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SURGERY OF  THE VERTEBRAL ARTERY – RESULTS (ABSTRACT): This is a retrospective study 
which includes 155 pacients  who underwent VA surgery.In this article we are to present the results of  
VA revascularisation, the relation between VA stenosis, risc factors, VA stenosis type, symptomes, 
operative procedures,  postoperative results. The data were put in a database and we used SPSS programe. 
The outcomes were that HTA and VA stenosis type are conected, and there is a relation between carotid 
artery stenosis and VA stenosis,between carotid artery stenosis and vertebro-basilar insufficiency and also 
between operation type and postoperative results/ reintervention/ hospitalisation days/treatment 
(antiagregant vs anticoagulant therapy) . Postoperative results from this study are similar with those from 
literature. 
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Chirurgia arterei vertebrale este o provocare şi o satisfacţie în acelaşi timp. 

Stenoza arterei vertebrale (fie de cauză ateromatoasă, fie având drept cauză kinkingul 
sau malformaţiile), dacă este simptomatică, necesită revascularizare  
chirurgicală [1-3]. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Între ianuarie 2008 şi decembrie 2009, 155 pacienţi au fost supuşi 

revascularizării arterei vertebrale (AV). Datele obţinute din studierea cazurilor 
menţionate au fost prelucrate cu programul SPSS v. 17 pentru Windows. Intervenţia 
chirurgicală a interesat segmentul iniţial al arterei vertebrale-segmentul V1, la acest 
nivel practicându-se endarterectomie şi reimplantarea AV în artera subclavie. 

 
REZULTATE 
Vârsta medie a pacienților cu stenoza AV a fost de 67,52±9,92 ani (Fig. 1). Se 

pare că stenoza AV este mai frecventă la sexul feminin (87 de cazuri) (Fig. 2). Ambele 
artere vertebrale au fost diagnosticate cu stenoză în 55% din cazuri, cu o mică 
predominenţă pe partea stîngă 27%, faţă de partea dreaptă unde a fost de 18%. La 122 
de cazuri s-a asociat hipertensiunea arterială. Din datele introduse în programul SPSS 
reiese că  între HTA şi tipul de stenoză AV este o legătură statistic semnificativă (t 
Pearson-χ2, p<0,05).  
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Ateromatoza periferică nu se asociază semnificativ cu stenoza AV (întâlnită în 
13% din cazuri), dar există o asociere semnificativ statistic cu leziunile carotidiene (t 
Pearson-χ2, p<0,05). Boala coronariană, deși este asociată într-un procent mic cu 
stenoza AV (32%), creşte gravitatea cazului. Au mai existat asocieri semnificativ 
statistic, între leziunile coronariene şi prezenţa simptomelor de insuficienţă circulatorie 
vertebro-bazilară (t Pearson-χ2, p<0,05).  

 

 

 
Stenoza carotidiană se asociază mai frecvent stenozei AV (53%), şi pare a fi mai 

frecventă bilateral (33% pe ambele carotide versus 20% unilateral). Între leziunile 
carotidiene şi simptomele de insuficienţă circulatorie vertebro-bazilară/sechele 
neurologice, indicele Pearson-χ2este semnificativ statistic (21,78, respectiv 1,66). 
Dislipidemia este cu certitudine un factor de risc major, regăsindu-se în 84,5% din 
cazuri. Osteocondroza cervicală, deşi prezentă in numai 19% din cazuri, este un 
important factor de compresie extrinsecă asupra AV. 

Fig. 2 Repartiția leziunilor carotidiene în funcție de sex (0 - femei, 
1 - bărbați) și partea afectată (2- bilateral, 0 – stg, 1 – dr) 
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Fig. 1 Distribuția grafică a vârstei pacienților cu stenoza AV 
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Pacienţii din lotul studiat au prezentat sechele neurologice în 63% din cazuri, 
45% cu antecedente de accidente ischemice tranzitorii (AIT) şi fără accidente vasculare 
cerebrale (AVC), 9% cu antecedente atât de AIT cât şi AVC. 

Duplex scanul(practicat în 98,7% din cazuri) şi arteriografia cervicală (99,4%) s-
au dovedit a fi deosebit de utile în diagnosticarea şi evaluarea preoperatorie a 
pacienţilor,investigaţiile speciale, angioCT și angioRM practicîndu-se doar în cîteva 
cazuri.  

Tipurile de stenoză evidenţiate au fost: stenoza ateromatoasă, numită stenoză 
septală (67%), kinking (6%), combinaţii ale celor două tipuri de stenoză (23%), 
compresia extrinsecă (ce devine semnificativă dacă se asociază cu alte tipuri de stenoză 
–1% împreună cu stenoza septală, 2% împreună cu kinkingul). Anomalii ale AV au fost 
prezente în 20% cazuri: hipoplazia unei AV, hipoplazia ambelor AV. 

În ceea ce privește tipul de intervenție chirurgicală practicat (Fig. 3), cele mai 
frecvente procedee au fost : reconstrucţia şi reimplantarea AV pe situsul trunchiului 
tireo-cervical (46%), reconstrucţia şi operaţia Husney cu secţionarea fibrelor musculare 
fibroase ale muşchiului longus colli (41%).  

