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Marfanův syndrom (MFS) je geneticky podmíněné onemocnění pojivové tkáně, které poprvé popsal francouzský pediatr Antoine
Bernard-Jean Marfan v roce 1896 u pětileté dívky se svalovou atrofií a „nápadně“ dlouhými končetinami. Klinicky Marfanův syndrom zahrnuje celé spektrum příznaků. Nejdůležitější klinickou manifestací je dilatace ascendentní aorty, která nositele ohrožuje
vznikem disekce, ruptury, či vznikem aortální regurgitace vedoucí k srdečnímu selhání. Preventivní náhrada postiženého úseku
aorty kompozitním štěpem je zlatým standardem léčby. Po operaci přetrvává riziko pozdních komplikací, vyžadující provedení
reoperace, která je ovšem spojená s horší prognózou a je zatížená vyšším rizikem perioperační mortality. V indikovaných případech
se katetrizační procedury stávají plnohodnotnou alternativou chirurgických zákroků.
Klíčová slova: Marfanův syndrom, pseudoaneuryzma, septální okludér.
Catheter occlusion of pseudoaneurysm of ascending aorta after Bentall’s procedure in patient with Marfan’s syndrome
Marfan’s syndrome (MFS) is genetic disorder of connective tissue. It was Antoine Bernard-Jean Marfan who first described disease
in five-years old girl with muscular atrophy and „remarkable“ elongation of extremities. Clinically, MFS involves whole spectrum
of signs. The most important clinical manifestation is dilatation of ascending aorta with possible life threatening conditions, such
as dissection or rupture of the aorta, or severe regurgitation resulting in heart failure. Preventive composite valve replacement
procedure is surgical gold standard. After successful aortic root replacement, there is still risk of late complications that require
reoperation, which is associated with poor prognosis and higher perioperative mortality rates. Therefore, percutaneous procedures tend to be safe and effective alternative of surgical repair in indicated cases.
Key words: Marfan’s syndrom, pseudoaneurysm, septal occluder.
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Obr. 1. CT rekonstrukce, stav po Bentallově operaci, bílá šipka ukazuje rozsáhlé pseudoaneuryzma
ascendentní aorty

Obr. 4. Bulbografie po výkonu, okludér ve stabilní
pozici, bez interference s diskem aortální chlopně

významný koronarografický nález a hemodyna
micky významná mitrální regurgitace. Proto byla
provedena komplexní reoperace (náhrada mitrál
ní chlopně mechanickou protézou, uzávěr leaku
v oblasti pravé věnčité tepny, bypass pomocí a.
mammaria interna na ramus interventricularis an
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progredující pseudoaneuryzma v perigraftovém
prostoru, částečně trombotizované, maximální
šíře 80 mm s velkým endoleakem v místě odstupu
levé věnčité tepny. Tento nález byl zobrazen při CT
vyšetření. Klinicky byl pacient bez významnějších

Obr. 5. CT rekonstrukce, 7 měsíců po implantaci,
okludér ve správné pozici, endoleak není patrný,
dutina pseudoaneuryzmatu vyřazena z oběhu
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Obr. 2. Kanylace a nástřik pseudoaneuryzmatu
aorty (Katetr JL 6)

cestou pravé brachiální tepny, přes diagnostickou
cévku JL 6,0/5F sondáž pseudoaneuryzmatu, poté
přes vodič Amplatz Super Stiff a pouzdro 6F/80 cm
implantován Amplatzův septální okludér velikosti
10 mm s prakticky okamžitou eliminací leaku. Sedm
měsíců po výkonu bylo provedeno kontrolní CT
vyšetření s příznivým nálezem, kdy zůstává du
tina pseudoaneuryzmatu plně trombotizovaná
a endoleak není patrný, okludér ve správné pozici.
Pacient je nadále bez výraznějších potíží.

Závěr
MFS je relativně časté, geneticky podmíněné
Obr. 3. Septální okludér velikosti 10 mm in situ po
odpoutání zaváděcího kabelu
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