MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA
I.P. UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„NICOLAE TESTEMIŢANU”

Cu titlu de manuscris
C.Z.U.: 616.366-003.7-055.1

BUJOR SERGIU

ASPECTELE CLINICO-FUNCŢIONALE ALE LITIAZEI
VEZICULARE LA BĂRBAŢI

321.13 – chirurgie

Autoreferatul tezei de doctor în științe medicale

CHIŞINĂU, 2014
1

Teza a fost elaborată în Laboratorul de cercetări științifice ”Hepatochirurgie”, catedra Chirurgie nr. 2 a IP
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova.
Conducător ştiinţific: Hotineanu Vladimir, dr. hab. în științe medicale, profesor universitar, membru
corespondent al AŞRM
Referenţi oficiali:

Gladun Nicolae, dr. hab. în științe medicale, profesor universitar
Donscaia Ana, dr. hab. În științe medicale, cercetător ştiinţific superior

Componenţa consiliului ştiinţific specializat:
Gudumac Eva, preşedinte, dr. hab. în științe medicale, profesor universitar, academician
Casian Dumitru, secretar ştiinţific, dr. în științe medicale, conferenţiar universitar
Cazacov Vladimir, membru, dr. hab. în științe medicale, conferenţiar universitar
Gîncu Gheorghe, membru, dr. în științe medicale, conferenţiar universitar
Sîrbu Vasile, membru, dr. în științe medicale, profesor universitar, Constanţa, România

Susţinerea va avea loc la 05 noiembrie 2014, ora 14.00 în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat
D 50 321.13-03 din cadrul IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din
Republica Moldova (Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, Chişinău, MD 2004).
Teza de doctor în științe medicale şi autorefertul pot fi consultate la Biblioteca IP Universitatea de Stat de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi la pagina web a C.N.A.A.
Autoreferatul a fost expediat la 29.09. 2014

Secretar ştiinţific al Consiliului ştiinţific specializat,
Casian Dumitru, dr. în șt. med., conferenţiar universitar

_________________

Conducător ştiinţific,
Hotineanu Vladimir dr. hab. în șt. med., profesor universitar,
membru corespondent al AŞRM

_________________

Autor,
_________________

Bujor Sergiu
(© Bujor Sergiu, 2014)

2

REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII
Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Afecţiune cu etiologie multivalentă,
colelitiaza veziculară (CLV) ocupă un loc aparte în patologia zonei hepato-bilio-pancreatice, cu
o importanță marcantă în ce priveşte diagnosticul etiologic, cît şi din punct de vedere al
răsunetului şi impactului complex asupra funcţiei organelor adiacente [1]. Controversele privind
protocolul de diagnostic şi tratament al CLV determină la un şir de bolnavi colecistectomizaţi
suferinţe postoperatorii, catalogate gnosiologic ca sindrom postcolecistectomic cu o incidenţă în
limite de 10-30% [2]. Necătînd la progresele realizate în domeniul tehnicilor chirurgiei ficatului
şi a căilor biliare (colecistectomie celioscopică; colecistectomie prin abord minilaparotomic),
CLV rămîne a fi una dintre cele mai frecvente afecţiuni chirurgicale şi gastroenterologice cu o
povară importantă pentru sistemele de sănătate şi practica medicală de fiecare zi [3]. În structura
morbidităţii patologiilor chirurgicale ale organelor cavităţii abdominale CLV deţine al treilea loc
după apendicita şi pancreatita acută cu o tendinţă clară de creştere a incidenţei şi prevalenţei la
nivel mondial [4]. În acelaşi timp, colelitiaza are un impact socio- economic considerabil,
comparabil cu cel al bolilor aparatului cardiovascular. Spre exemplu, în SUA costul total al
tratamentului pacienţilor cu CLV a constituit în a.2005 5 mlrd $, în 2011 deja a depăşit 6,2 mlrd
$, fiind atestată o creştere de circa 20% pe parcursul ultimilor 3 decenii [1,5].
Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemelor de cercetare.
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică a Republicii Moldova incidenţa bolii este de
8000-9000/100.000 persoane/an. În ultimul deceniu se remarcă, totuşi, o tendinţă de descreştere
consecutivă: de la 9187 (a.2005); - 8396 (a.2006), - 8486 (a.2007); - 7786 (a.2008), iar în a.2009
acest indice a remarcat deja o creştere la 8771 cazuri. Prevalenţa afecţiunilor veziculei biliare,
printre populaţia adultă a manifestat similar o tendinţă de escaladare continuă de la 52830
(a.2005); - 53539 (a.2006); - 60772 (a.2007); - 55984 (a.2008); spre 59679 cazuri în a.2009.
Analizînd literatura de specialitate disponibilă atît din surse bibliografice de tipar, cît şi
prin intermediul resurselor diferitor baze de date electronice (MedLine, PubMed; NCBI etc) am
atestat studii sporadice referitoare colelitiazei la bărbaţi [6,7]. De regulă, sursele accesibile
analizează problema în cauză fie pe cohorte generale ale populaţiei (bărbaţi+femei), fie doar prin
prizma unor particulariţăţi epidemiologice, clinico- evolutive, de tratament ş.a.m.d., la fel
realizate pe eşantioane mixte.
În acest fel, la ora actuală taboul integru adresat problemei colelitiazei veziculare la
bărbaţi rămine a fi incert şi necunoscut, iar datele prezentate de diverşi autori adesea sunt
contradictorii, sau sunt în conflict direct cu statisticile concepţiilor unanim recunoscute [1,4,6].
Anume această discrepanţă a şi constituit un motiv şi imbold puternic pentru efectuarea
cercetărilor noastre cu tentaţia de a elucida anumite aspecte ale problemei.
Actualmente se consemnă, că factorii de risc ai CLV recunoscuţi pentru persoanele
feminine nu pot fi extrapolaţi mecanic la bărbaţi, fapt ce demonstrează polimorfizmul
etiopatogeniei CLV şi necesită specificare suplimentară. Nu este pe deplin înțeles procesul de
formare a calculilor biliari, iar formarea lor in vivo necesită termen îndelungat, sunt nevoie de
ani, ceea ce face practic imposibilă modelarea experimentală şi supravegherea dinamică din
momentul constituirii nucleului calculuilui pînă la stadiul său de consolidare [8,9]. Prin urmare,
ar fi logic şi legitim să presupunem, că evoluţia CLV la bărbaţi necesită prezenţa unor
mecanisme fie de altă natură, fie accentuarea fenomenelor deja cunoscute, cărora la moment li se
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atribuie în mod arbitrar un rol secundar, complementar [1,5,7]. Publicaţiile ştiinţifice de ultimă
oră acordă atenţie neîndestulătoare rolului disfuncţiei motilităţii duodenale în etiopatogenia
colelitiazei veziculare, trecînd cu vederea asupra acestei verigi etiopatogenetice importante, sau
limitîndu-se doar cu constatarea ultimei la bolnavul colecistectomizat [2,10,11]. Considerăm
această abordare simplistă nejustificată, avînd tendinţa de a aduce unele argumente percepute în
baza datelor surselor bibliografice analizate şi estimate prin prizma concepţilor contemporane ale
litogenezei biliare şi a reevaluării rolului etiopatogenetic al dismotilităţii gastro-duodenale în
constituirea calculilor biliari. Un argument în acest sens reprezintă şi faptul asocierii frecvente a
colelitiazei veziculare cu boala ulceroasă la bărbaţi, ce cuprinde limite de 11-34% [12], iar
conform unor autori depăşeşte mai mult de jumătate din numărul total de cazuri de afecţiuni
combinate [13]. În acest contingent de bolnavi se consemnă disfuncţii biliare în circa 54%,
preponderent cu stare hipomotorie a colecistului (72%) [14].
Aşa dar, ameliorarea rezultatelor precoce şi la distanţă ale CLV, cît şi profilaxia
sindromului postcolecistectomic pot fi realizate doar printr-un management diagnostico- curativ
rezonabil, ce ar reflecta anumite particularităţi etiopatogenetice de constiutire a calculilor, în
special la persoanele de sex masculin.
Scopul lucrării: studierea factorilor etiopatogenetici, morfofuncţionali, fiziopatologici şi
clinici ai colelitiazei veziculare la bărbaţi.
Obiectivele studiului:
1.
A specifica modificările fiziopatologice ale duodenului în litiaza veziculară la bărbaţi.
2.
A evalua rolul duodenostazei şi a refluxului duodeno-gastral asupra procesului de
litogeneză la bărbaţi.
3.
A studia la bărbaţi interacţiunea litiazei veziculare cu patologia concomitentă a zonei
gastro-duodenale.
4.
În baza parametrilor clinico-paraclinici a elabora un protocol de diagnostic şi tratament a
colelitiazei veziculare la persoanele de gen masculin.
Metodologia cercetării ştiinţifice Studiul clinic a fost realizat pe un lot de 152 bolnavi
cu colelitiază veziculară. S-a studiat incidenţa şi semnificaţia clinică a duodenostazei la bărbaţii
cu colelitiază veziculară utilizînd metodele radiologice, endoscopice, ph-metria gastrică,
manometria duodenală. Au fost analizate comparativ rezultatele nemijlocite ale tratamentelor
medico-chirurgicale propuse şi standarde. În scopul realizării obiectivelor studiului au fost
aplicate mai multe metode de cercetare, inclusiv: istorică, matematică, cronologică, comparativă,
statistică, analitică, eşantionare stratificată.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: S-a efectuat o reevaluare a rolului duodenostazei
în evoluţia colelitiazei la bărbaţi. A fost propusă o schemă etiopatogenetică originală, ce reflectă
impactul duodenostazei asupra colelitiazei veziculare la persoanele de gen masculin. S-au adus
argumente concludente ce denotă un mecanism diferit de constituire a calculilor biliari la bărbaţi
comparativ cu femei, demonstrîndu-se iraţionamentul şi injusteţea extrapolării factorilor de risc
ai colelitiazei caracteristici pentru femei la persoanele de gen masculin. Au fost studiate
particularităţile activităţii bioelectrice ale zonei gastro-duodenale la bărbaţii cu colelitiază
veziculară, în baza cărora s-au specificat 2 tipuri de dismotilitate în cadrul duodenostazei:
hipotonică
şi
hipertonică.
Veridicitatea
datelor
realizate
prin
intermediul
electrogastroenterografiei au fost verificate şi confirmate prin metoda „double-control”, ce a
inclus explorări de vizualizare radiologice şi endoscopice. S-a confirmat prezenţa unei conexiuni
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etanşe între colelitiaza veziculară şi disfuncţia gastro-duodenală, constatîndu-se un impact
reciproc agravant al acestor patologii, cît şi prezenţa unor mecanisme fiziopatologice comune.
Problema ştiinţifică soluţionată constă în determinarea informativităţii metodelor de
laborator şi instrumentale în colelitiaza veziculară la bărbaţi cu estimarea rolului litogenic al
duodenostazei cronice, ce a determinat optimizarea diagnosticului şi tratamentului şi a permis
reducerea complicaţiilor postoperatorii cu ameliorarea calităţii vieţii pacienţilor.
Semnificaţia teoretică a studiului. S-a confirmat importanţa tulburărilor funcţiei motorii
a duodenului ca factor etiopatogenetic în constituirea calculilor biliari la bărbaţi. A fost evaluată
incidenţa şi repercursiunile duodenostazei cronice la bolnavii cu colecistită calculoasă. Au fost
identificate şi prezentate modificările parametrilor EGEG computerizate în cadrul colelitiazei,
analizate comparativ cu subiecţii sănătoşi, cît şi obiectivizate schimbările bioactivităţii electrice
gastro-duodenale la bolnavul colecistectomizat în perioada postoperatorie precoce. A fost
perfectat şi propus un algoritm de diagnostic complex la bărbaţii afectaţi de litiază biliară,
demonstrată necesitatea cercetării mai minuţioase a funcţionalităţii zonei gastro-duodenale în
scopul perfectării managementului pre- şi postoperator. A fost argumentat şi certificat abordul
selectiv al corecţiei duodenostazei în dependenţă de varianta sa clinico- evolutivă (hipo- sau
hipertonică).
Valoarea aplicativă a lucrării. A fost elaborat un protocol de diagnostic şi tratament al
colelitiazei veziculare la persoanele de gen masculin util medicului practician. S-a argumentat şi
demonstrat valoarea aplicativă a EGEG ca metodă de diagnostic a duodenostazei, cît şi
autentificată informativitatea acestei investigaţii non-invazive în evaluarea postoperatorie a
bolnavului colecistectomizat. A fost perfecţionată schema administrării diferenţiate şi
individualizate în cadrul corecţiei medicamentoase a duodenostazei funcţionale, argumentată
patogenetic in dependenţă de tipul disfuncţiei motorii a zonei gastro-duodenale.
Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere:
1. La bărbaţii suferinzi de CLV în marea majoritatea a cazurilor e prezentă duodenostaza
cu reflux duodeno-gastral, manifestată clinic prin duoden funcţional compensat, subcompensat şi
decompensat.
2. La bărbaţii colelitiazici cu malrotaţie duodenală şi duodenostază perioada de
alcalinizare a stomacului creşte, şi pe măsura decompensării funcţionale a duodenului se
caracterizează prin afectarea consecutivă a pH-ului tuturor segmentelor gastrice.
3. Modificările histologice în CLV cu duodenostază au la bază reducerea numărului de
neuroni cu vacuolizarea ulterioară a plexului nervos, degenerescenţa fibrelor nervoase şi
prezenţa proceselor inflamatorii cu atrofia stratului muscular şi substituţia lui prin ţesut
conjunctiv cu instalarea dereglării motilităţii CBP, dar şi a refluxului duodeno-coledocian care în
asociere cu duodenostaza devin factorii principali în litogeneză la bărbaţi.
4. Impactul şi interacțiunea dintre CLV la bărbați și ocluzia duodenală cronică instalată
pe fundal de malrotaţie duodenală – duodenostază necesită aplicarea unui algoritm de diagnostic
complex (care include anamneza, FEGDS, examenul radiologic baritat, ecografia, pH-metria
diurnă, duodenografia în hipotonie şi tridimensională prin CT, duodenomanometrie etajată,
EGEG ) şi tratament adecvat al colecistitei cronice calculoase la pacienţii de gen masculin.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului au fost implementate în
activitatea clinică şi didactică a Clinicilor Catedrei Chirurgie Nr.2 a USMF „Nicolae
Testemiţanu”.
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Aprobarea rezultatelor. Principiile de bază ale lucrării au fost prezentate la Conferinţele
Ştiinţifice ale colaboratorilor USMF „Nicolae Testemiţanu” (Chişinău, 2010-2013); Şedinţa
Asociaţiei Chirurgilor „Nicolae Anestiadi” din Republica Moldova, (Chişinău, 2012).
Teza a fost discutată şi aprobată la Şedinţa Catedrei 2 Chirurgie a USMF „Nicolae
Testemiţanu” (proces verbal nr.2 din 04.02.2014) şi a Seminarului ştiinţifico-metodic de profil
„Chirurgie” (proces verbal nr.3 din 27.02.2014).
Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare ştiinţifică şi implementate în activitatea
didactică a clinicilor nr.1-3 ale Catedrei 2 Chirurgie a USMF „Nicolae Testemiţanu” şi in
practica secţiilor chirurgicale SCR şi IMSP SCM „Sfînta Treime”.
Publicaţii la tema tezei. Rezultatele studiului au fost reflectate in 11 lucrări ştiinţifice
publicate, inclusiv 9 in reviste naţionale şi 2 reviste internaţionale, 2- fără coautori.
Volumul şi structura tezei. Lucrarea este expusă pe 132 pagini de text de bază şi este
constituită din introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie cu
211 titluri. Materialul iconografic al tezei include 20 tabele, 62 figuri, 2 anexe. Rezultatele
studiului au fost reflectate in 11 lucrări ştiinţifice publicate, inclusiv 9 in reviste naţionale şi 2
reviste internaţionale, 2- fără coautori.
Cuvinte cheie: colelitiaza veziculară, căile biliare, duodenostaza, reflux duodeno-gastral.

