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Abstract
Title: Liver transplantation and exercise – A systematic review and meta-analysis
Objective: To estimate the effect of exercise interventions in liver transplant patients on quality
of life (QoL). Further investigate which intervention characteristics is the most efficient according
to FITT (frequency, intensity, type, time)
Design: Systematic review and meta-analysis
Database: CENTRAL, PubMed, EMBASE and PEDro.
Eligibility criteria: Randomized controlled trials (RCT), observation- and cohort-studies that
investigate exercise interventions vs. usual care in the first postoperative year for adult (+18 years)
liver transplant recipients.
Results: Four RCTs, a total of 209 patients were included in this review. All studies were
classified as either «Some concern» or «High» Risk of Bias. Three studies were included in the
meta-analysis on QoL, which showed no significant between group difference (SMD: 0.01 [CI 0.27; 0.29]). A meta-analysis on aerobe capacity with all studies included was also conducted and
showed a small insignificant difference in favour of the exercise group (SMD: 0.24 [CI -0.03;
0.52]). Due to few included studies, statistical analysis was not executed on FITT. The
intervention characteristics was investigated in the Forest plots, which made visual interpretation
of the characteristics possible.
Conclusion: No difference was observed between exercise and usual care, when addressing liver
transplant patients exercise effect on QoL and aerobic capacity. Due to few included studies, no
statistical analysis was conducted on FITT.
Keywords: Liver transplant patient, exercise, quality of life, aerobic capacity, FITT
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Abstrakt
Tittel: Levertransplantasjon og trening – Et systematisk review og metaanalyse
Formål: Avdekke levertransplanterte pasienters effekt av trening målt på livskvalitet, i tillegg til
å undersøke hvilken intervensjonskarakteristikk som er mest effektiv målt ut fra FITT (frekvens,
intensitet, type og tid)
Design: Systematisk review og metaanalyse.
Database: CENTRAL, PubMed, EMBASE og PEDro
Inklusjonskriterier: Randomiserte kontrollerte studier (RCT), observasjonelle eller kohortstudier med voksne (+18år) levertransplanterte som mottok treningsintervensjon med oppstart
senest 12 måneder etter transplantasjon.
Resultater: Fire RCT og totalt 209 deltakere ble inkludert i dette review. Samtlige studier hadde
«Some concern» eller «High» Risk of Bias. Tre studier ble analysert på livskvalitet og viste ingen
forskjell mellom intervensjon- og kontrollgruppen (SMD: 0.01 [CI -0.27; 0.29]). En metaanalyse
på aerob kapasitet ble også utført. Analysen inkluderte samtlige studier og viste en liten
insignifikant forskjell i favør intervensjonsgruppen (SMD: 0.24 [CI -0.03; 0.52]).
Grunnet få studier ble statistiske analyser på FITT ikke utført. Intervensjonskarakteristikken ble
undersøkt visuelt i Forest plot, der karakteristikken ble tolket.
Konklusjon: Analysen på levertransplanterte pasienters effekt av trening produserte ingen
signifikant forskjell mellom intervensjon- og kontrollgruppen, på hverken livskvalitet eller aerob
kapasitet. Statistiske analyser ble ikke utført på FITT grunnet få studier.
Nøkkelord: Levertransplantert pasient, trening, livskvalitet, aerob kapasitet
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Introduksjon
Levetransplantasjon (LTX) er den eneste behandlingsmulighet ved leversykdom i «end stage»
(ESLD). Behandlingen var banebrytende da den første gang ble utført i 1963 (1). Den maligne
lever byttes ut helt eller delvis med donorlever. LTX er mulig ved både akutt og kronisk leversvikt,
samt leverkreft der det ikke finnes andre behandlingsalternativer (2).
Cirrhose – avansert fibrosedannelse i leveren – er den primære årsak til ESLD. Utviklingen av
cirrhose kan oppstå ved blant annet hepatitt B/C, primær skleroserende cholangitt og
alkoholindusert leversykdom (3).
Et systematisk review fra England i 2018 undersøkte livskvalitet med spørreskjemaet Short Form
36 (SF-36) hos pasienter med ESLD. Reviewet fant at pasientene har redusert «Mental Composite
Score» (MCS) og svært redusert «Physical Composite Score» (PCS). Pasientgruppen hadde også
signifikant dårligere livskvalitet sammenlignet med pasienter med dekompensert leversykdom
(4).
Å leve med ESLD medfører en rekke begrensninger i hverdagen. Utover sarkopeni, redusert
fysisk funksjon og aerob kapasitet, opplever pasientene at aktiviteter i dagliglivet (ADL) som
personlig pleie, selvstendig forflytning og spisesituasjoner blir utfordrende (5).
En prospektiv kohort-studie med 469 pre-transplantasjonskandidater avdekket at 31% av disse
rapporterte minst én begrensning i ADL. I tillegg opplevde omkring 40% av ESLD pasientene å
være begrenset i minst én Instrumentell-Aktivitet i Dagliglivet (IADL). Dette kan være;
rengjøring, medisinhåndtering, bruk av telefon, transport, handling og matlaging eller lignende
(5, 6).
Når pasienter med ESLD er på transplantasjonslisten for LTX, forsøkes det å begrense
leversvikten og unngå komplikasjoner. Men det er lite fokus rettet mot den reduserte fysiske
funksjon i denne perioden (7). I en kohort-studie fra USA med omtrent 500 pretransplantasjonskandidater fra 1986-1994, ble den tredelte testen «Liver Frailty Index» (LFI)
anvendt. LFI består av «sit to stand test», «tandem test» og «grip strength» som kan brukes til å
avdekke og predikere fysisk funksjon i transplantasjonsforløpet. Studiet viste at de omkring 200
pasientene som ble levertransplantert hadde en lavere LFI score ved tre måneders kontroll enn
ved baseline, og nådde først opp over baseline score etter seks måneder (8). Det er også sett at
distansen som ESLD pasientene går på gangtesten «Six-Minute-Walk-Test» (6MWT) er opptil
27% kortere, sammenlignet med en frisk populasjon (6).
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Tidsperioden før transplantasjon kan være en god mulighet til å utføre pre-habilitering for ESLD
pasienter. En RCT fra Canada fulgte levercirrhose pasienter og avdekket signifikant økning fra
pre til post-test i VO2peak etter et 8 ukers hjemme treningsprogram (9). En annen RCT fra Spania
viste at ESLD pasientene etter et 12 ukers treningsprogram hadde signifikant økning i
livskvalitetsdomenet «General Health» (10).
ESLD pasienter er også undersøkt fra pre til posttransplantasjon i en retrospektiv kohort-studie.
Pasientene som trente før transplantasjon hadde noe kortere innleggelsestid, sammenlignet med
gruppen som ikke trente (11). I tillegg har noen studier vist at hver 100 meter økning i distanse på
6MWT kan redusere posttransplantasjons mortaliteten med over 50% (6, 12). Pre-operativ trening
er derfor viktig, da det kan forbedre livskvalitet, i tillegg til å redusere operative risikofaktorer
etter LTX (6, 7).
To systematiske reviews, et fra USA (2008) og et fra Australia (2014) undersøkte livskvalitet etter
LTX med SF-36. Begge de systematiske reviews fant en signifikant bedring i livskvalitet fra pretil posttransplantasjon, med størst fremgang i komponenten «Mental Composite Score» (13, 14).
LTX pasienter som er aktive scorer høyere på både fysiske og psykiske komponenter av SF-36,
sammenlignet med inaktive levertransplanterte. Likevel angir pasientene at deres største
begrensninger er innenfor fysisk funksjon (14).
LTX pasientene når ikke opp til samme nivå i livskvalitet, sammenlignet med den generelle
populasjon. Den reduserte livskvalitet er blitt assosiert med medikamentell immunsupprimerende
behandling (13, 14).
Den immunsupprimerende behandling forhindrer avstøtning av organet ved å undertrykke
immunforsvarets prosesser. Behandlingen er livsvarig og utgjør en risiko for infeksjoner, overvekt
og diabetes. I tillegg opplever pasientene bivirkninger av medikamentene, som søvnforstyrrelser,
uro, humørsvingninger og tremor. Hvilket kan påvirke livskvaliteten (14-17).
Fysisk aktivitet er trygt, helsefremmende og har positiv virkning på livskvalitet etter LTX.
Aktivitet reduserer risikoen for kirurgiske komplikasjoner, i tillegg til å forebygge mot
følgesykdommer og bivirkninger av den operative og medisinske behandling, og den negative
effekten dette har på livskvalitet (12, 14).
Beyer et al., var i 1993 blant de første som gjennomførte en RCT med treningsintervensjon til
LTX pasienter. Kun 18% av pasientene beskrev sin helse som «Excellent or good» før LTX. Etter
transplantasjon og seks måneder med trening var antallet 88% (18).
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Bedrede kirurgiske metoder og medikamentell behandling på slutten av 1990-tallet medførte økt
livskvalitet og fysisk aktivitet etter LTX (19). I kjølvannet av dette ble det utført flere studier som
undersøker trening til LTX pasienter. Men på tross av ny viten mangler det likevel kliniske
retningslinjer som standardiserer behandlingen. På verdensbasis er det stor variasjon i
treningstilbudet som pasientene mottar (20). Enkelte sykehus oppfordrer pasientene til å avvente
trening til operasjonssåret er grodd. Andre oppfordrer til alminnelig gange og trappegang, og noen
at det utarbeides individuelle treningsprogrammer til pasientene med lav-intensitets styrke og
utholdenhetstrening (21-23).
Levertransplanterte som har et høyt aktivitetsnivå har bedre livskvalitet enn dem som er mer
inaktive (13, 14). Men i hvilken grad aktivitet og trening påvirker livskvalitet er kun undersøkt i
enkeltstudier. Den store variasjon i treningstilbud avdekker også et vitenshull på hvilken type
trening, frekvens, intensitet og varighet som er mest effektiv for å øke LTX pasientenes
livskvalitet (20). I følgende systematiske review ønskes det derfor å avdekke hvilken effekt
trening har på LTX pasienters livskvalitet. I tillegg ønskes det å undersøke hvilken
intervensjonskarakteristikk som er mest effektiv med bakgrunn i FITT prinsippet: frekvens,
intensitet, type og tid.

Formål
Formålet med spesialet er å avdekke levertransplanterte pasienters effekt av trening målt ved
pasientrapportert livskvalitet. Formålet er også å undersøke hvilken intervensjonskarakteristikk
som er mest effektiv med bakgrunn i FITT; Frekvens, Intensitet, Type og Tid.
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Metode
Formålet er blitt besvart ved å utføre et systematisk review og metaanalyse. Studiedesignet er
egnet til å undersøke formålet da en systematisk samling, vurdering og oppsummering av viten
kan bidra til å kvalitetssikre behandlingstilbudet til levertransplantasjonspasienter (24).
Det systematiske review ble utarbeidet i henhold til PRISMA guidelines for utarbeidelse av
systematiske reviews (24). Fremgangsmetoden ble basert på systematiske litteratursøk i flere
databaser. Deretter ble studiene selektert på bakgrunn av pre-definerte inklusjon- og
eksklusjonskriterier. Studiene som ble inkludert i reviewet ble kritisk vurdert i tråd med gjeldende
checklister. Data vedrørende outcome og FITT ble ekstrahert til analysering, før studienes
resultater ble sammenholdt med hverandre for å presentere funnene.

