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Ágrip 
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Inngangur: Marfan heilkenni er tiltölulega algengur arfgengur bandvefssjúkdómur. Sjúkdómurinn er 

fjölkerfasjúkdómur en þyngst leggst sjúkdómurinn á hjarta- og æðakerfi, augu og stoðkerfi. 

Sjúkdómurinn orsakast af stökkbreytingu í FBN1 geni sem kóðar fyrir glýkóprótíninu fibrillín-1 og erfist 

ókynbundið ríkjandi. Gallað fibrillín-1 veldur minnkun í myndun utanfrumuefnis og veldur óbeint 

ofvirkjun á TGFβ og aukinni tjáningu á MMPs sem veldur breytingum á utanfrumuefninu. 

Ómeðhöndlaðir sjúklingar hafa skertar lífslíkur og eru skyndidauðsföll þekkt þar sem helsta ástæða 

dauðsfalla er rof í ósæð. Rannsóknir á arfgengri heilablæðingu hafa sýnt fram á framfærslu og 

foreldraáhrif sem komu upp á stuttu tímabili á 19. öld. Markmið þessarar rannsóknar, auk þess að 

kanna skyldleika sjúklinga með Marfan heilkenni, er að skoða lifun sjúklinga og skylduarfbera með tilliti 

til framfærslu og foreldraáhrifa. 

Efni og aðferðir: Rannsóknarþýðið voru allir þekktir núlifandi einstaklingar með Marfan heilkenni, 

þekktir látnir forfeður með sjúkdóminn og skylduarfberar. Sjúklingar voru fundnir í gögnum LSH og 

Erfðafræðinefndar. Upplýsingar um forfeður voru fengnar úr fjölskyldusögum núlifandi sjúklinga, 

sjúkraskrám, minningargreinum, dánarvottorðum og prestabókum. Við ættrakningu var notast við 

Íslendingabók og sameiginlegir forfeður fundnir. Í lok rannsóknartímabils var sjúklingum boðið að gefa 

blóðsýni til að nota í áframhaldandi rannsókn. 

Niðurstöður: Fjöldi þekktra núlifandi einstaklinga með Marfan heilkenni eru 35, 18 karlar og 17 konur. 

Meðalaldur er 40 ár ± 19, aldursbil 6-90 ár. Flestir (74%) höfðu staðfesta fjölskyldusögu en aðrir (26%) 

virtust stakir. Fjölskyldurnar voru alls 9 talsins. Einkenni og teikn voru mjög mismunandi milli 

einstaklinga, jafnvel innan sömu fjölskyldu. Ósæðarteikn fundust hjá 47%, lokuvandamál hjá 50% 

sjúklinga, stoðkerfiseinkenni hjá 83% og einkenni frá augum hjá 34%. Um 29% hafa farið í aðgerð á 

ósæð eða lokum, 14% hafa farið í aðgerð á augum og 9% hafa farið í aðgerð vegna 

stoðkerfiseinkenna. Sjö einstaklingar í tveimur fjölskyldum höfðu farið í genapróf, þau höfðu öll 

stökkbreytinguna R2680C í útröð 63 í FBN1. Einn látinn einstaklingur hafði farið í genapróf, sá hafði 

nýbura Marfan heilkenni og hafði stökkbreytinguna C1097Y í útröð 26 í FBN1. Í ættrakningu var hægt 

að tengja saman 15 einstaklinga (4 fjölskyldur og 1 staka) upp í sömu formóður fædda 1775. Í þeim 

hópi voru fjölskyldurnar 2 sem höfðu farið í genapróf.  

Ályktanir: Ljóst er að Marfan heilkenni er að finna á Íslandi í svipuðu mæli og í öðrum löndum. 

Sjúkdómurinn birtist hér í mörgum myndum og finnast allar samsetningar af teiknum og einkennum. 

Ættir voru raktar eins og hægt var án vitneskju um stökkbreytingar. Gera má sterklega ráð fyrir því að 

með niðurstöðu úr genaprófum verði hægt að bæta rakningu til muna. Ísland er lítið land og því talið 

líklegra en ekki að rekja megi fleira sjúklinga saman auk þess sem niðurstöður genaprófanna geri 

ættrakninguna nákvæmari og áreiðanlegri. Næsta skref er því að genaprófa alla sjúklinga og raðgreina 

FBN1 genið. 
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Listi yfir skammstafanir 
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1 Inngangur  

Árið 1896 lýsti franskur barnalæknir einkennum Marfan heilkennis þegar hann hafði skoðað 5 ára 

stúlku með óvenjuleg einkenni. Þar lýsti hann ýmsum stoðkerfiseinkennum eins og löngum fingrum en 

ekki öðrum hluta þessarar svipgerðar. Læknirinn hét Antoine Marfan, og er sjúkdómurinn kenndur við 

hann. Það var síðan ekki fyrr en árið 1943 sem einkenni frá ósæð voru tengd sjúkdómsmyndinni [1]. 

Þetta er þó ef til vill ekki í fyrsta skiptið sem sjúkdómnum var lýst en árið 1875 lýsti augnlæknir að nafni 

E. Williams fjölskyldu, tveimur systkinum og föður sem öll höfðu ákveðin útlitseinkenni, tilfærslu 

augasteins, laus liðamót auk þess að vera mjög hávaxin. Upplýsingarnar fóru þó ekki lengra og engar 

myndir voru teknar og er það líklega ástæðan fyrir því að sjúkdómurinn er kenndur við Antoine Marfan 

í stað E. Williams [2].  

Marfan heilkenni er tiltölulega algengur erfðasjúkdómur (allt að 1/5000). Hann erfist 

ókynbundið ríkjandi. Marfan heilkenni er fjölkerfa bandvefssjúkdómur en leggst þó þyngst á hjarta- og 

æðakerfi, augu og stoðkerfi. Sjúkdómurinn kemur fram fyrir tilstilli stökkbreytingar í fibrillín-1 (FBN1) 

geni sem kóðar fyrir glýkópróteininu fibrillín. Sjúkdómurinn leggst jafnt á karla sem konur og er ekki 

marktækur munur á dreifingu hans milli landsvæða eða kynstofna. Helstu einkenni frá augum eru 

tilfærsla augasteins (e. ectopia lentis) og nærsýni en sjúklingar eru einnig í áhættu á sjónhimnulosi og 

gláku. Einkenni frá stoðkerfi lýsa sér í ofvexti á lengd útlima miðað við búk en eins eru einstaklingarnir 

langir, grannir og fingralangir, og með liðamót sem eru oft laus í sér. Alvarlegustu einkennin og þau 

sem valda oftast ótímabærum dauða hjá þessum sjúklingum eru einkennin frá hjarta- og æðakerfi. 

Helstu einkennin eru víkkun á ósæð, oftast í ósæðarrót eða í hækkandi hluta hennar, þó er vel þekkt 

víkkun í lækkandi hluta einnig, tilhneiging til ósæðarrofs (e. aortic dissection) eða rof á ósæðargúl (e. 

rupture aortic aneurysm), míturlokubakfall (e. mitral valve prolapse, MVP) með eða án leka og leki um 

ósæðarloku. Þríblöðkulokubakfall (e. tricuspid valve prolapse), stækkun á lungnaslagæð og 

hjartaþelsbólga á lokum eru einnig vel þekkt [3, 4]. 

