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Metody oceny iloci tkanki t³uszczowej u osób
z przewlek³¹ chorob¹ nerek

Katarzyna KUCHARSKA
Stanis³aw NIEMCZYK

Do czynników maj¹cych wp³yw na czas prze¿ycia pacjentów z przewlek³¹
chorob¹ nerek zalicza siê niedo¿ywienie. Jedn¹ z metod rozpoznawania niedo¿ywienia jest badanie iloci tkanki t³uszczowej. Fakt, i¿ zdarzenia sercowo naczyniowe s¹ g³ówn¹ przyczyn¹ zgonów wród pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek a rozwój niedo¿ywienia w znacz¹cy sposób pogarszaj¹cy rokowanie i
przyspiesza rozwój mia¿d¿ycy sprawia, i¿ ocena iloci tkanki t³uszczowej wród
tych pacjentów staje siê bardzo istotna. W artykule przedstawiamy ró¿ne metody badania iloci tkanki t³uszczowej. Omawiamy miêdzy innymi pomiary antropometryczne, analizê bioimpedancji elektrycznej, tomografiê komputerow¹, rezonans magnetyczny, absorpcjometriê rentgenowsk¹. Zwracamy uwagê na zalety, ograniczenia i wady wy¿ej wymienionych metod, porównuj¹c je.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 75-78)

Methods of fat tissue measurement with CKD patients
Among the factors influencing a survival rate in CKD patients is malnutrition. One of the methods of recognizing malnutrition is assessment of fat tissue
amount. Cardiovascular events are the main cause of deaths among the patients with CKD and the malnutrition development leads to arteriosclerosis
making the fat tissue measurement a very significant evaluation. In this review
article we present various methods of fat tissue measurement. We describe
anthropometry methods, bioelectrical impedance analysis, computed tomography, dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA), magnetic resonance among others. Comparing the methods mentioned above we pay special attention to their
advantages, disadvantages and limitations.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 75-78)

Wstêp
Najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonów osób z
przewlek³¹ chorob¹ nerek s¹ zdarzenia sercowo-naczyniowe. Na przyspieszony rozwój
mia¿d¿ycy maj¹ wp³yw miêdzy innymi zaburzenia przemiany lipidowej oraz wêglowodanowej, które postêpuj¹ wraz z progresj¹ choroby nerek [17,29]. Na rozwój
mia¿d¿ycy wp³yw ma miêdzy innymi aktywnoæ metaboliczna tkanki t³uszczowej,
zw³aszcza trzewnej. Prowadzi ona do wyst¹pienia cech zespo³u metabolicznego, w
tym: insulinoopornoci, zaburzeñ gospodarki wêglowodanowej, lipidowej, nadkrzepliwoci, subklinicznego stanu zapalnego.
Nadmierne nagromadzenie wewn¹trzbrzusznej tkanki t³uszczowej (nawet przy
prawid³owej ca³kowitej iloci tkanki t³uszczowej) u chorych z PCHN dodatkowo zwiêksza wiêc ryzyko rozwoju nadcinienia têtniczego, cukrzycy typu 2, choroby niedokrwiennej serca [3,8,11,12]. Jednym z czynników przyczyniaj¹cych siê do zwiêkszonej
miertelnoci pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek, zw³aszcza chorych w V okresie, jest niedo¿ywienie. Gromadz¹ce siê w
organizmie toksyny mocznicowe i przewlek³y stan zapalny doprowadzaj¹ do przewagi
procesów katabolicznych i rozwoju postêpuj¹cego, wraz z progresj¹ choroby nerek,

wyniszczenia. Ocena kompozycji cia³a oraz
iloci tkanki t³uszczowej u osób z przewlek³¹ chorob¹ nerek jest zatem bardzo istotna, gdy¿ pozwala wyselekcjonowaæ pacjentów z najwy¿szym ryzykiem zgonu [21].
