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a w obecnych czasach zespoły autoimmunologiczne [1]. Choroba 
ta może również występować po zabiegach operacyjnych, w wyni-
ku przerzutów albo przy uszkodzeniu nadnerczy spowodowanym 
lekami. W przypadku choroby Addisona oś podwzgórze–przysad-
ka, która reguluje funkcję wewnątrzwydzielniczą komórek kory 
nadnercza, nie jest zaburzona [2]. 

Przełom w leczeniu choroby Addisona – niewydolności nadnerczy 
– nastąpił w roku 1949, kiedy opracowano syntezę kortyzonu [3]. 
Do tego czasu choroba ta była śmiertelną. Leczenie substytucyjne 
obejmuje glikokortykoidy i mineralokortykoidy często uzupełnia-

Niewydolność nadnerczy jest pojęciem określającym niedosta-
teczne wytwarzanie glikokortykoidów, które może, lecz nie musi, 
występować razem z niedostatecznym wydzielaniem mineralo-
kortykoidów oraz androgenów. Zazwyczaj przeważają objawy 
spowodowane niewydolnością kory nadnerczy, do których zali-
cza się zmęczenie, brak apetytu, ból brzucha, utratę masy ciała, 
hipotensję ortostatyczną, zwiększone zapotrzebowanie na sól oraz 
hiperpigmentację skóry, która występuje tylko przy pierwotnej 
chorobie nadnerczy. Pierwotna niewydolność nadnerczy, zwana 
również chorobą Addisona, jest manifestacją pierwotnych chorób 
nadnercza, u podłoża których w przeszłości dominowała gruźlica, 
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StreSzczenie:    Wstęp: Jednym z powikłań po leczeniu operacyjnym guzów nadnerczy jest niewydolność kory nadnerczy. Szczególnie istotne 
jest to po usunięciu obydwu nadnerczy. Człowiek bez prawidłowej substytucji hormonalnej umiera - można temu zapobiec, 
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całego nadnercza nie wchodzi w rachubę, można natomiast przeszczepić komórki z wolnej od nowotworu części kory. Po-
twierdzenie skuteczności takich przeszczepów może skutkować w warunkach klinicznych uniknięciem konieczności terapii 
substytucyjnej hormonami kory nadnerczy u chorych po usunięciu nadnerczy. 

  Materiały i metody: Wykonano autogenne przeszczepy nadnerczy na 3 grupach szczurów Sprague Dawley. U 1. grupy zwie-
rząt określono fizjologiczne stężenia kortykosteronu. Zwierzęta te nie były operowane. W 2. grupie szczurów usunięto oby-
dwa nadnercza. Oznaczono stężenie kortykosteronu po obustronnej adrenalektomii oraz zdolność zwierząt do przeżycia bez 
nadnerczy. Grupa 3. była podzielona na 2 części. W 1. podgrupie wykonano jednoczasową obustronną adrenalektomię wraz z 
przeszczepem fragmentów nadnercza w sieć większą. W 2. podgrupie wykonano najpierw jednostronną prawostronną adre-
nalektomię z jednoczasowym przeszczepem nadnercza w sieć większą, a następnie po miesiącu wykonano lewostronną ad-
renalektomię. W trakcie doświadczenia oznaczano stężenie kortykosteronu w 4 punktach czasowych. 

  Wyniki: Uzyskano statystyczną różnicę między stężeniem kortykosteronu u szczurów po dwuczasowym przeszczepie nadner-
cza a szczurami po obustronnej adrenalektomii, jednak wyniki te dalekie były fizjologicznym stężeniom.
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abStract:   introduction: Adrenal insufficiency is a typical complication after surgical treatment of adrenal tumors, especially after the 
removal of both adrenal glands. Human beings are not able to survive without adrenal glands and without proper hormo-
nal substitution. Autotransplantation of a fragment of the adrenal gland may prevent this complication. This can be done by 
transplanting the entire adrenal glands or its fragment, such as the adrenal cortex cells. In the case of adrenal tumors, the en-
tire adrenal gland can not be transplanted. However, it is possible to transplant cells from the tumor-free part. Successful ad-
renal autografts may result in a new treatment of adrenal insufficiency. 

