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Un caz rar de hemoragie cerebrală la un prematur 
care prezintă coarctație de aortă
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REZUMAT
Introducere. Coarctația de aortă (CoA) este prezentă la 6-8% dintre pacienții cu boală congenitală cardiacă, cu o 
incidență de 4/10.000 nou-născuți vii. Poate fi prezentă cu diferite tablouri clinice, de la vârsta de nou-născut până la 
adolescență. Nou-născuții cu greutate la naștere sub 2 kg și cu CoA au risc crescut de a dezvolta hemoragie 
intraventriculară (HIV) severă, comparativ cu cei din cohorta cu greutate normală la naștere.
Prezentare de caz. Prezentăm cazul unui prematur de sex masculin, cu greutate mică la naștere, care la vârsta de 3 
săptămâni dezvoltă semne și simptome de șoc cardiogen. Examenul clinic, ecocardiografia și examenul angio-CT 
confirmă diagnosticul de CoA severă, fără flux vizibil în canalul arterial. A fost inițiat imediat tratament cu prostaglandină 
E1, pentru permeabilizarea canalului arterial. Tensiunea arterială sistolică a fost peste percentila 99 pentru vârsta 
gestațională, iar gradientul nonivaziv între membrul superior și cel inferior a fost de circa 86 mmHg. Ecografia 
transfontanelară decelează hemoragie intraventriculară grad II/III, bilateral, în resorbție, cu transformare chistică. La 
vârsta de 6 săptămâni, sugarul a beneficiat de corecția chirurgicală a CoA. La reevaluarea de 3 luni postoperator, pe 
baza semnelor clinice, s-a ridicat suspiciunea de recoarctație de aortă, confirmată prin ecocardiografie și angio-CT. 
Pacientul prezenta hipertensiune arterială, cu diferență de tensiune între membrele superioare și cele inferioare de 
circa 37 mmHg. A fost realizată corecție chirurgicală, de această dată prin angioplastie de lărgire cu petec. Evoluția 
postoperatorie a fost grevată de prezența hipertensiunii arteriale, pentru care a necesitat tratament continuu cu in-
hibitor de enzimă de conversie.
Concluzii. Prematurii cu greutate mică asociată cu CoA corectată chirurgical au un risc ridicat de recoarctare, hi-
pertensiune arterială secundară și hemoragie cerebrală. Un punct important în soluționarea acestor cazuri îl 
reprezintă echipa medicală multidisciplinară, pentru evaluarea, managementul, dar și prognosticul pacienților.
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INTRODUCERE

Prezența bolilor congenitale cardiace este de apro-
ximativ 28% din toate anomaliile congenitale majore 
[1]. În lume, incidența bolilor cardiace congenitale 
este estimată la 8/1.000 nou-născuți vii [2]. Coarctația 
de aortă (CoA) este prezentă la 6-8% dintre pacienții 
cu boală congenitală cardiacă, cu o incidență de 
4/10.000 nou-născuți vii [3]. Este mai frecventă la se-
xul masculin și a patra cea mai frecventă leziune care 
necesită cateterism cardiac sau intervenție chirurgica-
lă în primul an de viață [4]. Cel mai frecvent, coarctația 
de aortă se prezintă sub forma unei stenoze la nivelul 
aortei toracice sau în apropierea inserției canalului ar-

terial [4]. Etiologia CoA nu este pe deplin înțeleasă. 
Există două teorii: cea hemodinamică, care include 
flux sanguin redus prin aortă în perioada fetală, și te-
oria legată de migrarea țesutului în exces de la nivelul 
canalului arterial la nivelul istmului aortic [4]. CoA 
poate să apară izolată, în asociere cu valva aortică bi-
cuspă sau cu malformații cardiace majore [5]. Poate 
să se prezinte sub diferite tablouri clinice, în funcție 
de severitatea îngustării aortei, de la vârsta de nou-
născut până în adolescență [6]. Majoritatea cazurilor 
de coarctație de aortă sunt diagnosticate în copilărie, 
sub 25% sunt recunoscute după vârsta de 10 ani [5]. 
În prezența suspiciunii clinice de coarctație de aortă, 
ecocardiografia este metoda cel mai larg disponibilă 
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metodă de diagnostic. Se folosește atât în evaluarea 
inițială, cât și în perioada postoperatorie.