Studiekarakteristikk – Inklusjon- og eksklusjonskriterier
Studiets inklusjon- og eksklusjonskriterier er presentert ved nedenstående tabell 1.
Inklusjonskriterier

Eksklusjonskriterier

Studiedesign

- Pretest-posttest design:
• Randomiserte kontrollerte
studier
• Kohort studier
• Observasjonelle studier

- Manglende follow up testing

Studiepopulasjon

- Voksne levertransplanterte (over
18 år)
- Hel/del levertransplantasjon
- Avdød/levende donor

- Sub-grupper av
transplantasjonspasienter

Intervensjon

- Treningsintervensjon

- Treningsintervensjon med oppstart
senere enn 12 mnd. posttransplantasjon.

Sammenligning

Ingen/standardbehandling

Outcome

- Outcome målt ved
spørreskjemaer på livskvalitet

Annet

- Studier uten tilgjengelig engelsk/nordisk
fulltekst
- Studier publisert for mer enn 20 år siden.

Tabell 1: Inklusjon- og eksklusjonskriterier
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Informasjonskilder
Til utarbeidelse av litteratursøket ble sunnhetsvitenskapelige databaser anvendt. De fire valgte
databaser var; Cochrane Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE (PubMed),
Physiotherapy Evidence Database (PEDro) og EMBASE. Utover dette ble Web of Science
anvendt for å utføre sitasjons tracking.
En PICO-tabell (Patient, Intervention, Comparison, Outcome) ble utarbeidet til den enkelte
database, grunnet ulikhet i databasenes design. Begrepene i PICO-tabellen ble innledningsvis søkt
individuelt for å avdekke relevans, samt eventuelle MeSH/Sub heading. Søket avdekket relevante
synonymer i tillegg til å finne ord som skapte støy i søkingen.
Begrepene i PICO-tabellen ble primært søkt i title/abstract og deretter keyword der title/abstract
ikke var mulig. MeSH/Sub heading ble tilpasset og anvendt i samtlige databaser. Etter
ferdigstilling av PICO-tabellene ble de individuelle blokker kombinert med OR, for deretter på
tvers av blokkene å kombineres med AND. Underveis i utarbeidelse av den endelige PICOtabellen ble både hovedveileder og bibliotekar kontaktet for å kvalitetssikre søkestrategien.
Endelig søk i samtlige databaser ble utført 26.01.21. For komplett PICO-tabell for databasene, se
vedlegg 1.

Søkestrategi
Den endelige søkestrategi ble utført på følgende måte:
(P) Liver transplant OR liver transplant patient OR organ liver transplantation OR liver graft
transplant OR hepatic transplantation;
(I) Exercise OR exercise therapy OR exercise therap* OR activity OR physical activity OR
rehabilitation exercise OR physical exercise OR functional training OR physical therapy OR
physical therapy modalities OR aerobic exercise OR strength training OR walk OR running OR
run;
(O) Patient reported outcome measures OR patient reported function OR physical function OR
health related quality of life OR quality of life OR disability OR self-reported health.
Det ble ikke anvendt begrensninger i databasene.

Studieseleksjon
Studiene fra litteratursøket ble overført til Endnote X9, der duplikater ble fjernet. Studiene ble
screenet på title/abstract av forfatter for å avdekke om de møtte inklusjonskriteriene. De aktuelle
studier for fulltekstlesing ble undersøkt i Web of Science, der studienes siteringer muligens kunne
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avdekke andre studier til inklusjon i reviewet. Studiene inkludert til fulltekstlesning ble vurdert
på bakgrunn av de pre-definerte inklusjon- og eksklusjonskriterier før inklusjon i reviewet.

Dataekstraksjon
Data ble ekstrahert av forfatter alene.
Dataekstraksjonen inkluderte studiestørrelse, Mean alder, kjønn og tid siden levertransplantasjon.
Outcome relatert til pasientrapportert livskvalitet ble ekstrahert, i tillegg til data fra fysiske tester
som på tvers av studiene var sammenlignbare. Aerob kapasitet var en gjenganger i samtlige
studier, derfor ble dette et underordnet outcome. Dataene ble ekstrahert fra studiets siste testing,
final score. Intervensjonskarakteristikk i henhold til FITT ble ekstrahert som beskrevet
nedenunder.
Dataekstraksjon - FITT

Frekvens – antall treningssesjoner – ble dokumentert som det antall ganger pasienten utførte
treningen ukentlig, samt varighet av den enkelte treningssesjon der det var beskrevet (25).
Intensitet av treningsintervensjon ble registrert som prosentdel av makspuls (HRmax), motstand
eller antall repetisjoner anvendt i treningen (25, 26).
Type trening ble kategorisert som beskrevet under dersom det forelå klare beskrivelser som passet
kategoriene:
-

Aerob trening: Trening som utføres kontinuerlig og er rytmisk av natur (eksempelvis
utholdenhetstrening som gange, løp og lignende) (27)

-

Styrketrening: Trening med fokus på å utvikle muskelstyrke, kraft, hypertrofi og/eller
utholdenhet (25)

-

Kombinert styrke og aerob trening: Trening som inkluderer både aerobe og
styrketreningskomponenter

Tid ble beskrevet som studieintervensjonens varighet målt i uker (25).

Kritisk vurdering
Risk of Bias (ROB) ble vurdert av forfatter alene. Til vurdering av i de inkluderte studiers kvalitet
ble Cochrane Risk of Bias verktøy; ROB-2 anvendt (28). ROB-2 består av fem domener som
representerer fem forskjellige former for bias;
(1) Bias i randomiseringsprosessen
(2) Bias grunnet avvik fra den planlagte intervensjon
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(3) Bias grunnet manglende outcome data
(4) Bias i målingen av outcome
(5) Bias grunnet selektert rapportering av resultater
De fem domener har underordnede «signal spørsmål», som skal avklare relevant informasjon til
vurdering av eventuell bias. Hvert domene resulterer i en vurdering av bias, enten «Low risk»,
«Some concern» eller «High risk». Verktøyet sammenholder disse resultater til en overordnet
vurdering av studiets totale kvalitet, som også klassifiseres etter de tre kategorier nevnt over. ROB
ble vurdert til outcome livskvalitet og aerob kapasitet.

Outcome variabler
Outcome livskvalitet er basert på kontinuerte variabler, der «Standarized Mean Difference»
(SMD) anvendes som Effect Size. Tester som målte aerob kapasitet ble samlet og målt på samme
måte som livskvalitet. SMD ble valgt da det var forventet at studiene anvendte ulike
måleredskaper innenfor livskvalitet og aerob kapasitet.
For å vurdere intervensjonskarakteristikkenes effekt ble FITT sammenholdt med de to outcome
analysene på livskvalitet og aerob kapasitet.

Metodesyntese
Syntesekvalifisering

Studier var aktuelle for analysen på outcome livskvalitet dersom spørreskjema med
pasientrapportert livskvalitet forelå i studiet. Studier med fysiske tester relatert til aerob kapasitet,
for eksempel VO2peak og gangtester, ble inkludert i analysen på dette.

Syntese forberedelse

Analysene ble beregnet på bakgrunn av Mean og Standard Deviasjon (SD). En studie anvendte
Standard Error (SE), hvorfor denne ble omregnet til SD på bakgrunn av følgende utregning:
!" = !$ × √'
To studier brukte hele eller deler av livskvalitets spørreskjemaet Short Form-36 (SF-36), hvorfor
det til analysering ble valgt å bruke «Physical Composite Score» (PCS). En studie hadde ikke
beskrevet PCS eller «Mental Composite Score» (MCS), men hadde tilgjengelig data på alle åtte
delkomponenter. En z-score for hver delkomponent ble derfor utregnet. Ved at Mean for
komponenten ble subtrahert fra en Mean sample av en forutbestemt generell populasjon (her
anvendt USA) og resultatet herfra dividert med Mean SD for den forutbestemte populasjon. Når
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z-score var beregnet for samtlige delkomponenter av SF-36 ble disse multiplisert med to
korresponderende faktor scoring koefficienter for skalaen, en for PCS og en for MCS (29, 30).
Til analysering av outcome livskvalitet ble det besluttet kun å anvende PCS. For mer informasjon
se vedlegg 2.
Fremgangsmåten produserte Mean og konfidensintervall for MCS og PCS. Da utregningen ble
basert på én studies Mean, ble SD ikke produsert. SD ble derfor utregnet på bakgrunn av følgende:
# )
# )
# )
# )
# )
# )
# ))
((!"!"
+ (!"$!
+ (!"%!
+ (!"&'
+ (!"(# ) + (!")"
+ (!"$*
+ (!"+'
!" = ()*+ ,
1
8

Hvilket resulterer i følgende SD:
Intervensjonsgruppe:
23.2 = %&'( )

*(10.5! ) + (44.1! ) + (8.3! ) + (15.3! ) + (18.1! ) + (18.9! ) + (33.8! ) + (12.1! )4
5
8

Kontroll gruppe:
25.7 = %&'( )

*(24.2! ) + (41.8! ) + (8.6! ) + (13.2! ) + (22.1! ) + (22.2! ) + (37.4! ) + (18.7! )4
5
8

Tabeller og grafisk metode

Studienes demografi, intervensjonskarakteristikk i henhold til FITT og outcome resultater
presenteres i tabell 2. Metaanalysene ble presentert ved Forest plot, for å gi et visuelt bilde på de
statistiske analyser. Videre ble Summary of Findings table (SOF) presentert i henhold til Gradepro
Software (31).
Statistisk syntese

Til analysering av data ble det utarbeidet excel ark til hvert outcome. Antall deltakere, Mean og
SD for Final Score outcome ble ekstrahert for både intervensjon- og kontrollgruppe. Data ble
deretter importert i STATA 16, der de statistiske analyser ble beregnet.
Livskvalitet og aerob kapasitet
Levertransplantertes effekt av trening ble undersøkt i to separate metaanalyser, en for livskvalitet
og en for aerob kapasitet, estimert med SMD. SMD ble beregnet på bakgrunn av Mean Difference
i studienes Final-Score, dividert med den samlede SD. Effect Size ble korrigert med Hedges g, da
små studier har en tendens til å overestimere effekten (32).
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Forskjeller var forventet i studienes intervensjonskarakteristikk hvorfor Restricted Maximum
Likelihood ble anvendt og Cochran¢s Q (Chi2 test), ble beregnet. Et signifikant resultat på
Cochran¢s Q (P=<0.05) ville bekreftet heterogenitet, der I2 estimerte proporsjonen av variasjon i
de kombinerte resultater som skyldtes Between Study Variance (33, 34).
FITT
Statistiske analyser på FITT ble ikke utarbeidet grunnet få studier, i tillegg til overlapp og uklare
skiller i studienes intervensjonskarakteristikk. FITT ble derfor beskrevet deskriptivt og
sammenholdt med metaanalysene.

Rapporterings bias
Vurdering av Small Study Bias i metaanalysene var ønsket undersøkt med Funnel plots og Eggers
test. Grunnet få antall studier i reviewet, ble det besluttet å undersøke dette i metaanalysenes
Forest plot, da en vurdering med Funnel plot og Eggers test ville gitt upresise resultater (33).

