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INTRODUCERE
Prin realizarea studiului prezentat, am abordat o problemă importantă de sănătate publică,
pancreatita acută reprezentând o afecțiune cu evoluție imprevizibilă, severă în aproximativ 20% din
cazuri, asociată cu numeroase complicații sistemice și risc crescut de mortalitate și morbiditate.
Pancreatita acută este o entitate patologică, ce ridică numeroase probleme de diagnostic şi tratament.
În forma ei severă reprezintă o adevarată provocare pentru medicul curant, consecutiv etiologiei
multiple, variate și nu întotdeauna evidentă, fiziopatologiei complexe şi incomplet descifrată,
diagnosticului dificil, alegerii oportunității terapiei conservatoare sau intervenției chirurgicale.
Tratamentul afecțiunii este cel mai frecvent nespecific, simptomatic și de susținere a funcțiilor vitale.
Identificarea cazurilor severe și calculul a diferiți indicatori prognostici au constituit premisele a
numeroase studii derulate până în prezent, în încercarea de a discerne concret între pacienții cu forme
ușoare/moderate și forme severe de boală. Au fost utilizate scorul Ranson, Imrie, APACHE II sau
APACHE-O (asociat cu indicele de masă corporeala), și scorul severității bazat pe examinarea computer
tomograf-Balthazar, sau diverși markeri biologici-proteina C reactivă, interleukina 6, activatorul tisular al
tripsinogenului, antiproteaze, tripsinogenul urinar, procalcitonina etc, fiecare cu rezultate benefice, în
procent variabil, în aprecierea gradului de severitate.
Studiul derulat a fost fundamentat de abordarea unei entități patogenice ce ridică numeroase
probleme de diagnostic și tratament, ce constituie o provocare atât prin prisma etiologiei multiple, a
fiziopatologiei complexe si incomplet elucidate, cât și prin alegerea măsurilor terapeutice oportune.
Relevanța studiului nostru rezidă din necesitatea diagnosticului prompt și precoce al pancreatitei acute, și
evaluarea rapidă a severității și indicatorilor prognostici întrucât PA este o afecțiune ce poate atinge un
procent ridicat al mortalității, în cazurile severe.
Regulile unei decizii clinice adecvate în managementul pacienților cu PA, implică utilizarea
scorurilor de apreciere a severității si prognosticului pacienților, în vederea alegerii oportunității
terapeutice si stabilirii managementului corect al afecțiunii.