Framgangur sjúkdómsins er mismunandi milli einstaklinga, á meðan einkenni sjúkdómsins 

geta verið til staðar hjá sumum strax við fæðingu þá gerir sjúkdómurinn ekki vart við sig hjá öðrum fyrr 

en á fullorðinsaldri. Um 70% sjúklinga greinast þó á barnsaldri [5]. Flest teikn og einkenni sjúkdómsins 

eru aldurstengd þ.e. versna með árunum og því mikilvægt fyrir sjúklingana að mæta í reglulegt eftirlit. 

Læknar skipta Marfan heilkenni í tvo hópa. Annar hópurinn eru einstaklingar með vægari, einkenni 

sem byrja gjarnan að gera vart við sig á barnsaldri en ágerast síðan með aldri. Hin hópurinn er 

svokallað nýbura Marfan Heilkenni (e. neonatal Marfan syndrome, nMFS), sú tegund er mun alvarlegri 

og sjúkdómurinn kemur fyrr fram og versnar hraðar. Samkvæmt skilgreiningu er talað um slíkt nýbura 

Marfan heilkenni ef börn greinast innan fjögurra vikna frá fæðingu. Þessi börn hafa sjaldnar jákvæða 

fjölskyldusögu miðað við aðra sjúklinga þar sem hæfni (e. fitness) einstaklinga með svo alvarlegar 

stökkbreytingar er minnkað og því sjaldgæft að þessar alvarlegustu stökkbreytingar erfist. Einkenni hjá 

nýburum virðast vera ýktari en hjá þeim sem hafa klassískt Marfan heilkenni þar sem sjúkdómurinn 

gengur hægar yfir og einkenni ágerast með tíma. Nýburarnir hafa verulegan afbrigðileika í stoðkerfi, 

eru fingralangir, með hryggskekkju og aflögun á brjóstkassa, einkenni frá hjarta eru einnig algengari 

og alvarlegri, nánast öll börnin hafa víkkun á ósæðarrót en það er hins vegar míturlokuleki sem veldur 

flestum dauðsföllum [5-8]. 



4 

1.1 Einkenni og afleiðingar 

Rannsóknum ber ekki saman um algengi sjúkdómsins, en það er talið allt frá 4,6/100.000 upp í 

30/100.000 [3, 4, 9-12]. Um 75% sjúklinga eiga foreldri með sjúkdóminn en 25% sjúklinga virðast vera 

með nýja stökkbreytingu (e. de novo mutation) [13]. Sjúkdómurinn virðist leggjast verr á þá sem hafa 

nýjar stökkbreytingar og lífshorfur þeirra eru verri, það er í raun ekki ótrúlegt þar sem mun líklegra að 

vægar stökkbreytingar erfist, alvarlegar stökkbreytingar draga úr líkum einstaklingsins til að eiga 

afkvæmi [5, 8]. Aðeins ein rannsókn hefur verið gerð á algengi Marfan heilkennis á Íslandi [3]. Sú var 

gerð árið 1996, þar kom í ljós að 17 einstaklingar væru með klárt Marfan heilkenni og 5 til viðbótar 

voru taldir líklegir til að hafa sjúkdóminn. Algengið var reiknað út frá þessum 17 og var mælt 

6,5/100.000. Í þessari grein var tekið fram að líklegt væri að finna mætti einstaklinga með ógreint 

Marfan heilkenni í samfélaginu [3].  

Einkenni sjúkdómsins eru margvísleg, þá er átt við bæði útlitseinkenni og líffræðilega þætti. 

Helstu einkenni sjúkdómsins koma frá hjarta- og æðakerfi, augum og stoðkerfi, en einnig eru algeng 

einkenni frá húð, lungum og basthimnu (e. dura mater) í miðtaugakerfi. Ekki virðast vera tengsl á milli 

þess að hafa ákveðin einkenni frá augum annars vegar en slíkt breytilegt tjáningarstig (e. variable 

expressivity) hefur verið lýst fyrir Marfan heilkenni. Ástæður fyrir breytilegu tjáningarstigi eru óþekktar 

en gæti m.a. tengst mismunandi stökkbreytingum í fibrillín-1 geninu og áhrifum annars erfðabreytileika 

á þessar stökkbreytingar. Hins vegar er ljóst að einstaklingar með Marfan heilkenni geta haft allar 

mögulegar samsetningar á einkennum [2, 14]. 

Tilfærsla á augasteini (e. ectopia lentis, EL) er algengasta einkenni frá augum í einstaklingum 

með Marfan heilkenni en Marfan heilkenni er einnig helsta ástæða fyrir tilfærslu augasteins [15]. 

Tilfærsla augasteins hefur í flestum tilfellum áhrif á bæði augu. Önnur minna áberandi augneinkenni 

eru flöt hornhimna, nærsýni og aukin öxullengd augans, sjónhimnulos, sokkin augu, gláka, vanþroskuð 

lithimna og vanþroskaðir brárvöðvar (e. ciliary muscles), en tvö síðastnefndu geta valdið þrengingu á 

ljósopi. Þessi sjaldgæfari einkenni sjást oftar hjá þeim sem einnig hafa tilfærslu á augasteini. Þannig 

eru þeir einstaklingar oftar með aukna öxullengd augna og flata hornhimnu en lithimnulos er einnig í 

flestum tilfellum tengt tilfærslu augasteins. Algengt er að þeir sem hafa tilfærslu á augasteini þurfi á 

aðgerð að halda og hafa þær aðgerðir almennt gefið góða raun. Þrátt fyrir að augngallar í í 

einstaklingum með Marfan heilkenni séu algengir og oft alvarlegir þá er með réttri meðferð mjög 

sjaldgæft að þeir valdi verulegri sjónskerðingu eða blindu [3, 10]. 

Einstaklingar með Marfan heilkenni hafa oft einkennandi útlitseinkenni vegna afbrigðileika í 

stoðkerfi. Einstaklingarnir eru hávaxnir og verða oft stærstir í sinni fjölskyldu. Þetta gerist vegna 

ofvaxtar í útlimum þeirra sem eru einnig mjög langir og grannir, einnig virðast þessir einstaklingar hafa 

minnkaðan vöðvamassa [14]. Þetta gerir það að verkum að hlutföll í beinagrind eru skekkt, þ.e. faðmur 

þeirra er nánast alltaf lengri en hæð þeirra og hlutfall milli lengdar búks (mælt frá lífbeini til hvirfils) og 

lengdar neðri útlima (mælt frá lífbeini til ilja) er lægra miðað við heilbrigða einstaklinga. Vandamál 

vegna stoðkerfis eru algeng hjá einstaklingum með Marfan heilkenni. Liðhlaup í mjaðmalið (e. hip 

dislocation) getur verið meðfætt eða komið fram síðar á lífsleið en þessu getur fylgt stífleiki og 

erfiðleikar við gang. Einnig geta komið fyrir liðhlaup í öðrum liðum. Afbrigðileikar í brjóstkassa eru 
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algengir, þar er algengast holubrjóst (e. pectus excavatum), en það gerist vegna ofvaxtar rifbeina fram 

á við, verður bringubeinið þá innfallið og minnkar þvermál brjóstkassans frá hrygg til bringubeins. 

