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lnduction mode!s of acute pancreatitis: a Gompamtive analysis and coltelation with the clinical pictule
Summary

Investigations on acute pancreatitis are based on anima| experimental models. Their correlation with the
clinical picture in people is the main factor of the expected results. Many experimental pancreatitis models
that have been drawn on various animals (e.g. rat, dog, guinea-pig, and mouse) were described but their
correlation with the clinical picture and their worth in drug testing is controversial from the clinical point of
view. The taurocholate sodium induced pancreatitis and pancreas inflammation induced trypsine-bile
mixture have been evaluated and compared. The clinical usefulness of each model was evaluated by analysis
of the macroscopic and microscopic picture and by statistical anal_vsis of mortality rates. It could be concluded
that taurocholate sodium induced pancreatitis is the advised model for experimental treatment of acute
pancreatitis. The trypsine-bile induced model is useful in the analysis of serious pancreatitis complications
appearing in the late phase of the disease.
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Ostre zapalenie trzustki (ozt) u ludzi jest chorobą
stanowiącąnadal, pomimo wieloletnich badań, poważ-
ny problem terapeutyczny. Niekorzystne rokowanie
i duża śmiertelnośc skłania do poszukiwania nowych,
skuteczniej szy ch spo sobow leczęnia.

Istotą schorzenia są zmlany w obrębie gruczołu
trzustkowego, mające charakter ostrej martwicy tkan-
ki gruczołowej, ale procesy patologiczne dotycząca-
łego ustroju. Jako główne mechanizmy patogenetycz-
nę ozt wymienia się zastój i nadciśnienie w przewo-
dach trzustkowych, działanię czynników toksycznych,
bakteryjnych, wirusowy ch oraz naczyniowych ( 1 5 ).
Ozt jest często wynikiem takich stanów patologicz-
nych, jak: kamica dróg żółciowych, alkoholizm, ope-
racje brzuszne, zwężenie brodawki Vatera i choroby
p as ozytni c ze przew o dl pokarmow e go . C or az więc ej
doniesień opisuje ozt występujące po zabiegach endo-
skopowych przeprowad zany ch na drogach zołciowych.
Powikłania tego typu oceniane pTzez Orłowskiego na
I,5 -I3oń, obarczone są wysoką około 40-procentową
śmierlelnością(22).

Postępowanie terapeuty czne w ostrym zapaleniu
trzustki jest bardzo kontrowersyjne, a jego efekty są
niestety, ciągle niezadow alaj ące. Naj częściej już
w chwili podjęcia leczentaproces samotrawienia gru-

czołlltrzustkowego toczy się, nastąpiła aktywacja kas-
kadyenzymaĘczne j,prowadzącadorozlegĘchzmlan
w obrębie wielu narządow i układow, ktorej wynikiem
jest kończąca się śmiercią niewydolność wielonarzą-
dowa. Pomimo licznych doświadczeń nie są jeszcze
znane skuteczne sp o s oby hamowania uaktywni onych
już enzymow, dlatego aktualne postępowanie leczni-
cze w oztma charakter objawowy - jest to profilakty-
ka i leczenie powikłań.

Badania nad nowymi, skutecznymi w zapaleniu
trzustki farmaceutykami prowadzone są na doświad-
czalny ch mo de lach zw tęr zęcy ch, ktorych z go dno ś ć
z przebteglem klinicznym u ludzi decyduje o jakości
wyników i ich praktycznymwykorzystaniu (16). Do-
brze skonstnrowany model doświadczalny warunkuj e

wiarygo dno ś ć b adań na zw ter zętach, daj ąc mozliwo ś ć
bezpiecznego przejścia do klinicznego etapu doświad-
czenia i podawania badanych leków ludziom.

Celem pracy była ocena wybranych modeli induk-
cjioztuszczurów w aspekcie klinicznym. W doświad-
czeniu porównywano dwie dosyć często stosowane
metody wywo§rvania ostrego zapalenia trzustki: me-
todę doprzewodowego podawania taurocholanu sodu
według Aho i wsp. (1) oraz metodę indukcji ozt mie-
szaniną żółci t trypsyny (4).
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Mateliał imetody
Badania prowadzono na szczurach, samcach rasy Wistar

o masię 250-350 g. Zwietzęta trzymano w klatkach, żywiono
dietą standardową. Na dobę przed eksperymentem głodzono je,
podając jedynie wodę.

