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Cercetarea rãspunsului imunoinflamator în peritonitele acute bacteriene 
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Rezumat 

Scop: Cercetarea mediatorilor imunoinflamatori care modeleazã evoluția peritonitelor acute, precum 

şi evaluarea utilitãții lor în precizarea evoluției de la peritonitã la şocul septic. 

Material şi metodã: Am efectuat un studiu prospectiv pe un lot de 100 pacienți cu peritonite acute, 

internați în perioada 2001-2005 monitorizați imunologic. Am realizat 2000 de dozãri ale mediatorilor 

imunoinflamatori, în dinamicã timp de 15 zile, prin 1200 de teste de imunodifuziune radialã simplã 

(IDRS), metoda Mancini-Carbonara pentru proteina C reactivã, componenta C3 a complementului, 

imunoglobuline şi 836 teste ELISA pentru evaluarea citokinelor. Rezultatele au fost raportate la un 

grup martor. 

Rezultate: Dozarea proteinei C reactive (CRP) a evidențiat valori crescute semnificativ la pacienții cu 

peritonitã (12-310 ng%), fațã de lotul martor (1,5-8 ng%) în ser. Postoperator, valori crescute s-au 

menținut în formele cu evoluție gravã sau complicații şi s-au corelat cu multiple disfuncții organice la 

pacienții decedați. Dozarea complexelor imune circulante au evidențiat valori mai crescute la bolnavii 

cu peritonitã. Dozarea citokinelor pro şi/sau antiinflamatorii pot fi specifice severitãții raspunsului 

inflamator la infecție. Nivelulul procalcitoninei (PCT) a fost crescut la pacienții cu sepsis şi reacții 

inflamatorii severe devenind un mijloc de prognostic important. 

Concluzii: studiul markerilor biologici la agresiunea microbianã, evidențiazã rolul citokinelor ca 

mesageri şi importanți mediatori ai rãspunsului imunoinflamator. Testul PCT poate fi introdus în 

protocolul de urmãrire zilnicã a pacienților septici.   
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