În ceea ce privește managementul CoA la copii, 
există două metode terapeutice. Prima, intervenția 
chirurgicală, reprezintă metoda terapeutică standard a 
CoA încă din anul 1940. Cea de-a doua metodă este 
reprezentată de angioplastia cu balon, prin care se 
stentează locul de coarctație. Cea de-a doua metodă se 
folosește în special la adolescenți și adulți [5].  

Rezultatul corecției chirurgicale timpurii a mal-
formațiilor cardiace la cei cu greutate mică la naștere 
s-a îmbunătățit în ultimii ani. În ceea ce privește
corecția CoA, la nivel mondial există două strategii:
una prin care se temporizează intervenția chirurgicală
până ce nou-născutul/sugarul atinge o greutate opti-
mă; și cea de-a doua strategie, care este în favoarea
corecției chirurgicale timpurii. În ciuda experienței
vaste a dilatării cu balon transcateter, corecția chirur-
gicală rămâne metoda de elecție, în special la nou-
născuți. Multe centre au raportat o rată a mortalității
postcorecție chirurgicală scăzută și acceptabilă, chiar
și la sugarii mici [7]. Fără tratament, prognosticul
pacienților cu CoA este nefavorabil. Decesul poate fi
cauzat de insuficiența cardiacă congestivă, disecția
aortică sau ruptura aortică, endocardita și sângerarea
intracraniană, toate ca efecte secundare ale CoA [4].

Hemoragia intraventriculară la copii adesea cau-
zează decesul sau retard neurologic, psihic și/sau mo-
tor. Există asociere între prezența coarctației de aortă 
și hemoragia intracraniană, fie din cauza hipertensiu-
nii arteriale prelungite, a coexistenței unui anevrism 
sau a unei combinații între cele două. Prematurii și cei 
cu greutate mică la naștere au o imaturitate și o fragi-
litate a vascularizației cerebrale, astfel sunt cu risc 
crescut de hemoragie intraventriculară spontană [6]. 
Nou-născuții cu greutate la naștere sub 2 kg și cu CoA 
au risc crescut de a dezvolta hemoragie intraventricu-
lară severă, comparativ cu cei din cohorta cu greutate 
normală la naștere [7].

PREZENTARE DE CAZ

Istoric
Prezentăm cazul unui prematur de sex masculin, 

provenit din sarcină nedispensarizată, născut la nivel 
teritorial, la vârsta gestațională 34-35 săptămâni, cu 
greutate mică la naștere (1.680 g), scor APGAR 9 la 1 
minut. Din istoricul personal, reținem că, la vârsta de 
3 săptămâni, nou-născutul a devenit instabil hemodi-
namic, cu sindrom funcțional respirator marcat, pa-
loare muco-tegumentară, puls femural slab percepti-
bil, fără sindrom inflamator biologic pe datele de 
laborator, necesitând ventilație mecanică. Clinic, s-a 

ridicat suspiciunea de coarctație de aortă. Ecocardio-
grafia a descris coarctație severă de aortă istmică, cu 
hipertrofie ventriculară stângă și valvă aortică bicus-
pă. Angiografia CT a pus în evidență coarctație de 
aortă, distal de emergența arterei subclaviculare 
stângi, cu diametru de 4 mm la nivelul aortei istmice 
(scor z: -2,24) și dilatare poststenotică, fără eviden-
țierea fluxului la nivelul canalului arterial (figura 1). 

Figura 1. Angiografie CT: Coarctație de aortă distal 
de emergența arterei subclaviculare stângi, cu dilatare 
poststenotică 

S-a inițiat tratament cu prostaglandină E1, pentru
repermeabilizarea canalului arterial și îmbunătățirea 
perfuziei aortei descendente, diuretic și continuarea 
suportului mecanic respirator, de tip SIMV.

