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Mo¿liwie wczesne rozpoznanie i prognozowanie rozwoju ostrego zapalenia trzustki
(OZT) pozostaje wa¿nym problemem klinicznym. Celem badania by³a ocena u¿ytecznoci diagnostycznej amylazy, lipazy i elastazy
trzustkowej 1 (E1) w surowicy u chorych z
OZT. Grupê badan¹ stanowi³o 40 chorych z
OZT leczonych w I i II Klinice Chirurgii
Ogólnej i Gastroenterologicznej Uniwersytetu Jagielloñskiego Collegium Medicum w
Krakowie. Badania laboratoryjne obejmuj¹ce oznaczanie aktywnoci amylazy w surowicy i moczu oraz lipazy w surowicy wykonywane by³y w Zak³adzie Diagnostyki Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie w ci¹gu
pierwszych 12 godzin od przyjêcia do leczenia OZT, a nastêpnie w 3 dobie hospitalizacji. Oznaczanie elastazy trzustkowej 1 (E1)
przeprowadzono w tych samych punktach
czasowych wykorzystuj¹c technikê immunoenzymatyczn¹ ELISA oraz zestaw odczynnikowy ScheBo® Pancreatic Elastase 1 ELISA Serum Test (Giessen, Germany). U chorych z ciê¿k¹ postaci¹ OZT wzrost aktywnoci amylazy w surowicy w stosunku do chorych z ³agodniejsz¹ postaci¹ by³ o ponad 1,5krotnie wiêkszy w 1-szej i 2,5-krotnie wiêkszy w 3-ciej dobie badania (p=0,02); wzrost
amylazy w moczu utrzymywa³ siê na poziomie 2-krotnie wy¿szym w obu punktach czasowych (p<0,05), natomiast lipazy pozostawa³
odpowiednio 1,6 i 2-krotnie wiêkszy (p<0,05).
Wykazano wzrost stê¿enia E1 w 1-szej oraz
3-ciej dobie od momentu rozpoznania OZT,
nie wykazano jednak statystycznie znamiennych ró¿nic stê¿eñ tego parametru w surowicy pomiêdzy chorymi o ³agodnym i ciê¿kim przebiegu schorzenia. Oznaczanie E1 w
surowicy u chorych z OZT cechuje ograniczona przydatnoæ tak w rozpoznawaniu, jak w
przewidywaniu ciê¿koci przebiegu choroby.
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Ostre zapalenie trzustki (OZT) stanowi nadal powa¿ny problem terapeutyczny, w zwi¹zku z trudnym do przewidzenia kierunkiem rozwoju schorzenia, które w ciê¿kich postaciach klinicznych
obarczone jest 20-40% miertelnoci¹
[1,2]. Techniki obrazowe (ultrasonografia, tomografia komputerowa) znacznie
u³atwi³y diagnostykê OZT, jednak w opi-

Early diagnosis and prognosis of acute
pancreatitis (AP) is still an important clinical problem. The aim of this study was to
evaluate the diagnostic utility of amylase and
lipase activities as well as pancreatic elastase
1 (E1) serum concentration in patients with
AP. The studied group consisted of 40 patients
with established diagnosis of AP, hospitalized
in the I-st and II-nd Departments of General
and Gastrointestinal Surgery, Jagiellonian
University Medical College in Krakow. Routine laboratory tests such as amylase activities determined both in serum and in urine
and lipase serum activity were performed in
the Diagnostic Department of University
Hospital in Krakow during the first 12 hours
and subsequently on day 3 after admission to
hospital. Serum concentrations of E1 were determined with immunoenzymatic ELISA
ScheBo® Pancreatic Elastase 1 (Gissen, Germany) in the samples taken together with the
routine ones. In patients with the severe form
of AP, amylase activities in serum were 1,5
times higher on day 1 and 2,5 times on day 3
then in patients with mild AP (p<0.05). Urine
amylase activity in severe AP was about 2
times greater on both the days studied
(p<0.05) and lipase activity in serum was increased 1,6 and 2 times on day 1 and 3, respectively (p<0.05), comparing to the mild
form. In AP patients, we observed the increase in E1 concentration on day 1 and day
3 from admission to hospital, simultaneously
we did not observe any statistical significant
differences between E1 concentrations measured in patients with severe and mild forms
of AP. We may conclude that the diagnostic
usefulness of serum E1 concentrations is limited both in the diagnosis and in the prediction of the severity of AP.

nii klinicystów, w wyj¹tkowych przypadkach wynik tych badañ jest niejasny i
wymaga przeprowadzenia dodatkowych
procedur diagnostycznych.
Zgodnie z wytycznymi American College of Gastroenterology [3], OZT rozpoznawane jest po stwierdzeniu dwóch
sporód trzech kryteriów, do których zaliczany jest: charakterystyczny ból w nadbrzuszu, co najmniej 3-krotny wzrost aktywnoci lipazy lub amylazy oraz widocz89

