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GASTRIC EMPTYING OF SOLIDS BEFORE AND AFTER CHOLECYSTECTOMY FOR 
CHOLELITHIASIS (Abstract). Background: Dyspepsia is a common complaint in patients diagnosed 
with biliary gallstones and also in those with delayed gastric emptying. There are few studies who 
evaluated the correlation between gastric emptying and gallstone disease. Our aim was to assess gastric 
emptying time of solids in patients with cholelithiasis and to determine its correlation with dyspeptic 
symptoms before and after cholecystectomy. Methods. A prospective study was conducted on 43 patients 
selected according to appropriate inclusion and exclusion criteria and the data were compared with those 
from 40 healthy volunteers (control). Gastric emptying time of solids was determined before and three 
months after cholecystectomy by 13C-octanoic acid breathe test (13C-OBT). The gastric emptying 
coefficient and gastric emptying half-time of solids were determined and the results obtained before and 
after surgery were compared in the same patient and with the control values. In addition, the effects of 
surgery on dyspeptic symptoms were assessed by questionnaire. Results. Delayed gastric emptying of 
solids was not affected by surgery: it was identified in 8 (18.6%) patients before surgery and had persisted 
in 7 (16.3%) after cholecystectomy. In patients with biliary gallstones, gastric emptying was significantly 
slower than in healthy volunteers (p<0.05). Overall, dyspeptic symptoms improved significantly after 
surgery (p<0.05), but in the subgroup of patients with delayed gastric emptying of solids there was no 
significant improvement of symptoms. Conclusion. In symptomatic patients, gallstones are associated 
with delayed gastric emptying of solids and cholecystectomy induces a significant improvement in 
patients’ symptoms but has no effect on gastric emptying. 
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INTRODUCERE 
Litiaza biliară veziculară este o afecţiune frecventă în populaţie, cu o prevalenţă 

cuprinsă între 5-20%, cu o afectare predominantă a sexului feminin, fiind binecunoscută 
sintagma „celor 4 F” (female, fat, forty, fertile, uneori fiind adăugat şi un al cincilea F - 
fair). Este de remarcat că din punct de vedere epidemiologic, mare parte din aceste 
criterii sunt valabile şi la pacienţii cu dispepsie funcţională care afectează de asemenea 
mai frecvent sexul feminin, în perioada fertilă, în jurul vârstei de 40 de ani şi mai des 
rasa caucaziană (fair). Simptomele litiazei biliare veziculare nu sunt întotdeauna 
specifice (colica biliară) şi, de multe ori, pacientele diagnosticate ecografic cu litiază 
biliară veziculară au acuze similare cu cele din dispepsia funcţională sau gastropareză: 
arsuri/dureri în etajul abdominal superior, plenitudine postprandială, saţietate precoce, 
meteorism abdominal, greţuri şi vărsături. În acest context, este foarte dificil de 
identificat clinic dacă simptomatologia digestivă este determinată de litiaza biliară sau 
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de o altă patologie abdominală [1-5]. Din acest motiv, se întâmplă frecvent în practica 
medicală ca proba terapeutică (colecistectomia) să fie metoda prin care se stabileşte 
dacă simptomatologia dispeptică este determinată de litiaza biliară veziculară sau nu. 
Există numeroase studii care au urmărit acest aspect şi care au demonstrat că la 
aproximativ 30% din pacienţi simptomele (în special durerea abdominală) au persistat 
postoperator [6-8]. Chiar dacă intervenţia chirurgicală reuşeşte să elimine simptomele în 
circa 70% din cazuri, pentru restul pacienţilor colecistectomia este un risc suplimentar, 
întârzie identificarea cauzei reale a acuzelor şi determină costuri suplimentare inutile în 
sistemul sanitar. Cazurile care rămân simptomatice postoperator sunt încadrate în 
termenul larg de sindrom postcolecistectomie, fără a fi decelată o etiologie certă.  

