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Синдромът на Марфан (на 
латински език: Marfan 
syndromum) е мултисистемно 

нарушение на съединителната тъкан 
със значителна заболеваемост и преж-
девременна смъртност с най-чести 
прояви в сърдечно-съдовата, скелет-
ната и очната система. Той е открит 
и описан за първи път през 1896 г. от 
парижкия професор по педиатрия 
Антоан Бернар Жан Марфан (1858-
1942 г.), който съобщава за необи-
чайно дългите и тънки крайници и 
пръсти на ръцете и краката и за дру-
ги скелетни аномалии, констатирани 
при прегледа на 5-годишното моми-

ченце Габриел. Ето защо и до днес 
синдромът се нарича на негово име.

 Генетичното заболяване 
се предава по автозомно-доминан-
тен път и засяга с еднаква честота и 
двата пола, като не показва расови 
различия или географски предпо-
читания. Честотата на класическия 
синдром на Mарфан е около 2-3 на 
всеки 10 000 души. Около една чет-
върт от засегнатите индивиди нямат 
фамилна анамнеза за заболяването, 
което показва, че в някои случаи се 
касае за нововъзникнали мутации. 
Увреждането се локализира в състав-
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ката колаген в съединителната тъкан. 
Заболяването се дължи на различни 
молекулни дефекти в ген FBN1,  ко-
диращ образуването на фибрилина. 
Този ген е локализиран  в хромозома 
15q21.1. Фибрилинът е гликопроте-
ин, секретиран от фиброобластите, 
който сам или в комбинация с раз-
лични протеини образува микрофи-
бриларна екстрацелуларна мрежа в 
съединителната тъкан.  Диагнозата 
се поставя на базата на характерните 
симптоми и белези на заболяването и 
се потвърждава с молекулярно-био-
логични изследвания за откриване на 
мутации в FBN1 гена.

Съвкупността от дълги и тън-
ки крайници, дислокация на очната 
леща и дефекти на клапите на сърце-
то и аортата обикновено са достатъч-
ни, за да се постави диагноза синдром 
на Марфан с достатъчна увереност. 
Има повече от тридесет други кли-
нични характеристики, които в раз-
лична степен са свързани с този синд-
ром, включващи най-вече поражения 
по  скелета, кожата и ставите. Инте-
ресно е, че интелектът при пациенти-
те със синдром на Марфан е напълно 
съхранен и не се засяга от това тежко 
заболяване.

Фиг. 1
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Повечето от лесно види-
мите признаци са свързани с скелет-
ната система и опорно-двигателния 
апарат. Много хора със синдром на 
Марфан имат много по-висок ръст 

от средната височина (Фиг.1). Пове-
чето от тях имат издължени тънки 
крайници с дълги и тънки пръсти на 
ръцете и краката (Фиг.2), специфич-
ни състояния познати на медицината 
като долихостеномелия и съответно 
арахнодактилия (Фиг.3). Ръцете на 
отделния индивид могат да бъдат 
непропорционално дълги с тънки и 
слаби китки. В допълнение към много 
високия ръст и абнормалните про-
порции на крайниците, синдрома на 
Марфан може да доведе и до други 
скелетни аномалии, като необичай-
но изкривяване на гръбначния стълб 
(т.нар. сколиоза), патологични вдлъб-
натина (pectus excavatum) или изда-
тина (pectus carinatum) на гръдната 

кост (Фиг.3). 
Други симп-
томи са не-
обичайна 
гъвкавост на 
ставите, ви-
соко небце, 
плоскостъ-
пие, екстен-
зия на лакът-
ните стави, 
наведени ра-
мене, необяс-
ними стрии 
по кожата, 
както и ня-
кой лицеви 

аномалии – енофтал-
мия, долихоцефалия, 
ретрогнатия. Синд-
ромът може също 
да причини и болки 
в ставите, костите 

Фиг. 2

Фиг. 3
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и мускулите при някои пациенти. 
Някои хора с Марфан имат говорни 
нарушения, произтичащи от симп-
томатично високото небце и малките 
челюстите. Понякога може да се поя-
ви и ранен остеоартрит.

Синдромът на Марфан се 
отразява много сериозно върху очите 
и зрението, като най-честите офтал-
мологични прояви са късогледството 
и астигматизмът, но е възможно  раз-
витие и на далекогледство. Други ха-
рактерни симптоми са сублуксацията 
(разместването) на кристалната леща 
в едното или двете очи, което води до 
вродена катаракта и ектопия на оч-
ната леща (еctopia lentis) при 80% от 
пациентите.  Второстепенни прояви 
на синдрома са плоската роговица, 
удължената очна ос, хипопластичния 
ирис или хипопластичния цилиарен 
мускул, причиняващ миоза. Някои от 
тези аномалии могат да  бъдат откри-
ти при обикновен прегледи от офтал-
молог или оптиометрист, а за други 
се изискват специализирани изслед-
вания и апаратура. Понякога пробле-
мите с очите и зрението се появяват 
впоследствие, след отслабването на 
съединителната тъкан, което може да 
доведе дори до отлепване на ретина-
та. Ранната появата на глаукома може 
да бъде друг проблем, свързан със 
синдрома на Марфан.