Kvalitet av evidens
Outcome resultatenes kvalitet ble vurdert i henhold til GRADE´s «Quality of Evidence». GRADE
resulterer i en overordnet vurdering som enten «Very low», «Low», «Moderate» eller «High»
(31). I henhold til GRADE´s fem kriterier for nedgradering av evidens (studiebegrensninger,
konsistens, presisjon, direkthet og publikasjonsbias) ble reviewets kvalitet vurdert på bakgrunn
av begrensninger. Deretter ble potensielle årsaker til oppgradering undersøkt (stor effekt, doseresponseffekt, og forvekslingsfaktorer).
Totalvurderingen av ovenstående ble presentert i SoF (tabell 3), som ga et visuelt bilde over hvor
sikre man kan være på evidensen i outcome resultatene (31).
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Resultater
Studieseleksjon
Litteratursøket produserte 695 artikler, som først ble undersøkt for duplikater og deretter screenet
på title/abstract. Tolv studier ble inkludert til fulltekstlesing på bakgrunn av de pre-definerte
inklusjon- og eksklusjonskriterier. Anvendelse av sitasjons tracking avdekket ikke ytterligere
studier til inklusjon. Syv studier møtte ikke inklusjonskriteriene av følgende årsaker; feil
studiepopulasjon (n=1) (35), feil intervensjon (n=3) (36-38), pågående studie (n=2) (39, 40), og
kun konferanse abstrakt tilgjengelig (n=1) (41). Blant de fem resterende studier var to publisert
av Moya-Nájera et al., og basert på samme RCT (42, 43). Forfatterens første publikasjon ble
inkludert i reviewet, supplert av artikkelen publisert to år senere ved manglende data. De fire
nedenstående randomiserte kontrollerte studier ble inkludert i reviewet. Seleksjonsprosessen
fremkommer av flowdiagram 1. For utdypende årsaker til eksklusjon av studier, se vedlegg 3.

A. M. C. Garcia et al.: Effect of a physical exercise program on the functional capacity of liver
transplant patients (44)
J. B. Krasnoff et al.: A randomized trial of exercise and dietary counseling after liver
transplantation (45)
D. W. Mandel: Comparison of Targeted Lower Extremity Strengthening and Usual Care
Progressive Ambulation in Subjects Post-Liver Transplant: A Randomized Controlled Trial (46)
D. Moya-Nájera et al.: Combined Resistance and Endurance Training at a Moderate-to-High
Intensity Improves Physical Condition and Quality of Life in Liver Transplant Patients (43)
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Flowdiagram 1: Studieseleksjon

Studiedeltakere
Totalt 209 deltakere ble inkludert i reviewet (98 menn / 86 kvinner). Studiet av Mandel DW.
rapporterte ikke kjønn, som medførte at 25 deltakere ble utelatt fra kjønnsfordelingen. Deltakernes
Mean alder var 51,3 med rang fra 24-67 år. Studiestørrelsen var mellom 15-119 deltakere. Tid
siden transplantasjon varierte mellom 2-12 måneder. Se tabell 2.
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Studie

Studiedeltakere
EX – gruppe

Garcia,
A. M. Et
al.

Krasnoff,
J. B. Et
al.

Mandel,
D.W.

n= 9
Mean alder: 52
(15)

Intervensjon

Frekvens

Intensitet

Type

Tid

Outcome

EX: Aerob trening:
tredemølle trening

EX: 30 min
x** ukentlig

EX: 50-70% HRmax

EX: Aerob trening:
Gangtrening på
tredemølle

24
sesjoner***

QoL: Ingen mål

EX: Aerob trening:
gang/sykling

40 uker

CG - gruppe

n= 6
Mean alder: 39
(15)

Aerob kapasitet: 6MWT
EX: post intervensjon –
582.5 (279.3)
CG: post intervensjon –
517.7 (176.2)
Ikke signifikant forskjell
mellom gruppene. (P=>0.05)

CG: Ingen
intervensjon

Kjønn: m=6

Kjønn: m=3

Tid siden LTX:
6-12 mnd

Tid siden LTX:
6-12 mnd

n=49
Mean alder:
49.5 (11.3)

n=70
Mean alder: 50.6
(10)

Kjønn: m=19

Kjønn: m=28

Tid siden LTX:
2 mnd

Tid siden LTX:
2 mnd

n=11
Mean alder:
54.2 (12.1)

n=14
Mean alder 52.9
(8.4)

EX: Styrketrening
av
underekstremitetene

EX: 3-4 x 2530min
ukentlig

Kjønn:
Ikke beskrevet

Kjønn:
Ikke beskrevet

CG: Daglig

Tid siden LTX:
8.5 (2.4) uker

Tid siden LTX:
8.2 (2.2) uker

CG: Gangtrening
med skritteller.
Mål: Gå lenger hver
dag

EX: Aerob trening:
Sykling, gåturer

EX: 3x 30
min ukentlig

EX: 60-80% HRmax

QoL: SF-36 -PCS
EX: 12 mnd – 44.7 (9.7)
CG: 12 mnd – 44.4 (10.7)

CG: Ingen
intervensjon
Aerob kapasitet: VO2peak
EX: 12 mnd – 24.2 (7)
CG: 12 mnd – 22.6 (8.1)
Signifikant group by time
interaksjon (P=0.036)
EX: Progresjon i
theraband styrke når
3x10 rep var «lett» for
pasienten

EX:
Styrketrening med
theraband:
Squat, tåhev, hofte
ab/adduksjon, seteløft,
kne/hofte strekk, step
CG: Gangtrening med
skritteller

4-6 uker

QoL: CLDQ
EX: 12 uker – 5.4 (1.1)
CG: 12 uker – 5.6 (1.1)
Ikke signifikant forskjell
mellom gruppene (p=0.54)
Aerob kapasitet: 6MWT
EX: 12 uker – 509.1 (146.9)
CG: 12 uker – 412.6 (81.3)
Ikke signifikant forskjell
mellom gruppene (p=0.17)
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MoyaNájera,
D.
Et al.

n= 22
Alder: 57 (7.4)

n=28
Alder: 55.3 (9.2)

Kjønn: m=18

Kjønn: m= 24

EX: Styrketrening:
theraband
Aerob trening:
gangtrening

Tid siden LTX:
6 mnd

Tid siden LTX:
6 mnd

CG: Ingen
intervensjon

EX: 2x75
min ukentlig

EX:
Styrketrening:
Baseline RPE 5-6,
progresjon 1-2 RPE
poeng hver måned.
Uke 1-12: 3x25 rep
Uke 13-24: 3x15 rep

EX:
Styrketrening:
Squat, dødløft, roing,
skulder fleksjon og
abduksjon, brystpress

Aerob trening:
HR 70-85%,
Karvonen metode****

Aerob trening:
90 sekunders
gangtrening, mellom
hver styrkeøvelse

24 uker

QoL: SF-36 - PCS
EX: 12 mnd - 42.9 (23.2)
CG: 12 mnd – 41.2 (25.7)
Aerob kapasitet: VO2peak
EX: 12 mnd – 18.8 (3.8)
CG: 12 mnd – 18.6 (3.8)
Signifikant forskjell i økning
imellom gruppene (p=0.04)

Forkortelser:
N=antall deltagere analysert i reviewet.
EX=Intervensjonsgruppe, CG=kontrollgruppe, HRmax=Prosentdel makspuls, QoL=Livskvalitet, RPE= Rate of percieved exertion scale, CLDQ=Chronic liver disease questionnaire, SF36=Short Form 36, (SD)=Standard Deviasjon
*Tid siden transplantasjon, målt ved baseline for intervensjon
**Mangler beskrivelse om antall treningssesjoner ukentlig
***Ikke beskrevet hvor mange uker
****Basert på følgende formel: Target Heart Rate Intensity Zone = ((max HR − resting HR) × %Intensity) + resting HR. (47)

Tabell 2: Demografi

19

Risk of Bias
Cochranes Risk of Bias «ROB-2» ble anvendt til å vurdere ROB i studiene (28). Samtlige studier
under outcome livskvalitet ble vurdert til «High risk». Ved outcome aerob kapasitet ble tre av fire
studier klassifisert som «High risk» og en studie til «Some concern» (43-46).
Den primære årsak til at studiene ble klassifisert som «High risk» var domene tre, manglende data
til analysering. Videre var selektiv rapportering og avvik fra planlagt intervensjon også en
fremtredende årsak til vurderingen. Dette skyltes blant annet manglende rapportering av kjønn og
at manglende dataanalyser for drop outs ikke ble inkludert i analysene. Se figur 1 & 2, og vedlegg
4 for full ROB.

Figur 1 & 2: ROB vurdering.

Intervensjonskarakteristikk
Kontrollgruppe - intervensjon

Kontrollgruppen i tre av fire studier mottok ingen intervensjon eller ble tilbudt
standardbehandling (43-45). I studien til Mandel DW. utførte kontrollgruppen gangtrening med
skritteller daglig, der formålet var å øke gangdistansen med flere skritt for hver dag (46).
Intervensjonsgruppe - FITT

I beskrivelse av frekvens (antall treningssesjoner ukentlig) hadde en studie 3-4 treningssesjoner
ukentlig, med en varighet på ca. 25-30 min per økt (46), en studie utførte tre økter ukentlig av 30

minutters varighet (45) og en studie hadde to økter av 75 min ukentlig (43). Studien av Garcia et
al., manglet beskrivelse av antall økter ukentlig, men beskrev at hver sesjon varte 30 minutter
(44).
To studier utførte trening med intensitet målt med prosentdel HRmax. Studiene økte fra
henholdsvis 50-70% og 60-80% av makspuls i løpet av intervensjonsperioden (44, 45). Mandel
DWs studie tok utgangspunkt i selvvurdert anstrengelse der pasienten skulle øke intensitet når
vedkommende syns 3x10 repetisjoner var «lett» (46). Studiet til Moja-Nájera et al., ble basert på
kombinert styrke og utholdenhet. Styrke ble målt på selvvurdert anstrengelse og utholdenhet ved
intensitetstrening på tilnærmet 70% av HRmax (43).
Tilknyttet type trening, ble to studier kategorisert som aerob trening (44, 45), en i kategorien
kombinert styrke og aerob trening (43), og en i styrke kategorien (46).
Studienes intervensjonsperiode varierte mellom 4-6 uker (46), 24 uker (43) og 44 uker (45). En
studie beskrev ikke varighet utover at pasientene deltok i 24 treningssesjoner (44).

Individuelle studieresultater
Garcia et al., målte outcome aerob kapasitet med 6MWT. Studiet viste at pasientene i
intervensjonsgruppen hadde 19,4% øking på 6MWT fra pre- til posttest. Resultatet var ikke
statistisk signifikant sammenlignet med kontrollgruppen (44).
Krasnoff et al., målte livskvalitet med spørreskjemaet SF-36. Studiet hadde signifikant forskjell
mellom gruppene i delkomponenten «General Health», som indikerte at økningen over tid var
større for intervensjonsgruppen (p=0.03). Studiet målte aerob kapasitet med VO2peak og fant
signifikant forskjell over tid mellom gruppene, der økningen i VO2peak var større for
intervensjonsgruppen (p=0.036) (45).
Mandel DW. målte livskvalitet med spørreskjemaet Chronic Liver Disease Questionnaire
(CLDQ). Studiet viste at begge grupper økte score i livskvalitet, men avdekket ingen signifikant
forskjell

imellom

gruppene.

