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Ze wzglêdu na specyfikê oznaczeñ przy pomocy techniki ELISA oraz znaczne koszty z ni¹
zwi¹zane, wykonywanie pomiarów cytokin prozapalnych nie uzyska³o do dnia dzisiejszego
statusu badania rutynowego, pozostaj¹c tym samym w krêgu parametrów oznaczanych przy
okazji badañ naukowych prowadzonych przez jednostki kliniczne. Równoczenie, w licznie
pojawiaj¹cych siê publikacjach podkrelana jest ich znacz¹ca rola oraz korzyci, jakie mo¿na odnosiæ dla przewidywania ciê¿koci przebiegu OZT.
Celem niniejszej pracy by³a próba zweryfikowania tych opinii polegaj¹ca na porównaniu
u¿ytecznoci diagnostycznej pojedynczych, jak i ³¹cznych oznaczeñ wybranych cytokin prozapalnych wspólnie z wielosk³adnikowymi skalami prognostycznymi w grupie chorych z OZT
w ci¹gu pierwszych 48 godzin od rzopoznania.

Due to time-consuming and relatively expensive methods of assaying by ELISA, proinflammatory cytokines testing is still done primarily by scientific institutions, and not routinely performed
for diagnostic reasons. Concurrently, many scientific publications emphasize their role in pathological processes and high diagnostic accuracy of proinflammatory cytokines testing to predict the
course of acute pancreatitis.
The aim of our study was to verify these opinions, by evaluating clinical utility of several
proinflammatory cytokines, either alone or combined with multiparameter prognostic scales, in
acute pancreatitis patients during first 48 hours from diagnosis.
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Ostre zapalenie trzustki (OZT) nale¿y do tych schorzeñ, dla których pomimo
wielu lat intensywnych badañ do chwili
obecnej nie uda³o siê ustaliæ patomechanizmu zachodz¹cych zmian, a co za tym
idzie brak jest leczenia przyczynowego
wystêpuj¹cych w jego przebiegu zagra¿aj¹cych ¿yciu powik³añ [1]. St¹d te¿,
miertelnoæ w przypadku ciê¿kiego
OZT, stanowi¹cego niemal 20% wszystkich zachorowañ wynosi oko³o 20%, a w
przypadku zaka¿enia martwicy trzustki
mo¿e dochodziæ nawet do 50% [2]. Pacjenci, którzy umieraj¹ w przebiegu OZT
zaliczani s¹ najczêciej do dwu grup. Blisko 50% zgonów nastêpuje w przeci¹gu
pierwszego tygodnia od rozpoznania
OZT i dotyczy g³ównie chorych, których
od samego pocz¹tku cechuje ciê¿ki przebieg choroby oraz dochodzi do rozwoju
uogólnionej reakcji zapalnej (SIRS) powik³anej przez rozwijaj¹cy siê zespó³ wielonarz¹dowej niewydolnoci (MODS).
Po tym okresie najczêstsz¹ przyczyn¹
mierci w grupie chorych z ciê¿kim OZT
s¹ powik³ania septyczne, których przy-