Având în vedere că tulburările motorii gastrice (în special evacuarea gastrică 
întârziată) pot determina simptome similare cu cele ale litiazei biliare veziculare şi au o 
prevalenţă ridicată în acelaşi subgrup de pacienţi, am considerat că este utilă evaluarea 
evacuării gastrice a solidelor la pacienţii diagnosticaţi cu litiază biliară veziculară şi cu 
indicaţie chirurgicală electivă. 

Scopurile studiului au fost de a evalua evacuarea gastrică a solidelor prin testul 
respirator cu 13C-acid octanoic (13C-OBT), preoperator şi postoperator, la pacienţii cu 
simptome dispeptice, diagnosticaţi cu litiază biliară veziculară şi de a aprecia dacă o 
parte din simptomele restante post-colecistectomie se datorează unor tulburări motorii 
gastrice. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ  
Am evaluat prospectiv toţi pacienţii diagnosticaţi în Institut cu litiază biliară 

veziculară şi simptome dispeptice care au fost dirijaţi către serviciul chirurgical pentru 
colecistectomie laparoscopică în perioada Septembrie 2007-Septembrie 2009. Pacienţii 
au semnat consimţământul informat şi apoi au fost incluşi în studiu 43 de cazuri care au 
îndeplinit criteriile de includere. Acestea au fost: vârsta 18-75 de ani, litiază biliară 
veziculară simptomatică, necomplicată, endoscopie digestivă superioară normală, 
absenţa intervenţiilor chirurgicale digestive anterioare (cu excepţia apendicectomiei), 
absenţa unui istoric de boli sistemice, diabet zaharat, afecţiuni neurologice sau 
psihiatrice, afecţiuni maligne, boli hepatice semnificative care ar putea interfera cu 
metabolizarea substratului, sindroame de malabsorbţie intestinală, afecţiuni respiratorii 
cronice (BPOC, fibroză pulmonară) şi absenţa utilizării de medicamente cu efect asupra 
motilităţi digestive în ultimele 4 săptămâni.  

 
TABEL 1 

Date demografice ale pacienţilor şi ale lotului de control 
 
 
 
 
 
 
Grupul de studiu a fost format din 34 de femei şi 9 bărbaţi, cu vârsta medie de 

47,5 ± 14,7 ani şi indicele de masă corporală (IMC) mediu de 27 ± 4,3 Kg/m2. Ca lot de 
control, au fost utilizaţi 40 de voluntari sănătoşi (studenţi şi personal medical) cu 
următoarea structură: vârsta medie 34,3 ± 16 ani, 17 bărbaţi, 23 femei, şi IMC mediu = 
23,8 ± 3,6 Kg/m2 (Tabel I). 

 Pacienţi (n=43) Control (n=40) 
Sex (Bărbaţi/Femei) 9/34 17/23 
Vârsta medie (ani) 47,5 ± 14,7 34,3 ± 16 
IMC mediu (Kg/m2) 27 ± 4,3 23,8 ± 3,6 
Helicobacter pylori (%) 53,5% 52,5% 
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Evaluarea pacienţilor a constat în anamneză, examen clinic, completarea unui 
chestionar de simptome dispeptice, ecografie abdominală (pentru diagnosticul sau 
confirmarea litiazei biliare veziculare), endoscopie digestivă superioară (pentru 
excluderea altor afecţiuni care ar putea determina o simptomatologie similară), 
determinarea statusului infecţiei cu Helicobacter pylori (H. pylori) prin testul respirator 
cu 13C-uree şi  efectuarea testului respirator de evaluare a evacuării gastrice cu acid 
octanoic marcat cu 13C. 

Chestionarul de simptome dispeptice a evaluat şase simptome, gradate de la  
0 (absent) la 3 (sever): plenitudine postprandială, saţietate precoce, meteorism, greţuri, 
vărsături alimentare şi disconfort epigastric. Scorul maxim posibil a fost de 18. Pacienţii 
au completat chestionarul de trei ori în timpul studiului: la vizita de screening, în timpul 
vizitei de bază şi la vizita de control. 