Examen clinic
La vârsta de 6 săptămâni, sugarul a fost transferat, 

cu aero-ambulanța, în clinica noastră, departamentul 
de terapie intensivă. Starea generală era critică. Suga-
rul era palid, hipoterm, cu transpirații profuze, sin-
drom funcțional respirator moderat, saturația oxige-
nului de 96%, tahicardic, un suflu sistolic de ejecție 
de grad III/6 s-a decelat la baza cordului și posterior, 
în zona interscapulară. Pacientul prezenta hepatome-
galie, absența pulsului femural bilateral, hemoragie 
conjunctivală dreaptă, fontanela anterioară largă (6/7 
cm), în tensiune, cu suturi craniene dehiscente, status 
iritabil, dar cu răspuns bun la stimuli, intubat oro-tra-
heal și ventilat mecanic. Tensiunea sistolică era cres-
cută (peste percentila 99 pentru vârsta gestațională 
[10]), cu diferență de tensiune între membrul superior 
și cel inferior de aproximativ 86 mmHg.
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Examen paraclinic
Examenul de laborator pune în evidență acidoză 

metabolică, hipopotasemie, anemie și hipoglicemie 
ușoară, fără semne de sindrom inflamator biologic, cu 
funcție renală și hepatică normală, fără coagulopatii. 
Electrocardiograma descrie ritm sinusal, cu frecvență 
cardiacă 150 bătăi/minut, hipertrofie ventriculară și 
atrială stângă. Radiografia toracică postero-anterioară 
descrie cardiomegalie (indice cardio-toracic 0,61), cu 
un contur anormal al arcului aortic.

Ecocardiografia transtoracică 2D și Doppler pune 
în evidență modificări tipice ale coarctației de aortă. 
Astfel, din fereastra subcostală, aorta abdominală 
examinată cu Doppler pulsat arată o velocitate scăzu-
tă a fluxului, cu persistența gradientului în diastolă. 
Evaluarea din fereastra suprasternală pune în evidență 
îngustarea aortei descendente, imediat sub originea 
arterei subclaviculare stângi, cu ușoară hipoplazie a 
aortei transverse (scor z: -2,5) și un flux minim la ni-
velul canalului arterial. Cu ajutorul Doppler-ului con-
tinuu în sistolă și diastolă, am măsurat velocitatea și 
gradientul maxim de la nivelul locului de coarctație 
(4,71 m/s și 89 mmHg). S-au pus în evidență valva 
aortică bicuspă, nestenotică, și mică discontinuitate la 
nivelul septului interatrial. Din secțiunea apical patru 
camere și parasternal ax lung, evaluarea mărimii și 
funcției ventriculare a descris o hipertrofie biventricu-
lară importantă, cu disfuncție sistolică moderată (fi-
gura 2).

Având în vedere factorii de risc – prematuritate, 
aspectul fontanelei anterioare și valorile ridicate ale 
tensiunii arteriale –, sugarul a beneficiat de ecografie 
transfontanelară, care descrie hemoragie intraventri-
culară bilaterală grad II/III, în resorbție, cu transfor-
mare chistică (figura 3). 

Figura 3. Ecografie transfontanelară cu imagine de 
hemoragie intraventriculară bilaterală, cu transformare 
chistică

Consultul neurologic stabilește diagnosticul de le-
ziune hipoxică perinatală, sindrom hipoton și hemora-
gie intraventriculară în resorbție, pentru care au fost 
recomandate neuroroborante și tratament depletiv. 
Pacientul asociază sinus dermal sacral pentru care 
consultul neurochirurgical recomandă RMN lombo-
sacral, care din motive tehnice era indisponibil în acel 
moment.