czyn¹ jest rozwijaj¹ca siê martwica trzustki i jej wtórna infekcja [3].
Rekomendowan¹ najczêciej metod¹
leczenia zainfekowanej martwicy trzustki jest zabieg chirurgiczny, dyskusyjne
pozostaje jednak okrelenie punktu czasowego, w którym pacjent powinien zostaæ poddany nekrektomii, jak równie¿
ustalenie jednoznacznych wskazañ do
zabiegu operacyjnego. Aktualnie najczêciej kwalifikacja do zabiegu operacyjnego oparta jest o stan kliniczny chorego, gdy¿ w niewielu orodkach wykonuje siê rutynowo biopsjê martwicy trzustki w celu pobrania materia³u do badania
bakteriologicznego. St¹d te¿, koniecznoæ
ustalenia innych obiektywnych i miarodajnych kryteriów oceny obecnoci infekcji i nasilenia reakcji zapalnej. Wynika
to z faktu, i¿ dane z badañ klinicznych
nie wykaza³y korzyci dla pacjenta w
postaci zmniejszenia miertelnoci wynikaj¹cych z przeprowadzenia wczesnego
zabiegu chirurgicznego. Co wiêcej, wczesna interwencja chirurgiczna w tych przypadkach mo¿e w efekcie dawaæ znacznie
gorsze prognozy w porównaniu do tych
chorych, u których na podobnym etapie
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rozwoju schorzenia utrzymywano postêpowanie zachowawcze [3]. Czêsto, w grupie chorych z ciê¿k¹ postaci¹ OZT przyczyn¹ istotnego pogorszenia stanu lub
nawet zgonu s¹ wtórne infekcje (bakteryjne lub grzybicze) zlokalizowane poza
obszarem martwicy trzustki, infekcja dolnych dróg oddechowych, dróg moczowych, w obrêbie pow³ok jamy brzusznej,
czy w koñcu posocznica [4]. Aktualnie w
diagnostyce oraz monitorowaniu leczenia
ciê¿kich postaci OZT najwiêksz¹ przydatnoæ diagnostyczn¹ maj¹ badania obrazowe, w szczególnoci tomografia komputerowa (CT) z kontrastem. Jednak jej
zasadnicz¹ wad¹ jest ocena obecnoci powik³añ miejscowych bez uwzglêdnienia
zmian ogólnoustrojowych, równie¿ niezmiernie istotnych w rozwoju choroby i
jej miertelnych powik³añ. Warto w tym
miejscu wspomnieæ, ¿e ze wzglêdu na
skomplikowany i trudny do stosowania w
rutynowej praktyce klinicznej system oceny punktowej CT tj.: Balthazar, czy Helsinki na znaczeniu zyskuje system uproszczonej oceny MOP polegaj¹cy na stwierdzeniu obecnoci obrzêku krezki (MO 
mesenteric oedema) albo p³ynu otrzewnowego (P  peritoneal fluid) [5].
Jednak¿e, idealna metoda oceny ciê¿koci OZT pozostaje nadal nieznana, a
ka¿da próba wy³onienia z³otego standardu, po czasie staje siê kontrowersyjna
lub mocno dyskutowana. Wprowadzenie
wielosk³adnikowych skal prognostycznych tj. Glasgow, Ranson, czy APACHE
II mia³o na celu dok³adniejsze przewidywanie ciê¿koci schorzenia, w praktyce
jednak, ich zastosowanie umo¿liwia zaledwie ocenê stanu klinicznego chorych
w chwili badania, za wymagany 48-godzinny okres czasu na zebranie kompletu
danych do podjêcia decyzji o przekazaniu pacjenta na oddzia³ intensywnej opieki medycznej, znacznie os³abia ich wartoæ rokownicz¹ [6,7]. Potwierdzaj¹ to
miêdzy innymi badania Stimac i wsp. [8],
Göcmen i wsp. [9] oraz Rajaratnam i wsp.
[10], w których wykazano, ¿e skale Ranson, Glasgow i APACHE II prowadzi³y
do b³êdnej klasyfikacji wiêkszoci chorych na OZT. Dodatkow¹ wad¹ zw³aszcza skali APACHE II, jest fakt, ¿e wykazywana trafnoæ diagnostyczna oceniana
w badaniach klinicznych prowadzonych
na du¿ych grupach pacjentów, nie sprawdza siê w codziennej praktyce lekarskiej
w odniesieniu do pojedynczego pacjenta
[11,12]. Istotna w tej sytuacji staje siê rola
potencjalnych czynników ryzyka na
wczesnym etapie rozwoju choroby, jak¹
przypisuje siê markerom zapalnym tj.:
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Rycina 1
Skale prognostyczne (Ranson'a i Glasgow) wyznaczone u 86 chorych z OZT (postaæ ³agodna: MAP
i ciê¿ka: SAP) w 48 godzinie od wyst¹pienia objawów.
Ranson and Glasgow scoring of 86 patients with acute pancreatitis (mild: MAP and severe: SAP forms of
AP) at 48hours after diagnosis of AP.