Videre

ble

aerob

kapasitet

målt

med

6MWT,

der

intervensjonsgruppen hadde noe høyere øking på testen (22% vs. 18%), men resultatet var ikke
statistisk signifikant (p=0.17) (46).
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Moya-Nájera et al., målte livskvalitet med spørreskjemaet SF-36. Studiet viste at
intervensjonsgruppen hadde økt samtlige åtte delkomponenter ved follow up. I tillegg til å ha
signifikant forskjell over tid i delkomponentene «Physical Functioning» og «Vitality»,
sammenlignet med kontrollgruppen (p=0.03). Studiet målte aerob kapasitet med VO2peak og fant
signifikant forskjell mellom gruppene over tid med en 15% økning i VO2peak for
intervensjonsgruppen og 7% for kontroll gruppen (p=0.04) (43).

Hovedfunn
Metaanalyser på gruppeforskjell ble generert for outcome livskvalitet (intervensjon vs. kontroll,
tre studier inkludert) og outcome aerob kapasitet (intervensjon vs. kontroll, fire studier inkludert).
Det ble ikke utarbeidet statistiske analyser på FITT grunnet få antall studier til analysering, i
tillegg til overlapp og uklare skiller i studienes intervensjonskarakteristikk.
Levertransplantertes effekt av trening
Levertransplantasjon og trening - et systematisk review og metaanalyse
Deltakere: Levertransplantasjonspasienter
Intervensjon: Trening
Kontroll: Standardbehandling
Outcome
Effekt: SMD
Deltakerantall Kvalitet av
(95% CI)

evidens - GRADE
N=194

⊕⊝⊝⊝

-0.27; 0.29]).

Studier: 3

Very low

Aerob

SMD: 0.24 [CI

N= 209

⊕⊝⊝⊝

kapasitet

-0.03; 0.52])

Studier: 4

Very low

Livskvalitet SMD: 0.01 [CI

Kommentar
Nedgradering:
- Risk of bias: High -2
- Presisjon: CI krysser Line of
no effect -1
Nedgradering:
- Risk of bias: High -2
- Presisjon: CI krysser Line of
no effect -1

SMD=Standarized Mean Difference, CI=konfidensintervall
GRADE kvalitet av evidens: «Very low», «Low», «Moderate», «High»

Tabell 3: Summary of findings table
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Metaanalyse - Livskvalitet

Tre studier ble inkludert i metaanalysen som undersøkte levertransplantertes effekt av trening målt
på livskvalitet (43, 45, 46). Samtlige studier i analysen hadde «High» ROB.
Metaanalysen viste ingen signifikant forskjell imellom intervensjon og kontrollgruppen når det
ble målt på livskvalitet (SMD: 0.01 [CI -0.27; 0.29], I2 =0%). Se figur 3.

Figur: 3 Forest plot outcome livskvalitet
Metaanalyse - Aerob kapasitet

Fire studier ble inkludert i metaanalysen på outcome aerob kapasitet. En studie ble vurdert til
«Some concern» (44) og de resterende «High» ROB (43, 45, 46). Metaanalysen viste en liten
insignifikant forskjell i aerob kapasitet imellom intervensjon- og kontrollgruppen (SMD 0.24 [CI
-0.03; 0.52], I2 =0%). Blant de individuelle studier var Mandel DW. det eneste studie med
signifikante resultater i intervensjonsgruppens favør (SMD 0.81 [CI 0.02; 1.61]). Forest plottet
viser at studiet kan ha tendens til small study bias, da studiets få deltakere kan ha medført at
resultatene er overestimerte (46). Se figur 4.
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Figur: 4 Forest plot outcome aerob kapasitet
FITT

Frekvens
Antall og varighet av treningssesjonene varierte fra 2-4 ganger ukentlig av 25-75 minutter.
Krasnoff et al., og Mandel DW. hadde flest økter (3-4 ukentlig). Metaanalysen på livskvalitet ga
ingen indikasjon på at flere økter ukentlig var fordelaktig, idet punktestimatene lå på Line of No
Effect og i kontrollgruppens favør. Metaanalysen på outcome aerob kapasitet hentyder til at flere
økter kan være fordelaktig idet Mandel DWs intervensjonsgruppe har signifikant bedre aerob
kapasitet (SMD 0.81 [CI 0.02; 1.61]) og Krasnoff et al., har punktestimat i favør
intervensjonsgruppen (SMD 0.21 [CI -0.16; 0.57]) (45, 46).
Intensitet
Tre av fire studier hadde intensitetsmål med prosentdel HRmax, mens Mandel DW. anvendte
selvvurdert anstrengelse (43-46). Metaanalysen på livskvalitet indikerer at intervensjonsgruppene
til Krasnoff et al., og Moya-Nájera et al., som trente etter HRmax, kan ha høyere livskvalitetsscore
i forhold til Mandel DWs selvvurderte anstrengelse.
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Motsatt viste metaanalysen på aerob kapasitet at intervensjonsgruppen til Mandel DW. har best
resultater, tross samtlige studiers punktestimater i intervensjonsgruppens favør. Dette kan gi en
liten indikasjon på at trening etter selvvurdert anstrengelse kan effektivt for å øke aerob kapasitet.
Type
Garcia et al., og Krasnoff et al., ble kategorisert som aerob trening (44, 45), Mandel DW. som
styrketrening (46) og Moya-Nájera et al., som kombinert styrke og aerob trening (43).
Metaanalysen på livskvalitet kan hentyde til at aerob og kombinert trening har større effekt på
livskvalitet enn styrketrening. Motsatt viste metaanalysen på aerob kapasitet at Mandel DWs
styrketrening var signifikant bedre i forhold til studiens kontrollgruppe. De tre andre studiers
konfidensintervaller krysser Line of No Effect, hvilket kan indikere at styrketrening muligvis kan
være mer effektivt når det måles på aerob kapasitet.
Tid
To studier utførte baseline testing ved to måneder og to studier ved 6-12 måneder etter LTX (4346). Den store variasjon i når i forløpet pasientene testes, i kombinasjon med intervensjonenes
varighet (4-40 uker), gjør at det ikke er mulig å påvise hvilken treningsvarighet som er mest
effektiv.
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Diskusjon
Oppsamling av evidens

I dette systematiske review ble det identifisert fem artikler som omhandlet fire randomiserte
kontrollerte studier. Reviewet har undersøkt levertransplanterte pasienters effekt av trening målt
på livskvalitet og aerob kapasitet, sammenlignet med en kontrollgruppe av LTX pasienter som
mottok standardbehandling. Det ble ikke funnet effekt av trening på hverken livskvalitet eller
aerob kapasitet.
Grunnet få studier og uklare skiller i intervensjonskarakteristikken, ble det ikke utarbeidet
statistiske analyser som undersøkte FITT; frekvens, intensitet, type og tid.

Resultatdiskusjon
Outcome Livskvalitet

Måleredskaper
To av de fire inkluderte studier brukte SF-36 og en studie brukte CLDQ til å vurdere livskvalitet.
Et systematisk review undersøkte redskaper for måling av livskvalitet hos LTX pasienter i 2009
(48). Reviewet viste at SF-36 ble introdusert hos LTX pasienter i 1993 og er det mest brukte
redskap til å vurdere livskvalitet. Både validitet og reliabilitet er vurdert til å være tilfredsstillende
(48-50).
Få studier har anvendt CLDQ hos LTX pasienter. CLDQ spørreskjemaet er validert for kronisk
leversyke pasienter og ble først brukt på LTX pasienter i 2005 (48). En studie fra 2011 brukte
CLDQ hos LTX kandidater og LTX pasienter og fant signifikant bedring på samtlige parametere
av CLDQ etter transplantasjon (51). At redskapet ikke er validert for transplanterte pasienter
utgjør en liten svakhet i analyseringen av livskvalitet. Ettersom det ikke eksisterer egne
livskvalitetsmåleredskaper spesifikt utarbeidet for levertransplanterte, vurderes det at CLDQ og
SF-36 er tilstrekkelig til å vurdere livskvalitet i dette review (48).
Metaanalyse - livskvalitet
Metaanalysen på outcome livskvalitet viste ingen signifikant forskjell imellom intervensjon- og
kontrollgruppene. Likevel viste de individuelle studieresultatene at både intervensjon- og
kontrollgruppe i de fleste inkluderte studier økte livskvalitet fra pre til post-intervensjon. Krasnoff
et al., viste signifikant forskjell i gruppene over tid i delkomponenten «General Health» i SF-36,
som kan indikere at intervensjonsgruppens økning over tid var større enn kontrollgruppens (45).
Moya-Nájera et al., var den eneste studien som viste signifikant forskjell i gruppene over tid, i
delkomponenten «Physical Functioning» (43).
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Dette review undersøkte treningseffekten med oppstart senest ett år etter LTX. Sammenlignes
disse resultater med studier som undersøker LTX pasienter senere enn ett år etter transplantasjon,
ses det lignende resultater.
Totti et al., inkluderte pasienter opp til 6 år etter transplantasjon. Intervensjonsgruppen utførte et
12 måneders kombinert styrke og utholdenhetstreningsprogram og hadde større økning og høyere
sluttscore på SF-36 komponenten «General Health», i forhold til kontrollgruppen (71 ± 18 vs. 43
± 23) (37). I kohort-studien til Van Ginneken et al., ble pasientene inkludert opp til 7,5 år etter
LTX. Studiet anvendte også SF-36 og fant en signifikant 11,5% økning i komponenten «Physical
Functioning» etter et 12 ukers kombinert styrke og utholdenhetsprogram (38).
I klinisk praksis oppfordres LTX pasientene til fysisk aktivitet etter transplantasjon (21-23).
Aktive pasienter scorer bedre på fem av åtte delscorer innenfor SF-36 og har bedre overordnet
PCS og MCS (14). Likevel var metaanalysen som undersøkte treningsintervensjonens effekt på
livskvalitet i dette review ikke signifikant. Det kan derfor ikke konkluderes med at trening er
bedre enn kontrollgruppens standardbehandling. De inkluderte studiene er vurdert til å ha høy
ROB som indikerer at det er usikkerhet knyttet til resultatene, men også at det er behov for mer
forskning av høy kvalitet på dette feltet.
Organtransplanterte, trening og livskvalitet
Flere studier har undersøkt trening til hjerte-, lunge-, lever- og nyretransplanterte pasienter.
Transplantasjonstypene blir ofte sammenholdt i pasientkategorien organtransplanterte. Et
systematisk review undersøkte organtransplantertes effekt av trening (52). Reviewet viste at
hjertetransplanterte pasienter som trente hadde signifikant bedre livskvalitet målt på fysisk helse.
I tillegg hadde intervensjonsgruppen en signifikant reduksjon i angst og depresjon, sammenlignet
med kontrollgruppen som mottok standardbehandling (52). Videre viste reviewet at
lungetransplanterte pasienter som trente hadde signifikant bedre score på de fysiske
delkomponenter av SF-36, sammenlignet med gruppen som ikke trente (52). Studiet rapporterte
ikke nyretransplantertes livskvalitet og fant heller ingen signifikante resultater vedrørende LTX
pasienters livskvalitet etter trening (52).
Felles for hjerte-, lever- og nyretransplanterte er at pasientenes livskvalitet ikke når opp til den
generelle populasjon (14). Når langtidslivskvalitet hos de forskjellige transplantasjonstyper
(hjerte, lunge, lever og nyre) sammenlignes, ses det likevel at LTX pasienter har bedre selvvurdert
generell helse sammenlignet med de andre transplantasjonstyper (14). Ettersom dette review ikke
avdekket forskjell i livskvalitet knyttet til trening, kan det diskuteres hvilke andre årsaker som
gjør at LTX pasientene oppnår høyere livskvalitet. En av årsakene kan være symptomlette som;
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forbedring av fysiske symptomer og fatigue, da mindre fysiske symptomer er blitt assosiert med
økt deltagelse i sosiale og fysiske aktiviteter (14).
Outcome Aerob kapasitet