CONŢINUTUL TEZEI
1. CONCEPŢII CONTEMPORANE ASUPRA ETIOPATOGENIEI COLELITIAZEI
VEZICULARE
Capitolul e dedicat revistei literaturii, conţine 2 subcapitole. Sunt prezentate generalităţile şi
statisticile contemporane ale colelitiazei veziculare, analizaţi factorii de risc ai afecţiunii. Sunt
formulate viziunile moderne asupra patogeniei CLV, reflectat rolul diverşilor factori
etiopatogenetici, cum ar fi: disfuncţia motorie a colecistului şi infecţiei în evoluţia colelitiazei.
Sunt estimate în parte caracteristicile morfo- clinice ale calculilor vezicali. Prin prisma
concepţiilor contemporane ale litogenezei s-a reevaluat rolul disfuncţiei motilităţii duodenale în
etiopatogenia colelitiazei veziculare la persoanele de gen masculin. Sunt prezentate aspectele
clinico- evolutive ale CLV, estimate metodele contemporane de diagnostic, prezentate principiile
actuale de conduită medico-chirurgicală. În sumarul capitolului sunt evidenţiate problemele
nerezolvate în domeniul diagnosticului precoce şi măsurilor de tratament ale CLV la bărbaţi.
2. MATERIALUL CLINIC ŞI METODELE DE CERCETARE
2.1 Caracteristica generală a cercetării şi proiectarea eşantionului. Studiul dat cuprinde
un material clinic realizat prospectiv, axat asupra evaluării aspectelor fiziopatologice ale
colelitiazei veziculare la bărbaţi. Drept punct de reper au constituit evaluarea şi specificarea
modificărilor morfo- şi fiziopatologice ale duodenului ca factori etiopatogenetici substanţialdeterminanţi ai evoluţiei CLV la bărbaţi. Cercetarea a inclus 152 pacienţi cu CLV acută şi
cronică, examinaţi şi trataţi chirurgical în perioada aa. 20010-2012 în secţiile Clinicii
Chirurgicale N1 a Catedrei 2 Chirurgie USMF "Nicolae Testemiţanu".
În scopul realizării obiectivelor studiului s-au aplicat metode de cercetare: istorică
(studierea evoluţiei în timp a fenomenului), matematică (calcularea ratelor, proporţiilor,
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raportului), cronologică (calcularea valorilor omogene comparabile, ce caracterizează
modificările fenomenului într-un interval de timp), comparativă (analiza particularităţilor unui
fenomen în raport cu altul), statistică (analiza cantitativă şi calitativă a datelor obţinute,
calcularea mediilor), analitică (cercetarea fenomenului prin descompunerea acestuia în părţile
sale componente) şi eşantionare stratificată (respectarea structurii fenomenului prin stratificarea
eşantionului proporţional fenomenului). În Figura 1 este redat designul cercetării:

Elaborarea conceptului, specificarea obiectivelor, selectarea metodelor de investigaţie
Studiul clinic

Etapa de stabilire a diagnosticului definitiv şi
tratament chirurgical

Monitorizare
clinică
 Acuze
 Anamneză
 Tabloul
clinic
 Indicele
Charlson
 Consultaţii
auxiliare

Monitorizare
paraclinică
 Hemograma,biochim
ia,urograma
 ECG
 USG
 FEGDS
 Ro stomacului şi
duodenului
 CPGRE
 Stabilizare în secţia
ATI (la necesitate)

Etapa conduitei
postoperatorii

Metode speciale

Ph-metria
gastro-duodenală

Manometri
a duodenală

EGEG

Valorile
hormonilor gastrointestinali

 Supraveghere
clinicoparaclinică
 EGEG
 Individualizarea
prokyneticelor
 Antibioticoterapie
dezescalatorie
 CPGRE
curativă+papilotomie+
litextracţie (la necesitate)

 Intervenţia chirurgicală
 Prelevarea pieselor operatorii

Integrarea rezultatelor, prelucrarea statistică a materialelor, analiza
corelativă a parametrilor, rezultatele precoce şi la distanţă
Fig.1. Design-ul cercetării
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În scopul asigurării reprezentativităţii eşantionului cercetat, volumul acestuia s-a apreciat
conform formulei de calcul pentru studiul de cohortă:

1 2  Z  Z    P  1  P 

1  f 
Po  P1 2
2

n

1
2  1.96  1.28  0.27  0.73

 142
1  0.1
0.18  0.362
2

n
Astfel:

Aşadar, efectuînd calculele după formula dată, pentru a fi reprezentativ eşantionul necesar
cercetării preconizate trebuie să includă nu mai puţin de 142 subiecţi. De către noi au fost
examinaţi şi analizaţi 152 bărbaţi cu CLV.
2.2 Caracteristica observaţiilor clinice. Pacienţii au fost spitalizaţi programat sau de urgenţă
respectiv în 102 (67,1%) şi 50 (32,9%) cazuri. Vîrsta a variat între 21- 80 ani, în mediu fiind de
51±2,5 ani. Figura 2 redă repartiţia eşantionului în funcţie de vîrstă.
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Fig.2. Repartizarea pacienţilor după vîrstă (n=152)
Majoritatea pacienţilor au revenit perioadei de vîrstă 51– 60 ani: 60 (39,5%) cazuri, iar cei
trecuţi de 60 de ani au constituit 34 (22,4%) observaţii. În grupul respectiv de vîrstă din
totalitatea eşantionului vizat a fost sporit numărul intervenţiilor dificile în aspect anestezicochirurgical în tratamentul tuturor formelor CLV, evoluţiei complicaiţilor şi consecinţelor lor.
Simptomatologia în marea majoritate a cazurilor a fost sistematizată în funcţie de fazele
evolutive ale CLV, fiind specificate: 1) Faza tulburărilor dispeptice (n=110, 72,4%): - în această
etapă pacienţii au prezentat o serie de suferințe nesistematizate, cunoscute în ultimul timp sub
termenul de ”non-ulcer dispeptic”, fără caracteristici specifice (tabelul 1). De aici reiese în mod
limpede caracterul polimorf, nesistematizat, deci imprecis, al suferinței. Această etapă poate dura
ani de zile sau din contra poate lipsi cu desăvîrşire.
Tabelul 1. Semiotica fazei tulburărilor dispeptice în lotul de cercetare (n=152, 100%)
Semn clinic
Discomfort
abdominal
postprandial
Balonări
Flatulenţă
Tulburări de tranzit
Senzaţie de greaţă
Sindrom migrenos
Astenie psiho-fizică