enzymom proteolitycznym, wolnym rodnikom tlenowym, czy cytokinom prozapalnym, a w szczególnoci IL-6, IL-8,
czynnikowi martwicy nowotworów (Tumor Necrosis Factor) TNF-a, IL-18 i
czynnikowi aktywacji p³ytek (Platelet
Activating Factor, PAF) [8,13,14]. Zauwa¿ono miêdzy innymi, ¿e w przypadkach ciê¿kiej postaci OZT definiowanej
zgodnie z klasyfikacj¹ Atlanta, poziomy
badanych cytokin oraz bia³ka C-reaktywnego (C-reactive protein, CRP) s¹ znacznie wy¿sze w porównaniu do postaci o
³agodnym przebiegu [8,13,15-21].
W zwi¹zku z powy¿szym, celem badania by³a ocena wartoci prognostycznych wielosk³adnikowych skal prognostycznych Ransona i Glasgow uzupe³niona o oznaczanie stê¿eñ IL-6, IL-8, rozpuszczalnych receptorów dla TNF-a oraz
bia³ka C-reaktywnego w okresie 48 godzin od rozpoznania OZT.

Materia³ i metodyka
Grupa badana obejmowa³a ³¹cznie 86 chorych
z rozpoznanym ostrym zapaleniem trzustki, hospitalizowanych i leczonych w I Klinice Chirurgii
Ogólnej i Gastroenterologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie.
Kryteria w³¹czenia do badania obejmowa³y wyst¹pienie typowych objawów tj.: ból w nadbrzuszu,
nudnoci i/lub wymioty trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ 96
godzin oraz towarzysz¹ce tym objawom, co najmniej 3-krotne wzrosty aktywnoci lipazy i amylazy w surowicy krwi. W chwili przyjêcia na oddzia³
pacjenci poddawani byli ocenie podmiotowej i
przedmiotowej, badaniom obrazowym oraz diagnostycznym, które s³u¿y³y do wyznaczenia skal prognostycznych Ranson'a i Glasgow [6]. Ostre zapalenie trzustki o ciê¿kim przebiegu (Severe Acute
Pancreatitis; SAP) definiowane by³o zgodnie z kryteriami Atlanta, jako przypadki OZT, w przebiegu,
których dosz³o do rozwoju niewydolnoci narz¹dów i/lub powik³añ miejscowych takich jak: martwica trzustki, torbiel rzekoma, czy ropieñ trzustki. Dodatkowo, jeli taka ocena zosta³a przeprowadzona, w jednej z dwóch skal klinicznych chorzy otrzymali punktacjê: >3 punktów wg kryteriów
Ransona lub >8 punktów w skali APACHE II [22].
W badanej grupie chorych ograniczone do czêci
trzustki ogniska martwicze wykazano u 13 chorych,
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u pozosta³ych 7 pacjentów martwica obejmowa³a
ca³y narz¹d, a chorzy ci leczeni byli na oddziale
intensywnej opieki medycznej. W celu potwierdzenia martwicy u chorych wykonano badanie tomografii komputerowej z u¿yciem kontrastu. Przypadki zachorowañ zwi¹zane z minimalnym uszkodzeniem narz¹du, ulegaj¹ce w dalszym jego przebiegu samoograniczeniu okrelano jako postaæ ³agodn¹ OZT (Mild Acute Pancreatitis; MAP). Grupê
t¹ reprezentowa³o ³¹cznie 66 chorych.
Próbki krwi do badañ rutynowych oraz w celu
przeprowadzenia oznaczeñ cytokin i CRP pobierano w chwili rozpoznania OZT, a nastêpnie powtarzano w ci¹gu kolejnych 2 dni. Po dostarczeniu do laboratorium, krew by³a wirowana z prêdkoci¹ 1000 x g przez okres 10 minut, a uzyskana
w ten sposób surowica krwi wykorzystana zosta³a
do przeprowadzenia oznaczeñ parametrów wchodz¹cych w sk³ad analizowanych skal prognostycznych na automatycznym analizatorze Modular P
firmy Roche Diagnostics. Pozosta³a po rutynowych
badaniach surowica by³a w dalszym etapie porcjowana i zamra¿ana w temperaturze -70°C. Badania
IL-6, IL-8 oraz sTNFRI/sTNFRII wykonywano po
zgromadzeniu optymalnej liczby próbek zapewniaj¹cej ekonomiczne wykorzystanie zestawu ELISA.
Do oznaczeñ IL-6 wykorzystano zestaw Enzyme Amplified Sensitivity Immunoassay: IL-8
EASIA TM, firmy Biosource Europe S.A., Belgium, do badania stê¿enia IL-6 (IL-6 EASIA TM
kit Medgenics Diagnostics S.A., Belgium), natomiast do wyznaczenia poziomów rozpuszczalnych
receptorów dla TNF-a (sTNFR55/TNFR75) zestaw
Medgenix Combo sTNFRI/TNFRII firmy Biosource Europe S.A.Belgium. Stê¿enia bia³ka CRP
zmierzono wykorzystuj¹c technikê immunonefelometrii na aparacie Nephelometer II firmy Dade
Behring, Marburg, Germany.
Analiza statystyczna obejmowa³a ocenê normalnoci rozk³adów wszystkich parametrów, któr¹ przeprowadzono przy pomocy testu Kormogo³owa-Smirnowa. W przypadku rozk³adów o charakterze nieparametrycznym zmienne przedstawiano jako wartoæ mediany. W celu porównania
dwóch grup pacjentów wykorzystano test U MannWhitney'a. Jako znamienne statystycznie przyjêto
wartoci, których p mieci³o siê poni¿ej 0,05. Wartoci odciêcia dla poszczególnych parametrów
wyznaczono wykorzystuj¹c analizê krzywych
ROC. Badania statystyczne przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu Statistica 6.0 (Statsoft Inc.,
Tulska, USA) oraz StatsDirect 1.7.3. (StatsDirect
Ltd., Cambridge, England).
Badanie otrzyma³o wymagan¹ w takiej sytuacji zgodê komisji biotycznej Uniwersytetu Jagielloñskiego (nr KBET/369/B/2003).