Materia³ i metodyka
Grupê badan¹ stanowi³o 40 chorych
z OZT hospitalizowanych i leczonych w
I i II Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Uniwersytetu Jagielloñskiego Collegium Medicum w Krakowie,
w przedziale wiekowym od 23 do 87 lat
(rednia: 46,6 ± 13,4 lat). Wród bada-
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Tabela I
Charakterystyka badanej grupy pod wzglêdem wieku i p³ci.
Grupa badana

n

MAP

28

SAP

12

K (n/%)

M (n/%)

Wiek (lata) rednia ± SD

14 (50)

14 (50)

51,8 ± 15,3

2 (16,6)

10 (83,3)

42,1 ± 11,5

MAP - ³agodna postaæ ostrego zapalenia trzustki; SAP - ciê¿ka postaæ ostrego zapalenia trzustki; n liczba chorych; K- kobiety; M - mê¿czyni
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ne w badaniu tomografiii komputerowej
(CT) zmiany typowe dla OZT [2-5]. Co
wiêcej obraz zmian spostrzeganych w CT
pozwala prognozowaæ przebieg choroby
[5]. Badanie CT wykonywane wczenie
wskazane jest szczególnie u tych chorych,
u których aktywnoæ amylazy i lipazy nie
jest podwy¿szona. Wed³ug niektórych
doniesieñ taka sytuacja mo¿e dotyczyæ
nawet 40% chorych i najczêciej ma miejsce przy wspó³istniej¹cej hiperlipidemi
[6-9].
Oprócz lipazy i amylazy, zmieniona
zapalnie trzustka uwalnia do krwioobiegu inne enzymy takie jak: fosfolipaza A2,
karboksypeptydazy, trypsynogen, czy elastazê trzustkow¹ 1 (E1) [1,10]. Obiecuj¹ce dla wczesnego rozpoznania ciê¿kiej
postaci schorzenia wydaje siê byæ oznaczanie TAP (Trypsinogen Activation Peptide) oraz CAPAP (Carboxypeptidase B
Activation Peptide) w surowicy i trypsynogenu-2 w moczu [4,9-12].
Elastaza trzustkowa 1 (E1) jest karboksyendopeptydaz¹ zaliczan¹ do grupy
proteaz serynowych o masie cz¹steczkowej 26 kDa, syntetyzowan¹ w obrêbie
komórek pêcherzykowych trzustki w postaci preproelastazy. Po przekszta³ceniu
do proelastazy zmagazynowana zostaje w
postaci zymogenu, który mo¿e w warunkach fizjologicznych ulegaæ aktywacji do
elastazy pod wp³ywem dzia³ania trypsynogenu w dwunastnicy. E1 stanowi ok.
6% puli wszystkich enzymów trzustkowych [13]. Ponadto okres po³owicznego
jej zaniku (T1/2) we krwi jest d³u¿szy w
porównaniu do amylazy i lipazy. Jednak
wzrost jej poziomu w OZT pojawia siê
stosunkowo póno, po 3-4 dniach od pocz¹tku choroby [1]. Badania Malfertheinera i wsp. [14] wskazuj¹ na 100% czu³oæ oraz 96% swoistoæ E1 w rozpoznawaniu OZT przy zastosowaniu punktu
odciêcia na poziomie 2-krotnego wzrostu aktywnoci E1 w porównaniu do zdrowych ochotników [14].
Celem badania by³a ocena charakterystyki diagnostycznej oznaczeñ amylazy, lipazy i elastazy trzustkowej 1 w surowicy u chorych z OZT w 1 i 3-ciej dobie od momentu rozpoznania choroby.
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Rycina 1
Porównanie rednich wartoci wybranych enzymów trzustkowych: (A) amylaza w moczu; (B)
amylaza w surowicy; (C) lipaza w surowicy; (D) elastaza trzustkowa E1 w surowicy oznaczonych u
chorych z ostrym zapaleniem trzustki (OZT) w 1 i 3 dobie obserwacji.
NS- brak znamiennoci statystycznej; *< 0,05; **<0,01; MAP - ³agodna postaæ OZT;
SAP - ciê¿ka postaæ OZT

nych by³o 16 kobiet (40%) w wieku od
23 do 87 lat (rednia: 53,5 ± 16,0 lat) oraz
24 mê¿czyzn (60%) w przedziale pomiêdzy 23 i 71 rokiem ¿ycia (rednia: 45,8 ±
13,4 lat). Rozpoznanie OZT stawiano w
oparciu o wystêpowanie typowych objawów klinicznych OZT (tj. ból w nadbrzuszu, nudnoci i/lub wymioty), co najmniej
3-krotny wzrost aktywnoci enzymów
trzustkowych (amylazy, lipazy) we krwi i
by³o uzupe³nione badaniem ultrasonograficznym, czy tomografi¹ komputerow¹.
Badanie ultrasonograficzne by³o prowadzone u wszystkich chorych w ka¿dym
dniu hospitalizacji.
Stopieñ ciê¿koci schorzenia definiowano zgodnie z kryteriami Atlanta zmodyfikowanymi przez Working Group
Classification w 2008 r. [15,16]. Ostre
zapalenie trzustki o ciê¿kim przebiegu
(Severe Acute Pancreatitis - SAP) rozpo-

