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Мета – проаналізувати результати багаторічного досвіду оперативного лікування серцево-судинних
уражень у хворих на синдром Марфана для підвищення якості та продовження життя оперованих.
Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз 292 пацієнтів із синдромом Марфана, яких
лікували в ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України»
протягом 1980–2018 рр. Вік хворих становив 7–57 років, середній – 31,6±9,4 року. Серед них було 220 (75,3%)
чоловіків і 72 (24,7%) жінки. Діагноз синдрому Марфана встановлено відповідно до критеріїв Gent Nosology
(2010). А 24 (8,2%) хворі не оперовані з різних причин. Решту пацієнтів (268 осіб, або 91,8%) прооперовано:
257 – з приводу аневризми висхідної аорти, 4 – аневризми черевної аорти, а 7 – з приводу недостатності
мітрального клапана.
Результати. Госпітальна летальність відмічалася у 25 (9,3%) хворих. Віддалені результати вивчалися у
224 (92,2%) хворих, виписаних із клініки в термін 6 місяців – 20 років у середньому 63 місяці. Хороший віддалений результат спостерігався у 145 (64,7%) пацієнтів, задовільний – у 41 (18,3%), незадовільний – у
14 (6,3%) хворих. А 24 (9,9%) особи померли у віддалений термін.
Висновки. Аневризми аорти у хворих на синдром Марфана формуються в молодому віці. Причиною
смерті в не оперованих найчастіше є розрив аневризми або серцева недостатність. Операцією вибору залишається Bentall De Bono. Оперовані хворі потребують довічного диспансерного нагляду.
Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення досліджень отримано інформовану згоду пацієнтів.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
Ключові слова: синдром Марфана, аневризма аорти, розшаровуюча аневризма.
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Purpose – to analise of results, long-term experience of surgical treatment of cardiovascular diseases in patients with Marfan syndrome to improve quality
and prolong life.
Materials and methods. A conducted prospective analysis of consecutive patients (292) with Marfan syndrome treated at the institute during 1980–2018.
The age of patients was 7–57 years, mean 31.6±9.4 years. Among them, men – 220 (75.3%), women – 72 (24.7%). Marfan syndrome was diagnosed according to the criteria of Gent Nosology (2010). 24 (8.2%) patients were not operated on for various reasons. The remaining 268 (91.8%) were managed surgicaly:
257 – ascending aortic aneurysm; 4 – abdominal; 7 patients – only mitral valve insufficiency.
Results. Hospital mortality was 9.3% (25 patients). Long-term results were studied in 224 (92.2%) patients from all who had been discharged from the
clinic within 6 months – 20 years on average 63 months. Good long-term results were admitted in 145 (64.7%), satisfactory in 41 (18.3%), unsatisfactory in
14 (6.3%) patients. 24 (9.9%) patients died in the long term observation.
Conclusions. Aortic aneurysms in patients with Marfan syndrome are formed at a young age. The most common cause sof death in the unoperated cases
are rupture of aneurism or heart failure. The «gold-standarg» remains the Bentall De Bono operation. The patients who underwent surgical treatment requires observation during all-life period.
The research was carried out in accordance with the principles of the Helsinki Declaration. The study protocol was approved by the Local Ethics Committee
of these Institutes. The informed consent of the patient was obtained for conducting the studies.
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Синдром Марфана: диагностика и лечение сердечно-сосудистых поражений
В.И. Кравченко, И.Н. Кравченко, И.А. Осадовская, В.Д. Лыбавка

ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова НАМН Украины», г. Киев
Цель – проанализировать результаты многолетнего опыта оперативного лечения сердечно-сосудистых поражений у больных синдромом Марфана
для повышения качества и продления жизни оперированных.
Материалы и методы. Проведен проспективный анализ 292 пациентов с синдромом Марфана, проходивших лечение в ГУ «Национальный институт
сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова НАМН Украины» в течение 1980–2018 гг. Возраст больных составил 7–57 лет, средний –
31,6±9,4 года. Среди них было 220 (75,3%) мужчин и 72 (24,7%) женщины. Диагноз синдрома Марфана установлен согласно критериям Gent Noso
logy (2010). А 24 (8,2%) больные по разным причинам не прооперированы. Остальные пациенты (268 лиц, или 91,8%) прооперированы: 257 – по
поводу аневризмы восходящей аорты, 4 – аневризмы брюшной аорты; а 7 – по поводу недостаточности митрального клапана.
Результаты. Госпитальная летальность наблюдалась у 25 (9,3%) больных. Отдаленные результаты изучены в 224 (92,2%) больных, выписанных из
клиники в срок 6 месяцев – 20 лет в среднем 63 месяца. Хороший отдаленный результат зарегистрирован в 145 (64,7%), удовлетворительный –
у 41 (18,3%), неудовлетворительный – у 14 (6,3%) больных. А 24 (9,9%) человека умерли в отдаленные сроки.
Выводы. Аневризмы аорты у больных синдромом Марфана формируются в молодом возрасте. Причиной смерти в не оперированных чаще всего
является разрыв аневризмы или сердечная недостаточность. Операцией выбора остается Bentall De Bono. Оперированные больные требуют
пожизненного диспансерного наблюдения.
Исследование выполнено в соответствии с принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования утвержден Локальным этическим
комитетом указанного в работе учреждения. На проведение исследований получено информированное согласие пациентов.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Ключевые слова: синдром Марфана, аневризма аорты, расслаивающая аневризма.

Вступ

Спадкові синдроми нерідко зустрічаються в клінічній медицині, але зазвичай залишаються нерозпізнаними лікарем загальної практики. Серед
об’єктивно існуючих труднощів у діагностиці таких синдромів можна відмітити їх клінічний поліморфізм і недостатнє ознайомлення лікарів із
цією патологією. На це вказують і інші автори [6,7].
Одним із таких є синдром Марфана. Уперше це захворювання описав Вільянс у 1876 р. [6]. У 1896 р.
хворобу детально описав французький педіатр
А. Марфан, ім’ям якого її і назвали. На сьогодні доведено, що синдром Марфана має аутосомно-домінантний тип успадкування з високою проникністю мутантного гена [2,4]. При цьому захворюванні
порушується синтез колагену і еластину у зв’язку з
пошкодженням гена 15-ї хромосоми, відповідального за синтез фібриліну, білка, що є важливим
компонентом сполучної тканини, оскільки формує
її еластичність і скоротливість [2,6,7].
Синдром Марфана (Marfan syndrome, MFS) – це
спадкова аутосомна патологія сполучної тканини
з домінантним успадкуванням із різною пенетрантністю. Зустрічається з частотою 1 на 5 тис. у
загальній популяції [3,4,6]. Цей синдром діагностується відповідно до переглянутих Гентських
критеріїв (Ghent criteria) [6]. Захворювання характеризується комбінацією ураження опорно-рухового апарату, органа зору та серцево-судинної
системи. Ураження опорно-рухового апарату у
вигляді високого зросту, непропорційно довгих
тонких кінцівок, пальців, арахнодактилії, деформації грудної клітки (pectus excavatum, carinatum),
хребта, гомілок, доліхоцефалії надає хворим характерного зовнішнього вигляду. Ураження очей
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проявляється в ектопії кришталика (вивих, підвивих), прогресуючій короткозорості. Ураження
серцево-судинної системи характеризується розвитком аневризми, як правило, висхідної аорти
[1], що призводить до розширення фіброзного
кільця, втрати синотубулярного з’єднання і розвитку недостатності аортального клапана. Крім
того, частим явищем є пролапс мітрального клапана і утворення аневризм у низхідній грудній і черевній аортах [1,9]. За даними літератури [9], порушення опорно-рухового апарату зустрічається
у 100% хворих, ураження очей – у 50–80%, серцевосудинної системи – у 50–90% пацієнтів із синдромом Марфана. Консервативне лікування уражень
серцево-судинної системи не ефективне. Причиною смерті хворих, переважно віком 20–40 років, є
розшарування (розрив) аорти, рідше – хронічна
серцево-судинна недостатність [1,2]. Хірургічне
лікування такої патології дає змогу зберегти і продовжити життя цій категорії хворих.
Хоча частота виявлення синдрому Марфана становить від 4–6 до 17 випадків на 100 тис. населення,
багато дослідників вважають, що чимало випадків
ще не діагностовані. Несприятливий перебіг зазначеної патології з супутніми серецево-судинними
ураженнями, первинним проявом яких часто є гостра нестабільність аортальної стінки – розрив
аорти та летальний наслідок, як правило, в молодому продуктивному віці й визначило актуальнісь
цього аналізу.
Мета дослідження – проаналізувати результати
багаторічного досвіду оперативного лікування серцево-судинних уражень у хворих на синдром Марфана для підвищення якості та продовження життя оперованих.
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Матеріали та методи дослідження

