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Abstract

Objective:
Evaluation of the results of balloon dilatation in coarctation of the aorta in children. 

Design:
Retrospective. 

Methods:
In the years 1990-1999 30 patients with a congenital coarctation of the aorta were 
treated with balloon angioplasty in the Children’s Heart Centre of Utrecht University 
Medical Centre, the Netherlands. The group comprised 5 girls and 25 boys, with a 
mean age of 4.8 years (range 1 month-16 years) without severe associated congenital 
heart defects or a long segment coarctation. Follow-up included Doppler echocardio-
graphy and MRI within the first 6 years after the procedure. The fall of the pressure 
gradient was assessed with Student’s t-test for paired observations and the reinterven-
tion period was calculated by the Kaplan-Meier method. 

Results:
No children died. Of 30 procedures performed, 28 (93%) were considered successful. 
Mean pressure gradient was reduced from 36.2 mmHg (SD: 12.7) to 13.1 mmHg 
(SD: 9.3) (p < 0.001). Mean follow-up was 4.1 years; the follow-up of 11 patients 
was longer than 5 years. Four patients (13%) developed a recoarctation. No aneurysm 
formation was encountered (n = 14). 

Conclusion:
Balloon angioplasty for the treatment of native coarctation of the aorta in children 
may be an efficient and not very damaging solution for this selected group of pa-
tients.
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Samenvatting

Doel:
Beschrijven van het resultaat van ballondilatatie wegens coarctatio aortae bij kinde-
ren.

Opzet: 
Retrospectief.

Methode:
In de periode 1990-1999 waren 30 patiënten met een primaire coarctatio aortae 
behandeld door middel van ballonangioplastiek in het Kinderhartcentrum van het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht. Het betrof 5 meisjes en 25 jongens, met een 
gemiddelde leeftijd van 4,8 jaar (uitersten: 1 maand-16 jaar), zonder ernstige aange-
boren hartafwijkingen of een langsegmentcoarctatie. Bij de follow-up hoorden dop-
pler-echocardiografie en MRI binnen 6 jaar na de ingreep. Succes werd gedefinieerd 
als de afwezigheid van een vernauwing bij angiografie direct na de behandeling. De 
daling van de drukgradiënt werd beoordeeld met de Student-t-toets voor gepaarde 
waarnemingen en de reïnterventievrije periode werd berekend met de Kaplan-Meier-
methode.

Resultaten:
Er overleden geen kinderen. De dilatatie was bij 28 van de 30 patiënten (93%) suc-
cesvol. De gemiddelde drukgradiënt over de coarctatie was gereduceerd van 36,2 
mmHg (SD: 12,7) tot 13,1 mmHg (SD: 9,3) (p < 0,001). De follow-up bedroeg 
gemiddeld 4,1 jaar; van 11 patiënten waren gegevens beschikbaar van meer dan 5 
jaar na de ingreep. Er ontwikkelde zich bij 4 patiënten (13%) een recoarctatie. Aneu-
rysmavorming trad niet op (n = 14). De kans op reïnterventies was in de eerste paar 
jaar groter dan daarna.

Conclusie: 
Primaire ballonangioplastiek voor coarctatio aortae op de kinderleeftijd was voor een 
geselecteerde patiëntengroep een efficiënte en weinig schadelijke behandeling.
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Introductie

In 1979 publiceerden Sos et al. als eersten een verslag van de behandeling van aange-
boren coarctatio aortae met behulp van ballonangioplastiek bij een reeds overleden 
kind.1 Verschillende experimentele onderzoeken bevestigden deze mogelijkheid.2,3 
Sindsdien heeft ballonangioplastiek in diverse centra ingang gevonden als primaire 
behandeling van de aangeboren coarctatio aortae, maar ook na 20 jaar ervaring is 
deze behandeling nog steeds controversieel.
De conventionele behandeling van aangeboren coarctatio aortae bestaat uit een opera-
tie. Daarbij wordt de aorta doorgaans via een laterale thoracotomie in de intercostale 
ruimte benaderd, waarna coarctectomie plaatsvindt, gevolgd door een ‘end-to-end’-
anastomose, of er wordt een allogene patch geplaatst ter hoogte van de vernauwing. 
Deze techniek heeft zowel primair als tijdens de follow-up gunstige resultaten; in 
grote onderzoeken worden een lage sterfte en morbiditeit aangegeven.4