Wśród zwierzal doświadczalnych wyodrębniono 3 grupy:
grupa A - grupazwierzęta, u których wy.wołano ostre zapalente
trzustki metodą opracowaną przez Heinkęla i Aho z wykorzy-
staniem roztworu taurocholanu sodu (1) 100 sztuk, grupa B
zwl,etzęta, u których ozt indukowano mieszaninązółci i trypsy-
ny 1 00 sztuk, grupa C grupa kontrolna - 1 00 sztuk, U szczu-
rów grupy A eksperymentalne ostre zapalenie trzustki wl,woły-
wano metodą Heinkela i Aho (l, 9). Zwierzęta usypiano
domięśniową iniekcją ketaminy (Calypsol, Chęmical Works
of Gedeon Richter LND) w dawce 4 mg/l<g rnasy ciała. Zabieg
wykonywano w warunkach jałowych. Pole operacyjne myto
roztworem Softasept (B. Braun Melsungen AG). Jamę otrzew-
nową otwierano z cięcia pośrodkowego. Po uwidocznieniu bliz-
szej części dwunastnicy, wprowadzano igłę iniekcyjną 0,5 x 16
mln do wspólnego przewodu żółclow o -trzustkowego. Miękki-
mi kl eszczykami chirurgic znymt zamykan o przewó d wątrob o -
wy w poblizu wnęki. Tuż przy ujściu przewodu zółciowo-trzust-
kowego do dwunastnicy zakładano podwia.zkę lnianą 2.0, docis-
kającą igłę i ścianę przewodu. Postępowanie to pozwalało unik-
nąć zarzucania treści dwunastniczej do przewodu. W metodzię
tej stosowano roztwór taurocholanu sodu (Sigma, Chemical Co.,
St. Louis, Missouri), który wstrzykiwano w stęzeniu 3 g/
/ 1 00 cm] soli fizj ologicznej w dawce 0, 1 cm3/ 1 00 g masy ciała.
Po zakończęniu iniekcji usuwano kleszczyki, podwia;kę i igłę.
Nakłutą ścianę dwunastnicy zaopatrywano szwem kapciucho-
wym (Plain 4.0). Powłoki jamy brzusznej zamykano warstwo-
wo szwem clagłym.

IJ zwierzal grupy B, eksperymentalne ozt wywoływano mie-
szaniną żółci i trypsyny. Zwierzęta znięczulano i operowano
analogicznie do szczurów grupy A, zmieniajap jedynie rodzaj
wstrzykiwanej doprzewodowo substancji. Mieszaninę otrzyrny-
wano poprzez i-godzilnąinkubację zółci i trypsyny w tempe-
raturzę 296 K (4). Zółć (5 cm3) pobierano od pacjentów pod-
czas cholecystektomii, wykonywanej z powodu kamicy pęche-
rzyka żółciowego. Trypsynę (Trypsin finny Spofa, CS) stoso-
wano w stężeniu 50 mg substancji suchej na 5 cmr soli fizjolo-
gicznej, Mieszaninę podawano do przewodu zółc,iowo-trzust-
kowego zwierzęcia w dawce 0, 1 5 cmr/ 1 00 g masy szczllra (.I4).

ZwlerzęIa grupy C znięczulanojak w grupach poprzednich,
a następnie operowano, wykonując jedynie laparotomię.

Po 6 godzinach od interwencji chirurgicznej zwlerzętakaż-
dej grupy operowano ponownie, wykonując laparotomię. Efek-
ty indukcji oceniano makroskopowo i mikroskopowo. Obser-
wacje zmian makro- i mikroskopowych prowadzono od 6. go-
dziny eksperymentu, co 12 godzin aż do ]2. godziny doświad-
częr7la.

Do badań histologicznych pobierano cały gruczoł trzustko-
wy, Tkanki utrwalano przeztrzy dni w 10% roztworzę zobojęt-
nionej formaliny, a następnie płukano je przez 4 godziny. Po-
bierano cztery wycinki, po jednym z okolicy głowy i trzonu
oraz dwa z okolicy ogona, Preparaty wykonywano standardo-
wo, a następnię barwiono czterema metodami (2): barwienie
hematoksylinąi eozyną metodą Azan, metodą PAS oraz bar-
wienię kwaśnych mukopolisacharydów błękitem alcyjanowym
wodnym, Ocenę preparatów oraz dokumentacj ę fotograltczną
wykonano w mikroskopie świetlnym Jenalumar firmy Zeiss,

Oceniono ltczbęzwierzaJ, które padły w poszczegolnych gru-
pach i okresach doświadczenia. Uzyskane dane liczbowe ilości
padnięc poddano analizle statystycznej (l 9). lstotnośc róznic
mlędzy grupami sprawdzono za pomocą testu ANOVA.

