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Streszczenie
Cel: Stężenie cytruliny we osoczu jest uznanym markerem wydolności jelita cienkiego. Celem badania było ocena korelacji między stężeniem
cytruliny a możliwością redukcji podaży dożylnej u chorych dorosłych z zespołem krótkiego jelita zależnym od żywienia pozajelitowego.
Metody: W tym celu oznaczyliśmy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej poziom cytruliny w osoczu u 29 pacjentów z żywionych
pozajelitowo w ośrodku żywienia pozajelitowego w Warszawie. Oznaczenie zostało przeprowadzone w 2014 – 2015 r., a po około 12 miesiącach,
w 2016 r oceniliśmy korelację pomiędzy stężeniem cytruliny, a stopniem redukcji podaży pozajelitowej u badanych pacjentów, dokonanej
na podstawie oceny klinicznej wydolności przewodu pokarmowego. Wyniki zostały opracowane statystycznie z użyciem testu t-Studenta.
Wyniki: Poziom cytruliny u dwudziestu dziewięciu przebadanych pacjentów wahał się w granicach 6,1 – 44,9 µmol/L (średnio 19,9
µmol/L). U sześciu chorych, u których całkowicie odstawiono żywienie pozajelitowe poziom cytruliny w osoczu wahał się pomiędzy
19,5 – 44,9 µmol/L (średnio 28,7 µmol/L). U czterech pacjentów, u których stężenie cytruliny wynosiło pomiędzy 19,0 – 30,6 µmol/L
(średnio 23,8 µmol/L) żywienie pozajelitowe zostało zredukowane do pięciu wlewów na tydzień. U dziewiętnastu pacjentów, u których
nie można było zredukować podaży pozajelitowej, poziom cytruliny wahał się pomiędzy 6,1 – 18,8 µmol/L (średnio 15,3 µmol/L). Poziom
cytruliny w łącznej grupie pacjentów, u których zredukowano lub całkowicie odstawiono żywienie pozajelitowe był statystycznie niższy
od poziomu cytruliny u pacjentów całkowicie zależnych od żywienia pozajelitowego (p = 0,0001).
Wnioski: Wartość stężenia cytruliny w osoczu jest dobrym prognostykiem możliwości całkowitego lub częściowego odstawienia żywienia
pozajelitowego u pacjentów z zespołem krótkiego jelita.
Abstract
Aim of the study: Citrulline is a recognized marker of small bowel mass and function. The aim of this study was to identify plasma citrulline
concentration that permitted adult patients to be partially or completely weaned off total parenteral nutrtion (TPN).
Materials and Methods: We measured plasma citrulline in 29 adult TPN patients in Warsaw hospital in 2014 and 2015. We evaluated how
many of those patients were weaned from TPN or whether there was a decrease in the frequency of parenteral nutrition (PN) over the
following year. Citrulline was assayed in deproteinised plasma samples using HPLC with fluorescence detection after derivatization in
a timed reaction with o-phtalaldehyde and mercaptoethanol as described by Kilpatric. The group of weaned patients were compared
to the TPN-dependent using Student’s t-test.
Results: Citrulline levels among the 29 patients ranged from 6.1 to 44.9 µmol/L (average 19.9 µmol/L). Six patients were completely
weaned off PN over one year. Their citrulline levels were between 19,5 and 44.9 (average 28,7) µmol/L and were the highest measured in
the patient population. Four patients with citrulline levels between 19.0 and 30.6 (average 23.8) µmol/L) had PN 5 days each week. The
19 patients who were totally dependent on PN had citrulline levels between 6.1 and 18.8 (average 15.3) µmol/L. There was a statistically
significant difference between weaned and dependent on parenteral nutrition patients (p=0.0001).
Conclusions: Patients receiving TPN who have a high blood citrulline level may be able to be weaned off PN. This may reflect better
intestinal mass and function. Citrulline levels may be a good predictor for weaning patients off PN or diminishing the frequency of PN.
Słowa kluczowe: cytrulina, biomarker, żywienie pozajelitowe, zespół krótkiego jelita.
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Wstęp
ograniczone ze względu na konieczność dysponowania wyspecjaUtrata znacznej części jelita cienkiego prowadzi do stanu okrelizowanym sprzętem do analizy oraz, przede wszystkim, na brak
ślanego jako zespół krótkiego jelita (ZKJ), charakteryzującego się
wystandaryzowanych wartości stężeń cytruliny jako prognostyczzaburzeniami wchłaniania wody, elektrolitów i makroskładników
nego parametru adaptacji jelita po rozległej resekcji.