Ballonangioplastiek wordt tegenwoordig door een aantal auteurs als de behandeling 
van voorkeur aangewezen;5-9 anderen zijn terughoudend vanwege een mogelijk ho-
ger risico van recoarctatie en aneurysmavorming dan na operatie.10,11 In dit artikel be-
schrijven wij een retrospectief onderzoek naar het resultaat van 10 jaar ballondilatatie, 
waarin wij het effect evalueerden van behandeling en het optreden registreerden van 
mogelijke complicaties, zoals aneurysmavorming en recoarctatie.

Patiënten en methode

Patiënten
In 1990 werd ballonangioplastiek als primaire behandeling bij coarctatie van de aorta 
in het Kinderhartcentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis ingevoerd. In de pe-
riode 1990-1999 waren 30 patiënten behandeld met behulp van ballonangioplas-
tiek: 5 meisjes en 25 jongens met een gemiddelde leeftijd van 4,8 jaar (uitersten: 1 
maand-16 jaar; 13 kinderen waren jonger dan 1 jaar). De ernst van de vernauwing 
varieerde. Met de coarctatio samenhangende hartafwijkingen waren aanwezig bij 17 
patiënten (57%; tabel). 

tabel 1. Andere hartafwijkingen bij 17 van de 30 patiënten met een coarctatio aortae die 
behandeld waren met ballonangioplastiek in het Kinderhartcentrum van het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht, 1990-1999

bicuspide aortaklep en/of aortaklepstenose 6 
aortaklepstenose en ventrikelseptumdefect 2 
aortaklepstenose en mitraliskiepinsufficiëntie 2 
aortaklepstenose en persisterende ductus arteriosus 1 
ventrikelseptumdefect (klein) 3 
persisterende ductus arteriosus 2 
atriumseptumdefect (klein) 1 
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In dezelfde periode waren 120 patiënten met een coarcatatio aortae geopereerd we-
gens ernstige bijkomende cardiale problemen of een langsegmentcoarctatio. Ook pa-
tiënten jonger dan 3 maanden werden in principe chirurgisch behandeld, wegens 
een vergroot risico van recoarctatie in deze groep.12

Techniek van ballonangioplastiek 
Alle interventies werden uitgevoerd onder totale anesthesie. Na percutane punctie van 
de A. femoralis en heparinisatie (100 IE/kg lichaamsgewicht) werd door een holle 
katheter een drukkatheter opgevoerd waarmee de drukken in de aorta descendens 
en ascendens werden gemeten. Direct daarop vond angiografie plaats vanuit de aorta 
ascendens ter visualisatie van de coarctatio en de verdere aorta. De diameter van de 
aorta ter hoogte van het diafragma werd gemeten. Vervolgens werd bij de dilatatie 
een ballonkatheter (type Tyshak; NuMED Inc., Hopkinton, NY, USA) gebruikt van 
dezelfde diameter, die de omvang van de aorta ter hoogte van het diafragma met niet 
meer dan 2 mm overschreed. De ballon werd over een voerdraad opgevoerd en in 
de aorta ascendens gepositioneerd. Na ontluchting werd de ballon gepositioneerd 
ter hoogte van de coarctatie en vervolgens met verdund contrast opgeblazen tot de 
insnoering ter plaatse van de coarctatie geheel was verstreken. Deze procedure werd 3 
of 4 keer achter elkaar herhaald. Vervolgens werd de ballon vacuüm gezogen en werd 
de katheter voorzichtig over de voerdraad teruggetrokken. Over dezelfde voerdraad 
werd daarna een katheter opgevoerd tot in de aorta ascendens en werd er opnieuw 
een angiogram gemaakt en een drukgradiënt bepaald door middel van een terugtrek-
curve. Bij onvoldoende resultaat werd de dilatatie herhaald met behulp van een ballon 
met een grotere diameter (figuur 1).

