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RETROSPECTIVE STUDY OF MORPHOLOGICAL AND EVOLUTIVE PARTICULARITIES 
OF ATHEROSCLEROTIC LESIONS (Abstract): Atherosclerosis is not a simple vascular senescence 
process, but also is a progressive and high risk disease. From morphologic point of vue it can be found a 
large variety of atherosclerotic lesions depending on their evolution and localization. The aim of this 
study was to investigate and to correlate clinical and evolutive aspects of the atherosclerotic process, 
regarding 213 patients of Cardiovascular Department of Cardiovascular Disease Institute ``Prof. Dr. 
George IM Georgescu``, Iaşi, which have been investigated for a period during 2005-2009. The arterial 
fragments from both muscular and elastic types of arteries were prelevated by endarterectomy and were 
specifically prepared for histopathological exam. The microscopic exam revealed the high frequency of 
advanced atherosclerotic lesions, especially type V and type VI in a positive correlation with age, sex, 
clinical diagnostic and other associated risk factors.  
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INTRODUCERE 
Ateroscleroza reprezintă o afecţiune cu substrat metabolic, cu un potenţial 

evolutiv deosebit, generată de un complex de factori reuniţi în jurul metabolismului 
lipidic şi acţionând în principal asupra arterelor mari şi mijlocii.  

Cel mai frecvent, boala aterosclerotică se manifestă ca şi cardiopatie ischemică, 
cu diferitele sale forme anatomo-clinice, sindroame de ischemie periferică şi viscerală, 
boli cerebrovasculare care determină infarctele cerebrale şi atacurile cerebrale 
tranzitorii, dilataţii anevrismale, etc. [1,2]. 

Prevalenţa şi severitatea acestei afecţiuni în cadrul indivizilor sau grupurilor de 
indivizi diferă, iar studii prospective asupra unor grupuri populaţionale bine definite au 
evidenţiat că vârsta la care este probabil să provoace injurie tisulară şi să determine 
afectarea organelor sunt legate de o serie de factori, unii constituţionali, iar alţii 
dobândiţi şi potenţial controlabili [3-5]. 
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MATERIAL ŞI METODĂ 
Studiul de faţă a urmărit analizarea şi corelarea aspectelor clinico-evolutive ale 

procesului aterosclerotic cu factorii de risc cel mai frecvent asociaţi afectărilor severe 
ale pereţilor arteriali, în paralel cu identificarea prevalenţei leziunilor aterosclerotice 
semnificative. 

A fost investigat un număr de 213 pacienţi cu vârste cuprinse între 33 şi 78 de ani, 
internaţi în Departamentul de Chirurgie Cardio-vasculară al Institutului de Boli 
Cardiovasculare ``Prof. Dr. George IM Georgescu`` Iaşi, în perioada 2005-2009, 
realizând un studiu retrospectiv care a inclus date selectate din foile de observaţie ale 
pacienţilor şi buletinele de anatomie patologică.  

Deşi prezentau o paletă variată de afecţiuni cardio-vasculare, pe baza severităţii 
simptomatologiei prezentate la momentul internării şi a gradului de stenoză a lumenului 
vascular datorat prezenţei leziunilor, s-au efectuat endarterectomii la nivelul vaselor 
afectate cu îndepărtarea consecutivă a plăcilor stenozante.  

Prelevatele tisulare obţinute în urma acestei proceduri au fost prelucrate specific 
prin tehnica includerii la parafină, apoi secţionate şi colorate prin tehnici uzuale în 
vederea examinării histopatologice şi implicit studierea distribuţiei, întinderii şi 
complicaţiilor leziunilor.  

După finalizarea explorării microscopice, datele rezultate au fost centralizate în 
baze de date EXCEL şi SPSS şi prelucrate cu funcţii statistice adecvate. În prezentarea 
datelor s-au folosit intervale de încredere la pragul de semnificaţie 95%, iar pentru 
testarea diferenţelor s-au utilizat testele χ2 şi t-Student. 

 
REZULTATE  
În studiul nostru examinarea histopatologică a fragmentelor prelevate a evidenţiat 

prezenţa a diferite tipuri de plăci aterosclerotice, care au determinat grade diferite de 
stenoză a lumenului vasului afectat. Leziunile tip V şi VI au avut cea mai mare pondere 
(Fig.1). 

 

 
Distribuţia pe sexe  
Analizând distribuţia pe sexe au predominat cazurile de sex masculin (90,1%) şi 

într-o măsură mult mai mică cele de sex feminin(9,9%). 
Distribuţia pe grupe de vârstă a evidenţiat următoarele aspecte: vârsta medie a 

pacienţilor din lotul de studiu a fost de 58,90 ± 9,40 ani, variind de la 33 la 78 ani.  