  Materials and Methods: Autograft transplantation was performed on 3 groups of Sprague Dawley rats. In the first group, 
physiological corticosterone concentrations were determined. These animals were not operated. In the second group, both 
adrenal glands were removed. Corticosterone concentrations were determined after bilateral adrenalectomy. The third group 
was divided into two parts. In the first subgroup, bilateral adrenalectomy was performed simultaneously with adrenal trans-
plant into the omentum. In the second subgroup, right adrenalectomy was performed simultaneously with and adrenal 
transplant into the omentum followed a month later by left adrenalectomy. During the experiment, corticosterone concen-
trations were measured at 4 time points. 

  results: The statistical difference between corticosterone concentrations in rats after two timed adrenalectomies and rats af-
ter bilateral adrenalectomy was statistically different, but these results were far from physiological concentrations.
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stwarza dodatkowe trudności. Nadmierną lub niewystarczającą 
suplementację sterydów można ocenić jedynie na podstawie wy-
stępowania objawów klinicznych. Przy nadmiernej suplementa-
cji występują wzrost masy ciała, bezsenność, obrzęki obwodowe, 
a przy niewystarczającej suplementacji obserwuje się ospałość, 
zmniejszenie apetytu oraz utratę masy ciała.

Mimo leczenia jakość życia i możliwość pracy zawodowej chorych 
jest znacznie obniżona. Skutkiem ubocznym terapii jest szereg 
chorób, takich jak: osteoporoza, otyłość, cukrzyca i choroby ser-
cowo-naczyniowe. Często niewydolności nadnerczy towarzyszy 
choroba afektywna [5]. Z powodu braku androgenów obniżone 
są potrzeby seksualne. Występuje również spore ryzyko zgonów 
przedwczesnych związanych z przełomem nadnerczowym.  

Istnieje duża potrzeba uskutecznienia leczenia niedoczynności 
nadnerczy. Obecnie w stadium badań klinicznych znajdują się 
preparaty hydrokortyzonu o modyfikowanym uwalnianiu, dzięki 
którym uzyskuje się stabilniejsze stężenia kortyzolu symulujące 
fizjologiczne poziomy tego hormonu [6, 7, 8].

W przypadku guzów chromochłonnych lub innych niezłośliwych, 
dobrze ograniczonych guzów kory nadnerczy wykonywane są za-
biegi oszczędzające korę nadnercza celem uniknięcia wystąpienia 
pooperacyjnej jatrogennej niedoczynności kory nadnerczy [9].

Kolejnym kierunkiem badań naukowych, który obecnie znajdu-
je się w stadium eksperymentów in vitro oraz in vivo na modelu 
zwierzęcym, są przeszczepy komórkowe. Podstawę tych doświad-
czeń stanowi zdolność komórek kory nadnercza do regeneracji, 
proliferacji oraz różnicowania. Są 2 hipotezy tłumaczące poporo-
dowe wytworzenie się stref w korze nadnercza. Pierwszą, w któ-
rej przedstawiono model dośrodkowej migracji, zaproponowali 
Salmon i Zwemer w 1941 r. [10]. Polega ona na zróżnicowaniu 
niezróżnicowanych komórek progenitorowych z okolicy torebki 
albo podtorebkowej w komórki strefy kłębuszkowej, które następ-
nie migrują dośrodkowo i przemieniają się w komórki warstwy 
pasmowatej produkujące glikokortykoidy do czasu apoptozy w 
okolicy łącza korowo-rdzeniowego. Drugą hipotezę, polegającą 
na występowaniu komórek progenitorowych specyficznych dla 
strefy, opisali w 1946 r. Deane i Greep [11]. 

Niedawne badania wykazały promieniste pasma komórek pro-
genitorowych, które migrują ze strefy kłębuszkowej do strefy pa-
smowatej [12]. Teebken i Scheumann wykazali, że przeszczepianie 
komórek warstwy kłębkowatej daje początki komórkom zarówno 
warstwy kłębkowatej, jak i pasmowatej [13].