vernauwing ballon

catheter

figuur 1. Röntgencontrastopnamen 
rondom een ballonangioplastiek wegens 
coarctatio aortae: (a) de toestand voor 
dilatatie met een duidelijke vernauwing 
en collateraalvorming: (b) de opgeblazen 
ballon; (c) het resultaat: de vernauwing 
is grotendeels opgeheven. De afstand 
tussen de puntjes bedraagt 10 cm, 
zodat deze als ijkpunten dienen om 
diameters op het angiogram te bepalen 
(bijvoorbeeld de diameter van de ballon).
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Definitie van succes
De ingreep werd als succesvol beschouwd als op het angiogram geen vernauwing 
meer zichtbaar was en de drukgradiënt lager was dan 30 mmHg.

Follow-up 
Follow-upgegevens werden verkregen door retrospectief statusonderzoek. Hierin wer-
den betrokken de bloeddrukken van arm en been en het doppler-echocardiogram. De 
daarbij gemeten dopplergradiënt over het coarctatiosegment werd als pathologisch 
beschouwd indien er een sterk verhoogde antegrade snelheid, gecombineerd met 
antegrade stroom tijdens de diastole, werd vastgelegd. Om eventuele aneurysmavor-
ming uit te sluiten, was de aorta descendens echocardiografisch in beeld gebracht. 
Bovendien was binnen 6 jaar na dilatatie een aanvullend MRI- of angiografieonder-
zoek verricht.

Statistische analyse
De Student-t-toets voor gepaarde waarnemingen werd gebruikt om drukgradiënten 
voor en na ballonangioplastiek te vergelijken. Een verschil met een p-waarde < 0,05 
werd als statistisch significant beschouwd. Een Kaplan-Meier-curve werd geconstru-
eerd om de kans op geen nieuwe interventie na de dilatatie te voorspellen.

Resultaten

Angioplastiek was uitgevoerd met een ballondiameter variërend van 5 tot 25 mm. De 
opnameduur bedroeg in alle gevallen 48 uur.

Direct resultaat 
Bij 28 van de 30 patiënten (93%) was na de behandeling angiografisch geen vernau-
wing meer zichtbaar, zodat de behandeling als ‘direct succesvol’ werd beschouwd (zie 
figuur 1). De gemiddelde drukgradiënt over de coarctatie was gereduceerd van 36,2 
mmHg (SD: 12,7) vóór de behandeling tot 13,1 mmHg (SD: 9,3) erna (p < 0,001) 
(figuur 2). Dit komt overeen met een gemiddelde daling in drukgradiënt van 23,1 
mmHg (SD: 11,7). Bij 2 patiënten was de dilatatie niet succesvol. Van hen was de één 
een maand later succesvol geopereerd met resectie en end-to-endanastomose en de 
ander 3 maanden later alsnog met succes opnieuw gedilateerd.

Follow-up
De follow-upduur bij de 30 patiënten varieerde van 1 maand tot 9 jaar (gemiddeld: 
4,1 jaar). Van de 28 patiënten die in eerste instantie een geslaagde dilatatie ondergin-
gen, had zich bij 4 (14%) opnieuw een coarctatie ontwikkeld na 15-29 maanden; van 
hen waren er 2 geopereerd en 2 nogmaals met dilatatie behandeld. In de follow-up 
van deze patiënten (15-84 maanden) was geen recoarctatie vastgesteld. Van 11 pati-
enten (37%) waren gegevens van meer dan 5 jaar na de angioplastiek beschikbaar. 
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De follow-upduur bedroeg gemiddeld 6,8 jaar (uitersten: 5,0-9,1). Bij geen van deze 
patiënten was aneurysmavorming of recoarctatie vastgesteld.

