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Etiopatogeneza ostrego zapaleniatrzustki (ozt) u lu-
dzi nie zostaŁa jeszcze ostatecznie wyjaśniona. Nie-
mniei iednak powszechnieuważa się, ze istotą choro-
by jest martwica gruczołll, powstająca w wyniku
uaktywnienta ęnzymów trzustkowych. Pobudzenie
w ewnątrzko mórko wyc h me chani zmów aktyw acji zy -
mogenów, zaangażowanie w proces katepsyn lizoso-
malnych i enterokinazy prowadzi do przeŁamania na-
turalnej bariery inhibitorowej tkanek i osocza (I0,14,
17). Dochodzj do aktyłvacji trypsynogenu. Powstają-
ca trypsyna jest kluczowym enzymem, który urucha-
mia kolejno: fosfolipazę A, amylazę, elastazę i kar-
boksypeptydazę. Pod ich wpĄr,vem następuje samo-
trawienie trzustki (6). Zniszczeniu ulegają komorki
gruczołowe, układ naczyniowy i tkanka tŁaszczowa.
Jednocześnię ntszczone sąnarządy sąsiednie (7). Do
j amy otr zewnej p rz en lkaj ą znac zn e i l o ś c i zaw ier aj ą-
cego amylazępĘnu wysiękowego, zktorego ęnzym
ten wchłaniany jest do krązenia wrotnego i układowe-
go, powoduj ąc zaburzenia ogólnoustrojowe.

Terapia ostrego zapalenia trzustki budzi nadal wie-
le kontrowersji, a jej dotychczasowa efektywność nie
p ozw ala na zdecy dowane obniżeni e b ardzo wys oki ej,
bo sięgającej 80oń, śmiertelności. Dlatego też wciĘ
poszukiwane są nowe sposoby leczenia ozt.

Wprowadzenie do terapii preparatów, zawterający ch
substancje proteolityczne, po\^/odujące lizę tkanek
martw iczy ch, zainicj owało badania nad wykor zy sta-
niem ich właściwośct,równieżw leczeniu ostrego za-

palenia trzustki. Enzymy proteolityczne stosowano
dotychczas w przypadkach trudno gojących się ran,
będących następstwem niedokrwienia czy uraztt,w Ie-
czenil odleżyn i oparzeń. Substancje te podawane
zew nętr znie, p owo dowały s zybki e, atrauma ty czne,
atoksyczne usuwanie tkanek martwiczych. Dojamo-
we zasto s owanie sub stancj i proteolity czny ch wprowa-
dzono po raz pierwszy w torakochirurgii do tzw.
enzymaĘcznej dekoĄkacji w przypadkach ropni i rop-
niakow opłucnej. Pojedyncze doniesienia literaturo-
we na temat zastosowania enzymów proteolitycznych
w ostrym zapalentu trzustki nie precyzowa§ dotych-
czas ich faktycznej przydatności klinicznej (4).

C elem pr acy była o c ena skuteczno ś ci działanta do -
otrzewnowo podawanych substancj i proteolity czny ch
w ostrym doświadczalnym zapaleniu trzustki.

Matefiał i metody

Badania prowadzono na szczurach, samcach rasy Wi-
star o masie 250-350 g. Zwierzęta trzymano w klatkach,
zywiono dietą standardową. Na dobę przed eksperymen-
tem głodzono je, podając jedynie wodę. Wśród zw,l,erząt
doświadczalnych wyodrębniono 3 grupy: K0 - grupa zwie-
rząt zdrowych, które posłużyły do wyznaczenia wartości
wyjściowych (norm) badanych w doświadczeniu parame-
trów biochemicznych - nieoperowane, zdrowe - 30 sztuk;
KP grupa zwierząt,uktórych wywołano ostre zapalenie
trzustki, nie ingerując dalej w jego przebieg operowane,
chore, nieleczone - 150 sztuk; F grupa zwierzątzwywo-



łanym ozt, którym podawano dootrzewnowo preparat en-
zymów proteolitycznych operowane, chore, leczone en-
zymatycznie - 100 sztuk,

Tak więc, spośrod 280 zwterzal doświadczalnych ope-
racji poddano 250 szczuTow (grupy KP, F), natomiast
pozostałych 30 zwierząt stanowiło grupę nieoperowaną
(K0).