Toţi pacienţii au efectuat în cadrul studiului 3 vizite: vizita de screening (V0), 
vizita de bază (V1) şi vizita de control (V2). 

Vizita de screening pentru participarea în studiu a avut loc cu 1-2 zile înaintea 
vizitei de bază. În timpul screening-ului, fiecare participant a fost evaluat clinic 
subiectiv şi obiectiv, a completat chestionarul de simptome dispeptice şi a efectuat 
ecografia abdominală, testul respirator cu 13C-uree determinarea statusului infecţiei cu 
H. pylori şi endoscopia digestivă superioară.  

Vizita de bază a constat în efectuarea 13C-OBT pentru evaluarea evacuării 
gastrice a solidelor şi completarea chestionarului de simptome concomitent cu 
efectuarea testului.  

Vizita de control s-a efectuat la 3 luni postoperator şi a avut o structură similară 
cu vizita de bază, cuprinzând 13C-OBT pentru evaluarea evacuării gastrice a solidelor şi 
completarea chestionarului de simptome. 

Testul respirator a fost realizat utilizând metoda standardizată anterior în 
numeroase studii, cu adaptarea acesteia la recomandările producătorului 
spectrofotometrului în infraroşu IRIS (Wagner-Analyzen Technik, Bremen, Germania) 
[9-18]. Testele respiratorii de evaluare a evacuării gastrice utilizează prânzuri marcate 
cu izotopi non-radioactivi (13C) şi reprezintă o metodă indirectă de măsurare a golirii 
gastrice. Substratul marcat cu 13C este evacuat din stomac, absorbit rapid în duoden, 
metabolizat de ficat şi eliminat prin respiraţie sub formă de 13CO2. Aceste teste au unele 
avantaje semnificative în raport cu medicina nucleară (care încă este considerată 
„standard de aur”): sunt neinvazive, nu iradiază, sunt uşor de efectuat (nu necesită 
personal supraspecializat), au un preţ mai redus, pacientul poate fi situat în altă locaţie 
în raport cu sistemul de spectrometrie (lărgeşte aria de utilizare) şi pot fi efectuate la 
gravide şi copii. Sensibilitatea şi specificitatea metodei pentru evaluarea golirii gastrice 
sunt foarte bune, ajungând la valori de peste 90%.  

Modelul IRIS aflat în dotarea IGH are 16 porturi de aspiraţie, ceea ce permite 
evaluarea unui pacient într-un singur timp. S-au efectuat 13 determinări: una martor şi 
12 postprandiale la interval de 15-30 minute, pe o perioadă totală de 240 de minute 
conform recomandărilor producătorului sistemului. Prânzul de test a constat în 2 felii de 
pâine albă cu 1 ou tip omletă (în cuptorul cu microunde) marcat cu 100 mg de 13C 
octanoat de sodiu. Pacienţii au consumat 100 ml de apă în timpul prânzului de test. 
Conţinutul caloric a fost de 250 Kcal, iar compoziţia a fost reprezentată de 42% 
carbohidraţi, 18% proteine şi 40% lipide. Prânzul a fost consumat de pacient în maxim 
10 minute.  
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Parametrii monitorizaţi au fost timpul de înjumătăţire (T1/2) şi coeficientul de 
evacuare gastrică (GEC) care au fost calculaţi automat de către sistem conform 
formulelor recomandate de producător. 

Valorile de referinţă au fost cele recomandate de producător: T1/2=135 min şi 
GEC=3,1.  

La fiecare dintre cele 13 determinări ale testului respirator, subiecţii au 
completat şi chestionarul de simptome dispeptice pentru a corela prezenţa/absenţa 
acuzelor cu rata de evacuare gastrică a solidelor. 

Analiza testului respirator 
La momentul actual, pentru determinarea parametrilor evacuării gastrice  a 

solidelor prin 13C-OBT se utilizează doza procentuală (DPC) excretată la timpul t după 
consumarea mesei de test.  