Протягом 1980–2018 рр. в ДУ «Національний
інс тит у т с ерцев о-с удинної хіру ргії імені
М.М. Амосова НАМН України» проліковано
292 хворих на синдром Марфана. Вік хворих становив 7–57 років, середній – 31,6±9,4 року. Серед них
було 220 (75,3%) чоловіків і 72 (24,7%) жінки. Діагноз синдром Марфана встановлено відповідно до
критеріїв Gent Nosology (2010). Діагностика
базувалася на даних клінічного обстеження,
ехокардіографії (ЕхоКГ), ангіографії, комп’ютерної
томографії (КТ).
Для хірургічного лікування аневризм застосовано операцію Bentall De Bono (заміна аортального клапана та висхідної аорти клапановмісним
кондуїтом) у 237 (88,4%) хворих; клапанозберігаючі операції – у 13 (4,9%): супракоронарне протезування висхідної аорти – в 11 (4,1%) осіб, операцію David – в 1 (0,4%) хворого, операцію
Yacoub – у 1 (0,4%) особи.
Дослідження виконано відповідно до принципів
Гельсінської декларації. Протокол дослідження
ухвалено Локальним етичним комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення досліджень
отримано інформовану згоду пацієнтів.

Результати дослідження та їх обговорення

За даними досліджень, приблизно 75–85% випадків мають сімейний анамнез, решта (15–25%) –
це спорадичні випадки, або внаслідок нової спонтанної му тації, або внаслідок гетерогенного
захворювання [3,4,7]. Ці дані цілком відповідають
власним спостереженням, за якими, понад 70%
хворих мали позитивний сімейний анамнез. Заслуговує на увагу те, що частота спонтанних мутацій
вища в нащадків старшої вікової групи. Але деякі
автори [6,7] вказують, що визначити випадок як
«спорадичний» можна тільки в разі доказів, що ні
в батька, ні в матері не було синдрому Марфана.
Тому рання діагностика захворювання має надзвичайно важливе значення. Зміни будови сполучної
тканини є характерними фенотиповими ознаками,
завдяки яким синдром Марфана зазвичай чітко виявляється під час огляду. Більшість хворих високого зросту, астенічного типу статури. Для них
характерні доліхоцефалія, «пташиний» вираз обличчя, «готичне» піднебіння, м’які вушні раковини, їх низьке розташування і підвищена еластичність. Найхарактерніші зміни відмічаються з боку
трубчастих кісток у вигляді довгих павукоподібних
пальців, із частими підвивихами і вивихами пальців, як наслідок, – слабкість зв’язкового апарату.

