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Pacjenci dializowani z rozpoznaniem schy³kowej niewydolnoci nerek w wiêkszoci charakteryzuj¹ sie w wiêkszoci niskim wspó³czynnikiem masy cia³a (BMI),
g³ównie zwi¹zanym z redukcja masy t³uszczowej i ca³kowitej masy komórkowej
(BCM) z towarzysz¹cym przewodnieniem zwi¹zanym z ekspansj¹ wielkoci przestrzeni zewn¹trzkomórkowej (ECW). Po udanym przeszczepie nerki sk³ad cia³a
ludzkiego powinien ulêgaæ stopniowej normalizacji wraz z normalizacja funkcji
nerek. W tej pracy badalimy parametry stany nawodnienia u 25 pacjentów leczonych za pomoc¹ przeszczepu nerki z zastosowaniem techniki bioimpedancji elektrycznej. 25 pacjentów( w tym 5 kobiet) badano przed zabiegiem transplantacji, oraz 1, 2, 4 tygodnie, oraz 3 i 6 miesi¹ce po zabiegu przeszczepu za
pomoc¹ bioimpedancji elektrycznej (Hydra, Fresenius MC, BIS-analizator) oszacowuj¹c takie parametry jak: wielkoæ przestrzeni zewn¹trzkomórkowej (ECW),
wewn¹trzkomórkowej (ICW), ca³kowitej wody ustroju (TBW), oraz dodatkowo
wielkoæ przewodnienia DOH. Wielkoæ GFR po 6 miesiêcznej obserwacji wynios³a 73, 46 ml/min/1, 73m2. Istotny statystycznie wzrost ECW oraz DOH zaobserwowano w pierwszych tygodniach po transplantacji nerki. Wielkoæ stanu
nawodnienia powinna byæ bardzo precyzyjnie monitorowana we wczesnym okresie po przeszczepie nerki Glikokortykosterydy i cyklosporyna A wywieraj¹ istotny wp³yw na wielkoæ ECW.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 231-233)

Hydration status assessment using bioimpedance
technique in post kidney transplantation patients (Tx)
Objective: Patients with chronic renal failure receiving regular hemodialysis
have mostly a lower body mass index (BMI), which is mainly caused by the
reduction of fat mass and body cell mass (BCM) and the accompanying
hypervolemia with extracellular water compartment (ECW) expansion. After renal transplantation body composition should be normalized with stabilization
of renal function. We observed in this study the influence of renal function recovery on body hydration using bioimpedance analysis (BIS) during the 6 months
period after kidney transplantation (Tx). Methods: Twenty five patients (20 males
and 5 females) were studied. BIA analysis was done pre Tx, and at week 1, 2, 4,
and also month 3 and 6 including following parameters: total body water (TBW;
l), ECW, intracellular water (ICW; l), and the level of overhydration (DOH; l). Results: The eGFR as estimated using Cocroft-Gault formula was of 73.46 ml/min/
1.73m2 at the time after 6 months after kidney transplantation (Tx). The significant increase of ECW as estimated by BIS and DOH has been observed. Conclusion: There is very important to monitor water balance (ECW, DOH) of transplanted patients particular during early period after Tx, and to control of fluid
intake and immunosupresive therapy effect (steroids and cyclosporine effects
ECW expansion).
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 231-233)

Jednymi z podstawowych czynników
warunkuj¹cych d³ugoæ ¿ycia pacjentów z
rozpoznaniem schy³kowej niewydolnoci
nerek leczonych dializami s¹ zaburzenia
stanu nawodnienia [7,8]. Jedn¹ z metod nieinwazyjnych s³u¿¹cych do oceny stanu nawodnienia, która obecnie znajduje coraz
wiêksze uznanie, jest bioimpedancji ca³ego
cia³a pacjenta [6,9,13]. Wabel i wsp. zaproponowali standard wartoci referencyjnych
stanu nawodnienia, mierzonych za pomoc¹
pomiaru wartoci cinienia w odniesieniu do

wielkoci stanu nawodnienia (DOH), gdzie
wartoci referencyjne oparte s¹ na pomiarze DOH w populacji 1247 pacjentów rasy
kaukaskiej za pomoc¹ BIS [11]. Wizemann i
wsp. u 269 pacjentów hemodializowanych
w ci¹gu 3.5 rocznej obserwacji stwierdzili
znacznie wy¿sz¹ miertelnoæ w grupie pacjentów u których indeks przewodnienia DH
by³ powy¿ej 2,5 L [12].
Celem niniejszego badania by³a ocena
wielkoci kompartymentów stanu nawodnienia w okresie 26-cio tygodniowej obserwa-
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cji po zabiegu transplantacji nerki za pomoc¹ metody bioimpedancji elektrycznej w
odniesieniu do wyników uzyskanych przed
zabiegiem transplantacji nerki i uzyskanych
dla grupy kontrolnej zdrowych osobników.

