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REZUMAT
Pancreatita acută reprezintă un proces infl amator acut al celulelor acinare pancreatice. În cazurile severe 

de evoluţie a pancreatitei acute, se poate ajunge la disfuncţia multiplă de organe. Studiile internaţionale din 
ultimele decade au evidenţiat numeroşi factori de prognostic în pancreatita acută severă: clinici, biologici, 
intraoperatori şi anatomopatologici. Cercetarea noastră are ca scop identifi carea de factori de prognostic în 
pancreatita acută severă. Studiul a fost prospectiv şi a cuprins un lot de 238 de pacienţi diagnosticaţi cu 
pancreatită acută şi complicaţiile acesteia. Din totalul pacienţilor, 43,28% au prezentat pancreatită acută 
severă, iar 58,83% au fost de sex masculin. Vârsta peste 55 de ani s-a constatat la 52,43% din pacienţii cu 
forma severă şi la doar 33,33% din pacienţii cu forma uşoară. Pacienţii de sex feminin, cu obezitate şi cu 
vârste cuprinse între 60 şi 80 de ani, dezvoltă mai frecvent pancreatită acută. Mortalitatea în rândul 
pacienţilor obezi cu forma severă este de patru ori mai mare decât la pacienţii obezi cu forma uşoară. Deşi 
pacienţii de sex feminin par să dezvolte mai frecvent complicaţii, numărul total al deceselor survenite la 
pacienţii obezi este mai mare la sexul masculin faţă de cel feminin. 

Concluzie. Vârsta şi obezitatea reprezintă factori utili pentru predicţia cât mai precisă a severităţii 
pancreatitei acute.

Cuvinte cheie:  pancreatită acută, severitate, prognostic, vârstă, obezitate

ABSTRACT
Acute pancreatitis is an acute infl ammatory process of the pancreatic acinar cells. In severe cases of acute 

pancreatitis development can lead to multiple organ dysfunction. International studies in recent decades 
have highlighted numerous prognostic factors in severe acute pancreatitis: clinical, biological, intraopera-
tive and pathological. Our research aims to identify the factors of prognosis in severe acute pancreatitis. The 
study was prospective and included a sample of 238 patients diagnosed with acute pancreatitis and its com-
plications. Of all patients, 43.28% had severe acute pancreatitis, and 58.83% were male. Age over 55 years 
was found in 52.43% of patients with severe form and only 33.33% of patients with mild form. Female pa-
tients with obesity and aged between 60 and 80 years more frequently develop acute pancreatitis. Mortality 
among obese patients with the severe form is four times higher than in obese patients with mild form. Al-
though female patients appear more frequently develop complications, total number of deaths occurring in 
obese patients is higher in males compared to the females. 

Conclusion. Age and obesity are factors useful for more precise prediction of severity of acute pancreati-
tis.
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INTRODUCERE

Pancreati ta acută reprezintă un proces infl a-
mator acut al celulelor acinare pancreati ce, pro-
dus de numeroşi agenţi patogeni. Iniţial se de-
clanşează acti varea enzimati că intraparen chi-
 ma toasă, urmată de autodigesti a locală. Ulterior 
vor fi  eliberate în circulaţie enzimele pancreati ce. 
Acest fapt va conduce la producerea unui sin-
drom de răspuns infl amator sistemic (SIRS) din 
partea organismului, care poate duce la afec-
tarea organelor la distanţă şi instalarea, în ulti -
ma etapă de evoluţie a bolii, a sindromului dis-
funcţiei multi ple de organe (MODS), cauza prin-
 cipală de morbiditate şi mortalitate în pancrea-
ti ta acută (1,2).

Pancreati ta acută are o incidenţă variabilă, în 
funcţie de zona geografi că, fi ind mai crescută în 
ţările dezvoltate. În 2011, în Japonia era esti mat 
un număr total de 63.080 de pacienţi cu pancre-
ati tă acută, iar prevalenţa era de 49,4/100.000 
de locuitori. În ulti mele decenii se constată o 
creştere constantă a incidenţei la nivel mondial 
(3,4).

În ulti mii ani, cercetările internaţionale de 
spe cialitate au adus noi informaţii privitoare la 
infl uenţa geneti cii în elucidarea patogeniei pan-
creati tei acute. S-a observat că pacienţii cu mu-
taţii la nivelul genelor CFTR (regulatorul de con-
ductanţă transmembranară a fi brozei chisti ce), 
PRSS1 (tripsinogenul cati onic) şi SPINK1 (inhi -
bitorul de serin-protează Kazal 1) au risc crescut 
de a dezvolta pancreati tă acută cauzată de o va-
rietate de stresuri, incluzând hiperlipidemia şi 
hipercalcemia (2).

