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Therapeutic options for coarctation of the aorta
Opțiunile terapeutice în coarctația de aortă
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Abstract

Coarctation of the aorta is a relatively frequent congenital heart disease. Depending on the severity of the
coarctation and the possible existence of other congenital heart defects, the symptoms may vary. In the neonatal
period, the patients may have signs of heart failure, hypoperfusion or even shock. Coarctation of the aorta can
be diagnosed incidentally in adolescence or adulthood, usually presented with mild symptoms. The patient’s
anatomy, size, age, and clinical course are taken into consideration when choosing the appropriate treatment.
Although associated morbidity and mortality risks regarding surgical or interventional treatment are relatively
low, it is neccesary to etabilsh a long term follow-up, given the possible post-surgical complications that may
occur: recoarctation, aortic aneurysm, aortic dissection and hypertension. Long term prognosis of these patients
mostly depends on the presence of systemic hypertension with its consequences leading to premature
cardiovascular events. Another factor is the severity of associated defects: aortic stenosis, mitral valve
abnormalities. The purpose of this review is to describe the main treatmet methods, indications for intervention
and possible complications of the surgical and interventional treatment.
Keywords: coarctation of the aorta, balloon angioplasty, stent, recoarctation, surgical
treatment

Rezumat

Coarctația de aortă face parte din malformațiile cardiovasculare relativ frecvente.În funcție de severitatea
coarctației și existența altor defecte asociate, tabloul clinic poate fi variat.În perioada neonatală acesta poate
lua forme severe, cu semne de insuficiență cardiacă, hipoperfuzie sau chiar șoc. În cazul copiilor mari sau al
adulților descoperirea poate fi una întâmplătoare după o evoluție îndelungată a bolii, cu semne si simptome
discrete. Decizia de a alege una dintre metodele de tratament a coarctației de aortă se ia în funcție de
anatomia pacientului, starea clinică a acestuia, alte defecte asociate, vârstă. Deși riscul de morbiditate și
mortalitate asociat intervențiilor de corecție a coarctației de aortă este relativ scăzut, este necesară stabilirea
unui plan de urmărire pe termen lung a pacienților având în vedere posibilele complicații ce pot apărea
postoperator: recoarctație, anevrism sau disecție de aortă, hipertensiune arterială. Prognosticul pe termen
lung al acestor pacienți se leagă în principal de prezența hipertensiunii arteriale sistemice cu aparitia
prematură a evenimentelor secundare cardiovasculare precum și de severitatea eventualelor leziuni asociate
(stenoză aortică, malformații ale valvei mitrale). Acest review are drept scop descrierea principalelor metode
de corecție a coarctației de aortă, indicațiile acestora și posibilele complicații.
Cuvinte cheie: coarctație de aortă, angioplastie percutană cu balon, stent, recoarctaţie, corecţie
chirurgicală

Corresponding author:
Gabriela Ganea
E-mail: gabriela.ganea@rez.umfcd.ro

Article History:
Received: 7 June 2021
Accepted: 14 June 2021
Romanian JouRnal of medical PRactice – Vol. XVi, no. 2 (77), 2021

161

Romanian JouRnal of medical PRactice – Vol. XVi, no. 2 (77), 2021

INTRODUCERE
Coarctația de aortă reprezintă o îngustare a calibrului aortei, cel mai frecvent localizată în zona istmică,
însă există cazuri de afectare și a altor segmente ale arcului aortic sau chiar ale aortei toracice sau abdominale.
Cu o incidență de 3 la 10.000 de nașteri [1], aceasta
face parte din malformațiile cardiovasculare relativ
frecvente. Coarctația de aortă poate fi un defect singular sau poate face parte dintr-o malformație cardiacă
complexă, cel mai frecvent fiind asociată cu valvă aortică bicuspidă, defect septal ventricular, malformații ale
aparatului valvular mitral, hipoplazie de arc aortic. În
funcție de vârsta pacientului la prezentare, defectele
asociate pot varia. Cele mai frecvente defecte descoperite în perioada neonatală sunt hipoplazia arcului
aortic,defectul septal ventricular și leziuni obstructive
ale tractului de ejecție al ventriculului stâng. În cazul
copilului mare sau la vârsta adultă, coarctația este frecvent o malformație izolată sub forma unei membrane
imediat sub emergența arterei subclavii stângi [2,3]. În
funcție de severitatea coarctației și existența altor defecte asociate, tabloul clinic poate fi variat. În perioada
neonatală acesta poate lua forme severe, cu semne de
insuficiență cardiacă, hipoperfuzie sau chiar șoc. În cazul copiilor mari sau al adulților, descoperirea poate fi
una întâmplătoare după o evoluție îndelungată a bolii,
cu semne Şi simptome discrete.
Deși riscul de morbiditate și mortalitate asociat
intervențiilor de corecție a coarctației de aortă este relativ scăzut, este necesară stabilirea unui plan de urmărire pe termen lung a pacienților, având în vedere posibilele complicații ce pot apărea postoperator:
recoarctație, anevrism sau disecție de aortă, hipertensiune arterială.