Wyniki
Analizie porównawczej poddano
dwie grupy chorych: 20 pacjentów z ciê¿k¹ (SAP) oraz 66 z ³agodn¹ postaci¹ OZT
(MAP). Wartoæ skali Ranson'a powy¿ej
3 punktów, klasyfikuj¹ca chorych do grupy o ciê¿kim przebiegu posiada³o 23 chorych (27%), u 9 z nich rozwinê³a siê SAP
(potwierdzona CT), natomiast u pozosta³ych 14 przebieg schorzenia oceniono
jako rednio-ciê¿ki. W przypadku skali
Glasgow, powy¿ej 3 punktów osi¹gnê³o
9 chorych (10,5%), wród których 7 zakwalifikowano jako SAP oraz 2-óch jako
MAP (rycina 1). Analiza statystyczna potwierdzi³a wysok¹ swoistoæ diagnostyczn¹ obu porównywanych skal: Glasgow
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Tabela I
Wartoæ diagnostyczna wielosk³adnikowych skal prognostycznych Ranson'a i Glasgow w
przewidywaniu ciê¿koci przebiegu ostrego zapalenia trzustki.
Diagnostic accuracy of Ranson and Glasgow scoring systems in prediction of severe acute pancreatitis.
Wartoæ
punktowa skali

Czu³oæ
Swoistoæ
diagnostyczna (%) diagnostyczna (%)

PPV (%) NPV (%)

Dok³adnoæ
diagnostyczna (%)