Måleredskaper
To inkluderte studier anvendte 6MWT og to studier brukte VO2peak som mål på aerob kapasitet.
6MWT er mye brukt blant leversyke og LTX pasienter før og etter transplantasjon. Studier har
funnet at testen kan brukes til å prediktere transplantasjonsforløpet og er et godt redskap til å
vurdere treningskapasitet (12, 53, 54). VO2peak eller VO2max er også ofte brukt til å vurdere aerob
kapasitet til organtransplanterte (52). En av studiene i dette review brukte «open-circuit
spirometry system» til vurdering av VO2peak, det andre studie testet VO2peak med sykkeltest (43,
45). Selv om testmetodene på VO2peak i de to studier er noe ulike, er målemetoden likevel vurdert
som værende tilstrekkelig til å evaluere aerob kapasitet i dette review.
Metaanalyse - aerob kapasitet
Metaanalysen i dette systematiske review har ikke funnet at trening har større effekt på aerob
kapasitet etter LTX enn standardbehandling. En liten insignifikant forskjell ble avdekket i
intervensjonsgruppens favør. Selv om metaanalysen ikke kunne bekrefte forskjellen med stor nok
sikkerhet, viste studiene på individuell basis at samtlige intervensjonsgrupper har forbedret den
aerobe kapasitet. Intervensjonsgruppene til både Moya-Nájera et al. og Krasnoff et al., hadde
signifikant bedre VO2peak over tid, sammenlignet med kontrollgruppen med p-verdi på
henholdsvis 0.04 og P=<0.04. Moya-Nájera et al., hadde en økning i VO2peak på 15% og Krasnoff
et al., hadde 26,7% økning (43, 45). Videre hadde intervensjonsgruppene til Garcia et al. og
Mandel DW., økt 6MWT med henholdsvis 19,4% og 22%, men dette var ikke signifikant
sammenlignet med kontrollgruppen (44, 46).
Andre studier har funnet lignende resultater. Studiet av Beyer et al., (1993) var blant de første
som viste at LTX pasienter som trener i løpet av det første postoperative år, forbedrer VO2peak.
Etter et 24 ukers treningsprogram hadde pasientene en økning på 43% i VO2peak og 27% i 6MWT
(18). Van den Berg-Emons et al., undersøkte en kohort av LTX pasienter opp til 7,5 år etter
transplantasjon. Studien viste at treningsprogram med sykling og styrketrening førte til signifikant
økning på VO2peak fra pre- til posttest p=0.031 (55).
Selv om både intervensjon- og kontrollgruppene i de inkluderte studier øker aerob kapasitet fra
pre- til postintervensjon, og tilsvarende resultater er observert i andre studier, ser man ikke den
signifikante effekt i metaanalysene i dette review. Som ved outcome livskvalitet er ROB vurdert
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som høy i studiene og man kan derfor ikke ha høy tiltro til de produserte resultater i reviewet.
Flere studier av høy kvalitet er derfor nødvendig for å kunne påvise LTX pasienters treningseffekt
målt på aerob kapasitet.
FITT

Statistiske analyser ble ikke utarbeidet på FITT grunnet få studier, i tillegg til overlapp og uklare
skiller i studienes intervensjonskarakteristikk. FITT ble derfor undersøkt visuelt i Forest plottet,
som kunne avdekke mulige indikasjoner på frekvens, intensitet, tid og type. Det ble observert at
flere økter muligvis kan være profitabelt. I tillegg ble det sett at HRmax kanskje kan være et mer
følsomt måleredskap enn selvvurdert anstrengelse. Type trening viste motstridende resultater i
metaanalysene, der aerob- og kombinert trening hentydet til bedre livskvalitet, mens styrketrening
muligvis er mer effekt på aerob kapasitet. De ubetydelige forskjeller og tvetydige resultater
medfører at man ikke kan konkludere på FITT. Flere studier med presise beskrivelser av
intervensjonskarakteristikk er nødvendig. Da det vil kunne bidra til å avklare hvilken type trening
som er mest effektiv for å øke livskvalitet og aerob kapasitet.

Risk of Bias
Cochranes Risk of Bias verktøyet ROB-2 ble anvendt i vurderingen av den metodiske kvaliteten
i studiene (28). Domene 3 «bias grunnet manglende outcome data» påvirket begge ROBvurderinger, ettersom studiene i liten grad informerte tilstrekkelig om drop outs og
sensitivitetsanalyser. Videre ble en stor andel av domene 1, 2 og 5 vurdert til «Some concern»,
hvilket også begrenser tiltroen til resultatene produsert i reviewet.
Det eneste domene hvor samtlige studier ble vurdert til «Low risk» var nr. 4 som omhandler
outcome testing. Begge outcome involverer tester som er validert og reproduksjonen vurderes å
være tilstrekkelig. Likevel skal det nevnes at outcome livskvalitet er pasientrapportert, hvilket kan
være en potensiell kilde til bias. Signalspørsmål 4.4 i ROB-2 verktøyet undersøker om pasienten
vet hvilken intervensjon vedkommende er allokert til og om dette kan ha påvirket vurderingen av
outcome (28). I dette review er det tatt utgangspunkt i, at det er liten sannsynlighet for at
pasientene på bakgrunn av allokering med hensikt scorer seg selv høyere eller lavere enn ved
baseline. Denne vurdering resulterte i, at domenet ble vurdert som «Low». Dersom vurderingen
var at pasientene med hensikt endret svarene i spørreskjemaet etter gruppeallokering, ville
domenet resultert i «Some concern» eller «High risk».
I den totale ROB vurderingen for outcome livskvalitet, hadde samtlige studier «Overall Score»
«High risk». I ROB vurderingen av outcome aerob kapasitet hadde tre av fire studier «High risk»
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og en studie «Some concern». Tiltroen til metaanalysenes resultater er dermed svekket grunnet
studienes høye Risk of Bias.

Styrker og begrensinger
Litteratursøk

Litteratursøket ble utarbeidet på bakgrunn av PIO fra PICO. Søkemetoden skaper brede treff i
P=Pasient og I=Intervensjon, men kan ha vært begrenset på O=Outcome. Dette med bakgrunn i
at outcome utelukkende tok utgangspunkt i begreper relatert til livskvalitet, men manglet begreper
relatert til fysiske tester som VO2peak og gangtester. Dette kan ha medført at aktuelle studier til
analysen på aerob kapasitet ble utelatt. Videre kan denne potensielle feilkilde ha medført at studier
som kunne bidratt til analyser på FITT er blitt ekskludert.
Søkeprosessen ble utført av forfatter med støtte av veiledere og bibliotekar for å minimere
feilkilder. Studieseleksjon, fjerning av duplikater, screening av artikler og ekstraksjonsarbeidet til
de statistiske analyser ble utført to ganger for å minimere feil i analysearbeidet.
Synteseforberedelse

I analyseringen av livskvalitet manglet komponentene «Physical Composite Score» og «Mental
Composite Score» fra SF-36 i en studie, derfor ble dette utregnet. Fremgangsmåten anvender
Mean resultater fra en forutbestemt populasjon. I utregningen ble det valgt å ta utgangspunkt i
USA som populasjon, selv om det var ønskelig med en populasjon nærmere studiets
opprinnelsesland, Spania. Da det ikke var mulig å oppdrive resultater herfra ble det vurdert å
bruke tyske verdier (56). Disse ble kun presentert på tysk. Derfor ble besluttet å fastholde USA
som populasjon for å minimere risikoen for feil i språkoversettelse.
Synteseforberedelsen resulterte i en Mean for PCS og MCS. Til utarbeidelse av analyser ble det
besluttet å anvende PCS. Innledningsvis ble det beskrevet at levertransplantasjonskandidater ESLD pasienter - har minst én begrensning i hverdagsaktiviteter. De fysiske delkomponenter av
SF-36 involverer spørsmål som omhandler hverdagsaktiviteter som forflytning og personlig pleie
(49). Med bakgrunn i dette, og at LTX pasientenes største begrensning er innenfor fysisk funksjon,
ble det besluttet at «Physical Composite Score» var mest interessant å undersøke i analysen på
livskvalitet (13, 14).
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Metaanalyser

De statistiske analysene ble gjennomført av forfatter og etterprøvd av hovedveileder for å
minimere risikoen for feil. Cochranes håndbok for utarbeidelse av systematiske reviews ble brukt
når det skulle besluttes hvorvidt metaanalyser skulle utarbeides eller ikke. I Cochrane håndboken
fremkommer det at kun to studier er tilstrekkelig for utarbeidelse av en metaanalyse, sett at
studiene er tilstrekkelig sammenlignbare. Videre krever analysen at følgende kriterier er oppfylt:
Outcomes er sammenlignbare og kan sammenholdes, intervensjon- og kontrollgruppene i de
forskjellige studier er like, eller tilnærmet like og data må være tilgjengelig (34). Outcome-mål
for både livskvalitet og aerob kapasitet ble vurdert til å være sammenlignbare. Selv om noe data
manglet, ble dette utregnet slik at analysene kunne utarbeides. Studienes intervensjoner var
tilstrekkelig homogene til vurdering av livskvalitet og aerob kapasitet.
Heterogenitet
Den kliniske og metodiske heterogenitet var forventet å være liten. Dette fordi inklusjon- og
eksklusjonskriteriene dannet rammet for at studiekarakteristikken, utover intervensjon, skulle
være så ensartet som mulig på tvers av studiene. Det var forventet at studienes
intervensjonskarakteristikk skulle være en vesentlig faktor for heterogenitet.
Tolkning av Cochran¢s Q skal gjøres med forsiktighet ettersom metaanalysene har få studier og
få antall deltagere. Da dette gjør testen upresis (34). Begge metaanalyser produserte insignifikante
Q resultater og heterogenitet lik med 0%. Likevel kan dette ikke tolkes som at heterogenitet ikke
er til stede i resultatene, grunnet den lave power som Q får av en liten metaanalyse (34).
Når Q ikke oppnår signifikans vil konfidensintervallet rundt I2 vanligvis inkludere 0, hvilket
fremkom i begge metaanalyser (livskvalitet: (SMD: 0.01 [CI -0.27; 0.29]), I2=0%), (aerob
kapasitet: (SMD 0.24 [CI -0.03; 0.52]), I2=0%) (57).

