
 Streszczenie  Wstęp. w przeszłości u chorych na mukowiscydozę (CF) opisano występowanie małej, zwłók-
niałej trzustki. Jednakże, na podstawie dalszych obserwacji klinicznych, wielkość narządu nie wydaje się tak 
jednoznaczna. 
Cel pracy. Ocena wielkości trzustki u chorych na CF w zależności od jej funkcji zewnątrzwydzielniczej. 
Materiały i metody. Badaniami objęto 20 pacjentów bez biegunki tłuszczowej (grupa PS) oraz 20 z biegunką tłusz-
czową (grupa PI). Grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych osób. u wszystkich badanych dokonano oceny wielkości 
trzustki w badaniu rezonansu magnetycznego. 
Wyniki. wszystkie wymiary trzustki u chorych na CF z grupy PI były znacząco mniejsze niż u osób zdrowych (ZO). 
Nie stwierdzono natomiast statystycznie istotnych różnic między grupami PS i PI oraz PS i ZO. 
Wnioski. wymiary trzustki u chorych na CF są zróżnicowane. Ocena samej wielkości narządu nie pozwoliłaby nie tylko 
na odróżnienie chorych niewydolnych od wydolnych trzustkowo, ale także pacjentów z CF od osób zdrowych. 
Słowa kluczowe: mukowiscydoza, trzustka, morfologia trzustki, funkcja trzustki, rezonans magnetyczny.

 Summary  Background. In the past, the presence of small, fibrotic pancreas in cystic fibrosis (CF) patients was docu-
mented. However, based upon further clinical observations, the organ size does not seem to be so univocal.
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Badania rezonansu magnetycznego  
u chorych na mukowiscydozę: wielkość trzustki* 

Magnetic resonance imaging in cystic fibrosis patients: pancreatic size
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Wstęp

w 1938 r. Dorothy Anderson dokonała pierw-
szego typowego naukowego opisu mukowiscydozy 
(ang. cystic fibrosis – CF). w odniesieniu do choro-
by użyła nazwy fibrocystic disease of pancreas, stąd 
polska nazwa zwłóknienie torbielowate trzustki 
[1]. w badaniach autopsyjnych przeprowadzonych 
w dalszej kolejności opisano występowanie małej, 
zwłókniałej trzustki [2]. Jednakże, na podstawie 
dalszych obserwacji klinicznych, wielkość narządu 
nie wydaje się tak jednoznaczna [3–5]. 

Cel pracy

Celem pracy była ocena wielkości trzustki u cho-
rych na CF w zależności od jej funkcji zewnątrzwy-
dzielniczej.

Materiał i metody

Badaniami objęto 20 pacjentów bez biegunki 
tłuszczowej (ang. pancreatic sufficient – PS) oraz 20 
z biegunką tłuszczową (ang. pancreatic insufficient 
– PI). Grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych osób 
(ZO) dobranych według płci i wieku, z nieobciążo-
nym wywiadem w kierunku chorób gastroenterolo-
gicznych (tab. 1).

u wszystkich badanych dokonano oceny wiel-
kości trzustki w badaniu rezonansu magnetycznego 
(Mr). Badanie wykonano z zastosowaniem apara-
tu Ge HDX 1.5T w sekwencjach T1 i T2. Pomiarów 

trzustki dokonywano na przekrojach poprzecznych 
w obrazach T2-zależnych.

Porównania uzyskanych wyników między ba-
danymi grupami dokonano, posługując się testem 
whitneya-Manna. 

Wyniki

Zbiorcze podsumowanie wymiarów trzustki we 
wszystkich badanych grupach przedstawiono w ta-
beli 2. 

wszystkie wymiary trzustki u chorych na CF 
z grupy PI były znacząco mniejsze niż u osób zdro-
wych. Nie stwierdzono natomiast istotnie staty-
stycznych różnic między grupami PS i PI oraz PS 
i ZO. warto zaznaczyć, że w grupie PI z teoretycz-
nie małą trzustką dominowały dwa typy jej mor-
fologii: z wyraźną atrofią bądź istotnym powięk-
szeniem narządu. Znajduje to odzwierciedlenie 
w znacząco większych wartościach SeM oraz za-
kresu wartości 1–3 kwartyla.

