
DOI: 10.5604/01.3001.0009.9153POL PRZEGL CHIR, 2017: 89 (2), 31-38

artykuł oryginalny / original article

31

Rokowanie w najwcześniejszych stadiach ostrego 
zapalenia trzustki – rola parametrów biochemicznych  
i zmian histopatologicznych
Prediction of acute pancreatitis in the earliest stages – role  
of biochemical parameters and histopathological changes

Jacek Baj1 AEFG, Elżbieta Radzikowska2B, Marcin Maciejewski3C, Andrzej Dąbrowski4, Kamil Torres5D

1Katedra i Zakład Anatomii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski  
2Oddział Chirurgii Plastycznej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie: Kierownik: dr n. med. Elżbieta Radzikowska  
3Instytut Elektroniki i technik Informacyjnych, Politechnika Lubelska; Kierownik: prof. dr hab. inż. Oleksandra Hotra  
4II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;  
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner  
5Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Kierownik: dr hab. n. med. Kamil Torres

Historia artykułu:  Otrzymano: 02.01.2017 Zaakceptowano: 27.02.2017 Opublikowano: 30.04.2017

STRESZCZENIE:    Od wielu lat poszukuje się zestawu parametrów biochemicznych ułatwiających jak najszybsze ustalenie ciężkości, rokowania 
i odpowiedniego sposobu leczenia ostrego zapalenia trzustki (OZT). Wdrożenie leczenia w pierwszych 48 godzinach od przy-
jęcia chorego nastręcza wiele problemów związanych z niemożnością rozróżnienia pacjentów z łagodną postacią ostrego za-
palenia trzustki (OZT) od chorych z ciężką postacią ostrego zapalenia trzustki.

  Cel badania: Określenie zależności pomiędzy stopniem zmiany stężeń 10 wybranych wskaźników biochemicznych: amylazy, 
lipazy, bilirubiny całkowitej, kreatyniny, kwasu moczowego, aminotransferazy asparaginowej (AST), aminotransferazy alani-
nowej (ALT), glukozy, magnezu oraz żelaza a zmianami histopatologicznymi zachodzącymi w trzustce w czasie 2 i 6 godzin od 
indukcji OZT. Wybrane przedziały czasowe odpowiadają odpowiednio pierwszej i drugiej dobie choroby u człowieka.

  Materiał i metody: Badanie przeprowadzono na 110 samcach szczurów rasy Wistar, ważących od 250 do 300 g. Zwierzęta do-
świadczalne podzielono na trzy grupy: grupę Z – służącą do wyznaczenia zakresów norm badanych parametrów i struktur 
histologicznych, grupę K – którą stanowiły zwierzęta operowane, którym podano 0,9% NaCl do przewodu żółciowo-trzust-
kowego, grupę E – zwierząt operowanych, u których indukowano OZT poprzez iniekcję 5% taurocholanu sodu do przewodu 
żółciowo-trzustkowego. Zwierzęta z grupy E i K losowo przydzielono do jednej z pięciu podgrup, z których materiał do badań 
biochemicznych i histologicznych zbierano po 2 i 6 godzinach od indukcji OZT. Do badań histologicznych wypreparowywano 
trzustki w całości, uzyskane próbki barwiono hematoksyliną i eozyną w nasyconym roztworze alkoholowym. Stopień uszko-
dzenia trzustki oceniano wg skali Spormanna. Zmienne ilościowe charakteryzowano metodą średniej arytmetycznej, odchy-
lenia standardowego, mediany, minimum i maksimum wartości oraz 95% CI.

  Wyniki: W preparatach histologicznych szczurów z grupy E po 2 godzinach zaczęły pojawiać się zmiany obrzękowe, a w miąż-
szu trzustkowym nacieki neutrofilowe w  wraz z  pojedynczymi wylewami krwawymi. Po 6 godzinach zmiany stały się bar-
dziej nasilone, a w obrębie tkanki tłuszczowej pojawiły się drobne ogniska martwicy skrzepowej oraz mniejsze ogniska rop-
nego zapalenia. W  ciągu 2 godzin uzyskano statystycznie istotne różnice w  poziomie czterech markerów: kreatyniny, ALT, 
amylazy i magnezu. Po 6 godzinach osiągnięte zostały statystycznie istotne różnice w poziomie dwóch markerów: AST i glu-
kozy. Zbadano korelacje między oceną histologiczną wg skali Spormanna a wskaźnikami biochemicznymi. Stwierdzono, że 
w  ciągu 2 godzin – wraz ze wzrostem poziomu AST (współczynnik korelacji 0,95; p=0138) – nasiliło się zapalenie trzustki. 
W grupie K – wraz ze wzrostem stężenia kreatyniny – w ciągu 6 godzin zwiększyło się natężenie nacieku zapalnego. W grupie  
E – wraz ze wzrostem poziomu AST (współczynnik korelacji 0,90; p=0,0063) oraz poziomu żelaza (współczynnik korelacji 
0,78; p= 0,0399) – w czasie 2 godzin nasiliła się intensywność zmian chorobowych w postaci nacieku zapalnego. W tej samej 
grupie, oraz w tym samym czasie, wzrost poziomu AST (współczynnik korelacji 0,79; p=0,0343) wiązał się ze wzrostem nasile-
nia zmian chorobowych w postaci wylewów krwawych. Naciek zapalny wzrósł w ciągu 6 godzin (współczynnik korelacji 0,87; 
p=0,0117), natomiast poziom kreatyniny uległ zmniejszeniu. Interesujące wyniki uzyskano przy zastosowaniu analizy regresji 
krokowej – regresji krokowej postępującej. Jeżeli poziom stężenia kreatyniny w czasie 2 godzin wzrasta o 1, natężenie zmian 
w ostrym zapaleniu trzustki zmniejszy się o 9,02 w odniesieniu do skali Spormanna, podczas gdy inne zmienne pozostaną 
na stałym poziomie. Jednak jeżeli poziom ALT wzrasta o 1, intensywność zmian w ostrym zapaleniu trzustki wzrośnie o 0,02 
w odniesieniu do skali Spormanna. Jeżeli poziom amylazy wzrasta o 1, natężenie zmian w ostrym zapaleniu trzustki wzrośnie 
o 0,01 w odniesieniu do skali Spormanna, podczas gdy inne zmienne pozostaną na stałym poziomie.