Badanie sk³adu cia³a jest wa¿ne równie¿
podczas oceny pacjenta pod wzglêdem stanu od¿ywienia. Najogólniej chodzi o podzia³
organizmu na bezt³uszczow¹ masê cia³a
oraz tkankê t³uszczow¹. Tkanka t³uszczowa jest rezerwuarem energetycznym, sk³ada siê z trójglicerydów, które stanowi¹ bogate ród³o kalorii. W organizmie powinna
byæ zachowana równowaga pomiêdzy mas¹
bezt³uszczow¹ a wzrostem oraz w³aciwy
stosunek tkanki t³uszczowej do masy bezt³uszczowej. Ten stosunek zale¿y od p³ci,
wieku, uwarunkowañ genetycznych ale równie¿ od stanu zdrowia i zmienia siê w przebiegu zaburzeñ ¿ywieniowych, ostrych i
przewlek³ych chorób w tym w przewlek³ej
chorobie nerek [2].
Do metod oceny iloci tkanki t³uszczowej zaliczamy miedzy innymi: pomiary antropometryczne, analizê bioimpedancji elektrycznej, absorpcjometriê rentgenowsk¹
(DEXA), tomografiê komputerow¹, rezonans
magnetyczny, ultrasonografiê, metody izotopowe [3,8,7,9,12].
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Analiza ró¿nych metod oceny iloci
tkanki t³uszczowej
1. Rezonans magnetyczny (MRI) /Tomografia komputerowa (TK) to metody
które umo¿liwiaj¹ rozró¿nienie dwóch rodzajów brzusznej tkanki t³uszczowej: trzewnej i
podskórnej. Trzewna tkanka t³uszczowa jest
niezale¿nym predykatorem zaburzeñ sk³adu osoczowych lipidów, stosunku stê¿eñ glukoza-insulina w osoczu oraz czynnikiem ryzyka wyst¹pienia cukrzycy, nadcinienia têtniczego, choroby niedokrwiennej serca.
Przy ocenie tkanki t³uszczowej za pomoc¹
TK najpierw wykonuje siê tak zwany obraz
zwiadowczy, co pozwala na dok³adne okrelenie pozycji skanowania, która znajduje siê
zwykle na poziomie przestrzeni miêdzykrêgowej pomiêdzy 4 i 5 krêgiem lêdwiowym.
Brzuszn¹ tkankê t³uszczow¹ oznacza siê ilociowo przez obrysowanie wewnêtrznych
cian jamy brzusznej wyznaczonych przez
krawêdzie miêni brzusznych, skonych
oraz krêgos³up lub przedni¹ powierzchni¹
aorty. Tkankê t³uszczow¹ podskórn¹ ocenia siê w regionie pomiêdzy skór¹ a zewnêtrzn¹ powierzchni¹ miêni brzucha.
Powierzchnia tkanki t³uszczowej jest oznaczana na przekrojach CT i zmierzona jako
obszar hipotensyjny w zakresie od -190 do
-30 jednostek Hounsfielda. redni czas ekspozycji podczas tomograficznej oceny tkanki
t³uszczowej (skan na poziomie L4 - L5) wynosi oko³o 3 sek. Zalet¹ RM w porównaniu
z TK jest brak koniecznoci nara¿enia na
promieniowanie jonizuj¹ce. Badanie w modyfikacji automatycznej (pojedynczy obraz
na poziomie pêpka) trwa oko³o 6 min. Standardowa analiza rêczna trwa oko³o 2 godziny [4,7,8,9,12,14,26].
