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                                             INTRODUCERE

             Bolile inflamatorii intestinale, Boala Crohn și Rectocolita ulcerohemoragică, sunt 

afecțiuni ce cauzează inflamație cronică a tractului gastrointestinal. 

         Aceste afecțiuni cu etiologie necunoscută, sunt declanșate de  o interacțiune 

complexă a factorilor din mediul inconjurător, factorilor imuni, bacterieni, genetici. 

        Datorită incidenței în crestere, BII au devenit o problemă de sănătate, ce presupune 

costuri ridicate astfel că sunt studiate îndeaproape pentru o bună înțelegere a 

fiziopatologiei. 

          Markerii de laborator utilizați în BII au fost studiați pentru rolul lor în diagnosticarea 

bolii, în stabilirea diagnosticului diferențial, pentru determinarea severității bolii și a 

riscului de apariție a complicațiilor, pentru prezicerea recăderilor și pentru monitorizarea 

efectului terapeutic. 

           Lizozimul este un biomarker ce poate fi folosit pentru diagnosticul, prognosticul și 

managementul terapeutic al bolilor inflamatorii intestinale. Numeroase studii au aratat că 

în serul pacienților afectați de BII apar niveluri crescute de lizozim, comparativ cu serul 

lotului control. 

          Standardul de aur pentru monitorizarea activității BII o reprezintă examenul 

endoscopic, insă este o metodă invazivă, riscantă şi dureroasă pentru pacient, costisitoare.  

Datorită acestori lucruri, încercăm găsirea unor biomarkeri noninvazivi care să ne ajute să 

evidențiem activitatea  Bolii Crohn şi a Rectocolitei ulcerohemoragice şi să efectuăm 

corelații cu profilul clinic, biologic şi endoscopic 

          Datorită faptului că pacienții cu BII necesită monitorizare regulată, unele investigații 

sunt invazive și neplăcute pentru pacienți, costisitoare, am încercat în această cercetare să 

identificăm un biomarker care să ne ajute să apreciem activitatea BII. 

           Obiectivul principal al cercetării este reprezentat de evaluarea lizozimului seric în 

cadrul BII și realizarea corelațiilor cu numeroși parametri. 

         Obiectivele secundare sunt evaluarea clinico-biologică a pacienților incluși în studiu. 



                                    I. PARTEA GENERALĂ 

         Capitolul 1. Bolile inflamatorii intestinale - Boala Crohn și Rectocolita ulcero-

hemoragică 

        În capitolul 1, am prezentat informațiile despre epidemiologia, etiopatogenia, 

manifestările clinice, complicațiile intestinale, extraintestinale și biomarkerii utilizați în 

diagnosticarea bolilor inflamatorii intestinale. 

          Bolile inflamatorii intestinale, Boala Crohn și Rectocolita ulcero- hemoragică, 

reprezintă afecțiuni cronice inflamatorii ale tractului gastrointestinal, cu etiologie 

necunoscută, caracterizate prin perioade de remisiune și exacerbări.  

         BII sunt afecțiuni recurente, diferite din punct de vedere clinico-patologic, cu 

etiologie plurifactorială, incomplet ințeleasă.  

         Din punct de vedere epidemiologic, incidenta si prevalenta BII sunt in crestere, mai 

ales in zonele industrializate. 

         Etiologia BII nu este pe deplin cunoscută. BII reprezintă un răspuns imun inadecvat, 

declanșat la persoanele susceptibile genetic, în urma interacțiunii dintre  factorii genetici, 

factorii de mediu, sistemul imun, microbiota intestinală.  

         Au fost confirmate la nivel genomic peste 100 de loci de susceptibilitate ce contribuie 

la riscul de apariție a bolii. 

         Cele mai comune simptome ale BC sunt diareea cronică sau nocturnă, durerea  

abdominală, scaderea ponderală, febra, anemia în urma hemoragiei digestive inferioare. 