Eksperymentalne ostre zapalenie trzustki wywoĘwano
metodą opracowaną przez Heinkela i Aho ( 1 , 3). Zwierzęta
usypiano domięśniową iniekcją ketaminy (Calypsol, Che-
mical Works of Gedeon Richter LND) w dawce 4 mglkg
masy ciała. Zabieg wykonywano w warunkach jałowych.
Pole operacyjne myto roztworem Softasept (B. Braun Mel-
sungen AG). Jamę otrzewnową otwierano z cl,ęcta pośrod-
kowego. Po uwidocznieniu bltższej części dwunastnicy,
wprowadzano igłę iniekcyjną 0,5 x 16 mm do wspólnego
przewodu żółciow o -trzustkowe go. Mi ękkimi kleszczyka-
mi chirurgicznymi zamykano przewód waJrobowy w po-
bliżu wnęki .Tlżprzy ujściu przewodu żółciowo-trzustko-
wego do dwunastnicy zakładano podwiązkę lnianą 3.0,
dociskającą igłę i ścianę przewodu. Postępowanie to po-
zwalało uniknąć zarzucania treści dwunastniczej doprze-
wodu. Ostre zapalenie trzustki wywoływano roztworem
taurocholanu sodu (Sigma, Chemical Co., St. Louis, Mis-
souri), który podawano igłą doprzewodowo w stęzeniu
3 g/100 cm3 soli fizjologicznej w dawce 0,1 cm3/100 g masy
ciała. Po zakończenlu iniekcji usuwano kleszczyki, pod-
wiązkę i igłę. Nakłutą ścianę dwunastnicy zaopatrywano
szwem kapciuchowym (Plain 4.0). Powłoki jamy brzusz-
nej zamykano warstwowo szwem ciągłym.

Po ż4 godzinach od operacji szczurom grupy F podawa-
no dootrzewnowo, trzykrotnie w ciągu doby, w odstępach
ośmiogodzinnych, 1 cm3 roztworu Fibrolanu (preparat fir-
my Parke-Davis zawierający dwa enzymy lityczne - fib.y-
nolizynę i dezoksyrybonukleazę bydlęcą). Roztwór sporzą-
dzano zgodnie zzaleceniami producenta (substancję suchą
fiolki rozpuszczano w l0 cm3 0,9% NaCl).

Wykonano badania biochemiczne klwi i moczu, Krew
do oznaczefipobierano jedenraz dziennie, z lewej komory
serca, po uprzednim wziewnym znieczuleniu zwierzęcia
eterem dietylowym i torakotomii. Materiał do badań sta-
nowiła surowica mrożona i przechowywana w temperatu-
rze 245"K nie dłużej niz jeden tydzieh. Mocz pobierano
jedenraz dziennie, mrozono w temperaturze 245"Kiptze-
chowywano równiez nie dłuzej niż tydzień. W surowicy
i w moczu oznaczano aktywność amylazy metodąenzyma-
tycznąprzy użycitl, odczynników firmy Cormay i analiza-
tora biochemicznego Cobas Mira Plus. Aktywność lipazy
oznaczano metodą turbidymetry czną przy uzyc iu odczyn-
ników firmy Roche i anallzatora biochemicznego firmy
Cobas Mira Plus.

Uzyskane dane liczbowe aktywności amylazy i lipazy
w surowicy krwi oraz amylazy w moczu poddano analizl,e
statystycznej (l3). Poziomy poszczególnych enzymów
w kolejnych dobach doświadczeniaw dwóch grupach zwie-
rząt operowanych (tj. I(P, F) scharakteryzowano za pomo-
cą zakresu aktywności (min., max.), średniej arytmetycz-
nej M, odchylenia standardowego - SD, średniego błędu
średniej arytmetycznej - SE i współczynnika zmienności -

V%. Istotność róznic między grupami w danym okresie do-
świadczenia sprawdzono za pomocą testu ANOVA.

Wartości średnie zilustrowano na rycinach za pomocą
krzywych. Na podstawie otrzymanych wyników aktywnoś-
ci enzymów w grupie zwlerząt kontrolnych nieoperowa-
nych - grupa K0 (30 sztuk) wyzrraczono zakresy normy
własnej.

Wyniki iomówienie

Ostre zapalenie trzustki wyvvołano lż50 szczllrow,
z częgo 60 zwierzątpadło, uniemożliwiając pobranie
materiału do oznaczęń. Ponadto w niektórych przy-
padkach nie udało sięzmierzyć aktywności enzymów
z powodu hemolizy czy uszkodzenia próbki.