Diagnostic
Diagnosticul stabilit la acel moment a fost următo-

rul: coarctație severă de aortă istmică, hipoplazie 
ușoară de arc aortic, canal arterial persistent restrictiv, 
valva aortică bicuspă nestenotică, defect septal atrial 
mic de tip ostium secundum, hipertensiune arterială 
secundară, hemoragie intraventriculară în resorbție, 
leziune hipoxică perinatală și sindrom hipoton, la un 
sugar prematur.

Figura 2. Ecocardiografie, fereastră suprasternală. A – Imagine „color compare“ – Coarctație de aortă istmică cu ușoară 
hipoplazie de aortă transversă. B – Doppler continuu cu velocitate și gradient maxim la nivelul coarctației
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Tratament
După o scurtă perioadă de timp necesară stabiliză-

rii pacientului în departamentul de terapie intensivă 
(corectarea acidozei metabolice, a hipotermiei și hi-
poglicemiei), a fost efectuată corecția chirurgicală a 
coarctației de aortă (constând în rezecția zonei steno-
zate, aortoplastie cu petec de pericard heterolog și 
anastomoză termino-terminală) și ligatura canalului 
arterial, prin abord laterotoracic stâng.

Evoluția postoperatorie și complicații
În evoluția postoperatorie, pacientul a prezentat 

valori elevate ale tensiunii arteriale, necesitând trata-
ment cu inhibitor de enzimă de conversie și diuretic. 
Chiar și la doze maximale, nu am putut controla hi-
pertensiunea arterială, motiv pentru care inhibitorul 
de enzimă de conversie a fost schimbat cu betablo-
cant, cu menținerea diureticului, cu răspuns terapeutic 
favorabil. Ecocardiografiile postoperatorii seriate au 
descris gradient sistolic rezidual la nivelul aortei ist-
mice de 20 mmHg. Ecografia transfontanelară de con-
trol a fost fără imagine de hipertensiune intracranială 
sau hemoragie intraventriculară acută.

Evoluția postoperatorie a fost lent favorabilă, su-
garul fiind externat în ziua 18 postoperator, în stare 
generală bună, stabil hemodinamic, cu saturații al oxi-
genului în aerul ambiental de 99%, frecvență cardiacă 
130 bătăi/minut, în ritm sinusal, fără hepatomegalie, 
curbă ponderală ascendentă, cu toleranță digestivă 
bună și tensiune arterială controlată medicamentos 
(74/41 mmHg) cu betablocant (Propranolol 1,6 mg/
kg/zi) și doză mică de diuretice (spironolactonă și hi-
droclorotiazidă), cu status neurologic îmbunătățit.

Reevaluare postoperatorie
La 3 luni postoperator, sugarul s-a prezentat la re-

evaluare cu status clinic deteriorat. Pacientul era pa-

lid, fontanela anterioară largă, normotensivă, cu sin-
drom funcțional respirator ușor/moderat, saturația 
oxigenului în aerul ambiental 97%, tahicardic, cu he-
patomegalie, puls femural slab perceptibil bilateral, 
cu toleranță digestivă păstrată. Tensiune sistolică la 
membrele superioare era peste percentila 99 pentru 
vârsta gestațională, cu diferențe de tensiune între 
membrele superioare (142/73 mmHg) și inferioare 
(105/87 mmHg) de aproximativ 37 mmHg. Am ridi-
cat suspiciunea clinică de recoarctație de aortă, con-
firmată ulterior prin ecocardiografie (restenozarea 
aortei istmice, cu velocitate de 4,34 m/s și gradient 75 
mmHg la acest nivel, măsurate cu ajutorul Doppler-
ului continuu) și angio-CT (recoarctația aortei istmi-
ce, cu diametrul de 1,2 mm la acest nivel) (figura 4).

În aceste condiții, presiune arterială crescută și 
recoarctație de aortă, sugarul a fost reevaluat neurolo-
gic, fără a se pune în evidență modificări patologice 
suplimentare față de evaluările precedente, fără sem-
ne de hipertensiune intracranială sau hemoragie acută 
la ecografia transfontanelară.