Cele mai frecvente manifestări clinice ale RCUH sunt diareea (poate să trezească pacientul 

din somn și prezintă produse patologice sânge, puroi), rectoragii, tenesme rectale, durere 

abdominală. 

         Biomarkerii (markeri biologici) sunt indici de laborator noninvazivi sau 

microinvazivi, ușor și rapid de efectuat, cu costuri relativ mici, reproductibili, însă nu sunt 



specifici bolii, ei reflectă inflamația.  Aceștia ajută clinicianul să stabilească gradul de 

severitate al bolii, riscul de evoluție severă și de apariție a complicațiilor, să monitorizeze 

răspunsul terapeutic, să facă o diferență între BC și RCUH. Cei mai utilizați sunt: PCR, 

VSH, trombocite, VTM, RDW, ASCA, pANCA, IL, Substanța P, Lizozimul seric, 

Amiloridul seric, calprotectina fecală. 

       Complicațiile extraintestinale frecvent întâlnite în BII sunt artrita periferică, eritemul 

nodos, pyoderma gangrenosum, colangita sclerozantă primitivă, colelitiaza, steatoza 

hepatică, episclerita, sclerita, uveita, evenimente tromboembolice, infecții tract urinar etc. 

         

     

        Capitolul 2. Diagnosticul bolilor inflamatorii intestinale 

       Diagnosticul BII cuprinde diagnosticul clinic, de laborator, endoscopic, histologic și 

imagistic. Diagnosticul BC trebuie să cuprindă clasificarea din punct de vedere clinico-

patologic, al severității puseului inflamator, al localizării, al complicațiilor asociate. 

        Diagnosticul corect al RCUH trebuie să cuprindă clasificarile din punct de vedere 

clinico-evolutiv, al extensiei, al severității, al complicațiilor. 

        O varietate de teste se pot realiza cu scopul de a ajuta diagnosticarea BII, stabilirea 

gradului de activitate al bolii, de a monitoriza boala și eficacitatea tratamentului. 

         Examinările biologice se realizează pentru identificarea sindromului inflamator, a 

carențelor datorate malabsorbției și pierderilor digestive, a complicațiilor: 

- teste ce relevă inflamație: PCR, VSH, Fibrinogen; 

-  Hemoleucograma; 

-  teste ce relevă sindrom carențial: proteine totale, albumina, fier, feritina, transferina, 

vitamina B12, acid folic, calciu, vitamina D, magneziu, potasiu; 

-  markeri serologici ASCA, pANCA; 

-  Calprotectina fecală; 

- teste microbiologice: testarea pt Clostriudium difficile;  

- teste de screening pentru infecții virale înaintea tratamentului biologic: markeri hepatici 

VHB, VHC, teste HIV, TBC; 



           Endoscopia digestivă are rol în diagnosticul, evaluarea extensiei și severității BII, în 

monitorizarea răspunsului la tratament și supravegherea endoscopică. 

         În BII, se practică  endoscopie digestivă inferioară cu prelevare de biopsii, pentru 

diagnostic pozitiv, diferențial între afecțiuni și cu alte boli, vizualizare extensie. 

         Se utilizează numeroase clasificări si scoruri pentru caracterizarea BII, printre care 

pentru BC, clasificarea Montreal, scorul CDEIS, SES-CD, scor Rutgeerts, iar pentru 

RCUH, scorurile UCEIS, UCCIS, Mayo. 

         Metodele imagistice utilizate pentru diagnosticul și monitorizarea BII sunt 

ultrasonografia, radiografia abdominală, computer tomografia, rezonanța magnetică 

nucleară. 

          Examenul histologic este obligatoriu în diagnosticarea bolii inflamatorii intestinale. 

          Examenul microscopic confirmă diagnosticul de BII și mai exact deosebește între 

BC și RCUH, poate stabili extensia bolii, gradul de activitate, evaluează prezența 

displaziei. 

          Examinarea anatomo-patologică se recomandă a se efectua înainte de începerea 

tratamentuui, datorită faptului că pot fi induse modificări histologice. 