STADIUL CUNOASTERII
Pancreatita acută (PA), afecțiune inflamatorie, caracterizată clinic prin sindrom algic abdominal și
biologic prin creșterea serică a enzimelor pancreatice, are litiaza veziculară și consumul de etanol drept
cele mai frecvente etiologii la primul atac, reprezentând aproximativ 75% din cazuri. Alte etiologii pot fi
reprezentate de afecțiuni metabolice (dislipidemii, hipercalcemie etc), vasculare, traumatice etc.
Aprecierea precisă a incidenței PA este dificil de relizat, având în vedere evoluția subclinică a
formelor ușoare sau moderate de boală sau exitusul rapid în cazul formelor fulminante. În Statele Unite
ale Americii, incidența anuală raportată este cuprinsă între 4.9-35 la 100000 de locuitori [4-10]. În plus,
incidența afecțiunii în multe țări europene este în creștere consecutiv creșterii consumului de etanol și a
mijloacelor diagnostice. Există o asociere puternică între sex, vârstă şi incidenţa PA, fiind mai frecventă
la bărbaţi și la vârste mai înaintate. Vârful incidenţei în cazul pancreatitei alcoolice este în decada a treia
şi a patra, iar în cazul etiologiei litiazice în ce-a de-a șaptea decadă.
Mortalitatea asociată PA a cunoscut o scădere apreciabilă, datorită îmbunătățirii mijloacelor
diagnostice și terapeutice, mai ales în cazul formelor severe, necrotico-hemoragice, procentul atins în
aceste cazuri fiind de până la 30%. Cauza deceselor, în primele două săptămâni de evoluție este de obicei
reprezentată de răspunsul inflamator sistemic (SIRS) și insuficiența multi-organică (MOFS), iar ulterior
de sepsis și complicațiile acestuia. Un studiu multicentric prospectiv, care a inclus 1005 subiecți, a
constatat o mortaltate de aproximativ 5%.
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Evoluţia naturală a pancreatitei acute include mai multe forme clinice, fiecare cu trăsături
specifice (clinice, fiziopatologice, radiologice, biochimice şi bacteriologice) necesitând tratament adaptat.
Diagnosticarea pancreatitei acute poate fi dificilă, deoarece semnele si simptomele prezente la
pacienții cu PA sunt nespecifice și comune cu alte afecțiuni acute medicale sau chirurgicale. Diagnosticul
se bazează de obicei pe coroborarea datelor anamnestice, examenul fizic complet și pe rezultatele testelor
de laborator și imagistice. Diagnosticul de certitudine implică prezența a cel puțin două din următoarele:
durere abdominală cu caracter specific, creșterea amilazelor sau lipazelor serice de cel puțin 3 ori limita
superioară a normalului și elemente caracteristice imagistice. După stabilirea diagnosticului de
certitudine, se pot aplica teste suplimentare pentru a determina cauza, a stabili prognosticul, evoluția pe
termen scurt și lung, și a aplica mijloacele terapeutice adecvate.
Diagnosticul pozitiv al PA este fundamentat de elemente clinice, de laborator şi imagistice.
Semnele clinice frecvente, dar, în același timp, nespecifice sunt reprezentate de: dureri abdominale,
greţuri, vărsături, febră, tulburări ale statusului mental, distensia abdominală, sensibilitate şi împăstare
epigastrică, tranzit intestinal încetinit/absent, icter, semne de hipovolemie.
Identificarea precoce a gradului de severitate este un factor cheie în abordul pancreatitelor acute.
Aprecierea severităţii pancreatitei se face standardizat cu ajutorul scorurilor de severitate, a markerilor
biologici şi a explorarilor imagistice. Scorul Ranson, introdus în 1974, este şi astăzi cel mai răspândit, cu
toate că prezintă dezavantajul prea multor parametri şi a întârzierii cu 48 ore de la internare pentru
calculare.S-a mai folosit în cuantificarea severităţii pancreatitei acute scorul APACHE II, scor de
apreciere a severităţii bolnavilor internaţi în Terapie Intensivă. Scorul APACHE II are o mai bună
sensibilitate decât scorul Ranson, dar utilizează prea multe variabile pentru a fi aplicate de rutină la toate
cazurile de pancreatită acută (80% din cazuri au evoluţie benignă şi părăsesc spitalul în 5 - 10 zile).
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SCOPUL ȘI OBIECTIVELE LUCRARII
Scopul studiului a fost definit în primă instanță de evaluare, în serviciul de urgență, a pacienților
cu diagnostic de pancreatită acută, de apreciere a evoluției și prognosticului, și de apreciere a posibilelor
corelații etio-patogenice și clinico-imagistice în cadrul lotului de studiu.
Obiectivele studiului sunt reprezentate de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluarea anamnestică, clinică și paraclinică a pacienților cu pancreatită acută
Cuantificarea scorului Ranson
Aprecierea prezenței SIRS
Aprecierea scorului de severitate APACHE II
Aprecierea severității PA
Analiza diferențiată a subiecților în funcție de severitate
Analiza diferențiată a pacienților în funcție de nivelul amilazemiei
Analiza diferențiată a pacienților in funcție de valoarea scorului Ranson
Analiza diferențiată a pacienților in funcție de valoarea scorului APACHE II
Analiza diferențiată a pacienților în funcție de prezența SIRS
Stabilirea corelațiilor scorului Ranson cu variabilele demografice, clinice și paraclinice ale
pacienților cu PA
Evaluarea inter-relațiilor scorului APACHE II cu variabilele etiologice, clinice și paraclinice ale
pacienților cu PA
Evaluarea inter-relației prezenței SIRS cu variabilele demografice, clinice și paraclinice ale
pacienților cu PA
Stratificarea riscului subiectilor inclusi in studiu in functie de riscul de a dezvolta o forma severa
de PA in functie de variabilele demografice, clinice, paraclinice si scorurile de activitate ale bolii