  Wnioski: Zmiany histopatologiczne poprzedzały zmiany w wynikach badań laboratoryjnych, natomiast istotne korelacje ze 
skalą Spormanna dotyczyły zmian w poziomach AST i kreatyniny. Przedstawione wyniki badań potwierdzają fakt, że diagno-
styka ostrego zapalenia trzustki jest bardzo trudna i wymaga monitorowania wielu parametrów laboratoryjnych. 

SŁOWA KLUCZOWE:   ostre zapalenie trzustki, taurocholan sodu, skala Spormanna

ABSTRACT:   For many years, there has been a search for a set of biochemical parameters that could facilitate the assessment of severity, prog-
nosis, and administration of early and appropriate treatment in acute pancreatitis. Administration of treatment within the first 
48 hours since  admission is associated with many problems of distinguishing patients with a mild form of acute pancreatitis (AP) 
from those with a severe form of acute pancreatitis. 

Wkład autorów:
A – Projekt badań
B – Zbieranie danych
C – Analiza statystyczna
D – Interpretacja danych
E – Przygotowanie manuskryptu
F – Analiza literatury
G – Zbieranie funduszy



WWW.PPCH.PL32

artykuł oryginalny / original article

WPROWADZENIE

Chociaż ocena nasilenia ostrego zapalenia trzustki (OZW) nie 
jest bardzo trudna, rokowanie co do rozwoju nasilenia choroby 
wciąż nastręcza licznych problemów. Znajomość metod wczesne-
go rokowania przebiegu OZW jest istotna, zwłaszcza w kontek-
ście wyboru odpowiedniego sposobu postępowania terapeutycz-
nego, które może zapobiegać wystąpieniu powikłań układowych 
obciążonych wysokim ryzykiem śmierci. Nadal nie jest możli-
we przyczynowe leczenie OZW, ale po prawie pięciu dekadach 
metody diagnostyki tego schorzenia uległy znacznej poprawie. 
Ciężka postać OZW rozwija się u około 20% pacjentów. Jest to 
grupa chorych z wysokim ryzykiem rozwoju martwicy trzustki, 
które może doprowadzić do powikłań układowych charaktery-
zujących się śmiertelnością na poziomie nawet 30% [1]. Wczesne 
i prawidłowe rozpoznanie – ocena ciężkości choroby, a także ro-
kowanie co do dalszego rozwoju OZW – są ważnymi elementami 
w dalszym postępowaniu terapeutycznym.

Systemy prognostyczne ostrego zapalenia trzustki były opraco-
wywane i udoskonalane przez wiele lat, aby móc jak najszybciej 
przewidywać stopień nasilenia choroby. Powszechnie stosowa-
ne są trzy uniwersalne kategorie oceny: markery biochemiczne, 
parametry oceny wielonarządowej oraz diagnostyczne badania 
obrazowanie, co oznacza, że ocena ciężkości przebiegu OZT 

powinna być przeprowadzana przez interdyscyplinarny zespół 
specjalistów.

Pomiar aktywności amylazy – ze względu na dostępność i niską 
cenę – jest markerem najczęściej stosowanym do diagnozowa-
nia OZT. Niewielka czułość i swoistość, a także konieczność 
wykonania pomiaru w ciągu 48–72 godzin od wystąpienia ob-
jawów, gdy stężenie amylazy jest najwyższe, stanowią jednak 
wady tej metody. Fałszywie dodatnie oraz fałszywie ujemne 
wyniki, uzyskiwane przy pomiarze aktywności amylazy, mogą 
stać się problematyczne w toku diagnostyki ostrego zapalenia 
trzustki. Badanie poziomu aktywności amylazy jest przydat-
ne w początkowym stadium choroby, ale słabo koreluje z jej 
nasileniem. Wyższą czułością i swoistością charakteryzuje się 
lipaza, a jej szczytową aktywność obserwuje się w ciągu 4–8 
godzin od wystąpienia objawów, podczas gdy stężenia pozo-
stają podwyższone przez okres 1–2 tygodni [2]. Podwyższo-
ne stężenia amylazy i lipazy nie są jednak skorelowane z na-
sileniem OZT.

Lipaza, której okres półtrwania w surowicy (7–13 godzin), jest 
dłuższy niż okres półtrwania amylazy (2 godziny), posiada tak-
że większą czułość i swoistość niż amylaza [3, 4, 5]. W ciągu 
pierwszych 4–8 godzin obserwuje się zwiększenie stężenia li-
pazy i amylazy w surowicy, a wartości szczytowe pojawiają się 

  Study aim: To assess the relationship between the extent of change in the concentration of 10 selected biochemical indicators: 
amylase, lipase, total bilirubin, creatinine, uric acid, aspartate transaminase, alanine transaminase, glucose, magnesium, and 
iron and histopathological lesions in the pancreas within 2 and 6 hours since induction of AP. The selected time periods corre-
spond to the first and the second day of the disease in people, respectively.