În aşteptarea reintervenției chirurgicale, având în 
vedere valorile tensionale elevate, am reajustat doza 
de betablocant (la 1,6 mg/kg/zi) și am asociat inhibi-
tor de enzimă de conversie (Captopril). Ulterior, după 
stabilizare, sugarul a beneficiat de corecție chirurgica-
lă cu plastie de aortă descendentă cu petec. Ecocardi-
ografiile postoperatorii au evidențiat gradient sistolic 
rezidual de 19 mmHg. În evoluția postoperatorie, s-au 
menținut valori elevate ale tensiunii arteriale, motiv 
pentru care s-a continuat tratamentul cu inhibitor de 
enzimă de conversie.

DISCUȚII

În coarctația de aortă, prezentarea clinică și modi-
ficările găsite la examenul obiectiv variază în funcție 
de vârsta pacientului. În general, prezentarea la o vâr-

Figura 4. A – Ecocardiografie, fereastră suprasternală Doppler continuu cu velocitate și gradient maxim la nivelul 
coarctației. B – Angiografie CT toracică, secțiune sagitală a situsului coarctației. C – Aorta văzută la angio CT-3D.
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stă fragedă presupune manifestarea severă a bolii. 
Nou-născuții sunt în general asimptomatici imediat 
după naștere ca urmare a prezenței canalului arterial, 
care asigură perfuzia adecvată prin aorta descendentă, 
indiferent de severitatea coarctației de aortă [4]. În ca-
zul prezentat, prematurul cu coarctație severă de aortă 
a prezentat semne și simptome de șoc cardiogen doar 
în momentul închiderii canalului arterial.

Mehwald și colab. au descris un caz asemănător, al 
unui sugar de sex masculin, în vârstă de 31 de zile, 
fără antecedente personale patologice, care s-a pre-
zentat în serviciul lor de urgență cu agitație, tahipnee, 
opistotonus, fontanela anterioară în tensiune, pulsuri 
femurale nepalpabile bilateral și diferențe de tensiune 
arterială între membrele superioare și cele inferioare 
de 100 mmHg. La ecografia transfontanelară, s-a de-
celat hemoragie cerebrală, iar ecocardiografia a pus în 
evidență CoA severă. În acest caz, s-a practicat 
corecția chirurgicală a CoA și șunt ventriculoperito-
neal pentru drenajul unui hematom intracerebral, ce a 
provocat hipertensiune intracerebrală [11].

Cele mai frecvente cauze ale hemoragiei cerebrale 
la nou-născuți sunt malformațiile arterio-venoase, ur-
mate de coarctația de aortă. Numeroase cauze posibile 
ale creșterii riscului de hemoragie intraventriculară în 
prezența coarctației de aortă au fost cercetate [9]. Un 
prim factor de risc identificat de mai multe studii este 
expunerea prelungită la valori tensionale elevate. Pre-
maturii și cei cu greutatea la naștere mică au 
vascularizația cerebrală imatură și, în consecință, mai 
fragilă, având un risc crescut de hemoragie intracrani-
ală spontană. Stresul adițional dat de hipertensiunea 
arterială asupra acestor vase de sânge le poate face 
mai susceptibile de hemoragie. Un al doilea factor de 
risc este necesitatea menținerii patenței canalului arte-
rial, care duce la ischemie cerebrală dată de șuntul din 
canal. Un al treilea factor de risc poate fi tratamentul 
cu prostaglandină E1, care poate induce hemoragie 
intraventriculară prin disfuncția plachetară [12]. Paci-
entul nostru a prezentat nu doar prematuritate și greu-
tate mică la naștere, dar și coarctație severă de aortă, 
cu necesitatea menținerii canalului arterial permeabil 
cu prostaglandină E1, hipertensiune arterială secun-
dară. Din cauza faptului că nu avem examen CT cra-
nian, nu putem exclude prezența anevrismelor cere-
brale. Întârzierea diagnosticului și corecției 
chirurgicale a coarctației de aortă prelungește expune-
rea la acești factori de risc importanți în apariția he-
moragiei intraventriculare.