Kontrollgruppe intervensjon

Det foreligger flere potensielle begrensinger i at studiene i dette review sammenligner
treningsintervensjon med kontrollgrupper som mottar «standardbehandling». For å kunne påvise
treningseffekten

må

treningsgruppens

intervensjonskarakteristikk

skille

seg

fra

standardbehandlingens karakteristikk i stor nok grad. Kun en studie i dette review beskrev hva
standardbehandlingen til kontrollgruppen besto av. Moya-Nájera et al., dokumenterte at
pasientene i kontrollgruppen utførte lav-intensitets gangtrening (43). Kontrollgruppen til Mandel
DW. utførte også gangtrening, men ble i tillegg overvåket med skritteller (46).
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Intervensjonsgruppene til Krasnoff et al., og Garcia utførte tilsvarende trening der førstnevntes
pasienter fikk beskjed om gangtrening/sykling og sistnevnte bedrev tredemølletrening (44, 45).
At to studiers kontrollgrupper og de to andre studiers intervensjonsgrupper bedriver samme type
aktivitet, kan være en potensiell årsak til at effekt av trening ikke ble vist i dette review.
«Adherence» til trening er også en potensiell begrensing i kontroll- og intervensjonsgruppene.
Pasientene i samtlige studier visste hvilken gruppe de var allokert til. Det å allokeres til
kontrollgruppen kan muligvis virke som en motiverende faktor for å prestere høyere, dersom
pasientene opplever at det er «uheldig» å ikke bli valgt til intervensjonsgruppen. Motsatt kan
intervensjonsgruppens

pasienter

mangle

«compliance»

hvis

intervensjonen

ikke

er

meningsskapende eller oppleves som utfordrende. Dersom dette oppstår i gruppene, kan effekten
av trening bli underrapportert.
Å fjerne de potensielle feilkilder som oppstår i en intervensjonsstudie hvor kontrollgruppen mottar
standardbehandling, kan være vanskelig og i noen tilfeller uetisk. Årsaken til at etikk er en
vesentlig faktor i settingen med levertransplanterte er at det tross manglende retningslinjer,
foreligger forslag og anbefalinger om fysisk aktivitet etter LTX. Å fjerne allerede implementerte
behandlingstilbud for å bedrive forskning vil i dette tilfellet være uetisk.
Likevel er det mulig å redusere risikoen for feilkilder i fremtidige studier om effekt av trening til
levertransplanterte. Dette kan gjøres ved å utarbeide klare skiller i intervensjonskarakteristikken,
slik at skillene mellom de to intervensjonene er lettere å definere og er så heterogene som mulig.
I tillegg bør randomisering og blinding av pasientene utføres slik at pasientene ikke vet hvilken
gruppe de allokeres til.
Selektiv pasientinklusjon

En begrensning i dette review, er de inkluderte studiers selektive inklusjonskriterier. To av fire
studier beskrev at LTX pasientene måtte være selvstendig i forflytning og gange for å kunne bli
inkludert i studiet (43, 46). De to andre studiene utførte tester som også krever at pasienten er i
stand til selvstendig forflytning (44, 45).
Innledningsvis ble det nevnt at «End Stage» leversyke pasienter ofte er påvirket i ADL og I-ADL.
Over 30% av pasientene med ESLD opplever minst én begrensning i ADL. Over tid opplever
25% av pasientene, som i utgangspunktet var selvstendig i ADL, at den første ADL-funksjon de
mister er evnen til selvstendig forflytning (5). Få studier adresserer ADL etter LTX, men det er
observert at pasientenes ADL-funksjoner forbedres etter transplantasjon (58).
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At dette review kun besto av studier med pasienter som er selvstendig i forflytning er en
begrensning, da dette ikke representerer mangfoldet i LTX pasientene. Ved å ekskludere de
svakeste pasientene, ekskluderer man dem som potensielt sett kan ha best effekt av treningen. Den
selekterte gruppe i studiene påvirker derfor muligheten til å vurdere generalisering av trening til
levertransplanterte, da det ikke danner et representativt bilde av hele pasientgruppen.
Tid siden transplantasjon

I dette review ble det besluttet å undersøke LTX pasienter innenfor det første postoperative år.
Dette fordi pasientgruppen som nevnt kan være svært redusert pre-operativt og det var ønsket å
påvise den umiddelbare effekt av trening etter transplantasjon.
Likevel har det å undersøke pasientgruppen så tidlig i forløpet hatt sine begrensninger. Først fordi
studiene i dette review som nevnt ekskluderte de svakeste pasientene og dermed også dem som
muligvis har det største forbedrings potensiale. Dernest fordi den medisinske behandlingen i det
første postoperative år er svært omfattende og kan ha negative bivirkninger (15-17).
To studier i dette review inkluderte pasientene allerede to måneder etter transplantasjon (45, 46).
Å undersøke pasientgruppen så tidlig i forløpet, kan muligvis ha redusert treningseffekten i
reviewet. Dette fordi pasientene i de første postoperative måneder mottar store doser
immundempende medikamenter. Bivirkninger av medikamentene kan påvirke pasientenes
treningsevne dersom de opplever uro, tremor og dårlig søvnkvalitet (14, 15). Medikamentene
forsinker også kroppens helings-prosess, hvilket medfører risiko for sårruptur og postoperative
infeksjoner (17). Følgelig kan man forestille seg at treningskapasiteten påvirkes, dersom
pasientene opplever postoperativt betingede smerter eller har restriksjoner i forbindelse med
operasjonssåret.
Pasientenes tilstand og hvordan de responderer på den medisinske behandling er derfor en
vesentlig faktor for om pasientene kan delta i og ha effekt av treningen.
For å minimere risikoen for medikamentinduserte begrensninger i trening, bør flere studier
undersøke LTX pasienten tidlig i forløpet slik at betydningen av den medikamentelle behandling
kan avdekkes.
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Konklusjon
Dette systematiske review er det første som undersøker levertransplanterte pasienters effekt av
trening målt på livskvalitet og aerob kapasitet, innenfor det første postoperative år. De inkluderte
studiers individuelle resultater viste at både intervensjon- og kontrollgruppe forbedret outcome
livskvalitet og aerob kapasitet fra pre- til postintervensjon. Metaanalysene på livskvalitet og aerob
kapasitet viste likevel ingen signifikant forskjell i effekt mellom intervensjon- og kontrollgruppen.
Høy Risk of Bias i de inkluderte studier begrenser tilliten til resultatene presentert i reviewet.
Intervensjonskarakteristikken – FITT – (frekvens, intensitet, type og tid) var ønsket undersøkt for
å avdekke hvilken karakteristikk som er mest effektiv for å forbedre livskvalitet og aerob
kapasitet. Statistiske analyser på FITT ble ikke utført grunnet få studier i reviewet, i tillegg til
uklare skiller i intervensjonskarakteristikken. FITT ble isteden sammenholdt visuelt med Forest
plottene, som ga rom for tolkning av mulige indikasjoner, men dette har det ikke vært mulig å
konkludere ut fra.
Fremover bør levertransplanterte pasienter undersøkes med tverrsnitts studier, for å avdekke
hvilke begrensninger de har i aktiviteter i dagliglivet etter transplantasjon.
Videre bør flere intervensjonsstudier av høy kvalitet utføres, for å undersøke hvordan livskvalitet
og utfordringer innen ADL/IADL kan påvirkes med trening og aktivitet. Intervensjonsstudiene
bør angi klare beskrivelser av intervensjonskarakteristikken, for å avklare hvilke former for
intervensjon som er mest effektiv for LTX pasientene.
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Vedlegg
Vedlegg 1: PICO
PubMed:
Patient

Intervention

C

Outcome

"Liver transplant"

"Exercise"

"Patient-reported outcome measures"

"Liver transplantation"

"Exercise programme"

"Patient-reported function"

"Liver transplant recipient"

"Exercise therap*"

"Disability"

"Hepatic transplantation"

"Activity"

"Physical function"

liver transplantation - Mesh

"Physical activity"

"self-reported health"

"Physical therapy"

"Health related quality of life"

"Physiotherap*"

"Quality of life"

"Rehabilitation"

QoL

"Rehabilitation exercise"

Life quality

"Physical exercise"

"Quality of living"

"Physical therapy modalities"

Patient reported outcome measures
[MeSH Terms]

"Aerobic exercise"
quality of life [MeSH Terms]
"Strength exercise"
"Walk*"
"Run"
"running"
exercise [MeSH Terms]
exercise therapy [MeSH Terms]
Aerobic exercise [MeSH Terms]
physical therapy modalities [MeSH Terms]
physical education and training [MeSH Terms]
Physical fitness [MeSH Terms]
physical exertion [MeSH Terms]
Physiotherapists [MeSH Terms]
Rehabilitation [MeSH Terms]
Walking [MeSH Terms]
Running [MeSH Terms]

((((("liver transplant"[Title/Abstract])
OR ("liver
transplantation"[Title/Abstract])) OR
("Liver transplant
recipient"[Title/Abstract])) OR ("liver
transplant patient"[Title/Abstract]))
OR ("Hepatic
transplantation"[Title/Abstract])) OR
(liver transplantation[MeSH Terms])

(((((((((((((((((((((((((("Exercise"[Title/Abstract])
OR ("Exercise programme"[Title/Abstract]))
OR ("Exercise therap*"[Title/Abstract])) OR
("Activity"[Title/Abstract])) OR ("Physical
activity"[Title/Abstract])) OR ("Physical
therapy"[Title/Abstract])) OR
("Physiotherap*"[Title/Abstract])) OR
("Rehabilitation"[Title/Abstract])) OR
("Rehabilitation exercise"[Title/Abstract])) OR
("Physical exercise"[Title/Abstract])) OR

((((((((((("Patient-reported outcome
measures"[Title/Abstract]) OR
("Patient-reported
function"[Title/Abstract])) OR
("Disability"[Title/Abstract])) OR
("Physical function"[Title/Abstract]))
OR ("self-reported
health"[Title/Abstract])) OR ("Health
related quality of life"[Title/Abstract]))
OR ("Quality of life"[Title/Abstract]))
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("Physical therapy modalities"[Title/Abstract]))
OR ("Aerobic exercise"[Title/Abstract])) OR
("Strength exercise"[Title/Abstract])) OR
("Walk*"[Title/Abstract])) OR
("Run"[Title/Abstract])) OR
("running"[Title/Abstract])) OR
(exercise[MeSH Terms])) OR (exercise
therapy[MeSH Terms])) OR (aerobic
exercise[MeSH Terms])) OR (physical therapy
modalities[MeSH Terms])) OR (physical
education and training[MeSH Terms])) OR
(physical fitness[MeSH Terms])) OR (physical
exertion[MeSH Terms])) OR
(physiotherapists[MeSH Terms])) OR
(Rehabilitation[MeSH Terms])) OR
(Walking[MeSH Terms])) OR (Running[MeSH
Terms])

OR (qol[Title/Abstract])) OR (life
quality[Title/Abstract])) OR ("Quality
of living"[Title/Abstract])) OR (patient
reported outcome measures[MeSH
Terms])) OR (quality of life[MeSH
Terms])

