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Bakgrund

Levercirros är en sjukdom som kan ge
många olika typer av symtom. Prevalensen
av undernäring varierar mellan länder, den
beror också på hur nedsatt leverfunktionen är i populationen som studeras samt
vilken metod som används för att identifiera
undernäring. Undernäring vid levercirros
orsakas av både nedsatt matintag, malabsorption och förändrad ämnesomsättning. Levern har en viktig funktion i vår
ämnesomsättning både när det gäller fett,
protein och kolhydrater samt vitaminer och
mineraler. En del av den energi vi får i oss
när vi äter lagras i muskler och i levern i
form av glykogen. Energin från maten vi
äter varar bara i några timmar, efter det
används den lagrade energin i levern som
energikälla fram till nästa måltid. Vid svår
leversjukdom kan inte levern lagra lika
mycket energi. Om levern töms på energi
och det är långt till nästa måltid behöver
kroppen hitta en alternativ energikälla:
fettväv och muskelmassa börjar brytas ned.
Det är vanligt att aptiten är nedsatt och det
kan då vara svårt att äta tillräckligt av alla
näringsämnen som kroppen behöver. Ett
minskat matintag kan orsakas av olika sjukdomsrelaterade symtom. På grund av dessa
svårigheter är det vanligt med undernäring
hos personer med svår leversjukdom. Det
är också vanligt att samla på sig vätska i
buken, ascites, och ödem i benen. Det leder
till att vanliga sätt att mäta nutritionsstatus som viktförändring och BMI kan ge
felaktiga resultat då en viktförändring kan
orsakas av förändringar i vätskemängd och
inte i faktisk kroppsmassa. Ett högt BMI
utesluter inte undernäring då vikten kan
bestå av ökad mängd vätska eller en hög
mängd fettmassa och samtidigt låg mängd
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muskelmassa. Problemet med ansamlad
vätska är också vanligt i det tidiga skedet
efter en levertransplantation vilket påverkar möjligheten att korrekt kunna räkna
ut energibehovet.
Avhandlingens syfte

Det övergripande syftet med avhandlingen
var att öka kunskapen om nutritionsbedömning av patienter med kronisk leversjukdom
före och efter levertransplantation. Olika
delar av nutritionsbedömningsprocessen
studerades såsom olika sätt att mäta kroppssammansättning, undernäring, symtom som
påverkar ätande, livskvalitet och beräkning
av energibehov efter levertransplantation.
För att bättre kunna bedöma vilka patienter
som är undernärda var ett syfte med denna
avhandling att studera muskelmassa mätt
med olika röntgenmetoder. Ett annat var
att studera hur vanligt det är med symtom
som påverkar förmågan att äta samt om
dessa symtom är associerade med undernäring och livskvalitet. Ytterligare ett syfte
var att jämföra uppmätt energibehov med
olika sätt att räkna ut energibehov efter en
levertransplantation.
Mätning av kroppssammansättning

Studie I var en retrospektiv studie av 109
patienter före och efter levertransplantation.
Syftet var att studera förekomst av undernäring samt undersöka om det fanns någon
association mellan kroppssammansättning
mätt vid transplantationsutredning och
utfallsmått efter levertransplantationen.
Förekomsten av undernäring varierade
beroende på kön och mätmetod, vi fann att
2–20 % av patienterna var undernärda när
de utreddes för transplantation. Mätt med
dual-energy x-ray absorptiometry (DXA)
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hade 20 % av männen och hos 5 % av kvinnorna en låg fettfri massa och bedömdes
därmed som undernärda. Låg mängd fettmassa fanns hos 6 % av männen och 16 %
av kvinnorna. Trettiofem (37 %) patienter
utvecklade allvarliga infektioner inom 1
månad efter levertransplantation. Vi fann
ett statistiskt signifikant samband mellan
mängd fettfri massa och förekomst av infektioner (OR 0,67, 95 % CI 0,45–0,99, p =
0,043) men inte mellan mängd fettmassa
(OR 0,85, 95 % CI 0,7–1,02, p = 0,087).
Från denna studie drog vi slutsatsen att
kroppsammansättning uppmätt med DXA
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under transplantationsutredningen ger värdefull information om nutritionsstatus hos
patienter med levercirros.
I studie II jämförde vi kroppssammansättningsmätningar gjorda med DXA
och med datortomografi (DT) under
levertransplantationsutredningen hos 53
patienter. Tre olika mätningar jämfördes,
fettfrimasseindex (helkropp) (FFMI) och
appendikulärt (muskler i armar och ben)
skelettmasseindex (ASMI) från DXA och
skelettmuskelmasseindex (muskler vid
tredje lumbarkotan i tvärsnitt) (SMI) mätt
från DT. Nedsatt mängd muskelmassa hittades hos 40 % (SMI), 39 % (ASMI) och
30 % (FFMI) av patienterna. När de olika
metoderna jämfördes var likheten i mätresultatet starkast mellan ASMI och SMI
(r=0,66, p <0,001). Hos kvinnor varierade
förekomsten av nedsatt mängd muskelmassa
mellan 13 % och 69 % beroende på metod
medan förekomsten var relativt lika mellan
metoderna hos män, mellan 27 % och 40 %.
Ascites räknas in i den fettfria massan vid
en DXA-mätning. I denna population hade
36 % av patienterna någon grad av ascites.
Hos patienter med ascites fanns ingen korrelation mellan SMI och FFMI (r=0,129,
p=0,597) men däremot en fortsatt stark korrelation mellan ASMI och SMI (r=0,716,
p =0,001). Från dessa resultat konkluderar
vi att ASMI mätt med DXA är ett bra och
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kostnadseffektivt mått för att mäta muskelmassa när DT inte finns tillgängligt hos
levertransplantationskandidater.
Undernäring, symtom som kan påverka
ätande och livskvalitet