  Material and methods: The experiments were conducted in 110 male Wistar rats weighing from 250 to 300 g. Experimen-
tal animals were divided into three groups: Z – a group in which the ranges of the studied factors and histological structure 
were established; K – a group of animals operated on which were injected with 0.9% NaCl into the biliary-pancreatic duct; E – 
a group of animals operated on in which acute pancreatitis was induced by an injection of 5% sodium taurocholate into the 
biliary-pancreatic duct. Animals from the K and E groups were randomly assigned to one of five subgroups from which the 
material for biochemical and histological examinations was collected at 2 h and 6 h since the induction of AP. Whole pancre-
ases were dissected for histological examinations, and the samples were dyed with hematoxylin and saturated alcoholic eosin 
solution. The degree of pancreatic lesions was assessed according to the Spormann score. Quantitative variables were charac-
terized by arithmetic means, standard deviations, medians, minimum and maximum values, and 95% CIs.  

  Results: In histological preparations from rats from the E group, after 2 hours, edematous lesions, neutrophilic infiltra-
tions in the pancreatic parenchyma, together with single petechiae started to appear and were observed. After 6 hours, 
the lesions became more intense, and minor foci of coagulation necrosis and minor foci of purulent inflammation in the 
fatty tissue appeared. Within 2 hours, statistically significant differences in the amount of four markers: creatinine, ALT, 
amylase, and magnesium were observed. After six hours, statistically significant differences in the amount of two mark-
ers: AST and glucose were seen. The correlations between histological assessments according to the Spormann scale and 
biochemical indicators were investigated, and it was observed that within 2 hours the intensity of pancreatitis increased 
together with an increase in AST. In group K, within 6 hours, the intensity of inflammatory infiltration increased together 
with an increase in creatinine concentration (correlation coefficient 0.95; p=0.0138). In group E, in the period of 2 hours, 
lesion intensity in the form of inflammatory infiltration increased together with an increase in the AST level (correlation 
coefficient 0.90; p=0.0063) and an increase in the iron level (correlation coefficient 0.78; p=0.0399). In the same group and 
in the same period, an increase in the AST level (correlation coefficient 0.79; p=0.0343) was associated with an increase in 
lesion intensity in the form of ecchymoses. Inflammatory infiltration increased (correlation coefficient -0.87; p=0.0117) 
within 6 hours, whereas the creatinine level decreased. Interesting results were obtained with the use of regression anal-
ysis – forward stepwise regression. In the period of 2 hours, if the creatinine level increased by 1, the intensity of lesions 
in acute pancreatitis decreased by 9.02, according to the Spormann score, while the other variables remained at a stable 
level. However, if ALT level increased by 1, the intensity of lesions in acute pancreatitis increased by 0.02, according to the 
Spormann score; and if the amylase level increased by 1, the intensity of lesions in acute pancreatitis increased by 0.01, ac-
cording to the Spormann score, while the other variables remained at a stable level.

  Conclusions: Histopathological lesions occurred prior to changes in laboratory test results, whereas significant correlations 
with Spormann scores were seen in the case of changes in AST and creatinine levels. The study results confirm the fact that di-
agnostics in acute pancreatitis is very difficult and requires monitoring of many laboratory parameters. 

KEYWORDS:  acute pancreatitis, sodium taurocholate, Spor mann score
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Zwierzęta z grup K i E losowo przydzielono do jednej z pięciu pod-
grup, w których materiał do badań biochemicznych i histologicz-
nych pobrano po 2 i 6 godzinach od indukcji OZT. Do eksperymen-
tu użyto 110 zwierząt, wśród których znalazło się 95 operowanych 
oraz 15 stanowiących grupę nieoperowaną. Doświadczalne ostre 
zapalenie trzustki indukowano metodą Heinkela i Aho, przy uży-
ciu taurocholanu sodu. Do badań histologicznych wypreparowy-
wano trzustki w całości. Próbki barwiono hematoksyliną i eozy-
ną w nasyconym roztworze alkoholowym (według Bagińskiego). 
Preparaty oceniano i fotografowano w mikroskopie świetlnym. 
Stopień nasilenia uszkodzenia trzustki oceniano z zastosowaniem 
skali Spormanna i wsp. [14, 15].

ANALIZA STATYSTYCZNA

Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu 
oprogramowania StatSoft Inc. (2011). Zmienne ilościowe cha-
rakteryzowano za pomocą średniej arytmetycznej, odchylenia 
standardowego, mediany, wartości minimalnej i maksymalnej 
(zakres) oraz 95% CI (przedział ufności). Przedział ufności zo-
stał przedstawiony dla średniej. Zmienne ilościowe przedsta-
wiono na podstawie częstości i wartości procentowych (pro-
cent). W celu sprawdzenia, czy zmienna ilościowa pochodzi 
z populacji o normalnym rozkładzie, zastosowano test Shapi-
ro-Wilka. Do sprawdzenia hipotezy równych odchyleń użyto 
testu Lewene’a (Brown-Forsythe). Znaczenie różnic między 
dwiema grupami (model zmiennych niezależnych) oceniano za 
pomocą testu istotności różnic: testem t-Studenta lub testem 
U Manna-Whitneya. Istotną różnicę między więcej niż dwiema 
oceniano za pomocą testu F (ANOVA) lub Kruskala-Wallisa. 
W przypadku uzyskania statystycznie istotnych różnic pomię-
dzy grupami, zastosowano testy post hoc. W przypadku modelu 
dwóch zmiennych zależnych, użyto testu t-Studenta lub testu 
Wilcoxona dla par obserwacji. W celu oceny relacji siły i kie-
runków między zmiennymi, zastosowano analizę korelacji oraz 
obliczono współczynniki korelacji Pearsona lub współczynniki 
korelacji Spearmana. Dokonując analizy regresji, w celu zna-
lezienia zestawów parametrów istotnych statystycznie, które 
wpływają na poprawę zmian patologicznych w przebiegu ostrego 
zapalenia trzustki, zastosowano regresję krokową postępującą 
i regresję krokową wsteczną. Poziom istotności dla wszystkich 
obliczeń wynosił p=0,05.