Önnur tegund er fuglsbrjóst (e. pectus carinatum), en þar þrýstist bringubeinið út á við vegna ofvaxtar 

brjósks milli rifbeina og bringubeins. Framstæð mjaðmaliðskál (e. protrusio acetabuli), er þegar liðskál 

mjaðmaliðarins er of djúp og skagar inn í grindarhol, höfuð lærleggsins fylgir þá með og skagar of 

langt inn í mjaðmagrindina, þetta getur valdið stífleika og sársauka. Langvarandi framstæð 

mjaðmaliðskál flýtir fyrir myndun slitgigtar í liðnum. Flestir einstaklingar með Marfan heilkenni hafa 

einhvern afbrigðileika í hrygg, um 60% sjúklinga hafa greinanlega hryggskekkju, oftast í brjóstholshluta 

hryggjar, bakverkir vegna hryggskekkju eru þrefalt algengari meðal fólks með Marfan heilkenni en 

annarra. Þá er staða spjaldhryggjar lægri miðað við mjaðmaspaðann. Eitt helsta stoðkerfiseinkennið er 

lausleiki í liðamótum. Það getur haft sínar afleiðingar en óstöðugleiki í liðum getur valdið slitgigt. 

Slitgigtin felur í sér hrörnunarbreytingar í liðunum sem versna með árunum og á endanum er eina 

úrræðið að fara í liðskipti. Óstöðugleiki í hnjálið þekkist hjá einstaklingum með Marfan heilkenni, en 

það felur í sér að hnéskelin á það til að færast úr liðnum, í lang flestum tilfellum til hliðar (e. lateralt), 

þetta er einnig afleiðing lausra liðbanda sem halda illa við liðinn. Önnur einkenni sem má finna eru 

mismunandi lengd útlima, platfótur, hvelfdur og þröngur gómur og húð er þurr og krumpuð [2, 14].  

Alvarlegasta birtingarmynd sjúkdómsins og sú sem veldur flestum ótímabærum dauðsföllum 

eru áhrifin frá hjarta- og æðakerfi. Samkvæmt fyrri rannsóknum hafa um 70-80% greindra einstaklinga  

víkkun á ósæðarrót, um 25% leka um ósæðarloku, 60-70% hafa míturlokubakfall og um 30% eru með 

leka um míturloku [5, 6, 11, 14, 16]. Samkvæmt rannsókninni sem gerð var hér á landi 1996 hafa 53% 

íslenskra Marfan sjúklinga víkkun á ósæðarrót og 35% höfðu míturlokubakfall [3]. Önnur einkenni frá 

hjarta- og æðakerfi og ekki eins algeng eru t.d. þríblöðkulokubakfall, stækkun á lungnaslagæð og 

hjartaþelsbólga [4]. Konur án fjölskyldusögu virðast vera í meiri hættu á að þróa með sér afbrigðileika í 

bæði ósæð og míturloku snemma á lífsleiðinni miðað við aðra sjúklinga [17]. Áhugavert væri að skoða 

hvort það sama eigi við um íslenska þýðið. 

Víkkun á ósæð er sú afleiðing sjúkdómsins sem er helsta áhyggjuefnið og þarf að fylgjast vel 

með því ef þetta er ekki meðhöndlað getur víkkunin leitt til ósæðarrofs eða til rofs á æðagúl sem getur 

myndast í ósæðinni og valdið skyndidauða. Ósæðarrof er algengasta orsök dauða í Marfan 

sjúklingum. Stífleiki í ósæðarvegg virðist vera undanfari víkkunar en rannsóknir þar sem notast var við 

MRI (magnetic resonance imaging) sýndi stífleika í vegg æðarinnar, oft meðfram henni allri áður en 

nokkur víkkun á rótinni hafði gert vart við sig. Þessi stífni í æðaveggnum gerir það að verkum að æðin 

verður viðkvæmari fyrir álagi, teygjanleiki minnkar og því er meiri áhætta á að æðin rofni. Víkkunin fer 

stigvaxandi með tímanum og því er eftirfylgni mjög mikilvæg. Þrátt fyrir að sjúkdómurinn leggist á 

ósæðina eins og hún leggur sig þá er algengast að víkkunin sé í ósæðarrótinni á svokölluðu “sinus of 

Valsalva” svæði, en það er svæðið beint fyrir ofan ósæðarlokurnar, næstalgengast er að víkkun sjáist 

á rishluta ósæðar en sjaldgæfast er að finna víkkun í fallhluta. Eðlilegt þvermál ósæðarrótar er á bilinu 

2.0-3.7 cm. Talin er veruleg hætta á rofi ef þvermál fer yfir 5.5 cm en þó rofnar ósæð hjá sjúklingum 

með þvermál undir 5.0 cm í um 15% tilfella. Hafa ber í huga að því lágvaxnari sem sjúklingarnir eru því 

meiri hætta á rofi við minna þvermál, það er þó oft leiðrétt fyrir bæði líkamsþyngd og stærð [13, 18, 

19]. Víkkun í ósæðarrót getur haft annað vandamál í för með sér en það er leki um ósæðarlokuna. 
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Víkkunin veldur því að blöðkur lokunnar ná ekki að falla fullkomlega saman og blóð rennur aftur til 

baka inn í vinstra hvolfið [17]. 

Míturlokubakfall er næst algengasta teikn sjúkdómsins. Míturlokubakfall getur verið bæði með 

eða án leka í lokunni. Dæmigerð meinmyndun er að blöðkur míturlokunnar í einstaklingum með 

Marfan heilkenni, eru lengri en í heilbrigðum og jafnframt þykkari, þetta getur valdið því að blöðkur 

míturlokunnar bungi inn í eða jafnvel falli alveg inn í vinstri gátt í slagbili (e. systole) [6]. Algengara er 

að báðar blöðkur lokunnar verði fyrir áhrifum og skagi því báðar inn í vinstri gátt í slagbili [16]. Þegar 

þetta gerist þá getur lokan ekki unnið eins vel og tekið á móti því álagi sem hún þarf að standa undir. 

Það er því algengt að leki verði í lokunni en þá þrýstist blóð aftur upp í vinstri gátt í slagbili með þeim 

afleiðingum að minna blóð fer út í líkamann og hjartað þarf þá að vinna meira til að viðhalda blóðflæði 

um líkamann. Í allra verstu tilvikum geta lokustög (e. chordae tendineae) lokunnar rifnað [17].  

Sjúkdómsmyndin er ólík milli einstaklinga þá bæði milli fjölskyldna sem og innan þeirra. Til eru 

fjölskyldur með staðfest Marfan heikenni sem virðast sleppa alfarið við vandræði frá hjarta- og 

æðakerfinu, þetta er mikilvægt þar sem lífslíkur ráðast af sjúkdómsmynd í hjarta- og æðakerfinu, t.d. 

eru lífslíkur betri ef víkkun einskorðast við ósæðarrótina miðað við ef víkkunin nær upp eftir 

ósæðarboganum. [20]. Lifun einstaklinga með Marfan heilkenni hefur batnað mikið síðustu áratugi. 

