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Summary
A new experimental rabbit mode| of partial portal and arterial exclusion based on a highly modified Pringle's

manoeuvr€ is described. Approximately 4/5 of the total liver capacity is deprived of arterial and portal su[ply,
thereby enabling it to exist autonomously for some time in an orthotopic position, perfused with a specially
prepared liquid. The remaining 1/5 in the form of the so-called "self-dependent" lobe maintains its own physio-
logical circulation. The lobe in question is indispensable and simultaneously quite sufficient for the current
metabolism of all anesthetic drugs during an experiment of long duration.ln this way drug accumulation is
avoided. At the same time its entire glycogen store is quite accessible for all other rabbit organs, especially for
the central nervous system. Ultimately, the cannulation of the common biliary duct successfully prevents
intrahepatic cholestasis. This model is of no direct clinical importance,lrut is of great biotogicaI significance.
Depending on the need it can be useful in various experiments on liver pathophysiology, of interest for new
hepatoprotective drugs, or new perf'usion liquids under various conditions, e.g. acute hyperthermic, hypo-
thermic or normothermic ischemia. [t is the author's opinion that the model surpasses the perfusion of
isolated rabbit liver models, as well as other experimental partial liver exclusion models known so far.
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Opisano dotychczas szereg zwierzęcych modeli do-
świadczalnych częściowego wyłączenia wątrobowe-
go (CzWW) (3,7,13,22,30,36,37), a wszystkie po-
le.gały na pozbawieniu dopływu krwi zyły wrotnej
(ZW) i tętnicy wątrobowej (TW) do wyłączonego ob-
szaru wątroby - najczęściej do jednego wybranego
płata; są one w istocie jedynie pewnymi odmianami
manewru Pringle'a (polegającego na czasowym za-
ciśnięciu całego wtęzadŁa wątrobowo-dwunastnicze-
go) i doĘchczas wykorzystywane byĘ do badań nad
ostrym niedokrwieniem wątroby (ONW) (4, I1,32,
40), hepatoprotekcyj nymi właśc iwo śc iami r ożny ch
farmaceutykow (16) czy pĘnów perfuzyjnych (18).

Wspolnym mankamentem wszystkich dotychczaso-
!\ych modeli CzWW j es t to, że wyŁączona z kr Ęenia
wrotnego i tętniczego część wątroby (WCzW) pozo-
staje w całkowitym niedokrwieniu i brak jest mozli-
wości jej perfuzji.

Celem pracy było opracowanie takiego modęlu
CzWW w którym mozliwę byłoby uniknięcie manka-
mentów stwarzanych przez dotychczas stosowane.

Wykorzystując specyfikę budowy anatomicznej
wątroby krolika polegającą na tym, że poszczególne
płaty narządu nie będąc otoczone jednolitą wspólną
torebkąłącznotkankową,pozostają,,rozczłottkowane"
Iprzęz to wątroba nie tworzy klasycznej wnęki - za-

proponowano nowy, oryginalny model CzWW, róż-
niący się od dotychczasowych tym,że WCzW można
perfundow ac bęzkonieczności chirurgic znego usuwa-
nia narządu z ustroju zwierzęcia.

Ęm samym można by w bezpośredni sposób testo-
wać - w warunkach eksperymentalnych - np. nowe
pĘny perfu zyjno-prezerwacyjne, środki hepatoprotek-
cy jne czy w b ardzi ej pr ecy zy jny sp o s ób b adać natych-
mi astowe skutki działanja r o żny ch sub stancj i farma-
kologicznie czynnych (w tym toksyn, leków, hormo-
nów) na wątrobę, dla ktorych dotychczas nie stosowa-
no takiego sposobu badania (I,2I,34) - a dla tego
typu badań niekonieczna jest perfuzja całej wątroby.
M.in. w tymzawaĘjest sens wprowadzania nowego
modelu CzWW w sytuacji istniejących dotychczas
kilku innych.