((((((("liver transplant"[Title/Abstract]) OR ("liver transplantation"[Title/Abstract])) OR ("Liver transplant recipient"[Title/Abstract])) OR ("liver transplant patient"[Title/Abstract])) OR ("Hepatic
transplantation"[Title/Abstract])) OR (liver transplantation[MeSH Terms])) AND (((((((((((((((((((((((("Exercise"[Title/Abstract]) OR ("Exercise programme"[Title/Abstract])) OR ("Exercise
therap*"[Title/Abstract])) OR ("Activity"[Title/Abstract])) OR ("Physical activity"[Title/Abstract])) OR ("Physical therapy"[Title/Abstract])) OR ("Physiotherap*"[Title/Abstract])) OR
("Rehabilitation"[Title/Abstract])) OR ("Rehabilitation exercise"[Title/Abstract])) OR ("Physical exercise"[Title/Abstract])) OR ("Physical therapy modalities"[Title/Abstract])) OR ("Aerobic
exercise"[Title/Abstract])) OR ("Strength exercise"[Title/Abstract])) OR (exercise[MeSH Terms])) OR (exercise therapy[MeSH Terms])) OR (Aerobic exercise[MeSH Terms])) OR (physical therapy
modalities[MeSH Terms])) OR (physical education and training[MeSH Terms])) OR (physical fitness[MeSH Terms])) OR (physical exertion[MeSH Terms])) OR (physiotherapists[MeSH Terms]))
OR (Rehabilitation[MeSH Terms])) OR (Walking[MeSH Terms])) OR (Running[MeSH Terms]))) AND (((((((((((("Patient-reported outcome measures"[Title/Abstract]) OR ("Patient-reported
function"[Title/Abstract])) OR ("Disability"[Title/Abstract])) OR ("Physical function"[Title/Abstract])) OR ("self-reported health"[Title/Abstract])) OR ("Health related quality of
life"[Title/Abstract])) OR ("Quality of life"[Title/Abstract])) OR (qol[Title/Abstract])) OR (life quality[Title/Abstract])) OR ("Quality of living"[Title/Abstract])) OR (patient reported outcome
measures[MeSH Terms])) OR (quality of life[MeSH Terms]))

261 hits 24/1

Embase
Patient

Intervention

C

Outcome

"Liver transplant"

Exercise

"Patient-reported outcome"

"Liver transplantation"

"Exercise programme"

"Patient reported outcome measures"

"Liver transplant recipient"

"Exercise therapy"

"Disability"

"Hepatic transplantation"

"Physical activity"

"self-reported health"

Exp: liver graft
Exp: liver transplantation

"Physical therapy"

"health-related quality of life"

Physiotherapy

quality adj1 life

Rehabilitation

QoL

"Physical exercise"

"Life quality"

"Aerobic exercise"

Exp: patient-reported outcome

"Strength exercise"

Exp: quality of life

"walk*"
"run"
"running"
SH: Exercise
SH: physiotherapy (EXP)
SH: Aerobic exercise (Focus)
SH: rehabilitation (focus)
SH: Physical activity (EXP)
SH: Physical fitness (EXP)
SH: Walking (Focus)
SH: Running (focus)
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Søk lagret i Embase: antall hits: 377 hits 26/1

CENTRAL
Patient

Intervention

C

Outcome

"Liver transplant"

"Exercise"

"Patient-reported outcome"

"Liver transplantation"

"Exercise programme"

"Patient reported outcome measures"

"Liver transplant recipient"

"Exercise therapy"

"Disability"

"Hepatic transplantation"

"Physical activity"

"physical function"

liver transplantation [MeSH

"Physical therapy"

"self-reported health"

Rehabilitation

"health-related quality of life"

"Rehabilitation exercise"

"Quality of life"

"Physical exercise"

QoL

"Physical therapy modalities"

Life quality

"Aerobic exercise"

quality of life [MeSH Terms]

Physiotherapy*

Patient reported outcome measures
[MeSH Terms]

Terms]

"walk*"
"run"
"running"
physical therapy modalities [MeSH
Terms]
Physical fitness [MeSH Terms]
Physical education and training [MeSH
Terms]
Exercise [MeSH Terms] (single mesh)
Walking [MeSH Terms] (Single mesh)
Running [MeSH Terms] (single mesh)
Physical therapy speciality [MeSH
Terms]

38 hits 25/1.20
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Vedlegg 2: Physical Composite Score - utregning

*** 1) TRANSFORM SUBSCALE SCORES TO Z-SCORES *******
*** US GENERAL POPULATION MEANS AND SD'S ARE USED HERE *******
*** (NOT AGE/GENDER BASED) ***********************************
*** SUBTRACT US POPULATION MEAN AND DIVIDE BY SD
gen PF_Z = (sf_36_sub_phys_func - 81.18122) / 29.10588
gen RP_Z = (sf_36_sub_phys_role_lim - 80.52856) / 27.13526
gen BP_Z = (sf_36_sub_pain - 81.74015) / 24.53019
gen GH_Z = (sf_36_sub_gen_health - 72.19795) / 23.19041
gen VT_Z = (sf_36_sub_energy - 55.59090) / 24.84380
gen SF_Z = (sf_36_sub_social - 83.73973) / 24.75775
gen RE_Z = (sf_36_sub_emot_role_lim - 86.41051) / 22.35543
gen MH_Z = (sf_36_sub_emot_well - 70.18217) / 20.50597
*** 2) CREATE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH COMPOSITE SCORES: **********
*** MULTIPLY Z-SCORES BY VARIMAX-ROTATED FACTOR SCORING **********
*** COEFFICIENTS AND SUM THE PRODUCTS ****************************
*** THESE US FACTOR SCORES ARE A LITTLE DIFFERENT FROM UK SCORES *
*** SEE Jenkinson_1999 J PUB HEALTH MED 21(4): 372-376 *********
#delimit ;
gen sf_36_PCS = (PF_Z*0.42402) +
(RP_Z*0.35119) +
(BP_Z*0.31754) +
(GH_Z*0.24954) +
(VT_Z*0.02877) +
(SF_Z*-.00753) +
(RE_Z*-.19206) +
(MH_Z*-.22069) ;
gen sf_36_MCS = (PF_Z*-.22999) +
(RP_Z*-.12329) +
(BP_Z*-.09731) +
(GH_Z*-.01571) +
(VT_Z*0.23534) +
(SF_Z*0.26876) +
(RE_Z*0.43407) +
(MH_Z*0.48581) ;
#delimit cr
*** 3) TRANSFORM COMPOSITE SCORES TO T-SCORES: ******
replace sf_36_PCS = 50 + (sf_36_PCS * 10)
replace sf_36_MCS = 50 + (sf_36_MCS * 10)
label variable sf_36_PCS "SF36 PHYSICAL COMPONENT SCORE(T-SCORE)"
label variable sf_36_MCS "SF36 MENTAL COMPONENT SCORE (T-SCORE)"
sum sf_36_PCS sf_36_MCS
/*
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Composite values for “Liver transplantation and exercise – a systematic review and metaanalysis”:
EX gruppe:
Variable | Obs Mean Std. Dev. Min
Max
-------------+--------------------------------------------------------sf_36_PCS | 1 42.97281 . 42.97281 42.97281
sf_36_MCS | 1 56.16474 . 56.16474 56.16474
UC gruppe:
Variable | Obs Mean Std. Dev. Min
Max
-------------+--------------------------------------------------------sf_36_PCS | 1 41.21666 .
41.21666 41.21666
sf_36_MCS | 1 54.48342 .
54.48342 54.48342
*/
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Vedlegg 3: Studieeksklusjons utdypelse
Artikkel

Forfatter/År

Tittel

Eksklusjonsårsak/utdyping

Ergene, T. Et al.

The early strength training program improves muscle strength

Pågående studie

(2020-)

and functional capacity in liver recipients

Fernandes, M.

Evaluation of functional capacity and respiratory muscle

Publikasjon

et al. (-)

strength before and after rehabilitation program

Kun conference abstract

nr.
#1
#2

tilgjengelig
#3
#4
#5

Maffei, P. et al.

Intensive Early Rehabilitation in the Intensive Care Unit for

Intervensjon

(2016)

Liver Transplant Recipients: A Randomized Controlled Trial."

Ingen treningsintervensjon

Mandel DW.

Inspiratory Muscle Training Post-Liver Transplant. (OBS.

Pågående studie

(2020-)

Rekrutterer fortsatt deltagere)

Tomas, M. T. Et

A supervised versus home-based exercise program effects on

Populasjon

al. (2011)

liver transplanted familial amyloidotic polyneuropathy

Subgruppe av tx- pasienter

patients: walking, fatigue and quality of life.
#6

#7

#*

Totti, V. Et al.

Physical Condition, Glycemia, Liver Function, and Quality of

Intervensjon

(2019)

Life in Liver Transplant Recipients After a 12-Month

Over 12 måneder siden tx

Supervised Exercise Program.

ved intervensjonsoppstart

van Ginneken,

Effects of a rehabilitation programme on daily functioning,

Intervensjon

BT. Et al.

participation, health-related quality of life, anxiety and

Over 12 måneder siden tx

(2010)

depression in liver transplant recipients

ved intervensjonsoppstart

Moya-Nájera,

Combined resistance and endurance training at a moderate-to-

2. publikasjon av allerede

D. Et al. (2018)

high intensity improves physical condition and quality of life

inkludert RCT.

in liver transplant patients
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Vedlegg 4: Risk of Bias
Domene Outcome:
Krasnoff, J. B. Et.al. 2006
QOL.
1.1
Probably no
Pasientene stratifiseres etter
hepatitt C status, og er beskrevet
som randomisert men ikke
hvordan.
1.2
No information
1) Risk of bias
Mangler beskrivelse
arising from
the
randomization
1.3
Probably no
process.
Mangler beskrivelse av baseline

Total
2.1

2. Bias due to
deviations
from intended
intervention

2.2.

2.3

data for drop outs. Det er ikke
funnet signifikante forskjeller i
baseline karakteristikk for dem
som fullførte studien.
Some concern
Yes
Stor sannsynlighet for at
deltagerne er klar over
intervensjon
Yes
Ikke mulig å blinde
studiepersonell grunnet
intervensjonens natur

Probably no

Mandel, D.W. 2009
Yes
Blokkrandomisering (6 blokker)
på bakgrunn av stratifisering av
leverprøver

Moya-Nájera, D.
Et al. 2017
Probably yes
Data generert random permutert
randomisering.

Yes
En ekstern person utførte
randomiseringen og allokerte
deltagerne med konvolutter.
No
Ingen signifikante forskjeller
imellom gruppene

Probably no
Samme person randomiserte og
inkluderte deltagerne i studiet.

Low risk
Yes
Deltagerne er klar over
intervensjonen de er tildelt

High risk
Yes
Stor sannsynlighet for at deltagerne
er klar over intervensjon

Yes
Samme person instruerte både EX
og CG gruppen.

Yes
Ikke mulig å blinde studiepersonell
grunnet intervensjonens natur

No information

No information

No
Ingen signifikante forskjeller
imellom gruppene.

2.4
2.5
2.6

Telefonisk kontakt med deltagere
var presentert i metodeavsnitt, der
fokus på adheranse og fremme
deltagelse er beskrevet.
Det foreligger ikke avvik i
intervensjon fra denne plan.
N/A
N/A
Probably yes
En gruppe pasienter som
underveis viste tegn til
leverdysfunksjon er ekskludert fra
analyseringen.

2.7
Total

N/A
Part 1: Low risk, Part 2: Low risk
Total: Low risk

3.1

No
Ingen drop out analyse, samt
ekskludering av n=10 som misset
seks måneders kontroll grunnet
sammenheng mellom dårlige
leverprøver og misset oppmøte.
No
Ingen sensitivitetsanalyse eller
korreksjon for bias utført

3) Bias due to
missing
outcome data
3.2

3.3

Probably yes

Ingen informasjon vedrørende
avvik fra planlagt intervensjon

Ingen informasjon vedrørende avvik
fra planlagt intervensjon

N/A
N/A
Probably yes
Basline vurdering av samtlige
deltagere, der completed
sammenholdes med drop out. I
endelig analyse er drop out
ekskludert.
N/A
Part 1: Some concerns, Part 2:
Low risk
Total: Some concern
No
Ingen drop out analyse n=25.