Спостерігається слабкість міжреберних м’язів, щоразу подовження ребер спричиняє деформацію
грудної клітки у вигляді «курячої» або воронкоподібної деформації; також характерні зміни хребта
у вигляді сколіозу, кіфосколіозу. За отриманими
нами результатами, с келетні прояви відмічалися у
259 (88,7%) хворих. П
 орушення зв’язкового апарату може супроводжуватись утворенням пахових і
стегнових гриж, що, за даними наведеного спостереження, зустрічалося в 13,4% (36) хворих.
Синдром Марфана проявляється типовою патологією очей: вивих або підвивих кришталика, що
супроводжується міопією, спазмом акомодації; рідше – вторинна глаукома, дегенеративні зміни жовтої
плями, відшарування сітківки та інші зміни. Вивчення нами клінічних рис показало, що очні прояви синдрому Марфана відмічалися у 222 (76,0%)
хворих. За даними літератури [9,12], ці прояви зустрічаються у 61,3–80% усіх випадків.
Зміни серцево-судинної системи спостерігаються у 50–93% хворих. Вони є найчастішою причиною
смерті таких пацієнтів віком 25–40 років [1,8,10,11].
До цих змін належить формування аневризми, як
правило, висхідної аорти та пролапсу мітрального
клапана. Літературні дані підтверджує власний досвід: у 97% хворих була аневризма висхідного відділу аорти і лише у 1,5% – черевної аорти. Гемодинамічно значущий пролапс мітрального клапана
зустрічався у 25 (9,3%) осіб, усім виконано хірургічну корекцію. Таким чином, остаточно діагноз
синдрому Марфана нами обґрунтований за трьома
критеріями – наявність очних, скелетних і серцевосудинних патологічних змін, а для встановлення
такого діагнозу відповідно до вимог Gent [6] має
бути мінімум два з цих трьох критеріїв.
Розшаровуюча аневризма аорти спостерігалася
в 111 (38,0%) хворих. Гостре розшарування (до
14 діб із моменту розшарування) виявлялося у
52 (17,8%) осіб, хронічне – у 59 (20,2%) пацієнтів.
Високий відсоток хронічних розшарувань пояснюється тим, що розшарування в багатьох хворих
перебігає безсимптомно, що обумовлено вродженою неспроможністю еластичного каркасу судин.
Розшаровуюча аневризма І типу за De Bakey (розшарування зародилось у висхідній аорті та продовжується на різну протяжність низхідної аорти аж
до біфуркації аорти з поширенням на здухвинні
артерії) спостерігалася у 47 (42,3%) хворих; ІІ типу
(розшарування обмежувалось висхідною аортою) – у 64 (57,7%) пацієнтів. За результатами
ЕхоКГ, розміри аневризми висхідної аорти понад
6 см відмічалися у 152 (52,1%) пацієнтів. МініISSN 2304-0041 Хірургія дитячого віку №1(70)/2021
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мальна регургітація на аортальному клапані реєструвалася лише в 10 (3,4%) хворих, помірна – у
21 (7,2%), виражена (тяжка) – у 261 (89,4%) пацієнта, що підтверджує пізнє звернення по допомогу. Під час ЕхоКГ (що потім підтверджено на операції) у 6 хворих спостерігався двостулковий
аортальний клапан.
Серед хворих 24 (8,2%) особи з різних причин не
оперовані, із них 16 померли внаслідок розриву
аневризми, 5 – від серцево-судинної недостатності,
3 – на тлі поєднаного інфекційного ендокардиту.
Решта осіб (268 пацієнтів, або 91,8%) підвищення
Для хірургічного лікування аневризм застосовувалася операція Bentall De Bono (заміна аортального клапана та висхідної аорти клапановмісним кондуїтом) у 237 (88,4%) хворих (діаметр
кільця аортального клапану в цій групі хворих, за
даними ЕхоКГ, становив 30,0±5,4 мм, діаметр висхідної аорти – 6,5±1,2 см); клапанозберігаючі
операції – у 13 (4,9%): супракоронарне протезування висхідної аорти – у 11 (4,1%), клапанозберігаючі операції за David – в 1 (0,4%) хворого та за
Yaсoub – в 1 (0,4%) особи. Серед хворих, яким
проведено клапанозберігаючі операції, діаметр
кільця, за даними ЕхоКГ, становив 26,2±4,4 мм, а
висхідної аорти – 5,3±0,8 см (р<0,05). Низький