Fig.1 Aspecte histopatologice, leziuni aterosclerotice tip V şi VI, col. HE x 4 
A. Placă fibroateromatoasă excentrică; 

B. Placă fibroateromatoasă clasică cu miez central şi capişon colagenic gros. 

A B 
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Pe sexe, vârsta medie a cazurilor de sex masculin a fost de 58,39 ani, cu variaţii de 
la 33 la 75 ani, iar la sexul feminin vârsta medie a fost de 63,57 cu variaţii între 37 şi 78 
ani (Fig. 2).  

 

 
Aplicând testul ANOVA asupra seriilor de valori ale vârstelor, se observă varianţe 

mari atât la sexul feminin 20,8% cât şi la sexul masculin 15,2%, cele mai omogene 
valori înregistrându-se la sexul masculin. Din punct de vedere statistic vârsta medie nu 
diferă semnificativ la cele două sexe (p>0,05) (Tabel 1). 

 
Tabel 1 

Structura lotului de pacienţi investigaţi pe sexe şi grupe de vârstă 
Vârsta (ani) Sexul Total 

Feminin Masculin 

n % n % n % 

30-39 3 1,4 6 2,8 9 4,2 

40-49 - - 21 9,9 21 9,9 

50-59 - - 87 40,8 87 40,8 

60-69 9 4,2 51 23,9 60 28,1 

70-79 9 4,2 27 12,7 36 16,9 

Total 21 9,9 192 90,1 213 100 

x  ±σ 63,57±13,23 58,39±8,87 

 Test t-Student = 1,01 
GL = 211 p>0,05 

 
Se observă o frecvenţă crescută a cazurilor la grupa de vârstă 50-59 ani (40,8%), 

urmată de grupele de vârstă 60-99 ani (28,1%) şi 70-79 ani (16,9%), ceea ce confirmă 
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Fig.2 Valorile medii ale vârstei pacienţilor 
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datele din literatura de specialitate conform cărora leziunile aterosclerotice afectează cel 
mai frecvent vârstele înaintate. 

Pe grupe de vârstă şi sex, modulul (frecvenţa cea mai mare) se întâlneşte la grupa 
de vârsta 50-59 ani la sexul masculin (40,8%), iar la sexul feminin distribuţia este 
bimodală, atât la grupa 60-69 ani, cât şi 70-79 ani (4,2%) (Fig. 3). 

 

 
 
Diagnostic clinic 
Cei mai mulţi pacienţi au fost internaţi cu stenoză (23,9%), angină pectorală 

(21,1%), AOMI (15,5%) şi ischemie (14,1%) (Fig. 4). 
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Fig. 3 Distribuţia pe grupe de vârstă şi sex a pacienţilor din lotul de studiu 
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Fig. 4 Distribuţia cazurilor în funcţie de diagnosticul clinic 
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Frecvenţa comorbidităţilor 
Factorii de risc analizaţi la lotul nostru de studiu (Fig. 5):  

- fumatul – 66,2% din total lot, mai frecvent la sexul masculin (62,0%); 
- HTA – 63,4% din total lot, mai frecvent la grupa de vârstă de peste 60 ani 

(36,6%); 
- obezitate – 43,7% din total lot, mai frecvent la grupa de vârstă sub 60 ani 

(28,2%); 
- diabet zaharat – 12,7% din total lot, mai frecvent la sexul masculin (12,7%). 

 
 

 
Din punct de vedere statistic se demonstrează că asocierea a doi factori de risc 

creşte riscul relativ al bolii (Tabel 2): 
- HTA asociată cu: 
 diabetul zaharat - prezintă un risc relativ de 5 ori mai mare; 
 obezitatea - prezintă un risc relativ de 1,45 ori mai mare; 

- diabetul zaharat asociat cu: 
 obezitatea - prezintă un risc relativ de 3,44 ori mai mare; 
 fumatul - prezintă un risc relativ de 5,22 ori mai mare; 
 obezitatea asociată cu fumatul - prezintă un risc relativ de 1,52 ori mai mare. 

