
 Streszczenie  Wstęp. korelacja między genotypem a funkcją zewnątrzwydzielniczą trzustki u chorych na mukowi-
scydozę jest już dobrze poznana. Brak jest natomiast takich danych w odniesieniu do morfologii trzustki. 
Cel pracy. Próba korelacji zmian w miąższu trzustki z genotypem. 
Materiał i metody. Badaniami objęto 17 pacjentów z dwoma ciężkimi mutacjami genu CFTR (grupa CC) oraz 18 
pacjentów z jedną łagodną mutacją (grupa Cł). Grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych osób (ZO). 
Wyniki. w grupie CC u 10 pacjentów stwierdzono stłuszczenie narządu, a u 8 jego zanik. w powyższej grupie sta-
tystycznie istotnie częściej występowało zarówno stłuszczenie (p < 0,0004 vs ZO oraz p < 0,0011 vs Cł), jak i zanik 
(p < 0,0031 vs ZO oraz p < 0,0064 vs Cł). 
Wnioski. Morfologia trzustki koreluje w bardzo ścisły sposób z genotypem. Zanik i/lub stłuszczenie narządu stwierdza 
się prawie wyłącznie u chorych z obecnością dwóch ciężkich mutacji genu CFTR.
Słowa kluczowe: mukowiscydoza, genotyp, morfologia trzustki, rezonans magnetyczny.

 Summary  Background. The correlation between genotype and exocrine pancreatic function is well known. Howe-
ver, there is no data in regard to pancreatic morphology. 
Objectives. Therefore, we made an attempt to correlate pancreatic changes to genotype. 
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genotyp a morfologia trzustki  
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genotype and pancreatic morphology in cystic fibrosis patients

kATArZyNA JOńCZyk-POTOCZNA1, a, B, D–g, PIOTr SOSNOwSkI2, a, B, D–g,  
MAłGOrZATA wArZywODA1, a, B, D–g, SyLwIA STęŻOwSkA-kuBIAk3, B, F,  
ALekSANDrA LISOwSkA3, a, C, D–g, SZCZePAN COFTA4, B, D, e, ANDrZeJ POGOrZeLSkI5, B, D, e, 
wOJCIeCH SkOruPA6, B, D, e, ALINA MINArOwSkA7, B, D, e, ANDrZeJ ANTCZAk8, B, e,  
MACIeJ BICZySkO9, B, e, JArOSłAw wALkOwIAk3, a–g

1 Zakład radiologii Pediatrycznej uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
kierownik: prof. dr hab. med. Bogdan Pawlak
2 Zakład radiologii klinicznej uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
kierownik: dr hab. n. med. robert Juszkat, prof. nadzw. uM
3 klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu
kierownik: prof. dr hab. med. wojciech Cichy
4 katedra i klinika Pneumonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej  
uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
kierownik: prof. dr hab. med. Halina Batura-Gabryel
5 klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w warszawie,  
Oddział Terenowy w rabce-Zdroju
kierownik: prof. dr hab. med. Henryk Mazurek
6 klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w warszawie
kierownik: prof. dr hab. med. Jan kuś
7 Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
kierownik: prof. dr hab. med. Janusz Dzięcioł
8 katedra i klinika urologii i Onkologii urologicznej uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
kierownik: prof. dr hab. med. Zbigniew kwias
9 katedra i klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i endokrynologicznej  
uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
kierownik: prof. dr hab. med. Michał Drews

a – przy go to wa nie pro jek tu ba da nia, B – zbie ra nie da nych, C – ana li za sta ty stycz na, D – in ter pre ta cja da nych,  
e – przy go to wa nie ma szy no pi su, F – opra co wa nie pi śmien nic twa, g – po zy ska nie fun du szy

* Praca finansowana z projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N407 08732.

