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:: ύνδρομο Marfan 
 

Αξηζκόο Orphanet:558 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

To ζύλδξνκν Marfan είλαη κηα ζπζηεκαηηθή λόζνο ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 

κηα πνηθηιία ζπλδπαζκώλ εθδειώζεσλ από ην θαξδηαγγεηαθό, ην κπνζθειεηηθό, ηνπο νθζαικνύο 

θαη ηνπο πλεύκνλεο.  

 

Ο επηπνιαζκόο εθηηκάηαη ζε 1/5.000 θαη δελ ππάξρεη θακία δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν θύισλ. 

Τα ζπκπηώκαηα κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ ζε νπνηαδήπνηε ειηθία θαη πνηθίινπλ ζεκαληηθά 

κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ  αηόκσλ, αθόκε θαη κέζα ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα. Η ζπκκεηνρή από ην 

θαξδηαγγεηαθό ραξαθηεξίδεηαη από 1) πξννδεπηηθή δηαζηνιή ηεο ανξηήο πνπ ζπλνδεύεηαη από 

απμεκέλν θίλδπλν αλεπξίζκαηνο  ηεο ανξηήο,πνπ επεξεάδεη ηελ πξόγλσζε, ε ανξηηθή δηαζηνιή 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαθπγή από ηελ ανξηηθή βαιβίδα θαη 2) αλεπάξθεηα ηεο κηηξνεηδνύο, ε 

νπνία κπνξεί λα πεξηπιέθεηαη από αξξπζκίεο, ελδνθαξδίηηδα ή θαξδηαθή αλεπάξθεηα. Η 

ζπκκεηνρή από ην ζθειεηηθό ζύζηεκα είλαη ζπρλά ην πξώην ζεκάδη ηεο λόζνπ θαη κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη δνιηρνζηελνκειία  (ππεξβνιηθά καθξηά άθξα), πςειό αλάζηεκα, αξαρλνδαθηπιία, 

ππεξθηλεηηθόηεηα ησλ αξζξώζεσλ, ζθνιησηηθέο παξακνξθώζεηο, θνηύιε πνπ πξνεμέρεη, 

παξακόξθσζε ηνπ ζώξαθα (ηξνπηδνεηδήο ή ρσλνεηδήο ζώξαθαο), δνιηρνθεθαιία θαηά ηνλ 

πξνζζηνπίζζην άμνλα, κηθξνγλαζία ή ππνπιαζία ησλ δπγσκαηηθώλ. Η ζπκκεηνρή από ηνπο 

νθζαικνύο  έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αμνληθή  κπσπία, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

απνθόιιεζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο θαη κεηαηόπηζε ηνπ θαθνύ (εθηνπία  ή εμάξζξσζε είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά ζεκάδηα). Οη νθζαικηθέο επηπινθέο, ηδηαίηεξα ε εθηνπία ηνπ θαθνύ, κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε ηύθισζε. Μπνξεί επίζεο λα εκθαληζηνύλ  εθδειώζεηο  από ην δέξκα (ξαγάδεο) 

θαη απμεκέλνο θίλδπλνο πλεπκνζώξαθα θαη εθηαζίαο ηεο ζθιεξάο κήληγγαο. 

Σηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ, ην ζύλδξνκν Marfan πξνθαιείηαη από 

κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ FBN1 (15q21), ην νπνίν θσδηθνπνηεί ηελ θηκπξηιίλε 1, κηα πξσηεΐλε 

απαξαίηεηε γηα ηνλ ζπλδεηηθό ηζηό. Έρνπλ ηαπηνπνηεζεί νξηαθέο κνξθέο πνπ  πξνθαινύληαη, 

δεπηεξνπαζώο, από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην TGFBR2 πνπ βξίζθεηαη ζην ρξσκόζσκα 3 θαη ην 

νπνίν θσδηθνπνηεί έλαλ ππνδνρέα ηνπ TGF -βήηα.  