Young și colab. au descris două cazuri similare, ale 
unor prematuri de sex masculin, la care manifestările 
neurologice și prezența hipertensiunii arteriale siste-
mice marcate au dus la diagnosticarea CoA. Aceștia 
au atras atenția asupra diagnosticului de CoA care 

poate fi trecut cu vederea dacă nu există un grad ridi-
cat de suspiciune [13].

În general, se consideră că o greutate mică la 
naștere nu este contraindicație pentru corecția timpu-
rie a malformațiilor cardiace. Rata mare de mortalita-
te a fost raportată la nou-născuții și sugarii care nu au 
beneficiat de corecția CoA. Sudarshan şi colab. au 
evaluat retrospectiv 24 de nou-născuți/sugari cu greu-
tatea sub 2 kg, la care s-a intervenit chirurgical pentru 
CoA, pe o perioadă de 15 ani [7]. Corecția efectuată 
pentru toți acești pacienți a fost cea chirurgicală, cu 
rezecția zonei de îngustare. Recoarctația aortei s-a 
dezvoltat doar la 7 pacienți. Analiza factorilor de risc 
a arătat că prezența preoperatorie a insuficienței cardi-
ace congestive, coexistența unor leziuni noncardiace, 
durata prelungită a clampării aortei intraoperator și 
ventilația postoperatorie au o mare influență asupra 
ratei de mortalitate postoperatorie. Mai mult, McEl-
hinney și colab. au concluzionat că o greutate mică la 
momentul intervenției chirurgicale nu este un factor 
de risc pentru recoarctație [14]. Totuși, Bacha și co-
lab. afirmă că cei cu greutate mică (sub 1,5 kg) la mo-
mentul intervenției chirurgicale au un risc semnifica-
tiv mai mare pentru gradient rezidual la nivelul CoA 
sau dezvoltarea recoarctației [15]. 

În cazul prematurului prezentat, prima intervenție 
chirurgicală a fost înainte de 2 luni de viață. Drept 
urmare, la mai puțin de 3 luni de la prima intervenție, 
a dezvoltat recoarctație de aortă. 

Baykan și colab. au descris trei cazuri ale unor co-
pii cu hipertensiune arterială și accident vascular ce-
rebral, care asociau CoA nediagnosticată și netratată. 
Concluzia acestora a fost că trebuie ridicată suspiciu-
nea de CoA la orice pacient cu hipertensiune arterială 
[6]. Sunt necesare investigații suplimentare pentru 
elucidarea etiologiei și a cauzelor de hipertensiune ar-
terială secundară.

Prognosticul pe termen lung al pacienților care au 
beneficiat de corecție chirurgicală pentru coarctație 
de aortă este mai prost față de populația generală, în 
mare parte ca urmare a efectelor pe termen lung ale 
hipertensiunii arteriale persistente [4]. Mai mult, he-
moragia intraventriculară este asociată cu rezultate 
funcționale neurologice slabe [16]. 

CONCLUZII

Nou-născuții prematuri cu greutate scăzută la 
naștere au constituit întotdeauna o provocare în mana-
gementul medical, cu implicații atât pe termen scurt, 
cât și lung. În cazul descris, am prezentat un nou-năs-
cut prematur, născut cu greutate mică, diagnosticat cu 
CoA critică și am expus provocările cu care ne-am 
confruntat în procesul de stabilizare a nou-născutului. 
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În astfel de cazuri de prematuri cu greutate mică, aso-
ciată cu CoA corectată chirurgical, există un risc ridi-
cat de recoarctare, hipertensiune arterială secundară și 
hemoragie cerebrală. Concluziile noastre ar putea să îi 
ajute pe medici să prevadă complicațiile postoperato-
rii și să optimizeze strategiile terapeutice și, de ase-

menea, evoluția postoperatorie în unitatea de terapie 
intensivă. Un punct important în soluționarea acestor 
cazuri este echipa medicală multidisciplinară, pentru 
evaluarea, managementul, dar și prognosticul 
pacienților.
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