WYNIKI

Po upływie 2 godzin w badaniu eksperymentalnym obserwowano 
nacieki zapalne zawierające eozynofile i neutrofile. Po 6 godzinach 
zauważalna była martwica tkanki tłuszczowej. Zaobserwowano 
również niewielkie ogniska martwicy tkanki tłuszczowej u zwie-
rząt z grupy K, ale nie zauważono wylewów krwawych w obrębie 
gruczołu trzustkowego. U zwierząt w grupie K, po wstrzyknięciu 
NaCl, pojawiły się ogniska ropnego zapalenia w obrębie trzustki 
i tkanki tłuszczowe, małe ogniska martwicy Balsera oraz wylewy 
krwawe (ryc. 1).

Bardziej nasilone zmiany obserwowano u zwierząt w grupie E, 
u których po upływie 2 godzin od podania taurocholanu sodu 
pojawiły się ogniska ropnego zapalenia i drobne wylewy krwawe 
w tkance tłuszczowej oraz obserwowano ogniska zapalne z gra-

po 24 godzinach, po czym stężenia powracają do prawidłowe-
go poziomu. Po 2–4 dniach prawidłowy poziom osiąga amyla-
za, po 8–14 dniach – lipaza [6]. Zwiększone stężenie lipazy jest 
bardziej swoiste dla OZT niż podwyższony poziom amylazy. 
Stężenia amylazy i lipazy nie odgrywają roli ani w ocenie łagod-
nej, umiarkowanej lub ciężkiej postaci choroby, ani w przewi-
dywaniu powikłań czy rokowania w przypadku rozpoznanego 
już OZT [7]. Pomiary – zarówno poziomu amylazy, jak i lipazy 
– są powszechnie stosowane w praktyce szpitalnej. W ostrym 
żółciowym zapaleniu trzustki nagłe zwiększenie poziomu enzy-
mów wątrobowych na początku choroby, a następnie gwałtowny 
spadek ich stężenia w ciągu kolejnych 1–2 dni, jest bardzo ty-
powym objawem. Ocena stężenia bilirubiny jest jednym z naj-
bardziej wiarygodnych testów, które umożliwiają różnicowanie 
między ostrym zapaleniem trzustki związanym z kamicą pęche-
rzyka żółciowego a innymi przyczynami. Zaobserwowano jed-
nak, że u 10–15% pacjentów z rozpoznaniem ostrego zapalenia 
trzustki o etiologii żółciowej, stężenie bilirubiny przy przyjęciu 
do szpitala mieściło się w granicach normy [8]. Wzrost stężenia 
bilirubiny całkowitej, fosfatazy alkalicznej i transaminaz może 
wystąpić w przypadku zablokowania brodawki Vatera przez ka-
mienie żółciowe i zwiększenia ciśnienia w drogach żółciowych. 
Jednym z najbardziej wiarygodnych badań laboratoryjnych, ma-
jących na celu różnicowanie między etiologią żółciową a innymi 
przyczynami OZT, jest ocena poziomu bilirubiny całkowitej. Gdy 
dochodzi do ponad dwukrotnego przekroczenia normy, zwykle 
wskazuje to na etiologię żółciową ostrego zapalenia trzustki [9, 
10]. Zwiększone stężenie kwasu moczowego może wystąpić m.in. 
w przebiegu nagłego rozpadu tkanek, dny moczowej, zaburzeń 
wydalania kwasu moczowego przez nerki w niewydolności ne-
rek, kwasicy niegazowej i niedoczynności tarczycy. U pacjentów 
z ciężką postacią OZT zwiększenie stężenia kreatyniny powyżej 
2,8 ±0,3 mg/dl było jednym z czynników ryzyka związanych ze 
śmiercią chorego [11, 12, 13].

MATERIAŁ I METODY

Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy zmianami 
stężenia wybranych wskaźników biochemicznych w surowicy 
a zmianami histopatologicznymi, które występowały w trzust-
kach po 2 i 6 godzinach od indukcji OZT. Do analizy zmian 
stężenia wybrano amylazę, lipazę, kreatyninę, kwas moczowy 
i bilirubinę. Próbowano ocenić zależność między zmianami 
stężenia wskaźników laboratoryjnych a poprawą w zakresie 
zmian histologicznych w trzustce w oparciu o skalę Sporman-
na. Badanie eksperymentalne przeprowadzono na samcach 
szczurów rasy Wistar (ważących od 250 g do 300 g), które po-
dzielono na trzy grupy:

1) Z (15 zwierząt) – grupa zwierząt, które nie były operowane, 
służąca ustaleniu zakresu badanych parametrów i struktury hi-
stologicznej.

2) K (35 zwierząt) – grupa zwierząt operowanych, którym wstrzyk-
nięto 0,9% NaCl do przewodu żółciowego-trzustkowego.