MATERIAL ȘI METODĂ
Am efectuat un studiu observațional, prospectiv, pe un număr de 207 pacienți, care s-au prezentat
în Unitatea de primiri urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, în perioada ianuarie 2013decembrie 2014, cu diagnostic cert de pancreatită acută, confrom criteriilor Atlanta revizuite, care au fost
spitalizați ulterior în clinica de Gastroenterologie sau clinicile chirurgicale ale spitalului. Studiul a fost
realizat respectând principiile etice și deontologice emise prin “Declarația Drepturilor Omului” de la
Helsinki, aprobat de comitetul local de etică și toți pacienții au semnat consimțământul informat.
Evaluarea pacienților a inclus variabilele demografice (vârsta, sex, mediu de proveniență,
greutate, înălțime, indicele de masă corporeala, comportamentele-fumat, consum de alcool și cafea,
antecedentele personale patologice), examinarea clinică, parametrii biologici (determinarea
hemoleucogramei, uree, creatinină, amilazemie, lipaza serică, transaminaze, enzime de colestază, lactat
dehidrogenaza-LDH, markeri inflamatori-VSH, proteina C reactivă, profil lipidic, ionogramă serică),
explorarea imagistică (prin efectuarea radiografiei abdominale simple, ecografiei abdominale și
examenului computer tomograf, la unele cazuri) și aprecierea scorurilor de severitate și apreciere a
prognosticului-prezența răspunsului inflamator sistemic-SIRS, scorul Ranson și APACHE II.
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REZULTATE
Am inclus în studiu 207 pacienți diagnosticați cu pancreatită acută, 35.7% femei și 64.73%
barbati. În ceea ce privește repartiția pacienților în funcție de mediu de rezidență, s-a constatat o
predominanță a mediului urban (55.56% vs 44.44%). În ceea ce privește vârsta pacienților, am obținut o
medie de 53.44+ 15.42 ani, cu o minimă de 21 ani și o maximă de 88 de ani. Prin analiza repartiției
procentuale a medie de vârstă observam că doua treimi din pacienti au varste sub 60 de ani. Analiza
etiologei, a relevat o predominanță a celei etanolice (141; 68.11% ) urmată de litiaza biliară (47; 22.70%)
și alte cauze la 18 pacienți (9.18%).
Analiza parametrilor biologici la pacienții incluși în studiu a început prin determinarea
hemoleucogramei complete, care a relevat următoarele date: valoarea medie a Hb de 12.34+ 5.73g/dl
(minimă 7.23g/dl, maxim 18.01g/dl), o valoare medie a Le de 10.292+4000.66/mmc (min 3400/mmc,
max 25700/mmc). 142 de pacienți (68.59%) au prezentat valori peste limita superioară a normalului
(>8000/mmc) și 25 (%) valori peste 16000/mmc, item compozit al scorului Ranson de apreciere a
prognosticului pacienților cu PA la momentul inițial. Valoarea medie a trombocitelor a fost de
186434+60711.32/mmc. Evaluarea transaminazelor serice a indicat o valoare medie a GOT de
118.04+128 U/l, cu o min de 7.4, și o maximă de 670U/l. 80.19% (166) pacienți au prezentat valori peste
limita suprioară a normalului, iar 25 de pacienți o valoare peste 250U/l, item compozit al scorului Ranson.
Pentru GPT, s-a obținut o medie de 117.77+ 133.92 U/l, min 8U/l, maxim 749U/l. Pentru 83.57% (173)
dintre pacienți s-a obținut o valoare peste limita superioară a a normalului. Analiza parametrior biologici a
pacienților incluși în studiu a continuat prin evaluarea și stratificarea nivelului seric al amilazelor, marker
diagnostic și prognostic cert la pacienții cu PA. (sub 150 UI si peste 150 UI). În ceea ce privește valorile
înregistrate, observăm ca aproape 20% dintre pacienți (18,84%) au un nivel seric normal, sub 150 UI.
Evaluarea scorurilor de prognostic a PA
În vederea aprecierii prognosticului pacienților am utilizat scorul APACHE II, Ranson și am
evaluat prezența SIRS.Scorul APACHE II, calculat la momentul prezentării pacientului în serviciul de
urgență, a înregistrat o valoare medie de 5.831+-2.133, cu un maxim de 11 și o valoare minimă de 3 (IC
95% 5.53-6.12).
În ceea ce privește distribuția valorilor APACHE II la pacienții cu PA incluși în studiu, conform
cercetărilor publicate până în prezent, o valoare peste 8 este asociată cu o mortalitate crescută a
pacienților, astfel ca am considerat-o valoare prag, în vederea constituirii a 2 loturi: pacienți cu scor
APACHE II>8 și un al doilea lot cu o valoare a scorului APACHE II<8.
În funcție de etiologia PA am obținut valori diferite ale scorului APACHE II: la cei cu etiologie
etanolică, valoarea medie înregistrată a fost de 5.342+2.0045, semnificativ statistic diferită (p<0.0001), de
valoarea înregistrată în cadrul grupului cu PA de etiologie biliară
Caracteristicile pacientilor în funcție de scorul APACHE
APACHE>8
APACHE<8
Varsta
68.15+12.57
48.12+12.67
(ani)
Sex
29 M
105B
26 F
37F
Severitate
23 PA severă
0 PA severă
27 PA moderată
12 PA moderată