żywieniowych, a w konsekwencji do odwodnienia i niedożywieStężenie cytruliny w osoczu zdrowych ludzi wynosi ok. 40 µmonia, wymagającego zastosowania żywienia pozajelitowego [1].
l/L [4, 5]. Parametr ten jest uznanym, potwierdzonym wieloma
Uważa się, że pacjenci z długością pozostawionego jelita poniżej
pracami, markerem długości jelita cienkiego, ale jego wartość
50 cm wymagają żywienia pozajelitowego długoterminowo, a naprognostyczna efektu adaptacji pozostałego po resekcji jelita
wet dożywotnio [2]. Istotny wpływ na poresekcyjną wydolność
cienkiego nie jest w pełni poznana.
przewodu pokarmowego poza długością pozostawionego jelita,
Nasze pilotowe badanie miało na celu ustalenie czy istnieje koma jego stan funkcjonalny i możliwości przystosowawcze. Adarelacja pomiędzy poziomem cytruliny w surowicy, a zależnością
ptacja jelita, trwająca przez ok. 2 lata po resekcji, dzięki zachodząod żywienia pozajelitowego dorosłych pacjentów po rozległej
cym zmianom anatomicznym, histologicznym i biochemicznym
resekcji jelita cienkiego, przy czym miarą tej zależności jest częprowadzi do zwiększenia wchłaniania składników odżywczych
stość wlewów mieszaniny odżywczej.
i wody w stopniu pozwalającym na znaczną redukcję suplementacji pozajelitowej lub jej całkowite zakończenie [3]. Idealne leczenie
Materiał i metody
żywieniowe chorego z ZKJ polega na utrzymaniu optymalnej poPoziom cytruliny w osoczu oznaczono u 29 pacjentów z zespołem
daży doustnej i uzupełnieniu jej podażą pozajelitową o odpowiedkrótkiego jelita, żywionych pozajelitowo w ośrodku leczenia żywienim składzie i objętości, stopniowo redukowaną adekwatnie do
niowego w Warszawie, w latach 2014 – 2015, a w roku 2016 w tej
zwiększającego się wchłaniania jelitowego. Takie postępowanie
grupie chorych oceniono zmiany w programie żywienia (zmniejszenie częstości przetoczeń, zakończenie suplementacji pozajelitowej)
korzystnie wpływa na proces adaptacji jelita (rehabilitacja jelita)
oraz zmniejsza ryzyko powikłań żywienia pozajelitowego, zwłaszi korelację pomiędzy wyjściowym poziomem cytruliny, a obsercza metabolicznych i narządowych, będących między innymi
wowaną poprawą wydolności przewodu pokarmowego. Wszyscy
skutkiem niedostosowanej suplementacji dożylnej. Planowanie
zakwalifikowani do badania pacjenci otrzymywali żywienie pozadługotrwałej terapii chorego z ZKJ, ustalanie zaleceń dietetyczjelitowe przez okres co najmniej jednego roku, z częstotliwością
nych oraz podejmowanie decyzji o ewentualnej redukcji żywienia
w chwili oznaczania poziomu cytruliny siedem wlewów w tygodniu.
pozajelitowego opiera się na danych klinicznych, laboratoryjChorzy z chorobami wątroby, niewydolnością nerek, nowotwonych i empirycznej ocenie wyników wprowadzanych zmian (np.
rem, cukrzycą nie byli zakwalifikowani do badania. Etiologia zetolerancji zwiększenia podaży doustnej lub redukcji objętości
społu krótkiego jelita obejmowała niedokrwienie jelita, choroba
żywienia pozajelitowego). Istotne znaczenie ma w tym postępoLeśniowskiego-Crohna oraz urazy jelita cienkiego. Stan odżywiewaniu określenie aktualnej i potencjalnie możliwej do osiągnięcia
nia badanych pacjentów był prawidłowy i stabilny.
wydolności jelita w zakresie wchłaniania makroskładników, wody,
Charakterystyka chorych objętych badaniem przedstawiona jest
jonów, witamin i mikroelementów. Obecnie jedynym powszechw tabeli I.
