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207Problemy okulistyczne w zespole Marfana – opis przypadku

Słowa kluczowe
Zespół Marfana, przemieszczenie soczewki, odwarstwie-
nie siatkówki, krótkowzroczność, opadnięcie powiek.

Streszczenie
Zespół Marfana (MFS) jest autosomalnym domi-

nującym zaburzeniem tkanki łącznej. Za wystąpienie 
tego zespołu odpowiada defekt genu FBN1 kodującego 
fibrylinę-1, zidentyfikowanego na chromosomie 15q21. 
Główne patologie wynikające z uszkodzenia tkanki łącz-
nej dotyczą układu kostno-stawowego, sercowo-naczy-
niowego i gałki ocznej.

Do zmian stwierdzanych w narządzie wzroku u cho-
rych z MFS należą: przemieszczenie soczewki, od-
warstwienie siatkówki, krótkowzroczność, zez, jaskra, 
zaćma, zwiększony wymiar gałki ocznej w osi długiej, 
płaska rogówka, rogówka olbrzymia, soczewka kulista, 
wrodzony brak soczewki, niebieskie twardówki.

Badanie okulistyczne odgrywa ważną rolę w rozpo-
znawaniu MFS. Lekarz okulista może być pierwszym, 
do którego zgłosi się chory z MFS. Najczęstszą patologię 
narządu wzroku u chorych z tym zespołem stanowi prze-
mieszczenie soczewek. Jest ono opisywane u 50–80% 
pacjentów z MFS.

Wszystkie osoby z przemieszczeniem soczewki nie 
związanym z urazem należy kierować do pediatry/in-
ternisty, kardiologa lub specjalisty genetyki klinicznej 
w celu ostatecznego rozpoznania MFS. Ponadto, pacjen-
ci z MFS bez rozpoznanej patologii w narządzie wzroku 
powinni być poinformowani o konieczności natychmia-
stowego zgłoszenia się do okulisty w przypadku wystą-
pienia zaburzeń widzenia w postaci błysków świetlnych 
lub zawężenia pola widzenia. Wczesna diagnoza i lecze-
nie wad refrakcji, odklejenia siatkówki oraz jaskry może 
zapobiec utracie wzroku.

W pracy przedstawiono charakterystykę zmian cho-
robowych w narządzie wzroku u chorych z MFS. Opi-
sano również przypadek wystąpienia tego zespołu u 56-
letniej pacjentki i jej syna.
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Summary
Marfan syndrome (MFS) is an autosomal dominant 

genetic disorder of the connective tissue. The syndro-
me occurs due to a defect in the FBN1 gene encoding 
fibrillin-1, identified on chromosome 15q21. The most 
common pathologies resulting from damage to connec-
tive tissue relate to the osseoarticular and cardiovascular 
systems and the eyeball.

Lesions identified in the organs of vision in patients 
with MFS include: lens dislocation, retinal detachment, 
myopia, strabismus, glaucoma, cataract, elongation of 
the eyeball, flat cornea, megalocornea, spherophakia, 
congenital aphakia, blue sclerae.

Ophthalmological examination plays a significant 
role in diagnosing MFS. An ophthalmologist might be 
the first specialist to whom a patient with MFS reports. 
The most common pathology of the organs of vision in 
patients with this syndrome is dislocation of the lenses. It 
is described in 50-80% of patients with MFS.

All people with lens dislocation unrelated to injury 
should be referred to a pediatrician/internist, cardiologist 
or clinical genetics specialist for a definitive diagnosis of 
MFS. Moreover, patients with MFS without a diagnosed 
pathology in the organs of vision should be informed of 
the need to report to an ophthalmologist if visual disor-
ders in the form of light flashes or constriction of visual 
field occur. A timely diagnosis and treatment of refracti-
ve defects, retinal detachment and glaucoma can prevent 
the loss of vision.

This article presents the characteristics of lesions in 
the organs of vision in patients with MFS. Additionally, 
the occurrence of the syndrome in a 56-year-old female 
patient and her son is also described.
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