3) E (60 zwierząt) – grupa zwierząt, u których ostre zapalenie 
trzustki wywoływano wstrzyknięciem do przewodu żółciowo-
-trzustkowego 5% taurocholanu sodu, w dawce 0,1 ml/100 g masy 
ciała szczura.
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zastosowano metodę regresji krokowej postępującej oraz regresji 
krokowej wstecznej. W czasie 2 godzin, jeśli kreatynina wzrasta o 1 
punkt, nasilenie zmian w ostrym zapaleniu trzustki zmniejszy się 
o 9,02 punktu w skali Spormanna, podczas gdy pozostałe zmienne 
pozostaną na stałym poziomie.

W okresie 2 godzin, jeśli poziom ALT wzrasta o 1, nasilenie 
zmian w ostrym zapaleniu trzustki wzrośnie o 0,02 w odniesie-
niu do skali Spormanna, podczas gdy pozostałe zmienne po-
zostaną na stałym poziomie. Jeśli poziom amylazy wzrasta o 1, 

nulocytami w miąższu trzustki. Po 6 godzinach zmiany stały się 
bardziej nasilone, a ogniska martwicy tkanki tłuszczowej i mar-
twicy krwotocznej uległy zwiększeniu (ryc. 2).

W celu oceny zmian histologicznych zastosowano skalę opraco-
waną przez Spormanna i wsp., uwzględniając obrzęk, naciek za-
palny, martwicę tkanki tłuszczowej, martwicę trzustki oraz wylewy 
krwawe [14, 15]. Punkty przypisywano każdemu rodzajowi zmian, 
w zależności od ich intensywności. W badaniu eksperymental-
nym łączny wynik w skali Spormanna był wyższy w grupie E niż 
w grupie K, co sugeruje występowanie nasilonych zmian histo-
logicznych u zwierząt otrzymujących taurocholan sodu. Wyniki 
przedstawiono w tabeli I.

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, porównując 
dane poszczególnych wskaźników biochemicznych grupy badanej 
i kontrolnej po 2 i 6 godzinach. W czasie 2 godzin statystycznie 
istotne różnice uzyskano dla kreatyniny, ALT, amylazy i magne-
zu. W grupie badanej (E) poziom kreatyniny, ALT, amylazy i ma-
gnezu był istotnie wyższy w porównaniu z grupą kontrolną (K). 
W przypadku innych wskaźników biochemicznych nie zaobser-
wowano istotnych statystycznie różnic między grupami. Wyniki 
przedstawiono w tabeli II.

W ciągu 6 godzin zaobserwowano statystycznie istotne różnice 
w stężeniu glukozy i AST. W grupie badanej (E) stężenie gluko-
zy było istotnie niższe, podczas gdy stężenie AST było znacząco 
wyższe niż w grupie kontrolnej (K). Nie zaobserwowano staty-
stycznie istotnych różnic między grupami w odniesieniu do innych 
wskaźników biochemicznych. Wyniki przedstawiono w tabeli III.

Nie stwierdzono statystycznie istotnej korelacji pomiędzy nasi-
leniem zapalenia trzustki a markerami. Wyjątek stanowiło AST 
– w okresie 2 godzin, w obu grupach. W grupie badanej (E) na-
silenie zapalenia trzustki wzrastało wraz ze wzrostem stężenia 
AST (współczynnik korelacji 0,87, p=0,0103). W obu grupach nie 
stwierdzono statystycznie istotnych korelacji między nasileniem 
zapalenia trzustki a stężeniem markerów w czasie 6 godzin. Wy-
niki przedstawiono w tabeli IV.

W badaniu eksperymentalnym zbadano poszczególne zmiany hi-
stologiczne charakterystyczne dla OZT: obrzęk, naciek zapalny, 
martwica tkanki tłuszczowej, martwica gruczołu trzustkowego 
i wylewy krwawe. W grupie kontrolnej (K) w ciągu 6 godzin, na-
silenie nacieku zapalnego wzrastało wraz ze wzrostem poziomu 
kreatyniny (współczynnik korelacji 0,95, p=0,0138). W grupie ba-
danej (E) w ciągu 2 godzin, wraz ze wzrostem stężenia AST (współ-
czynnik korelacji 0,90, p=0,0063) i stężenia żelaza (współczynnik 
korelacji 0,78, p=0,0399), zwiększało się nasilenie uszkodzenia 
w postaci nacieku zapalnego. W ciągu 6 godzin nasilenie zapale-
nia wzrosło wraz ze spadkiem stężenia kreatyniny (współczynnik 
korelacji -0,87, p=0,0117). W grupie badanej – w ciągu 2 godzin 
nasilenie zmian w postaci wylewów krwawych rosło wraz ze wzro-
stem stężenia AST (współczynnik korelacji 0,79, p=0,0343). Nie 
zaobserwowano istotnych statystycznie korelacji między marke-
rami w grupach kontrolnej i badanej oraz zmianami, takimi jak: 
obrzęk, martwica tkanki tłuszczowej i martwica gruczołu trzust-
kowego. Wyniki przedstawiono w tabeli 5.

W celu znalezienia zestawu markerów wywierających wpływ na 
nasilenie zmian w ostrym zapaleniu trzustki, w analizie regresji 

Tab. I. Wynik  dla poszczególnych grup według skali Spormanna.