Gravitatea pancreati tei acute a fost dezbătută 
în ulti mele decenii în cadrul a numeroase confe-
rinţe şi congresuri de consens naţionale şi in-
ternaţionale. Cea mai recentă conferinţă de con-
sens asupra diagnosti cării şi tratamentului în 
pan creati ta acută s-a desfăşurat în 2012 la 
Atlanta şi a reprezentat o revizuire a clasifi cării 
din 1992 (5). În evaluarea severităţii pancreati tei 
acute, decisiv este diferenţierea formelor uşoa-
re, respecti v moderate de cele severe, care au 
evoluţie gravă şi mortalitate ridicată. Cercetările 
din ulti mele decade au evidenţiat numeroşi fac-
tori de prognosti c în pancreati ta acută severă.

Scopul cercetării noastre îl consti tuie iden-
ti fi carea factorilor de prognosti c în pancreati ta 
acută severă.

MATERIAL ŞI METODE

Studiul a fost prospecti v şi a inclus un lot de 
238 de pacienţi diagnosti caţi cu pancreati tă 
acu tă şi complicaţiile acesteia pe o perioadă de 

4 ani, între 2006 şi 2010, în cadrul Clinicii de chi-
rurgie generală a Spitalului Clinic de Urgenţă 
„Bagdasar-Arseni“ Bucureşti . Diagnosti cul pozi-
ti v şi de evidenţiere a severităţii pancreati tei acu-
te s-a realizat pe baza criteriilor clinice, biologice, 
imagisti ce, intraoperatorii şi anatomopatologice. 
În studiul prezent s-au urmărit numeroase date 
clinice şi paraclinice. O atenţie deosebită s-a 
acordat studiului vârstei şi al obezităţii. Pacienţii 
au fost încadraţi în categoria obezitate dacă au 
avut indexul greutăţii corporale mai mare de 30 
kg/m2 (6).

Analiza stati sti că s-a efectuat pe baza datelor 
monitorizate, pentru a observa rolul factorilor 
de risc asupra evoluţiei pancreati tei acute uşoa-
re, respecti v severe. S-au uti lizat programele de 
calcul stati sti c SPSS şi STATA, alături de soft urile 
Word, Excel şi Epi Info. Datele au fost exprimate 
sub formă de numere, medii şi procente. S-au 
efectuat: testul de stati sti că descripti vă (testul t) 
şi teste de corelaţie (coefi cient Pearson). S-a 
stabilit nivelul standard de semnifi caţie stati s-
ti că, p<0,05, considerând că orice valoare sub 
acest prag este semnifi cati vă stati sti c, valorile 
sub 0,001 fi ind considerate înalt semnifi cati ve.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Din cei 238 de pacienţi studiaţi, 56,72% (135 
de pacienţi) au prezentat pancreati tă acută uşoa-
ră, iar 43,28% (103 pacienţi) pancreati tă acută 
severă.

Referitor la reparti ţia pe sexe, din totalul de 
238 de pacienţi, 98 au reprezentat sexul feminin 
(41,17%), iar 140 pe cel masculin (58,83%), iar 
dintre cei 103 pacienţi cu pancreati tă acută se-
veră, 58 au fost de sex masculin (56,31%) şi 45 
de sex feminin (43,69%), de unde rezultă că pa-
tologia pare să afecteze ceva mai mult pacienţii 
de sex masculin (p<0,01).

În literatura internaţională de specialitate, 
vârsta avansată reprezintă un factor de prognos-
ti c negati v în pancreati ta acută (7-10).

Uti lizată ca etalon, vârsta peste 55 de ani a 
fost inclusă în scorurile internaţionale clinico-
paraclinice de prognosti c al pancreati tei acute, 
Ranson şi Imrie/Glasgow (11,12). Alt scor (BISAP) 
uti lizează ca reper vârsta de 60 de ani (13). În 
stu diul efectuat, vârsta peste 55 de ani s-a con-
statat la 52,43% (54 de pacienţi) cu forma severă 
de pancreati tă acută, spre deosebire de forma 
uşoară a bolii, unde s-a constatat la 33,33% (45 
de pacienţi) (Fig. 1) (p<0,001), ceea ce confi rmă 
studiile şti inţifi ce internaţionale (7).

După vârsta de 55 de ani, numărul total al 
pacienţilor de sex feminin cu pancreati tă acută 
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(53 de pacienţi; 51,96%) este uşor crecut faţă de 
numărul total al pacienţilor de sex masculin (49 
de pacienţi; 48,04%). Comparati v, la vârste sub 
55 de ani, numărul total al pacienţilor de sex 
masculin cu pancreati tă acută (91 de pacienţi; 
66,91%) este de două ori mai mare decât numă-
rul total al pacienţilor de sex feminin (45 de 
pacienţi; 33,09%), aşa cum se poate observa în 
Fig. 2.