2. Bioimpedancja elektryczna (BIA)
polega na pomiarze opornoci tkanek organizmu podczas przep³ywu pr¹du o ma³ym
natê¿eniu (< 1 mA). Metoda ta opiera siê
na fakcie, ¿e tkanka miêniowa zbudowana
jest w oko³o 80% z wody i elektrolitów, przez
co jest bardzo dobrym przewodnikiem pr¹du elektrycznego. Tkanka t³uszczowa zawiera znacznie mniej wody (oko³o 20%), jest
tym samym o wiele s³abszym przewodnikiem sygna³ów elektrycznych. Pozwala ona
na ocenê ca³kowitej zawartoci wody i t³uszczu w ustroju. Przy zastosowaniu zestawu
elektrod powierzchniowych po³¹czonych z
analizatorem komputerowym i przy u¿yciu
pr¹du czêstotliwoci oko³o 50 Hz i natê¿eniu rzêdu 0,8-1mA ocenia siê iloæ ca³kowit¹, wewn¹trzkomórkow¹ i zewn¹trzkomórkow¹ iloæ wody w organizmie, jak równie¿
komórkowa masê cia³a a w konsekwencji
tkankê t³uszczowa i miêniow¹. Jest to metoda, któr¹ mo¿na stosowaæ u osób w ka¿dym wieku, praktycznie niezale¿nie od stanu zdrowia, wyniki otrzymane za pomoc¹
analizy impedancji bioelektrycznej s¹ ³atwe
do uzyskania, wysoce powtarzalne, a sprzêt
potrzebny do jej wykonania jest przenony i
niedrogi. Obecnie jest dostêpnych wiele
urz¹dzeñ s³u¿¹cych do analizy sk³adu cia³a
na podstawie BIA, stosuj¹cych ró¿ne konfiguracje elektrod i ró¿ne czêstotliwoci. Istniej¹ aparaty przypominaj¹ce zwyk³¹ wagê
domow¹ z wbudowanym systemem dwuelektrodowym, czy te¿ inne aparaty wykorzystuj¹ce uk³ad rêka - rêka. W badaniach
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naukowych najczêciej u¿ywane s¹ aparaty z systemem czteroelektrodowym. Podczas tego badania chory zajmuje pozycjê
le¿¹c¹. Metoda ta jest tania i prosta, mo¿e
byæ stosowana powszechnie w badaniach
populacyjnych. W klasycznej odmianie metoda ta nie daje mo¿liwoci oceny poszczególnych typów tkanki t³uszczowej (podskórnej, trzewnej). Pojawiaj¹ siê jednak doniesienia o modyfikacjach metody, które umo¿liwiaj¹ zró¿nicowanie poszczególnych typów
tkanki t³uszczowej. Jedn¹ z nowszych odmian tej metody jest spektroskopia impedancyjna. Aparat dokonuje 50 pomiarów sk³adu cia³a w zakresie czêstotliwoci pr¹du 501000 kHz. Mo¿liwe jest komputerowe opracowanie procentowej zawartoci t³uszczu, komórek (bezt³uszczowej masy cia³a), wody wewn¹trz- i zewn¹trzkomórkowej. Badanie t¹
technik¹ trwa oko³o 2 minuty [8,10,15, 25,30].
3. Absorpcjometria rentgenowska
(DEXA) skanuje ca³e cia³o przy u¿yciu
dwóch ró¿nych niskich dawek promieniowania rentgenowskiego i na zasadzie ró¿nicy
odczytów okrela masê poszczególnych tkanek, w tym tkanki t³uszczowej. DEXA mierzy gêstoæ ró¿nych tkanek wykorzystuj¹c
ró¿n¹ ich zdolnoæ do os³abienia wi¹zek
promieniowania jonizuj¹cego o dwóch ró¿nych energiach (80-100 k eV, 40-50 keV).
Metoda ta pozwala oceniæ nie tylko ca³kowit¹ iloæ tkanki t³uszczowej ale równie¿
poszczególne jej rodzaje miêdzy innymi
t³uszcz wewn¹trzotrzewnowy i podskórny.
DEXA s³u¿y wiêc nie tylko do pomiaru gêstoci koci ale mierzy ona równie¿ procent
tkanki t³uszczowej. Przewag¹ techniki densytometrycznej nad innymi np. BIA jest mo¿liwoæ dok³adnej oceny iloæ poszczególnych typów tkanki t³uszczowej, szczególnie
budz¹cej coraz wiêksze zainteresowanie
tkanki trzewnej. Skanowanie ca³ego cia³a
odbywa siê w pozycji le¿¹cej i ze wzglêdu
na ograniczenia techniczne mo¿na mu poddaæ tylko chorych o masie cia³a nieprzekraczaj¹cej 130 kg. Do analizy skanów w celu
oceny zawartoci tkanki t³uszczowej i bezt³uszczowej u¿ywa siê oprogramowania
komputerowego. Badanie trwa oko³o 20 min,
ca³kowita dawka promieniowania poch³aniania podczas badania jest niska, stanowi oko³o 10% dawki poch³anianej podczas standardowego badania radiologicznego klatki
piersiowej. Na pomiary dokonywane przy
pomocy DEXA mo¿e mieæ wp³yw zmienna
zawartoæ wody w bezt³uszczowej masie
cia³a. W odpowiedniej modyfikacji (po wyznaczeniu przez personel wykonuj¹cy badanie linii granicznych pomiêdzy odpowiednimi punktami anatomicznymi) DEXA pozwala oceniaæ iloæ t³uszczu w poszczególnych regionach cia³a, miêdzy innymi w obrêbie tu³owia. DEXA nale¿y zatem do technik umo¿liwiaj¹cych dok³adn¹ ocenê dystrybucji tkanki t³uszczowej [2,3,12,14,30].
