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Introducere:  
 Fistulele pancreatice postoperatorii 

reprezintă una dintre cele mai grave complicaţii 

postoperatorii, cu importante implicaţii asupra 

prognosticului , evoluţiei postoperatorii şi calităţii 

vieţii [1] [2] [3] [4]. Incidenţa acestei complicaţii 

postoperatorii se menţine ridicată, în condiţiile în care 

mortalitatea postoperatorie a scăzut semnificativ în 

ultimii ani, ceea ce indică un proces complex 

multifactorial ce întervine în producerea acesteia. 

Fistulele panceatice postoperatorii reprezintă o 

condiţie favorizantă pentru apariţia altor complicaţii 

postoperatorii precum hemoragii, abcese 

intraabdominale, sepsis, insuficienţă multiplă de organ 

[5] [6] [7] [8].  

 Totodată, obezitatea, o patologie a cărei 

prevalenţă se află pe o pantă ascendentă, este un factor 

predispozant pentru complicaţiile postoperatorii şi în 

special pentru cele din sfera abdominală [9]. 

 

Material şi metodă:  
 Studiul realizat este unui retrospectiv , ce a 

inclus o serie de 109 rezecţii pancreatice consecutive 

dintr-o singură clinică universitară, pentru tumori 

maligne ( adenocarcinoame ductale pancreatice şi 
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Abstract  

 Postoperative pancreatic fistulas are one of the most serious postoperative complications, with important 

implications for the prognosis, postoperative evolution and quality of life. Patients' comorbidities play an important 

role in the process of producing this postoperative complication. Methods: a retrospective study was performed 

that included 109 patients with pancreatic resections for malignant pathology. the incidence of pancreatic fistula 

in relation to the associated pathology was analyzed: obesity, diabetes, hypertension and non-hypertensive 

cardiac pathology. 

Results: the incidence of pancreatic fistula on the entire study group was 11.01%. Obesity was the only factor 

with which a statistically significant association was obtained, the incidence of pancreatic fistula being 3.59 times 

higher in the group of obese patients. Conclusions: obesity is an important and independent predictive factor, 

which increases the risk of postoperative pancreatic fistula by increasing the difficulty of pancreatic dissection and 

anastomosis. 
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adenocarcinoame periampulare). Criteriile de 

excludere au fost impuse pentru tumorile 

neuroendocrine şi rezecţiile pancreatice pentru 

patologie benignă şi traumatisme. Intervenţiile 

chirurgicale au constat în duodenopancreatectomii 

cefalice, pancreatectomii distale şi biopsii pancreatice. 

 Diagnosticul de obezitate a fost considerat la 

pacienţii cu un indice de masă corporală mai mare de 

30. Diagnosticul de fistulă pancreatică a fost stabilit 

atunci cand amilazele din drenajul zilnic au avut valori 

de 3 ori mai mari decât cele normale. 

Analiza statistică a fost realizată cu software-

ul SPSS. Variabilele de tip continuu au fost raportate 

ca medie cu deviaţiestandard, iar pentru comparaţiile 

între grupuri au fost aplicate testul t-student, ANOVA, 

Kruskal-Wallis sau Mann-Whitney U Test. 

Variabilele calitative au fost prezentate ca frecvenţe 

absolute (n) şi relative (%), iar comparaţiile între 

grupuri s-au făcut pe baza rezultatelor testelor 

neparametrice M-L, Yates sau PearsonChi-square. 

Puterea de predicţie univariată a factorilor de risc s-a 

evaluat cu ajutorul curbei ROC pe baza valorii ariei de 

sub curbă (AreaUnder the Curve: AUC). Nivelul de 

semnificație calculat în cadrul testelor utilizate (P-

value) a fost considerat semnificativ pentru valori 

P<.05. 

Rezultate: 
 Lotul de studiu a fost format din 109 pacienţi, 

în care au predominat pacienţii cu adenocarcinoame 

ductale pancreatice (n= 74), iar distribuţia în funcţie de 

gen a fost în proporţii aproximativ egale ( 54 femei vs 

55 bărbaţi). Vârsta pacienţilor a variat între 37 şi 79 

ani, cu o mediană de 61 ani, fără diferenţe 

semnificative a vârstei în funcţie de diagnosticul 

histologic (adenocarcinoame ductale pancreatice 60.5 

±10.52 ani vs. adenocarcinoame periampulare 59.49 

±9.04 ani). 

 Incidenţa obezităţii pe întreg lotul de studiu a 

fost de 16.51%, cu o frecvenţă mai mare în grupul 

pacienţilor cu  adenocarcinoame peripampulare ( 

Tabel 1). În ceea ce priveşte comorbidităţile asociate, 

nu s-au obţinut diferenţe semnificative statistic în cele 

două categorii de pacienţi. 