Reïnterventievrije periode
De kans op geen reïnterventie in de loop van de tijd is uitgedrukt in de Kaplan-Meier-
curve (figuur 3). Het 95%-betrouwbaarheidsinterval van een reïnterventievrije peri-
ode was 6,1-8,8 jaar.
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Er waren geen kinderen overleden.
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figuur 2. 
Drukgradiënten over de 
coarctatio aortae voor en 
na ballonangioplastiek 
bij 30 kinderen in 1990 
-1999 in het Kinderhart-
centrum te Utrecht. Van 
de gestippelde lijnen 
wordt de drukgradiënt 
niet goed weergegeven 
door een aortaklepste-
nose. 
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figuur 3. 
Kaplan-Meier-curve van 
de kans op het reïnterven-
tievrij blijven na primaire 
ballondilatatie wegens 
coarctatio aortae van 30 
kinderen in 1990-1999 
in het Kinderhartcentrum 
te Utrecht. De kans op 
reïnterventie was in de 
eerste jaren groter dan op 
langere termijn. 
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Complicaties
Tijdens de behandelingen hadden zich geen ernstige complicaties voorgedaan. Bij 1 
patiënt was arteriesectie noodzakelijk om toegang te verkrijgen tot de A. femoralis. 
De katheterisatieprocedure kon verder zonder problemen worden voltooid. Een an-
dere patiënt kreeg ten gevolge van occlusie van de A. femoralis verminderde pulsaties 
in de lies, maar de aanwezigheid van goede collaterale circulatie maakte ingrijpen 
niet noodzakelijk. Bij verdere groei trad geen beenlengteverschil op. Van de eerste 14 
(47%) patiënten waren gegevens beschikbaar van MRI-onderzoek van de aorta des-
cendens. Bij geen van deze patiënten was aneurysmavorming aangetoond.

Beschouwing

Initieel succes
In de door ons onderzochte groep patiënten was het initiële succes 93%, hetgeen 
overeenkomt met de resultaten van eerder gepubliceerde onderzoeken, waarin per-
centages van 80 tot 95 genoemd worden.5,6,13 Dit is des te opmerkelijker omdat voor-
heen aangenomen werd dat het dilateren van recoarctaties veel meer kans van slagen 
had dan het primair dilateren van coarctaties.14 Wel had ons onderzoek een aantal 
beperkingen. De grootte van de onderzoeksgroep is gering. Verder was het onderzoek 
retrospectief en was de follow-up niet volgens een protocol. 
Van de 2 patiënten in onze onderzoeksgroep bij wie dilatatie geen succes had, was 
één kind 1 maand oud. Er was tot ballondilatatie besloten mede omdat de slechte toe-
stand van het kind op dat moment een chirurgische interventie leek uit te sluiten. Bij 
angiografie bleek er een langsegmentcoarctatio te bestaan, die niet dilateerbaar was. 
De patiënt was na een maand van stabiliserende therapie alsnog succesvol chirurgisch 
behandeld. De andere patiënt had het syndroom van Turner. Hiervan is bekend dat de 
coarctatio aortae die hiermee gepaard kan gaan, moeilijk behandelbaar is vanwege 
een fragiele vaatwand.15 Dit kan het slechte resultaat bij de eerste dilatatie wellicht 
verklaren. In tweede instantie was dilatatie wel succesvol.
Bij 2 andere patiënten bestond naast de coarctatio aortae een ernstige aortaklepste-
nose. Tijdens één behandeling waren beide stenosen met ballondilatatie opgeheven. 
Hierbij kon over de coarctatio geen reële gradiënt worden gemeten, omdat de waarde 
hiervan werd beïnvloed door de aortaklepstenose (zie figuur 2). Op grond van het 
angiogram kon de dilatatie van de coarctatio als succesvol worden beschouwd.

