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Introducció 

 
El paper dels drenatges intraabdominals col·locats quirúrgicament després de les          

reseccions pancreàtiques no ha estat clarament establert fins al moment. En particular, el             

seu efecte sobre les taxes de morbiditat i el moment òptim per a la seva eliminació per tal                  

d’evitar possibles complicacions continua sent controvertit. En aquest estudi el nivell           

d’amilasa en els drenatges s’ha proposat com a predictor per al desenvolupament d’una             

fístula pancreàtica, clínicament significativa, en pacients sotmesos a una cirurgia          

pancreàtica complexa. Per a dur a terme la investigació, durant aproximadament dos anys,             

es van operar 84 pacients en la unitat de cirurgia hepatobiliopancreàtica de l’Hospital de la               

Santa Creu i Sant Pau. Durant el període posterior a la intervenció quirúrgica, els pacients               

van ser sotmesos a un control regular del nivell d’amilases en els drenatges i en sèrum de                 

forma sistemàtica en els dies 3 i 5 del postoperatori. Aquestes dades van ser              

computeritzades per tal d’estudiar la possible relació entre els nivells d’aquest enzim i una              

major probabilitat de sorgiment d’alguna complicació.  
 
Hipòtesi i objectiu 
 
Aquest treball ha estat plantejat a partir de les preguntes sorgides en estudiar la correlació               

entre el nivell d’amilasa en drenatge i sèrum i l’aparició d’una complicació clínica             

significativa. 

D’acord amb la investigació que hi ha fins al moment s’ha establert la següent hipòtesi: els                

nivells d’amilases en el postoperatori (dies 3 i 5) poden ser predictors de l’aparició de               

complicacions postoperatòries en els pacients sotmesos a una cirurgia de resecció           

pancreàtica. 

L’objectiu de l’estudi és elucidar la significació i les limitacions dels nivells d’amilasa en              

sèrum i en drenatge en els diagnòstics posteriors a la intervenció quirúrgica de les lesions               

pancreàtiques.  

 
 



Pacients i mètodes  

Des del 3 de setembre de 2018 fins al 7 de maig de 2020, 84 pacients amb lesions                  

pancreàtiques van ser intervinguts en la unitat de cirurgia hepatobiliopancreàtica de           

l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. Aquests 84 pacients, dels quals 53 són                

homes i 31 dones, són els que han estat considerats en aquesta anàlisi retrospectiu.  

Els pacients s’han avaluat a partir de la presentació clínica, resultats analítics i proves              

d’imatge. El resultat d’aquestes és discutit pel comitè de patologies          

hepatobiliopancreàtiques per a prendre entre tots els especialistes que el constitueixen una            

decisió consensuada sobre el diagnòstic final.  

Pel desenvolupament de la part procedimental d’aquest estudi s’han diferenciat quatre blocs            

diferents que es troben caracteritzats per una detallada descripció del protocol seguit sota             

els reglaments estàndards de l’hospital fins a l’absència de complicacions i la posterior             

rebuda de l’alta. 

L’anàlisi de dades realitzada es va dur a terme mitjançant el paquet estadístic SPSS-23. Per               

analitzar les variables qualitatives es va emprar la prova χ2 de Pearson, que serveix per               

sotmetre a prova hipòtesis referides a distribucions de freqüències. Així doncs, l’estadística            

utilitzada segueix una distribució χ2 si la hipòtesi nul·la és certa. 

Discussió de resultats 

A partir dels resultats d’aquesta recerca s’ha pogut observar que l’aparició de la fístula              

pancreàtica clínicament significativa es presenta en 15 pacients, que representen el 17.9%            

de la mostra. Això es va associar a la pràctica d’una DPC, es presenta amb més freqüència                 

en el sexe masculí, i a l’abordatge quirúrgic obert. Els nivells d’ALS els dies 3 i 5 han estat                   

de 96.2±165.77 i 33.07±24.16 U/L, respectivament, mentre que la mitjana de les            

determinacions més elevades d’ALD al dia 3 i 5 ha estat de 2230.99±5894.92 i              

1194.04±4413.74 U/L, respectivament.  

Conclusió 

A partir de l’estudi s’ha fet una anàlisi de la corba de ROC de les xifres d’amilasa en                  

drenatge el 5è dia i aquesta mostra una àrea de 0,8, identificant un punt de tall de 462 U/L                   

associat a una major taxa de fístula pancreàtica clínicament significativa. 

Així doncs, si les xifres d’amilasa en drenatge al 5è dia són superiors a 462 U/L, en aquesta                  

investigació tindran una major probabilitat d’aparició d’una fístula pancreàtica significativa.   
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