Lifun hefur farið úr því að vera um 37 ár árið 1972 í að vera orðin meira en 61 ár 1998. Talið er að 

nokkrar ástæður séu fyrir því eins og t.d. betri lifun almennings, betri eftirfylgni, aukinn fjöldi mildari 

tilvika vegna þess að fleiri greinast vegna betri greiningaraðferða og síðan aukinn árangur 

skurðaðgerða og lyfjameðferða [17, 21, 22]. 

 

1.2 Erfðafræði 

Marfan heilkenni er ríkjandi erfðasjúkdómur sem erfist ókynbundið. Það þýðir að einstaklingur þarf 

aðeins að erfa gallað gen frá einu foreldri til þess að fá sjúkdóminn, það eru því 50% líkur á því að 

börn einstaklings með Marfan heilkenni erfi gallaða genið. Jafnvel þó að sjúkdómurinn hafi verið 

þekktur í yfir 100 ár þá fannst genið sem veldur sjúkdómnum ekki fyrr en 1991 [23]. Genið heitir FBN1 

og er að finna á langa armi litnings 15. Genið kóðar fyrir prótíninu fibrillín-1 sem er glýkóprótín. Fibrillín 

prótínin eru einliður sem taka þátt ásamt öðrum efnum í að mynda utanfrumuefni kölluð mikrófíbríl en 

þau eru m.a. nauðsynleg í myndun teygjanlegra þátta (e. elastic fibers) ásamt elastíni sem er 

mikilvægt til að viðhalda teygjanleika og styrk í vefjum líkamans. Þetta kemur berlega í ljós í miðlagi 

ósæðarinnar en þar gegnir fibrillín veigamiklu hlutverki í tengslum sléttvöðvafrumna við ytri 

teygjuhimnu (e. elastic lamina) sem gefur æðinni þann teygjanleika sem er henni nauðsynleg fyrir 

eðlilega virkni [24]. FBN1 hefur 65 útraðir og hafa fundist sjúkdómsvaldandi stökkbreytingar í nánast  

öllum. Stökkbreytingar í sjúklingum með nýbura Marfan heilkenni eru í flestum tilfellum að finna í 

útröðum 24-27 eða 31-32 en fyrir utan það hefur verið erfitt að tengja arfgerð (e. genotype) sjúklinga 

með Marfan heilkenni við svipgerð (e. phenotype) [25].  

TGFβ (transforming growth factor beta) eru vaxtarþættir sem gegna margvíslegum hlutverkum 

í líkamanum eins og t.d. að miðla frumuskiptingu, stöðva frumuhring, miðla bólguviðbrögðum, fíbrósu, 
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miðla stýrðum frumudauða (e. apoptosis) og stjórna virkjun á nokkrum tegundum metallópróteasa (e. 

matrix metalloproteinases, MMPs). TGFβ er geymt í frumum á óvirku formi sem tvenndir auk þess að 

vera tengt við peptíðið LAP (latency associated peptide), þessi flóki (e. complex) kallast SLC (small 

latency complex). SLC tengist síðan prótíninu LTBP (latent TGFβ binding protein) og myndar þannig 

flókann LLC (large latency complex) en það er virka formið sem seytt er úr frumunum og binst 

utanfrumuefni [24, 26, 27]. Fibrillín-1 stjórnar TGFβ óbeint. Í heilbrigðum einstaklingum tekur fibrillín-1 

þátt í því að binda LLC og takmarkar þannig virkjun TGFβ. Þegar fibrillín-1 er gallað eða vantar alveg 

veldur það því að binding LLC er gölluð og það veldur of mikilli virkjun á TGFβ og um leið ofvirkni á 

þeim ferlum sem virka í gegnum TGFβ viðtaka af týpu 2. Þetta leiðir til aukins niðurbrots á 

utanfrumuefni, aukinnar hættu á ósæðargúlum og fleiri teiknum sem einkenna Marfan heilkenni [13, 

24, 28]. 

MMPs eru stór fjölskylda ensíma sem taka þátt í niðurbroti á ýmsum efnum í utanfrumuefni. 

Þau eru mynduð og seytt af mörgum gerðum frumna eins og sléttvöðvafrumum, æðaþelsfrumum, 

fíbróblöstum, daufkyrningum (e. neutrophils) og átfrumum (e. macrophages) [28]. Virkni MMPs er 

stjórnað með metallópróteasa hömlum (e. tissue inhibitors of metalloproteinases, TIMPs) en jafnvægi 

milli MMPs og TIMPs er mikilvægt til að halda jafnvægi í niðurbroti á utanfrumuefni. Ein rannsókn 

sýndi t.d. fram á aukningu á ákveðnum tegundum af MMPs og lækkun á TIMPs í einstaklingum með 

Marfan heilkenni. Þetta leiðir til aukins niðurbrots utanfrumuefnis og veikir t.d. miðlag ósæðarinnar 

[28]. Fibrillín-1 hefur kalsíum bindistaði sem undir venjulegum kringumstæðum gerir míkrófíbrillín 

stöðugra og hindrar niðurbrot þeirra af völdum MMPs. Hins vegar ef prótínið er gallað eða vantar þá 

tapast þessi tenging og afleiðingarnar verða minni teygjanleiki, sléttvöðvafrumur hefja stýrðan 

frumudauða og utanfrumuefnið í kring verður viðkvæmara fyrir niðurbroti af völdum MMPs [13, 29]. 

Einnig hefur komið í ljós að TGFβ eykur tjáningu af nokkrum gerðum af MMPs sem eykur á þennan 

vítahring enn frekar [30]. Í dag eru hlutverk MMPs og TGFβ talin vera með mikilvægastu þáttum í 

meinmyndun Marfan heilkennis [28]. 

Að finna stökkbreytingu í FBN1 getur auðveldað greiningu á Marfan heilkenni til muna en hafa 

verður í huga að stökkbreytingar í FBN1 geninu valda þó ekki einungis Marfan heilkenni heldur einnig 

vægari sjúkdómum eins og MASS (mitral valve, aorta, skin and skeletal) svipgerð (e. MASS 

phenotype), míturlokubakfallsheilkenni (e. mitral valve prolapse syndrome), einangruðum ósæðargúl 

og tilfærslu augasteins með mildum stoðkerfisteiknum. Af þessari ástæðu er mikilvægt að notast við 

vandaða klíníska skoðun við greiningu [31]. 

1.3 Greining 

Árið 1986 voru búin til viðmið til að auðvelda greiningu á nokkrum arfgengum bandvefssjúkdómum, 

þar á meðal Marfan heilkenni. Var þetta kallað Berlin flokkunin (e. Berlin nosology). Þessi 

greiningarskilmerki byggðust aðeins á klínískum teiknum og einkennum og fjölskyldusögu enda var 

genið sem veldur sjúkdómnum enn ekki fundið á þessum tíma [32]. Jafnvel þó að þessi flokkun 

einkenna hafi gefist ágætlega og sumt sé notast við enn þann dag í dag þá komu í ljós með tímanum 

ýmsir vankantar á þessum greiningarviðmiðum aðallega vegna betri þekkingar á gena- og 

sameindaþætti sjúkdómsins. Því voru þessi viðmið endurskoðuð og árið 1996 voru gefin út ný viðmið, 
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kölluð Ghent flokkunin (e. Ghent nosology). Þessu nýju viðmið byggðu mikið á þeim gömlu, þ.e. eru að 

mestu byggð á klínískum grunni og fjölskyldusögu en með mikilvægum breytingum. Helstu 

breytingarnar voru strangari takmörk þegar verið var að greina ættingja einstaklings með staðfest 