Най-сериозните признаци 
и симптоми, свързани със синдрома 
на Марфан включват сърдечно-съ-
довата система. Безпричинна умора, 
задух, сърцебиене, високо кръвно или 
ангина пекторис са само някои от 

множеството прояви на заболяване-
то. Студените ръце, длани и стъпала 
също могат да бъдат обяснени и свър-
зани със синдрома, защото са после-
дица от нарушеното кръвообращение 
и циркулация на кръвта. Сърдечните 
шумове, отклоненията в ЕКГ, или 
симптомите на стенокардия също 
могат да манифестират синдром на 
Марфан. Бременните със синдрома 
на Марфан могат да получат разкъс-
ване на аортата (т.нар. аортна дисе-
кация), което в повечето случаи е фа-
тално. Ето защо като профилактична 
мярка се прилага ехокардиография 
на всеки 6 до 10 седмици от бремен-
ността. Симптомите на регургита-
ция от пролапс на митралната клапа 
(т.е. хлабави и дълги хорди – залав-
ни сухожилия) или аортната клапа 
(които клапи контролират потока на 
кръвта през сърцето) са друга живо-
тозастрашаваща последица, свързана 
със синдром на Марфан. Освен това, 
основните признаци, които биха на-
карали болния да отиде на лекар, 
който да свърже сърдечно-съдовите 
му оплаквания със синдрома е разши-
рението на аортната клапа или аорт-
ната аневризма, което е резултат от 
разрушаването на еластичната мрежа 
в нейната стена (Фиг. 3). Засягането 
на аортата при синдрома на Мар-
фан може да доведе до разкъсването 
на този най-голям кръвоносен съд в 
организма, което влече след себе си 
изключително тежки последици – от 
масивен кръвоизлив до летален из-
ход.

Пациентите със синдром 
на Марфан са предразположени към 
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развитие на спонтанен пневмоторакс. 
При спонтанен едностранен пневмо-
торакс, въздуха излиза от белите дро-
бове и навлиза в плевралната кухина, 
между белите дробове и гръдния 
кош. Белите дробове са притиснати и 
могат да колабират. Последното може 
да стане причина за развитие на ци-
аноза, болка, повърхностно дишане, 
а ако тези усложнения не се лекува – 
това може да доведе дори и до смърт. 
Синдромът на Марфан е асоцииран 
още със сънната апнея и идиопатич-
ната обструктивна белодробна бо-
лест.

За съжаление, това тежко 
заболяване е неизлечимо, а терапия-
та, която се прилага е само симптома-
тична и цели облекчаване на момент-
ното състоянието на пациента и заба-
вяне развитието  на сърдечно-съдови-
те аномалии. Стандартна фармаколо-
гична терапия на синдрома по отно-
шение на сърдечната недостатъчност 
и свързаните с нея усложнения е 
приложението на бета-адренергични 
блокери, които намаляват или про-
филактират аортната аневризма и 
дисекация, тъй като редуцират стре-
са на стената на възходящата аорта. 
Ползата им се дължи и на отрицател-
ния инотропен и хронотропен ефект. 
При неуспех от медикаментозното 
лечение, се предприема хирургична 
интервенция. При болни с митрален 
клапен пролапс, митрална регургита-
ция и аортна регургитация се препо-
ръчва антибиотична профилактика 
с цел превенция от ендокардит. Пре-
попъчва се също и редовен контрол 
на кръвното налягане и пулса на бо-

лните със синдром на Марфан и под-
държането им в ниски стойности, тъй 
като високото кръвно (хипертонията) 
е основната причина за формирането 
на аортната аневризма, разкъсването 
на която може да бъде фатално също 
както при разрива на сърце.

При случаите с повишен 
риск за отлепване на ретината и 
глаукома, се изисква проследяване 
от офталмолог и имплантация на 
изкуствени лещи или хирургична 
афакия след достигане на определена 
възраст. Деформациите на костната 
система (кифоза и сколиоза) изискват 
контрол от ортопед, а в някои случаи 
– и хирургична намеса и интервен-
ция.  

Интересен факт е, че спо-
ред канадският египтолог Алвин 
Бъридж (Alwyn Burridge) първото из-
ображение на човек, който е страдал 
от синдрома на Марфан e египетски-
ят фараон Аменхотеп IV (Ехнатон), 
живял през периода 1424-1388 г. пр. 
Хр., който е син на Аменхотеп III. 
Следователно синдромът не е ново 
заболяване, а такова съществуващо от 
преди хиляди години.

Аменхотеп IV Ехнатон 
(Фиг. 4) е известен като “фараона-
революционер”, тъй като той е про-
менил религията на древен Египет 
– от политеизъм, т.е. от вяра в много 
богове в монотеизъм, т.е. вяра само 
в един бог – Атон или бога Слънце, 
но също така е останал в историята и 
като съпруг на красавицата Нефер-
тити. Освен с религиозната реформа, 
Аменхотеп IV Ехнатон е известен и с 
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новаторството си в изобразителното 
изкуство – за първи път по неговото 
време фараонът и неговото семейство 
са рисувани като живи хора.

Благодарение на останали-
те изображения на главата и пръсти-
те на Аменхотеп IV Ехнатон, които 
свидетелстват за долихоцефалия и 
арахнодактилия, както и многоброй-
ните скулптури, показващи неговата 
хабитуална структура (висок ръст и 
долихостеномелия), учените смятат, 
че той е страдал от синдрома на Мар-
фан, чиито усложнения вероятно са 
довели до ранната му и преждевре-
менна смърт.

Други известни историче-
ски личности, при които също е по-
ставена диагнозата синдром на Мар-

фан, са италианския композитор и 
виртуозен цигулар Николо Паганини 
(1782 – 1840 год.), както и шестнаде-
сетият президент на САЩ и първият 
президент от Републиканската пар-
тия -  Абрахам Линкълн (1809 – 1865 
год.). Спекулира се, че с това гене-
тично нарушение е бил и Осама Бин 
Ладен (1957 – 2011 год.) – основателят 
на терористичната организацията Ал 
Кайда, отговорна за Атентатите от 11 
септември 2001 г. в САЩ!
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