Glasgow > 3

35

97

75

83

83

Ranson > 3

45

79

39

83

71

(PPV, positive predictive value  dodatnia wartoæ prognostyczna; NPV,
negative predictive value  ujemna wartoæ prognostyczna)
Tabela II
Korzyci kliniczne wynikaj¹ce z oznaczeñ wybranych cytokin oraz bia³ka CRP z uwzglêdnieniem
wartoci czu³oci i swoistoci diagnostycznej w przewidywaniu ciê¿koci przebiegu OZT.
Clinical efficiency of studied cytokines and CRP levels with the respective sensitivity and specificity for
prediction of severe AP.
Parametr
badany

Czas od momentu
wyst¹pienia objawów
(godziny)

Wartoæ
odciêcia

Czu³oæ
diagnostyczna (%)

Swoistoæ
diagnostyczna (%)

24

49,96

100

100

48

35,74

100

100

IL-6 (pg/mL)
IL-8 (pg/mL)
sTNFR55 (ng/mL)
sTNFR75 (ng/mL)
CRP (mg/l)

24

23,45

55,0

69,4

48

18,09

90,0

72,2

24

5,64

80,0

66,6

48

4,44

95,0

66,6

24

8,55

95,0

61,1

48

9,51

90,0

61,1

24

128,3

55,0

77,1

48

125,7

85,0

55,5

(sTNFR55/sTNFR75: rozpuszczalne receptory TNF-a; IL-6: interleukina 6; IL-8: interleukina 8;
CRP: C-reactive protein)
Tabela III
Efektywnoæ diagnostyczna ³¹cznego stosowania skal prognostycznych Ranson'a, Glasgow oraz
wybranych cytokin i CRP w przewidywaniu ciê¿koci przebiegu OZT (drugi dzieñ od wyst¹pienia
objawów).
Diagnostic accuracy of Ranson and Glasgow scoring systems with added cytokines or CRP levels in
prediction of severe acute pancreatitis (2nd day after diagnosis).
Skala prognostyczna
+ cytokiny/CRP

Czu³oæ
diagn. (%)

Swoistoæ
diagn. (%)

Glasgow + IL-6

55

97

PPV (%) NPV (%)
84,6

Dok³adnoæ
diagnostyczna (%)

87,7

87,2

Ranson + IL-6

70

68,2

40

88,2

68,6

Glasgow + IL-8

55

97

84,6

87,7

87,2

Ranson + IL-8

70

97,6

33,3

86,4

60,5

Glasgow + sTNFR55

55

93,9

73,3

87,3

84,9

Ranson + sTNFR55

70

57,6

33,3

86,4

60,5

Glasgow + sTNFR75

50

97

83,3

86,5

86

Ranson + sTNFR75

70

59,1

34,1

86,7

61,6

Glasgow + CRP

55

90,9

64,7

87

82,6

Ranson + CRP

65

54,5

30,2

83,7

57

(97%) i Ranson (79%), towarzyszy³a im
jednak stosunkowo niska czu³oæ diagnostyczna wynosz¹ca: 35% i 45%, odpowiednio. Wartoæ diagnostyczna obu klasyfikacji dla przewidywania ciê¿kiego
przebiegu OZT przedstawiona zosta³a w
tabeli I.
W ci¹gu 48 godzinnego okresu obserwacji, u pacjentów z SAP, rednie stê¿e-

nia badanych cytokin prozapalnych
(sTNFR55/sTNFR75, IL-6, IL-8) oraz
CRP by³y znacznie wy¿sze w porównaniu do postaci MAP (p<0,001; test U
Mann-Whitney). Analiza krzywych ROC
wykaza³a ponadto, ¿e oznaczanie IL-6
mo¿na uznaæ za najlepszy, pojedynczy
czynnik predykcyjny ciê¿kiego przebiegu OZT zarówno w chwili przyjêcia, jak