Marfan heilkenni, stoðkerfiseinkenni urðu mikilvægari við greiningar og horft var til mögulegs 

sameindaþáttar sjúkdómsins. Greiningarskilmerkin skiptust í tvo flokka fyrir hvert þeirra líffærakerfa 

sem koma að sjúkdómnum, veigamikil skilmerki (e. major criteria) og veigaminni skilmerki (e. minor 

criteria). Veigamikil skilmerki eru þau skilmerki sem eru sérhæf fyrir Marfan heilkenni og er ólíklegt að 

finna þau í öðrum sjúkdómum eða hjá almenningi. Tekið er til þeirra líffærakerfa sem sjúkdómurinn 

hefur mest áhrif á þ.e. stoðkerfi, hjarta- og æðakerfi og augna en auk þeirra eru viðmið fyrir lungu, húð 

og fjölskyldusögu. Listi yfir veigamikil skilmerki og veigaminni skilmerki fyrir hvert kerfi fyrir sig má sjá í 

töflu 1. Einnig er talað um að hafa vísbendingu frá kerfunum sem þýðir þá að það gæti verið ábending 

um að sjúkdómur sé til staðar en er ekki eins afgerandi merki um hann eins og veigamikil skilmerki 

eru. Í Ghent flokkuninni eru einnig viðmið sem þarf að uppfylla til að geta talist vísbending frá 

líffærakerfunum. Í stoðkerfi telst það vísbending ef sjúklingur hefur a.m.k. tvo þætti sem falla undir 

veigamikil skilmerki eða einn þátt úr veigamiklum skilmerkjum og tvo úr veigaminni skilmerkjum. Í 

augum telst það vísbending ef sjúklingur hefur a.m.k. tvo þætti sem falla undir veigaminni skilmerki. Í 

hjarta- og æðakerfi er einn hlutur í flokknum veigamikil skilmerki eða einn í flokknum veigaminni 

skilmerki nóg til að uppfylla það að vera vísbending. Fyrir lungu og húð nægir að hafa eitt af 

veigaminni skilmerkjunum til að vera vísbending og í fjölskyldusögu þarf einn þátt úr veigamiklum 

skilmerkjum til að uppfylla skilyrðin [33]. 

Við greiningu á sjúkdómnum er því mikilvægast að taka góða sögu og skoðun. Þar sem um 

erfðasjúkdóm er að ræða er fjölskyldusaga mjög mikilvæg og nauðsynlegt að fá góðar upplýsingar um 

fjölskyldumeðlimi sem hafa eða gætu verið með sjúkdóminn og einnig ef einhver óútskýrð dauðsföll 

hafa orðið í fjölskyldunni. Til þess að vera endanlega greindur með Marfan heilkenni þarf viðkomandi 

af hafa einkenni eða teikn frá tveimur mismunandi líffærakerfum sem falla undir veigamikil skilmerki og 

hafa vísbendingar frá a.m.k. einu kerfi í viðbót. Eigi einstaklingur barn, systkini eða foreldri með 

staðfest Marfan heilkenni eða þekkta stökkbreytingu sem vitað er að valdi Marfan heilkenni þá þarf 

auk þess einkenni eða teikn frá einu öðru líffærakerfi sem fellur undir veigamikil skilmerki og 

vísbendingu frá a.m.k. einu líffærakerfi til að staðfesta greiningu. Hafa verður þó í huga að mörg 

klínísk teikn og einkenni eru aldurstengd og finnast ekki í mjög ungum einstaklingum. Þá er ekki hægt 

að útiloka að þau muni einhverntímann koma fram og því getur eftirfylgni verið nauðsynleg hjá 

einstaklingum sem einhver grunur liggur á að hafi Marfan heilkenni eða ef einstaklingur hefur sterka 

fjölskyldusögu [33, 34]. 
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Tafla 1: Ghent flokkunin 

Stoðkerfi: 
 

Veigamikil skilmerki (a.m.k 4 af eftirfarandi  
þurfa að vera til staðar): 

       Veigaminni skilmerki: 

             Fuglsbrjóst     Vægt holubrjóst 

      Holubrjóst sem þarfnast aðgerðar                    Lausleiki í liðum 

 
Minnkað hlutfall milli efri búks og neðri útlima eða 

hlutfall milli faðms og hæðar meira en 1.05 
      Hár gómbogi, gerir góm þrengri 

       minna pláss fyrir tennur 

         Jákvæð þumal og úlnliðspróf     Andlitseinkenni 

 Hryggskekkja > 20° eða framhlaup hryggjaliðar  

                       Platfótur  

    Framstæð mjaðmaliðskál  

Augu:      Veigamikil skilmerki:       Veigaminni skilmerki: 

       Tilfærsla á augastein     Flöt hornhimna 

           Aukin öxullengd auga 

  
       Vanþroskuð lithimna eða brár- 
    vöðvar sem valda ljósopsþrengingu 

Hjarta- 
og æðakerfi: 

Veigamikil skilmerki:     Veigaminni skilmerki: 

 
Víkkun á ósæð með eða án leka í ósæðarloku, víkkun 

þarf allavega að vera á sinus Valsalva svæði 
     Míturlokubakfall með eða án mítur- 

                     lokuleka 

       Ósæðarrof 
        Víkkun á aðal lungnaslagæð án 

             lokugalla, <40 ára 

  
      Kölkun í æð kringum ósæðarloku 

         <40 ára 

  
  Víkkun á brjósthols- eða kviðarhols- 

       ósæð <50 ára 

Lungu:            Veigamikil skilmerki:         Veigaminni skilmerki: 

                 Engin    Skyndilegt loftbrjóst 

        Blöðrur í ofanverðu lunga 

Miðtaugakerfi:   Veigamikil skilmerki:         Veigaminni skilmerki: 

 Víkkun á basthimnu utan um mænu í lendarhrygg              Engin 

Húð:   Veigamikil skilmerki :         Veigaminni skilmerki: 

                Engin 
  Slit í húð sem ekki er hægt að 

      tengja við þyngdaraukningu eða 
        meðgöngu 

     Endurtekin kviðslit 

Fjölskyldusaga:    Veigamikil skilmerki:        Veigaminni skilmerki: 

 
Að eiga foreldri, barn eða systkini sem uppfylla 

ofangreind viðmið 
          Engin 

 
Þekkt stökkbreyting í FBN1 sem er þekkt fyrir að 

valda Marfan heilkenni 
 

 
Flankar í kringum FBN1 sem erfast og eru þekktir 

fyrir að tengjast meinmyndun sjúkdómsins 
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Ghent viðmiðin hafa reynst mjög vel en þau eru þó í sífelldri endurskoðun og árið 2010 voru 

gefnar út lagfæringar á þeim. Í þessum lagfæringum felast fimm megin breytingar (i) tvö mest 

einkennandi teiknin fyrir Marfan heilkenni, ósæðargúll/rof og tilfærsla augasteins fá meira vægi við 

greiningu, öll önnur einkenni frá hjarta- og æðakerfi og augum fara í flokk með einkennum frá 

stoðkerfi, húð, lungum og basthimnu og gefur það svokölluð kerfisbundin stig (e. systemic score), (ii) 

skimun eftir stökkbreytingum í FBN1 geni og öðrum skyldum genum eins og TGFRB1 og 2 