nie stosowanym wskaźnikiem funkcji przewodu
pokarmowego u chorych z ZKJ jest długość pozoTabela I. Charakterystyka pacjentów objętych badaniem.
stawionego jelita i jego anatomia, zwłaszcza obecWiek (zakres)
21-79
ność okrężnicy. Dane te są ustalane w różny sposób,
najczęściej na podstawie opisu operacji resekcyjnej
Płeć
lub pooperacyjnej oceny radiologicznej i zwykle są
Kobiety
8
mało precyzyjne. Ponadto często obserwowana jest
Mężczyźni
21
niezgodna z przewidywaniami reakcja na zmiany
BMI (zakres)
>18.5 (18,5 – 22)
leczenia np. nietolerancja redukcji żywienia pozaEtiologia jelita krótkiego
jelitowego u chorego z potencjalnie wystarczającą
Choroba Leśniowskiego-Crohn’a
3
długością jelita. Wyjaśnieniem takiej sytuacji mogą
Choroba naczyń trzewnych
9
być: błędna ocena długości pozostawionego jelita,
Zaburzenia genetyczne
2
zły stan pozostawionego jelita skutkujący zaburzePowikłania pooperacyjne
10
niami wchłaniania lub motoryki, ale również nieUraz
5
przestrzeganie zaleceń przez pacjenta leczonego
Liczba wlewów żywienia pozajelitowego w tygodniu
7
w warunkach domowych. Dla rozstrzygnięcia wątpliIlość przyjmowanych kcal drogą pozajelitową (zakres) 1210 ( 1020 – 1410)
wości i ustalenia optymalnego postępowania bardzo
Szacunkowa długość pozostałego jelita cienkiego
pomocnym byłby dodatkowy, obiektywny parametr
< 50 cm
12
określający wydolność jelita. Prace Crenn i wsp. [4,
50 – 100 cm
3
5] wykazały, że markerem biochemicznym długości
>100 cm
14
i funkcjonalności jelita może być stężenie cytruliny
w osoczu. Niestety, jej rutynowe zastosowanie jest
12
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Analizę stężenia cytruliny w osoczu
Tabela II. Stężenie cytruliny w osoczu pacjentów oraz ilość dni stosowanego żywienia pozajelitowego w tygodniu.
prowadzono z zastosowaniem tech* różnica statystycznie znacząca w stosunku do pacjentów całkowicie zależnych od żywienia pozajelitowego, p=0,0001;
niki wysokosprawnej chromatografii
test t-Studenta.
cieczowej (HPLC) z detekcją fluoroIlość dni stosowania żywienia
Ogół pacjentów
Średnie stężenie cytruliny
scencyjną (Kilpatrick i wsp. [13]) po
pozajelitowego w tygodniu
n = 29
we krwi (µmol/L)
po zakończeniu badania
uprzednim jej upochodnieniu w reCałkowicie
zależni
od
żywienia
15,3
±
1,06
akcji z dialdehydem orto-ftalowym
pozajelitowego n=19
7
(OPA). Upochodnione próbki (25μl)
(zakres)
( 6,1 – 18,8)
nastrzykiwano na kolumnę TherCzęściowo zależni od żywienia
23,8
mo Hypersil Gold BDS C18 (150 x
pozajelitowego n=4
5
4.6 mm x 5μ) a rozdziały chroma(zakres)
(19,0 – 30,6)
tograficzne prowadzono używając
Odstawieni od żywienia
28,7
pozajelitowego n=6
0
jako fazy ruchomej 50 mM buforu
(zakres)
(19,5 – 44,9)
fosforanowego (KH2PO4/K2HPO4)
Częściowo zależni i całkowicie
26,7 + 2,5 *
zawierającego 10% (v/v) metanol
niezależni od żywienia
(pH 6.2) (faza A) i metanolu (faza B).
0-5
pozajelitowego n=10
Fluorymetrycznych pomiarów orto(zakres)
(19,0 – 44,9)
-ftalaldehydowej pochodnej cytruliny dokonywano przy długościach
statystycznie większe w stosunku do pacjentów całkowicie zależfal detektora: wzbudzenia, l=340 i emisji l=455nm.
nych od żywienia pozajelitowego ( p=0,0001).