Już w latach 60., kiedy leczenie substytucyjne stawało się złotym 
standardem leczenia niedoczynności nadnerczy, u pacjentów 
z chorobą Cushinga wykonywano eksperymentalne autogenne 
przeszczepy nadnerczy w udo[14]. Dopiero w ostatnich latach 
podjęto próby udoskonalenia przeszczepów allogenicznych, kse-
nogenicznych oraz leczenia komórkami macierzystymi. Wśród 
najciekawszych badań można wymienić przeprowadzone przez 
Hornsby’ego i wsp., w których przeszczepiono komórki kory nad-
nercza pochodzenia ludzkiego lub bydlęcego do myszy z ciężkimi 
złożonymi niedoborami odporności (SCID). Wykazano, że prze-
szczepione komórki kory nadnercza są w stanie przeżyć i utwo-
rzyć funkcjonalną, ukrwioną tkankę, która może zastąpić organ 
biorcy, ale tylko w zakresie wydzielania glikokortykoidów [15, 16]. 

ne o chlorek sodu. W przebiegu choroby pacjent musi nauczyć się 
oceny swojego stanu zdrowia oraz przewidywania zapotrzebowa-
nia na kortyzon, które wzrasta w sytuacjach stresu i choroby. Pa-
cjent w razie zbliżającego się przełomu nadnerczowego musi być 
w stanie wykonać sobie domięśniowo iniekcję odpowiedniej daw-
ki hydrokortyzonu. Kortyzol jest wydzielany pulsacyjnie, najwyż-
sze jego stężenia występują w godzinach porannych, a najniższe 
w okolicy północy [4].

Zarówno przedawkowanie, jak i zbyt mała podaż sterydów zda-
rzają się niezwykle często, szczególnie w sytuacjach stresowych, 
w przypadku choroby zakaźnej lub potrzeby nagłej operacji. Brak 
możliwości monitorowania odpowiedniego dawkowania sterydów 

ryc. 1.  Ewentracja.

ryc. 2.  Przeszczep po 56 dobie.

ryc. 3.  Przeszczep w sieci większej.



25POL PRZEGL CHIR, 2018: 90 (4), 23-29

artykuł oryginalny / original article

w grupie kontrolnej A w dobach 1.,4., 28. oraz 56., w 2. dobie ba-
dania wykonano obustronną adrenalektomię. Po operacji szczury 
były przetrzymywane w pojedynczych klatkach w warunkach opi-
sanych wyżej. Pojone były 0,9-proc. roztworem sodu. Doświad-
czenie miało na celu wykazać, jakie są stężenia kortykosteronu po 
obustronnej adrenalektomii oraz potwierdzić zdolność szczurów 
do przeżycia bez obydwu nadnerczy.

Adrenalektomia, obustronna adrenalektomia, dwuczasowa 
adrenalektomia

Obustronną adrenalektomię wykonano w warunkach jałowego blo-
ku operacyjnego w pozycji leżącej brzuchem do góry. Zwierzęta były 
poddawane znieczuleniu wziewnemu 5-proc. Izofluranem. W celu 
podtrzymania znieczulenia używano 2–3%-proc. Izofluranu. Po 
ogoleniu brzucha oraz zdezynfekowaniu skóry środkiem odkaża-
jącym otwarto jamę brzuszną cięciem pośrodkowym wzdłuż linii 
białej. Narządy jamy brzusznej przesunięto na stronę prawą w spo-
sób atraumatyczny tak, aby uzyskać dostęp do lewego nadnercza. Po 
podkłuciu niewchłanianym szwem monofilamentem o rozmiarze 
4/0 naczyń dochodzących do nadnercza lewego delikatnie usunię-

Związane to jest z odkryciem, że komórki warstwy kłębkowatej 
dają początek komórkom warstwy pasmowatej nie tylko poprzez 
zawarte w nich bipotencjalne komórki progenitorowe, lecz także 
poprzez konwersję linii komórkowej [17, 18].

Celem mojej pracy jest zbadanie podjęcia czynności biologicznej 
pod postacią wydzielania kortykosteronu przez autogenne prze-
szczepy fragmentów nadnerczy. Udowodnienie podjęcia czynno-
ści mogłoby przyczynić się do zmian dotychczasowego leczenia 
niewydolności nadnerczy, które obecnie jest obarczone wieloma 
skutkami ubocznymi związanymi głównie z problemami dawko-
wania leków. Leczenie przeszczepami nadnerczy mogłoby wyelimi-
nować wiele działań niepożądanych, ponieważ w przeciwieństwie 
do egzogennych hormonów przeszczepione fragmenty nadnerczy 
powinny funkcjonować jak prawidłowe nadnercza i wydzielać hor-
mony analogicznie do fizjologicznych nadnerczy.