Pentru o scală mai convenabilă de calcul, frecvent se multiplică DPC cu 1000 şi 
se măsoară în. kDPC t = (DOBxCO2PRxRSx13/10Xdoza)x1000*. 

*DOB – diferenţa măsurată a raportului 13CO2/
12CO2 între o probă respiratorie la un timp 

postprandial şi timpul de referinţă (martor) preprandial; CO2PR – producţia de CO2 a fost 
calculată utilizând ecuaţiile lui Schofield [19] care includ vârsta, sexul, înălţimea şi greutatea 
pacientului; RS - raportul 13CO2/

12CO2 în referinţa standard (Pee Dee belemnite) pentru aceste 
măsurători, RS=0,0112372; 13 este masa atomică a 13C, iar 10 este o constantă de conversie a 
unităţilor 
Regresia non-liniară utilizând softul IRIS GE2.DEM (Wagner Analysen 

Technik) permite calcularea GEC (o măsură a gradientului iniţial al evacuării gastrice) 
şi T1/2 (timpul în care rata de evacuare gastrică atinge viteza maximă după ingestia 
prânzului de test). 

Analiza statistică 
Datele au fost exprimate în termeni de valori medii (valoare medie ± deviaţie 

standard) şi exprimări procentuale. Prelucrarea statistică a fost realizată prin intermediul 
programului Microsoft Excel 2007. Diferenţele semnificative dintre valorile medii au 
fost investigate cu ajutorul testelor t Student şi χ2, iar asocierile dintre diferiţi parametri, 
cu ajutorul testului de corelaţie Pearson.  

 
REZULTATE 
Toţi pacienţii şi subiecţii incluşi în studiu au completat fără probleme testele de 

evacuare gastrică, aspect care confirmă complianţa crescută a pacienţilor pentru 
metodele neinvazive şi neradioactive de evaluare a motilităţii digestive.  

Evacuarea gastrică întârziată a solidelor a fost decelată la 8 (18,6%) pacienţi 
preoperator şi la 7 (16,3%) cazuri postoperator, fără a atinge o diferenţă semnificativă 
statistic, ceea ce demonstrează că intervenţia chirurgicală (colecistectomia) nu 
influenţează rata de evacuare gastrică a solidelor.   

Lotul de studiu a fost disproporţionat din punct de vedere al sexului pacienţilor, 
conform cu distribuţia patologiei în populaţia generală (raportul femei/bărbaţi este de 
2,5/1) fiind format din 9 (20,9%) bărbaţi şi 34 (79,1%) femei ceea face dificile 
comparaţiile statistice din acest punct de vedere. Datele obţinute au evidenţiat 
preoperator la bărbaţii studiaţi un T1/2 mediu = 110,7 ± 23,8 min şi un GEC mediu de 
3,5 ± 0,3; un singur (11,1%) pacient cu evacuare gastrică întârziată, iar postoperator 
T1/2 mediu = 108,6 ± 20,3 min şi un GEC mediu de 3,6 ± 0,3 acelaşi pacient având 
tulburări de evacuare gastrică şi postoperator (simptomatologia sa a rămas relativ 
neschimbată postoperator). La femei preoperator T1/2 mediu a fost de 119,7 ± 28,4 min, 
iar GEC mediu de 3,4 ± 0,5, cu şapte (20,6%) paciente prezentând evacuare gastrică 
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întârziată a solidelor. Postoperator, valorile au fost foarte apropiate cu un T1/2 mediu = 
119,3 ± 28,1 min şi un GEC mediu de 3,5 ± 0,4, (doar 6 (17,6%) cazuri au avut 
evacuare gastrică întârziată postoperator), ceea ce demonstrează că litiaza biliară şi 
intervenţia chirurgicală nu influenţează rata de evacuare gastrică. Mai mult, aceste date 
dovedesc încă o dată reproductibilitatea ridicată a acestei metode. Nu au fost diferenţe 
semnificative statistic a parametrilor de evacuare gastrică a solidelor (T1/2 şi GEC) nici 
în comparaţia bărbaţi vs. femei şi nici preoperator vs. postoperator. 