відсоток клапанозберігаючих операцій обумовлений вираженою дилатацією кільця і великими
морфологічними змінами стулок клапана в переважної більшості оперованих. У 42 випадках ці
операції виконувалися в умовах глибокої гіпотермії і ретроградної церебральної перфузії. Операція Robichek (Пак + екзопротезування висхідної
аорти) проводилася в 7 осіб; протезування черевної аорти – у 4; невелика кількість (7 хворих) не
мали аневризми висхідної аорти, у них була виражена недостатність мітрального клапана, що
потребувало його заміни. Супутні процедури виконувалися у 25 хворих: протезування мітрального клапана – у 14 пацієнтів, пластика мітрального
клапана – в 11 осіб. Повторні операції виконувалися у 15 (5,6%) хворих, у 3 (1,4%) із них причиною було формування аневризми черевної аорти;
у 5 (2,5%) – протезний ендокардит; у 5 (2,5%) – виражена мітральна регургітація, операція Elephant
trunk – в 1 особи (після операції Bentall у зв’язку з
розвитком гігантської торако-абдомінальної аневризми), в 1 пацієнта – протезування дуги після
попередньої операції Bentlla.
Госпітальна летальність становила 9,3% (25 хворих). Причинами смерті були геморагії – 9 (3,4%)
хворих, гостра серцево-судинна недостатність –
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6 (2,2%), ускладнення з боку центральної нервової
системи – 4 (1,5%), гостра ниркова недостатність –
3 (1,1%), інші причини – 3 (1,1%) пацієнти.
Віддалені результати вивчалися у 224 (92,2%)
хворих, виписаних із клініки в термін 6 місяців –
20 років, у середньому 63 місяці. Хороший віддалений результат спостерігався у 145 (64,7%) осіб, задовільний – у 41 (18,3%), незадовільний – у
14 (6,3%) хворих. А 24 (9,9%) особи померли у віддалений термін. Причинами незадовільних результатів були розшарування дистальних ділянок аорти – у 4, міокардіальна недостатність – у 4,
протезний ендокардит – у 6. Наразі 2 пацієнтам
через 9 і 4,5 року після операції виконали TEVAR,
ще 1 хворий через 7 років після первинної операції
готується до TEVAR. Про розшарування аорти дистальніше місця корекції повідомляється у роботах
F.A. Kari та ін., D.E. Сameron та ін. [5,12]. Сьогодні
в літературі обговорюються питання, наскільки
підходить застосування ендоваскулярних стентімплантів хворим із природженими спадковими
недугами сполучної тканини. Якість тканини в медії аортальної стінки, включаючи зміни, пов’язані
з втратою, зменшенням або якісними змінами еластичних волокон, може підвищити в цих хворих ризик аортальних ускладнень [5]. Однак автори вважають, що TEVAR, за наявності життєвих
показань, є розумною альтернативною відкритій
хірургії. Про протезний ендокардит і ризик його
виникнення у віддалений термін повідомляє
F.E. Kari та ін. [5].

Висновки

Аневризми аорти у хворих на синдром Марфана
формуються в молодому віці.
Ураження серцево-судинної системи при синдромі Марфана без оперативного лікування мають
несприятливий прогноз.
Причиною смерті в неоперованих найчастіше є
розрив аневризми або серцева недостатність.
Операцією вибору залишається операція Bentall
De Bono (заміна аортального клапана і аорти клапановмісним кондуїтом).
У разі збереження морфологічної структури
аортального клапана при невеликому ступені аннулоаортоектазії можливе проведення варіантів
клапанозберігаючих втручань – операції Davida,
Yacobs, Wolfa, ізольованої ресуспензії аортального
клапана.
У випадках супутньої некомпетентності атріовентрикулярних клапанів (наявність вираженої мітрально-трикуспідальної недостатності) обов’яз
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ковою умовою повноцінної корекції є відновлення
функції М-Т клапанів шляхом пластичних втручань.
Оперовані хворі потребують довічного диспансерного нагляду.
Автори заявляють про відсутність конфлікту
інтересів.
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