Mateliał imetody
Do kreowania modelu wyjściowo wykorzystano znany

w praktyce klinicznej (od l908 r.) manewr Pringle'a, który
do realizacji celu pracy należało istotnie zmodyfikować. Mo-
dyfi kacj e obej mowały : pozostawienie j ednego z płatów (na-
zwanego ,,samodzielnym") w niezmienionym krążeniu fizjo-
logicznym (ryc. 2), podwiazanie tętnicy krezkowej przed-
niej (TKP) oraz drenaż przewodu zółciowego wspólnego
(PZW) zapomocąkaniuli wprowadzonej do jego światła,
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Po otwarciu jamy brzlsznej z cięcia środkowego wzdłuż
linii pośrodkowej ciała przecina się wszystkie więzadła fik-
sujape wątrobę w prawym podżebrzu i w ten sposób cały
narząd zostaje uwolniony, co umozliwia jego mobilizację,
Po odpreparowaniu żylnego spływu wątrobowego pod prze-
poną pod ów spływ zostają podłozone dwie podwiązki
(ryc. 1). Następnie pierwsza kaniula jest zakładana do spły-
wu zylnego w kierunku dowątrobowym pod przeponą
(w miejscu oznaczonym ,.xx" na ryc.2), a podwiązka na niej
zawięana (ryc. 1). Druga kaniula jest zakładanado główne-
go pnia ZW w miejscu dokładnie powyżej płatowego odejś-
cia ZW w kierunku płata samodzielnego (w miejscu ozna-
czonym ,,x" na ryc. 2) i następnie tam ufiksowana podwiąz-
ką, Na tej samej wysokości następuje podwiązanie TKP.
W ten sposób WCzW obejmuje ok. 415 jej całkowitej obję-
tości, a równocześnie w niezmienionym flzjologicznym krą-
zeniu pozostaje płat samodzielny. Płat ten (dystalna jego
część oznaczona jest ,,a" na ryc. 3) jest zaopatrzony we włas-
ną odrębną niezależną od spĘwu zylnego pod przeponą
zyłę wątrobową(oznaczoną,,b" na ryc. 3). Krew z niej od-
pływa do żyły głównej doogonowej GGD) (oznaczonej ,,c"
na ryc. 3). Ujście jej znajduje się blisko zył prawej nerki
(oznaczonych ,,d" na ryc. 3). Tym właśnie szczegółem swej
budowy istotnie rózni się płat samodzielny od pozostałych
płatów. Za pośrednictwem kaniuli założonej do ZW w miej-
scu ,,x" (ryc. 2) - następuje perfuzla WCzĘ a płyn perfu-
zyjny jest odzyskiwany z powrotem po przejściu przez tę
część wątroby kaniulązałożonądo żylnego spływu wątrobo-
wego pod przeponąw miejscu ,,xx" (ryc, 2), nie mając kon-
taktu z kra;eniem systemowym. Pozbawione zaopatrzenla
wrotnego i tętniczego płaty WCzW są perfundowane, apłat
s amodzi e lny utrzymuj e swe fi zj olo gi czne funkcj e pr zez c ały
czas trrvania kursu perfuzji, Natychmiast po rozpoczęciu
perfuzji podwiazywana jest (na wysokości punktu ,,x") TKP
i odta! tylko płyn perfuzyjny przepływa przez WCzW. Już
podczas trwania perfuzji, ostatnia kaniula zakładana jest
do PZS/, aby umozliwic swobodny odpływ wydzieliny (kto-
rą w tym wypadku trudno nazwac żółcią) z perfundowanej
części narządu; l -2 mm powyzej ujścia przewodu pęcherzy-
kowego do PZW ,zal<ładasię samozacisk naczyniowy lub pod-
wiązkę, co umozliwia śledzenie tempa wydzielania ,,żółci"
(gdyż nie moze ona wpłlrvać wówczas do pęcherzyka i po-
przezkaniulę wydostaje się na zewnątrz) przez WCzW czy
odnotowanie molnentu samoistnego zatrzymania tego wy-
dzielania.

ZYŁY WĄTROBOWE
(wątrobowy spływ zylny)

ZYŁA GŁOWNA
DOOGONOWA

Ryc.2

Ryc.3

Wyniki iomówienie
Uzyskano warunki autonomicznego funkcj onowa-

nia około 4/5 objętości wątrobyw ostrymniedokrwie-
niu (ON) bęzkonieczności usuwania jej z ustroju kró-
lika. Tę część wątroby mozna następnie perfundowac
za pomocą dwóch kaniul pĘnem o dowolnym skła-
dzie, podgrzanym do dowolnej temperatury stwarza-
jąc (zależnie od potrzeb) warunki np. ON w nonno-,
hyper- czy hipotermii. Ęm samym można przepto-
wadzac róznorodne eksperymenty z zahesu perfuzji,
hepatoprotekcji, toksykologii itp.; stwarza to możli-
wo ś c i bezpo średniej ob s erwacj i skutkow działania tęs-
towanego czynnika na hepatocyty i mikrokrązenie;
w dowolnym momencie mozna pobierać probki
płnu z kaniuli odprowadzającej płyn z WCzW (do
b adań biochemi cznych, toksyko l o g iczny ch, skutków
poniedokrwiennego uszkodzenia, itp.). Wówczas od-
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zwierciedlają one jedynie zjawiska zachodzące w tej
części wątroby - nie zakłócane żadnymi innymi pro-
cesami równolegle przebiegającymi w innych narzą-
dach zwterzęcia, co miałoby miejsce, gdyby probki do
takich badań pobierane byW z żyĘ obwodowej, Rów-
nież w dowolnym momencię - zapomocą igły biop-
syj nej - mozna p ob ierać z tej części wątroby fragmen-
ty miĘszu do badaniamikroskopowego i/lub badania
ultrastruktur komórkowych w powiększeniu mikrosko-
pu elektronowego.