znawano wtedy, gdy uogólnionemu procesowi zapalnemu SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome) towarzyszy³y powik³ania miejscowe (martwica, torbiel trzustki, ropieñ trzustki) oraz
i/lub systemowe w postaci rozwoju niewydolnoci wielonarz¹dowej (MODS)
[15,16]. Przypadki zachorowañ zwi¹zane z minimalnym uszkodzeniem narz¹du,
ulegaj¹ce w dalszym jego etapie samoograniczeniu okrelano jako postaæ ³agodn¹ OZT (MAP - Mild Acute Pancreatitis) [15,16].
W oparciu o obraz kliniczny i morfologiczny trzustki, chorych podzielono na
2 grupy: o ³agodnym przebiegu klinicznym (MAP) licz¹c¹ 28 chorych oraz 12
leczonych o ciê¿kim przebiegu OZT
(SAP). W grupie z klinicznie ciê¿kim
OZT u 3 chorych (25%) stwierdzono torbiel trzustki, u 2 (16,6%) ropieñ trzustki,
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Tabela II
Charakterystyka chorych z ostrym zapaleniem trzustki ze wzglêdu na czynniki etiologiczne.
Grupa
badana

Czynniki etiologiczne
Kamicza
n (%)

Alkoholowa
n (%)

B³¹d dietetyczny
n (%)

Hipercholesterolemia
n (%)

Idiopatyczna
n (%)

Razem
n (%)

MAP

13 (46,4)

5 (17,8)

2 (7,14)

2 (7,14)

6 (21,4)

28 (70%)

SAP

3 (25,0)

5 (41,6)

1 (8,3)

---

3 (25,0)

12 (30%)

MAP - ³agodna postaæ ostrego zapalenia trzustki; SAP- ciê¿ka postaæ ostrego zapalenia trzustki; n - liczba przypadków
Tabela III
Wstêpne wyniki badania ultrasonograficznego jamy brzusznej przeprowadzone u chorych
zakwalifikowanych jako ³agodna postaæ OZT.
Zmiany zarejestrowane w obrazie USG

n

%

Brak zmian

7

25,0

Obrzêk trzustki

13

46,4

Obrzêk trzustki plus zbiornik p³ynowy

5

17,8

Torbiel trzustki

1

3,6

Zbiornik p³ynowy

2

7,2

Martwica trzustki

-

-

n- liczba pacjentów; USG - badanie ultrasonograficzne
Tabela IV
Porównanie wartoci rednich wybranych enzymów trzustkowych u chorych z ostrych zapaleniem
trzustki w 1-szej i 3-ciej dobie hospitalizacji.
Parameter
badany
Amylaza
(surowica)
[U/L]

Amylaza
(mocz) [U/L]

Lipaza
[U/L]

Elastaza
trzustkowa
E1 [ng/mL]

Doba
badania
1
3
1
3
1
3
1
3

Postaæ OZT

rednia ±SD

Min-max

MAP

864,6±1023,67

44-4522,0

SAP

1309,6±546,1

435,0-2078,0

MAP

249,6±297,2

59,0-1233,0

SAP

623,6±403,0

161,0-1142,0

MAP

7220,4±10184,5

303,0-37440,0

SAP

14296,5±11878,2

1120,0-32494,0

MAP

2154,3±3889,0

43,0-13255,0

SAP

4501,8±3889,5

983,0-9730,0

MAP

1915,8±1848,4

300,0-6090,0

SAP

3084,0±3911,6

631,0-10059,9

MAP

534,9±443,3

52,0-1355,0

SAP

1137,6±1248,4

71,0-3220,0

MAP

17,85±16,80

0,37-69,11

SAP

19,17±11,85

7,87-46,59

MAP

7,82±6,53

0,21-25,40

SAP

9,33±10,29

1,34-31,08

p
0,02
0,02
0,01
0,05
0,05
0,05
NS
NS

MAP - ³agodna postaæ ostrego zapalenia trzustki; SAP - ciê¿ka postaæ ostrego zapalenia trzustki; NSbrak znamiennoci statystycznej

a w 7 przypadkach martwicê mi¹¿szu gruczo³u. MODS (Multiple Organ Dysfunction Syndrome) wyst¹pi³ u 4 z nich.
Charakterystykê obu grup chorych ze
wzglêdu na czynniki etiologiczne OZT
zamieszczono w tabeli II. Wyniki badania ultrasonograficznego jamy brzusznej
przeprowadzone u chorych zakwalifikowanych retrospektywnie do grupy o ³agodnym przebiegu OZT przedstawiono
w tabeli III. Chorym z etiologi¹ ¿ó³ciopochodn¹ OZT w pierwszych 24 h leczeOSTRY DY¯UR 2011  tom 4  numer 2