Wyniki  omówienie
U pacjentów po allogenicznym przeszczepie nerki po 26 tygodniowym okresie
obserwacji stwierdzono w 25 osobowej grupie pacjentów wielkoæ GFR wg wzoru Cockrofta-Gaulta, GFR=73,46 ml/min/1,73 m2.
W trakcie 26-tygodniowej obserwacji po
zabiegu transplantacji nerki obserwowano
tendencjê wzrostow¹ masy cia³a i BMI. rednia ró¿nica masy cia³a pacjentów po 26-tym
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Materia³ i metodyka

Celem przedstawionej pracy by³a ocena wielkoci przestrzeni wodnych w okresie 26-cio tygodniowej obserwacji po zabiegu transplantacji nerki za pomoc¹ metody bioimpedancji elektrycznej
w odniesieniu do parametrów uzyskanych przed
zabiegiem transplantacji nerki i uzyskanych dla
grupy kontrolnej zdrowych osobników. Pomiary
zosta³y przeprowadzone u 25 pacjentów z przewlek³¹ schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek, zakwalifikowanych do przeprowadzenia zabiegu transplantacji nerki a nastêpnie leczonych za pomoc¹
allogenicznej transplantacji nerki, w tym 5 kobiet i
20 mê¿czyzn w wieku 20-67 lat (rednia 43,4 lata).
U ka¿dego z pacjentów przeprowadzono 6 pomiarów oceniaj¹cych wielkoæ przestrzeni cia³a ludzkiego metod¹ bioimpedancji elektrycznej. Pierwszy pomiar by³ przeprowadzany bezporednio
przed zabiegiem transplantacji nerki, nastêpne 2
pomiary by³y wykonywane podczas hospitalizacji
po zabiegu operacyjnym - kolejno po up³ywie od
transplantacji nerki czasu: 1 tydzieñ (pomiar drugi), 2 tygodnie (pomiar trzeci). Pomiary 4, 5 i 6 by³y
przeprowadzane podczas ambulatoryjnych wizyt
kontrolnych w terminach: 4 tygodnie (pomiar czwarty), 13 tygodni (pomiar pi¹ty), 26 tygodni (pomiar
szósty) od zabiegu transplantacji nerki. Grupê kontroln¹ stanowili zdrowi ochotnicy w liczbie 41 osób
w wieku 20-76 lat (rednia wieku 45,63 lat). Wszystkim pacjentom wprowadzono standardowy, trójlekowy schemat immunosupresji: inhibitor kalcyneuryny (cyklosporyna A lub tacrolimus) + lek antyproliferacyjny (mykofenolan sodu = cellcept lub sól
sodow¹ kwasu mykofenolowego = myfortic) + GS
( na wstêpie przez 3 kolejne dni podawano do¿ylnie metyloprednizolon, nastêpnie kontynuowano
terapiê prednizonem doustnie).
Technika pomiaru bioimpedancji
elektrycznej (BIS)
Do pomiarów BIS u¿yto analizatora bioimpedancji (Hydra, Fresenius Bod Homburg), stosuj¹c
opcjê pomiaru ca³ego cia³a ludzkiego z wykorzystaniem pr¹du zmiennego w granicach czêstotliwoci od 5 do 500 kHz. W badaniu zastosowano
oryginalny program Fluid Management Tool (FMT)
(Fresenius Medical Care, Bod Homburg, Niemcy),
umo¿liwiaj¹cy rejestracjê podstawowych oszacowanych parametrów BIS takich jak: wielkoæ przestrzeni zewn¹trzkomórkowej (ECW), wewn¹trzkomórkowej (ICW), ca³kowitej wody ustroju (TBW),
oraz dodatkowo oszacowanie parametrów: DW
(dry weight; waga sucha), DOH (wielkoæ przewodnienia) [8,11].
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Rycina 1
Bioimpedancyjne wielkoci ECW [L], u pacjentów (N=25) w okresie przed Tx, 1, 2, 4, 13, 26 tyg. po Tx, w
porównaniu do grupy kontrolnej (N=41). Wartoci istotne statystycznie (p < 0,05) zaznaczono symbolem *.
The BIS data of ECW [L] at the time: before, and after 1, 2, 3, 4, 13, and 26 weeks after transplantation (Tx)
(n=25) in comparison to control group (N=41). K1: an undependent analysis of patients before Tx vs. control
group. K2: an independent analysis of patients before Tx vs. after Tx. *-statistic significant value for p< 0,05.
Tabela I
Zmiany wielkoci wagi oczekiwanej (suchej masy) oraz stopnia przewodnienia (DOH) (l) u pacjentów (n=25)
w okresie przed Tx, 1, 2, 4, 13, 26 tyg. po Tx, w porównaniu do grupy kontrolnej (N=41) K1: niezale¿ne porównanie grupy pacjentów przed Tx (N=25) z grup¹ kontroln¹ zdrowych (N=41) K2: porównanie grupy pacjentów przed Tx (N=25) i po Tx (N=25). Wartoci istotne statystycznie (p < 0,05) zaznaczono pogrubion¹ czcionk¹.
The BIS data of target weight (dty weight) and values of overhydration ((DOH) at the time: before, and after 1,
2, 3, 4, 13, and 26 weeks after transplantation (Tx) (n=25) in comparison to control group (N=41). K1: an
undependent analysis of patients before Tx vs. control group. K2: an independent analysis of patients
before Tx vs. after Tx Tx. *-statistic significant value for p< 0,05 (bold).
Grupa pacjentów badany ch w term inach:
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rednia