4. Antropometria
W celu oceny kompozycji cia³a mierzy
siê najczêciej wzrost, masê cia³a, wskanik masy cia³a (BMI), obwód talii (standardowo w po³owie odleg³oci pomiêdzy brzegiem ¿eber a grzebieniem koci biodrowej),
obwód bioder (standardowo na poziomie
krêtarzy wiêkszych), gruboæ fa³dów skórnych w poszczególnych regionach cia³a (naj-

czêciej pomiarów dokonuje siê nad miêniami trójg³owym i dwug³owym ramienia,
pod ³opatk¹ i nad grzebieniem koci biodrowej). Wa¿n¹ rolê w ocenie stanu od¿ywienia oraz dystrybucji tkanki t³uszczowej maj¹
równie¿ pomiar stosunku obwodu talii do
obwodu bioder (WHR), stosunku obwodu
talii do wzrostu (WHeiR) oraz stosunku obwodu talii do odwodu uda. Badacze angielscy sugeruj¹, ¿e nale¿y bardziej opieraæ siê
na ocenie WHR ni¿ na BMI jeli chodzi o
badanie oty³oci i ryzyka wyst¹pienia przewlek³ej choroby nerek [6]. Autorzy badania
chiñskiego stwierdzili, ¿e sporód pomiarów
antropometrycznych oceniaj¹cych stopieñ
oty³oci (porównywano BMI, masê cia³a,
obwód pasa, WHR) WHR w sposób najdok³adniejszy pozwala³ przewidzieæ wyst¹pienie przewlek³ej choroby nerek wród osób
starszych [1]. Luca De Nicola i wsp. dowiedli natomiast, i¿ ocena WHR w porównaniu
z pomiarem BMI pozwala w sposób dok³adniejszy przewidzieæ ryzyko wyst¹pienia zdarzenia sercowo-naczyniowego wród chorych ze zdiagnozowan¹ ju¿ przewlek³¹ chorob¹ nerek [5]. Istniej¹ badania sugeruj¹ce,
¿e ocena samego obwodu talii wykazuje
przewagê nad BMI jeli chodzi o pomiar oty³oci brzusznej [23]. Przeprowadzono równie¿ takie, które dowodz¹, ze pomiar WHR
nie odzwierciedla iloci tkanki t³uszczowej
w organizmie [16]. W³oscy badacze stwierdzili, ¿e najdok³adniejszym antropometrycznym wskanikiem, jeli chodzi o przewidywanie zdarzeñ sercowo-naczyniowych
wród chorych z cukrzyc¹, jest WHeiR [13].
Cin-Hsiao i wsp. równie¿ zwracaj¹ uwagê
na wysok¹ przydatnoæ WheiR w ocenie oty³oci centralnej [28]. G³ównym ograniczeniem wiêkszoci pomiarów antropometrycznych jest trudnoæ w standaryzacji sposobu
dokonywania pomiarów. Poprzez ocenê gruboci fa³dów skórnych mo¿liwy jest pomiar
g³ównie tkanki t³uszczowej podskórnej,
t³uszcz wewn¹trzbrzuszny mo¿e byæ szacowany tylko w sposób poredni, na podstawie kilku pomiarów antropometrycznych,
miedzy innymi na podstawie obwodu talii
[7,8,10,30].
Do innych metod oznaczania tkanki
t³uszczowej zaliczyæ nale¿y ultrasonografiê,
techniki scyntygraficzne, NIR (spektrometria bliskiej podczerwieni). S¹ to metody o
mniejszej przydatnoci [3,4,24].
Porównanie metod
Przeprowadzono wiele badañ, które
porównywa³y ró¿ne metody oceny tkanki
t³uszczowej. Badacze w³oscy oraz australijscy wykazali, i¿ technika BIA wykazuje wiêksz¹ procentow¹ zawartoæ t³uszczu w organizmie w porównaniu z DEXA. Mo¿na zatem wnioskowaæ, i¿ metoda BIA i DEXA nie
mog¹ byæ stosowane wymiennie. Wyniki
polskich badaczy wskazuj¹ natomiast na
porównywalnoæ obu metod w ocenie zawartoci tkanki t³uszczowej w populacji oty³ych pacjentów [3,18,20,22,27].