Abs
101

%
66,5

98
76
84
68
43
89

64,5
50,0
55,3
44,7
28,3
58,6

2) Faza durerilor paroxistice– colică biliară (n=42, 27,6%):- debut prin colică biliară,
contractură titaniformă a musculaturii netede veziculare, generată de calcul sau de infecţie. În
tabelul 2 e reprezentată caracteristica fazei durerilor paroxistice în lotul de studiu.
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Tabelul 2. Semiotica fazei durerilor paroxistice în lotul de cercetare (n=152, 100%)
Semn clinic
Abs
%
Dureri abdominale
42
27,6
colicative
Greţuri, vome
39
25,7
Tahicardie
36
23,7
Hipertermie
31
20,4
Defans muscular
40
26,3
Semne peritoneale pozitive
38
25,0
Abordarea mai atentă a tabloului clinic a specificat şi manifestări clinice caracteristice
duodenostazei cronice (DS): debut lent, asimptomatic, cu o evoluţie intermitentă a sindromului
algic. Examenul fizic cu analiza semiologiei au relevat anumite elemente specifice şi au permis
specificarea unei triade clinice caracteristice CLV în asociere cu DS: √ Disconfort postprandial152 (100%) bolnavi; √ Dureri surde subcostal pe dreapta– 120 (78,9%); √ Greţuri periodice
urmate de vome- 55 (36,2%) bolnavi.
La etapa preoperatorie s-au atestat următoarele complicaţii, favorizate de durata lungă a
afecţiunii: sindrom Mirizzi 1 (0,6%) cazuri; migrarea calculilor în CBP cu instalarea icterului
mecanic- 16 (10,5%) cazuri; pancreatita reactivă- 4 (2,6%) cazuri; sindrom colestatic cu hepatită
reactivă- 3 (1,98%) cazuri. S-a consemnat o creştere a incidenţei complicaţiilor CLV pe măsura
avansării în vîrstă a pacienţilor cu o conexiune directă între aceşti parametri.
Au fost diagnosticate şi alte afecţiuni ale zonei hepatobiliopancreatoduodenale, iar
patologiile concomitente mai frecvent întîlnite au fost: duodenostaza şi reflux duodenogastral–
90 (59,2%) cazuri, boala ischemică a cordului şi HTA– 42 bărbaţi (27,6%), pancreatita cronică–
26 (17,1%), hepatită şi ciroză hepatică de diferită etiologie–20 (13,2%), diabet zaharat–10
(6,6%), obezitate–8 (5,3%) cazuri, ulcer gastro-duodenal– 6 (3,9%) cazuri respectiv.
Tactica chirurgicală abordată a fost definitivată în fiecare caz în mod particular, ţinînd cont
de indicaţiile intervenţiei (urgentă sau programată), starea generală, comorbiditatea asociată,
necesitatea pregătirii preoperatorii cu stabilizarea indicilor vitali, prezenţă calculilor în CBP.
Astfel, în 14 (9,2%) observaţii s-a recurs la papilotomie endoscopică retrogradă cu litextracţie, ca
prima etapă a tratamentului chirurgical, ulterior fiind efectuată colecistectomia prin abord
laparoscopic. În 2 (1,3%) cazuri statutul tarat al bolnavului a necesitat plasarea sa în secţia ATI
pentru o stabilizare a parametrilor vitali, urmată de tratamentul chirurgical propriu-zis. În tabelul
3 e reprezentată structura intervenţiilor chirurgicale în conexiune cu indicaţiile preoperatorii.
Tabelul 3. Stratificarea pacienţilor în funcţie de intervenţia chirurgicală
şi indicaţiile operatorii
Intervenţie
Urgenţă
Urgenţă
Programată
imediată
amînatâ
Indicaţii
-

Papilosfincterotomie endoscopică
Colecistectomie laparoscopică
Colecistectomie clasică
Conversie
Colecistectomie cu drenarea CBP
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5
42
-

9
108
2
-

2.3. Metodele de cercetare. Standard s-a efectuat hemo- şi urograma. Testele biochimice
de rutină au inclus determinarea valorilor bilirubinei cu fracţii, alanin- şi
aspartataminotransferazele, glucoza plazmei, concentraţia proteinelor şi fracţiilor proteice în ser,
a-amilaza plasmatică, ureei, aprecierea creatininei. S-a determinat echilibrul electrolitic prin
precizarea valorilor potasiului, natriului, calciului şi clorului. Metodele speciale ale explorărilor
de laborator au inclus specificarea concentraţiei insulinei, glucagonului, C-peptidei şi prolactinei
prin metoda radioimunoşogică cu utilizarea seturilor de reagenţi (Rio JNC PG-125(Rusia); BykSanqtes (Germania); CIT (SUA); (GASK- PR (SUA).
Din metodele instrumentale de investigaţie fiecărui pacient din lotul de studiu obligatoriu
i s-a efectuat ECG, USG abdominală, FEGDS, iar la necesitate s-a recurs la aprecierea pasajului
baritat intestinal, examenul radiologic pulmonar ş.a.
În scopul stabilirii tacticii tratamentului chirurgical al colelitiazei veziculare a fost
perfectată clasificarea semnelor USG distinctive ale colecistitei calculoase, fiind specificate IV
forme bazate pe semiologia imagistică: (I- CLV cronică; II- acută; III- acută cu destrucţia
peretelui; IV- acută cu destrucţia peretelui şi complicaţii perivezicale. Astfel, din cei 152 bărbaţi
incluşi în studiu 108 (71,1%) au prezentat tip I cu inflamaţie cronică, iar tipurile II-IV au fost
stabilite în 26(17,1%) cazuri, 16(10,5%) cazuri şi 2(1,3%) cazuri respectiv.
În cadrul FEGDS în mod special s-a atras atenţia asupra semiologiei endoscopice
caracteristice duodenostazei: a) tulburări ale motilităţii duodenale cu prezenţa undelor
antiperistaltice, dilatarea duodenului; b) insuficienţa sfincterului piloric cu reflux biliar duodenogastral (cu sau fără gastrită alcalină de reflux); c) pilor beant; d) eroziuni sau ulceraţii piloroantrale.
În funcţie de tabloul endoscopic obţinut caracaterizat prin regurgitarea conţinutului
duodenal în stomac a fost specificat gradul refluxului duodeno-gastral, divizat în:
■ Gradul I– reflux slab cu urme de bilă pe stomac gol- 72 (80%) cazuri;
■ Gradul II– reflux moderat, cu o cantitate moderată de lichid bilios- 13 (14,4%) cazuri;
■ Gradul III– reflux pronunţat, cu un reflux permanent de bilă din duoden, iar ca rezultat
evidenţiindu-se o cantitate considerabilă de bilă stazată în stomac- 5 (5,6%) cazuri;
Colangiopancreatografia retrogradă endoscopică (CPGRE) a fost efectuată cu aplicarea
duodenoscopului Olympus-tip JE-1T10 (Japonia) şi monitorizare radiologică cu utilizarea
aparatajului „Siemens” la 38 pacienţi, ce au constitui 25 la sută observaţii.
Indicaţiile pentru efectuarea CPGRE au fost determinate în marea majoritatea a cazurilor
de: 1) suspecţie la coledocolitiază sau litiază disimulată; 2) diagnosticul diferenţial al icterului
mecanic; 3) detectarea particularităţilor anatomice ale arborelui biliar în situaţii clinice incerte;
4) papilosfincterotomie endoscopică suportată în antecedente;
Reieşind din ipoteza rolului determinant al duodenostazei în evoluţia CLV metodele de
radiodiagnostic au comportat un caracter primordial în cercetarea lotului de studiu. Radioscopia
multipoziţională a duodenului a fost efectuată cu scop de evaluare a dereglărilor de motilitate şi a
modificărilor dimensionale. Pacienţii au fost examinaţi în primele ore ale dimineţii pe stomac
gol, condiţia obligatorie fiind absenţa administrării oricăror remedii farmaceutice. Investigaţia
bolnavilor a fost efectuată în poziţie de ortostatism în următoarele incidenţe: 1) Oblică anterioară
dreaptă; 2) Oblică anterioară stângă; 3) În profil.
Semiotica radiologică a duodenostazei cronice a fost evaluată cu specificarea
următoarelor semne distinctive: A) Dilatarea lumenului duodenal; B) Prezenţa mişcărilor
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antiperistaltice; C) Reţinerea suspensiei baritate în duoden peste 30 – 40 secunde; D) Reflux
duodenogastric;
pH– metria gastrică diurnă (24 ore) s-a efectuat la 30 pacienţi cu CLV la care în timpul
efectuării duodenografiei în hipotonie s-au depistat elemente de duodenostază şi reflux
duodenogastral. Investigaţia s-a efectuat cu ajutorul aparatului „Гастроскан – ГЭМ” (Freazino,
Rusia) cu înregistrarea pH-ului gastric timp de 24 ore prin intermediul unei sonde plasate la
nivelul antrumului, corpului şi cardiei.
Manometria duodenală s-a efectuat în 90 cazuri, şi a avut drept scop evidenţierea: 1)
Numărului contracţiilor duodenale pe minut interprandial; 2) Valorii presiunii bazale
intraduodenale; 3) Amplitudinii contracţiilor duodenale; 4) Modificărilor presiunii
intraduodenale după introducerea excitantului.
Presiunea intraduodenală în perioada interprandială, înregistrată prin intermediul
duodenomanometriei a fost catalogată ca: 1. Normotonică (6 – 9 mm col.Hg); 2. Hipertonică (>
9 mm col.Hg); 3. Hipotonică (< 6 mm col. Hg). Evaluarea stării funcţionale a duodenului ca
răspuns către excitantul extern s-a efectuat prin injectarea prin sondă de 2- 3 ori, cu intervale de
2 – 3 minute a câte 10 ml Sol.Glucoză 50%. În limitele normei are loc o creştere a presiunii
intraduodenale spre 9 – 13mm col.Hg. În lotul studiat au fost atestate următoarele stări
funcţionale ale duodenului: √ Funcţional compensat 72 (80%); √ Funcţional subcompensat 13
(14,4 %); √ Funcţional decompensat 5 (5,6 %).
Evaluarea modificărilor potenţialelor bioelectrice ale tractului digestiv s-a efectuat cu
utilizarea EGEG computerizate, utilaj „Gastroscan”. Complexul EGEG a inclus a) amplificator
al curentului alternativ cu filtre pentru frecvenţele în diapazon de 0,001-0,5 Hz şi cu o
sensibilitate de 100-2000 мcV; b) electrozi din clorat de argint cu capacitate de nedepolarizare
îndelungată; c) PC. Înregistrarea semnalului s-a realizat în 5 diapazoane de frecvenţe,
corespunzătoare compartimentelor TGI, şi anume: colonul- 0,01-0,03 Hz; stomacul- 0,03-0,07
Hz; ileonul- 0,07-0,13 Hz; jejunul- 0,13-0,18 Hz; duodenul- 0,18-0,25 Hz. Aprecierea activităţii
bioelectrice a inclus specificarea următorilor indici: 1) Activitatea electrică sumară (Ps) a
tractului digestiv; 2) Activitatea electrică absolută (Pi); 3) Puterea relativă (Pi/Ps), ce reflectă
coraportul activităţii bioelectrice a anumitor segmente ale tractului digestiv către activitatea
bioelectrică sumară; 4) Coeficientul de coordonare (Pi/Pi+1), ce reprezintă raportul activităţii
electrice a segmentului suparaacent al tractului digestiv către cel subdiacent.
Pentru evaluarea stării morfo–histologice a peretelui duodenal am prelevat în timpul
examenului endoscopic în 14 cazuri fragmente integre de perete duodenal. Examenul histologic
cu coloraţia hematoxilin eozină a evidenţiat starea peretelui muscular duodenal. Determinarea
stării sistemului nervos intraduodenal a fost efectuată prin utilizarea metodei de colorare cu nitrat
de argint Bielschowskz – Gross modificarea Raskazova, care a permis evidenţierea
neurofibrilelor, dendritelor şi axonilor.
În scopul prelucrării rezulatelor cantitative realizate au fost utilizate metodele statisticii
variaţionale. Au fost estimate valoarea mediei aritmetice (M), eroarea mediei aritmetice (m).
Aprecierea diferenţei autentice între rezultatele comparative s-a efectuat cu folosirea criteriului
Fisher-Student. Diferenţa între rezultate s-a considerat statistic autentică la valoarea P<0.05, cu
probabilitatea prognozării negreşite de 95%. În scopul studierii corelaţiei între indicii realizaţi s-a
utilizat analiza corelativă. Coeficientul corelativ (r) a fost apreciat conform metodei Pearson.
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3. CARACTERISTICA CLINICO- INSTRUMENTALĂ ŞI PARTICULARITĂŢILE
EVOLUTIVE ALE COLELITIAZEI VEZICULARE LA BĂRBAŢI
3.1. Aspecte ale tabloului clinic, specificarea formelor evolutive ale litiazei biliare
veziculare la bărbaţi. Prezentarea rezultatelor analizei statistice. Analiza distribuţiei
pacienţilor pe decade de vârstă a constatat creşterea prevalenţei CLV odată cu ea, decada a 5-a
fiind cea mai afectată (în studiul nostru-39,5% cazuri). În funcţie de indicaţiile tratamentului
chirurgical am evidenţiat o conexiune directă, statistic semnificativă (p=0,027) între CLV acută
şi vărsta 61–70 ani. Cercetările de laborator au consemnat tablou paraclinic de sindrom: 1)
colestatic- 16 (10,5 %) bolnavi; 2) hepatocitolitic- 2 (1,3%); 3) inflamator şi infecţios- 28 (18,4
%);4) tablou paraclinic variabil- 32 (21,3%) bolnavi.
Frecvenţa semnelor clinice specifice tulburărilor funcţionale ale duodenului a fost
specificată în ordine ascendentă cu aplicarea questionarului standard de evaluare (scor ReQuest
simplificat) şi următoarea scală: 0 - deloc sau rar (simptom < 10% de epizoade cu manifestări
clinice); 1 - ocazional (< 50%); 2 – foarte des (> 50%); 3 - aproape întotdeauna (> 80% din
epizoade). Tabloul clinic al pacienţilor a consemnat 3 forme clinico- evolutive (Fig.1, Tab.4):
24 (16%)