(transforming growth factor receptor β 1 og 2) hefur meira vægi, (iii) sum minna sérhæfð teikn 

sjúkdómsins fengu minna vægi en áður eða voru fjarlægð alveg, (iv) einstaklingur sem uppfyllir skilyrði 

fyrir Marfan greiningu þarf á frekari rannsóknum að halda ef fleiri einkenni eru til staðar en samrýmast 

Marfan og ef rökstuddur grunur er að um mismunagreiningu geti verið að ræða, (v) sjúkdómar sem 

hafa teikn og einkenni sem eru þekkt fyrir að ágerast með tíma má ekki greina í sjúklingum undir 

tuttuga ára að aldri, heldur fá þeir greininguna “hugsanlegt Marfan heilkenni” (e. potential MFS) þar 

sem ómögulegt er að fullyrða um hvort þau eigi eftir að uppfylla viðmiðin með tímanum. Nýju viðmiðin 

byggja á svokölluðu Z-skori en því fleiri einkenni sem eru til staðar og því alvarlegri sem þau eru því 

hærra Z-skor fær sjúklingurinn. Nýju Ghent viðmiðin má sjá í töflu 2 [35]. 

Á síðustu árum hefur þekking manna á erfðafræði aukist til muna. Með þessari þekkingu hefur 

aukist skilningur á áhrifum stökkbreytinga í FBN1 geninu á meinmyndun sjúkdómsins. Þrátt fyrir að 

greining sjúkdómsins byggir enn þann dag í dag aðallega á klínískum þáttum þá hefur það að skoða 

hvort sjúklingur hafi stökkbreytingu í FBN1 geninu sýnt mikilvægi sitt í sumum tilvikum, en í 

niðurstöðum rannsóknar sem var birt 2009 á meðal barna með mögulegt Marfan heilkenni uppfylltu 

aðeins 56% barnanna þau klínísku viðmið sem eru nauðsynleg fyrir greiningu á sjúkdómnum. Þegar 

hins vegar þekktar stökkbreytingar í geninu voru skoðaðar þá hækkaði talan upp í 85% [8]. 
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Tafla 2: Z-skor 

 

Mikilvægi þess að hafa sérstök viðmið til að greina Marfan heilkenni sýnir sig ekki síst þegar 

þarf að greina Marfan heilkenni frá öðrum sjúkdómum. Það eru margir sjúkdómar sem hafa teikn og 

einkenni sem skarast við þau sem finna má hjá einstaklingum með Marfan heilkenni og eru því þekktar 

mismunagreiningar. Gott er að hafa þessar mismunagreiningar ávallt í huga þegar sjúklingur er 

skoðaður með tilliti til Marfan heilkennis. Þekktar mismunagreiningar eru t.d. Beal’s heilkenni 

Ef engin fjölskyldusaga: 

1. Víkkun ósæðarrótar eða ósæðarklofningur (Ao) (Z ≥ 2) og Tilfærsla augasteins (EL) = MFS 

2. Ao (Z ≥ 2) og þekkt stökkbreyting í FBN1 = MFS 

3. Ao (Z ≥ 2) og kerfisbundið skor (Z ≥ 7) = MFS 

4. EL með þekkta stökkbreytingu í FBN1 og þekkt Ao = MFS 

Ef fjölskyldusaga: 

5. EL og fjölskyldusaga um MFS = MFS 

6. Fjölskyldusaga um MFS og kerfisbundið skor (Z ≥ 7) = MFS 

7. Ao (Z ≥ 2 fyrir einstaklinga eldri en 20 ára, Z ≥ 3 fyrir einstaklinga yngri en 20 ára) og jákvæð 

fjölskyldusaga = MFS 

Kerfisbundið skor: 

 Úlnliðs- og þumalteikn = 3 (annað hvort til staðar = 1) 

 Fuglsbrjóst = 2 (Holubrjóst eða annar afbrigðileiki brjóstkassa = 1) 

 Aflögun fóta = 2 (Platfótur = 1) 

 Loftbrjóst = 2 

 Víkkun duralags í mænu = 2 

 Protrusio acetabuli = 2 

 Minnkað hlutfall milli efri og neðri búks OG hærra hlutfall milli faðmlengdar og hæðar 

OG ekki alvarleg hryggskekkja = 1 

 Hryggskekkja eða herðakistill (e. kyphosis) á brjóst- eða lendarsvæði = 1 

 Minnkuð geta til að rétta úr olnboga = 1 

 Andlitseinkenni (3/5) = 1 (aukin öxullengd höfuðs (e. dolichocephaly), sokkið/-in auga/-u 

(e. enophtalmos), niðurvísandi ytri augnkrókur (e. downslantig palpebral fissures), flöt 

kinnbein (e. malar hypoplasia), afturstæður neðri kjálki (e. retrognathia) 

 Húðslit = 1 

 Nærsýni >3 = 1 

 Míturlokubakfall = 1 

Mest 20 stig skor ≥ 7 gefur til kynna kerfisbundna aðkomu einkenna.   
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(congenital contractural arachnodactyly), arfgengur ósæðargúll í brjóstholi (e. familial thoracic aortic 

aneurysm), arfgengt ósæðarrof (e. familial aortic dissection), arfgeng tilfærsla augasteina (e. familial 

ectopia lentis), arfgeng Marfan lík líkamseinkenni (e. familial Marfan-like habitus) og arfgengt 

míturlokubakfalls heilkenni (e. familial mitral valve prolapse syndrome). Þessir sjúkdómar hafa eins og 

nöfnin gefa til kynna í flestum tilfellum mjög afmarkaða sjúkdómsmynd, sjúkdómarnir geta þó haft áhrif 

á fleiri líffærakerfi en það er sjaldgæfara. MASS svipgerð er arfgengur sjúkdómur með svipuð teikn og 

Marfan heilkenni, svo sem míturlokubakfall, víkkun á ósæðarrót, ósérhæfð einkenni frá húð og 

stoðkerfi, ósæðarteikn virðast þó vera mildari en í Marfan heilkenni. Stickler heilkenni er fjölkerfa 

sjúkdómur sem leggst helst á augu og veldur afbrigðileika í andlitsbeinum. Shprintzen-Goldberg 

heilkenni veldur aðallega stoðkerfiseinkennum en þeim getur fylgt þroskaskerðing og víkkun á ósæð. 

Ehlers Danos heilkenni týpa IV veldur teygjanlegri húð, örmyndun og húð merst auðveldlega, einnig er 

tilhneiging til víkkunar á ósæð og ósæðarrofs. Loey-Dietz heilkenni einkennist af æðagúlum í 

slagæðum og hættu á rofi, þó er algengara að smærri slagæðarnar verði fyrir áhrifum. Sjúkdómurinn 

orsakst af stökkbreytingu í geni sem kóðar fyrir viðtaka TGFβ og truflar því ferla sem virka í gegnum 

viðtakann, en eins og áður hefur komið fram þá er einnig truflun í þessum ferlum hjá Marfan 

sjúklingum. Homocysteinuria er víkjandi erfðasjúkdómur sem leggst á stoðkerfi, augu og hjarta- og 

æðakerfi og því auðvelt að rugla saman við Marfan heilkenni, en auk þessara kerfa leggst 

sjúkdómurinn einnig á vöðva og taugakerfi [33, 34]. 

