¹cych coraz
wiêksze znaczenie praktyczne jest bioimpedancja ca³ego cia³a ludzkiego, lub poszczególnych jego segmentów [5,14]. Mianem
bioimpedancji elektrycznej (BIA) nazywamy
opór stawiany pr¹dowi zmiennemu przez
tkanki ¿ywe.
Pomiar z zastosowaniem szerokiego
spektrum czêstotliwoci daje znacznie wiêksz¹ dok³adnoæ w ocenie wielkoci przestrzeni zewn¹trzkomórkowej i wewn¹trzkomórkowej [12].
W ostatnich latach technologia bioimpedancji zdobywa bardzo szerokie uznanie,
szczególnie w grupie pacjentów z rozpoznaniem przewlek³ej choroby serca, nerek, po
przeszczepie narz¹dów unaczynionych, a
tak¿e w oddzia³ach intensywnej opieki medycznej [1,10].
Wabel i wsp. zaproponowali standard
wartoci referencyjnych stanu nawodnienia,
mierzonych za pomoc¹ pomiaru wartoci
cinienia w odniesieniu do wielkoci stanu
nawodnienia (fluid overload; FO), gdzie
wartoci referencyjne oparte sa na pomiarze FO w populacji 1247 pacjentów rasy
kaukaskiej za pomoca BIS. Wartoci referencyjne w grupie kontrolnej okrelaj¹ wielkoæ FO od -1,1 L do + 1,1 L (zakres pomiêdzy 10 a 90 percentylem) [11].
W bardzo istotnym badaniu Wizemanna i wsp. u 269 pacjentów hemodializowanych, obserwowanych retrospektywnie w
ci¹gu 3.5 roku, stwierdzono istotnie statystyczna wy¿sz¹ miertelnoæ w grupie pacjentów, u których indeks przewodnienia
wyniós³ powy¿ej 2,5 L (1) [13].
Wnioski
Ocena wielkoci przestrzeni zewn¹trzkomórkowej oraz indeksu przewodnienia
staje siê niezwykle pomocna w ocenie wagi
oczekiwanej u pacjentów z rozpoznaniem

schy³kowej niewydolnoci nerek leczonej
dializami.
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