7

i w kolejnych dniach obserwacji (czu³oæ
i swoistoæ 100%) (tabela II). Oznaczanie rozpuszczalnych receptorów dla TNFa bezporednio po rozpoznaniu wykaza³o ich znaczn¹ przydatnoæ diagnostyczn¹ dla rozpoznawania przypadków, które
w przebiegu choroby ulega³y powik³aniom. Wartoæ odciêcia równa 8,55 ng/
ml dla sTNFR75 w pierwszej dobie pozwala na rozpoznanie przypadków SAP
z czu³oci¹ diagnostyczn¹ 95%, natomiast
receptor sTNFR55 podobn¹ czu³oæ diagnostyczn¹ zyskuje dopiero w 2-giej dobie hospitalizacji dla wartoci odciêcia
4,44 ng/ml (tabela II). Równie¿ w 2-giej
dobie wysok¹ 90% czu³oæ diagnostyczn¹ uzyskano dla IL-8 (punkt odciêcia:
18,09 pg/ml) oraz dla oznaczeñ CRP, w
przypadku, którego przekroczenie stê¿enia 125,7 mg/l pozwoli³o na rozpoznanie
powik³añ martwiczych z czu³oci¹ 80% i
swoistoci¹ 55%. Wybrane markery zapalne w ka¿dym przypadku cechuje
znacznie wy¿sza czu³oæ diagnostyczna
w porównaniu do wydolnoci diagnostycznej obu ocenianych wielosk³adnikowych skal prognostycznych.
Szeroko stosowane przez klinicystów
skale prognostyczne Glasgow i Ranson
poza funkcjami rokowniczymi, pozwalaj¹ na bie¿¹c¹ ocenê stanu chorych. Ze
wzglêdu na stosunkowo nisk¹ czu³oæ
diagnostyczn¹ skale te wymagaj¹ jednak
uzupe³nienia o dodatkowe parametry diagnostyczne. W³¹czenie oznaczanych cytokin prozapalnych podnosi czu³oæ diagnostyczn¹ skali Ranson do wartoci 70%,
natomiast swoistoæ diagnostyczna w zale¿noci od doboru cytokiny mieci siê w
zakresie od 58% do 68% (tabela III). W
przypadku klasyfikacji Glasgow ³¹czna
wydolnoæ diagnostyczna wzros³a do 5055%.
Dyskusja
W patogenezie zespo³u uogólnionej
reakcji zapalnej (SIRS), do której rozwoju dochodzi w przypadku powik³anych
przypadków OZT kluczow¹ rolê odgrywaj¹ cytokiny, w szczególnoci za, zaburzenie równowagi pomiêdzy tymi o
dzia³aniu pro oraz przeciwzapalnym [16].
W OZT o ciê¿kim przebiegu, dodatkowy
wzrost stê¿enia cytokin o charakterze prozapalnym (TNF-a, IL-6, IL-8) mo¿e byæ
zwi¹zany z produkowanymi przez bakterie lipopolisacharydami i bakteryjnymi
makromoleku³ami, które wi¹¿¹ siê z fagocytami jednoj¹drzastymi poprzez receptor zlokalizowany na powierzchni komórki CD14 [1]. Wzrost ekspresji po-
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wierzchniowej b2-integryny CD11b/
CD18 na monocytach i neutrofilach towarzyszy jednoczesnemu obni¿eniu komórkowej adhezji moleku³ tj. L-selektyna, która bêd¹c uznanym markerem aktywacji fagocytarnej stanowi wa¿ny sygna³ uogólnionego procesu zapalnego [1].
W przypadku ciê¿kiego i powik³anego
przebiegu OZT dochodzi, zatem do gwa³townej supresji immunologicznej, której
natê¿enie mo¿na przewidzieæ oznaczaj¹c
poziom cytokin przeciwzapalnych, w tym
przypadku IL-10 [16]. Jednak¿e, jak podaj¹ badania Kylänpää-Baäck i wsp. [1]
oraz Rau i wsp. [15] podejmowanie na
tym etapie próby terapeutycznej modyfikacji odpowiedzi immunologicznej zmierzaj¹cej do ograniczenia jej nadreaktywnoci, nie zawsze przynosi jednoznaczne
korzyci dla pacjenta. Rozwijaj¹ca siê
wówczas niezdolnoæ organizmu do
utrzymania równowagi stê¿eñ cytokin
uczestnicz¹cych w kaskadzie zapalnej tj.
obni¿enie stê¿eñ cytokin przeciwzapalnych, czego odzwierciedleniem jest w³anie niski poziom IL-10 wraz z jednoczesnym niekontrolowanym wzrostem stê¿enia pozosta³ych mediatorów nasilaj¹cych
zapalenie mo¿e stanowiæ zasadniczy element rozwoju ciê¿kich postaci OZT, co z
praktycznego punktu widzenia mo¿e byæ
pomocne w wy³onieniu z grupy wszystkich chorych, dla których rokowanie jest
niekorzystne [16]. Obserwacje te pokrywaj¹ siê z wynikami autorów niniejszej
pracy, w której dodatkowo podano wartoci czu³oci diagnostycznej wybranych
markerów zapalnych dla rozpoznania
wszystkich przypadków zagro¿onych powik³aniami. Najwy¿sz¹ pojedyncz¹ zdolnoæ rozpoznawania SAP, podobnie jak
w badaniu Stimac i wsp. [8] osi¹gniêto
dla oznaczeñ IL-6 oraz rozpuszczalnego
receptora sTNFR75 ju¿ w ci¹gu pierwszych 24 godzin od rozpoznania. Pozosta³e markery znacznie wy¿sz¹ przydatnoæ diagnostyczn¹ osi¹gaj¹ po up³ywie
48 godzinach, a ka¿da z uzyskanych wartoci czu³oci diagnostycznej przewy¿sza
zdolnoci rokownicze wielosk³adnikowych skal Ranson'a i Glasgow. Mo¿liwoci podejmowania decyzji diagnostycznych w oparciu o ³¹czne oznaczanie bogatej gamy parametrów biochemicznych
wchodz¹cych w sk³ad analizowanych skal
prognostycznych oraz wybranych cytokin
prozapalnych pozwala, na tym etapie rozwoju powik³añ odnosiæ korzyci zbli¿one do informacji, jakie niesie ze sob¹ badanie tomografii komputerowej z kontrastem [23]. W chwili obecnej wiêkszoæ
cytokin oznaczanych w laboratorium