66,33

65,47

65,06

66,39

68,83

71,43
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13,8%
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0,004

0,002

0,001

0,005
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0,004
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2,08

4,895
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0,685
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1,087
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0,966
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0,336
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3,573

7,623

6,916
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4,875

4,374

p

0,007

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8,060

3,619

3,502

3,484

1,468

0,000

0,001

0,002

0,002

0,155

t (z)
p

K2

tygodniu; -po i -przed przeszczepem nerki
(Tx) wynosi³a 5,6 kg.
W 1-wszym tygodniu po zabiegu transplantacji nerki stwierdzono najwy¿sze wartoci ECW, które ró¿ni³y siê statystycznie w
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stosunku do grupy kontrolnej zdrowych i
grupy pacjentów badanej przed transplantacj¹. Od 2-go tygodnia po zabiegu do koñca badania w 26-tym tygodniu obserwowano wy¿sze wartoci bezwzglêdne ECW w
S. Mozul i wsp.

stosunku do grupy kontrolnej i grupy badanej przed zabiegiem, ale w tym okresie nie
stwierdzono ró¿nic statystycznie istotnych
w obrêbie tego parametru (rycina 1).
Nie stwierdzono ró¿nic istotnych statystycznie TBW dla grupy kontrolnej zdrowych
i grupy badanej przed zabiegiem Tx. Podczas 26-cio tygodniowej obserwacji nie
stwierdzono ¿adnych istotnych ró¿nic dla
tego parametru (w poszczególnych terminach badania 1, 2, 4, 13, 26 tydzieñ) pomiêdzy wynikami przed zabiegiem Tx a wynikami w poszczególnych terminach badañ,
jak równie¿ nie stwierdzono ¿adnych istotnych ró¿nic dla TBW miêdzy wynikami grupy badanej w poszczególnych terminach a
grup¹ kontroln¹ zdrowych.
W ocenie wskanika suchej masy cia³a
stwierdzono istotnie statystycznie wy¿sz¹
wartoæ u zdrowych osobników (grupa kontrolna), w porównaniu do grupy pacjentów
przed Tx. Obserwowano tendencjê wzrostu
tego parametru przez ca³¹ pó³roczn¹ obserwacjê. Od 1-go do 13-go tygodnia wartoci
tego parametru mimo tendencji wzrostowej
by³y istotnie ni¿sze ni¿ u osobników zdrowych (grupa kontrolna). Dopiero w 26-tym
tygodniu nie stwierdzono ró¿nic istotnych
miêdzy grup¹ badan¹ a kontroln¹ (zdrowych). Od 13-tego tygodnia wartoci tego
parametru by³y istotnie wy¿sze ni¿ w grupie
przed Tx. W ocenie stopnia stanu nawodnienia stwierdzono maksymalne przewodnienie (DOH) u pacjentów w okresie 1-go
tygodnia po transplantacji nerki, a parametr
ten nawet w 26-tym tygodniu nie osi¹gn¹³
wartoci charakterystycznej dla grupy zdrowych osobników. Wielkoæ suchej wagi osi¹-

gnê³a wartoæ porównywaln¹ do grupy zdrowych osobników u pacjentów w czasie 26
tygodni po transplantacji nerki (tabela I).
Wiêkszoæ autorów badaj¹cych sk³ad przestrzeni cia³a ludzkiego po transplantacji nerki
stwierdzi³a istotny przybytek masy cia³a podczas pierwszych 6 miesiêcy po transplantacji nerki (1, 2, 4). Coroas A. i wsp. wykorzystuj¹c metodê bioimpedancji elektrycznej
stwierdzili równie¿ w 3 miesiêcznej obserwacji 12 pacjentów po Tx, znaczne obni¿enie ICW w 1-szym miesi¹cu po Tx i wzrost
ECW w tym terminie. Nastêpnie obserwowa³ normalizacje tych parametrów w stosunku do zdrowych w badaniu wykonanym po
3 miesi¹cach od Tx [3]. Za obserwowane
zjawisko mog¹ byæ odpowiedzialne wysokie dawki leków immunosupresyjnych stosowanych we wczesnym okresie po przeszczepie nerki. Zatrzymywanie sodu w przestrzeni zewn¹trzkomórkowej pod wp³ywem
inhibitorów kalcyneuryny, przy znacznie upoledzonej funkcji graftu w najwczeniejszych
okresach po transplantacji nerki mo¿e wywieraæ wp³yw na transfer wody z przestrzeni wewn¹trzkomórkowej do zewn¹trzkomórkowej i w ten sposób mo¿e stanowiæ g³ówny mechanizm obserwowanych wzajemnych
ilociowych relacji miêdzy ECW i ICW [5, 6].
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