nia wykonywano ERCP (cholangiopankreatografia wsteczna endoskopowa) ze
sfinkterotomi¹. Operowano 4 (33,3%)
leczonych z grupy o ciê¿kim przebiegu
schorzenia, z czego u 3 (25%) wykonano
nekrektomiê i open abdomen, a u 1pacjenta (8,33%) drena¿ przep³ywowy.
Badania laboratoryjne wykonywane
by³y w Zak³adzie Diagnostyki Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie w ci¹gu
pierwszych 12 godzin od przyjêcia do
leczenia OZT, a nastêpnie w 3 dobie ho-

spitalizacji. Materia³ wykorzystywany do
badania pozyskiwano od pacjentów w
ramach rutynowej kontroli stanu chorego, tak aby prowadzone obserwacje nie
poci¹ga³y za sob¹ niedogodnoci i obci¹¿eñ, jakie mog³yby wynikaæ z dodatkowego pobierania krwi. Krew pobierana
by³a przez nak³ucie ¿y³y ³okciowej z wykorzystaniem systemu pró¿niowego do
pobrañ firmy Sarstead, a nastêpnie po 30
minutach, krew wirowano przez co najmniej 10 minut z prêdkoci¹ 4000 obr./
min. Uzyskana w ten sposób surowica
by³a nastêpnie wykorzystywana do badañ
zleconych przez lekarza prowadz¹cego
(w tym amylaza i lipaza), natomiast czêæ
surowicy by³a porcjowana i zamro¿ona
w temp. -70°C do czasu zebrania pe³nej
serii próbek (oznaczanie E1).
Oznaczanie elastazy trzustkowej 1
(E1) przeprowadzono wykorzystuj¹c
technikê immunoenzymatyczn¹ ELISA
oraz zestaw odczynnikowy ScheBo®
Pancreatic Elastase 1 ELISA Serum Test
(Giessen, Germany). Ilociowe oznaczenie elastazy trzustkowej 1 w surowicy
oparte jest na metodzie kanapkowej z
zastosowaniem przeciwcia³ monoklonalnych skierowanych przeciwko ludzkiej
elastazie trzustkowej 1. Zakres wartoci
stê¿eñ standardów mieci³ siê od 0,5 ng/
mL do 20,0 ng/mL, stê¿enia poni¿ej najni¿szego standardu okrelano jako <0,5
ng/mL. Wspó³czynniki zmiennoci dla
precyzji wewn¹trz serii i miêdzy seriami
wynosi³y odpowiednio: 7,1% oraz 7,2%.
Absorbancjê mierzono przy d³ugoci fali
405 nm (wzglêdem fali referencyjnej 492
nm), z zastosowaniem czytnika do mikrop³ytek ELX 808, firmy BIOTEK Instruments, Inc., Vermont, USA. Wartoci stê¿eñ E1 wyliczano z krzywej kalibracyjnej sporz¹dzonej w oparciu o analizê stê¿eñ 4 standardów. Zakres wartoci referencyjnych dla E1 mieci³ siê w zakresie
od 0,5 do 3,5 ng/mL.
W ramach rutynowych badañ oznaczano aktywnoæ amylazy w surowicy i
w moczu oraz lipazy w surowicy, wykorzystuj¹c w przypadku amylazy automatyczny analizator biochemiczny Modular
P Clinical Analyzer (Roche Diagnostics,
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Mannheim, Niemcy). Aktywnoæ amylazy oznaczano przy u¿yciu metody EPS
(temp. 37°C), zakres wartoci prawid³owych w surowicy wynosi³ od 62 do 220
U/L, natomiast w moczu do 1000 U/L.
Do pomiaru aktywnoci lipazy wykorzystano metodê kinetyczn¹ z diacetynaz¹/
kinaz¹ glicerolow¹/oksydaz¹ glicerofosforanow¹, zakres wartoci referencyjnych
mieci³ siê od 23-300 U/L, natomiast pomiar przeprowadzono na aparacie Vitros
Fusion FS 5.1 firmy Ortho Clinical Diagnostics Johnson&Johnson (USA).
Przeprowadzone badania posiada³y
wymagan¹ zgodê Komisji Bioetycznej
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Wyniki
uzyskane u poszczególnych chorych do
realizacji celów niniejszej pracy zosta³y
przyporz¹dkowane przypadkowym numerom i nie mog¹ stanowiæ podstawy do
identyfikacji osób.
Analiza statystyczna
Analizê statystyczn¹ rozpoczêto od
oceny normalnoci rozk³adów wszystkich
parametrów i przeprowadzono j¹ przy
pomocy testu Kormogo³owa-Smirnowa.
Ze wzglêdu na niesymetryczny rozk³ad
danych, do porównania dwóch grup pacjentów (³agodna i ciê¿ka postaæ) wykorzystano test U Manna-Whitney'a, natomiast do oceny zale¿noci pomiêdzy wybranymi parametrami wyliczono wspó³czynnik R Spearmana. Za znamienne statystycznie uznawano ró¿nice na poziomie
istotnoci p<0,05. Do oszacowania wartoci diagnostycznej wybranych enzymów trzustkowych wykorzystano analizê krzywych ROC, natomiast punkty odciêcia wyznaczono w oparciu o za³o¿enie, o co najmniej 3-krotnym wzrocie aktywnoci enzymów w chwili rozpoznania
OZT (amylaza, lipaza) oraz ustaleniu
optymalnych wartoci czu³oci i swoistoci diagnostycznej. W celu uzupe³nienia
charakterystyki diagnostycznej ocenianych enzymów wyliczono ilorazy prawdopodobieñstwa (LR+, LR-), okrelane
równie¿ wskanikami wiarygodnoci oraz
wartoæ NND (number needed to diagnose) - liczby pacjentów, u których nale¿y
przeprowadziæ dany test, aby na jego podstawie móc rozpoznaæ OZT u jednego.
Za istotny statystycznie przyjmowano poziom p<0,05. Analizê statystyczn¹ przeprowadzono przy u¿yciu pakietu statystycznego Statistica 9.0 (Statsoft Inc. Tulsa, USA) oraz StatsDirect 1.7.3 (StatsDirect Ltd., Cambridge, England).
Wyniki
redni czas hospitalizacji chorych z
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Tabela V
Wartoæ diagnostyczna wybranych enzymów trzustkowych u chorych z ostrym zapaleniem trzustki.
Parametr
badany
Amylaza
(surowica)
[U/L]
Amylaza
(mocz)
[U/L]