 

Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηα θιηληθά ζπκπηώκαηα θαη ην νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό. Ωζηόζν, σο 

απνηέιεζκα ηεο εμαηξεηηθά πνηθίιεο θιηληθήο εηθόλαο, ε δηάγλσζε κπνξεί λα είλαη δύζθνιν λα 

θαζνξηζζεί. Υπάξρνπλ δηεζλή δηαγλσζηηθά θξηηήξηα (θξηηήξηα Ghent) πνπ έρνπλ ζπζηαζεί γηα λα 

βνεζήζνπλ ηε δηάγλσζε θαη βαζίδνληαη ζε κείδνλεο ή / θαη ειάζζνλεο, θιηληθήο ζεκαζίαο, 

ελδείμεηο.  

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ην ζύλδξνκν MASS, ην ζύλδξνκν Shprintzen-Goldberg, 

ηελ πξόπησζε ηεο κηηξνεηδνύο βαιβίδαο, ην ζύλδξνκν Ehlers-Danlos θαη άιιεο αζζέλεηεο νη 
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νπνίεο εκθαλίδνληαη κε αλεύξπζκα ανξηήο, όπσο ην ζύλδξνκν Loeys-Dietz (δείηε απηνύο ηνπο 

όξνπο). 

Πξνγελλεηηθή γελεηηθή δηάγλσζε είλαη δπλαηή ζηηο νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο έρεη ηαπηνπνηεζεί ε 

παζνγόλνο κεηάιιαμε.  

 

Μεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό ηξόπν. Έλαο πάζρνληαο έρεη πηζαλόηεηα 50% 

λα κεηαβηβάζεη ηελ ππεύζπλε  γηα ηελ αζζέλεηα κεηάιιαμε. Έρνπλ αλαθεξζεί νξηζκέλεο 

ζπνξαδηθέο πεξηπηώζεηο.  

 

Η αληηκεηώπηζε πξέπεη λα είλαη πνιπεπηζηεκνληθή κε ζπκβνπιέο από δηαθνξεηηθέο εηδηθόηεηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαξδηνιόγσλ, ησλ γελεηηζηώλ, ησλ ξεπκαηνιόγσλ,  ησλ 

νθζαικηάηξσλ, ησλ παηδίαηξσλ θαη ησλ αθηηλνιόγσλ. Η  αληηκεηώπηζε πξέπεη λα ζηνρεύεη ζηνλ 

πεξηνξηζκό ηεο δηαζηνιή ηεο ανξηήο (βήηα-απνθιεηζηέο θαη κείσζε ησλ αζιεηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ) θαη ηελ ηαθηηθή παξαθνινύζεζε ηεο ανξηήο (εηήζηα ερνθαξδηνγξαθήκαηα) 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ηεο  ανξηηθήο ξίδαο πξηλ παξνπζηαζηεί 

αλεύξηζκα. Οη  ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο  κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηηο ζθειεηηθέο 

αλσκαιίεο (ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζε πεξίπησζε ζθνιίσζεο ή απνθαηάζηαζε 

ησλ παξακνξθώζεσλ ηνπ  ζώξαθα) θαη ζηηο νθζαικνινγηθέο αλσκαιίεο (ζεξαπεία κε ιέηδεξ ή 

αληηθαηάζηαζε ελόο εμαξζξσκέλν θαθνύ). Σηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο ε ζεξαπεία είλαη 

ζπκπησκαηηθή. 

Η πξόγλσζε εμαξηάηαη από ην βαζκό ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ανξηήο. Με ηαθηηθή παξαθνινύζεζε 

θαη θαηάιιειε αληηκεηώπηζε  νη αζζελείο έρνπλ ηώξα έλα πξνζδόθηκν επηβίσζεο θνληά ζε απηό 

ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ. Καηά ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα ην πξνζδόθηκν επηβίσζεο  έρεη απμεζεί 

θαηά 30 ρξόληα. 

Εηδηθόο εκπεηξνγλώκσλ: 

o Pr Guillaume JONDEAU 

 

Μεηάθξαζε – Επηκέιεηα: 

o Κνζκά Κσλζηαληίλα, MD. Κιηληθή Γελεηίζηξηα 

o Ειέλε Μηρειαθάθε, PhD. Εζληθή Σπληνλίζηξηα ηνπ Ειιεληθνύ Orphanet  

 

Τειεπηαία ελεκέξσζε: Μάξηηνο 2010 

Μεηάθξαζε: Αύγνπζηνο 2014 

 

 

 

Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 
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