       Capitolul 3. Tratamentul și monitorizarea bolilor inflamatorii 

intestinale   

        În acest capitol am expus tipurile de tratament și abordările folosite în practica clinică. 

        Terapiile au evoluat în ultimii ani, datorită înțelegerii  geneticii și a sistemului imun, 

doi dintre factorii implicați în apariția BII. 

         Numeroși factori influențează alegerea terapeutică printre care activitatea bolii, 

severitatea și localizarea ei, prezența afectării perianale, răspunsul la tratamentul anterior. 

       Clasele terapeutice utilizate în BC sunt : 

- aminosalicilații;           

- corticosteroizii; 

-  imunomodulatorii; 



-  terapia biologică; 

-  antibioticele; 

-  terapia nutritională. 

    Tratamentul chirurgical este indicat la peste jumătate dintre pacienții cu BII. 

    BII, prin cronicitate și evoluție cu perioade de remisiune și activitate, necesită  

monitorizare specială datorită complicațiilor ce pot să apară în cursul bolii, a 

prognosticului în sine, a terapiei și a efectelor sale adverse. 

         Monitorizarea se realizează cu ajutorul: 

- scorurilor clinice bazate pe simptomatologie; 

- markerilor serologici și fecali; 

- endoscopiei; 

- procedurilor imagistice. 

  

         Capitolul 4. Lizozimul  

         Lizozimul, 1,4 β acetilmuramidaza,  este o enzimă bacteriolitică, întălnită în  

citoplasma neutrofilelor, macrofagelor, în secreții precum salivă, lacrimi, în lapte, miere, 

albușul oului de gaină.   

         Are rol antimicrobian, prin distrugerea legăturilor glicozidice din peptidoglicanii 

peretelui bacterian, ceea ce în final duce la moartea celulară. 

         Cu o greutate moleculara de 14,4 kDa, are capacitatea de a liza peretele celular al 

bacteriilor Gram pozitive în special, prin hidrolizarea legăturii glicozidice β-1,4 dintre 

acidul N-acetilmuramic și N-acetilglucozamina. 



                                          II PARTEA SPECIALĂ 

          Capitolul 5: Motivația şi obiectivele cercetării 
            
           Bolile inflamatorii intestinale sunt afecțiuni ce cauzează inflamație cronică a 

tractului gastrointestinal, evoluând cu perioade de remisiune şi activitate, în consecință 

calitatea vieții pacienților fiind afectată. 
           Standardul de aur pentru monitorizarea activității BII o reprezintă examenul 

endoscopic, insă este o metodă invazivă, riscantă şi dureroasă pentru pacient, costisitoare.  

Datorită acestori lucruri, încercăm găsirea unor biomarkeri noninvazivi care să ne ajute să 

evidențiem activitatea  Bolii Crohn şi a Rectocolitei ulcerohemoragice şi să efectuăm 

corelații cu profilul clinic, biologic şi endoscopic. 
          Obiectivul principal al cercetării este reprezentat de evaluarea lizozimului seric în 

cadrul BII și realizarea corelațiilor cu numeroși parametri. 

           Obiectivele secundare sunt evaluarea clinico-biologică a pacienților incluși în 

studiu. 

              Capitolul 6: Materiale și metode 

          În acest capitol am prezentat materialele necesare desfașurării studiului, 

consimțamantul informat al pacienților, criteriile de includere și excludere din studiu, 

precum și protocolul de lucru. 

         Pentru desfășurarea studiului am avut nevoie de următoarele materiale: cititor de 

plăci, micropipetă și vârfuri, microplacă dotată cu 96 godeuri, soft  TECAN i-control, 

tuburi Eppendorf  și pipete Pasteur, soluție tampon fosfat 50 nM pH 6,26, suspensie 

Micrococcus lysodeikticus, vacutainere pentru recoltarea probelor, centrifugă. 