38 (25%)

90 (59%)
I formă

II formă

III formă

Fig.1 Repartizarea pacienţilor în funcţie de prevalenţa manifestărilor clinice
Tabelul 4. Specificarea manifestărilor clinice de bază în funcţie de forma clinică evolutivă
Semn clinic

I formă

II formă

III formă

Discomfort postprandial
Dureri abdominale surde
Dureri abdominale colicative
Greţuri periodice
Vomă
Inapetenţă cu scăderea masei
corporale
Labilitate psiho- emoţională
Arsură la stomac
Dureri în spinare
Flatulență
Icter
Febră
Intoleranţă la alimente grase
Altele

4
7
31
3
5
2

88
56
3
51
23
7

20
19
26
9
9
3

7
1
1
15
11
4
15

1
43
16
4
11
51

1
25
5
1
1
2
13
37
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Icu predominarea semnelor clinice caracteristice în particular colecistitei calculoase;
II- cu predominarea semnelor clinice caracteristice duodenostazei şi disfuncţiei gastrointestinale pe fondal de calculi biliari “silenţioşi”;
III- mixtă, caracterizată prin alternanţa semnelor clinice “biliare” cu cele “duodenale".
Analiza semiologiei la bolnavii incluşi în studiu a relevat anumite elemente specifice şi
ne-au permis completarea triadei clinice clasice caracteristice CLV în asociere cu duodenostază:
1) Disconfort postprandial; 2) Dureri surde subcostal pe dreapta; 3) Greţuri periodice urmate de
vome; 4) Inapetenţă cu scăderea masei corporale; 5) Labilitate psiho- emoţională.
In 81,4% cazuri simptomatologia care a determinat adresarea pacientului la medic a fost
datorată sindromului dispeptic de tip biliar, şi doar 51,1% au acuzat dureri strict localizate la
nivelul hipocondrului drept cu ocazia internarii. În tabelul 5 sunt sumarizate manifestările şi
simptomele clinice preoperatorii în lotul de studiu (n=152).
Tabelul 5. Semiologia tabloului clinic în lotul de studiu
Simptom

% pacienţi

No
112
82
50
63
36
12
2
75
22
6
16
13
28
103

Disconfort postprandial
Dureri abdominale surde
Dureri abdominale colicative
Greţuri periodice
Vomă
Inapetenţă cu scăderea masei corporale
Labilitate psiho- emoţională
Arsură la stomac
Dureri în spinare
Flatulență
Icter
Febră
Intoleranţă la alimente grase
Altele

Indicile scalar de
frecvenţă
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0

73,6
53,9
32,9
41,4
23,7
7,9
1,3
49,3
14,4
3,9
10,5
8,5
18,4
67,7

Semnele clinice specifice tulburărilor funcţionale ale duodenului asociate cu dureri
abdominale au fost diferite la bolnavii cu CLV acută şi cea cronică. Astfel în cazul CLV acute a
predominat tabloul clinic clasic, caracteristic unui proces inflamator, pe cînd în cazul cronic au
persistat mai frecvent manifestări clinice caracteristice tulburărilor functionale ale TGI (fig. 2).

Altele

Intoleranţă la…

Febră

Icter

Flatulenţă

Dureri în spinare

Arsură la stomac

Labilitate psiho-…

Inapetenţă cu…

Vomă

Greţuri periodice

Dureri abdominale…

Dureri abdominale…

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Disconfort…

%

CLV cronică
CLV acută

Fig.2 Semiologia de bază în funcţie de forma clinică a CLV
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3.2 Sindromul stazei duodenale în asociere cu litiaza veziculară. Incidenţă, semiotica
radiologică la bolnavul cu colelitiază veziculară.
Manifestările radio-imagistice ale duodenostazei (DS) au fost determinate, utilizând
radioscopia stomacului şi duodenului prin contrastare standardă. Prerogativa de bază a fost
determinarea modificărilor de formă şi poziţie a duodenului şi specificarea conexiunilor între
manifestările rentghenologice şi tabloul clinic. Semiologia radiologică a DS a fost stabilită prin
evaluarea diferenţelor obţinute în comparaţie cu duodenul normal, evaluată cu utilizarea
clasificaţiei propuse de acad.V.Hotineanu (2007) (tabelul 6).
Tabelul 6. Semiologia radiologică a malrotaţiei duodenale cu duodenostază
Segment examinat
Duoden normal
Duoden malrotat
L1
L1
D1
Între L2 şi L3
L2 - L3
D2
L3
L3 – L4
D3
L3 - L2
L4 – L1
D4
Rar
D3 şi/sau D4
Prezenţa anselor
suplimentare
1,5 – 3 cm
≥ 3,5 cm
Dimensiune duoden
La nivelul L2 pe stânga de
Cranial de L2 şi pe stânga de
Poziţionarea flexurii
coloana vertebrală
coloana vertebrală
duodeno-jejunale
Semiotica radioimagistică caracteristică DS am remarcat în 90 (59,2%) cazuri. Flexura
duodeno-jejunală (FDJ) s-a poziţionat pe stînga de coloana vertebrală la 47 bolnavi la nivelul L2,
în 36 cazuri s-a situat la limita L2-L3, în 5 observaţii- la nivelul L3, la 2 pacienţi la nivelul L3L4. Menţionăm, că de regulă (cca 60% cazuri), la persoanele sănătoase FDJ se situează la nivelul
L2. Pe lîngă detectarea poziţionării flexurii a fost analizat şi unghiul duodeno- jejunal cu lamela
Treitz, ce constituie un alt semn radiologic patognomonic DS. Astfel, la 4 bolnavi am depistat
unghi ascuţit, în 3 cazuri FDJ a fost vizualiuată ca unghi drept, la 7 pacienți a fost sub forma
unui unghi obtuz mai mare de 90°.
Explorînd tonacitatea și motilitatea duodenală la bărbaţii cu CLV am detectat anumite
particularităţi specifice: în marea majoritate (n=78, 86,6%) s-a observat stare hipertenzivă a
unuia din segmentele duodenale; la 36 pacienţi am stabilit spasm izolat în segmentul duodenal
descendent şi la nivelul FDJ. În astfel de situaţii s-au remarcat mişcări pendulare cu exacerbarea
amplitudinii între 2 puncte de proiecţie- zona spasmată (porţiunea descendentă) şi FDJ, reţinere
de golire cu mişcări antiperistaltice şi reflux duodeno- gastral (figura 3).