genotyp a morfologia trzustki 
u chorych na mukowiscydozę



k. Jończyk-Potoczna i wsp. � Genotyp a morfologia trzustki u chorych na mukowiscydozę162
Fa

m
ily

 M
ed

ic
in

e 
&

 P
ri

m
ar

y 
C

ar
e 

Re
vi

ew
 2

01
1,

 1
3,

 2

Wstęp

w przeszłości wykazano, że obecność dwóch 
„ciężkich” mutacji genu CFTR u chorych na muko-
wiscydozę (cystic fibrosis – CF) prowadzi do wystą-
pienia ciężkiej postaci niewydolności zewnątrzwy-
dzielniczej trzustki, a dwóch „łagodnych” determi-
nuje wydolność narządu [1]. Natomiast obecność 
jednej „łagodnej” mutacji genu CFTR nie wyklucza 
wystąpienia ciężkiej postaci niewydolności zew-
nątrzwydzielniczej trzustki [2]. Brak jest natomiast 
takich danych w odniesieniu do korelacji między 
genotypem a morfologią trzustki. 

Cel pracy

Celem pracy była próba korelacji obserwowa-
nych zmian w miąższu trzustki z genotypem. 

Materiał i metody

Badaniami objęto 17 chorych na CF z obecno-
ścią dwóch ciężkich mutacji genu CFTR (grupa CC) 
oraz 18 pacjentów z obecnością jednej łagodnej 
mutacji (grupa Cł). Grupę kontrolną stanowiło 20 
zdrowych osób (ZO) dobranych według płci i wie-
ku, z nieobciążonym wywiadem w kierunku cho-
rób gastroenterologicznych (tab. 1).

wśród chorych na CF w grupie CC dominowa-
li chorzy będący homozygotami mutacji F508del 
(n = 12), 4 chorych było heterozygotami powyż-
szej mutacji, a 1 pacjent był homozygotą mutacji 

dele 2,3. w grupie Cł dominowali chorzy z geno-
typem F508del/3849 + 10kbC-T (n = 14), dodat-
kowo stwierdzono obecność następujących mu-
tacji: F508del (n = 2), 3849 + 10kbC-T (n = 1), 
2143delT (n = 1), r334w (n = 1), 674T-G (n = 1),  
C225w (n = 1). 

u wszystkich badanych dokonano oceny zmian 
morfologicznych miąższu trzustki w badaniu rezo-
nansu magnetycznego (Mr). Badanie wykonano 
z zastosowaniem aparatu (Ge HDX 1.5T w sekwen-
cjach T1 i T2). Porównania uzyskanych wyników 
między badanymi grupami dokonano, posługując 
się testem χ2 (z poprawką yatesa). 

Wyniki

Obraz trzustki w badaniu Mr w grupie Cł był 
prawidłowy u 16 badanych, a w pozostałych przy-
padkach stwierdzano niejednorodność miąższu 
trzustki, obecność zwapnień lub częściowe stłusz-
czenie narządu. w grupie CC u 10 pacjentów 
stwierdzono stłuszczenie narządu, a u 8 jego zanik. 
w powyższej grupie statystycznie istotnie częściej 
występowało zarówno stłuszczenie (p < 0,0004 vs 
grupa ZO oraz p < 0,0011 vs grupa Cł), jak i za-
nik (p < 0,0031 vs grupa ZO oraz p < 0,0064 vs 
grupa Cł). 

Dyskusja

w 1980 r. opublikowano pierwsze analizy ba-
dań uSG trzustki chorych na CF. Badaniami objęto 

Material and methods. The study comprised 17 patients with two severe CFTR mutations (SS group) and 18 patients 
with one mild mutation (SM group). Control group comprised 20 healthy subjects (HS). 
Results. Fatty replacement of pancreatic tissue and pancreatic atrophy was noted in 10 and 8 CC patients, respecti-
vely. Both findings were more common in CC group than in the others (pancreatic steatosis: p < 0.0004 vs HS and  
p < 0.0011 vs SM; organ atrophy: p < 0.0031 vs HS and p < 0.0064 vs SM). In conclusion, pancreatic morphology 
strongly correlates with genotype. 
Conclusions. Pancreatic steatosis and/or atrophy occur almost exclusively in patients with two severe CFTR muta-
tions. 
Key words: cystic fibrosis, genotype, pancreatic morphology, magnetic resonance.