 

1.4 Meðferð 

Meðferð við Marfan heilkenni er einstaklingsmiðuð. Meðferð snýst um að minnka einkenni og teikn en 

einnig er fyrirbyggjandi meðferð mikilvæg, þá sérstaklega í sambandi við hjarta- og æðakerfið. 

Eftirfylgni er nauðsynleg og mælt er með sjúklingar fari a.m.k. einu sinni á ári í skoðun og er mest 

áhersla lögð á skoðun á hjarta- og æðakerfi og augnskoðun [34]. 

Eftirfylgnin byggir mest á góðri sögu í hvert sinn auk ítarlegrar skoðunar. Mikilvægast er að 

fylgjast vel með ósæðinni vegna alvarleika einkenna sem þar geta orðið. Algengast er að fylgjast með 

breytingum í ósæð með hjartaómun og er mælt með að sjúklingar fari í hjartaómun einu sinni á ári til 

að fylgjast með breytingum eins og víkkun eða leita eftir rofi í æðinni. Í hjartaómun geta lokuvandamál 

einnig komið í ljós og nauðsynlegt er að fylgjast með því. Ef vídd ósæðarrótar fer yfir 4,5 cm þá er 

mælt með tíðari skoðunum. Í hjartaómun er hægt að fá góða skoðun á hjarta, ósæðarrót, rishluta 

ósæðar, ósæðarboga og efsta part fallhluta hennar, stundum þarf að meta allan fallhlutann og þá 

koma aðrar myndgreiningaraðferðir að góðum notum eins og MRI og CT (computerized tomography) 

[34]. 

Fyrirbyggjandi meðferð byggir bæði á lífsháttum einstaklingsins sem og lyfjameðferð. 

Einstaklingum sem hafa verið greindir með Marfan heilkenni er t.d. ráðlagt að reyna að halda 

blóðþrýstingnum undir 120/80 mm/Hg og því ráðlagt að halda sig frá reykingum og passa upp á hollt 

mataræði. Mikilvægt er að einstaklingarnir fái ráðleggingar um hreyfingu. Þær ráðleggingar ættu að 

miðast við einstaklinginn og einkenni sem hann hefur en þó er mælt með að einstaklingar með Marfan 

heilkenni forðist ísómetrískar hreyfingar sem og keppnis- og snertiíþróttir (e. contact sport) og ættu 
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aldrei að keyra sig alveg út. Ísómetrískar hreyfingar auka viðnám í útlægum æðum og þannig hækkar 

blóðþrýstingurinn. Áhrif þessa aukna viðnáms í útlægum æðum og aukinn þrýstingur í ósæð (e. 

afterload) hefur skaðleg áhrif á ósæðarvegginn og eykur hættu á skyndilegu ósæðarrofi. Sama gildir 

um snertiíþróttir þar sem hætta er á árekstrum eða þungum höggum. Viðkvæmni í ósæðarveggnum 

hjá mörgum sjúklingum getur gert þess háttar íþróttir hættulegar og líkur á skyndidauða vegna 

ósæðarrofs aukast [34, 36]. Mikilvægt er að einstaklingar greindar með Marfan heilkenni fái 

ráðleggingar vegna hugsanlegra barneigna, þá bæði ráðleggingar um að 50% líkur eru á að hvert barn 

sem það eignast muni fá Marfan heilkenni og einnig þá hættu sem getur fylgt meðgöngu ef það er 

konan sem hefur sjúkdóminn. Meðganga eykur álag á hjarta- og æðakerfið, sérstaklega á síðustu 

mánuðunum en þá eykst slagmagn (e. stroke volume), útfall hjarta (e. cardiac output), hjartsláttarhraði 

og oft blóðþrýstingur. Það er því mikilvægt að fylgjast vel með konunum á meðgöngu og er mælt með 

beta hömlum (e. beta blockers) til að minnka hættu á fylgikvillum. Þegar kemur að fæðingu skal velja 

þá aðferð sem talið er að valdi sem minnstu álagi á ósæð móður. Oftast er leggangafæðing talin örugg 

en í vissum tilfellum er mælt með keisaraskurði. Hvert og eitt tilfelli þarf að meta út af fyrir sig [37, 38]. 

Til eru nokkur lyf sem notuð eru á einstaklinga með Marfan heilkenni. Helsta hlutverk lyfjanna 

er að hafa fyrirbyggjandi áhrif á þróun ósæðarvíkkunar og ósæðarrofs. Vitað er að vefjafræðilegar 

breytingar eins og víkkun ósæðar, stífnun á vegg hennar og fylgikvillar því tengdu ágerast með aldri 

og þarf að hægja á því ferli til að bæta lífslíkur. Beta hamlar minnka stífleika ósæðar og auka þannig 

teygjanleika hennar, auk þess sem þeir minnka hjartsláttartíðni og álag á vinstri slegil. Klínísk 

lyfjarannsókn þar sem beta hamlar voru prófaðir í einstaklingum með Marfan heilkenni sýndi fram á að 

það hægði verulega á víkkun ósæðarinnar hjá þeim sem voru á beta hamla meðferð miðað við 

samanburðarhóp [18]. Þetta er mikilvægt í ljósi þess að áhætta á ósæðarrofi og rofi á ósæðargúl fylgir 

í flestum tilfellum með víkkun ósæðarinnar þó það sé ekki algilt. Þó verður að hafa í huga að afar fáar 

rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum lyfsins á einstaklingum með Marfan heilkenni og að þrátt fyrir 

að sýnt hefur verið fram á að beta hamlar geta hægt á myndun teikna í ósæð og aukið þannig lífslíkur 

þá koma þeir ekki í veg fyrir myndun þeirra, heldur seinka aðeins ferlinu. Í dag er þó meðferð með 

beta hömlum talin helsta fyrirbyggjandi meðferðin í einstaklingum með Marfan heilkenni. Hafa ætti 

þessa meðferð í huga fyrir alla þá sem greinst hafa með Marfan heilkenni jafnt börn sem og fullorðna 

[18, 34, 39]. Annar möguleiki er lyfið losartan sem er angíotensín viðtakahindri (e. angiotensin receptor 

blocker, ARB). Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á mönnum með Marfan heilkenni en í rannsóknum á 

músum sem hafa Marfan heilkennið hefur lyfið verið að lofa góðu [40]. Virkni losartan byggir á því að 

hindra angíotensín II viðtakana og bæla þannig TGFβ virkni en ofvirkni í ferlum virkjuðum af TGFβ er 

einmitt mikilvægur meinvaldur í sjúkdómnum. Miklar vonir hafa verið bundnar við losartan vegna þessa 

en nýleg rannsókn þar sem borin var saman meðferð með atenólóli (beta hemill) og losartan sýndi þó 

engan marktækan mun á virkni lyfjanna á hraða ósæðarvíkkunar og í raun sýndi atenólól betri árangur 

á nokkrum öðrum sviðum eins og í lækkun á blóðþrýstingi í hlébili (e. diastole). Hafa verður þó í huga 

að meðferðarskammtur fyrir losartan var mun lægri en fyrir beta hamla í rannsókninni sem gæti hafa 

skekkt niðurstöður [41]. Bæði lyfin sýndu betri árangur hjá yngri einstaklingum þar sem sjúkdómurinn 

var ekki langt genginn heldur en hjá þeim sem eldri voru [41]. Markmið beggja þessara lyfjameðferða 

er í raun það sama, þ.e. að minnka álag á ósæðina og fyrirbyggja alvarlegar afleiðingar eins og 
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skyndidauða. Því hefur það verið skoðað að nota bæði lyfin saman á einstaklinga með Marfan. 