I studie III studerades förekomst av symtom
som kan påverka ätande hos 133 patienter
som utreddes för levertransplantation. Vi
undersökte också om det fanns samband
mellan symtom och undernäring och livskvalitet. Undernäring diagnostiserades
enligt kriterier från The Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM)
(1). För att diagnosticeras som undernärd
enligt GLIM ska patienten uppfylla både ett
fenotypiskt kriterium (BMI <20, viktförlust
över 5 % senaste 6 månaderna eller minskad
mängd muskelmassa) och ett etiologiskt kriterium (minskat intag av mat eller minskat
upptag av näringsämnen eller inflammation). Symtom som kan påverka ätande
undersöktes med två olika enkäter: The
Eating Symptom Questionnaire och The
Disease-related Appetite Questionnaire.
Symtom som kan påverka ätande visade sig
vara mycket vanligt: 90 % rapporterade ett
eller flera symtom och 51 % rapporterade
fyra eller fler symtom. Trettiotvå procent
var undernärda mätt enligt GLIM-kriterierna, det vanligaste fenotypiska kriteriet var
nedsatt mängd muskelmassa (23 %) följt

av viktförlust (19 %). Endast 4 % hade ett
lågt BMI. Hos patienter som definierades
som undernärda var buksmärta (76 %), mitt
ätande varierar från dag till dag (66 %) och
muntorrhet (65 %) de vanligaste symtomen.
Patienter med undernäring rapporterade fler
symtom och ju fler symtom desto lägre hälsorelaterad livskvalitet. Efter att ha dikotomiserat patienterna utifrån om undernäring
förekom eller ej var vissa symtom statistiskt
signifikant associerade med undernäring:
buksmärta (p = 0,033), värk eller smärta
som påverkar aptiten (p = 0,034), smakförändring (p = 0,004), nedsatt aptit (p =
0.010), varierande aptit (p= 0,010), tidig
mättnadskänsla (p = 0,010), mat smakar
värre än när jag var frisk (p = 0,007) och
längre tid som sjukdomen påverkat aptiten
(p = 0,001) (Figur 1 och 2). Efter justering
för kön, Child-Pugh poäng och förekomst
av ascites var tre symtom inte längre associerade med malnutrition: buksmärta, smärta
eller värk som påverkar aptiten och tidig
mättnadskänsla.
Denna studie visar att symtom som kan
påverka ätande är mycket vanliga. Patienter
med många symtom har större sannolikhet
att vara undernärda. Frekvensen av symtom
korrelerar med livskvalitet. Från dessa resultat drar vi slutsatsen att symptom som kan
påverka ätande bör systematiskt utvärderas
hos patienter med kronisk leversjukdom.

Figur 1. Prevalens av symtom relaterade till aptit och ätande hos personer under utredning för levertransplantation.
Mätt med Disease Related Appetite Questionnaire.
*statistiskt signifikant skillnad mellan grupper
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Figur 2. Prevalens av symtom som kan vara barriärer för ätande hos personer under utredning för levertransplantation.
Mätt med Eating Symptom Questionnaire.
*statistiskt signifikant skillnad mellan grupper