GRUPA ZAKRES WYNIKU DLA INDYWIDUALNEJ 
OCENY HISTOLOGICZNEJ

SUMA 
PUNKTÓW

Z 

0 pkt 0 

K (kontrolna) 
NaCl 

2 godziny 0 pkt 0 

6 godzin od 0 do 3 pkt 8 

E (badana) taurocholan

2 godziny od 2 do 7 pkt 32 

6 godzin od 5 do 12 pkt 63 

Ryc. 1.  Martwica tkanki tłuszczowej Balsera. Punkcikowate wylewy krwawe w tkance 
tłuszczowej. Ropne zapalenie w tkance tłuszczowej okołotrzustkowej. Barwienie 
hematoksyliną i eozyną. Powiększenie mikroskopowe 200-krotne.

Ryc. 2.  Makroskopowe zmiany narządów jamy brzusznej. Liczne ropnie i zrosty
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miar aktywności amylazy stanowi najczęściej stosowany mar-
ker w diagnostyce OZT. Wady tej metody stanowią: niewielka 
czułość i swoistość, a także konieczność wykonania pomiaru 
w ciągu 48–72 godzin od wystąpienia objawów, gdy stężenie 
amylazy jest najwyższe. Fałszywie dodatnie i fałszywie ujem-
ne wyniki, występujące podczas pomiaru aktywności amyla-
zy, mogą stać się problematyczne w toku diagnostyki ostrego 
zapalenia trzustki. Badanie poziomu aktywności amylazy jest 
przydatne w początkowym stadium choroby i słabo koreluje 
z jego nasileniem. Lipaza charakteryzuje się wyższą czułością 
i swoistością, a jej szczytową aktywność obserwuje się w czasie 
4–8 godzin od wystąpienia objawów, podczas gdy stężenia po-
zostają zwiększone przez 1–2 tygodnie [2]. Podwyższone stę-
żenia amylazy i lipazy nie są jednak skorelowane z nasileniem 
OZT. Systemy stosowane do oceny stopnia nasilenia OZT, ta-
kie jak skala Ransona, skala Glasgow lub skala APACHE II, nie 
służą do przewidywania rozwoju choroby, a jedynie do oceny 
stopnia jej nasilenia. W dodatku, wymagają wykonywania wie-
lokrotnych pomiarów i nie są dokładne w ciągu pierwszych 48 
godzin od wystąpienia objawów.

nasilenie zmian w ostrym zapaleniu trzustki zwiększy się o 0,01 
w skali Spormanna, podczas gdy pozostałe zmienne pozostaną 
na stabilnym poziomie. Jeśli poziom ALT wzrasta o 1, nasilenie 
zmian w ostrym zapaleniu trzustki zwiększy się o 0,01 w skali 
Spormanna, podczas gdy pozostałe zmienne pozostaną na sta-
łym poziomie.

W czasie 6 godzin, jeśli poziom AST wzrasta o 1, intensywność 
zmian w ostrym zapaleniu trzustki wzrośnie o 0,02 w odniesieniu 
do skali Spormanna, podczas gdy pozostałe zmienne pozostaną 
na stałym poziomie. 

Wyniki analizy regresji przedstawiono w tabeli 6.

DYSKUSJA

Od wielu lat poszukuje się zestawu parametrów biochemicz-
nych, które ułatwiłyby szybką ocenę stopnia nasilenia ostrego 
zapalenia trzustki. Ze względu na dostępność i niską cenę, po-

Tab. II. Charakterystyka porównawcza markerów biochemicznych po podaniu NaCl w grupie kontrolnej oraz po podaniu taurocholanu w grupie badanej, w okresie 2 godzin.

 
GRUPA KONTROLNA GRUPA BADANA GRUPA KONTROLNA GRUPA BADANA

(K) (E) p (K) (E) p

KREATYNINA LIPAZA

odchylenie 
standardowe 0,40 ±0,03 0,65 ±0,24 t=-2,67 odchylenie standardowe 308,60 ±313,36 458,00 ±192,38 t=-1,03

zakres 0,35-0,42 0,38 –1,02 p=0,0357 zakres 61,00-721,00 195,00-753,00 p=0,3277

mediana 0,41 0,7 mediana 129 447

95%CI [0,36; 0,44] [0,42; 0,87] 95%CI [0,00; 697,69] [280,08; 635,92]

Kwas moczowy Amylaza

odchylenie 
standardowe 1,08 ±0,46 1,31 ±0,59 t=-0,73 odchylenie standardowe 1651,80 ±778,48 3295,57 ±689,40 Z=-2,44

zakres 0,72-1,72 0,69-2,07 p=0,4814 zakres 1124,00-2974,00 2706,00-
4782,00 p=0,0149

mediana 0,84 1,08 mediana 1 216,00 3 111,00

95%CI [0,52; 1,65] [0,77; 1,86] 95%CI [685,19; 2618,41] [2657,98; 
3933,16]

Bilirubina całkowita Glukoza

odchylenie 
standardowe 0,07 ±0,05 0,16 ±0,08 t=-2,11 odchylenie standardowe 135,20 ±24,10 135,71 ±60,72 Z=0,89

zakres 0,01–0,12 0,08-0,33 p=0,0610 zakres 102,00-160,00 106,00-273,00 p=0,3718

mediana 0,06 0,15 mediana 143 115

95%CI [0,01; 0,13] [0,08; 0,23] 95%CI [105,28; 165,12] [79,56; 191,87]

AspAT Żelazo

odchylenie 
standardowe 390,80 ±242,11 819,71 ±902,49 Z=-0,65 odchylenie standardowe 145,80 ±11,34 145,57 ±32,33 t=0,01

zakres 180,00-733,00 120,00-2 807,00 p=0,5160 zakres 130,00-157,00 109,00-199,00 p=0,9883

mediana 286 507 mediana 151 147

95%CI [90,18; 691,42] [0,00; 1654,37] 95%CI [131,71; 159,89] [115,67; 175,47]