În următoarea etapă s-a trecut la distribuţia 
cazurilor în funcţie de severitatea pancreati tei 
acute şi s-a constatat că în forma uşoară, la vârs-
te sub 55 de ani, procentul numărului pacienţilor 
de sex masculin (59 de pacienţi; 67,82%) este 
dublu faţă de cel al sexului feminin (28 de paci-
enţi; 32,18%). La vârste peste 55 de ani procentul 
numărului pacienţilor de sex feminin (25 de pa-
cienţi; 52,08%) este discret mai crescut decât al 
celor de sex masculin (23 de pacienţi; 47,92%). 
În forma severă s-a constatat că la vârste sub 55 
de ani numărul pacienţilor de sex masculin (32 
de pacienţi; 65,31%) a rămas aproape dublu fa-
ţă de cel feminin (17 pacienţi; 34,69%). La vârs te 
peste 55 de ani numărul pacienţilor de sex fe-
minin (28 de pacienţi; 51,85%) a rămas uşor mai 
crescut faţă de cel masculin (26 de pacienţi; 
48,15%). Distribuţia pacienţilor în funcţie de 
severitate, vârsta peste 55 de ani şi sex se poate 
observa în Tabelul 1.

Din cei 103 pacienţi cu pancreati tă acută se-
veră, s-a constatat că numărul pacienţilor de sex 
masculin prezintă o creştere între 36 şi 65 de ani 
(45 de pacienţi; 77,58%), iar numărul pacienţilor 

FIGURA 1. Distribuţia pacienţilor în funcţie de severi-
tate şi vârsta de 55 de ani

FIGURA 2. Distribuţia pacienţilor în funcţie de 
sex şi vârsta de 55 de ani

FIGURA 3. Distribuţia pacienţilor cu pancreati tă acută severă în funcţie de sex şi decade de vârstă
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de sex feminin apare crescut în două perioade, 
respecti v între 36-45 şi 66-75 de ani (28 de pa-
cienţi; 62,22%), după cum se poate constata 
grafi c în Fig. 3.

Studiile internaţionale de specialitate au ară-
tat că obezitatea, alături de factorii geneti ci şi 
metabolismul lipidic, este corelată cu un prog-
nosti c sever al pancreati tei acute (6,14-23). Spre 
exemplifi care, într-un singur studiu realizat pe 
600 de pacienţi obezi, în perioada 1965-2002, 
s-a observat că pancreati ta acută severă apare 
semnifi cati v mai frecvent la pacienţii cu obezi-
tate (24). Datorită importanţei pe care o are în 
predicţia severităţii pancreati tei acute, obezi-
tatea a fost asociată scorurilor internaţionale 
clinico-paraclinice de prognosti c al pancreati tei 
acute (BISAP-O, APACHE-O) (25,26).

Obezitatea poate fi  obiecti vată prin diferite 
metode. Una dintre acestea este reprezentată 
de indicele de masă corporală (BMI), cunoscut 
ca un criteriu precoce de predicţie a severităţii 
pancreati tei acute. O altă metodă constă în mă-
surarea circumferinţei taliei (la nivel ombilical). 
Creşterea circumferinţei taliei va conduce la creş-
 terea riscului de şase ori mai mare de apa riţie a 
pancreati tei acute severe. Acest risc creş te cu 
16% la fi ecare 1 cm în plus (3,16,22,23). Volumul 
ţesutului adipos visceral peripancreati c, măsurat 
cu ajutorul tomografi ei computerizate la nivelul 
spaţiului intervertebral L2-L3, se co relează strâns 
cu severitatea pancreati tei acute, mai precis de-
cât indicele de masă corporală sau circumferinţa 
taliei (27).

În studiul nostru am observat că obezitatea 
apare mai frecvent la pacienţii de sex feminin 
care dezvoltă pancreati tă acută şi au vârsta cu-
prinsă între 60 şi 80 de ani, după cum reiese din 
Fig. 4. La pacienţii de sex masculin cu pancreati tă 
acută obezitatea apare în mod cvasiconstant 
între 30 şi 70 de ani, perioadă după care se con-
stată o descreştere evidentă (Fig. 5).