Wyniki iomówienie
Ocena makroskopawa narządów jamy brzusznej

i obrazy mikroskopowe gruczołu trzustkowego w po-
szczególnych grupach doŚwiadczalnych.

W grupie A makroskopowo obserwowano rozległe
zmi any martwi c z e ob ej muj ąc e zl7aczną częś ć p owi erz chni
zewnętrznej gruczołu trzustkowego i tkanki okołotrzust-
kowe. Wylewy krwawe widoczne były na obszarze pra-
wie całej trzustki. W obrębie krezki jelita cienkiego i w
sieci występowały liczne, rozsiane ogniska martwicy
tłuszczow ej, maj ąc e p o stać szar aw o - żółtawych, suchych
inieprzejrzystych zmian. W jamie otrzewnej stwierdza-
no obecność mętnego, brunatnego płynu wysiękowego
(,y.. 1).

Mikroskopowo w preparatach gruczołu trzustkowego
barwionych hematoksyliną i eozyną (ry c, 2) ob serwowa-
no zn aczne go s topni a p o s z erz eni e pT ze gr ó d łącznotkan -
kowych, roz7egłe nacieki limfocytarne, pola martwicy
tkanki gruczołowej . Licznie występowały granulocyty,
limfocyty, erytrocyty i makrofagi. Po kolorze wybarwie-
nia p o s z erzonych pr ze gT ó d między zr azikowych meto dą
Azan można sądzic, ze większość płynu obrzękowego
miała charakter śluzowy. Barwienie metodą PAS wyka-
zało znaczny wzrost ilości substancji PAS-dodatnich także
w komórkach gruczołowych. Równiez ilość mukopoli-
sacharydów wybalwionych błękitem alcyj anowym znacz-
nie wzrosła.

Obrazy makro- i mikroskopowe u poszczególnych
osobników grupy A w analogicznych godzinach doświad-
częnia były bardzo do siebie podobne.

W grupie B obraz makroskopowy narządów jamy
br zlszne1 char aktery zował s ię wi ększym n as ileniem
zmian patologicznych niż obserwowany w grupie A.
W gruczole trzustkowym widoczne były ogniska maftwi-
cy i wylewy krwawe, płyn zawarty w jamie otrzewnowej
miał makroskopowo cechy płynu ropnego. Stwierdzano
liczne ropnie międzypętlowe, powięl<szenie wątroby i ne-
rek (ryc. 3).

W obrazie mikroskopowym obserwowano bardzo za-
aw ans owan e zmiany p ato l o gi c zn e, pr zev,ry ższaja.c e swym
nasileniem zmiany w grupie A. Uwagę zwracały dlże
ilości bogatego w makrofagi płynu wysiękowego, umiej-
scowionego w przegrodach międzyzrazlkowy ch, liczne
ogniska martwicy części wewnątrzwydzielniczej j zew-
naJrzwy dzielniczej trzustki (.yc. a).

W kolejnych dobach doświadczenia w obu grupach
obsetwowano stopniową progresj ę zmjan makroskopo-
wych i mikroskopo!\rych, świadczących o postępie cho-
roby. U zwierząt grupy B progresja występowała szyb-
ciej niż u szczurów grupy A, czego efektem było więk-
sze zaawansowanie zmianzapalnych w grupie B w ana-
1ogicznych dobach doświadczenia.

W grupie B od 48. godziny doświadczenia obserwo-
wano róznice w obrazie makro- i mikroskopowym mię-
dzy poszczególnymi osobnikami.

W grupie kontrolnej C stwierdzono jedynie nieliczne
zrosty w jamie otrzewnowej. Wygląd makroskopowy na-
rządów jamy brzusznej i obraz mikroskopowy gruczołu
trzustkowego nie odbiegał od normy.
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Ryc. l. Zmiany makroskopowe narządów jamy
brzusznej - model indukcji taurocholanem sodu

Ryc. 2, Zmiany mikroskopowe gruczołu trzust-
kowego - model indukcji taurocholanem sodu

neza, diagnostyką i te-
raplą ozt. Historia po-
wstania pierwszych
tego typu doświadczeń
sięga l856 roku, kiedy
to C|aude Bernard jako
pierwszy wywołał eks-
perymentalne ostre za-
palenie trzustki (5). Od
tego czasu powstało
bardzo wiele modeli do-
świadczalnych oź, indu-
kowanego w rózny spo-
sób i u róznychzwierząt
(szczlr, pies, świnka
morska, mysz) (23).