        Studiul efectuat este  prospectiv, experimental, nerandomizat,  ce cuprinde 63 de 

pacienți, internați în secția clinică Gastroenterologie II, din cadrul Institutului Clinic 

Fundeni.  



         Studiul este alcătuit din două loturi de pacienți:  

- lotul A, sau lotul de studiu, ce cuprinde 36 de pacienți diagnosticați cu boală 

inflamatorie intestinală(BC și RCUH), eșantion reprezentativ pentru o populație de 

pacienți diagnosticați cu boală inflamatorie intestinală și tratați într-un centru specializat; 

- lotul B, sau lotul martor, alcătuit din 27 de pacienți fără BII, eșantion reprezentativ 

pentru populația generală. 

         Capitolul 7. Rezultatele analizei statistice 

        Studiul constă în dozarea lizozimului seric și compararea sa cu alți parametri ai 

pacienților cu BII, în încercarea de a obține corelații care să ne orienteze asupra activității 

bolii. 

          Capitolul 7 este alcătuit din alte 3 subcapitole, care prezintă datele statistice 

referitoare la caracteristicile lotului BII, la lizozimul seric  și la corelațiile între lizozimul 

seric și numeroși parametri clinico-biologici ai pacienților. 

         În subcapitolul caracteristicilor lotului BII, am prezentat distribuția pacienților în 

funcție de sex [Tabel 7.1.], vârstă [Tabel 7.2.], tipul de boala inflamatorie [Tabel 7.3., 

Figura 7.1.] fumat, antecedente familiale și câțiva parametri biologici. 

         Tabelul 7.1.  Repartiția pacienților în funcție de sex 

      Tabelul 7.2. Repartiție în funcție de vârstă 

Sex Lot A Lot B

M – Nr (%) 25 (69.44) 17 (62.96)

F – Nr (%) 11 (30.56) 10 (37.040)

 BC RCUH Lot martor

vârsta minimă 19 24 24

vârsta maximă 63 59 59



              Tabelul 7.3.  Distribuția BC în funcție de scorul CDAI 

             

          Figura 7.1. Diagrama distribuției RCUH în funcție de clasificarea Montreal 

      Parametrii analizați în acest subcapitol, au fost:

-  leucocitele [Figurile 7.2., 7.3., 7.4.]

- hemoglobina;

- fibrinogenul;

- INR.

Activitatea bolii Nr. pacienți

remisiune 17

ușoară 3

moderată 1

severă 0

33 %

47 %

20 %

proctită
colită stângă
pancolită



Figura 7.2. Distribuție procentuală                                Figura 7.3. Distribuție procentuală 
                     leucocite - Lot A                                                              leucocite - Lot B 

              Figura 7.4. Histogramele celor două distribuții - Leucocite 

64 %
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99 %

1 %
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normal



         În subcapitolul 2, dedicat lizozimului seric, am prezentat analiza acestuia prin metoda 

clasică turbidimetrică [Tabel 7.4., Figura 7.5.]. 

       Tabel 7.4. Lizozim seric în loturile de studiu 

    Figura 7.5. Histogramele celor două distribuții - Lizozim

Lizozim Lot A Lot B

Medie ± D.S 1.36 ± 0.38 1.17 ± 0.37

Mediana (IQR) 1.31 (0.36) 1.09 (0.35)

Min la Max 0.78 la 2.73 0.12 la 2.15

Skewness 1.29 0.24



             În subcapitolul 3, am realizat numeroase corelații între lizozimul seric și vârsta, 

sexul pacienților [Tabel 7.5.],  tipul BII(BC/RCUH)[Tabel 7.6.], Scor CDAI[Tabel 7.7.],  

Clasificare Montreal RCUH, fumat [Figura 7.6.],  hemoglobină[Figurile 7.7. si 7.8.], 

leucocite, ALT[Tabel 7.8.], AST, colesterol, trigliceride, fier, acid uric[Tabel 7.9.], 

INR[Figura 7.9.], fibrinogen, VSH,[Tabel 7.10.], PCR[Figura 7.10.], administrare de 

corticosteroizi, administrare de 5 ASA, tratament biologic [Tabel 7.11.], tratament 

chirurgical, stenoza, fistula, manifestări extraintestinale. 