Spośród I50 zwięrząt operowanych nieleczonych
(grupa KP) padło 4J szt.lk, co stanowi 31,3%. Spo-
środ 1 00 szczlrów grupy F padło 13 zwterząt, tj. I3oń.
Odsetek padnięć w grupie I(P był istotnie wyższy niż
w grupie F (tab. 1).

Tab. 1. Liczba zwierząt operowanych, zwierząt leczonych, licz-
ba wykonanych oznaczeń aktywności amylazy i|ipazy oraz
odsetek padnięć do t44. godziny doświadczenia

AkĘwność mierzonych enzymów oznaczono sym-
bolami: a_(s) - poziom amylazy w surowicy krwi,
u,,,(-) - póziom amylazy w moczu, l(s) - poziom lipa-
zy w surowicy krwi.

AkĘwność amylazy w surowicy krwi. Wyniki ana-
Iizy poziomów aktywności amylazy w surowicy krwi
zestawiono w tab. 2 ipokazano na ryc. 1. Dane obej-
mują poszczegóIne grupy zwierząt operowanych od
24. do I44. godziny doświadczenia oraz grupę K0.
W 24. godzinie doświadczenia stwierdzono brak istot-
nych różnic w aktrvności ą"(s) między poszczegóI-
nymi grupami. Od48. do I44. godzinypo operacji od-
notowano istotnie ntższąaktyrvność a,"(s) w grupie F
w porównaniu z grupąKP. Na podstawie analizy po-
ziomów aktywności amylazy w surowicy krwi dla gru-
py zwterząt zdrowych, nieoperowanych (K0) wyzna-
czono nofinę własną enzymu. Norma a.(s) wynosi od
145,3 do 438,8 U/dl,

Aktywnoś ć amylazy w moczu. Wyniki analizy po-
ziomów aktywności ą,,(m) zestawiono w tab. 3 iprzed-
stawiono na ry c, 2. D ane obej muj ą po szczególne gru-
py zwterzątoperowanych od 24. do I44. godziny eks-

Liczba zwierząt

Liczba zwierząt padłych
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pobrano materiał
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Tab.2. Aktywność amylazy w surowicy krwi
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Objaśnienia: a, b, c - średnie grup różnią się istotnie (p < 0,05), jeżeli oznaczone
sąróznymi literami

Tab.3, Aktywność amylazy w moczu

Objaśnienia:jak w tab. 2.

Tab. 4. Aktywność lipazy w surowicy krwi
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perymentu oraz grupę K0. Po 24 godzinach grupa F
nie różnlła się istotnie poziomem amylazy w moczu
od grupy KP. Po 48 godzinach aktywność amylazybyła
istotnie niższa w grupie F niż w KP. W 72.,96. i I20.
godzinie stwierdzono istotne różnice mtędzy grupa-
mi. Najwyższąaktywność zaobserwowano w grupie
KP, a najniższąw F. Akłwność amylazy w grupie F
mieściła sięw granicach normy. Napodstawte ana|izy
poziomów akt}rlvności amylazy w moczu dla grupy
zw ier ząt zdrowych, ni e op erowanych (K0) wy znaczo -
no norTnę własną enzymu, Norma u,,,(m) wynosi od
19,8 do 47I,5UlL

Aktywność lipazy w surowicy krwi. Wyniki ana-
lizy poziomów aktywności 1(s) d|a poszczególnych
grvp zwrcrząt operowanych od ż4. do I44, godziny
orazdla grupy K0 zestawiono w tab.4 i przedstawio-
no na ryc. 3. W 24. godzinie doświadczenia stwier-
dzono brak istotnych róznic między grupami. Po 48
godzinach odnotowano istotnie wyższy poziom l(s)
w grupie KP niz w grupie F.Po 72 godzinach od ope-
racji stwierdzono, ze w grupie F 1(s) jest istotnie niz-
sza niż w grupie KP. Po 96, I20 i I44 godzinach od
operacji akĘwność lipazy w surowicy krwi w przy-
padku grupy F była istotnie niższa niż w grupie KP.
Na podstawie analtzy poziomów aktywności ltpazy
w surowicy krwi dla grupy zwierząt zdrowych, nie-
operowanych (K0) Wznaczono normy własne dla tego
enzymu. Norma 1(s) wynosi 1,55-18,18 U/l (tab.4),