Materiały i Metody

Doświadczenie zostało przeprowadzone na 64 szczurach Sprague 
Dawley pochodzących z AnimaLab. Wszystkie szczury były dojrza-
łymi samcami ważącymi powyżej 450 g (średnia waga na początku 
eksperymentu wynosiła 498 g). Zwierzęta były przechowywane w 
pojedynczych klatkach z wyściółką z miękkiego drewna, w warun-
kach sztucznego oświetlenia cyklicznie wyłączanego w godz. 18–
6. Były karmione standardową paszą ad libitum. Wszystkie grupy 
szczurów oprócz grupy kontrolnej, u której nie wykonywaliśmy 
żadnego zabiegu operacyjnego, były pojone 0,9-proc. roztworem 
sodu celem rekompensowania hiponatremii wywołanej przez ad-
renalektomię. Ta grupa kontrolna była pojona zwykłą wodą.

Szczury podzielono na 3 grupy, w tym 2 kontrolne A i B (po 8 
szczurów) oraz 1 grupę zasadniczą C (składającą się z 48 szczurów).

Grupa kontrolna A. Bez interwencji chirurgicznej
Grupa składała się z 8 szczurów Sprague Dawley płci męskiej o 
średniej wadze 538 g. Celem wykonania doświadczenia na tej grupie 
było wykazanie fizjologicznych stężeń kortykosteronu u szczurów 
poddawanych powtarzającym się pobraniom krwi. W dobach 1., 
4., 28. oraz 56. pobrano krew do oznaczenia stężenia kortykoste-
ronu. Szczury te przez cały czas trwania eksperymentu były prze-
chowywane w wyżej opisywanych warunkach.

Pobranie krwi

Do jałowej probówki Eppendorfa pobierano od 0,5 ml do 0,75 ml 
krwi według procedury opisanej wcześniej przez Furuhamę [19]. 
Pobrania wykonywano między godz. 9 a 11 od przytomnych szczu-
rów, z żył ogonowych po wcześniejszym ogrzaniu ogona w kąpieli 
wodnej o temperaturze około 40°C. Użyto igły 22G (0,7 x 40 mm). 
Krew pozostawiano około 30 min w temperaturze pokojowej do 
wytworzenia skrzepu, a następnie odwirowywano przez 15 min z 
prędkością 3500 obrotów/min. Uzyskaną surowicę do czasu ozna-
czenia kortykosteronu zamrażano w temperaturze -20°C.

Grupa kontrolna B. Obustronna adrenalektomia bez przeszczepu
Grupa składała się z 8 szczurów Sprague Dawley płci męskiej o 
średniej wadze 523 g. Oprócz procedury pobierania krwi takiej jak 

ryc. 4.  Stężenie kortykosteronu w kolejnych dobach doświadczenia.

ryc. 5.  Stężenie kortykoseronu w kolejnych dobach doświadczenia w zależności od grupy.
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jedynczych klatkach w warunkach opisanych wyżej. Pojone były 
0,9-proc. roztworem sodu. Pobrania krwi wykonano analogicznie 
do grupy kontrolnej B w dobach 1.,4., 28. oraz 56.

Adrenalektomia, przeszczep fragmentów kory nadnercza
Procedurę wykonano w warunkach jałowego bloku operacyjnego 
w pozycji leżącej brzuchem do góry, analogicznie do obustron-
nej adrenalektomi. Zwierzęta zostały wprowadzone do znieczu-
lenia wziewnie Izofluranem 5% a następnie w celu podtrzymania 
znieczulenia stosowano Izofluran 2–3proc.. Po ogoleniu brzucha 
oraz zdezynfekowaniu skóry środkiem odkażającym otwarto jamę 
brzuszną cięciem pośrodkowym wzdłuż linii białej. Narządy jamy 
brzusznej przesunięto na stronę prawą w sposób atraumatyczny 
tak, aby uzyskać dostęp do lewego nadnercza. Po podkłuciu naczyń 
dochodzących do nadnercza lewego niewchłanianym szwem mo-
nofilamentem o rozmiarze 4/0 delikatnie usunięto nadnercze wraz 
z nieprzerwaną kapsułą. Następnie w przypadku podgrupy 1. na 
jałowym stoliczku operacyjnym wycięte nadnercze oczyszczono z 
przylegających tkanek i poszatkowano na bardzo drobną miazgę. 
Uzyskany w ten sposób materiał wprowadzono do kieszonek zro-
bionych szwem kapciuchowym w sieci większej. Po sprawdzeniu 
hemostazy oraz upewnieniu się, czy w lożach po nadnerczu nie 
pozostały resztki nadnercza, za pomocą szwu dwuwarstwowego 
(wchłaniany monofilament 4/0) zaszyto otrzewną i kresę białą 
szwem ciągłym, a skórę szwami pojedynczymi (ryc. 3).