Aneurysmavorming
Verschillende onderzoekers hebben gewaarschuwd voor het risico van aneurysmavor-
ming na een ballonangioplastiek. Cooper et al. beschreven als eersten in 1984 aneury-
smavorming bij 3 van de 7 patiënten bij wie dilatatie was verricht.16 In tegenstelling 
tot deze bevinding beschreven Lababidi et al. 27 patiënten bij wie zij in de follow-up 
na dilatatie geen bewijs voor aneurysmavorming vonden,17 en ook Wren et al. vonden 
bij slechts 1 van de 15 patiënten bij wie zij dilatatie uitvoerden, een aneurysma.18 In 
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het enige, overigens kleine, gerandomiseerde onderzoek waarin ballonangioplastiek 
en chirurgie werden vergeleken, werden geen statistisch significante verschillen ge-
constateerd wat betreft aneurysmavorming en restenose.19 
Verschillende factoren kunnen oorzaak zijn van aneurysmavorming, waaronder een te 
grote diameter van de katheter een belangrijke plaats inneemt.6 In ons onderzoek was 
steeds een katheter gebruikt die maximaal de diameter had van de aorta ter hoogte 
van het diafragma of 2 mm groter was indien een tweede ballon werd gebruikt. Dit 
heeft mogelijk bijgedragen aan het uitblijven van aneurysmavorming.

Recoarctatie
Recoarctatie is een andere, frequent optredende complicatie. Het percentage bij onze 
groep patiënten bedroeg 14, andere publicaties vermelden percentages van 14-31.5,6,20 
Hoge percentages recoarctatie kunnen voorkomen als op te jonge leeftijd gedilateerd 
wordt. Rao et al. beschreven een percentage van 83 bij dilatatie van kinderen jonger 
dan 1 maand.6 Ons gunstige effect is ten dele te danken aan het feit dat wij patiënten 
met een coarctatio op een leeftijd onder de 3 maanden in principe niet voor primaire 
ballondilatatie in aanmerking lieten komen, maar direct voor chirurgische behande-
ling voordroegen. Wij werden in dit beleid bevestigd door een eerder gepubliceerd 
onderzoek waarbij bij pasgeborenen onder de 3 maanden een coarctatio gedilateerd 
werd en recoarctatie binnen 1 jaar optrad bij 70%.5

Vergelijking met chirurgie
Ook bij chirurgie treden aneurysmavorming en recoarctatie als complicaties op. Voor 
zowel aneurysmavorming,21,22 als recoarctatie,23 worden percentages beschreven die 
vergelijkbaar zijn met die van ballonangioplastiek. Een onderliggend gevaar bij het 
vergelijken van deze gegevens is dat de patiëntengroepen niet vergelijkbaar zijn: pri-
maire ballondilatatie wordt vaker verricht bij patiënten met een hogere leeftijd; pa-
tiënten die geopereerd worden, hebben doorgaans een langsegmentcoarctatie en/of 
andere ernstige hartafwijkingen die in ieder geval chirurgie noodzakelijk maken en 
bij hen wordt gepoogd beide afwijkingen in een keer te herstellen. Wanneer dit te 
belastend zou worden, kiest men er soms voor om de coarctatie apart te dilateren. 
Als de kosten van chirurgie en angioplastiek vergeleken worden, blijkt angioplastiek 
goedkoper uit te vallen.24 Shaddy et al. berekenden dat ballonangioplastiek 58% goed-
koper is dan chirurgie.19 Dit verschil wordt voornamelijk bepaald door het verschil 
in opnameduur.
Tenslotte kan gesteld worden dat ballonangioplastiek veel minder ingrijpend is dan 
chirurgie, letterlijk en figuurlijk. Het cosmetisch resultaat is fraaier en de psychische 
en emotionele impact voor zowel de patiënt als de ouders is bij ballonangioplastiek 
geringer.
Primaire ballonangioplastiek voor coarctatio aortae op de kinderleeftijd is voor een 
geselecteerde groep patiënten een efficiënte en weinig schadelijke behandeling geble-
ken en vormt daarom een goed alternatief voor chirurgie bij vergelijkbare patiënten.
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