Poziomy cytruliny w osoczu pacjentów oraz zależność od ilości dni
Unikalność grup pacjentów, u których można było zredukować
stosowania żywienia pozajelitowego przedstawiono w tabeli II.
częstość podawania żywienia pozajelitowego lub zaprzestać jego
podawania nie pozwoliła na zastosowanie metod statystycznych.
Grupy te ze względu na małą liczebność mogły być porównane
opierając się na opisach wartości średnich. Z zastosowaniem testu
t-Studenta porównano grupę pacjentów całkowicie zależnych
od żywienia pozajelitowego z łączną grupą pacjentów, u których
można było zredukować lub zaprzestać żywienia pozajelitowego.
Wartość p˂ 0,05 oznacza różnicę statystycznie znaczącą.
Wyniki
Stężenie cytruliny w surowicy u wszystkich przebadanych pacjentów wahało się w granicach 6,1 – 44,9 µmol/L (średnio 19,9
µmol/L).
W grupie dziewiętnastu pacjentów, u których utrzymanie żywienia
pozajelitowego wymagane było przez siedem dni w tygodniu stężenie cytruliny wynosiło 6,1 – 18,8 µmol/L (średnio 15,3 µmol/L).
W grupie czterech pacjentów, u których zredukowano żywienie
pozajelitowe z 7 do 5 wlewów w tygodniu, stężenie cytruliny wynosiło 19,0 – 30,6 µmol/L (średnio 23,8 µmol/L) i było o 35,7% wyższe niż w grupie całkowicie zależnej od żywienia pozajelitowego.
Pełną autonomię żywieniową uzyskało sześciu pacjentów, u których wartości stężenia cytruliny znalazły się w przedziale 19,5
– 44,9 µmol/L (średnio 28,7 µmol/L) i były o 46,7% wyższe od
wartości uzyskanych u pacjentów całkowicie zależnych od żywienia pozajelitowego.
Wartości stężenia cytruliny u pacjentów, którzy odzyskali autonomię żywieniową były o ok. 5% wyższe od wartości cytruliny,
u których zredukowano częstotliwość podawania żywienia.
Średnia wartość cytruliny w grupie łącznej pacjentów, u których
można było zredukować lub zaprzestać żywienia pozajelitowego
wynosiła 26,7 µmol/L i była o 42,7% wyższa od stężenia cytruliny
w grupie pacjentów całkowicie zależnych od żywienia pozajelitowego (15,3 µmol/L). Wartości cytruliny u tych pacjentów były

Dyskusja
Żywienie pozajelitowe pozwala utrzymać przy życiu chorych po
rozległej resekcji jelita cienkiego i wielu z nich umożliwia realizację
planów rodzinnych, zawodowych i społecznych. Jednakże jego
długotrwałe stosowanie może powodować poważne następstwa
zdrowotne oraz istotnie pogarszać jakość życia. Najpoważniejszym powikłaniem, obarczonym ryzykiem zgonu jest odcewnikowe zakażenie krwi [7], będące bezpośrednim zagrożeniem życia,
zaburzającym przebieg żywienia, wymagającym hospitalizacji,
znacznie zwiększającym koszty leczenia. W przebiegu długotrwałego żywienia pozajelitowego mogą rozwinąć się powikłania metaboliczne, będące często skutkiem niedostosowania suplementacji pozajelitowej do aktualnego zapotrzebowania chorego oraz
narządowe, wśród których najczęściej obserwuje się zaburzenia
wątrobowe [8] oraz chorobę metaboliczną kości [9].
Dlatego dostosowanie wielkości podaży pozajelitowej do zmieniającej się w przebiegu adaptacji wydolności jelita, poprzez redukcję
częstotliwości podawania żywienia pozajelitowego ma istotny
wpływ na zmniejszenie ryzyka powikłań metabolicznych i narządowych, jak również zakażeń odcewnikowych (zmniejszenie liczby
podłączeń), obniżenie kosztów związanych ze stosowaniem żywienia pozajelitowego jak i leczeniem opisanych wyżej powikłań,
oraz na poprawę jakości życia pacjenta. Liczba podłączeń żywienia
pozajelitowego w tygodniu zależy od długości i zdolności adaptacyjnych pozostałego po resekcji jelita cienkiego. Obecnie nie ma
rutynowo stosowanego parametru określającego zdolność jelita
do wchłaniania składników żywieniowych. Cytrulina, ze względu
na swój metabolizm, ma wszelkie właściwości by stać się rutynowo
stosowanym markerem funkcjonalności jelit, a co za tym idzie
prognostykiem odstawienia żywienia pozajelitowego. Cytrulina
jest wytwarzana przez enterocyty głównie z glutaminy [10], oraz
13
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wartość > 20 µmol/L było możliwe zmniejszenie
częstotliwości podawania żywienia pozajelitowego,
ale do dnia dzisiejszego pacjenci ci nie są w pełni od
niego niezależni.