Następnie w dobie 28. ponownie w warunkach jałowego bloku 
przy użyciu znieczulenia wziewnego Izofluranem, po otwarciu 
jamy brzusznej i atraumatycznym przemieszczeniu narządów jamy 
brzusznej na stronę lewą oraz uniesieniu płata wątroby w taki spo-
sób, żeby ukazać nadnercze prawe, zwracając uwagę na bliskość 
wątroby i żyły głównej dolnej, podkłuto naczynia dochodzące do 
prawego nadnercza i usunięto je. Po sprawdzeniu hemostazy oraz 
upewnieniu się, czy w lożach po nadnerczu nie pozostały resztki 
nadnercza, za pomocą szwu dwuwarstwowego (wchłaniany mo-
nofilament 4/0) zaszyto otrzewną i kresę białą szwem ciągłym, a 
skórę szwami pojedynczymi.

W 2. podgrupie w 2. dobie doświadczenia wykonano obustronną 
adrenalektomię, w trakcie której w warunkach jałowych po wy-
cięciu obydwu nadnerczy oczyszczono je z otaczających tkanek, 
poszatkowano skalpelem na bardzo drobną miazgę, a następnie 
wprowadzono do kieszonek wytworzonych w mięśniu prostym 
brzucha, zamykając wejście do kieszonki szwem typu „Z”.

W dobie 56. po pobraniu krwi i poddaniu szczurów eutanazji wy-
cięto przeszczepione fragmenty i wysłano do badania histopato-
logicznego (ryc.2).

Próbki surowicy testowano zestawem ELISA firmy DRG Instru-
ments GmbH przeznaczonym do oznaczania kortykosteronu u 
myszy/szczurów metodą ilościowego pomiaru kortykosteronu w 
surowicy szczura.

Wyniki

Śmiertelność

Ogółem śmiertelność wynosiła 29 (45,3%).

to nadnercze wraz z nieprzerwaną kapsułą. W analogiczny sposób 
po atraumatycznym przemieszczeniu narządów jamy brzusznej na 
stronę lewą oraz uniesieniu płata wątroby w taki sposób, żeby ukazać 
nadnercze prawe, zwracając uwagę na bliskość wątroby i żyły głów-
nej dolnej, podkłuto naczynia dochodzące do prawego nadnercza 
i usunięto je. Po sprawdzeniu hemostazy oraz upewnieniu się, czy 
w lożach po nadnerczu nie pozostały resztki nadnercza, za pomo-
cą szwu dwuwarstwowego (wchłaniany monofilament 4/0) zaszyto 
otrzewną i kresę białą szwem ciągłym, a skórę szwami pojedynczymi. 

Grupa zasadnicza
Grupa zasadnicza składała się z 48 szczurów rasy Sprague Dawley 
płci męskiej o średniej wadze 487,5 g. U wszystkich szczurów w tej 
grupie wykonano autogenne przeszczepy fragmentów nadnercza 
do dobrze ukrwionych tkanek, takich jak sieć oraz mięśnie brzu-
cha. Grupa ta została podzielona na 2 podgrupy.

W podgrupie 1., składającej się z 16 szczurów, wykonano 2 operacje. 
W 2. dobie przeprowadzono lewostronną adrenalektomię z jedno-
czasowym przeszczepem fragmentów nadnercza do sieci większej 
i w mięsień prosty brzucha, a następnie w 29. dobie eksperymentu 
wykonano prawostronną adrenalektomię. Po operacji szczury były 
trzymane w pojedynczych klatkach w warunkach opisanych wy-
żej. Pojone były 0,9-proc. roztworem sodu. Pobrania krwi wyko-
nano analogicznie do grup kontrolnych w dobach 1.,4., 28. oraz 56.