p
0.002
0.154
<0.0001
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BMI(kg/m2)
L(nr/mmc)
Ht
Glicemie
(mg/dl)
Creatinina
(mg/dl)
Uree
(mg/dl)
Amilaze
serice
totale
Amilaze
pancreatice
GOT
(U/l)
GPT
(U/L)
Etiologie

5 PA ușoară

140 PA ușoară

23.69+4.76
14296+4006

22.22+3.457
8843+2872

0.103
0.001

242.9+59.54

187.34+34.45

<0.001

1.33+0.09

0.87+0.62

<0.0001

54.32+4.76

45.76+36.37

0.002

1513+171.3

854.1+2060

<0.001

1380+64.3

612.6+812.4

<0.0001

176+157.3

91.09+110.2

<0.0001

189+178.9

91.94+103

<0.0001

14 biliară
5 alte cauze
36 alcoolică

33 biliară
13 alte cauze
105 alcoolică

<0.0001

În ceea ce privește inter-relația scorului APACHE II cu variabilele ce caracterizează pacienții
incluși în studiu am obținut următoarele date:
Vârsta

BMI

Le

Uree

Cr

r

0.368

0.140

0.597

0.516

p

0.0057

0.305

I
C
9
5
%
R

0.1140.577

-0.1290.391

<0.000
1
0.3950.745

<0.00
01
0.405 0.114
3
- 0.612 0.577

0.135

0.019

0.357

0.221

2

0.368
0.005

0.135

Glicemi
e

0.176

0.211

Amilaze
pancreatic
e
0.3167

0.002

<0.0001

<0.0001

<0.0001

-0.026 - 0.011
0.250

0.0730.341

0.1840.437

0.3405 0.563

0.562

0.109

0.112

0.321

0.141
0.100

GOT

0.082

GPT

Ht
0.459

În ceea ce privește severitatea PA, pentru pacienții cu o formă severă, am obținut o valoare
medie de 9.47+1.20 a scorului APACHE II, 7.82+1.31 la cei cu o formă moderată de boală și 4.72+1.19
la cei cu PA ușoară, diferențele dintre grupuri fiind semnificative statistic (p<0.0001). Rezultatele sunt
similar celor publicate în literatura de specialitate, un raport recent, publicat în 2011, în Journal of
Clinical and Diagnostic Research, de către Suvarna et al [149], furnizând date similare, la fel ca și cele
raportate de Wilson et al in Br.J.Surg [150]și Wahab et al in Acta Gatroenterologica Latinoamericano
[151].
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In ceea ce priveste distributia valorilor APACHE II la pacientii cu PA inclusi in studiu, conform
cercetarilor publicate pana in prezent, o valoare peste 8 este asociata cu o mortalitate crescuta a
pacientilor, de 11-18%, astfel ca am considerat-o valoare prag, in vederea constituirii a 2 loturi: pacienti
cu scor APACHE II>8 si un al doilea lot cu o valoare a scorului APACHE II<8. 55 de pacienti cu PA au
prezentat un scor APACHE>8 (26.53%). Analiza caracteristicilor celor doua loturi de pacienti a relevant
diferente semnificative statistic intre cele doua grupuri. În funcție de etiologia PA am obținut valori