A
B
Fig.3 Duodenograme. A- duodenostază hipertenzivă; B- duodenostază hipotensivă
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Spasm izolat al FDJ a fost remarcat la 6 pacienți. Undele antiperistaltice nu purtau un
caracter permanent ci tranzitoriu, şi se succedau cu mişcări peristaltice alternante pendulare de
diferită amplitudine. Pe lîngă spasmul izolat pronunţat în zona FDJ la 4 pacienţi am evidenţiat
prezența mișcărilor pendulare periodice, atipice pentru această regiune anatomică duodenală.
Estimînd durata fazei de eliberare a conţinutului duodenal am definitivat fenomenul de
tranzit lent sau «întîrziat» ca valoare temporară > 40 sec., specificînd 3 grade de impermiabilitate
cronică funcţională duodenală (figura 4): 1) stadiu compensat- tranzit duodenal lent: 40- 60 sec.;
2) stadiu subcompensat- tranzit duodenal 1- 3 min., mişcări pendulare, reflux duodeno- gastral;
3) stadiu decompensat- tranzit duodenal > 3 min., mişcări pendulare, reflux duodeno- gastral.

Fig.4 Duodenostază: A- compensată; B- subcompensată; C- decompensată
Cei 90 pacienţi cu DS şi CLV au fost catalogaţi cu stadiul I/II/III în 78/12/0 cazuri.
Metoda radiologică a permis stabilirea unui procentaj relativ mare de tulburări funcţionale ale
duodenului în CLV. Bineînţeles acest procedeu diagnostic oferă posibilitatea identificării
factorului etiologic doar în cazurile unor vicii congenitale -a malrotaţiei duodenului, inexplicînd
completalmente şi neidentificînd motivul apariţiei disfuncţiei duodenale în cadrul CLV. În acest
sens posibilităţile metodei sunt limitate şi necesită completare cu alte metode diagnostice.
3.3 Semiotica tabloului endoscopic în lotul de studiu. Examenul endoscopic a fost
efectuat în tot lotul de 152 (100%) bolnavi. În mod special s-a atras atenţia asupra semiologiei
endoscopice caracteristice DS, cum ar fi: a) tulburări ale motilităţii duodenale cu prezenţa
undelor antiperistaltice, dilatarea duodenului; b) insuficienţa sfincterului piloric cu reflux biliar
duodeno- gastral; c) pilor beant; d) eroziuni sau ulceraţii piloro-antrale. În tabelul 7 este
prezentată incidenţa manifestărilor endoscopice ale refluxului duodeno- gastral în lotul de studiu.
Tabelul 7. Semiologia endoscopică în lotul de studiu
INDICE
N
%
Reflux duodeno-gastral
- gr.I
- gr.II
- gr.III
Eroziuni/ulceraţii piloroantrale
Boala ulceroasă G-D

90
78
12
0
8

59,2
51,3
7,9
0
5,2

6

3,9
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Totodată, s-a analizat minuţios forma joncţiunii gastro- duodenale (JGD) fiind specificate
4 variante: rotundă, ovală, triunghiulară şi sub formă de fantă sau fisură (fig.5).

1
2
3
4
Fig.5 Variante endoanatomice ale JGD: rotundă; 2- ovală; 3- triunghiulară; 4- fisurală
Se consideră, că primele 2 tipuri sunt caracteristice variantelor fiziologice ale JGD, al 3lea şi al 4-lea tip reflectă o variantă “incorectă”, ce însă nu poate fi nominalizată ca patologică,
deoarece într-un procentaj redus (≈ 10%) se atestă şi la persoanele sănătoase. Şi totuşi, forma
triunghiulară e caracteristică în cazul unei rotaţii a FDJ, atunci cînd cîteva pliuri semilunare
formează un triunghi. Varianta sub formă de fantă probabil e determinată de poziţionarea înaltă,
craniană a FDJ cu formarea unui unghi duodeno-jejunal ascuţit, exteriorizîndu-se prin prevalenţa
vădită a laturii orizontale supra dimensiunii verticale. În figura 6 este redată incidenţa tipurilor
endoanatomice ale JGD evaluată în 2 subloturi (I- 90 bolnavi litiazici cu DS şi reflux duodenalgastral (RDG) confirmat radiologic şi II- 62 pacienţi cu CLV fără RDG).
%
40
30
20
10
0

RDG +

RDG -

Fig.6 Variante endoanatomice ale joncţiunii gastro-duodenale în funcţie de RDG
În cele din urmă analiza acestor date a consemnat următorul fenomen: la bolnavii litiazici
cu RDG s-a stabilit o proporţie egală în distribuţia variantelor endoanatomice ale JGD, paradoxal
raportul formelor “normale” către cele “pseudopatologice” constituiind 1/1. Pe de altă parte,
absenţa RDG s-a caracterizat prntr-o prevalenţa certă a formelor fiziologice, raportul susnominalizat constituind 3/1. Nu ne-am pus drept obiectiv să apreciem sensibilitatea şi
specificacitatea acestui semn endoscopic, însă probabil vizualiuarea tabloului endoscopic
menţionat necesită un abord mai atent în ce priveşte suspecţia dereglărilor funcţionale ale
duodenului, şi de ce nu- o examinare clinico- instrumentală mai complexă vis-a-vis de detectarea
precoce a DS non-simptomatice.
3.4 Manometria duodenală în lotul de studiu. Metoda a fost aplicată la 90 – 59,2%
pacienţi cu dereglări evacuatorii duodenale stabilite în cadrul radioscopiei polipoziţionale a
stomacului şi duodenului. Presiunea intraduodenală în perioada interprandială, înregistrată prin
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intermediul duodenomanometriei a fost catalogată ca: 1. Normotonică (6 – 9 mm col.Hg); 2.
Hipertonică (> 9 mm col.Hg); 3. Hipotonică (< 6 mm col. Hg).
În lotul studiat au fost atestate următoarele stări funcţionale ale duodenului: 1) Duoden
funcţional compensat 72 (80%) şi 2) Duoden funcţional subcompensat 18 (20,0 %) (Fig.7).

A
B
C
Fig.7 Duoden normotonic (A),funcţional compensat (B) şi subcompensat (C)
Varianta funcţional compensată s-a exteriorizat prin tonus bazal normal. Motilitatea
duodenului a fost menţinută cu 1-2 propulsări în fiecare minut. Maximele contracţiilor la
stimulare depăşeau valorile contracţiilor la pacienţii sănătoşi. La 18 bolnavi am stabilit duoden
funcţional subcompensat, caracterizat prin hipertonacitate bazală cu valoare > 10-15 mm Hg şi
propulsări duodenale bradicale, mai rar de 1-2 contracţii per minut. Amplitudinile contracţiilor la
stimulare au demonstrat un răspuns exacerbat. Analiza comparativă a rezultatelor manometriei
duodenale au corespuns în general cu cele ale examenului radiologic, remarcîndu-se dereglări
similare ale stării funcţionale duodenale.
3.5 pH metria în lotul de studiu. A fost evaluat statutul acid al stomacului cu utilizarea
pH- metriei diurne în 30 observaţii clinice. Analiza şi sinteza rezultatelor obţinute a determinat
următorul tablou: A) Stomac hiperacid (pH < 1,4) în 6 (20 %) cazuri; B) Stomac normoacid –
(pH 1,4 – 1,9) în 7(23,3 %) cazuri; C) Stomac hipoacid – (pH – 2,0 – 6,8) în 17 (56,7 %) cazuri.
La toţi pacienţii au fost apreciate perioade de alcalinizare a stomacului. Detalierea pH-gramei a
determinat prezenţa refluxului biliar duodeno-gastral (Fig.8) cu durata pînă la 2 min în 14
(46,7%) cazuri şi cu durata de peste 2 minute în 16 (53,3%) cazuri. La 6 pacienţi (20%) a fost
depistat reflux duodeno- gastral cu afectarea consecutivă a pH-ului tuturor segmentelor gastrice.

Fig.8 pH – grama diurnă. Reflux duodeno-gastral
3.6 Modificări histopatologice ale duodenului în colelitiaza veziculară asociată cu
duodenostază. Bioptatele prelevate au consemnat, că CLV cu DS se caracterizează prin anumite
modificări histologice: reducerea numărului de neuroni cu vacuolizarea ulterioară a plexului
nervos, degenerescenţa fibrelor nervoase şi prezenţa proceselor inflamatorii cronice cu atrofia
stratului muscular şi substituţia ultimului prin ţesut conjunctiv. Simultan evolueză
degenerescenţa cu fragmentarea fibrelor nervoase, modificări distrofice ale celulelor nervoase şi
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proliferarea ţesutului conjunctiv, provocând schimbări severe în elementele sistemului nervos
vegetativ duodenal (fig. 9).

A
B
Fig. 9 A- număr redus de neuroni în plexul nervos submucos; B- degenerare,
fragmentare a fibrelor nervoase (coloraţie Raskazov, obiectiv x 200)
Vasele capilare prezintă un aranjament haotic, se observă prezenţa celulelor sangvine cu
nucleu nesegmentat şi reducerea patului microcirculator al duodenului. Concomitent evoluează
fenomene de sufuziune sanghuină in ţesutul conjunctiv interstiţial duodenal (figura 10).