Kaniulacja PZW w prosty sposob skutecznie unie-
możliwiła wytworz eni e warunkó w zagr ożeni a cho l e-
stazą wewn ątrzw ątr obową i wszelkich kons ekwencj i
zntązwiązanych,

Wytworzenie sluacj i pozostawienia w niezmienio-
nym fizjologicznym krązeniu jednego płata wątroby,
powinno (w zamiarze autora, ale wymaga to nauko-
we go udowodnienia) wywołać trzy da|sze konsekwen-
cje: 1 - leki anestetyczne podawane w ciągu całego
eksperymenfu, na bieżąco powinny być metabolizo-
wane w nim do nieczynnych metabolitów, co ma za-
pobiegać mozliwości ich kumulowania się, jeśliby
perfilzja trwała kilka/kilkanaście godzin, 2 - zapasy
gliko genu zgr omadzone wcze śniej w tym płaci e, mo gą
byc bez przeszkod wykorzysĘwane przez pozostałe
narządy zwierzęcta, przede wszystkim przez ośrodko-
wy układ nerwowy (OUN), 3 - nie ma tzw, okresu
bezwątrobowego w ciągu trwania eksperymentu, co
szczegóInie ważne jest dla OIIN; najprawdopodobniej
nie będzie on zatruwany toksycznymi produktamiprze-
miany materii, jak byłoby to w przypadku braku od-
truwających czynności wątroby. M.in. jeden z końco-
wych produktów przemian białkowych - amoniak,
może być w płacie ,,samodzielnym" przetwarzany
w nietrujący mocznik.

Wszystko powyzsze składa się na to, że perĄzję
w oparciu o proponowany model można prowadzić
przez dowolnie długi czas, ograniczony jedynie okre-
sem przeżycia miĘszu WCzW w warunkach ONW
(co w przypadku ON w hipotermii przekłada się na
nawet kilkadziesiąt godzin).

DoĘchczas opracowano kilka zwievęcych modeli
doświadczalnych całkowitego wyłączenia wątrobowego,
stosowanych głownie w celu badania niewydolności
wątroby w wyniku jej ON i/lub badania patofizjologii
tego narządu (I4,23,27). Wszystkie te modele wy-
magaĘ dekompre sj i krązen i a wrotne go, p oniew aż c ał-
kowite zamknięcie \<rĘentawrotnego na 30 minutjest
np. dla szczura śmiertelne (25). Ponadto, tak jak to
jest w wypadku modelu porto-cava (tzn. omijającęgo
wątrobę zespolenia sposobem ,,koniec do boku" ZW
zZGD), kiedy w celu uniknięcia destabilizacjikrĘe-
nia systemowego należy zacisnąópieńtrzewny i tętni-
cę krezkową gomą - przymusowo występuje potrze-
ba wykonania pozaustroj owego zespolenia porto-cava.

Najbardziej rozpowszechnionym eksperymentalnym
modelem zwierzęcymONW jest tzw. porto-cava shunt
(2, 20, 26, 28, 35, 4l). Jakkolwiek jest on najłatwiej-
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szy do wykonania, to jednak jest bardzo grożny zpo-
wodu zagr ożenia wystąpieniem enc e falopatii. P onad-
to - wykonywany na duĘch zwierzętach obarczony
jest bardzo wysoką śmiertelnością okołooperacyjną
(rzędu nawet 77oń przed końcem pierwszej doby od
wykonania zespolenia), prawie zawsze z powodu
śpiączki (5),

Opracowano również ltczne modele zwtęrzęcę
CzWW ale prawie wszystkie byĘ wykonane na szczl-
rach. Niektóre z nich są całkiem proste do wykonania.
Do najbardziej rozpowszechnionych i znanych nale-
zą: model Hasselgrena (3, 13), model Manentiego (22),
embolizacj a(36,37) lub podwiązanie wybranego pła-
towego (30) lub segmentarnego (7) odgałęzieniaZW.