 
Tabel 2 

Semnificaţii statistice ale cumulului de factori de risc 
Parametri HTA DZ Obezitate Fumat 

HTA 1 
RR=5,0 

IC95%:2,65÷9,44 
RR=1,45 

IC95%:1,06÷1,99 
- 

DZ 2=36,31; 
p<0,001 

1 
RR=3,44 

IC95%:1,77÷6,90 
RR=5,22 

IC95%:2,77÷9,83 

Obezitate 2=4,78; 
p=0,029 

2=15,35; 
p=0,00009 

1 
RR=1,52 

IC95%:1,11÷2,07 

Fumat 2=0,26; 
p=0,612 

2=40,37; 
p<0,001 

2=6,40; 
p=0,011 

1 
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Fig. 5 Frecvenţa comorbidităţilor şi obiceiuri toxice în istoricul pacienţilor 
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De remarcat diferenţe puternic semnificative la asocierea a 3 sau mai mulţi factori 
de risc: 

- HTA+DZ+obezitate: 2=38,68; GL=2; p<0,001; 
- HTA+DZ+fumat: 2=51,67; GL=2; p<0,001; 
- HTA+DZ+obezitate+fumat: 2=52,09; GL=3; p<0,001. 

Provenienţa pieselor operatorii 
Recoltarea pieselor operatorii s-a practicat atât pe arterele elastice, cât şi pe 

arterele musculare (Fig. 6): 
- artere elastice (50,7%): aortă – 11,3%, carotidă – 35,2%, subclaviculară – 1,4%, 

iliacă – 2,8%; 
- artere musculare (49,3%): radială – 2,8%, femurală – 31%, coronară – 9,9%, 

mamară – 1,4%, poplitee – 4,2%. 
 
 

Dintre arterele elastice, ele mai frecvente piese operatorii recoltate au fost 
carotidele (35,2%), iar dintre arterele musculare, artera femurală (31%).  

Diagnostic anatomo-patologic 
În studiul nostru examenul histopatologic a evidenţiat prezenţa tuturor celor 6 

tipuri de leziuni, dar au predominat tipurile V şi VI (78,5%) (Fig.7).  
Pacienţii cu ATS stadiu V şi VI nu au prezentat diferenţe semnificative în funcţie 

de sex (p=0,701), însă la grupa de vârstă sub 60 ani (p=0,037) prezintă un risc relativ 
uşor mai mare decât la grupa de peste 60 ani (RR=1,18; IC95%: 1,021,36) (Tabel 3). 

 
Diagnosticul anatomo-patologic de ATS stadiul V şi VI stabilit în urma recoltării 

pieselor operatorii în corelaţie cu diagnosticul clinic evidenţiază următoarele aspecte: 
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Fig. 6 Distribuţia cazurilor în funcţie de provenienţa piesei operatorii 
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- în proporţie de 100% din cazurile cu diagnostic clinic de AVC, ocluzie, sdr. arc 
aortic şi tromboză au fost diagnosticate anatomo-patologic cu ATS stadiul V sau 
VI; 

- peste 80% dintre cazurile cu diagnostic clinic de angină pectorală, ischemie, 
AOMI, stenoză şi arteriopatie au fost diagnosticate cu ATS stadiu V sau VI. 

 
 

 
Tabel 3 

Structura lotului pe sexe şi grupe de vârstă în funcţie de stadiul ATS 

Caracteristică epidemiologică 

ATS V-VI 

Semnificaţie statistică Da Nu 

n % n % 

Sex 

Masculin 152 71,4 40 18,8 2=0,15; GL=1; 
p=0,701 Feminin 15 7,0 6 2,8 

Grupa de vârstă 

< 60 ani 85 39,9 32 15,0 
2=4,35; GL=1; 

p=0,037 ≥ 60 ani 82 
38,
5 

1
4 

6,6 

 
DISCUŢII 
American Heart Association clasifică leziunile histologice din punct de vedere 

histopatologic în 6 tipuri, începând de la celule spumoase izolate, trecând prin stadiile 
de striuri lipidice, ateroame şi fibroateroame până la leziuni mai complexe [1]. Leziunile 
tip I şi II pot debuta din prima decadă de viaţă, deşi se pot găsi şi la adulţi; preateromul 
sau tipul III de leziune poate să apară în adolescenţă şi prin structura sa este intermediar 
între stria lipidică şi aterom, iar tipurile IV,V şi VI sunt considerate leziuni avansate. În 
tipurile V şi VI apar stenoze vasculare sau tromboze şi /sau hemoragii, rezultat al 
complicării leziunilor şi pot fi silenţioase sau manifeste clinic. Progresia leziunilor de la 
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Fig. 9 Distribuţia cazurilor în funcţie de diagnosticul anatomo-patologic 
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I la VI se relizează pe parcursul mai multor decade de viaţă, având mecanisme de 
creştere diferite [1,6]. 