         Tabelul 7.5. Lizozimul vs. sexul pacienților în lotul A 

              Tabel 7.6. Lizozimul și tipul BII 

Lizozim Sex F (N = 11) Sex M (N = 25)

Medie ± D.S 1.43 ± 0.46 1.33 ± 0.35 

Mediana (IQR) 1.30 (0.31) 1.33 (0.37)

Min la Max 0.94 la 2.73 0.78 la 2.07

Lizozim Boala Crohn (N = 21) RCUH (N = 15)

Medie ± D.S 1.41 ± 0.46 1.28 ± 0.24

Mediana (IQR) 1.34 (0.46) 1.29 (0.33)

Min la Max 0.78 la 2.73 0.83 la 1.83



               Tabel 7.7. Corelație lizozim seric-CDAI 

                Figura 7.6. Comparație lizozim - fumat

            Tabel 7.8. Corelație Lizozim - ALT 

Variabila 

dependentă

r Pearson 

(valoare p)

Coeficient 

regresie lineară 

(valoare p)

IC95% 

Coeficient

CDAI -0.07 (0.7628) -10.39 (0.7628) -76.87 la 56.09

Variabila 

Dependenta

r Pearson 

(valoare p)

Coeficient 

regresie lineara 

(valoare p)

IC95% 

Coeficient

ALT -0.37 (0.0290) -21.41 (0.0290) -39.77 la -3.05



            

            Tabel 7.9.  Corelație lizozim seric - acid uric 

Figura 7.7. Distribuție procentuală                                Figura 7.8. Distribuție procentuală                                                                                               

                    Hb Lot A - BC                                                                   Hb Lot A - RCUH 

Variabila 

Dependenta

r Pearson 

(valoare p)

Coeficient 

regresie lineara 

(valoare p)

IC95% 

Coeficient

Acid Uric -0.38 (0.0418) -1.55 (0.0418) -2.97 la -0.13

19 %

81 %
Hb normala
Hb < 11,5

7 %

93 %
Hb normala
Hb < 11,5



                        

               Figura 7.9. Relația de proporționalitate dintre lizozim și INR 

                 

                  Figura 7.10. Relația de proporționalitate dintre lizozim și PCR 
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                         Tabel 7.10. Medii lizozim și VSH în lotul A 

                 Tabel 7.11. Tratamentul biologic în lotul A 

         

          Tabel 7.69.  Media liozimului in functie de tratamentul biologic 

BII Lizozim - medie VSH - medie

BC 1,41 31,58

RCUH 1,28 18,25

BII ADALIMUMAB INFLIXIMAB

BC: 
       ileala 
       ileocolonica 
       colonica

4 
5 
2

3 
4 
4

RCUH: 
       E1 
       E2 
       E3

1 
0 
2

1 
5 
3

Lizozim terapie biologica Da 

(N=28)

terapie biologica Nu 

(N=8)

Medie ± D.S 1.34 ± 0.41 1.43 ± 0.29

Mediana (IQR) 1.31 (0.48) 1.35 (0.26)

Min la Max 0.78 la 2.73 1.15 la 2.07



           Capitolul 8. Concluzii și contribuții personale 

           În urma analizei statistice a datelor obținute de la pacienții inclusi în studiu, 

concluzionăm urmatoarele: 

1. Vârsta: în studiu au fost incluși pacienți tineri, cu vărsta medie în lotul A de 36 ani, iar 

în lotul B de 41 ani. Vărstele pacienților au fost apropiate ca valori, astfel că cele două 

loturi au fost echilibrate. Corelația dintre lizozimul seric și vărstă nu a fost 

semnificativă statistic, lucru întâlnit și în literatura de specialitate; 