DIAGNOSTIC
Vârsta la care se stabilește diagnosticul de coarctație
depinde de gradul stenozei la nivelul segmentului afectat și de prezența leziunilor asociate. Deși cele mai multe cazuri se diagnostichează în primul an de viață, există pacienți la care diagnosticul se stabilește în perioada
adolescenței sau chiar la vârsta de adult.
Prenatal, stabilirea diagnosticului de coarctație de
aortă reprezintă o provocare având în vedere
particularitățile circulației fetale: prezența ductului arterial și fluxul sanguin limitat la nivelul istumului aortic
[4].Studiile arată că diagosticul fetal al coarctației de
aortă stabilit după 24 de săptămâni gestaționale se
confirmă într-un procent de 41% postnatal. Însă, diagnosticul stabilit înainte de acest termen se confirmă
într-un procent de 86% [5].
În perioada neonatală, pacienții cu coarctație de
aortă dependentă de canalul arterial se prezintă cu
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insuficiență cardiacă, hipoperfuzie sau chiar șoc, iar
momentul debutului simptomatologiei coincide cu momentul închiderii canalului arterial. În aceste cazuri,
fără intervenție rapidă se poate ajunge la deces [4,6].
Screeningul nou-născuților prin pulsoximetrie poate ridica un anumit grad de suspiciune în cazul în care există
diferențe ale saturației în oxigen pre- și post-ductal.
Această metodă este foarte utilă pentru a identifica
nou-născuții cu coarctație de aortă înaintea închiderii
canalului arterial [7,8].
În cazul pacienților adulți, suspiciunea de coarctație
poate apărea când, la examenul clinic se decelează suflu sistolic, hipertensiune arterială (măsurată la nivelul
membrelor superioare), diferență de tensiune arterială
între membrele superioare și membrele inferioare,
puls periferic diminuat la nivelul membrelor inferioare.
Cele mai frecvente acuze ale acestor pacienți sunt cefaleea, colica abdominală și claudicația intermitentă [9].
Electrocardiograma poate fi fără modificări în cazul
nou-născuților și sugarilor și poate avea modificări sugestive pentru hipertrofia ventriculară stângă în cazul
pacienților cu evoluție îndelungată a coarctației de aortă.
Ecocardiografia transtoracică poate stabili diagnosticul de coarctație de aortă, poate cuantifica severitatea defectului și poate identifica defectele asociate. În
cazul pacienților adulți și a celor cu fereastra transtoracică suboptimală, dacă ecocardiografia transtoracica
nu a putut stabili diagnosticul, se poate apela la tomografia computerizată sau la imagistica prin rezonanță
magnetică, ambele metode oferind detalii anatomice
foarte utile.

TRATAMENT
Prima intervenție chirurgicală descrisă de reparare
a coarctației de aortă a avut loc în anul 1944. Progresele în acest domeniu au dus la apariția și perfecționarea
tehnicilor chirurgicale utilizate în prezent, însă, odată
cu introducerea metodelor minim-invazive, respectiv
angioplastia percutană cu balon, cu sau fără plasare de
stent au schimbat conduita terapeutică pentru o anumită categorie de pacienți. Decizia de a alege una dintre cele două metode de tratament a coarctației de
aortă se ia în funcție de anatomia pacientului, starea
clinică a acestuia, alte defecte asociate, vârstă etc.
Opțiunile terapeutice pentru coarctația de aortă includ intervenția chirurgicală și metodele minim-invazive, angioplastia percutană cu sau fără montare de
stent. Indicația de reparare a defectului se stabilește
când, la nivelul coarctației există un gradient presional
cu valoare mai mare de 20 mmHg sau un gradient mai
mic dar cu dovezi clare de îngustare a lumenului aortic.
Alți factori importanți, necesari a fi evaluați pentru stabilirea momentului optim pentru intervenția de repa-