Doba
badania

Punkt
odciêcia

Czu³oæ
Swoistoæ
diagnostyczna % diagnostyczna %

1

816,0

75

3

214,0

1

Lipaza
[U/L]

LR(+)

LR(-)

NND

65

2,14

0,38

2,50

66,7

68,8

2,13

0,48

2,80

3932,0

75

65

2,13

0,39

2,50

3

1143,0

80

78,6

3,73

0,25

1,70

1

900,0

75

50

1,50

0,50

4,0

3

779,0

60

72,7

2,20

0,55

3,0

LR(+) - likelihood ratio positive; LR(-) - likelihood ratio negative; NND - number needed to diagnose
Tabela VI
rednie wartoci pomiarów wybranych enzymów trzustkowych u chorych z kamicz¹ i niekamicz¹
etiologi¹ OZT w 1 i 3 dobie hospitalizacji.
Etiologia
kamicza

Etiologia
niekamicza

Etiologia
kamicza

Etiologia
niekamicza

Parametr
badany

Doba
badania

Elastaza
trzustkowa E1
[ng/mL]
Amylaza
(surowica)
[U/L]

1

14,5 ± 9,9

21,8 ± 19,0

1,08-39,5

0,37-69,1

NS

3

5,39 ± 5,24

11,03 ± 8,72

0,21-16,2

1,34-31,08

p<0,01

1

1262,2 ± 1103,6

757,3 ± 693,8

77,0-4522,0

44,0-2078,0

p<0,05

3

292,6 ± 421,2

401,1 ± 274,6

59,0-1233,0

116,0-970,0

NS

Amylaza
(mocz) [U/L]
Lipaza [U/L]

rednia ± SD

p

min - max

1

12648,2 ± 14168 6564,7 ± 6327,0

3

2178,4 ± 3018,4 2086,4 ± 2976,3

168,0-8620,0

43,0-9730,0

NS

1

3138,8 ± 3174,4 1675,4 ± 2257,7

300,0-10059,0

503,0 - 8700,0

p<0,05

52,0-1355,0

71,0-3220,0

NS

3

578,1 ± 528,7

818,6 ± 957,6

303,0-37440,0

1040,0-17890,0 p<0,05

NS- brak znamiennoci statystycznej;

³agodn¹ postaci¹ OZT wynosi³ 6,8 ± 1,7
dni (5,0-10,0), natomiast u chorych z ciê¿k¹ form¹ by³ on znacznie d³u¿szy i wynosi³ 36,6 ± 47,1 dni (1,0-176,0).
Porównano rednie wartoci stê¿eñ
E1 w surowicy chorych w zale¿noci od
etiologii schorzenia (kamicza i niekamicza) oraz klinicznej postaci choroby (³agodna i ciê¿ka). Stê¿enia E1 zarówno w
1-szej (21,8±19,0 vs 14,5±9,9; NS), jak i
3-ciej (11,03±8,72 vs 5,39±5,24; p<0,01)
dobie od przyjêcia do leczenia schorzenia, by³y one ni¿sze u chorych z ¿ó³ciopochodnym OZT (tabela VI) . rednie stê¿enia E1 ulega³y systematycznemu, chocia¿ nieistotnemu statystycznie spadkowi w kolejnych dobach badania zarówno
u chorych z ciê¿k¹, jak i ³agodn¹ postaci¹ choroby (tabela IV, rycina 1).
U chorych z SAP wzrost aktywnoci
amylazy w surowicy w stosunku do MAP
by³ o ponad 1,5-krotnie wiêkszy w 1-szej
i 2,5-krotnie wiêkszy w 3-ciej dobie badania (p=0,02); wzrost amylazy w moczu utrzymywa³ siê na poziomie 2-krotnie wy¿szym w obu punktach czasowych
(p<0,05), natomiast lipazy pozostawa³
odpowiednio 1,6 i 2-krotnie wiêkszy
(p<0,05) (tabela IV).
Wyznaczono wartoci odciêcia, wy-