 

 
 
Evoluția postoperatorie a fost favorabilă în 96% cazuri. Principalele morbidități 

apărute au fost: hemoragie ce a impus reintervenţie, AIT și AVC. 
Mortalitatea postoperatorie (cazurile care au decedat în primele 30 de zile 

postoperator) a fost de 0,6%, comparabilă cu datele din literatură (1%) [4-6].  
Durata medie a spitalizării a fost de 5 zile. Pacienții au urmat după externare 

tratament antiagregant plachetar în majoritatea cazurilor (96%). Tratament cu 
anticoagulante în asociere cu antiagregantele plachetare au urmat doar 1% dintre 
pacienți.  

Din datele analizate au rezultat corelaţii semnificativ statistic (t Pearson-χ2, 
p<0,05) între: tipul operaţiei și reintervenţie, tipul operaţiei și rezultate postoperatorii, 
tipul operaţiei și tratamentul la externare. 

Fig. 3 Repartiția cazurilor în funcție de tipul operației și zilele de 
spitalizare (0-Husney, 1- reconstructie, 2- Powers, 3-bypass, 4-

alte tipuri de op; nr. zile spitalizare- 0-sub o saptamina, 1-peste 1 
saptamina,2- peste 1 luna) 
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Postoperator, am obţinut îmbunătăţirea stării generale cu dispariţia simptomelor 
în 26% cazuri, reducerea numărului şi intensităţii simptomelor în 73% cazuri, iar în 1% 
din cazuri nu a existat o ameliorare a simptomatologiei.  

 
DISCUŢII 
Pacienţii care au fost incluşi în studiu, operaţi în decurs de 2 ani, se pot împărţi 

in trei grupuri distincte în funcţie de tipul de stenoză a AV: cei cu stenoză ateromatoasă, 
aşa-numita stenoză septală, cei cu anomalii ale AV şi cei cu kinking sau coiling al AV. 
În concordanţă cu datele din literatură, maladia este mai frecventă la sexul feminin şi pe 
partea stângă [7-10]. Aproape toţi pacienţii au simptome de insuficienţă circulatorie 
vertebro-bazilară (VB) [4,9], motiv pentru care au fost direcţionaţi de către medicul  
neurolog spre chirurgul vascular pentru evaluare şi conduită terapeutică. Indicaţiile 
neurologice pentru reconstrucţia AV sunt: AIT-VB, AVC-VB (acut sau cronic), AVC 
sau AIT hemisferic [10]. La pacienţii cu stenoză septală, scopul chirurgiei este de a 
îmbunătăţi circulaţia cerebrală prin comunicantele posterioare. Dintre tehnicile 
chirurgicale cele mai utilizate în literatură, care au fost practicate și în studiul de față 
sunt: reconstrucţia AV cu reimplantarea pe situsul trunchiului tireo-cervical, operaţia 
Husney, procedeul Powers și cel mai frecvent combinaţii ale acestora [4,5,7]. 
Rezultatele postoperatorii imediate pe care le-am obţinut  cu dispariţia completă a 
simptomelor sau ameliorarea lor, sunt similare cu cele din literatură [7], iar rata 
deceselor postoperatorii deși este mai mică, se poate datora și lotului mai mic de 
pacienţi [4-6]. Durata internării, de aproximativ 5 zile, precum şi tratamentul 
postoperator preponderent antiagregant, fără anticoagulare cumarinică, se regăsesc  şi în 
literatura de specialitate [7]. Complicaţiile postoperatorii de tipul paralizia de nerv 
frenic, sângerarea postoperatorie ce a necesitat reintervenţie, AVC/AIT VB, au survenit 
în proporţii reduse, comparabile cu datele din literatură [4,5,7,9].  

Ecografia Doppler color, alături de arteriografia cervicală, sunt suficiente în 
explorarea preoperatorie a pacienţilor, investigaţii suplimentare ca angioRM sau 
angioCT fiind necesare doar în cazuri selecționate. Ecografia intraoperatorie, care s-a 
practicat de rutină și în studiul de față înainte de clamparea AV şi după reconstrucţia 
acesteia, este utilă pentru depistarea eventualelor stenoze reziduale. În ultimii ani se 
pune un accent din ce în ce mai mare pe ultrasonografia intraoperatorie, în cazul 
revasculărizărilor cerebrale, pre şi post clampare, deoarece astfel se apreciază neinvaziv 
fluxul cerebral , stenozele reziduale sau trombozele postoperatorii şi oportunitatea 
introducerii şuntului (în cazul revascularizării carotidiene) [10].  

 
CONCLUZII 
Atât din datele din literatură, cât şi din experienţa acestui studiu, reconstrucţia 

AV este o procedură eficientă în tratamentul insuficienţei vertebro-bazilare.  
Indicaţiile de tratament chirugical şi modalităţile de reconstrucţie ale AV cu 

stenoză ateromatoasă sunt bine definite (reconstrucţie şi reimplantare în trunchiul tireo-
cervical, asociate cu longotomie atunci când condiţiile anatomice o impun) cu dispariția 
sau ameliorarea simptomatologiei în majoritatea cazurilor. 
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