Dopiero średnia wartość stężenia cytruliny 28 µmol/L
pozwoliła na uzyskanie autonomii żywieniowej.
U wszystkich pacjentów, u których możliwe było odstawienie lub zmniejszenie częstotliwości podawania żywienia pozajelitowego szacunkowa długość
pozostawionego jelita cienkiego przekraczała 50 cm,
u większości 100 cm. Jednak u czterech pacjentów
z udokumentowaną długością jelita powyżej 100
Rycina 1. Schemat metabolizmu argininy, cytruliny i związanych z nimi aminokwasów. ARG –
arginina; ARGase – arginaza; ASS+ASL – syntetaza i liaza argininobursztynowa; CIT – cytrulina;
cm i u których stężenie cytruliny wyniosło poniżej
GLN – glutamina; GLNase – glutaminaza; GLU – glutaminian; OAT – aminotransferaza ornitynowa;
20 µmol/L, nie udało się zredukować podaży drogą
OCT – karbamoilotransferaza ornitynowej; ORN – ornityna.
pozajelitową. Potwierdza to naszą obserwację, że
z argininy [11]. Ze względu na minimalną aktywność w jelicie
cytrulina może być wskaźnikiem prognostycznym dla odzyskania
syntetazy argininobursztynianowej (enzymu metabolizującego
autonomii pokarmowej chorych z zespołem krótkiego jelita odcytrulinę), jest ona uwalniana bezpośrednio do krążenia wrotnego
powiedniejszym niż bezwzględna długość pozostawionego jelita.
[10], z którego, w przeciwieństwie do pozostałych aminokwasów,
Dalsze wieloośrodkowe badania z dużą ilością pacjentów, ponie jest wychwytywana przez hepatocyty [12]. Cytrulina dostaje
zwoliłyby na uzyskanie wiarygodnej wartości stężenia cytruliny,
się do nerek, które przekształcają ją z powrotem w argininę. Cykl
która mogłaby być stosowana nie tylko jako marker odstawienia
przemian biochemicznych cytruliny przedstawiony jest na Ryc.1.
żywienia pozajelitowego, ale również jako prognostyk zmniejszePonieważ jedynym źródłem egzogennym cytruliny jest arbuz
nia częstości jego podawania.
[13], którego spożycie jest ograniczone i łatwe do kontroli, oznaczone w odpowiednich warunkach stężenie cytruliny w osoczu
Wnioski
całkowicie odzwierciedla ilość tego aminokwasu wyprodukowaną
Opracowanie parametru pozwalającego na prognozę leczenia
przez enterocyty. W następstwie wycięcia jelita cienkiego masa
żywieniowego i częściowe odstawienie od żywienia pozajelitoenterocytów zmniejsza się, a obserwowana hipocytrulinemia jest
wego w wymierny sposób wpłynie nie tylko na komfort życia
proporcjonalna do rozległości resekcji i stanu funkcjonalnego
pacjenta, lecz również na zmniejszenie liczby powikłań oraz koszty
jelita [4, 5].
związane z samym żywieniem jak i leczeniem powikłań. Nasze
Dotychczasowe prace skupiają się głównie na opracowaniu
pilotowe badanie pokazało, że cytrulina może być przydatnym
wartości stężenia cytruliny pozwalającej na wyznaczenie graparametrem prognostycznym pomocnym w klasyfikacji pacjenta
nicy pomiędzy uzyskaniem całkowitej autonomii od żywienia
do redukcji lub odstawienia żywienia pozajelitowego u chorych
pozajelitowego a zależnością od żywienia pozajelitowego. Jak
z zespołem krótkiego jelita.
wspomnieliśmy powyżej, redukcja żywienia pozajelitowego nawet o jeden dzień w tygodniu ma pozytywne konsekwencje dla
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