Im bardziej nasilona jest oty³oæ brzuszna, tym czêciej rozwija siê zespó³ metaboliczny. W badaniu porównuj¹cym przydatnoæ oceny obwodu talii, DEXA i TK nie
wykazano przewagi ¿adnej z wspomnianych
wy¿ej metod w przewidywaniu rozwoju zespo³u metabolicznego wród osób z oty³oci¹ brzuszn¹ [12].

K. Kucharska i wsp.

TK jest jedn¹ z nielicznych metod (obok
RM) która pozwala oceniæ w sposób niezale¿ny i bezporedni tkankê t³uszczow¹ wewn¹trzbrzuszn¹ (trzewn¹). Ograniczeniami
tej metody s¹ koniecznoæ dysponowania
personelem o wysokim stopniu umiejêtnoci technicznych, wysoki koszt, koniecznoæ
ekspozycji na promieniowanie jonizuj¹ce.
Dlatego wykorzystanie tej metody w codziennej praktyce medycznej jest trudne [12]. TK
postrzegana jest jako metoda najbardziej
precyzyjna (obok MRI) w ocenie wewn¹trzbrzusznej tkanki t³uszczowej [8].
DEXA (podobnie jak TK i MRI) pozwala
na badanie iloci tkanki t³uszczowej w poszczególnych czêciach cia³a. Ocena tkanki t³uszczowej w poszczególnych regionach
cia³a za pomoc¹ DEXA mo¿e byæ jednak
ma³o precyzyjna u osób oty³ych, u których
wystêpuj¹ trudnoci w okreleniu anatomicznych punktów orientacyjnych, co z kolei jest konieczne do wyliczenia iloci tkanki
t³uszczowej w poszczególnych regionach
cia³a [12]. Jednym z pierwszych projektów,
w którym wykorzystywano DEXA do analizy
sk³adu organizmu i oceny iloci tkanki t³uszczowej by³o badanie naukowców w³oskich
[2]. W badaniu naukowców amerykañskich
porównywano ocenê tkanki t³uszczowej
trzewnej zlokalizowanej w tzw.: dolnej czêci tu³owia za pomoc¹ zmodyfikowanej metody DEXA oraz TK [14]. Iloæ tkanki t³uszczowej wewn¹trzbrzusznej ocenianej za pomoc¹ TK by³a wiêksza w porównaniu z t¹
oznaczon¹ metod¹ DEXA (region tzw. dolnego tu³owia). Wyjanieniem tych rozbie¿noci mo¿e byæ fakt (jak podaj¹ badacze),
i¿ TK mierzy obszar zajmowany przez tkankê t³uszczow¹ a DEXA ocenia ilociowo rzeczywist¹ masê tkanki t³uszczowej. Tkanka
t³uszczowa zawiera bowiem oko³o 15% bezt³uszczowych sk³adników, które s¹ podczas
badania TK uznawane za t³uszcz [14].
Ci¹gle ma³o jest badañ, porównuj¹cych
i oceniaj¹cych metody oceny oty³oci
brzusznej. Nie jest pewne, która z metod
(TK, DEXA, MRI, ocena obwodu talii) pozwala najdok³adniej zbadaæ czynniki ryzyka
wyst¹pienia zespo³u metabolicznego [12]. W
badaniu duñskim porównywano TK i pomiary antropometryczne jako konkurencyjne
metody oceny oty³oci brzusznej i korelacji
jej nasilenia z pozosta³ymi czynnikami ryzyka rozwoju zespo³u metabolicznego. Wyniki badania wskazuj¹, ¿e TK jest lepsz¹ metod¹ oceny oty³oci brzusznej [7].