Najwięcej trudności w wyborze właściwego postę-
p owani a ter ap euty czne go u ludzi stwar zaj ą zakażone
martw tczo -krwoto czne p o stac i ozt (I2). I de ą le czenia
tych zaawansowanych postaci zapalenia trzustki jest
jak najszybsze usunięcie powstaĘch tkanek martwi-
czych. Od około trzydziesfulat opracowywane sąróż-
ne metody postępowania chirurgicznego, które pozwo-
liĘby poprawió efekty terapeltyczne w ozt i obniżyć
niezwykle wysoką śmiertelność. Operacja i jednora-
zowa nekrektomia nie daje dobrych wyników, ponie-
waz procesy martwicze postępują dalej i już po kilku
godzinach powstaj ą nowe ognisk a nekrozy,stanowią-
ce podłoze dla migrującej przez osłabioną ścianę jeli-
ta flory bakteryjnej. Dochodzi do zakażenia, a następ-
nie ogólnoustrojowej intoksykacji. Lepsze efekty
ter ap elty czne o s i ągano, sto suj ąc metody wielokrotne -
go usuwania tkanek martwych, np. opracowanymprzez
B olo okę ( 1 1 ) spo sobem sączkow ania,,na otw arto" czy
zaproponowaną przez Bradleya i Fulenwindera (I2)
metodą stałego otwarcia jamy otrzewnowej. W 1993
roku Bradley ponownie wprowadził modyfikację w le-
czenlu ozt, proponując zamianę,,metody otwańej" na
zamknięty drenaż przepĘwowy w chwili pojawienia
się ziarniny na powierzchni trzustki. Zaletątego, sto-
sowanego do dziś postępowania chirurgicznego, jest
stała mo żliwo ś ć kontro l i pr zestr zeni okołotrzustkowej
oraz oczyszczanta jej z tkanek martwiczych i ropnej
wydzieliny. Poszukując jeszcze innych sposobów, które
ułatwiĘby demarkacj ę nel<tozy, dostrzezono analogię
międzyranąamartwiczo-krwotocznąpostaciąozt.Tak

Tab.5. Schemat istotnych różnic aktywności enzymów (a.(s),
a.(m), l(s)) pomiędzy F a KP

porównanie Cech a

FwporównaniuzKP

ar(s)

ar(m)

|(s)

od 48. do 144. godziny

0d 48. d0 144. godziny

od 48. do 144. godziny

jak w przypadku ran, gdziepoczątkowo usuwano mart-
wicę wyłącznie mechanicznte, a obecnie rutynowo
stosowane j est oczyszc zanie enzymaĘczne (Fibrolan,
Iruxol mono), tak i w przypadkach ozt,użycie ęnzy-
mow litycznych umozliwiło poprawę efektów leczenia.

Doniesienia na temat stosowania enzymów prote-
olitycznych w leczeniu ostrego zapalenta trzustki są
bardzo skromne. Ciszewski i wsp. (4) zalważyli ko-
rzystny wpływ leku na przebieg doświadczalnego ozt.
Jednak badania tych autorów przeprowadzanebyĘ na
niewielkim materiale, a oznaczane parametry potrak-
towano wybiórczo. Pozytywne wyniki po stosowaniu
tego Ępu preparatów opisyłvane byĘ również przez
Ulbri cha i Ulbri cha (I 6), ktor zy zalęc alt prz epłukiwa-
nie enzymami litycznymi śródbrzusznych jam ropni
oraz jamy otrzewnej w przypadku martwicy trzustki.

W przeprowadzonym doświadczeniu preparat po-
dawany był dootrzewnowo, dzięki czemlistniała moz-
liwość bezpośredniego, niej ako miej scow e go, działa-
nia leku na objęte zmianami martwiczo-zapalnymt
tkanki. Szybkie usuwanie nekrozy zapobiegało zaka-
żenil, które uważane jest przez wielu klinicystów za
podstawowąprzyczynę zgonów w przebiegu ozt (7)
u ludzi. Podawanie roztworu tą drogą doprowadza do
t ozcteńczenia toksyc znych składni kow płnu otr zew -
nowego (12, I5), ułatwiając neutra|izację ich przez
błonę trzewną. Jednocześnie ze względu na właści-
wości resorpcyjne otrzewnej, substancje aktywne pre-
p ar atu wchłaniane są do krwio obie gu, wpĘwaj ąc rów-
nteż na procesy ogólnoustroj owe. Głownym składni-
kiem, który przedostaje się do krwi, jest fibrynolizy-
na, dezaktywująca I, V i VIII czynnik krzepnięcia.
Enzym ten hamuje układ hemostazy, zapobiegając
następowej koagulopatli ze zużycia (DIC). Zo.staje
przęrwany ciąg procesóq który w pierwszej fazię ozt
doprowadza do aktywacji układu krzepnięcia i zaha-
mowania fibrynolizy, zaśw fazię drugiej na skutek wy-
czerpania fibrynogenu prowadzi do skazy krwotocz-
nej (5).