Tabel 1 Prezenţa patologiei asociate în funcţie de diagnosticul histologic 

Patologie asociată 

(Absentă/Prezentă) 

Diagnostic   p-value 

Adenocarcinom ductal pancreatic 

(n=74) 

Adenocarcinom periampular 

(n=35) (95% CI) 

aObezitate 64/10 27/8 0,224 

86,5%/13,5% 77,1%/22,9% 

Diabet zaharat 57/17 32/3 0,066 

76,7%/23,3% 91,4%/8,6% 

Hipertensiune arterială 52/19 20/9 0,702 

73,2%/26,8% 69%/31% 

Alte boli cardiace 55/16 21/8 0,625 

78,6%/21,4% 72,4%/27,6% 

 

Incidenţa fistulei pancreatice a fost de 

11.01% şi a fost prezentă în proporţii echivalente la 

femei versus bărbaţi (11.01% respectiv 10.9%). Nu s-

a identificat nici o asociere semnificativă între tipul 

intervenţiei chirurgicale şi prezenţa fistulei 

pancreatice (Tabel 2), iar analiza curbei ROC  şi 

valoarea calculată a ariei de sub curba ROC 

(AUC=0.553, P=.552, 95%CI: AUC→0.387–0.717) a 

demonstrat că tipul intervenţiei chirurgicale nu 

prezintă putere predictivă asupra apariţiei acestei 

complicaţii postoperatorii (Figura 1).

Tabel 2 Asocierea tipului de intervenţie chirurgicală cu prezenţa fistulei pancreatice postoperatorii 

Tip intervenţie 

Fistula pancreatică postoperatorie 

Total 

95% interval de încredere 

absentă prezentă Pearson Chi-pătratχ2 

Duodenopancreatectomie 

cefalică 

78 11 
89 2=1,243 

r=0.06 

P=.537 

 

 

(*) Marcheazădisferenţelesemnificative P<.05 

87,6% 12,4% 

Pancreatectomii distale 
8 0 

8 
100% 0% 

Biopsie pancreatică 
11 1 

12 
91,7% 8,3% 
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Fig 1 Curba ROC pentru evaluarea predictibilităţii 

apariţiei fistulei pancreatice postoperator în funcţie 

de intervenţia chirurgicală 

 

 În lotul nostru de studiu, s-a observat o 

incidenţă a fistulei pancreatice postoperatorii de 3.59 

ori mai mare în grupul pacienţilor obezi (27.7% vs 

7.7%) (Figura 2), iar analiza statistică a evidenţiat o 

semnificativă asociere între preexistenţa acestei 

comorbidităţi şi fistula pancreatică postoperatorie 

(p=0.013) (Tabel 3). 

 

 
Fig. 2 Frecvenţa cazurilor în funcţie de prezenţa 

fistulei pancreatice postoperatorii 

şi obezitate 

 

Tabel 3 Asocierea prezenţei fistulei pancreatice postoperatorii cu obezitatea 

Obezitate 

Fistula pancreatică postoperator 
Total 

95% interval de încredere 

absentă prezentă M-L-Chi-pătrat2 

Absentă 84 92.3% 7 7.7% 91 2=6.188 

r=.230 
P=.013* 

prezentă 13 72.2% 3 27.7% 18 

 

 Valoarea calculată a ariei de sub 

curba ROC în funcţie de prezenţa obezităţii 

(AUC=0.636, P=.032, 95%CI: AUC→0.480–0.791) 

demonstrează o precizie moderată de predicţie a 

apariţiei fistulei pancreatice postoperatorii, cu o 

valoare p semnificativă de 0.032 (Figura 3). 

Rezultatele studiului nostru relevă faptul că obezitatea 

reprezintă un important şi independent factor de risc 

pentru apariţia fistulei pancreatice postoperatorii şi 

totodată poate fi utilizat ca marker predictiv pentru 

evoluţia postoperatorie. 

Analiza prezenţei fistulei pancreatice postoperatorii în 

raport cu celelalte comorbidităţi ( diabet zaharat, 

hiperteniune arterială şi patologie cardiacă non-

hipertensivă în care au fost incluse bolile 

coronariere,tulburări de ritm, insuficienţe cardiace şi 

cardiopatii ischemice) nu a identificat nici o asociere 

semnificativă între aceste variabile şi nici nu au 

demonstrat putere predictivă  (Figurile 4,5,6). 