Tabela 1. Podstawowa charakterystyka badanych osób

CC CŁ ZO

Płeć (kobiety/mężczyźni) 9/8 11/7 10/10

wiek (lata) Xśr ± SeM 21,1 ± 1,2 21,6 ± 1,3 23,0 ± 0,6

mediana 19,5 21,5 22,6

BMI (kg/m2) Xśr ± SeM 19,5 ± 0,5 21,0 ± 0,5 21,1 ± 0,4

mediana 18,9 20,9 21,1
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wówczas 26 pacjentów w wieku 8–30 lat. u 6 spo-
śród nich odnotowano wzmożoną echogeniczność 
trzustki, a u 2 pacjentów z klinicznymi objawami 
zapalenia trzustki stwierdzono brak echa i powięk-
szenie głowy narządu. u 14 chorych właściwa oce-
na sonograficzna trzustki okazała się niemożliwa, 
ze względu na trudności w uwidocznieniu narzą-
du. uznano wówczas, że wzmożona echogenicz-
ność narządu wynika z zastąpienia prawidłowej 
tkanki gruczołowej tkanką tłuszczową i włóknistą, 
co wcześniej opisywano u pacjentów z CF na pod-
stawie licznych badań autopsyjnych [3]. 

w kolejnym pracach, Phillips i wsp. [4], wilson- 
-Sharp i wsp. [5] oraz Swobodnik i wsp. [6] udoku-
mentowali podobne obserwacje. Główną odnoto-
waną zmianą był wzrost echogeniczności trzustki, 
od umiarkowanego do wyraźnego. Dwa pierwsze 
zespoły badaczy sugerowały występowanie ścisłego 
związku morfologii i zewnątrzwydzielniczej funk-
cji trzustki. Aczkolwiek ocena funkcji trzustki miała 
charakter subiektywny (potrzeba suplementacji en-
zymatycznej). Swobodnik i wsp. [6], używając testu 
NBT-PABA, stwierdzili brak takiej zależności. Jed-
nakże w żadnej z powyższych prac nie dokonano 
analizy statystycznej. 

Pod koniec lat 80. i na początku 90. XX wieku 
rozpoczęto analizę obrazów Mr trzustki u chorych 
na CF [7–11]. wyniki tych badań zostały usystema-
tyzowane przez kinga i wsp. [12], którzy powołali 
się na własne doświadczenia oraz doniesienia wcze-
śniej cytowanych autorów. w badaniu Mr najczę-
ściej stwierdzano zwiększenie intensywności sygnału 
w sekwencji T1, charakterystyczne dla stłuszczenia 
narządu, a także obniżenie intensywności sygnału 

w sekwencjach T1 i T2, odpowiadające włóknieniu 
trzustki. Podkreślano, że obraz całkowitego stłusz-
czenia trzustki manifestującego się szczególnie wy-
sokim sygnałem w sekwencji T1 bardzo dobrze ko-
reluje z klinicznie zaawansowaną chorobą trzustki. 

Do 1989 r. analiza molekularna genu CFTR by-
ła niedostępna [13, 14]. Stąd w okresie początko-
wych badań morfologicznych analiza porównaw-
cza morfologii i podłoża molekularnego była nie-
możliwa. w okresie późniejszym nikt dokładnych 
porównań nie przeprowadził. Jedynie w niewielkiej 
grupie chorych porównano intensywność sygnału 
z i bez mutacji F508del, nie stwierdzając żadnych 
różnic [11]. w badaniu własnym wykazano wystę-
powanie bardzo silnej korelacji genotypu z morfo-
logią trzustki, co w świetle doświadczeń własnych 
i publikacji innych autorów potwierdza wcześniej 
udokumentowany związek genotypu z funkcją ze-
wnątrzwydzielniczą trzustki [2, 15–17]. 

Wnioski

Morfologia trzustki koreluje w bardzo ścisły spo-
sób z genotypem. Zanik i/lub stłuszczenie narządu 
stwierdza się prawie wyłącznie u chorych z obec-
nością dwóch ciężkich mutacji genu CFTR.

Podziękowania: Analizę molekularną genu 
CFTR wykonano w ramach diagnostyki CF w Insty-
tucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu (prof. 
Michał witt) oraz Zakładzie Genetyki Człowieka 
Instytutu Matki i Dziecka w warszawie (prof. Jerzy 
Bal i dr Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska).
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