W modelu Has selgren a zaciska s i ę odgałęz ienia ŻW
i TW - zaopatrujące lewy i środkowy płat narządtl
szczulra, W ten sposób prawie 70"ń objętości wątroby
zostaje wyłączone z jakiegokolwiek krążenia. Ale
wówczas w obrębie WCzW dochodzi do zalegania
krwi zylnej w niej ,,uwięzionej". Model ten został
wymyślony przede wszystkim w celu zapobiegnięcia
wystąpieniu wtómej endotoksemii j elitowej (występu-
jącej po całkowitym wyłączeniu wątrobowym; do en-
dotoksemii dochodzi wówczas w wyniku bakteryjnej
penetracji przez przekrwioną biernie ścianę jelita).
Jednakze model Hasselgrena CzWW uniemożliwia
prowadzenie perfuzj i WCzW.

Model Manentiego jest bardzo podobny do poprzed-
niego. Wyłączenie wątrobowe doĘcry także płata środ-
kowego i lewego wątroby szczllra, ale nie podwiązuje
s i ę gałęzi TW zmięrzaj ących do wyłącz onych płatów ;

nie jest to zatem klasyczne CzWW.
W proponowanym modelu zachowuje się w pełni

autonomiczne funkcjonowanie WCzW - w przeci-
wieństwie do dotychczasowych, w których WCzW
jedynie obumierała w wyniku ON. Ale osiągnięcie ta-
kich warunków jest mozliwe dopiero po dokonaniu
wcześniej wymienionych modyfikacj i manewru Prin-
gle'a.

Szcze gó|nię w ażne okazuj e s i ę zap ewni eni e b e zop o -
rowego wypŁywu ,,żółc1" zWCzW,co osiąga sięprzez
kaniulację PZW. W cholestazie komórki Browicza-
-Kupffera produkują znaczn:re zwiększone ilości utle-
niaczy indukowanych endotoksynami (I9), znacznie
wzrasta indeks apoptozy (6,39) orazryzyko endotok-
semicznej niewydolności nerek i posocznicy (29, 37,
33). Detoksykacyjne i wydzielnicze funkcje wątroby
mogąbyć w pełni inależycie spełniane tylko pod wa-
runkiem pełnej drozności przewodów zółciowych -
wewnątrz- i zewnątrzwątrobowych. Potwierdz ają to
m.in. wyniki badań (15), kiedy wywoływano we-
w nątr zw ątrob o wą cho l e s tazę u szc nx ów p opr zez p o d-
wiązanie PZW, a następnie poddawano wątrobę ON
w normotermii. W ten sposób wykazano, że niedo-
krwienno-reperfuzyjne uszkodzenie wątroby j est więk-
sze i ma wręcz katastrofalne następstwa wówczas, gdy
ONW tow ar zy szyła cho le staz a - w p orównaniu z al7a-
logicznymi niedokrwiennymi uszkodzeniami bez pod-



wiązywani a P ŻW ( 1 5 ). Analo gtczne wyniki otrzyma-
no w doświadczeniach na świniach: wszystkie zwie-
rzętazpodwiązanymPŻW zmar§pomiędzy 12. a17 .

godzinąpo ONĘ podczas gdy wszystkie zwierzęta,
których wątroby zostaĘ poddane analogtcznemu ON
bezpodwiązywaniaPZW-przeĘĘpierwsządobę(12).

Jak wskazuj ą wyniki operacj i prawostronnej hemi-
hepatektomii u człowieka (kiedy to prawie 70%o cał-
kowitej objętości wątroby jest resekowane), pozosta-
jąca częśc wątroby zawsze jest całkowicie wystarcza-
jąca do ltrzymania wszystkich podstawowych fizjo-
logicznych funkcj i, j akie przypadają wątrobie ( 1 0, 1 6,
I7,24,38). Dlatego w proponowanym modelu zaled-
wie około 20%o objętości miązszu wątrobowego w for-
mie tzw. płata samodzielnego wystarczy pozostawic
w niezmienionej formie i w niezmienionym krązeniu
wrotnym. Pozostawienie płata samodzielnego ma j esz-
cze jedno znaczenię,. przyczyn|a się do zapobiegania
wystąpieniu następ stw endotoksemii j elitowopochod-
nej (8, 9).

Proponowany model warl j est szerszej rekomenda-
cji i rozpowszechnienia, gdyż daje szersze mozliwoś-
ci prow adzenia badań eksperymentalnych v,ryłączonej
części narządu niż dotychczas stosowane modele
CzWW.
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