 

 Fig. 3 Curba ROC pentru evaluarea predictibilităţii 

apariţiei fistulei pancreatice postoperator în funcţie 

de prezenţa obezităţii 
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Fig. 4 Curba ROC pentru evaluarea predictibilităţii 

apariţiei fistulei pancreatice postoperatorii în funcţie 

de coexistenţa diabetului zaharat 

  

Fig. 5 Curba ROC pentru evaluarea predictibilităţii 

apariţiei fistulei pancreatice postoperator în funcţie 

de coexistenţa hipertensiunii arteriale 

 

Fig. 6 Curba ROC pentru evaluarea predictibilităţii 

apariţiei fistulei pancreatice postoperator în funcţie 

de patologia cardică non-hipertensivă 

 

Discuţii:  

 Fistula pancreatică postoperatorie este o 

complicaţie complexă şi cu implicaţii majore în 

prognosticul pacienţilor, întrucât aceasta se asociază 

cu o creştere a riscului de recidivă tumorală locală şi 

cu amânarea momentului iniţierii terapiei adjuvante 

[10] [11]. Pacienţii ce au dezvoltat postoperator 

această complicaţie, prezintă un risc de deces de două 

ori mai mare [3] [12] [13]. 

 Prezenţa obezităţii predispune la complicaţii 

postoperatorii precum hemoragii, infecţii ale peretelui 

abdominal, fistule anastomotice, cu efecte directe 

asupra creşterii zilelor de spitalizare şi a costurilor 

intraspitaliceşti [1] [9] [14] [15] [16] [17] [18]. 

 Indicele de masă corporală(IMC) este un 

important predictor pentru dezvoltarea fistulei 

pancreatice postoperatorii, riscul fiind de 1.6 ori mai 

mare pentru pacienţii cu un IMC >25 [19] [20] [1]. 

 Datorită obezităţii viscerale şi a grăsimii 

periviscerale în exces, disecţia şi expunerea 

pancreasului devin mai dificile, creşte gradul de 

dificultate a suturii de la nivelul anastomozei 

pancreato-digestive şi riscul de lezare a capsulei 

pancreatice [1]. 

 Studii clinice au relevat o asociere între 

obezitate şi  infiltrarea grasă a pancreasului evidenţiată 

prin rezonanţă magnetică,  infiltrare ce este 
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responsabilă de modificarea structurii pancreatice, 

acesta devenind mai friabil şi cu o rezistenţă scăzută la 

nivelul anastomozei [6] [20] [21]. 

 Asocierea obezităţii cu steatoza pancreatică 

şi pierderile mari de sânge intraoperator reprezintă un 

important risc de apariţia al fistulelor pancreatice, în 

special a celor de tip C, care pot fi responsabile de până 

la 41% din totalul deceselor postoperatorii [22]. 

Ţesutul adipos în exces favorizează şi el 

producerea de adipocitokine pro-inflamatorii, care, 

înafara influenţei asupra sistemului imun, joacă un rol 

şi în încetinirea procesului de cicatrizare, responsabil 

de apariţia complicaţiilor postoperatorii, dar mai ales 

al fistulelor anastomotice [5]. 

Rezultatele obţinute în urma analizei 

statistice au fost în concordanţă cu datele publicate, în 

care s-a demonstrat faptul că obezitatea joacă un rol 

major în dezvoltarea complicaţiilor postoperatorii şi în 

special al fistulelor pancreatice, printr-o serie de 

mecanismte diferite. 

Deşi studiile din literatura de specialitate au 

indicat o asociere între preexistenţă diabetului zaharat 

şi scăderea incidenţei fistulelor pancreatice 

postoperatorii, întrucît predomină ţesutul fibros 

pancreatic la pacienţii cu diabet zaharat, pe lotul nostru 

de studiu nu am obţinut o asociere semnificativă 

statistică şi nici nu a demonstrat putere predictivă [7] 

[23] [24]. 

Patologia cardiovasculară, şi în special cea 

coronariană, prin efectul de hipoperfuzie viscerală 

favorizează procesul de ischemie la nivelul 

anastomozei pancreato-digestive, fiind astfel un factor 

de risc esenţial [25]. Deşi un procent semnificativ de 

pacienţi au prezentat comorbidităţi cardiovasculare, 

acestea nu s-au asociat cu cresşterea riscului de fistulă 

pancreatică postoperatorie. 

 

Concluzii 
Dintre factorii preoperatori nemodificabili, 

obezitatea se distinge ca un important şi independent 

factor de risc pentru dezvoltarea fistulei pancreatice 

postoperatorii, fiind prezentă într-un procent 

semnificativ şi în rândul pacienţilor neoplazici. 

scăderea incidenţei fistulei pancreatice 

rămâne un deziderat greu de atins în condiţiile în care 

în producerea sa intervin o multitudine de factori ce 

interactionează. 
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