Leziunile aterosclerotice au o distribuţie neuniformă, apar la diferite vârste şi în 
grade variate; ele se dezvoltă în principal în arterele elastice(artera aortă,arterele 
carotide, arterele iliace) şi în arterele musculare mari şi medii (arterele coronare, arterele 
poplitee). Numeroase studii au demonstrat că iniţierea, timpul în care se dezvoltă şi 
expresia fenotipică a plăcilor aterosclerotice sunt corelate cu tipul de arteră afectat [7,8]. 
În studiul nostru 50,7% dintre artere au fost de tip elastic şi 49,3% de tip muscular. 

Simptomele aterosclerozei sunt extrem de variate. Pacienţii cu ateroscleroză 
uşoară pot prezenza simptome clinice importante după cum mulţi pacienţi cu boală 
avansată din punct de vedere histologic nu prezintă simptome sau afectare funcţională a 
vasului respectiv [9,10,11].  

Vârsta are o influenţă majoră deoarece numărul şi severitatea leziunilor creşte 
odată cu aceasta, motiv pentru care prevenţia progresiei aterosclerozei este foarte 
importantă chiar şi în decadele 7 şi 8 de viaţă [12,13]. 

Bărbaţii sunt mult mai predispuşi decât femeile la ateroscleroză şi consecinţele 
sale până în jurul vârstei de 60 de ani după care raportul se egalizează, incidenţa 
crescând la femei probabil datorită dispariţiei protecţiei hormonale consecutiv 
menopauzei [1,12]. 

Studii recente au demonstrat că fumatul este cel mai important factor de risc 
modificabil atât la femei, cât şi la bărbaţii sub vârsta de 40 de ani  cu sindrom 
coronarian acut, fiind prezent în proporţii relativ egale la cei cu coronare normale şi la 
cei cu leziuni coronare uni- sau multivasculare [14,15]. 

Diabetul zaharat induce hipercolesterolemie şi în consecinţă o creştere marcată a 
predispoziţiei pentru ateroscleroză. Incidenţa infarctului miocardic este de 2 ori mai 
mare la diabetici cunoscuţi, comparativ cu persoanele fără diabet. Există de asemenea 
un risc crescut pentru accidente vasculare cerebrale şi, mai mult, creşte de aproximativ 
100 de ori riscul apariţiei gangrenei extremităţilor inferioare indusă de ateroscleroză, 
fiind cel mai adesea descoperită la diabeticii care fumează [1,16,17]. 

Bărbaţii între 45 şi 65 de ani, a căror tensiune arterială depăşeşte 169/55 mmHg 
au un risc pentru boala ischemică cardiacă de 5 ori mai mare decât cei cu tensiunea 
arterială de 140/90 mmHg sau mai puţin, ambele valori - şi ale presiunii sistolice şi ale 
presiunii diastolice fiind importante în creşterea riscului [1,18,19]. 

Activitatea fizică regulată induce creşterea HDL-colesterolului, încetinind 
aterogeneza şi prevenind astfel cardiopatia ischemică. În studiul Framingham, incidenţa 
bolii cardiovasculare a fost de 2 ori mai mare la bărbaţii sub 50 de ani obezi şi de 2,5 ori 
la femeile obeze de aceeaşi vârstă [20]. 

Factorii de risc multipli îşi cumulează efectele; prezenţa a 2 factori de risc creşte 
riscul de aproximativ 4 ori; dacă sunt prezenţi 3 factori de risc, rata infarctului 
miocardic creşte de 7 ori. De asemenea nivelul de expunere la factorii de risc determină 
variaţii considerabile în evoluţia procesului aterosclerotic şi de aceea determinarea 
precoce a acestuia prin diferite metode ar putea fi extrem de utilă în evaluarea riscului 
cardiovascular [21]. 

 
 
CONCLUZII  
Diagnosticul histopatologic al pieselor operatorii recoltate în corelaţie cu 

diagnosticul clinic evidenţiază o predominanţă a leziunilor severe clasa V şi VI. Deşi 
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distribuţia pe sexe a arătat că au predominat cazurile de sex masculin (90,1%) şi într-o 
măsură mult mai mică cele de sex feminin(9,9%), nu există totuşi diferenţe 
semnificative între cele două sexe în ceea ce priveşte frecvenţa leziunilor avansate. 

Din punct de vedere statistic s-a realizat o ierarhie a factorilor de risc în care 
ordinea a fost fumat, HTA, obezitate, diabet zaharat. De asemenea statistic se 
demonstrează că asocierea a cel puţin doi factori de risc creşte riscul relativ al bolii 
aterosclerotice. 

Complexitatea bolii aterosclerotice, cu aspecte încă incomplet elucidate, cu un 
impact major negativ asupra stării de sănătate a populaţiei, face ca acest subiect să fie 
mereu în atenţia cercetătorilor şi clinicienilor.  
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