Energibehov efter levertransplantation

I studien IV studerades energibehov tidigt
efter levertransplantation. Det finns tre
olika europeiska riktlinjer (2-4) som ger
rekommendationer om hur energibehov
ska räknas ut efter levertransplantation.
Rekommendationerna varierar mellan 25
och 35 kcal/kg kroppsvikt när fasta faktorer
används. Olika ekvationer för att räkna ut
energibehov såsom Harris & Benedict kan
också användas. Beroende på vilken formel
som används kan resultatet skilja sig åt.
Det är viktigt att veta vilket energibehov
en patient har efter levertransplantation för
att kunna ordinera rätt mängd näring. För
lite näring kan ge sämre läkningsförmåga
och ökad risk för infektioner, för mycket
näring kan stressa kroppen.
Mellan 2011 och 2018 mättes energibehovet med indirekt kalorimetri vid något
tillfälle under de första 30 postoperativa
dagarna, i median 6 dagar efter levertransplantation. Mätningarna utfördes av
kliniska skäl och studerades retrospektivt.
Energibehovet räknades ut med Harris &
Benedicts ekvation och olika fasta faktorer
enligt ovan nämnda riktlinjer.
Vi fann en stor variation i uppmätt energibehov mellan olika individer (Figur 3).
När det uppmätta energibehovet jämfördes
med olika formler visade sig att formlerna
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Figur 3. Energiförbrukning i vila mätt med indirekt kalorimetri
Kilokalori per kilo kroppsvikt fördelat på kön. Linjen med plus representerar medelvärde och de streckade
linjerna standarddeviationen. mREE: measured resting energy expenditure = energiförbrukning i vila.

inte var så bra på att förutspå energibehovet. Vid jämförelse av det uppmätta värdet
med Harris & Benedict hade endast 22 % av
patienterna en uppmätt energiförbrukning
i vila mellan 90 och 110 % av det beräknade behovet med ett spann mellan 61 och

195 % av det uträknade värdet. Närmare
hälften (49 %) var hypermetabola (> 120 %
av beräknat energibehov). I en multivariat
linjär regressionsanalys studerades vilka faktorer som påverkade uppmätt energibehov.
Patienter med lång operationstid (beta 1,12,
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"När mer avancerade metoder som datortomografi används
identifieras fler med nedsatt muskelmassa."

95 % CI 0,33 till 1,92, p 0,006), och de
med manligt kön (beta 272, 95 % CI 76
till 468, p=0,007) hade högre energiförbrukning. Högre ålder (beta -10,9, 95 %
CI–15,8 till -5,9, p <0,001), preoperativt
högre MELD (beta -13,9, 95 % CI -24,7
till -3,1, p=0,012) och längre kall ischemitid (beta -0,62, 95 % CI -1,08 till -0,2,
p=0,011) var associerat med lägre energiförbrukning. Från resultatet från denna studie
drar vi slutsatsen att om formler används
för att räkna ut energibehov efter levertransplantation innebär det en risk både
för att över- och undernutriera individuella
patienter. Energibehov bör mätas med indirekt kalorimetri efter levertransplantation.
Sammanfattning

I den kliniska vardagen påverkar många
olika faktorer möjligheten till en strukturerad nutritionsbedömning. I många delar
av vården saknas möjlighet till kroppssammansättningsmätning och ekonomiska samt
organisatoriska resurser påverkar. Resultatet
från denna avhandling visar på vikten av

att lyfta nutritionsbedömning och nutritionsbehandling hos personer med kronisk
leversjukdom och nytransplanterade patienter. Andelen individer som bedöms som
undernärda eller har nedsatt mängd muskelmassa varierar beroende på vilken metod
som används. När mer avancerade metoder
som datortomografi används identifieras fler
med nedsatt muskelmassa. Ungefär en tredjedel av de som utreds för levertransplantation är undernärda, och undernärda
individer lider av många symtom som kan
påverka ätande vilket även påverkar livskvalitet. Energibehov bör mätas och inte
uppskattas efter levertransplantation.
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FAKTA

Nutritionsbedömning och levertransplantation
• Undernäring och sarkopeni ökar mortalitet och morbiditet både före och
efter levertransplantation
• Sedvanliga sätt att bedöma undernäring utifrån viktförlust och BMI kan missa
att identifiera undernäring hos personer med ascites/ödem eller obesitas
• Muskelmassa bör mätas, till exempel med DXA eller DT
• Symtom som kan påverka förmågan att äta är mycket vanligt
• 90 % av patienter under transplantationsutredning rapporterar minst
1 symtom, 51 % 4 eller fler symtom
• Undernäring föreligger hos cirka 1/3 av de som genomgår
levertransplantationsutredning
• Personer som lider av undernäring rapporterar fler symtom som kan påverka
ätande och har sämre livskvalitet
• I det tidiga förloppet efter levertransplantation ger olika sätt att räkna ut
energibehovet felaktiga resultat jämfört med uppmätt energibehov
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