Testul respirator cu 13C-uree a identificat 23 (53,5%) pacienţi Hp pozitivi în 
lotul cu litiază biliară şi 21 (52,5%) în lotul de control.  

Dintre cei 14 pacienţi cu simptome postoperatorii restante, 6 (42,8%) au fost H. 
pylori pozitivi preoperator, comparativ cu cei asimptomatici postoperator care au avut 8 
(57,2%) cazuri cu infecţie H. pylori preoperator (p>0,05), ceea ce demonstrează că 
infecţia cu H. pylori la pacienţii cu litiază biliară veziculară nu este un factor predictiv 
pentru remiterea sau persistenţa simptomatologiei postoperator.  

Dintre cei 8 pacienţi cu evacuare gastrică întârziată preoperator, 7 (87,5%) au 
fost pozitivi pentru H. pylori, comparativ 15 (42,8%) infectaţi în lotul cu evacuare 
gastrică normală. Acest aspect ar sugera un posibil rol al H. pylori în evacuarea gastrică 
întârziată a solidelor, dar numărul de pacienţi cu evacuare gastrică întârziată este prea 
mic pentru o analiză statistică corectă şi, mai mult, celelalte studii efectuate în cadrul 
lucrării de doctorat prin aceeaşi metodă, pe loturi semnificativ mai mari au infirmat 
rolul H. pylori în evacuarea gastrică. 

IMC mediu în lotul de studiu a fost de 27 ± 4,3 Kg/m2 comparativ cu lotul de 
control cu un IMC mediu de 23,8 ± 3,6 Kg/m2, diferenţă semnificativă statistic 
(p<0,05), confirmând rolul obezităţii în apariţia litiazei biliare. În lotul de studiu, IMC 
mediu la pacienţii cu evacuare gastrică întârziată a fost de 28,4 ± 4,4 Kg/m2 comparativ 
cu grupul cu evacuare gastrică normală unde IMC mediu a fost 26,7 ± 4,3 Kg/m2, fără a 
atinge un prag de semnificaţie statistică. De asemenea, IMC nu a fost un factor de 
predicţie nici pentru dispariţia sau persistenţa simptomelor postoperator.  

Ca parametru independent de corelaţie în testul Pearson a fost considerată şi 
vârsta pacienţilor, dar nu s-a obţinut corelaţie semnificativă nici cu rata de evacuare 
gastrică, nici cu persistenţa acuzelor postoperator.  

Tipul de intervenţie chirurgicală nu a putut fi calculat statistic ca şi factor 
independent de predicţie, deoarece marea majoritate cazurilor a fost reprezentată de 
laparoscopie, 41 pacienţi (95,4%) şi numai 2 cazuri (4,6%) au fost convertite în 
laparotomie.  

Evacuarea gastrică la grupul cu litiază biliară veziculară a fost semnificativ 
întârziată în raport cu lotul de control - GECLBV=3,4 comparativ cu GECcontrol=3,7 
(p<0,05)  şi T1/2LBV=117,8 ± 27,4 min vs T1/2control=109,7 (p=0,07) (fig. 1). De 
asemenea IMC mediu (27Kg/m2) şi vârsta (47,5 ani) au fost semnificativ mai mari la 
lotul de pacienţi decât la subiecţii sănătoşi (IMC mediu=23 Kg/m2 şi vîrsta medie=22 
ani), dar acest aspect a fost influenţat de alegerea lotului de voluntari format din studenţi 
la medicină.  