W niektorych meto-
dach indukcję przepro-
wadzano poptzez do-
przewodowe podawa-
nie tak ich substancj i.
jak: żółć (4), żółć z so-
kiem trzustkowym, soli
zółciowch i trypsyny
( 10), aktywowanego
soku trzustkowego (17),
toksyny gronkowcowej
(20), trypsyny (4, l0)
czy taurocholanu sodu
(3;. Natomiast Nemir

Ryc. 3. Zmiany makroskopowe narządów jamy Ryc. 4. Zmiany mikroskopowe narządów jamy
brzusznej - model indukcji mieszaniną żółci brzusznej - model indukcji mieszaniną żółci
i trypsyny i trypsyny

Analiza padnięć w poszczególnych grupach i okre-
sach doświadczenia.

W tab. l. zestawiono liczby zwierząt padłych w po-
szczegó|nych grupach oraz obliczono istotność między
grupaml.

W grupie B stwierdzono istotnie wyższy odsetek pad-
nięć niz w grupie A i wysoce istotnie wyższy niz w gru-
pie C. Odsetek padnięć w grupie A był istotnie wyższy
niz w grupie C. Odsetek padnięć w grupie C wynosił 1%
i wynikał z powikłań infekcyjnych po laparotomii. Naj-
wyższy odsetek padnięć w grupie B związany był z ob-
serwowanym wi ększym nas ileniem roz lanych zmian za-
palnych w jamie brzusznej i bardziej agresywnym prze-
biegiem choroby.

Modele eksperymentalnego ostrego zapalenia trzustki
sąbardzo często stosowane w badaniach nad etiopatoge-

Tab. 1. Grupy zwierząt doświadczalnych oraz liczby padnięć
w poszczególnych grupach

i Drabkin ( 17) wstrzykiwali tzw. mlęszaninę autologicz-
ną uzyskiwanąpoprzez inkubację krwi z sokiem trzust-
kowym lub trypsyną. Istotą innych modeli eksperymen-
talnych było podtorebkowe bądź dogruczołowe wstrzy-
kiwanie substancji indukujapych, takich jak: taurocho-
lan sodu (3), taurocholan sodu z trypsyną (21), sole żół-
ciowe inkubowane z trypsyną (3), aktywowany trypsy-
nogen (14), trypsyna (l4) czy enterokinaza(26). Jęszczę
inna grupa metod indrrkcji eksperyrnentalnego ozt to do-
zylne podawanie endotoksyn (25), wyodrębnionych tok-
syn bakteryjnych, ceruleiny czy sekretyny (l3). Dość
często stosowanymi dziś modelami doświadczalnymi są:
metoda podwiązywanla przewodu trzustkowego (ż6) oraz
op ub l i kowa na pT zęz P feffera (22) tę chnl1< a wy tworze n i a
zamkn iętej pętli dwunastni czej, wykorzystywana obec-
nie z licznymi już modyfikacjami równiez przez innych
autorow (l l), Niektorzybadacze uzyskiwali doświadczal-
nę ozt w wyniku niedokrwienia gruczołu trzustkowego
(np. dotętnicze podawanie noradrenaliny) (6) czy przez
stymulację dietą (l0).

W przeprowadzonym doświadczeniu porównano dwa
modele indukcji eksperymentalnego ozt, staraja9, się oce-
nić różnice w przebiegu i przydatność kliniczną. Model
z użyciem taurocholanu sodu naśladuje swoim mecha-
nizmem żółciopochodne ozt. Występują w nim dwa ty-
powe dla ostrego zapalenia trzustki okresy: poczaJkowy
okres jałowej marlwicy gruczołu i faza martwicy zaka-
żonej. W przebiegu doświadczenia można zaobserr,vo-
wać postęp zmian patologicznyc h, przebiegaj ących ana-
logicznie do ozt występuja.cego u ludzi. Duze nasilenie
zmian nekrotycznych, szybki po stęp pro c e s ów zap alny ch

Liczba zwierząt

Liczba zwienąt padłych

Liczba zwierząl, od których
pobrano maleriał

0dsetek padnięć

P = 0,1776
p < 0,05
p < 0,05
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(rozwinięta martwica jń po 6 godzinach) oraz bardzo
podobny przebieg u osobników tej sarnej grupy doświad-
cza7nej, pozwala salzić, żebyłby on przydatny w bada-
niach nad skutecznością nowych sposobów leczenia ozt
(20). Podobną opinię wyrazili równiez Olszewsl<i i Ro-
wiński (20) oraz Btich]er i wsp. (8), podkreślając takie
cechy metody, jak: powtarzalnośc, łatwość wykonania
oraz zbliżony do występuja.cego u ludzi patomechanizm
i rekomendując powyzszy model do badań nad środkami
terapeutycznymi w ozt u ludzi.