Z badania przeprowadzonego przez Zhu
i wsp. wynika, i¿ pomiar obwodu talii (w porównaniu z ocen¹ BMI) wykazuje wiêkszy
zwi¹zek z rozwojem choroby sercowo-naczyniowej [8]. Jednak ¿aden z parametrów
antropometrycznych nie ocenia w sposób
bezporedni tkanki t³uszczowej wewn¹trzbrzusznej, która to w sposób niezale¿ny wi¹¿e siê ze zwiêkszonym ryzykiem rozwoju
powik³añ sercowo-naczyniowych. [8]. Wyniki badañ wykorzystuj¹cych stosunek obwodu talii do obwodu bioder (WHR) jako
wskanika oty³oci brzusznej s¹ sprzeczne
[14,16]. Pomiary gruboci fa³du skórnego s¹
³atw¹ i wygodn¹ metod¹ oceny iloci tkanki
t³uszczowej, zw³aszcza w codziennej praktyce lekarskiej [16]. Pomiary antropometryczne s¹ ³atwe do zastosowania w codziennej praktyce lekarskiej, konieczne jest jednak du¿e dowiadczenie personelu medycz-

nego dokonuj¹cego pomiarów [8]. W badaniu australijskich naukowców [30] porównywano ocenê ca³kowitej tkanki t³uszczowej za
pomoc¹ pomiarów gruboci fa³dów skórnych
i DEXA. Nie znaleziono ró¿nic istotnych statystycznie jeli chodzi o ocenê % tkanki
t³uszczowej wród badanych mê¿czyzn natomiast okaza³o siê, ¿e wród badanych kobiet metoda antropometryczna zawy¿a³a
iloæ tkanki t³uszczowej w porównaniu z
DEXA. Badacze sugeruj¹, i¿ takie rozbie¿noci mog¹ wynikaæ z ró¿nych mo¿liwoci
oceny poszczególnych rodzajów tkanki
t³uszczowej (miêdzy innymi podskórnej i
trzewnej) za pomoc¹ wspomnianych metod.
Redukcja zgodnoci jeli chodzi o ocenê
ca³kowitej iloci tkanki t³uszczowej (przy
pomocy pomiarów fa³dów skórnych i DEXA)
wraz ze wzrostem iloci tkanki t³uszczowej
wynika byæ mo¿e (wed³ug badaczy) ze zmiany dystrybucji tkanki wraz ze wzrostem ca³kowitej iloci t³uszczu. Wraz z narastaniem
oty³oci wiêkszy procent ca³kowitego t³uszczu stanowi tkanka podskórna [30]. Stosuj¹c ró¿ne równania do wyliczania % tkanki
t³uszczowej badacze uzyskuj¹ ró¿n¹ zgodnoæ równie¿ pomiêdzy BIA i DEXA w ocenie ca³kowitej iloci tkanki t³uszczowej [30].
To kolejne badanie poddaj¹ce w w¹tpliwoæ
mo¿liwoæ uzyskania porównywalnych wyników oceny iloci tkanki t³uszczowej przy
stosowaniu ró¿nych metod pomiaru.
Podsumowanie
Konieczne jest wskazanie dostêpnej,
wygodnej i taniej metody oznaczania tkanki
t³uszczowej (zw³aszcza trzewnej) by identyfikowaæ pacjentów, którzy znajduj¹ siê w
grupie wysokiego ryzyka rozwoju zespo³u
metabolicznego. Podczas wyboru metody
oznaczania tkanki t³uszczowej nale¿y braæ
pod uwagê ³atwoæ przeprowadzenia badania, koszt, dok³adnoæ, powtarzalnoæ wyników. Pomiary antropometryczne s¹ niedrogie i ³atwe do przeprowadzenia lecz cechuje je niska powtarzalnoæ wyników i nie daj¹
mo¿liwoci oceny tzw. tkanki wewn¹trzbrzusznej. TK jest bardziej czasoch³onna
wiêc dla pacjenta mniej wygodna, wymaga
nara¿enia na promieniowanie jonizuj¹ce,
lecz jako jedna z nielicznych metod pozwala oceniæ tkankê trzewn¹ w sposób bezporedni i dok³adny oraz cechuje siê wysok¹
powtarzalnoci¹ wyników. Podobne mo¿liwoci oceny daje MRI. BIA jest stosunkowo niedrog¹, ³atwodostêpn¹ i wiarygodn¹
metod¹ oceny ca³kowitej iloci tkanki t³uszczowej. Jednak podobnie jak antropometria
nie pozwala na ocenê w sposób odrêbny
tkanki t³uszczowej trzewnej [7,14,25,30].
DEXA jest metod¹ charakteryzuj¹c¹ siê
wiêksz¹ precyzyjnoci¹ w ocenie regionalnej oty³oci w porównaniu z pomiarami antropometrycznymi. Jest to metoda bardziej
praktyczna, mniej kosztowna ale i mniej precyzyjna w porównaniu z MRI i TK [8].
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