liczono czu³oæ i swoistoæ diagnostyczn¹ oraz wartoci LR+ i LR-. Z zachowaniem kryterium, o co najmniej 3-krotnym
wzrocie aktywnoci enzymów trzustkowych w chwili rozpoznania (1 doba) oraz
w oparciu o ocenê morfologiczn¹ trzustki, punkty odciêcia wynosi³y odpowiednio: 816,0 U/L (amylaza w surowicy),
3932,0 U/L (amylaza w moczu) oraz
900,0 U/L (lipaza) potwierdzaj¹c istnienie ciê¿kiej postaci OZT z czu³oci¹ diagnostyczn¹ 75% (tabela V). Najwy¿sz¹
czu³oæ oraz swoistoæ diagnostyczn¹ w
3-ciej dobie obserwacji wykazywa³a aktywnoæ amylazy w moczu, odpowiednio
80% oraz 78,6% (tabela V). W 3-ciej
dobie obserwowano wyrane obni¿enie
wartoci diagnostycznej oznaczeñ amylazy i lipazy w surowicy; czu³oæ diagnostyczna nie przekracza³a 70%; wartoci
LR+ utrzymywa³y siê w granicach 2, natomiast wartoæ LR- oko³o 0,5 (tabela V).
W celu oceny wartoci predykcyjnej
E1 dla rozpoznania OZT w 1 dobie badania, wyznaczono punkt odciêcia na
poziomie 7,87 ng/mL, dla którego czu³oæ diagnostyczna wynosi³a 90% za
swoistoæ diagnostyczna 33,3%. Dla testów maj¹cych statystycznie znamienn¹
wartoæ dla rozpoznawania OZT (tj. amy-
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laza w surowicy i w moczu, lipaza w surowicy) wyliczono wartoci NND. Najlepsz¹ wartoæ NND = 1,7 dla rozpoznania OZT posiada³a ocena aktywnoci
amylazy w moczu w 3-ciej dobie, najs³absz¹ natomiast pomiar lipazy (NND = 4)
w 1-szej dobie (tabela V).
W 1-szej dobie obserwacji wykazano
korelacjê pomiêdzy wzrostem E1 i amylazy w surowicy (R=0,408; p<0,05) oraz
pomiêdzy wzrostem E1 oraz aktywnoci¹
amylazy w moczu (R=0,486; p<0,05). U
wszystkich chorych na OZT wyliczono
wskanik lipaza/amylaza (L/A), który nie
ró¿ni³ siê istotnie pod wzglêdem statystycznym dla grup z MAP i SAP i wynosi³ odpowiednio 2,21 vs 2,30 (1 doba)
oraz 2,14 vs 1,80 (3 doba hospitalizacji).
U chorych z ¿ó³ciopochodn¹ etiologi¹
OZT, wskanik L/A by³ nieznamiennie
wy¿szy w 1-szej dobie obserwacji (2,50
vs 2,2), natomiast wartoci w 3-ciej dobie dla obu grup by³y jednakowe i wynosi³y 2,0. U chorych z alkoholow¹ etiologi¹ OZT, L/A wynosi³ odpowiednio: 2,84
w 1-szej dobie i spada³ do 1,02 w 3-ciej
dobie hospitalizacji.
Dyskusja
Najwa¿niejsze cele jakie stawiamy
testom wykorzystywanym w diagnostyce
OZT to wysoka czu³oæ i swoistoæ testu
pozwalaj¹ce na mo¿liwie najwczeniejsze rozpoznanie schorzenia, jak i ró¿nicowanie klinicznie ³agodnej postaci i ciê¿kiej, w której istnieje mo¿liwoæ wyst¹pienia zagra¿aj¹cych ¿yciu powik³añ.
Zupe³nie odmienn¹, ale równie istotn¹
dziedzinê stanowi¹ kwestie analityczne,
czyli wysoka powtarzalnoæ pomiarów,
prostota wykonania, krótki czas do uzyskania wyniku i niski koszt badania.
Pomimo wielu rozbie¿nych ocen na
temat znaczenia badañ laboratoryjnych w
rozpoznawaniu OZT, ocena aktywnoci
enzymów trzustkowych (amylaza i lipaza) uznawana jest za z³oty standard w
diagnostyce tego schorzenia [9,17,18].