diferite ale scorului APACHE II: la cei cu etiologie etanolică, valoarea medie înregistrata a fost de
5.342+2.0045, semificativ statistic diferită (p<0.0001), de valoarea înregistrată în cadrul grupului cu PA
de etiologie biliară.
Analiza corelației scorului APACHE II cu severitatea PA a identificat o corelație puternică a
variabilelor, cu un coeficient de corelație Spearman de 0.807, p<0.0001, susținut și de analiza prin
regresie lineară cu un r de 0.6519, p<0.0001, in concordanta cu datele furnizate de alte rapoarte stiințifice
semnificative
Scorul Ranson, la momentul prezentării, a înregistrat o valoare medie de 1.18+1.11. În funcție de
valoarea considerată marker predictiv precoce al unei pancreatite severe (3), am împărțit subiecții incluși
în două loturi: scor Ranson < 3 (29 de subiecți) și >3 (178 pacienți). Compararea celor două loturi a
relevat diferențe semnificative statistic:

Varsta (ani)
Sex
Severitate

RANSON>3
71.44+10.89
17 B
12 F
14 grad 3
12 grad 2
2 grad 1

BMI(kg/m2) 23.96
+4.43
L(nr/mmc)
13582.76+4748
Ht (%)
Glicemie
139.9+38.32
(mg/dl)
Creatinina
1.36+0.80
(mg/dl)
Uree
72.28+44.10
(mg/dl)
Amilaze
1726+1324
serice
totale
Amilaze
1553+1336
pancreatice
GOT
227.7+174.2
GPT
208.1+188.3
Etiologie
8 biliara
2 alte cauze
18 alcoolica

RANSON<3
48.12+12.67
119 B
61 F
6 grad 3
25 grad 2
148 grad 1

p
<0.0001
0.398

22.38+0.297

0.039

9715+270.7

<0.0001

141.3+4.616

0.013

0.93+0.04

0.001

45.73+2.40

0.0001

908.8+148.2

0.003

687.4+65.65

<0.0001

100.6+8.36
103.6+8.89
37 biliară
16 alte cauze
126 alcoolică

<0.0001
<0.001

0.001
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Analiza corelației scorului Ranson cu variabilele pacienților a relevat urmatoarele date:

R
IC
95
%
P
R2

Vârst
a
(ani)

BMI
(kg/
m2)

Ht
(%)

Le
(nr/m
mc)

Uree
(mg/
dl)

Creatin
ină
(mg/dl)

0.625
1
0.5340.701

0.230
5
0.097
0.355
<0.00
01
0.005

0.555
8
0.453
0.643
<0.00
01
0.308
9

0.444

0.411

0.3034

0.5340.547

0.291
0.518
<0.00
01
0.169

0.1740.422

<0.00
01
0.197
6

<0.000
1
0.197

Glice
GOT
mie
(U/l)
(mg/d
l)
0.0116 0.3142

<0.0001

0.0200.248
0.095

0.092

0.013

GPT
(U/l)
0.3161

Amila
ze
totale
(U)
0.2131

Amilaze
pancrea
tice
(U/l)
0.3908

0.1858
-0.432

0.1870.433

0.0780.339

0.2690.500

P<0.0
001
0.098

P<0.0
001
0.099

P<0.0
001
0.045

P<0.000
1
0.152

APA
CHE
0.717
0.644
0.779
<0.0
001
0.013

Aprecierea severității bolii
Aprecierea severității PA, conform criteriilor Atlanta, a relevant 23 (11.11%) pacienți cu PA severă,
39 (18.84%) cu PA moderată și 145 (70.04%) pacienți cu o formă ușoară de boală.