Dyskusja

wyniki badań uSG trzustki chorych na CF opu-
blikowano już wiele lat temu [3, 6–8]. kolejne eta-
py obejmowały zastosowanie metod tomografii 
komputerowej (Tk) oraz Mr [5, 9–13]. w badaniu 
Mr najczęściej opisywano wzmocnienie intensyw-
ności sygnału w sekwencji T1, charakterystyczne dla 
stłuszczenia narządu oraz obniżenie intensywno-
ści sygnału w sekwencjach T1 i T2, odpowiadające 

Objectives. we aimed to assess pancreatic size in CF subjects in relation to pancreatic exocrine function. 
Material and methods. The study comprised 20 CF patients with steatorrhea (PI group) and 20 CF subjects without 
steatorrhea (PS group). Twenty healthy subjects (HS) served as controls. In all subjects, pancreatic diameters using 
magnetic resonance were assessed. 
Results. All of them pancreatic diameters were significantly smaller in CF PI patients than in HS. However, no dif-
ferences between PS and PI groups as well as PS subjects and HS were stated. In conclusion, pancreatic diameters 
are differentiated. 
Conclusions. The assessment of organ size would not allow for differentiation, not only between PI and PS subjects, 
but also between CF patients and HS. 
Key words: cystic fibrosis, pancreas, pancreatic morphology, pancreatic function, magnetic resonance.

Tabela 1. Podstawowa charakterystyka badanych osób

ZO Pi PS

Płeć (kobiety/mężczyźni) 10/10 10/10 13/7

wiek (lata) Xśr ± SeM 
(mediana)

23,0 ± 0,6
(22,5)

21,3 ± 1,1
(19,5)

21,7 ± 1,3
(22)

BMI (kg/m2) Xśr ± SeM 
(mediana)

21,1 ± 0,4
(21,1)

19,6 ± 0,5
(19,0)

20,9 ± 0,5
(20,8)
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włóknieniu trzustki. Obraz całkowitego stłuszcze-
nia trzustki (silne wzmocnienie intensywności sy-
gnału w sekwencji T1) dobrze korelował z klinicznie 
zaawansowaną chorobą trzustki. 

wielkość narządu określona w badaniu uSG 
wymiarami głowy, trzona i ogonu była znacząco 
mniejsza u chorych na CF niż u osób zdrowych 
[3]. Jednocześnie parametry głowy i ogona pozwa-
lały w prawie każdym przypadku na rozróżnienie 
chorego od osoby zdrowej. Jeszcze większe różni-
ce stwierdzono w podobnym badaniu przeprowa-
dzonym z zastosowaniem Tk [4]. Jednakże, w ko-
lejnym badaniu, w którym dokonano m.in. oceny 
wielkości narządu w badaniu Mr, stwierdzono kil-
ka typów obrazów: 1) hipertroficzna, powiększo-
na trzustka z całkowitym stłuszczeniem narządu 
i niewielkimi pasmami łącznotkankowymi; 2) ma-
ła atroficzna trzustka z częściowym zastąpieniem 
prawidłowej tkanki tkanką tłuszczową i włóknistą 
oraz 3) rozlana atrofia trzustki bez stłuszczenia na-
rządu [5]. Stąd trudno mówić wyłącznie o małej 
zanikowej trzustce. uzyskiwane w przeszłości wy-
niki mogą być efektem selekcji chorych na CF o ty-
powej ekspresji brzusznej. O ile w badaniach Mr 

trzustki u chorych na CF podjęto kilkakrotne próby 
oceny funkcji zewnątrzwydzielniczej trzustki, o ty-
le jakość użytych testów nie była satysfakcjonują-
ca. Stąd w przeprowadzonym badaniu własnym 
posłużono się najbardziej czułymi i wiarygodnymi 
testami pośrednimi stosowanymi w ocenie sekre-
cji trzustkowej, odnosząc do nich uzyskane wyni-
ki badań Mr.

wymiary trzustki w grupie PS były zbliżone do 
obserwowanych w grupie zdrowych i nie różniły 
się istotnie statystycznie od wymiarów odnotowa-
nych w grupie PI. w grupie PI dominowały dwa ty-
py morfologii trzustki: z wyraźną atrofią bądź istot-
nym powiększeniem narządu. 

Wnioski

wymiary trzustki u chorych na mukowiscydozę 
są zróżnicowane. Ocena samej wielkości narządu 
nie pozwoliłaby nie tylko na odróżnienie chorych 
niewydolnych od wydolnych trzustkowo, ale także 
pacjentów z mukowiscydozą od osób zdrowych. 

Tabela 2. Wymiary trzustki w badanych grupach

Wymiary trzustki (mm) ZO Pi PS

Głowa
Xśr ± SeM 20,0 ± 0,6 16,0 ± 1,7 19,0 ± 0,8

mediana 20A 13A 20

1–3 kwartyl 18–21 10–20,5 18–20

Trzon
Xśr ± SeM 20,8 ± 1,1 16,6 ± 1,9 18,6 ± 0,5

mediana 21B 13,5B 20

1–3 kwartyl 16–24 10–24 18–20

Ogon
Xśr ± SeM 19,0 ± 0,9 16,0 ± 1,8 18,4 ± 0,9

mediana 18,5B 13,5B 19

1–3 kwartyl 16–22 10–21 17,5–20

Ap < 0,02; Bp < 0,05.
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