AlAT Magnez

odchylenie 
standardowe 128,20 ±42,27 428,00 ±147,09 Z=-2,76 odchylenie standardowe 1,34 ±0,18 1,56 ±0,15 t=-2,32

zakres 102,00-203,00 258,00-712,00 p=0,0058 zakres 1,14–1,59 1,40–1,85 p=0,0426

mediana 110 397 mediana 1,27 1,53

95%CI [75,72; 180,68] [291,96; 564,04] 95%CI [1,12; 1,56] [1,42; 1,69]
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Zmiany w modelu zastosowanym w badaniu eksperymentalnym 
są silnie związane ze stężeniem i ciśnieniem substancji wprowa-
dzanych do przewodów trzustkowych. Ostre zapalenie trzust-
ki –indukowane w przedstawiony sposób – charakteryzuje się 
gwałtownym przebiegiem procesów patologicznych. Indukowa-
ne zmiany, takie jak: obrzęk, martwica i zmiany krwotoczne przy-
pominają te, które obserwowane są w stanach wywołanych przez 
kamicę żółciową [17, 18].

Obserwowano statystycznie istotne zmniejszenie stężenia żela-
za w okresie 2 i 6 godzin. Zwiększone stężenia żelaza w surowi-
cy i tkankach trzustkowych w doświadczalnym OZT związane są 
z oksydacyjnym uszkodzeniem trzustki. Wzrost stężenia kwasu 
moczowego stwierdzono po 6 godzinach. Martwica występuje 
częściej w przypadkach o etiologii alkoholowej niż w pozostałych 
sytuacjach [19]. ALT jest jednym z czynników predykcyjnych – 
jego wyższe stężenie jest prognostyczne w przypadku łagodnych 
postaci ostrego zapalenia trzustki. Wyższe stężenie ALT częściej 
obserwowane jest w OZT o etiologii żółciowej niż w przypadkach 
OZT o etiologii alkoholowej [20].

Tab. III. Charakterystyka porównawcza markerów biochemicznych po podaniu NaCl w grupie kontrolnej oraz po podaniu taurocholanu w grupie badanej, w okresie 6 godzin.

 

GRUPA 
KONTROLNA GRUPA BADANA

 

GRUPA KONTROLNA GRUPA BADANA

(K) (E) p (K) (E) p

Kreatynina       Lipaza      

odchylenie 
standardowe 0,58 ±0,10 0,52 ±0,09 t=1,06 odchylenie standardowe 126,00 ±139,45 220,71 ±153,05 Z=-1,46

zakres 0,46–0,69 0,37–0,61 p=0,3138 zakres 43,00-368,00 53,00–496,00 p=0,1439

mediana 0,54 0,52   mediana 49 177  

95%CI [0,46; 0,70] [0,44; 0,60]   95%CI [0,00; 299,15] [79,17; 362,26]  

Kwas moczowy       Amylaza      

odchylenie 
standardowe 1,31 ±0,26 1,08 ±0,13 t=2,03 odchylenie standardowe 1690,80 ±737,80 1354,43 ±786,71 Z=1,14

zakres 1,06–1,76 0,90–1,24 p=0,0694 zakres 1113,00–2847,00 707,00–3 045,00 p=0,2556

mediana 1,24 1,08   mediana 1 395,00 1 111,00  

95%CI [0,99; 1,64] [0,96; 1,20]   95%CI [774,70; 2606,90] [626,84; 2082,02]  

Bilirubina 
całkowita       Glukoza      

odchylenie 
standardowe 0,15 ±0,05 0,21 ±0,16 t=-0,80 odchylenie standardowe 95,20 ±27,53 52,14 ±11,13 t=3,79

zakres 0,11–0,23 0,05–0,49 p=0,4406 zakres 68,00–141,00 35,00–69,00 p=0,0036

mediana 0,14 0,14   mediana 91 52  

95%CI [0,10; 0,21] [0,07; 0,36]   95%CI [61,02; 129,38] [41,85; 62,43]  

AST       Żelazo      

odchylenie 
standardowe 271,80 ±38,92 482,57 ±96,44 t=-5,22 odchylenie standardowe 111,20 ±42,98 79,29 ±16,91 t=1,58

zakres 207,00-305,00 390,00–622,00 p=0,0007 zakres 66,00-165,00 60,00–110,00 p=0,1772

mediana 284 463   mediana 114 82,001  

95%CI [223,48; 320,12] [393,38; 571,76]   95%CI [57,83; 164,57] [63,65; 94,92]  

ALT       Magnez      

odchylenie 
standardowe 135,80 ±57,85 285,43 ±198,15 Z=-1,87 odchylenie standardowe 1,36 ±0,58 1,52 ±0,14 Z=0,16

zakres 80,00-223,00 142,00–712,00 p=0,0618 zakres 0,33-1,79 1,36-1,76 p=0,8710

mediana 142 195   mediana 1,54 1,57  

95%CI [63,97; 207,63] [102,17; 468,69]   95%CI [0,63; 2,09] [1,39; 1,66]  

Tab. IV.  Korelacja między oceną histologiczną według Spormanna a markerami 
w czasie 2 i 6 godzin (współczynnik korelacji R, współczynnik p).

 

GRUPA
KONTROLNA

GRUPA
BADANA

GRUPA
KONTROLNA

GRUPA
BADANA

K 2 GODZ. E 2 GODZ. K 6 GODZ. E 6 GODZ.