Varsta

BMI

Le

Cr

Uree

Glice
mie

GOT

GPT

Amilaze
Totale

APAC
HE

Rans
on

0.4417

Amilaze
pancreati
ce
0.4643

r

0.704

0.1332

0. 582

0.421

0.590

0.134

IC 95%

0.625
-0.768

0.007
-0.268

0.481 0.668

0.299
0.530

0.490
0.674

p

<0.000
1

0.0557

<0.000
1

<0.00
01

<0.00
01

0.006
0.269
0.054

0.20
67
0.06
80.33
7
0.00
28

0.24
26
0.10
50.37
0
<0.0
001

0.7442

0.3200.548

0.3465 0.567

0.6740.800

<0.0001

<0.0001

<0.00
01

0.68
6
0.60
40.75
4
<0.0
001

Vârsta pacienților a fost semnfiicativ diferită în cadrul celor 3 forme de boală: 75.35+7.31 ani pentru
forma severă, 66.13+10.01 ani pentru cea moderată și 46.24+11.47 ani pentru cea ușoară, p<0.001.
Influența vârstei și a sexului asupra prognosticului pacienilor cu PA a fost apreciată și în alte studii care
au relevat o corelație semnificativă a vârstei și sexului masculin cu o formă severă de boală [141, 143,
144]. Prin calculul coeficientului Spearman am obșinut o valoare de 0.704, <0.0001 între vârstă și
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severitate în concordanță cu rezultatele publicate de Lankisch et al în Pancreas și Bota et al în Annals of
Gastroenterology [141, 144].
Numeroase studii și meta-analize au raportat un prognostic mai sever la pacienții obezi și supraponderali [97, 144-147. În ceea ce privește lotul studiat, nu am obținut o corelație semnificativă a
variabilelor, dar am identificat o diferență semnificativă statistic a IMC între grupul cu formă severă de
boală și cel cu formă ușoară de PA (26.10+5.60 kg/mp vs 22.21+3.44 kg/mp, p<0.001).
În ceea ce privește parametrii biologici, am obținut o corelație semnificativă statistic între
severitate și numărul de leucocite, r= 0. 582 ( IC 0.481 -0.668, p<0.001), creatinină, r=0.421 (IC 95%
0.299 -0.530, p<0.0001), amilaze totale r=0.4417 (IC 95% 0.32-0.54, p;0.0001), amilaze pancreatice
r=0.463 (IC95% 0.34-0.56, p<0.0001). Date similare au fost publicate și în 2008, în World J
Gastroeneterology de către Ibrahim et al [143], în Annals of Gastroenterology, 2013, de către Bota et al și
2007 [144], în Surgery de Ueda et al [148].
Stratificarea riscului subiectilor inclusi in studiu in functie de riscul de a dezvolta o forma severa
de PA in functie de variabilele demografice, clinice, paraclinice si scorurile de activitate ale bolii a relevat
urmatoarele date: un scor APACHE II de cel putin 8 a prezis 77.69% din cazurile de PA severa, cu o
specificitate de 87% si o sensibilitate de 95%; valoarea predictiva pozitiva inregistrata a fost de 51.11%,
iar valoarea predictiva negativa de 99.34%.
Scorul Ranson, la momentul prezentării, a înregistrat o valoare medie de 1.18+1.11. În funcție de
valoarea considerată marker predictiv precoce al unei pancreatite severe (3), am împărțit subiecții incluși