W 2. podgrupie w 2. dobie doświadczenia wykonano jednocza-
sowo obie procedury: obustronną adrenalektomię z jednoczaso-
wym przeszczepem fragmentów nadnerczy do sieci większej i w 
mięsień prosty brzucha. Po operacji szczury były trzymane w po-

tab. i.  Podgrupa 1. Dwukrotnie operowana. Wynik histopatologiczny pod koniec 
eksperymentu.

nr Szczura PrzeSzczeP

1 pnie nerwowe, złogi hemosyderyny, śladowy odczyn zapalny

2 fragment trzustki, odczyn zapalny z drobnymi ziarniniakami

4 5 fragmentów trzustki z widocznymi wyspami

5 fragment trzustki z wyspami

6 fragment trzustki z wyspami

8 fragment trzustki z wyspami

12 fragment trzustki z pojedynczą wyspą

14 fragment trzustki, ognisko martwicy skrzepowej otorbione

tab. ii.  Szczury, które przeżyły do końca eksperymentu.

nr Szczura PrzeSzczeP

*3 nadnercze (warstwa kłębkowata oraz pasmowata) 1 mm 
oraz trzustka

7 fragment trzustki z wyspami 

9 fragment trzustki z wyspami, ziarniniak histiocytarny

10 fragment normotypowej trzustki, odczyn zapalny w podścielisku 

11 fragment trzustki z wyspami, ziarniniak nabłonkowatokomórkowy

13 fragment trzustki z wyspami, odczyn ziarniniakowy

15 fragment trzustki z wyspami, rozproszone zwapnienia oraz 
odczyn zapalny ziarniniakowy

16 trzustka z wyspami, 2 ogniska martwicy, 
odczyn ziarnianiakowy na obrzeżu
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Zdolność komórek kory nadnercza do regeneracji in vivo jest 
procesem znanym i udowodnionym w licznych badaniach. Wia-
domo, że w ciągu 3–4 tygodni od enukleacji nadnercza, w trakcie 
której dochodzi do zniszczenia kory i rdzenia nadnercza, nastę-
puje szybki wzrost oraz odnowa struktury i funkcjonowania kory 
nadnerczy. Proces ten jest stymulowany znacznym zwiększeniem 
stężenia kortykotropiny (ACTH), ale również modulowany przez 
inne substancje, takie jak np. N-POMC[21]. Rozpoczyna się on 
fazą proliferacyjną pod koniec 3. doby od enukleacji [22]. Dzięki 
pobudzeniu komórek progenitorowych znajdujących się w war-
stwie kłębkowatej dochodzi do odbudowy warstwy pasmowatej 
do 20. dnia od enukleacji, natomiast odbudowa warstwy kłębko-
watej wymaga więcej czasu[23]. 

Proces ten został opisany jedynie w przypadku enukleacji nad-
nerczy in situ. Znacznie mniej znane są procesy odbywające się 
przy regeneracji nadnerczy po przeszczepach komórek nadner-
czy. Eksperymenty na modelu zwierzęcym wykazują częściową 
odbudowę narządu. Powstaje dobrze unaczyniony przeszczep. 
Po przeszczepach nie uzyskano nadnercza o prawidłowej budo-
wie warstw. Wykazują one upośledzoną zdolność wytwarzania 
aldosteronu oraz androgenów przy prawie prawidłowym wytwa-
rzaniu glikokortykoidów.

W ostatnim czasie opisano przypadek skutecznego przeszcze-
pu licznych małych fragmentów nadnercza do mięśnia prostego 
brzucha przy okazji rodzinnego przeszczepu nerki. Przeszczep 
ten funkcjonował 3 lata po transplantacji [24].  Przeprowadzono 

W grupie kontrolnej A wynosiła 0 (0,0%).

W grupie kontrolnej B – 1 (12,5%). Zgon nastąpił w 28. dobie przed 
3. pobraniem krwi.

W grupie zasadniczej śmiertelność wynosiła 28 (58,3%). 