Toţi pacienţii au fost simptomatici preoperator, cea mai frecventă acuză fiind 
durerea abdominală superioară la 39 (90,7%) din cazuri, urmată de greţuri la 34 
(79,1%), meteorism abdominal la 31 (72,1%), plenitudine postprandială la 27 (62,8%), 
saţietate precoce la 22 (51,2%) şi vărsături la 18 (41,9%) pacienţi (tabel 2). Scorul 
mediu al simptomelor preoperator a fost de 1,25.  
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Postoperator, la 3 luni, doar 14 pacienţi au rămas simptomatici, simptomul 
dominant fiind meteorismul abdominal la 10 (23,2%), apoi greţurile la 9 (20,9%), 
plenitudine la 6 (13,9%), saţietate şi dureri la 5 (11,6%), vărsături la 3 (6,9%) (tabel 3). 
Scorul mediu al simptomelor a scăzut la 0,24 comparativ cu 1,25 preoperator (p<0,05). 
Toate simptomele acuzate de pacienţi au scăzut postoperator semnificativ comparativ cu  
acuzele preoperatorii (p<0,05), cea mai semnificativă ameliorare fiind observată în 
cazul durerii abdominale.  

 
TABEL 2 

Prevalenţa preoperatorie a simptomelor dispeptice la  
pacienţii cu litiază biliară veziculară 

Simptom Absent (0) Uşor (1) Moderat (2) Sever (3) 
Greaţă 9 9 15 10 
Saţietate precoce 21 13 7 2 
Meteorism 12 15 8 8 
Plenitudine 
postprandială 

16 13 11 3 

Durere abdominală 4 6 15 18 
Vărsături  25 8 6 4 

 
TABEL 3 

Prevalenţa postoperatorie a simptomelor dispeptice la  
pacienţii colecistectomizaţi 

Simptom Absent (0) Uşor (1) Moderat (2) Sever (3) 
Greaţă 34 4 2 3 
Saţietate precoce 38 4 1 0 
Meteorism 33 5 3 2 
Plenitudine 
postprandială 

37 2 4 0 

Durere abdominală 38 2 3 0 
Vărsături  40 2 1 0 

 
Analiza simptomelor pe cele două loturi: fără evacuare gastrică întârziată şi cu 

evacuare gastrică întârziată este complet diferită. Dacă în lotul cu evacuare gastrică 
normală, toate simptomele se ameliorează semnificativ postoperator (Fig. 1).  

 

Fig. 1 Evoluţia simptomelor dispeptice la pacienţii cu evacuare gastrică 
normală (preoperator vs. postoperator) 



Articole originale                                                    Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2010, Vol. 6, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 156

 
În lotul cu evacuare gastrică întârziată, niciunul din simptomele dispeptice nu 

prezintă o ameliorare semnificativă postoperator (Fig. 2), lipsa semnificației statistice 
putându-se datora și lotului mic de subiecți. Acest lucru ar sugera că simptomele care nu 
prezintă ameliorare sunt determinate de tulburările de evacuare gastrică şi nu de litiaza 
biliară veziculară, dar sunt necesare studii cu loturi semnificativ mai mari de pacienţi 
pentru ameliorarea analizei statistice. 

 

 
DISCUŢII 
Litiaza biliară veziculară simptomatică este o afecţiune frecventă în populaţie 

care are ca tratament de elecţie colecistectomia laparoscopică. Totuşi, există un procent 
semnificativ de cazuri 20-30% care nu prezintă ameliorare simptomatică semnificativă 
postoperator [1,2]. Acest subgrup este inclus în termenul generic de sindrom 
postcolecistectomie pentru care au fost formulate o multitudine de ipoteze 
fiziopatologice, fără a se identifica o etiologie clară [1-7]. În contextul în care aceşti 
pacienţi acuză simptome dispeptice similare cu cele acuzate de cazurile cu gastropareză, 
există supoziţii că simptomatologia preoperatorie nu a fost determinată de litiaza biliară, 
ci de evacuarea gastrică întârziată.  

Studiul nostru a urmărit determinarea evacuării gastrice a solidelor la pacienţii 
cu  litiază biliară veziculară simptomatică şi a încercat să identifice dacă există o 
corelaţie între tulburările de evacuare gastrică a solidelor şi simptomatologia restantă 
postoperator.  