Romanian JouRnal of medical PRactice – Vol. XVi, no. 2 (77), 2021

rare a defectului congenital sunt: existența altor defecte cardiace, hipertrofia ventriculară stângă, nivelul
valorilor tensionale [10,11].
Managementul acestei patologii va fi ghidat de vârsta pacientului, complexitatea coarctației și a defectelor asociate.
Tratamentul chirurgical
Prima intervenție chirurgicală descrisă de corecție a
unei coarctații de aortă a avut loc în anul 1944 și a fost
efectuată de Crafoord și Nylin [12].De atunci și până în
prezent, cercetarea în domeniu și evoluția metodelor
de diagnostic și tratament au permis creearea unor
metode ce presupun riscuri postoperatorii pe termen
scurt și lung din ce în ce mai scăzute.
După evidențierea și rezecția zonei coarctate, tipul
de anastomoza practicat se alege în funcție de
particularitățile anatomice. În cazul copiilor, zona stenozată fiind, de obicei, scurtă se practică anastomoză
termino-terminală.
În cazurile în care, după excizia zonei afectate,
distanța dintre extremități este prea mare iar anastomoza cap la cap ar presupune riscul de desfacere a liniei de sutură, se poate recurge la utilizarea unei proteze
de dacron sau la aortoplastie cu intercalarea arterei
subclaviculare stângi (metoda Waldhausen) [13].
În prezent, rezecția segmentului stenozat și anastomoza cap la cap reprezintă metoda de elecție pentru
tratamentul coarctației de aortă, mai ales în cazul copiilor, ca urmare a mortalității reduse (care tinde către
0% în cazul coarctațiilor izolate) și a riscului de recoarctare scăzut, între 4 şi 11% [14-17].De menționat că riscul de recoarctație sau de coarctație reziduală este mai
crescut dacă intervenția chirurgicală este efectuată în
perioada neonatală sau în primele luni de viață.
Ischemia măduvei spinării și hemoragia sunt două
riscuri majore la care pacientul este expus în timpul
intervenției chirurgicale. Alte posibile complicații ce

pot apărea în evoluția pacientului operat sunt: infecția,
efuzia pleurală, chilotoraxul, hipertensiunea arterială
paradoxală.
Angioplastia cu balon
Până în anul 1982, când a fost descrisă pentru prima
dată angioplastia cu balon, intervenția chirurgicală reprezenta singura opțiune de tratament pentru
coarctația de aortă [18].
În cazul copiilor cu risc operator crescut, al
adolescenților și adulților, se preferă o metodă mai
puțin invazivă de corecție a defectului congenital.
Aceasta metodă se folosește mai ales la persoanele trecute de a treia- a patra decada când riscul operator
este mai mare din cauza modificărilor degenerative ale
peretelui aortic și din cauza comorbidităților: hipertensiune arterială, insuficiență cardiacă și boală coronariană ischemică.
Riscurile pe care le presupune angioplastia cu balon
se explică prin modificările histologice ce au loc la nivelul peretelui arterial și anume lezarea intimei și a mediei [19]. Întreruperea integrității peretelui arterial predispune la apariția anevrismului aortic și disecție
aortică. Un alt risc este cel de recoarctare.
În cazul recoarctării, metoda preferată de tratament
este angioplastia cu balon, leziunile peretelui aortic
având un risc de apariție mai redus față de corecția primară prin această metodă. Riscul de apariție al anevrismului aortic este, de asemenea, redus. Explicația acestui fenomen este existența la locul recoarctării a unui
țesut cicatriceal care limitează gradul de injurie al peretelui arterial [1].
Utilizarea stentului endovascular
Utilizarea stenturilor endovasculare a fost prima
dată descrisă în anul 1991 [20]. Acestea se inseră cu
ajutorul cateterului de angioplastie. Avantajul utilizării

Figura 1. Implantarea
stentului endovascular
[25]
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stenturilor este acela că oferă suport structural, prin
urmare, scade rata de injurie a peretelui arterial și scade riscul de recoarctare față de angioplastia cu balon
fără utilizarea stentului endovascular [21].
Într-un studiu ce a comparat cele 3 metode de
corecție a coarctației de aortă și anume intervenția chirurgicală, angioplastia cu balon și angioplastia cu montare de stent, pacienții ce au beneficiat de cea din urmă
au avut cele puține complicații în faza acută [22]. De
asemenea, angioplastia cu montare de stent s-a dovedit a fi cea mai eficientă metodă în reducerea gradientului de presiune la locul coarctației. Astfel, aceasta a
devenit principala metodă utilizată în cazul
adolescenților și adulților.
Complicațiile ce pot apărea ca urmare a angioplastiei cu montare de stent sunt: malpoziția stentului, formarea anevrismului aortic, hemoragia masivă cu nevoia intervenției chirurgicale de urgență și, in cazuri foarte
rare, decesul [22-24].