wykonywana jest przy u¿yciu techniki
ELISA, która ze wzglêdu na koszty oraz
koniecznoæ zebrania wiêkszej liczby
surowic, nie pozwala na uzyskanie wyniku w czasie umo¿liwiaj¹cym bie¿¹c¹ ocenê stanu chorego i modyfikacjê prowadzonej terapii. Alternatywê dla zaproponowanych powy¿ej cytokin prozapalnych
mo¿e stanowiæ pomiar bia³ka C-reaktywnego, w którego syntezê w¹trobow¹ w hepatocytach zaanga¿owane s¹ obie oznaczane w badaniu cytokiny tj.: TNF-a, jak
i IL-6 [7, 21]. Pomimo stosunkowo niewysokiej czu³oci diagnostycznej pojedynczego pomiaru CRP w 24 godziny od
zachorowania wynosz¹cej zaledwie 55%
(cut-off point: 128,3 mg/l), kolejna doba
przynosi znaczny wzrost tej wartoci do
85% (125,7 mg/l) przewy¿szaj¹c nawet
te, które uzyskano po do³¹czeniu do wieloczynnikowych skal prognostycznych
Glasgow (55%) i Ranson (65%). Równie¿ w opracowaniu zbiorowym przygotowanym przez Al-Bahrani i wsp. [24],
pojedyncze pomiary CRP dokonane w
tych samych punktach czasowych daj¹
podobne wartoci czu³oci diagnostycznej, potwierdzaj¹c tym samych przydatnoæ bia³ek ostrej fazy we wczesnym rokowaniu przebiegu OZT.
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