2. Sexul: cele două loturi au fost echilibrate. Conform prelucrării statistice nu am găsit 

nici o corelație între sexul pacienților  și lizozimul seric, acest lucru fiind întâlnit și în 

literatura de specialitate; 

3. Tipul BII: în datele obținute, se observă că lizozimul seric are valori mai mari la 

pacienții cu BII decăt la pacienții martori. În ceea ce priveste tipul BII, lizozimul are 

valori mai mari la pacienții cu BC, decât la cei cu RCUH. Aceste lucruri sunt conforme 

cu literatura de specialitate; 

4. Lizozimul seric: am obținut valori mai mari în lotul pacienților cu BII decăt în lotul 

martor, datele având importantă semnificație statistică și sunt conforme cu literatura; 

5. Fumatul: la pacienții nefumători am obținut valori mai mari ale lizozimului decât la cei 

fumători; 

6. Antecedente familiale: este bine cunoscută moștenirea genetică în BII, în studiu 

participând 2 gemeni monozigoți, fumători, ambii fiind afectați de BC, forma ileală, 

boala in remisiune, ce nu au necesitat intervenție chirurgicală; 

7. Leucocitele: pacienții cu BII, comparativ cu lotul martor, prezintă leucocitoză. 

Diferențele sunt semnificative statistic. Această observație fiind conformă cu literatura 

de specialitate. Corelațiile lizozimului seric cu leucocitele nu au avut semnificație; 

8. VSH: se observă relația de directă proporționalitate între VSH și lizozim, astfel că 

pacienții cu valori crescute ale VSH-ului, prezintă și valori crescute ale lizozimului 

seric. Există corelație semnificativă statistic între VSH și lizozimul seric. Astfel este 

evidentiat rolul lizozimului in procesele inflamatorii; 



9. PCR: în urma analizei statistice, am observat că valorile PCR și ale lizozimului sunt 

direct proporționale, însă statistic nu s-a identificat o corelație semnificativă. Valoarea 

medie a PCR a fost mai mare pentru pacienții cu BC decât pentru cei cu RCUH; 

10. Scor CDAI, Clasificarea Montreal RCUH: din analizele efectuate, observăm că în 

afectarea pancolonică, lizozimul are valoarea cea mai mare, urmând apoi afectarea 

colonică stanga apoi cea rectală, însă este necesar un numar mai mare de pacienți 

pentru o semnificație statistică; 

11. ALT, AST: valorile ALT se corelează invers proporțional cu valorile lizozimului seric, 

datorită  asocierii negative semnificative statistic. Este cunoscut faptul că lizozimul 

este produsul macrofagelor hepatice, care la rândul lor derivă din celuelele Kuppfer. 

Unele studii experimentale au arătat efect antitoxic hepatocitar al lizozimului. De 

asemenea macrofagele hepatice pot avea mai multe roluri la nivel hepatic. Sunt 

necesare studii suplimentare pe această temă, fiind posibil responsabili alți factori 

decât activitatea enzimatică pentru rezultatele obtinute.  Nu au fost observate corelații 

semnificative statistic între AST și lizozimul seric; 

12. Colesterol: între lizozimul seric și colesterol nu am identificat corelații semnificative 

din punct de vedere statistic. Media colesterolului în lotul A, a fost mai mare pentru 

pacienții cu RCUH decât pentru cei cu BC; 

13. Trigliceride: în urma corelației celor două variabile nu am identificat asocieri cu 

semnificație statistică; 

14. Acid uric: realizând corelația dintre lizozimul seric și acidul uric, am identificat o 

asociere slabă negativă între cele două variabile, care necesită studii pe un lot mult mai 

mare de pacienți, pentru interpretarea corelației;  

15. INR: este bine cunoscut faptul că pacienții cu BII au risc crescut de evenimente 

tromboembolice, acest lucru ducând la alterarea calitații vieții și mortalitate crescută. 

În studiul nostru am descoperit corelație puternică pozitivă între lizozimul seric și INR. 