în două loturi: scor Ranson < 3 (29 de subiecți) și >3 (178 pacienți). Compararea celor două loturi a
relevat diferențe semnificative statistic: vârsta pacienților a fost de 71.44+10.89 ani în cadrul primului lot
(>3), comparativ cu 48.12+12.67 ani la cei cu scor Ranson<3 (p<0.0001), numărul pacienților cu PA
severă semnificativ statistic (p=0.001) mai mare în cadrul primului lot; diferențe semnificative statistic au
fost constatate și pentru vaoarea leucocitelor (13582.76+4748/mmc vs 9715+270.7/mmc, p<0.0001),
creatinină (1.36+0.80 mg/dl vs 0.93+0.04 mg/dl, p=0.001), uree (p=0.0001), amilzae totale (p=0.003) și
pancreatice, p<0.0001, transaminaze: GOT P<0.0001 și GPT p<0.001.
Referitor la etiologie, din cei 29 de pacienti cu un scor Ranson de cel putin 3, la 19 (64.28%) am
identificat consumul de alcool anamnestic, la 8 (28.57%) etiologia PA a fost reprezentata de litiaza
biliară, iar la 2 (7.14%) pacienți au fost identificate alte cauze declanșatoare.
Analiza corelației scorului Ranson cu severitatea PA a identificat o corelație puternică a variabilelor,
cu un coeficient de corelație Spearman de 0.6867, p<0.0001, susținut și de analiza prin regresie lineară, r2
=0.5236 p<0.000. Scorul Ranson peste 3 a prezis 46.6% din cazurile de PA severă, cu o specificitate de
91.16% și o sensibilitate de 53.81%. Valoarea calculata prin curba ROC a fost de 0. 8279, IC 95% 0.7479
-0.9078 Date similar au fost raportate si de alte studii publicate in literatura de specialitate [144, 152,
153].
Prezența SIRS a fost identificată la 58 dintre cei 207 pacienți (28.01%). Forma severa de PA s-a
corelat semnificativ statistic cu prezența SIRS r=0.6810, p<0.0001. Prezența răspunsului inflamator
sistemic (SIRS) este asociată cu o mortalitate ridicată, astfel că a fost necesară crearea unui scor pentru
aprecierea acestuia [100]. Studiile bazate pe utilizarea acestuia au raportat o fiabilitate crescută în
prezicerea severității PA și o fezabilitate semnificativă, putând fi efectuat zilnic sau ori de câte ori este
necesar [101]. Un studiu semnificativ a raportat o rată a moratlității de 25% la cei cu SIRS persistent la
momentul prezentării, 8% la cei cu SIRS prezent la momentul inițial dar care nu a persistat și 0% la cei
fără prezența SIRS [102]. Un alt raport semnificativ, publicat in 2009, în Clinical Gastroeneterology
Hepatology, a raportat o severitate mai mare a PA în cadrul pacienților cu SIRS de la momentul inițial, în
special la cei cu 3 sau 4 dintre criterii, comparativ cu cei fără prezența SIRS [103]. Astfel, aprecierea
SIRS este necostisitoare, accesibilă și cu utilitate comparabilă cu a altor scoruri prognostice.
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CONCLUZII