A

B

C

Fig.10 A- Vase capilare cu poziţie haotică (coloraţie Raskazov, ob. 200); B- sufuziuni
sanghuine in ţesutul conjunctiv interstiţial duodenal (coloraţie Van Gieson, ob. 40); C- aspect al
peretelui duodenal (coloraţie hematoxilin- eozină, ob. 20).
3.7 Rezultatele electrogastroenterografiei periferice în lotul de studiu. Cercetările
electrofiziologice au fost efectuate la 30 bolnavi. Din ei 84,2% au prezentat semne de perturbări
ale funcţiei motor- evacuatorie gastro- duoidenale înregistrate în baza EGEG, la 15,8 la sută din
bolnavi indicii EGEG nu au prezentat diferenţă semnificativă comparativ cu subiecţii sănătoşi
(P>0.05). Astfel, absolut toţi bolnavii cu RDG diagnosticat radiologic şi endoscopic au prezentat
modificări patologice ale parametrilor electrofiziologici. Analiza rezultatelor cercetărilor
complexe, inclusiv şi a datelor EGEG ne-au permis specificarea a 2 tipuri de modificări
patologice a funcţiei motor-evacuatorii: 1) Tulburări funcţionale gastro-duodenale de tip
hipertonic şi 2) Tulburări funcţionale gastro-duodenale de tip hipotonic. În figura 11 este redată
caracterul tulburărilor funcţionale ale tractului digestiv superior în lotul de studiu.
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Fig.11 Variante de disfuncţie gastro-duodenale
În acelaşi timp a fost detectată o conexiune între durata CLV şi tupul de tulburări
funcţionale gastro- duodenale. Astfel, în observaţiile noastre din cei 118 bolnavi cu o durată a
CLV de pînă la 5 ani stare hipertonică duodenală a fost remarcată în circa 70,3% (n=83) cazuri.
În cazul unei durate a CLV > 5 ani preponderent s-a atestat tip hipotonic- 29 din 37 cazuri sau
78,4 la sută din observaţii. Aceste date probabil se explică prin faptul, că odată cu creşterea
duratei afecţiunii are loc o diminuare a rezervelor compensatorii şi amplitudinii contracţiei
musculaturii netede gastro- duodenale, ce şi induce progresarea stazei la nivelul stomacului sau
a duodenului, reflectată ulterior prin parametrii electrofiziologici. În tabelul 8 sunt prezentate
rezultatele parametrilor activiţăţii bioelectrice gastro- duodenale la bolnavii incluşi în studiu.
Tabelul 8. Valorile indicilor activităţii bioelectrice la pacienţii cu CLV
Indicele activităţii bioelectrice

Segmentul TGI

Activitatea electrică sumară (Ps) a TGI, mVt
Activitatea electrică absolută (Pi), mVt

Stomac

Valorile parametrilor
Norma,
CLV
M±m
M±m
99,97±16,16
105,2±18,2
22,4+/-11,2

21,1±7,51

26,81±2,22

19,0±2,4

10,4 ± 5,7

4,3±1,7 **

4,85 ± 2,1

3,71 ± 1,9

Duoden

2,1+/-1,2

Duoden/Jejun

3,50±1,35

13,31±0,42
**
11,4±4,1 **

Coeficientul de coordonare (Pi/Pi+1), un

0,6 ± 0,3

0,99±0,04 *

Coeficientul de ritmicitate

0,9 ± 0,5

0,51 ± 0,3*

Puterea relativă (Pi/Ps), %
Coeficientul de coordonare (Pi/Pi+1), un

Stomac/Duoden

Coeficientul de ritmicitate
Activitatea electrică absolută (Pi), mVt
Puterea relativă (Pi/Ps), %

* p<0.05; **p<0.01
Analiza datelor EGEG nu a atestat diferenţă semnificativă a activităţii bioelectrice sumare
a TGI la bolnavii cu CLV comparativ cu subiecţii sănătoşi, Ps constituind 105,2±18,2 mVt şi
99,97±16,16 mVt în normă (p>0.05). S-au constatat valori practic similare ale activităţii electrice
absolute gastrice, însă cu o tendinţă certă de diminuare a puterii relative gastrice (26,81±2,22 vs.
19,0±2,4), fapt ce denotă iniţierea unei gastrostaze la bolnavul cu colelitiază. Ca argument în
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acest sens reprezintă şi descreşterea concomitentă a valorii coeficientului de ritmicitate de la 4,85
± 2,1 (normă) spre 3,71 ± 1,9 la bolnavii litiazici.
Contrar, în lotul de studiu s-a remarcat o creştere a activităţii bioelectrice absolute a
duodenului (13,31±0,42 vs 2,1+/-1,2; P<0.001), cît şi a puterii sale relative - 11,4±4,1 vs.
3,50±1,35 (P<0.01), fapt ce denotă prezenţa unei hipertenzii duodenale. La fel, ca şi în cazul
stomacului EGEG a detectat micşorarea numărului de contracţii a duodenului (duodenostază) ce
a constituit în lotul de control 0,9 ± 0,5 comparativ cu 0,51 ± 0,3 (P<0.05) la subiecţii sănătoşi.
Un alt moment important reprezintă perturbarea semnificativă coordonării mişcărilor
propulsative gastro- duodenale, reflectat prin coeficientul de coordonare, ce a constituit la
bolnavii litiazici 4,3±1,7 comparativ cu 10,4 ± 5,7 la subiecţii sănătoşi. Astfel, analiza datelor
EGEG confirmă prezenţa unor perturbări semnificative ale funcţiei motor- evacuatorii duodenale
caracteristice duodenostazei, diagnosticată radiologic şi endoscopic.
4 TRATAMENTUL CHIRURGICAL MINIM-INVAZIV Al LITIAZEI
VEZICULARE LA BĂRBAŢI, COMPLICAŢIILE POSTOPERATORII PRECOCE ŞI
TARDIVE.
4.1 Aspecte ale tratamentului chirurgical minim- invaziv al colelitiazei veziculare la
bărbaţi.
Tactica chirurgicală abordată a fost definitivată în fiecare caz în mod particular, ţinînd
cont de indicaţiile intervenţiei (urgentă sau programată), starea generală, comorbiditatea asociată,
necesitatea pregătirii preoperatorii cu stabilizarea indicilor vitali, prezenţă calculilor în CBP.
Astfel, în 14 (9,2%) observaţii s-a recurs la papilotomie endoscopică retrogradă cu litextracţie, ca
prima etapă a tratamentului chirurgical, ulterior fiind efectuată colecistectomia prin abord
laparoscopic. În 2 (1,3%) cazuri statutul tarat al bolnavului a necesitat plasarea sa în secţia ATI
pentru o stabilizare a parametrilor vitali, urmată de tratamentul chirurgical propriu-zis.
4.2 Complicaţii postoperatorii ale chirurgiei laparoscopice. Din sumarul de 152
bolnavi colecistectomizaţi, complicaţii postoperatorii au evoluat la 16 pacienţi, ce au constituit
10,5 la sută cazuri. Mortalitate postoperatorie nu am înregistrat.
Coraportate către indicaţiile tratamentului, în absoluta lor majoritate (87,5% sau 14 din
16 bolnavi), complicaţiile au survenit în cazul procesului inflamator acut. Astfel, CLV acută a
dterminat dificultăţi de scheletare a arterei şi ductului cystic, soldate respectiv cu hemo- şi
coleperitoneum în 2 cazuri, necesitînd conversie. La 2 pacienţi perioada postoperatorie s-a
complicat cu progresarea pancreatitei preoperatorii pe fondal de colecistită acută, rezolvate
ulterior prin tratament conservativ.
Totodată menţionăm, că 50 la sută din complicaţii evoluate postoperator precoce au fost
determinate de decompensarea afecţiunilor concomitente cardiovasculare la bolnavii vîrstnici cu
statut biologic tarat (5 cazuri- insuficienţă carsdiovasculară; 3 cazuri- insuficienţă respiratorie).
Această subgrupă a nencesitat o conclucrare energică cu medicii reanimatologi, soldîndu-se cu o
recuperare a bolnavilor în urma tratamentului complex instituit.
În figura 12 sunt sumarizate statisticile principale ale studiului nostru în ce priveşte
complicaţiile postoperatorii precoce şi la distanţă.
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Fig.12 Indicii generali ai evoluţiei postoperatorii
4.3 Analiza şi discuţia rezultatelor proprii ale tratamentului chirurgical miniinvaziv în colelitiaza veziculară la bărbaţi. După cum s-a menţionat, mecanismele
etiopatogenetice şi fiziopatologice în constituirea calculilor biliari la bărbaţi diferă comparativ cu
femei, în opinia noastră fiind determinate în mare măsură de DS cu toate repercursiunile ei. Deci
reieşind din această ipoteză, pe lîngă efectuarea intervenţiei chirurgicale propriu- zise a fost
modificat abordul diagnostico- terapeutic al managementului bolnavilor incluşi în studiu.
Diagnosticarea „intenţionat ţintită” a tulburărilor funcţionale ale duodenului a detectat
prezenţa lor în circa 59,2% cazuri, obiectivizate prin metodele de vizualizare (radiologică şi
endoscopică), iar aplicarea metodei electrofiziologice de cercetare (EGEG) a crescut rata
depistării disfuncţionalităţii duodenului pînă la peste 70% din observaţii. După părerea nostră
aceste cifre constituie argumente indubitabile în favoarea ipotezei admise în mod prealabil.
Medicaţia bonavului în perioada postoperatorie a fost strict individualizată reieşind din
tipul tulburărilor funcţionale ale TGI. Prezenţa tipului hipokonetic al DS a servit indicaţie pentru
prokinetice (Metaclopramidă, Domperidonă) în asociere cu remediile anticolinesteraze sau
colinomimetice (Prozerină), iar cea duodenală de tip hiperkinetic a determinat administrarea
mioliticelor (Dicetel, Papaverini) în asociere cu neuroleptice antidepressante (Eglonyli).
În scopul argumentării şi aprecierii eficacităţii acestei tactici în perioada postoperatorie
precoce a fost monitortizată bioactivitatea electrică a TGI cu aprecicerea indicilor
electrofiziologici de bază, în special la nivelul JGD. Cercetările EGEG au fost efectuate în zilele
1, 3 şi 7 postoperatorii, iar fiecare al 4-lea bolnav a fost investigat şi în termeni > 30 zile.
Activitatea bioelectrică gastrică absolută (Pi, mVt) în 1 zi postoperatorie a remarcat o
diminuare semnificativă, şi a constituit circa 79% din valoarea iniţială (16,8±6,9 vs 21,1±7,51
mVt, P<0.05). Spre ziua a 3-ea s-a atestat creşterea activităţii electrice gastrice cu tendinţa de
stabilizare şi normalizare către a 7-ea zi, constituind respectiv 18,5±5,36 şi 24,3±8,71 mVt.
Aceste modificări s-au exteriorizat mai pronunţat în cazul aprecierii puterii relative a
stomacului (Pi/Ps,%), parametru, ce reflectă aportul activităţii gastrice în bioactivitatea sumară a
TGI. Preoperator Pi/Ps a constituit în mediu 19,0±2,4% vs 26,81±2,22% la persoanele sănătoase
(P<0.05), în zilele postoperatorii 1, 3 şi 7 fiind de 13,2±4,1% (P<0.01), 20,5±3,1% (P<0.05) şi
24,7±4,4% (P>0.05).
Un alt tablou EGEG a fost realizat în ce priveşte bioactivitatea electrică a duodenului.
Activitatea electrică duodenală absolută (Pi) în 1 zi postoperatorie a remarcat o diminuare
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nesemnificativă cu menţinerea unei stări hiperactive, fiind în mediu 12,13±0,32 mVt vs
13,31±0,42 mVt preoperator (P<0.05), şi 2,1±1,2 la subiecţii sănătoşi (P<0.001). Ziua a 3-ea
după intervenţia chirurgicală a remarcat o tendinţă clară de micşorare a acestui parametru ce a
constituit 9,27±0,76 mVt cu o orientare spre normalizare către a 7 zi postoperatorie- 3,85±0,21.
Acelaşi lucru am stabilit şi în cazul apreciereii puterii relative a duodenului, ce a constituit
postoperator în 1 zi 10,11±0,43%, în 3-ea şi a 7-ea zile respectiv 8,87±0,65% şi 5,8±0,77%.
Sumarizînd datele sus-expuse putem constata, că în lotul cercetat 1 zi postoperatorie s-a
caracterizat prin menţinerea unei tulburări disfuncţionale ale JGD, caracteristica de bază fiind o
„insuficienţă bioelectrică” a stomacului cu o stare hipertonică a duodenului. Tratamentul instiuit
selectiv a permis reorientarea bioactivităţii electrice a acestor segmente ale tractului digestiv,
fiind „stimulat” compartimentul gastric şi totodată „calmat” cel duodenal.
În figura 13 sunt sumarizate datele bioactivităţii gastro-duodenale în perioadele
preoperatorie şi postoperatorie precoce.
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Fig.13 Activitatea bioelectrică gastro- duodenală
Un alt moment important a reprezentat ameliorarea semnificativă a coordonării mişcărilor
propulsative gastro- duodenale în rezultatul tratamentului instituit, reflectate prin coeficientul de
coordonare (Pi/Pi+1). Preoperator acest parametru a constituit la bolnavii litiazici 4,3±1,7
comparativ cu 10,4 ± 5,7 la subiecţii sănătoşi, demonstrînd similar o perturbare a activităţii
bioelectrice gastrice (↓) şi celei duodenale (↑). Orientarea spre normalizare a acestui parametru,
cît şi stabilizarea sa a fost obţinută în perioada zilelor 5-7 ale perioadei postoperatorii în
rezultatul tratamentului medicamentos selectiv.
Ultimul parametru EGEG analizat, şi anume coeficientulm de ritmicitate a demonstrat
preoperator o dereglare a propagării undelor peristaltice la nivelulu joncţiunii gastro-duodenale,
şi a constiuit 3,71±1,9 comparativ cu valoarea normală de 4,85±2,1, fiind detectată o
dismotilitate de propagare. În cercetările noastre abordarea şi administrarea individuală a
remediilor cu impact asupra motilicităţii TGI a demonstrat ameliorarea acestui indice spre zuia a
3-ea postoperatorie, ce a constituit în mediu 4,55±1,2. Cu alte cuvinte, pe lîngă faptul, că
tratamentul selectiv a permis o reechilibrare a bioactivităţii electrice la nivel stomac/duoden, am
realizat şi o normalizare a funcţionalităţii complexului mioelectric migrant.
4.4 Protocol de diagnostic şi tratament în colelitiaza veziculară la bărbaţi. Pe durata
realizării studiului ştiinţific, odată cu introducerea metodelor avansate, investigarea bolnavului
colelitiazic a suferit schimbări vădite, graţie cercetărilor diagnostice şi clinico-instrumentale
efectuate anterior. Acest proces a permis studierea mai amănunţită a etiopatogeniei, modificărilor
fiziopatologice, tabloului clinic şi efectuarea unei sinteze specifice a rezultatelor obţinute,
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inclusiv şi a celor la distanţă prin prizma evidenţierii rolului perturbărilor funcţionalităţii
duodenale la bolnavul litiazic. Reieşind din aceste componente individuale propunem următorul
protocol de diagnostic şi tratament etapizat (tabelul 9):
Tabelul 9. Protocol de diagnostic şi tratament al bolnavului cu colelitiază veziculară
Etape protocol
Metode de investigaţie
Semne caracteristice
Diagnostic pozitiv