Enzymy te posiadaj¹ podobne maksimum
wydzielnicze przypadaj¹ce na pierwsze
24 godziny od wyst¹pienia symptomów
choroby, jednak krótszy okres po³owicznego zaniku amylazy, wyd³u¿enie czasu
od pocz¹tku choroby do chwili przyjêcia
do leczenia, jak i towarzysz¹ca hipertriglicerydemia, czy alkoholowa etologia
choroby powoduj¹, ¿e to ocena aktywnoci lipazy uznana zosta³a wg. Santorini Consensus Conference Report za
pierwszoplanowe badanie biochemiczne
w rozpoznawaniu OZT [4,9]. Pomiar ak-
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tywnoci lipazy, chocia¿ znacznie bardziej
swoistej narz¹dowo dla trzustki, jak wynika z badañ w³asnych autorów pracy, nie
zawsze adekwatnie odzwierciedla objawy
kliniczne OZT. Kokozdidis i wsp. [17]
przyczynê tego zjawiska t³umacz¹ zbyt
du¿ym odsetkiem fa³szywie dodatnich
wyników oznaczeñ lipazy, na które mo¿e
wp³ywaæ np. translokacja bakteryjna, refluks enzymów do przewodu trzustkowego, aktywacja trypsynogenu w przebiegu
schorzeñ w¹troby wynikaj¹ca z nadmiernej sekrecji a1-antytrypsyny, uremia,
schorzenia naczyniowe, przyjmowanie
niektórych leków (furosemid), czy hipowolemia [4,17,19].
Wyznaczenie punktów odciêcia na
poziomie 3-krotnego wzrostu aktywnoci
enzymów, zalecane w obowi¹zuj¹cych
wytycznych wp³ywa na podniesienie czu³oci diagnostycznej dla rozpoznawania
OZT, odbywa siê jednak kosztem obni¿enia ich swoistoci diagnostycznej. Obserwacje te s¹ zgodne z uzyskanymi w tym
badaniu wynikami, gdzie swoistoæ diagnostyczna nie przekracza³a 70% w 1-szej
dobie choroby, nieznacznie poprawiaj¹c
siê w kolejnych dniach przebiegu OZT
(tabela V). Kokozidis i wsp. [17] wskazuj¹ równie¿ na szczególnie nisk¹ swoistoæ diagnostyczn¹ pomiaru amylazy w
surowicy u chorych z OZT, zale¿n¹ od jej
etiologii, (np. mierzone po ERCP), jak
równie¿ na sam¹ hiperamylazemiê, która
nawet w 70% przypadków mo¿e towarzyszyæ schorzeniom innym ni¿ OZT [17,19].
W ujêciu epidemiologicznym o niezadowalaj¹cej swoistoci diagnostycznej
pomiarów aktywnoci amylazy i lipazy
mo¿e wiadczyæ wartoæ NND (number
needed to diagnose). Wskanik NND,
analogicznie do NNT (number needed to
treat) okrela liczbê chorych, u których
nale¿a³oby zastosowaæ okrelon¹ procedurê diagnostyczn¹, aby wykryæ chorobê
u jednego z nich. Najlepszy efekt osi¹gany jest wówczas, gdy wartoæ NND wynosi 1, co daje pewnoæ, ¿e u ka¿dego, u
kogo przeprowadzono dany test diagnostyczny mo¿liwe jest na jego podstawie
postawienie pewnego rozpoznania OZT.
Analiza statystyczna wykaza³a jednak, ¿e
wartoci NND dla wybranych enzymów
trzustkowych przekraczaj¹ 1. Wyranie
potwierdza to ograniczenia danego testu
w procesie diagnostycznym tzn., ¿e aktywnoæ enzymu przekraczaj¹ca punkt odciêcia 816,0 U/L (amylaza w surowicy),
3932,0 u/L (amylaza w moczu) oraz 900,0
U/L (lipaza) nie dla ka¿dego chorego
mo¿e byæ w istocie progiem decyzyjnym
dla rozpoznania OZT (tabela V).