  R p R p R p R p

Kreatynina - - -0,65 0,1106 0,87 0,0539 0,3 0,5185

Kwas moczowy - - -0,04 0,9383 -0,67 0,2189 0,41 0,3639

Bilirubina 
całkowita - - 0,2 0,6672 0,1 0,8696 0,15 0,7489

AST - - 0,87 0,0103 -0,21 0,7406 -0,33 0,4647

ALT - - 0,36 0,4226 -0,21 0,7406 -0,41 0,3639

Lipaza - - -0,67 0,0976 0,1 0,8696 0,11 0,8124

Amylaza - - -0,35 0,4478 -0,21 0,7406 0,04 0,9371

Glukoza - - -0,69 0,0856 -0,21 0,7406 0,04 0,9371

Żelazo - - 0,6 0,1543 -0,1 0,8696 0,24 0,5994

Magnez - - -0,56 0,1875 0,76 0,1333 0,04 0,9366



37POL PRZEGL CHIR, 2017: 89 (2), 31-38

artykuł oryginalny / original article

WNIOSKI

Zmiany histopatologiczne występowały przed zmianami obserwo-
wanymi w wynikach badań laboratoryjnych, podczas gdy znaczą-
ce korelacje w odniesieniu do skali Spormanna dotyczyły zmian 
poziomu AST, kreatyniny i żelaza. W badaniu eksperymentalnym 
łączny wynik w skali Spormanna w podgrupach badanych (K) był 
wyższy niż w grupach kontrolnych (K), co wskazuje na występo-
wanie bardziej nasilonych zmian histologicznych u zwierząt otrzy-
mujących taurocholan sodu. W badaniu eksperymentalnym ana-
lizowano uszkodzenia histologiczne charakterystyczne dla OZT: 
obrzęk, naciek zapalny, martwicę tkanki tłuszczowej, martwicę 
gruczołu trzustkowego i wylewy krwawe. Naciek zapalny w grupie 
kontrolnej wzrósł w czasie 6 godzin, co związane było ze zwięk-
szeniem stężenia kreatyniny, a grupie badanej w okresie 2 godzin, 
czemu towarzyszyło zwiększenie stężenia żelaza i AST. Spadek 
stężenia kreatyniny w ciągu 6 godzin w grupie badanej wywołał 
wzrost nacieku zapalnego. Wzrost stężenia AST w ciągu 2 godzin 
spowodował zwiększenie nasilenia wylewów krwawych w grupie 
badanej. Przedstawione wyniki badań potwierdzają fakt, że dia-
gnostyka ostrego zapalenia trzustki jest bardzo trudna i wymaga 
monitorowania wielu parametrów laboratoryjnych.

Tab. V.  Korelacja między oceną histologiczną według Spormanna a markerami uszkodzenia: naciekiem zapalnym i wylewami krwawymi w grupie kontrolnej (K) po iniekcji NaCl 
oraz po iniekcji taurocholanu (współczynnik korelacji R, współczynnik p).

ZMIANA: NACIEK ZAPALNY ZMIANA: NACIEK ZAPALNY ZMIANA: WYBROCZYNY

GRUPA KONTROLNA K (NACL) GRUPA BADANA E (TAUROCHOLAN) GRUPA BADANA E (TAUROCHOLAN)

K 2h K 6h E 2h E 6h E 2h E 6h

R p R p R p R p R p R p

Kreatynina - - 0,95 0,0138 -0,42 0,3503 -0,87 0,0117 -0,16 0,7349 -0,09 0,8494

Kwas moczowy - - -0,63 0,2522 0,36 0,4296 -0,43 0,3318 0,16 0,7349 0,4 0,3728

Bilirubina całkowita - - 0,01 1 0,18 0,7005 -0,07 0,8767 0,47 0,2822 0,34 0,4597

AST - - 0,01 1 0,9 0,0063 -0,14 0,7575 0,79 0,0343 -0,4 0,3728

ALT - - 0,01 1 -0,12 0,7985 0,01 1 0,63 0,1275 -0,45 0,3165

Lipaza - - 0,01 1 -0,72 0,0697 -0,58 0,1747 -0,47 0,2822 -0,04 0,9245

Amylaza - - -0,32 0,6042 -0,3 0,5151 -0,43 0,3318 -0,47 0,2822 -0,04 0,9245

Glukoza - - -0,32 0,6042 -0,3 0,5151 0 1 -0,47 0,2822 0,04 0,9245

Żelazo - - 0,01 1 0,78 0,0399 0,07 0,8767 0,32 0,4896 0,54 0,2115

Magnez - - 0,7 0,1854 -0,48 0,2779 -0,15 0,7554 -0,16 0,7349 0,27 0,5586

Tab. VI.  Wyniki analizy regresji – regresja krokowa postępująca (ang. forward) oraz 
regresja krokowa wsteczna (ang. backward).

  ANALIZA REGRESJI. METODA 
PROGRESJI KROKOWEJ W PRZÓD.

ANALIZA REGRESJI. METODA 
REGRESJI KROKOWEJ W TYŁ.

  2 GODZ. 6 GODZ. 2 GODZ. 6 GODZ.

  b p b p b p b p

Punkt 
przecięcia - - - - - - - -

Kreatynina -9,02 0,0053 - - - - - -

Kwas 
moczowy - - - - - - - -

Bilirubina 
całkowita - - - - - - - -

AST - - - - - - 0,02 0,0058

ALT 0,02 0,0039 - - 0,01 0,0011 - -

Lipaza - - - - - -

Amylaza 0,01 0,0422 - - - - - -

Glukoza - - - - - - - -

Żelazo - - - - - - - -

Magnez - - - - - - - -
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