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Sindromul MARFAN

DEFINITIE
Sindromul Marfan este o boală sistemică a țesutului conjunctiv caracterizat printr-o combinație 
variabilă de manifestări cardiovasculare, musculo-scheletice, oftalmice și pulmonare.

PREVALENTA
Prevalența este estimată la 1 / 5.000 și nu există diferențe între sexe,entice sau geografice.

ASPECTE CLINICE

 Descrierea clinică: Simptomele pot apărea la orice vârstă și variază foarte mult între indivizi 
chiar și în cadrul aceleiași familii.Varsta obisnuita de diagnostic este in a doua decada a vietii. 

 Manifestarile cardiovasculare se caracterizează prin: 

 1) dilatarea progresivă a aortei ascendente însoțită de un risc crescut de disecție aortică, 
care afectează negativ prognosticul;

2) prolaps de valva mitrala, insuficiență mitrală, care poate fi complicată de aritmii, 
endocardite sau insuficiență cardiacă. 

 Manifestarile musculo-scheletale: reprezinta adesea primul semn al bolii și pot include 
dolichostenomelia (lungimea excesivă a extremităților), talie inalta raport segment 
superior/ segment inferior scazut, arahnodactilia, hipermobilitate articulară, deformări 
scoliotice, proeminență de acetabul, deformare toracică (pectus carinatum sau pectus 
excavatum), cifoscolioza, hiperlaxitate ligamentara, dolichocefalia in ax antero-posterior , 
micrognatism sau hipoplazie malară, palat ingustat.

 Manifestarile oftalmologice: au ca rezultat miopia axială, care poate duce la dezlipire de 
retina și dizlocarea cristalinului (ectopia sau luxația sunt semne caracteristice). 
Complicațiile ocular, în special ectopia cristalinului, pot duce la orbire. Se mai poate 
asocia si cu cataracta, glaucom sau strabism.

 Pot apărea, de asemenea: semne cutanate (vergeturi), un risc de pneumotorax și 
ectazie durală, hemivertebre, hernie diafragmatica, apnee de somn.

ASPECTE GENETICE
 În marea majoritate a cazurilor, sindromul Marfan este cauzat de mutații ale genei 

FBN1 (15q21.1), care codifică fibrilina-1, o proteină esențială pentru țesuturile 
conjunctive.

 Au fost identificate forme de granită care sunt secundare mutațiilor din gena TGFBR2 
localizată pe cromozomul 3, care codifică un receptor TGF-beta.



 Consiliere genetică : Transmiterea este autosomală dominantă. O persoană afectată are 
o șansă de 50% de a transmite mutația responsabilă pentru boală. S-au raportat si unele 
cazuri sporadice (mutatii “de novo” -1/4 din cazuri ).

DIAGNOSTIC
 Metode de diagnostic: Diagnosticul se bazează pe semne clinice și istoricul familial. Cu 
toate acestea, ca rezultat al tabloului clinic variabil, diagnosticul poate fi dificil de stabilit. Pentru 
a facilita diagnosticul au fost stabilite criterii internaționale de diagnostic (criterii Ghent) bazate 
pe semne clinice majore și /sau minore.
Diagnostic antenatal: Diagnosticul genetic prenatal este posibil pentru familiile în care a fost 
identificată mutația cauzală.

TRATAMENT
Abordarea trebuie să fie multidisciplinara, cu consultații interdisciplinare variate: 
cardiologie, genetica, reumatologie, ortopedie, oftalmologie, pediatrie, radiologie.
Managementul ar trebui să urmărească să limiteze dilatația aortică (beta-blocante și o reducere 
a activităților sportive) și să monitorizeze periodic aorta (ecocardiografie annual, angio-RMN) 
pentru a permite interventia chirurgicala asupra rădăcinii aortice înainte de disecție. 
Poate fi practicata chirurgia pentru anomalii scheletice (stabilizarea coloanei vertebrale în caz 
de scolioză sau corectarea deformărilor toracice) și pentru anomalii oculare (tratament laser sau 
înlocuirea cristalinului dislocat cu unul artificial). Tratamentul este altfel simptomatic.
Fiziokinetoterapia poate fi utila.

PROGNOSTIC
Prognosticul depinde de gradul de afectare aortică. Din a 3a decada a vietii, afectarea cardio-
vasculara devine pericol vital. Cu o monitorizare periodică și un management adecvat, pacienții 
au acum o speranță de viață apropiată de cea a populației generale. În ultimii 30 de ani, speranța 
de viață a crescut peste 30 de ani – durata medie de viata de 43 de ani la barbati si 46 de ani la 
femei.



Fenotip marfanoid: statura inalta, dolichostenomelia, cifoscolioza
https://www.merckmanuals.com/professional/professional/multimedia/v1093814

Semn Walker pozitiv



Semn Steinberg pozitiv

Sursa: https://emedicine.medscape.com/article/946315-overview

Arahnodactilie

Sursa: https://www.e-rheumatology.gr/scientific-articles/syndromo-marfan-0



Pectus excavatum/pectus carinatum

Sursa: https://www.e-rheumatology.gr/scientific-articles/syndromo-marfan-0

Fenotip marfanoid; pectus carinatum; dolichostenomelie; cifoscolioza



Facies caracteristic pentru Sindromul Marfan: dolicocefalie, hipoplazie malară, enoftalmie, 
retrognatie și fante palpebrale antimongoloide

Sursa: https://emedicine.medscape.com/article/946315-overview

Ectopia lentis /luxatia de cristalin

Surse: http://www.mrcophth.com/cataract/ectopialentis.html ;

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1406002



Anevrism al radacinii aortei in Sindromul Marfan

Sursa: https://heart.bmj.com/content/100/20/1571

Tabel 1: Elementele scorului sistemic in Sindromul Marfan



Tabel2 : Criteriile Ghent revizuite pentru diagnosticul de Sindrom Marfan