W grupie zwierza! z ozt indukowanym żółciąitrypsy-
ną dorninujapą patologią są zmiany o charakterze ropne-
go rozlanego zapalenia otrzewnej. Ostre zapalenie trzustki
lniało juz we wczesnej fazie charakter zakażonej mart-
wicy gruczołu trzustkowego. Tego typu przebieg warun-
kuje prawdopodobnie mieszanina zołci, ulegająca szyb-
kiemLr zakażeniu podczas procesu inkubacji. Efektem
było nie tyll<o szybkie powstanie zakażonej martwicy
gruczołu trzustkowego, ale rowniez nasilonych zmian
zapalnych innych narządow jamy brzusznej. Tego typu
rnodel imituje cięzkie, tzw, póżne ozt.

Wiadorno dziś, żę patomechanizm ozt jest bardzo zło-
zony, jednak na podstawie doświadczeń klinicznych
mozna stwierdzic, ze więcej niż BOoń przypadkow za-
chorowań na ostre zapalenie trzustki związanych jest
z występowaniem kamicy żółciowej (16, 18). Wiedząc,
ze eksperymentalne ozt indukowane taurocholanem sodu
imituje zaburzenl,a wywoływane kamicą zołciową sto-
sowanie w tego modelu w pracach doświadczalnych jest
tym bardziej uzasadnione,

Niezwykle istotnym problemem doświadczeh nad ozt
jest ocena zgodności kliniki z teorią. Brichler i wsp. (8)
próbowali określić zgodność modeli doświadczalnych
z obserwacjami klinicznymi. Z ich analizy wynika, ze
w zakresie patogenezy dlżaczęść modeli posiada tę zgod-
n o ś ć. Z auw aży|i natomlast znac zną rozb i ezno ś c m i ędzy
wynikami eksperymentów na zwierzętach a doświadcze-
niami klinicznymiw dziedzinie testowania nowych środ-
ków terapeutycznych. W przeszłości publikacje oparte
na materiale zwierzęcym pokazywały pozytywne i za-
chęcające efekty Ieczęnia np. hormonaml czy antyprote-
azaml Jednocześnie prawie wszystkie publikacje doty-
czące zastosowania tych leków u ludzi nie wykazywały
pozytywnych rezultatów (12). Jakie więc były tego po-
wo dy? P o p i erw sze, należy pr zy puszczac, że w pr zy p ad-
ku prac l<1inicznych materiał ludzki był często mniej liczny
niżltczbabadanych zwl,erząt. a więc wyniki badań częs-
to statystycznie nieistotne. Po drugie, leczenie wdrazano
zbyt tvcześnie po indukcji doświadczalnego ozt, dlatego
otrzymy.wane rezultaty były lepsze niżw przypadku prób
klinicznych, gdzie leczenie rozpoczynano po rozpozna-
niu i hospitalizacli, tj. zwykle po Iż-36 godzinach od
pierwszych objawow choroby (pacjenci zgłaszali się za-
zwyczaj po wystapieniu silnych juz dolegliwości bólo-
wycb w okolicy nadbrzusza). Tak więc leczenie hormo-
nami czy inhibitoramiptoteaz było bardzo spóznione (7).

Podsumowuj ąc na\eży stwierdzic, ze dopóki wiedza
na temat bezpośrednich czynników wywofujapych ostre
zapalenle trzustki u ludzi nie jest pełna, powinno się kry-
tycznte ustosunkowywać do zwia7,ku między ekspery-
mentalnym a klinicznym ozt, ale jednocześnie nalezy pod-
]<reślić, że badania na zwierzęcych modelach zapalenia

trzustki, mimo swych niedoskonałości, są nadal koniecz-
nym typem doświadczeń w pietwszej fazie testowania
środków farrnakologicznych.

Wnioski
1. Ostre zapalenie trzustki indukowane doprzewodo-

wym podawaniem taurocholanu sodu charakteryzuje się
łagodn i ej s zyrn przebi e gi em, obecnością dwoch okresów
choroby, tj. etapu martwicy jałowej i etapu martwlcy za-
każonej. Ze względu na duze podobieństwo do obrazu
najczęściej występujapych u ludzj przypadków ozt, jest
godnym polecenia modelem w doświadczeniach nad le-
czeniem ostrego zapalenie trzustki.

2. Model doświadczalnego ozt indukowanego miesza-
ninązółci i trypsyny imituje ostre zapalenie trzustki o cięz-
l<im przebiegu i wydaje się, ze może być przydatny w ana-
lizie patogenezry póżnych powikłań ozt.
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