Niezwykle w ażnympodczas doświadczenia proble-
mem było ustalenie momentu rozpoczęcia leczenia.
Po stępowanie terapeuty czne w dr ożono 24 godziny p o
operacj i, tj . od momenfu wyrvołan ia ozt, Wiadomo, ze
zb7Ąwcześnierozpoczęte leczenie kłoci się z doświad-
czeniami klinicznymi, powoduj ąc uzyskiw anie prze-
sadnie dobrych efektow terapeutycznych (3). Jedno-
cześnie nalężało uwzględnic charakterys Ę czny dla tego
modelu, szybki postęp procesu chorobowego. Ze
względu na właściwości enzymów litycznych, tj.
ptzede wszystkim czas ich aktywności (6-8 godzin),
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:trznano, że najbardziej optymalnym w ozt sposobem
dawkowania leku będzie podawanie 1 cm] roztworu
preparatu trzykrotnie w ciągu doby, w ośmiogodzin-
nych odstępach. Podanie objętości jednego centyme-
tra sześciennego nie grozi nadmiemym wzrostem ciś-
nienia w jamie otrzewnowej.

Monitorowanie nasilenia procesów patologicznych
i ocenę skuteczności leczenia prowadzono, posługu-
jąc się parametrami rutynowo oznaczanymi w klinice.
Wybrano najbardziej dostępne i powszechnie stoso-
wane markery, choć, niestety, często o niejednoznacz-
nych wartościach diagnostyc zny ch (2). Oznaczano
poziomy amy|azy i|ipazy w surowicy krwi oraz amy-
Iazy w moczu. Znanychjest wiele stanów chorobo-
wych, w ktorych aktywności enzymów są podwyzszo-
ne i jednocześnie spotyka się liczne przypadkt ozt
z prawidłowymi poziomami markerów (8),Nalezy do-
dac, że n awet pr zy p o czątkowo diagno styc zny ch w ar -
tościach enzymoq podczas postępu choroby ich po-
ziomy w kolejnych dobach mogą zachowywac się nie-
specyficznie (9). Podsumowując, trudno jest znależc
na tyle wiarygodne i jednocześnie łatwe w oznaczaniu
markery aby pozwalaĘ w dość pewny sposób wnio-
skować o nasileniu, postępie czy zahamowaniu prze-
biegających w jamie brzusznej procesów. Wydaje się,
ze o wiele lepszym sposobem oceny postępu leczęnta
j est badanie hi stopatologiczne gruczołu trzustkowe go
oT az o c ena m akro skop ow a zmian w obręb i e nar ządow
jamy brnlsznej, ale, ze zronlmiałych względów,
w praktyce klinicznej tego Ępu przyĘciowaocena jest
trudna do przeprowadzęnia. Wysoka aktywność ozna-
czanychen4rmówświadczyzaztvyczajociejkimprze-
biegu ostrego zapalenia trzustki. W doświadczęniu
własnym w grupi e zw ier ząt kontrolnych niel eczonych,
zaob s erwow ano znac.zne go stopni a wzro st aktywno ś -
ci enzymóq co przemawiałoby za obecnościąbardzo
nas il onych zmian patolo gicznych. W grup i e zw ierząt
leczonych stwierdzono istotnie niższę aktywności en-
zymow niż w grupie szczllrów nie leczonych. Istotne
obnizenie cechy widoczne było już od 48. godziny do-
świadczenia, tj. po 24 godztnach od rozpoczęciaIe-
czenla.
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Na podstawie przeprowadzonych badań można
stwierdzić, że dootrzewnowe stosowanie enzymow
prote o lityc znych łag o d zi ciężki pr zebte g o stre go krwo -
toczno-martwiczego zapalenia trzustki.
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