Badania Wilson i wsp. [1] wykaza³y,
¿e w przypadku E1 wyznaczaj¹c punkt
odciêcia na poziomie 3,5 ng/mL w ci¹gu
48 h od przyjêcia do leczenia, test pozwala³ na rozpoznanie OZT z czu³oci¹
diagnostyczn¹ 75% oraz swoistoci¹
97%. Po tym czasie wartoci te ulega³y
zdecydowanej poprawie i mog³y wzrosn¹æ nawet do 100% [1]. Badania w³asne autorów potwierdzi³y najwiêksz¹
przydatnoæ oznaczeñ E1 w surowicy ok.
3 doby od momentu przyjêcia chorego
na oddzia³. Pomiar E1 w tym okresie
choroby mo¿e jednak nie spe³niaæ oczekiwañ klinicystów poszukuj¹cych testów
pomocnych we wczesnym rozpoznaniu
choroby, tym bardziej, ¿e pozosta³e enzymy trzustkowe ulegaj¹ po tym czasie
znacznemu obni¿eniu, a u ok. 16% chorych z OZT aktywnoæ amylazy osi¹ga
ju¿ zwykle zakres wartoci prawid³owych
[14].
Drug¹ powa¿n¹ grup¹ czynników
ograniczaj¹cych dostêpnoæ oznaczeñ E1
w codziennej praktyce klinicznej pozostaje technika jej pomiaru. Do chwili
obecnej na rynku europejskim dostêpne
s¹ zaledwie dwa rodzaje testów tj. radioimmunologiczny (RIA, Abbott Diagnostics) oraz immunochemiczny (ELISA;
ScheboTech). Przy u¿yciu tego ostatniego mo¿liwe jest oznaczanie stê¿enia E1
zarówno w surowicy krwi, jak i w kale.
Wzrosty stê¿enia E1 w surowicy pozostaj¹ zale¿ne od stopnia nasilenia zmian
zapalnych mi¹¿szu trzustki, co mo¿e uzasadniaæ zastosowanie jej oznaczeñ w diagnostyce OZT. Natomiast pomiar E1 w
kale ma ju¿ ugruntowane znaczenie w
diagnostyce zaburzeñ funkcji zewn¹trzwydzielnicznej trzustki, maj¹c praktyczne znaczenie w jej ocenie po przebyciu
ciê¿kiej postaci OZT. Wynika to st¹d, ¿e
E1 ulega degradacji jedynie w niewielkim stopniu podczas pasa¿u jelitowego,
za jej stê¿enie w kale pozostaje prawie
6-krotnie wy¿sze od stê¿enia w surowicy [14].
Oznaczenia z wykorzystaniem techniki ELISA nie spe³niaj¹ wymogów uzyskiwania wyników w trybie pracy laboratorium badañ pilnych, a ich koszt jednostkowy w odniesieniu do potencjalnych korzyci diagnostyczno-klinicznych
pozostaje niewspó³miernie wysoki. Te
uwarunkowania oraz maksymalny wzrost
osi¹gany zwykle przez E1 pomiêdzy 3 a
4 dob¹ zmusza do postawienia pytania o
zasadnoæ i ewentualn¹ ocenê korzyci,
jakie mo¿na osi¹gn¹æ z jej oznaczania na
etapie wstêpnego rozpoznania OZT.
Niestety, równie¿ wiele danych prze-
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mawia za tym, ¿e pomiar E1 ma swoje
ograniczenia jako czynnik niepomylnego rokowania w OZT. Yadev i wsp. [18]
wykazali, ¿e E1 nie koreluje z ciê¿koci¹
schorzenia oraz mo¿liwym rozwojem powik³añ. Autorom pracy równie¿ nie uda³o siê potwierdziæ roli E1 jako czynnika
rokowniczego - nie stwierdzono znamiennych statystycznie ró¿nic pomiêdzy chorymi o ró¿nym stopniu ciê¿koci OZT
przy przyjêciu do leczenia.
Jedyn¹ cech¹ zbie¿n¹ z badaniami
Pezzilli i wsp. [20] by³o obserwowane w
niniejszym badaniu mniejsze tempo wzrostu E1 u chorych z ¿ó³ciopochodn¹ etiologi¹ OZT. Pomiar E1 mo¿na jednak w
tej sytuacji zast¹piæ prostym wyliczeniem
wskanika L/A, który jak podaje Devanath i wsp. [19] po przekroczeniu wartoci 3 pozwala na ró¿nicowanie pomiêdzy
kamicz¹ i niekamicz¹ etiologi¹ OZT, aktywnoæ amylazy posiada bowiem znacznie wolniejsze tempo wzrostu u osób z
niekamicz¹ (np. alkoholow¹) etologi¹
choroby.
Podsumowuj¹c, tradycyjnie stosowane w diagnostyce OZT oznaczenia aktywnoci amylazy i lipazy cechuj¹ siê ograniczon¹ trafnoci¹ diagnostyczn¹ okrelan¹ przez czu³oæ i swoistoæ w pierwszych
trzech dniach obserwacji poni¿ej 80%,
wartoæ LR+: 1,5-3,7 (optymalna >10) i
NND w zakresie 1,7 do 4. Stwierdzenie
wzrostu aktywnoci tych enzymów powy-
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¿ej przyjêtych punktów odciêcia, a tak¿e
wyniki ujemne nie mog¹ byæ jedyn¹ podstaw¹ rozpoznania lub wykluczenia OZT.
Uzyskane wyniki mog¹ wskazywaæ na
przydatnoæ oznaczeñ elastazy trzustkowej 1 w diagnostyce OZT jedynie w póniejszym okresie choroby.
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