      Riscul tromboembolic al BII este datorat procesului inflamator, corticoterapiei,  

      intervențiilor chirurgicale, bolii active cu apariția stenozelor sau fistulelor intestinale.  

      Lizozimul seric crește proporțional cu valoarea INR-ului. Această observație ar merita  

      cercetări suplimentare, întrucât în literatură nu sunt lucrări cu această temă; 

16. Fibrinogen: lotul BII se asociază cu niveluri semnificativ crescute ale fibrinogenului,  



      spre deosebire de lotul martor. Am identificat diferențe semnificative statistic în ceea 

       ce privește nivelul fibrinogenului în cele două loturi, lucru ce se intalnește și în  

      literatura de specialitate, știind că acesta este reactant de fază acută în BII. Corelănd 

      lizozimul seric și fibrinogenul, nu am identificat asocieri cu semnificație statistică; 

17. Hemoglobina, fierul seric, istoricul de anemie: în BII anemia poate fi cauza pierderii     

      sanguine datorită intestinului inflamat, a nutriției deficitare, a tratamentului  

      medicamentos. În studiul nostru, 13,8% dintre pacienții lotului A au prezentat 

      anemie la momentul efectuării determinărilor și 41,65% au avut istoric de anemie. 

      În urma analizei hemoglobinei în cele două loturi, am obținut asociere negativă 

      cu lizozimul seric, astfel că lizozimul este crescut la cei cu nivel scazut al 

      hemoglobinei. Nu am observat corelații între nivelul fierului și lizozim; 

18. Corticoterapie: în urma analizei statistice a lizozimului și tratamentul corticoterapic, nu  

      am obținut diferențe semnificative; 

19. Terapia cu 5-ASA: lizozimul seric a prezentat valori ușor mai mari la pacienții care nu  

      au urmat tratament cu 5-ASA, decât la cei sub tratament. Corelația lizozimului și a  

      terapiei 5-ASA nu a relevat asocieri semnificative statistic; 

20. Tratamentul biologic: am observat valori mai mari ale lizozimului seric la pacienții cu  

      BII care nu au urmat tratament biologic. Corelația celor două variabile nu a identificat  

      însă asociere semnificativă din punct de vedere statistic; 

21. Intervenția chirurgicală: o treime din pacienții lotului A au avut nevoie de intervenție  

      chirurgicală pe parcursul bolii. Am analizat lizozimul seric și intervențiile chirurgicale    

      și nu am obținut o corelație semnificativă între cele două variabile; 

22. Stenoza intestinală: 31% din pacienții cu BII au suferit stenoză intestinală iar aceștia  

      au prezentat valori mai mari ale lizozimului seric decât cei fără stenoză, însă nu am  

      obținut și semnificația statistică. Ar fi necesar un lot mult mai mare de pacienți pentru 

      studiu; 

23. Fistula intestinală: în cercetare nu am obținut asociere între lizozim și prezența fistulei  

      intestinale; 

24. Manifestările extraintestinale: pacienții incluși în studiu au prezentat numeroase  

      manifestări extraintestinale musculoscheletale, dermatologice, renale, stomatologice. 

      Mai mult de o treime din pacienții lotului A au înregistrat MEI. Analiza statistică între  



      lizozimul seric și prezența MEI nu a arătat asociere semnificativă statistic; 

25. Majoritatea pacienților se aflau în remisiune, cu markerii  

      inflamatori cvasinormali, lizozimul prezentând valori mai mari comparativ cu lotul  

      control, însă nu am identificat valori foarte mari ale acestuia; 

26. În Romania nu a mai fost cercetată activitatea enzimatica a lizozimului la pacienții cu  

      BII; 

27. Lizozimul seric a prezentat activitate crescuta la pacientii cu BII, corelandu-se cu  

      parametri care arată boala activă, predispusă la complicații;  

28. Cercetarea noastră poate continua prin constituirea unui lot mai mare de pacienți,  

     cu boală moderată și severă, putând astfel obține informații importante și realizarea  

     unor corelații semnificative. 
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