rizarea automată ambulatorie a tensiunii arteriale) pe
24 de ore sau testul de efort pentru surprinderea valorilor crescute.
Formarea anevrismelor, respectiv a pseudoanevrismelor de aortă par a fi legate de asocierea cu bicuspidia aortică, hipertensiunea arterială și modificările degenerative apărute în structura peretelui aortic.
Acestea, lăsate netratate, pot conduce la ruptură cu o
rată de până la 100% în decurs de 15 ani [33].
Boala coronariană ischemică a fost, de asemenea,
descrisă în evoluția pacienților cu coarctație de aortă.
Etiologia acesteia pare a fi hipertensiunea arterială cu
evoluție îndelungată.
În literatura de specialitate este descrisă și asocierea dintre coarctația de aortă și existența anevrismelor
extracardiace, în special cele intracraniere, anevrisme
tip mură ale poligonului Willis [34].Valorile crescute ale
tensiunii arteriale pot crește riscul de rupere al acestor
anevrisme.

COMPLICAŢII

URMĂRIREA PACIENTULUI PE TERMEN
LUNG

Deși riscul de morbiditate și mortalitate asociat
intervențiilor de corecție a coarctației de aortă este relativ scăzut, este necesară stabilirea unui plan de urmărire pe termen lung a pacienților având în vedere posibilele complicații ce pot apărea postoperator.
Complicațiile ce pot apărea pe termen lung în cazul
pacienților cu coarctație de aortă includ: recoarctaţia/
coarctaţia reziduală, hipertensiunea arterială, formarea anevrismelor aortice la locul corecției, endarterita,
boală coronariană ischemică și ruptura anevrismelor
intracraniene. Aceștia sunt factori care pot crește mortalitatea la distanță [26].
Recoarctarea la locul corecției, respectiv coarctația
reziduală reprezintă cauze importante de morbiditate
si mortalitate pe termen lung. Acestea pot conduce la
apariția/agravarea hipertensiunii arteriale, bolii coronariene ischemice și disfuncției cardiace sistolo-diastolice. Conform studiilor, riscul recoarctării este între 3%
și 15% [27-30].
Hipertensiunea arterială poate apărea oricând în
evoluția pacienților cu coarctație de aortă, putând conduce la apariția infarctului miocardic acut, insuficienței
cardiace și a accidentului vascular cerebral. Aceasta
este mai frecvent întâlnită în rândul pacienților cu hipoplazie de arc aortic și în cazul pacienților ce au beneficiat de corecție la o vârstă înaintată. Din punct de vedere
fiziopatologic, la baza hipertensiunii arteriale stau mai
mulți factori, dintre care: rigiditatea crescută a aortei,
scăderea sensibilității baroreceptorilor și creșterea
concentrației de adrenalină și noradrenalină [31,32].
Având în vedere faptul că valoarea tensiunii arteriale
poate avea valori normale în repaus, la momentul evaluării clinice, este utilă monitorizarea MAATA (monito164

Urmărirea pacienților cu coarctație de aortă pe termen lung este esențială având în vedere riscul de
complicații la distanță. Planul de urmărire este ghidat
de simptomatologia și tabloul clinic al pacientului. Medicul va decide, în funcție de riscul evaluat de apariție a
unor complicații silențioase din punct de vedere clinic,
investigațiile suplimentare necesare fiecărui pacient în
parte.
Având în vedere riscul de recoarctare, stenoză reziduală și formare de anevrisme, este necesară urmărirea atentă a pacienților prin examen clinic, ecocardiografie iar, la nevoie, monitorizarea imagistică prin
rezonanță magnetică și tomografie computerizată.
Evaluarea atentă a valorilor tensionale inclusiv prin
monitorizare de tip MAATA pe 24 de ore este utilă pentru
identificarea pacientului la risc și stabilirea conduitei terapeutice în cazul diagnosticării hipertensiunii arteriale.

CONCLUZII
Coarctația de aortă reprezintă o patologie complexă
care, în pofida progreselor evidente din ultimele decade, necesită o atenție sporită. Tehnicile de corecție chirurgicală și cele minim-invazive au scăzut semnificativ
morbiditatea și mortalitatea asociate acestei patologii,
însă, urmărirea atentă a pacienților pre- și post-operator este esențială. Prognosticul pe termen lung al acestor pacienti se leagă în principal de prezența hipertensiunii arteriale sistemice cu apariția prematură a
evenimentelor adverse cardiovasculare precum și de
severitatea eventualelor leziuni asociate (stenoza aortică, malformații ale valvei mitrale).
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