Obezitatea favorizează creşterea riscului de a 
dezvolta complicaţii apărute în cursul evoluţiei 
pancreati tei acute, în special cele locale şi seve-
re (necroza peripancreati că extensivă, presiunea 
intra-abdominală), dar şi sistemice (în special 

TABELUL 1. Distribuţia pacienţilor în funcţie de severitate, vârsta de 55 ani şi sex
Uşoară

135 de pacienţi
Severă

103 pacienţi
≤ 55 de ani

87
> 55 de ani

48
≤ 55 de ani

49
> 55 de ani

54
Feminin

28
Masculin

59
Feminin

25
Masculin

23
Feminin

17
Masculin

32
Feminin

28
Masculin

26

FIGURA 4. Distribuţia femeilor pe decade de vârstă şi obezitate

FIGURA 5. Distribuţia bărbaţilor pe decade de vârste şi obezitate

dis  funcţie pulmonară), prin amplifi carea răspun-
sului infl amator sistemic (6,14,18,19,22,24,25, 
27,28). Datele recente din literatura internaţio-
nală arată că pacienţii obezi dezvoltă mai frec-
vent complicaţii majore, fapt dovedit prin core-
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larea severităţii cu prezenţa citokinelor asociate 
ţesutului adipos, adipokine (adiponecti nă, lepti -
nă, visfati nă, rezisti nă) (20,29). 

Prezenţa obezităţii a fost observată atât la 
pa cienţii cu forma uşoară de pancreati tă acută 
(25 de pacienţi; 18,52%), dar mai ales la cei cu 
formă severă (63 de pacienţi; 61,17%). Aproape 
toţi pacienţii obezi care au forma severă dezvoltă 
complicaţii (62 de pacienţi; 98,41%), faţă de mai 
puţin de jumătate (11 pacienţi; 44,00%) din cei 
cu forma uşoară, confi rmând astf el ulti mele 
dovezi şti inţifi ce internaţionale (5). Decesele la 
pacienţii obezi sunt mai frecvent întâlnite în 
rândul pacienţilor cu formă severă (30 de pa-
cienţi; 47,62%) şi de patru ori mai rar întâlnite în 
forma uşoară (3 pacienţi; 12,00%), fapt confi r-
mat de studiile internaţionale de specialitate 
(6,19,22). Datele mai sus prezentate se pot ob-
serva grafi c în Tabelul 2.

TABELUL 2. Prezenţa complicaţiilor şi a deceselor la 
pacienţii obezi, în funcţie de severitatea bolii

OBEZITATE
Forma de boală Complicaţii Decese

Uşoară 25 11 3
Severă 63 62 30

Pe baza premiselor menţionate anterior, în 
studiul nostru s-a observat că la pacienţii obezi 
numărul complicaţiilor apărute în evoluţia bolii 
este diferit, în funcţie de sexul pacienţilor (Ta-
belul 3). Procentul numărului de complicaţii 
apă rute la pacienţii de sex feminin (29; 87,88%) 
este mai crescut decât al celor de sex masculin 
(44 de pacienţi; 80,00%). Deşi pacienţii de sex 
feminin par să dezvolte mai frecvent complicaţii, 
numărul total al deceselor survenite la pacienţii 
obezi este mai mare la sexul masculin (23 de pa-
cienţi; 41,82%) faţă de cel al pacienţilor de sex 
feminin (10 pacienţi; 30,30%).

TABELUL 3. Prezenţa complicaţiilor şi a deceselor la 
pacienţii obezi, în funcţie de sexul pacienţilor

OBEZITATE
Sexul pacientului Complicaţii Decese

Feminin 33 29 10
Masculin 55 44 23

CONCLUZII

1. Vârstă peste 55 de ani se corelează fi del cu 
severitatea pancreati tei acute.

2. La vârste sub 55 de ani, numărul pacienţilor 
de sex masculin este dublu faţă de cel femi-
nin. La vârste peste 55 de ani, distribuţia pe 
sexe este aproximati v egală, cu o oarecare 
tendinţă de creştere pentru sexul feminin. 

3. Numărul pacienţilor de sex masculin prezintă 
o creştere între 36 şi 65 de ani, iar numărul 
pacienţilor de sex feminin între 36-45, res-
pec ti v 66-75 de ani.

4. Pacientele obeze şi cu vârste cuprinse între 
60 şi 80 de ani, respecti v pacienţii obezi cu 
vârste cuprinse între 30 şi 70 de ani dezvoltă 
mai frecvent pancreati tă acută. 

5. Obezitatea se corelează cu severitatea pan-
creati tei acute. 

6. Pacienţii obezi cu forma severă au o morta-
litate de patru ori mai mare decât pacienţii 
obezi cei cu forma uşoară.

7. Deşi pacienţii de sex feminin par să dezvolte 
mai frecvent complicaţii, numărul total al de-
ceselor survenite la pacienţii obezi este mai 
mare la sexul masculin faţă de cel feminin.

8. Pe baza studiului efectuat apreciem că vârsta 
şi obezitatea reprezintă factori uti li pentru 
predicţia cât mai precisă a severităţii, fapt în 
concordanţă cu datele din literatura de spe-
cia litate.
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