Anamneza
Semnele clinice
USG
Rhoentghenoscopia cu
masă baritată
FEGDS
pHmetria
EGEG
CPGRE *

Disconfort abdominal
Greaţă
Anorexie
Constituţie astenică
Vomă
Slăbiciuni generale
Reflux biliar duodenogastral
Tranzit duodenal lent >40 sec.
Alcalinizarea stomacului
Modificări ale mucoasei
gastro-duodenale (eroziuni,
ulceraţii
Activitate electrică : stare hipo/hipertonică a duodenului
*în cazul suspecţiei coledocolitiazei

Diagnostic confirmat clinico – paraclinic

Tratament chirurgical

Colecistectomie
laparoscopică (etapa de
bază)

*+ papilosfincterotomie /
litextracţie ca I etapă a
tratamentului chirurgical

Tratament conservativ

Medicaţie

Preparate

Gastrită biliară de reflux

H2 blocatori
Quamatel, ranitidin, arnitin
Mucoprotectoare
Almagel, maalox
Prokinetice + colinomimetice
Doprokin, motilium, prozerină
în duoden hipotonic
Papaverină, Decitel + Eglonyli
Miolitice + antidepressante
în duoden hipertonic
Blocatori H2 receptori
Quamatel, ranitidină, arnitin
Mucoprotectoare
Almagel,simalgel, maalox
Schema triplă de tratament
Omeprazol, lanzoprol,
cu inhibitori ai pompei
lansoprazol + amoxicilină +
protonice (Maastricht III din
metronidazol sau
2005
claritromicină
Prokinetice + colinomimetice
Doprokin, motilium, prozerină
în duoden hipotonic
Papaverină, Decitel + Eglonyli
Miolitice + antidepressante
în duoden hipertonic
- Rezolvarea chirurgicală a colelitiazei
- Corecţia medicamentoasă a duodenostazei

Eroziuni – ulceraţii
gastro-duodenale

Efecte obţinute
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Efectuând o sinteză a acestui protocol menţionăm că rezultatele obţinute au demonstrat
corectitudinea metodelor de diagnostic, a tratamentului etiopatogenetic chirurgical şi conservativ
complex, fapt confirmat prin reintegrarea socio-familială deplină a acestor bolnavi, cît şi
ameliorarea calităţii vieţii în perioadele postoperatorii precoce şi la distanţă.