• Studiul derulat a fost fundamentat de abordarea unei entități patologice ce ridică
numeroase probleme de diagnostic și tratament, și reprezintă o provocare atât prin prisma
etiologiei multiple, a fiziopatologiei complexe și incomplet elucidate, cât și prin alegerea
măsurilor terapeutice oportune.
• Relevanța studiului nostru rezidă din necesitatea diagnosticului prompt și precoce al PA ,
și evaluarea rapidă a severității și indicatorilor prognostici întrucât PA este o afecțiune ce
însoțită de o rată crescută a mortalității.
• În ceea ce privește etiologia, litiaza biliară este cea mai frecventă cauză, cu un procent
cuprins între 30 și 40; rezultatele evdențiate de studiul realizat relevă un procent de 23%
pentru etiologia biliară; la un procent de 68 dintre cazuri factorul etiologic incriminat a
fost reprezentat de consumul de etanol
• Vârful incidenţei în cazul pancreatitei alcoolice este în decada a treia şi a patra de vârstă,
iar în cazul etiologiei litiazice în ce-a de-a șaptea decadă; în cadrul lotului studiat, am
obținut o medie de 53.44+ 15.42 ani, cu o minimă de 21 ani și o maximă de 88 de ani, iar
analiza repartiției procentuale a medie de vârstă observam că doua treimi din pacienti au
vârste sub 60 de ani; la pacienții cu etiologie etanolică media a fost de 41.04+0.34 ani, iar
pentru etiologia biliară am înregistrat o medie de 69.18+12.21 ani
• Aprecierea severității PA, conform criteriilor Atlanta, identifică în literatura de
specialitate un procent de 15-25 de pacienți care dezvoltă o formă severă de boală;
rezultatele noastre au identificat un procent similar, de 11.11% pacienți cu formă severă
de PA
• Consumul de alcool, cu rol marcant în declanșarea unei forme severe de boală, a fost
prezent în procent semnificativ la pacienții cu PA, 61%; litiaza biliară a fost identificată
la un procent de 26 și alte cauze la 13% dintre pacienți.
• Deși s-a dovedit anterior că pacienții cu suprapondere sau obezitate se incadrează într=o
grupă de risc crescut pentr o formă severă de boală, în ceea ce privește lotul studiat, prin
calculul coeficientului de corelație Spearman, am obținut o valoare a r de 0.13,
nesemnificativă statistic, p=0.055; totuși, am identificat diferențe semnificative în ceea ce
privește IMC-ul între grupul pacienților cu PA severă și cei cu o formă ușoară de boală.
• Vârsta pacienților, item cu amprentă semnificativă pentru severitatea PA a fost diferită în
cadrul grupurilor de pacienți cu PA severă, modertă și ușoară: 75.35+7.31 ani,
66.13+10.01ani și respectiv 46.24+11.47 ani, p< 0.001; între cele două variabile am
calculate un coeficient de corelație de 0.704.
• Sexul masculin a fost de asemenea incriminat a se asocia mai frecvent cu o formă severă
de PA; în cadrul pacienților incluși în studiu am observat o ușoară preponderență a
subiecților de sex masculin (60.86% vs 39.14%).
• Analiza inter-relației parametrilor biologici cu gradul de severitate al PA, a decelat o
corelație semnificativă statistic pentru numărul de leucocite, uree și creatinină.
• Prezența SIRS s-a corelat semnificativ cu o formă severă de PA, constituind astfel o
metodă necostisitoare, accesibilă și cu utilitate comparabilă cu a altor scoruri prognostice.
• Prezența SIRS a prezis 82.60%, cu o sensibilitate de 86.36%, specificitate de 79.35%, iar
valoarea predictiva negativa a fost de 97.99% .
• Stratificarea riscului subiectilor inclusi in studiu de a dezvolta o formă severa de PA,
utilizând scorul APACHE II, a relevat urmatoarele date: un scor APACHE II de cel putin
8 a prezis 77.69% din cazurile de PA severa, cu o specificitate de 87% si o sensibilitate
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de 95%; valoarea predictiva pozitiva inregistrata a fost de 51.11%, iar valoarea predictiva
negativa de 99.34%
Scorul Ranson peste 3 a prezis 46.6% din cazurile de PA severă, cu o specificitate de
91.16% și o sensibilitate de 53.81%.
Regulile unei decizii clinice adecvate în managementul pacienților cu PA, implică
utilizarea scorurilor de apreciere a severității si prognosticului pacienților, în vederea
alegerii oportunității terapeutice si stabilirii managementului correct al afecțiunii.
Sudiul nostru concretizeaza intre-relația directa a scorurilor Ranson si APACHE II, ca si
a prezentei SIRS cu severitatea PA, fapt ce subliniaza includerea acestor itemi în
evaluarea standard a pacienților.
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