W podgrupie 1., operowanej dwukrotnie, wynosiła ona 9 (56,3%). 
Wszystkie zgony nastąpiły dopiero po wycięciu drugiego, jedyne-
go fizjologicznego nadnercza. Szczury wybudzały się prawidłowo 
ze znieczulenia, jednak zgon następował w przeciągu 24 godz. od 
ukończenia operacji.

W 2. podgrupie śmiertelność wynosiła 19 (59,4%). Dwa z tych zgo-
nów wystąpiły śródoperacyjnie w związku z uszkodzeniem żyły 
głównej dolnej. Po operacji wszystkie pozostałe szczury wybudziły 
się prawidłowo, jednak zgony nastąpiły w przeciągu 36 godz. od 
operacji. Sekcja zwłok nie wykazała ewidentnej przyczyny śmierci 
w postaci krwawienia do jamy brzusznej lub wolnego płynu w ja-
mie otrzewnej. Widać było rozdęty żołądek i jelita. U 2 szczurów 
wystąpiła ewentracja (ryc.1).

Wyniki histopatologiczne przeszczepów 

Podgrupa 1. dwukrotnie operowana (tab.I)

Szczury, które umarły po 2. operacji (tab. II)

Podgrupa jednokrotnie operowana (tab. III)

Stężenia kortykosteronu (tab. IV)

Ocena statystyczna stężeń kortykosteronu (Ryc. 4)

•	 W dobie 1. stężenia kortykosteronu nie wykazywały istot-
nych statystycznie różnic między grupami.

•	 W grupie kontrolnej po obustronnej adrenalekomii bez 
przeszczepu nie ma różnic statystycznych w stężeniu korty-
kosteronu w 3., 30. i 60. dobie.

•	 W grupie po jednoczasowej adrenalektomii zwiększa się 
statystycznie stężenie kortykosteronu w 30. i 60. dobie w 
stosunku do doby 3.

•	 Nie wykazano różnic statystycznych między stężeniami 
kortykosteronu w dobach 30. i 60. w grupie po obustronnej 
adrenalektomii oraz w grupie po obustronnej adrenalekto-
mii z jednoczasowym przeszczepem (tab. IV).

dySkuSja

Uzyskanie czynnego funkcjonalnie przeszczepu komórek kory nad-
nerczy, analogicznego do obecnie już stosowanych allogeniczne 
przeszczepów przytarczyc, prawdopodobnie pozwoliłoby w wie-
lu sytuacjach na uniknięcie przedawkowania lub niedostatecznej 
podaży sterydów. Przeszczepy fragmentów 

przytarczyc obecnie nie wiążą się ze skomplikowanym leczeniem. W 
znieczuleniu miejscowym przeszczepia się w przedramię wcześniej 
przygotowane komórki przytarczycy. Pozwala to na odstąpienie 
od leczenia substytucyjnego nawet na parę miesięcy, a jednocze-
śnie unika się leczenia immunosupresyjnego, którego stosowanie 
niesie za sobą szereg skutków ubocznych [20]. 

tab. iii.  Podgrupa jednokrotnie operowana (histopatologię pobrano tylko i 
wyłącznie pod koniec doświadczenia).

nr Szczura PrzeSzczeP

1 X

7 naciek zapalny z komórek jednojądrowych z komórkami 
olbrzymimi

12 X

21 nadnercze 1,5 mm otoczone cienką warstwą tkanki włóknistej 
bez cech martwicy

22 odczyn ziarniniakowy

23 ziarnina zapalna

24 odczyn ziarniniakowy

28 ogniska ziarniny zapalnej

29 odczyn ziarniniakowy

30 odczyn ziarniniakowy

31 odczyn ziarniniakowy

33 odczyn ziarniniakowy

36 odczyn ziarniniakowy

tab. iV.  Stężenia kortykosteronu.