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
Concluzii
1. La bărbaţii suferinzi de litiază biliară veziculară în 59,2 % cazuri (90 pacienţi) a fost prezentă
duodenostaza cu refluxul duodeno-gastral manifestat clinic prin duoden funcţional compensat –
72 (80%) , subcompensat – 13 (14,4%), decompensat – 5 (5,6%) cazuri.
2. La evaluarea statutului acid al stomacului cu utilizarea pH- metriei diurne la 30 pacienţi cu
malrotaţie duodenală şi duodenostază au fost apreciate perioade de alcalinizare a stomacului
determinate de prezenţa refluxului biliar duodenogastral cu durata pînă la 2 min în 14 (46,7%)
cazuri şi cu durata de peste 2 minute în 16 (53,3%) cazuri; la 6 pacienţi (20%) a fost depistat
reflux duodeno- gastral cu afectarea consecutivă a pH-ului tuturor segmentelor gastrice
determinîndu-se o hiperaciditate cu pH < 1,4.
3. Manometria duodenală aplicată în 90 (59,2%) cazuri cu malrotaţie duodenală şi duodenostază
a stabilit la 18 (20%) cazuri un duoden funcţional subcompensat, caracterizat printr-o
hipertonacitate bazală cu valoare > 10-15 mm Hg şi propulsări duodenale mai rar de 1-2
contracţii per minut.
4. Examenul morfologic a bioptatelor a consemnat prezenţa modificărilor histologice având la
bază reducerea numărului de neuroni cu vacuolizarea ulterioară a plexului nervos,
degenerescenţa fibrelor nervoase şi prezenţa proceselor inflamatorii cu atrofia stratului muscular
şi substituţia lui prin ţesut conjunctiv cu instalarea dereglării motilităţii CBP, dar şi a refluxului
duodeno-coledocian care în asociere cu duodenostaza devin factorii principali în litogeneză la
bărbaţi.
5. Studiul interacțiunii dintre CLV la bărbați și ocluzia duodenală cronică instalată pe fundal de
malrotaţie duodenală – duodenostază ne-a permis elaborarea unui nou algoritm de diagnostic
complex (care a inclus anamneza, FEGDS, examenul radiologic baritat, ecografia, pH-metria
diurnă, duodenografia în hipotonie şi tridimensională prin CT, duodenomanometrie etajată,
EGEG ) și tratament adecvat al colecistitei cronice calculoase la pacienţii de gen masculin.
6. La toţi bărbaţii cu CLV în 152 (100%) cazuri ca metodă de tratament a fost aplicată
Colecistectomia laparoscopică (etapa de bază), care ne-a asigurat rezultate bune precoce şi
tardive postoperatorii; iar la bărbaţii cu complicaţii ca coledocolitiaza sau stenoza papilei
duodenale mari în 14(9,2%) cazuri s-a efectuat tratamentul chirugical în 2 etape: prima etapă
fiind Papilosfincterotomie cu litextracţie şi apoi a doua etapă fiind Colecistectomia laparoscopică
care la fel ne-a asigurat rezultate bune postoperatorii precoce şi tardive.
7. Duodenostaza cronică funcţională reprezintă un factor de risc litogenic primordial al
colelitiazei veziculare la bărbaţi cu o relaţie cauzal- determinantă. Diagnosticarea şi tratamentul
oportun al DS la bolnavul litiazic contribuie micşorării complicaţiilor postoperatorii cu
ameliorarea calităţii vieţii acestor bolnavi.
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Recomandări practice
1. În litiaza veziculară la bărbați se va recurge obligator la examinarea radiologică cu substanța
de contrast a stomacului şi duodenului, examenul endoscopic, USG, pH-metria diurnă şi altele.
2. Utilizarea pH-metriei diurne gastrice la toți pacienții cu litiază veziculară (bărbați) permite
alegerea medicației complexe (antacide şi prochinetice) în funcție de stadiul acidobazic al
stomacului și duodenului, care permite tratamentul efectiv al refluxuli duodeno-gastral.
3. Modificările fiziopatologice la bărbați cu litiază veziculară sunt mai evidente spre deosebire
de litiaza veziculară la femei, şi în 60% se asociază cu duodenostaza şi reflux duodeno-gastral,
iar procesele destructive apar într-un interval de timp foarte scurt, deaceea tratamentul
chirurgical trebue de efectuat la timp împreună cu tratamentul medicamentos.
4. Tratamentul chirurgical în litiaza veziculară la bărbați este colecistectomia laparoscopică după
stabilirea corectă a diagnosticului preoperator cu ajutorul algoritmului de diagnostic utilizînd
metodele instrumentale și paraclinice contemporane și după o pregatire preoperatorie
medicamentoasă necesară.
5. Procedeele laparoscopice minim-invazive folosite permit reintegrarea socio-familială și
profesională a pacienților (bărbaților) cu litiază veziculară într-o perioadă de timp foarte scurtă
(pînă la 10 zile).
6. Tratamentul bărbaţilor cu litiaza veziculară asociată cu duodenostază şi reflux duodeno-gastral
şi duodeno-coledocian în perioada preoperatorie cu preparate antacide şi prochinetice, asigură un
pronostic favorabil în perioada postoperatorie.
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ADNOTARE
Bujor Sergiu „Aspectele clinico-funcţionale ale litiazei veziculare la bărbaţi”.
Teză de doctor in științe medicale, Chişinău, 2014.
Lucrarea este expusă pe 132 pagini de text de bază şi este constituită din introducere, 4
capitole, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie cu 211 titluri. Materialul
iconografic al tezei include 20 tabele, 62 figuri, 2 anexe. Rezultatele studiului au fost reflectate
in 11 lucrări ştiinţifice publicate, inclusiv 9 in reviste naţionale şi 2 reviste internaţionale, 2- fără
coautori.
Cuvinte cheie: colelitiaza veziculară, căile biliare, duodenostaza, reflux duodeno-gastral.
Domeniul de studiu: 321.13 - chirurgie.
Scopul studiului: studierea factorilor etiopatogenetici, morfofuncţionali, fiziopatologici şi
clinici ai colelitiazei veziculare la bărbaţi.
Obiectivele lucrării: A specifica modificările fiziopatologice ale duodenului în litiaza
veziculară la bărbaţi. A evalua rolul duodenostazei, a refluxului duodeno-gastral şi duodenocoledocian asupra procesului de litogeneză la bărbaţi. A studia la bărbaţi interacţiunea litiazei
veziculare cu patologia concomitentă a zonei gastro-duodenale. În baza parametrilor clinicoparaclinici a elabora un protocol de diagnostic şi tratament a colelitiazei veziculare la persoanele
de gen masculin.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: S-a studiat incidenţa şi semnificaţia clinică a
duodenostazei la bolnavul cu colelitiază veziculară. S-a efectuat o reevaluare a rolului ei în
evoluţia colelitiazei la bărbaţi. A fost propusă o schemă etiopatogenetică originală, ce reflectă
impactul duodenostazei asupra colelitiazei veziculare la persoanele de gen masculin. S-au adus
argumente concludente ce denotă un mecanism diferit de constituire a calculilor biliari la bărbaţi
comparativ cu femei, demonstrîndu-se iraţionamentul şi injusteţea extrapolării factorilor de risc
ai colelitiazei caracteristici pentru femei la persoanele de gen masculin. S-au studiat
particularităţile activităţii bioelectrice ale zonei gastro-duodenale la bărbaţii cu CLV, în baza
cărora s-au specificat 2 tipuri de dismotilitate în cadrul duodenostazei: hipotonică şi hipertonică.
Veridicitatea datelor realizate prin intermediul EGEG au fost verificate şi confirmate prin
metoda „double-control”, cu vizualizare radiologică şi endoscopică. S-a confirmat prezenţa unei
conexiuni etanşe între colelitiaza veziculară şi disfuncţia gastro-duodenală, constatîndu-se un
impact reciproc agravant al acestor patologii, cît şi prezenţa unor mecanisme fiziopatologice.
Problema ştiinţifică soluţionată constă în determinarea informativităţii metodelor de laborator
şi instrumentale în colelitiaza veziculară la bărbaţi cu estimarea rolului litogenic al
duodenostazei cronice, ce a determinat optimizarea diagnosticului şi tratamentului şi a permis
reducerea complicaţiilor postoperatorii cu ameliorarea calităţii vieţii pacienţilor.
Valoarea aplicativă a lucrării: A fost elaborat un protocol de diagnostic şi tratament al
colelitiazei veziculare la persoanele de gen masculin util medicului practician. S-a argumentat şi
demonstrat valoarea aplicativă a EGEG ca metodă de diagnostic a duodenostazei, cît şi
autentificată informativitatea acestei investigaţii non-invazive în evaluarea postoperatorie a
bolnavului colecistectomizat. A fost perfecţionată schema administrării diferenţiate şi
individualizate în cadrul corecţiei medicamentoase a duodenostazei funcţionale, argumentată
patogenetic in dependenţă de tipul disfuncţiei motorii a zonei gastro-duodenale.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea
clinică şi didactică a Clinicilor Catedrei Chirurgie Nr.2 a USMF „Nicolae Testemiţanu”.
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РЕЗЮМЕ
Бужор Сергей „ Клинико-функциональные аспекты желчекаменной болезни у
мужчин.” Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук,
Кишинев, 2014.
Работа представлена на 132 страницах и состоит из: введения, 4 глав, выводов,
практических рекомендаций, списка литературы, влючающего 211 источникa, 2
приложений, иллюстрирована 62 рисунками, 20 таблицами. Полученные результаты
опубликованы в 11 научных работах.
Ключевые слова: желчекаменная болезнь, внепечёночные желчные пути, дуоденостаз,
дуоденогастральный рефлюкс.
Область исследования: 321.13 - хирургия.
Цель
исследования:
изучение
этиопатогенетических,
морфологических
и
физиологических факторов желчекаменной болезни (ЖБ) у мужчин.
Задачи исследования: Выявить патофизиологические изменения двенадцатиперстной
кишки при ЖБ у мужчин. Определить роль дуоденостаза, дуодено-гастрального рефлюкса
и рефлюкса дуодено-холедоха в развитии литогенеза у мужчин. Изучить взаимодействие
камней в желчном пузыре у мужчин и сопутствующей патологии гастро-дуоденальной
области. На основании клинических и лабораторных показателей разработать протокол
диагностики и лечения ЖБ у лиц мужского пола.
Научная новизна и оригинальность исследования: Изучены частота и клиническое
значение дуоденостаза у мужчин с ЖБ. Проведена переоценка его роли в развитии
холелитиаза у мужчин. Предложена этиопатогенетическая концептуальная схема,
отражающая воздействие дуоденостаза на холелитиаз у лиц мужского пола. Обоснованы
аргументы указывающие на иной механизм формирования желчных камней у мужчин в
сравнении с женщинами, указана необоснованность экстраполяции факторов риска ЖБ
характерных для женщин, лицам мужского пола. Изучены особенности биоэлектрической
активности гастродуоденальной области у мужчин с ЖБ, на основании которых выявлены
два типа дуоденальной дисмоторики: гипотонический и гипертонический. Достоверность
данных ЭГЭГ проверена и подтверждена методом «двойного контроля», включающий
рентгенологичую и эндоскопическую визуализацию. Подтверждено наличие тесной связи
между ЖБ и желудочно- двенадцатиперстной дисфункцией, установлена их
усугубляющее взаимовоздействие, наличие общих патофизиологических механизмов.
Научная значимость. Проведена оценка лабораторных и инструментальных методов в
диагностике холелитиаза у мужчин с выявлением литогенной роли хронического
дуоденостаза, что способствовало оптимизации диагностики и лечения и позволило
уменьшить послеоперационные осложнения наряду с улучшением качества жизни
больных.
Практическая ценность работы: Разработан диагностико- лечебный протокол ЖБ у лиц
мужского пола. Аргументированна практическая ценность ЭГЭГ в диагностике
дуоденостаза, подтверждена информативность указанного неинвазивного исследования
для оценки послеоперационного состояния пациента. Усовершенствована схема
индивидуализированной
и
дифференцированной
медикаментозной
коррекции
функционального дуоденостаза, патогенетически аргументированная в зависимости от
типа моторной дисфункции гастродуоденальной зоны.
Внедрение научных результатов: Результаты исследования внедрены в учебнопрактическую деятельность Кафедры хирургии № 2 ГУМФ „Николае Тестемицану” РМ.
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SUMMARY
Bujor Sergiu „The clinical and functional aspects of gallbladder stones in men".
The thesis for a doctors degree in medicine, Chişinău, 2014.
The work is displayed in 132 pages and contains introduction, 4 chapters, conclusions, praectical
recommendations, bibliography with 211 sources, 2 annexes, 20 tables, 62 figures. The results of
the thesis were published in 11 scientific works.
Key Words: vezical cholelithiasis, bile ducts, duodenostasis, duodeno-gastral reflux
Field of the study: 321.13 - surgery.
Purpose: To study the etiopathogenetic, morpho-functional, pathophysiological and clinical
factors of gallbladder stones in men.
Objectives of the paper: To specific pathophysiological changes of the duodenum in gallstones
in men. To assess the role of duodenostasis, duodeno-gastric and duodeno-coledocian reflux on
lithogenesis process in men. To study the interaction of gallstones in men with concomitant
pathology of gastroduodenal area. Based on clinical and laboratory parameters to develop a
protocol for diagnosis and treatment of vesicular cholelithiasis in male persons.
Novelty and scientific originality: We studied the incidence and clinical significance of the
duodenostasis in the patient with vesical cholelithiasis. It was performed a reassessment of its
role in the development of cholelithiasis in men. It was proposed the original etiopathogenetic
scheme reflecting the impact of the duodenostasis on vesical cholelithiasis in male persons. Have
been made the conclusive arguments that indicate a different mechanism of formation of
gallstones in men compared to women, demonstrating the injustice of extrapolation on risk
factors of cholelithiasis features female into male persons. Were studied the peculiarities of
bioelectrical activity of gastroduodenal area in men with gallbladder cholelithiasis, on which
were specified two types of dismotillity within duodenostasis : hypotonic and hypertonic.
Veracity achieved through electrogastroenterografy were verified and confirmed by the " doublecheck" that included radiological and endoscopic visualization exploration. It was confirmed the
presence of a tight connection between gallbladder cholelithiasis and gastro- duodenal
dysfunction, found another aggravating the impact of these diseases, as well as the presence of
common pathophysiological mechanisms.
Scientific problem solved: Was presented the analysis of laboratory and instrumental diagnostic
methods for cholelithiasis in men and estimated lithogenesis risk factors of chronic functional
duodenostasis, that allowed to reduce postoperative complication and improve the quality of life
of the patients.
Practical value of the work: It was developed a protocol for diagnosis and treatment of vesical
cholelithiasis in males helpful for medical practitioner. It has been argued and demonstrated the
value of the EGEG as well as diagnostic method of duodenostasis, authenticated information
content of the non-invasive investigation to assess postoperative patient. It was perfected
differentiated and individualized management scheme in drug correction of functional
duodenostasis, argued pathogenic depending on the type of motor dysfunction of the
gastroduodenal area.
Implementation of scientific results: The results of the study were implemented in clinical and
scientifical work of the Surgical Department № 2 of the SMPhU „Nicolae Testemiţanu.

30

LISTA ABREVIERILOR
TC – Tomografia Computerizată
USG – Ultrasonografie
FEGDS – Fibroesofagogastroduodenoscopie
EGEG – Electrogastoenterografie
CBP – Calea biliară principală
CPGRE – Colangiopancreatografie Retrogradă Endoscopică
CA – Colecistita Acută
CLV – Colelitiază veziculară
OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii
RDG – Reflux duodeno-gastral
CMM – Complexul myoelectric migrator
DS – duodenostază
FDJ – flexură duodeno-jejunală
SB – sladj biliar
HBP – zona hepato-bilio-pancreatică
TGI- tractul gastro-intestinal
IMSP- instituţie medico-sanitară publică
pH- echilibrul acido- bazic
IMC- indicele masei corporale
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