Evacuarea gastrică întârziată a solidelor a fost depistată la 8 (18,6%) pacienţi 
preoperator şi a persistat la 7 (16,3%) cazuri postoperator, fără diferenţe semnificative 
statistic, date care sunt în concordanţă cu o parte din studiile anterioare [20], dar în 
discordanţă cu datele obţinute de Riezo şi colab. [21] şi de Ibrarullah şi colab. [22] care 
au evidenţiat o normalizare a timpului de tranzit gastric al solidelor postoperator.  

Fig. 2 Evoluţia simptomelor dispeptice la pacienţii cu evacuare gastrică 
întârziată (preoperator vs. postoperator) 
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Evacuarea gastrică la grupul cu litiază biliară veziculară a fost semnificativ 
întârziată în raport cu lotul de control (p<0,05). Din cauza numărului relativ redus de 
cazuri, acest aspect poate fi interpretat în două moduri: fie litiaza biliară veziculară 
influenţează rata de evacuare gastrică a solidelor, dar există puţine studii similare care 
să confirme acest aspect [21,22], fie selecţia lotului de pacienţi a fost influenţată de 
prezenţa simptomatologiei de tip dispeptic ceea ce a determinat şi includerea unui 
subgrup cu gastropareză (care ar fi fost de fapt cauza reală a simptomelor) şi cu litiază 
biliară veziculară descoperită incidental, dar confirmarea acestor supoziţii necesită 
cercetări ulterioare pe loturi mai mari de subiecţi. 

Au fost evaluaţi ca şi posibili parametri independenţi de predicţie a persistenţei 
simptomatologiei postoperator şi a tulburărilor de evacuare gastrică a solidelor sexul, 
vârsta şi IMC-ul pacienţilor, dar nu s-au identificat corelaţii semnificative statistic. 

Statusul H. pylori a fost evaluat preoperator şi postoperator, fără a se decela o 
corelaţie cu simptomatologia. În legătură cu evacuarea gastrică, numărul de cazuri cu 
tulburări de evacuare [8] este prea mic pentru o analiză statistică de calitate şi necesită 
evaluări ulterioare, mai ales că majoritatea cercetărilor anterioare nu evidenţiază o 
corelaţie între aceşti parametri [23-29]. 

La nivelul întregului grup de studiu, s-a observat o ameliorare semnificativă a 
tuturor simptomelor postoperator, aspect care este în concordanţă cu datele din 
literatură. Un aspect foarte interesant de remarcat este că în cadrul acestui lot, s-au 
identificat două subgrupuri cu comportament distinct în relaţie cu simptomatologia pre 
şi postoperatorie. Astfel, subgrupul cu evacuare gastrică normală a solidelor a prezentat 
o ameliorare net semnificativă a tuturor simptomelor după intervenţia chirurgicală, în 
timp ce în subgrupul cu tulburări de evacuare gastrică a solidelor nu s-a identificat o 
ameliorare simptomatică semnificativă postoperator.  

Aceste date reprezintă un subiect interesant pentru studii ulterioare, deoarece 
identificarea unui subgrup de pacienţi cu litiază biliară veziculară care nu ar beneficia 
simptomatic postoperator ar reduce numărul intervenţiilor chirurgicale inutile şi, 
implicit costurile medicale şi riscurile  perioperatorii.  

CONCLUZII 
Evaluarea evacuării gastrice utilizând 13C-OBT este o tehnică neinvazivă, fără 

radiaţii, uşor de efectuat şi care poate decela tulburările de evacuare gastrică la pacienţii 
cu litiază biliară veziculară simptomatică semnificativ mai frecvente comparativ cu 
voluntarii sănătoşi. 

Identificarea unui subgrup de pacienţi cu evacuare gastrică întârziată a solidelor 
la care rata de persistenţă a simptomatologiei postoperatorie este foarte ridicată 
reprezintă un subiect de cercetare interesant pentru studiile ulterioare din domeniu. 
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