N/A
N/A
Probably yes
Drop outs ble ikke inkludert i
analyseringen.

No
Ingen sensitivitetsanalyse eller
korreksjon for bias utført for
uncompleted. Utført simple
imputation ved å bruke F3 data
når follow up manglet.
Probably yes

No
Ingen sensitivitetsanalyse eller
korreksjon for bias utført

N/A
Part 1: Some concerns, Part 2: Low
risk
Total: some concern
No
Ingen drop out analyse.
N=24

Probably yes
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Helsestatus kan være årsak til
drop out.
Probably yes
Gruppene har like mange drop
outs. Drop outs er begrunnet

Helsestatus kan være årsak til
drop out.
Probably Yes
Deltagere som frafalt fordi de ikke
hadde tid eller interesse.

Helsestatus kan være årsak til drop
out.
No information
Mangler informasjon om n=2 frafall,
usikkert om det totale frafall n=4 har
hatt påvirkning på «true value»

High risk
No
QoL mål er aktuelt for
pasientgruppen

High risk
No
QoL mål er aktuelt for
pasientgruppen

High risk
No
QoL mål er aktuelt for
pasientgruppen

No
Spørreskjema, er likt for begge
grupper
Probably yes
Deltagerne har mest sannsynlig
fått informasjon om prosjektet, og
kan ha en viss formening om
allokering.

No
Spørreskjema, er likt for begge
grupper
Probably yes
Deltagerne har mest sannsynlig
fått informasjon om prosjektet, og
kan ha en viss formening om
allokering.

Spørreskjema, er likt for begge
grupper

4.4

Probably no
Pasientene skal bevisst forsøke å
score seg selv høyere enn sist for
at dette skal være gjeldende.

Probably no
Pasientene skal bevisst forsøke å
score seg selv høyere enn sist for
at dette skal være gjeldende.

Probably no
Pasientene skal bevisst forsøke å
score seg selv høyere enn sist for at
dette skal være gjeldende.

4.5
Total
5.1

N/A
Low risk
Probably yes
Ingen avvik i rapportering fra
metode til resultater. Dog nevnes
det i metoden at analyse av Non-

N/A
Low risk
No
Har beskrevet studien at de skal
inkludere baseline resultater med

N/A
Low risk
Probably yes
Foreligger beskrivelse av planlagte
analyser. Usikkert når planen var
ferdig.

3.4

Total
4.1

4.2

4.3
4) Bias in
measurement
of the outcome

Probably yes
Deltagerne har mest sannsynlig fått
informasjon om prosjektet, og kan ha
en viss formening om allokering.
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5) Bias in
selection of
the reported
results
5.2

5.3

Total
Overall bias

adherence ble utført ettersom de
«opplevde» non-adherence.
Hvilket gir grunn til å tro at
metodeavsnitt kan ha blitt
korrigert etter endt studie. Likevel
vurderes avviket til å være lite, og
ikke relevant mtp. Reviewets
formål.
No
Outcome analyse av QoL er
presentert for begge grupper.

kjønn. Dette er droppet fra alle
analyser.

No
Outcome analyse av QoL er
presentert for begge grupper.

No
Outcome analyse av QoL er
presentert for begge grupper.

No
Kan analyseres på andre måter,
men avviker ikke den ønskede
analyseringsplan
Low risk
High risk

Probably yes
Ved å ekskludere kjønn, kan det
være store forskjeller i analysen
som ikke er fremkommet.
High risk
High risk

No
Kan analyseres på andre måter, men
avviker ikke den ønskede
analyseringsplan
Low risk
High risk
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Domene – Outcome:
Aerob kapasitet
1.1

1) Risk of bias
arising from
the
randomization
process.

2. Bias due to
deviations
from intended
intervention

Garcia, A. M. Et al. 2014

Krasnoff, J. B. Et.al 2006

Mandel, D.W. 2009

No information
Beskrevet som
randomisert, uten videre
informasjon

Probably no
Pasientene stratifiseres etter
hepatitt C status, og er
beskrevet som randomisert
men ikke hvordan.
No information
Mangler beskrivelse

Yes
Blokkrandomisering (6
blokker) på bakgrunn av
stratifisering av leverprøver

1.2

No information
Mangler beskrivelse

1.3

No information
Mangelfull basline data
beskrivelse.

Total Some concern
2.1 Yes
Stor sannsynlighet for at
deltagerne er klar over
intervensjon
2.2. Yes
Ikke mulig å blinde
studiepersonell grunnet
intervensjonens natur

2.3

No information

Probably no
Mangler beskrivelse av
baseline data for drop outs.
Det er ikke funnet
signifikante forskjeller i
baseline karakteristikk for
dem som fullførte studien.
Some concern
Yes
Stor sannsynlighet for at
deltagerne er klar over
intervensjon
Yes
Ikke mulig å blinde
studiepersonell grunnet
intervensjonens natur

Probably no
Telefonisk kontakt med
deltagere var presentert i

Moya-Nájera, D.
Et al. 2017
Probably yes
Data generert random
permutert randomisering.

Yes
En ekstern person utførte
randomiseringen og allokerte
deltagerne med konvolutter.
No
Ingen signifikante forskjeller
imellom gruppene

Probably no
Samme person randomiserte
og inkluderte deltagerne i
studiet.
No
Ingen signifikante
forskjeller imellom
gruppene.

Low risk
Yes
Deltagerne er klar over
intervensjonen de er tildelt

High risk
Yes
Stor sannsynlighet for at
deltagerne er klar over
intervensjon
Yes
Ikke mulig å blinde
studiepersonell grunnet
intervensjonens natur

Yes
Samme person instruerte både
EX og CG gruppen.

No information
Ingen informasjon vedrørende
avvik fra planlagt intervensjon

No information
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Ingen informasjon
vedrørende avvik fra
planlagt intervensjon

3) Bias due to
missing
outcome data

metodeavsnitt, der fokus på
adheranse og fremme
deltagelse er beskrevet.
Det foreligger ikke avvik i
intervensjon fra denne plan.
2.4 N/A
N/A
2.5 N/A
N/A
2.6 Probably yes
Probably yes
Alle i EX er dokumentert.
En gruppe pasienter som
Ingen informasjon om CG underveis viste tegn til
gruppen.
leverdysfunksjon er
ekskludert fra
analyseringen.
2.7 N/A
N/A
Total Part 1: Some concerns, Part Part 1: Low risk, Part 2:
2: Low risk
Low risk
Total: Some concerns
Total: Low risk
3.1 Probably yes
No
Resultatene presenterer
Ingen drop out analyse, samt
tabell 1, der
ekskludering av n=10 som
basline/posttest er
misset seks måneders
dokumentert med alle
kontroll grunnet
deltagere, men beskriver
sammenheng mellom
ikke om det var missing
dårlige leverprøver og
data.
misset oppmøte.
3.2 N/A
Probably No
Ingen sensitivitetsanalyse
eller korreksjon for bias
utført – har beskrevet at de
har utført «modifisert ITT»
uten videre informasjon
3.3 N/A
Probably yes

Ingen informasjon
vedrørende avvik fra
planlagt intervensjon

N/A
N/A
Probably yes
Basline vurdering av samtlige
deltagere, der completed
sammenholdes med drop out. I
endelig analyse er drop out
ekskludert.
N/A
Part 1: Some concerns, Part 2:
Low risk
Total: Some concern
No
Ingen drop out analyse n=25.

N/A
N/A
Probably yes
Drop outs ble ikke inkludert
i analyseringen.

No
Ingen sensitivitetsanalyse eller
korreksjon for bias utført for
uncompleted. Utført simple
imputation ved å bruke F3 data
når follow up manglet.
Probably yes

No
Ingen sensitivitetsanalyse
eller korreksjon for bias
utført

N/A
Part 1: Some concerns, Part
2: Low risk
Total: some concern
No
Ingen drop out analyse.
N=24

Probably yes
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3.4

4) Bias in
measurement
of the outcome

N/A

Total Low risk
4.1 No
6MWT er en god
indikasjon for mål på
funksjonell kapasitet
4.2 Probably no
6MWT utføres etter
gjeldende retningslinjer og
vil i liten grad avvike fra
test til test.
4.3 Probably yes

4.4

Probably no
Dersom tester skulle
avvike fra testprotokoll kan
det forekomme, men det er
usannsynlig.
4.5 N/A
Total Low risk

Helsestatus kan være årsak
til drop out.
Probably yes
Gruppene har like mange
drop outs. Drop outs er
begrunnet

Helsestatus kan være årsak til
drop out.
Probably Yes
Deltagere som frafalt fordi de
ikke hadde tid eller interesse.

Helsestatus kan være årsak
til drop out.
No information
Mangler informasjon om
n=2 frafall, usikkert om det
totale frafall n=4 har hatt
påvirkning på «true value»

High risk
No

High risk
No
6MWT er en god indikasjon
for mål på funksjonell
kapasitet
Probably no
6MWT utføres etter gjeldende
retningslinjer og vil i liten grad
avvike fra test til test.

High risk
No

Probably yes
Deltagerne har mest
sannsynlig fått informasjon
om prosjektet, og kan ha en
viss formening om
allokering.

Probably yes

Probably yes
Deltagerne har mest
sannsynlig fått informasjon
om prosjektet, og kan ha en
viss formening om
allokering.

Probably no
Dersom tester skulle avvike
fra testprotokoll kan det
forekomme, men det er
usannsynlig.
N/A
Low risk

Probably no
Dersom tester skulle avvike fra
testprotokoll kan det
forekomme, men det er
usannsynlig.
N/A
Low risk

Probably no
Dersom tester skulle avvike
fra testprotokoll kan det
forekomme, men det er
usannsynlig.
N/A
Low risk

No
Begge grupper ble målt etter
samme metode

No
Begge grupper ble målt etter
samme metode
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5.1

No information
Ingen predefinert
analyseplan presentert

5) Bias in
selection of
the reported
results

5.2

Overall bias

No
Outcome analyse er
presentert for begge
grupper og begge mål
5.3 No
Kan analyseres på andre
måter, men avviker ikke
den ønskede
analyseringsplan
Total Some concerns
Some concern

Probably yes
Ingen avvik i rapportering
fra metode til resultater.
Dog nevnes det i metoden at
analyse av Non-adherence
ble utført ettersom de
«opplevde» non-adherence.
Hvilket gir grunn til å tro at
metodeavsnitt kan ha blitt
korrigert etter endt studie.
Likevel vurderes avviket til
å være lite, og ikke relevant
mtp. Reviewets formål.
No
Outcome analyse av VO2peak
presentert for begge
grupper.
No
Kan analyseres på andre
måter, men avviker ikke den
ønskede analyseringsplan
Low risk
High risk

No
Har beskrevet studien at de
skal inkludere baseline
resultater med kjønn. Dette er
droppet fra alle analyser.

Probably yes
Foreligger beskrivelse av
planlagte analyser. Usikkert
når planen var ferdig.

No
Outcome analyse av 6MWT er
presentert for begge grupper.

No
Outcome analyse av VO2peak
presentert for begge
grupper.
No
Kan analyseres på andre
måter, men avviker ikke den
ønskede analyseringsplan

Probably yes
Ved å ekskludere kjønn, kan
det være store forskjeller i
analysen som ikke er
fremkommet.
High risk
High risk

Low risk
High risk
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