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Rezumat
Informaţii generale: Drenajul percutan nu reprezintã o metodã utilizatã la scalã largã la momentul de 
faţã în evacuarea colecţiilor sterile de lichid peripancreatic. Cu toate acestea, multe studii clinice au 
dovedit efectele sale pozitive. 
Scop: Am testat modificãrile la nivelul urmãtorilor parametrici serici: proteina C reactivã (CRP), factorii  
de complement 3-4 (C 3-4), factorul de necrozã tumoralã a (TNF-a), amilaza, lipaza şi leucograma la  
pacienţii  trataţi  prin drenaj percutan. Pacienţi  şi  metode: 10 pacienţi cu pancreatitã acutã severã 
însoţitã de colecţie de lichid peripancreatic au fost monitorizaţi. Parametrii de laborator şi cantitatea 
de lichid drenat au fost cuantificaţi în prima, a cincea şi a 10-a zi. Analiza statisticã a fost efectuatã cu  
ajutorul  programului  Statistica  for  Windows (Version  7.0).  Valori  ale  p  mai  mici  de  0,05  au  fost  
considerate semnificative din punct de vedere statistic. 
Rezultate: Am identificat o corelaţie pozitivã semnificativã între CRP, numãrul de leucocite şi volumele 
de lichid  drenat.  Am utilizat  aceşti  markeri  drept  parametri  ai  drenajului  percutanat  efectuat  cu  
succes la pacienţii cu pancreatitã acutã severã 
complicatã cu lichid peripancreatic steril. Nu s-au identificat modificãri semnificative ale nivelurilor de 
C3-4, TNF-a, amilazã şi lipazã. 
Concluzii: Monitorizarea nivelului de CRP şi a numãrului de leucocite este de recomandat în urmãrirea  
pacienţilor dupã drenajul percutan de lichid peripancreatic.
Cuvinte cheie: colecţie lichidianã peripancreaticã acutã, proteinã de fazã acutã, drenaj percutan

Corresponding author: Zsolt Szentkereszty Md. PhD.  
Móricz Zs. Krt. 22. 4032 Debrecen, Hungary 
E-mail: szentkerzs@freemail.hu