Średnie nG/Ml Przed 3. doba 30. doba 60. doba

Bez resekcji 384,875 310,125 381,125 264,625

Grupa z resekcją 323,125 4,75 13,57 35,86

Przeszczep  
jednoczasowy z 
adrenalektomią 

233,045 7,571 28,923 37,308

Przeszczepy z 
dwuczasową 
adrenalektomią

275,438 228,5 96,063 70,625
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przeszczepu oraz stanowi matrycę. Balyura wykazała, że przeszczepy 
wolnych komórek szybciej ulegały apoptozie, degradacji oraz mia-
ły krótszy czas przeżycia [29]. W badaniach Zupekan komórki były 
oczyszczane enzymatycznie, a następnie hodowane i przeszczepiane 
na matrycy kolagenowej [30]. Hornsby również oczyszczał enzyma-
tycznie komórki potrzebne do przeszczepu, a następnie hodował je 
w warunkach in vitro przez 5–7 dni przed przeszczepem. Następnie 
komórki te przeszczepiał w cylindrach razem z zawiesiną komórek 
3T3, które pozytywnie wpływają na rozwój angiogenezy [31]. Nato-
miast w eksperymentach Allende przeszczepiano całe nierozdrob-
nione nadnercza pod torebkę śledziony [32]. Równie istotna według 
wielu autorów jest pooperacyjna suplementacja hormonalna, która 
umożliwia komórkom rozpoczęcie fazy proliferacyjnej w parę dni 
po przeszczepie. W doświadczeniach na modelu zwierzęcym wy-
żej wymienionych autorów komórki nadnerczy były odpowiednio 
oczyszczane chemicznie, a następnie hodowane przez parę dni w 
warunkach in vitro.

WnioSki

U 2 szczurów stwierdzono żywe przeszczepy w badaniu histopa-
tologicznym, zatem skuteczne przeszczepy nadnercza wydają się 
możliwe. Stężenia kortykosteronu w grupie zasadniczej było jed-
nak znacznie niższe niż fizjologiczne, więc wyżej zaproponowana 
metoda przeszczepu nie jest skuteczna. Cytowani autorzy podkre-
ślają potrzebę stosowania dodatkowych czynników wspomagają-
cych przyjęcie się komórek nadnercza. Dalsze badania powinny 
próbować odnaleźć czynnik zwiększający przyczepność komórek 
nadnercza w miejscu przeszczepu.

również szereg badań na modelu zwierzęcym. Allende opisał sku-
teczne przeszczepy autogenne nadnercza do śledziony. Stężenia 
kortykosteronu w 21. dobie po przeszczepie różniły się znacząco 
w stosunku do grupy po obustronnej adrenalektomii, jednak nie 
osiągały fizjologicznych stężeń [25]. Till natomiast wykonał prze-
szczepy komórek nadnercza od szczurzych płodów do sieci więk-
szej dorosłych szczurów i po 4 tygodniach wykonał obustronną ad-
renalektomię, po której przez następne 6 miesięcy badał poziomy 
kortykosteronu. Odnotował przeżycie przeszczepów u 75% szczu-
rów oraz wzrost poziomu kortykosteronu do 70% podstawowe-
go po 6 miesiącach [26]. Hornsby wraz z zespołem wykonał kilka 
modeli przeszczepów ksenogenicznych. Udało mu się przenieść 
ludzkie komórki kory nadnerczy pod kapsułę nerki myszy SCID. W 
tym eksperymencie komórki przed transplantacją były hodowane 
w warunkach in vitro przez 5–7 dni, zaś po transplantacji myszy 
otrzymywały egzogenne sterydy przez 7 dni. Uzyskano unaczy-
niony przeszczep produkujący kortyzol, którego poziom osiągnął 
plateau między 30. a 40. dobą. Hornsby podkreśla rolę zawiesiny 
komórek 3T3 w wywoływaniu angiogenezy. Ze względu na trud-
ność uzyskania ewentualnego materiału do przeszczepu szereg 
prac stawia nacisk na rolę komórek progenitorowych, dzięki któ-
rym można uzyskać hodowle komórkowe będące odpowiednim 
materiałem do przeszczepu [27, 28].

Większość wyżej wymienianych autorów podkreśla role dodatkowych 
czynników potrzebnych do wykonania skutecznego przeszczepu ko-
mórkowego oraz prawidłowego przyszykowania materiału do trans-
plantacji w celu uzyskania właściwie funkcjonującego przeszczepu. 
W przypadku Balyury jest to odpowiednia ilość komórek w hodowli 
oraz kapsuła z alginatu sodu. Kapsuła ta zmniejsza immunogenność 
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