Nokkrar rannsóknir hafa sýnt marktækan mun á minnkun á hraða ósæðarvíkkunar á einstaklingum 

sem fengu bæði beta hamla og losartan miðað við samanburðarhóp sem aðeins fékk beta hamla [42-

44]. Ljóst er að frekari rannsókna er þörf á lyfjameðferðum fyrir einstaklinga með Marfan heilkenni. Í 

dag er þó enn mælt með beta hömlum sem fyrstu meðferð en losartan er þó talinn góður kostur hjá 

þeim einstaklingum sem hafa fleiri vandamál sem tengjast ekki endilega Marfan heilkenninu sjálfu t.d. 

háþrýsting. Einnig hefur komið í ljós að það þola ekki allir beta hamlanna og þá ætti losartan að vera 

næsti möguleiki sem er skoðaður. Notkun kalsíum ganga hamla (e. calcium channel blockers) og ACE 

hamla (angiotensin converting enzyme inhibitors) þekkist einnig hjá þeim sem af einhverjum orsökum 

þola ekki beta hamlanna [34, 44]. Nýlegar rannsóknir benda þó til að kalsíum ganga hamlar geti 

hraðað framgangi sjúkdómsins [45]. Þannig líklegast ætti að varast þessi lyf á þessum tímapunkti. 

Aðeins hefur verið sýnt fram á að lyfjameðferð hægi á víkkun í ósæðinni en kemur ekki í veg 

fyrir hana alveg. Það kemur því að því hjá mörgum sjúklingum að það þurfi að gera aðgerð á 

ósæðinni. Almennt er mælt með að einstaklingar með Marfan heilkenni íhugi fyrirbyggjandi aðgerð nái 

þvermál ósæðarrótarinnar 5.0 cm, en þá er talið að þeir séu komnir í meiriháttar áhættu á ósæðarrofi. 

Þó verður að taka inn í myndina fjölskyldusögu sjúklingsins, hraða á ósæðarvíkkun og önnur teikn eins 

og bakflæði um ósæðarloku. Það er því stundum ástæða til að mæla með aðgerð fyrir þann tíma [46]. 

Fyrsta skurðaðgerðin ætluð fyrir einstaklinga með Marfan heilkenni var þróuð árið 1968 [47]. Sú tækni 

felur í sér skipti á ósæðarrótinni og rishluta hennar og ósæðarlokunni. Þá er gervi æðarhólkur festur 

við í stað gallaðs svæðis í ósæðarrót og í rishluta ósæðar. Í lokuskiptum er annað hvort notaðar lokur 

úr dýrum eða mekanískar lokur. Gervi æðarhólkurinn er saumaður við heilbrigða hluta ósæðarinnar 

fyrir ofan og neðan og er það mismunandi hve stór hluti það er sem þarf að skipta út. Ef meinsemdin á 

aðeins við hækkandi hluta ósæðar þá getur verið nóg að skipta út æðinni fyrir ofan kransæðarnar en 

oftast er það nú þannig að óæðarrótin er mikið víkkuð líka og þarf að skipta um þann hluta einnig. Í 

þeim tilvikum þarf því að festa rætur kransæðanna í nýja ósæðarrótarhólkinn [47]. Enn þann dag í dag 

byggja skurðaðgerðir fyrir einstaklinga með Marfan heilkenni, sérstaklega þeirra sem hafa einnig leka 

um ósæðarloku, á þessari tækni frá 1968 og hefur það gefist vel [48]. Þá hafa verið þróaðar nokkrar 

tegundir af lokusparandi aðgerðum [49, 50]. Þær felast í því að skipta um hluta af ósæðinni en hlífa 

ósæðarlokunni þannig að einstaklingur getur haldið sinni eigin loku eftir aðgerð. Það er gert annað 

hvort með því að skipta aðeins um hluta ofan lokunnar eða að sauma ósæðarloku sjúklingsins í nýja 

ósæðarhólkinn. Sú síðarnefnda hefur gefist betur í einstaklingum með Marfan heilkenni vegna 

hættunnar á víkkun æðarinnar í kringum ósæðarlokuna [51]. 

Mikilvægust er meðferðin fyrir þau lífshættulegu teikn sem fylgja sjúkdómnum og er því 

ósæðin aðal áherslan. Það þarf þó að meðhöndla ýmis önnur vandamál sem fylgja sjúkdómnum. 

Tilfærsla augasteins er mjög algengt í fólki með Marfan heilkenni eins og áður hefur komið fram. Ef 

tilfærslan er farin að hafa mikil áhrif á sjón og þannig daglegt líf er mælt með augasteinaskiptum en  

þær aðgerðir hafa gefist vel [52]. Míturlokugallar eru einnig vel þekktir í Marfan heilkenni. Ef mikill leki 

er í lokunni getur það verið ábending um aðgerð og er alltaf mælt með að laga loku sjúklings ef það er 

möguleiki og er það algengasta aðgerðin þá sérstaklega í þeim yngri. Í lengra gengnum sjúkdómi 

getur verið ómögulegt að laga lokuna og þá eru gerð lokuskipti þar sem sjúklingur fær annað hvort 
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lífræna loku eða mekaníska [53]. Annað algengt vandamál er hryggskekkja og þurfa sjúklingar oft að 

vera í gjörð á vaxtarskeiði, þegar hryggurinn er sem viðkvæmastur. Einnig eru viðgerðir vegna 

afbrigðileika í byggingu brjóstkassa nokkuð algengar [54].  

Eins og staðan er í dag snýst meðferð einstaklinga með Marfan heilkenni aðallega um að 

minnka einkenni og bæta lífslíkur með því að hægja á gangi sjúkdómsins. Engin lyfjameðferð er án 

aukaverkana og ýmsir fylgikvillar og óþægindi geta fylgt svo stórum aðgerðum. Mikilvægt er því að 

halda áfram rannsóknum á Marfan heilkenni, þeim mismunandi stökkbreytingum sem honum valda til 

að fá betri sýn á meinmyndun sjúkdómsins. Nauðsynlegt er að þróa betri meðferðarmöguleika, bæta 

árangur þeirra, minnka aukaverkanir og auka þannig lífsgæði þessara einstaklinga. 

 

1.5 Líkindi við arfgenga heilablæðingu á Íslandi 

Arfgeng heilablæðing er sjúkdómur sem einungis hefur fundist á Íslandi. Sjúkdómurinn orsakast af 

stökkbreytingunni L68Q í cystatin C geninu. Sjúkdómurinn er með háa sýnd og deyja sjúklingar sem 

bera stökkbreytinguna úr heilablæðingu að meðaltali í kringum þrítugt en engin meðferð hefur fundist 

við sjúkdómnum [55]. Eins og Marfan heilkenni er arfgeng heilablæðing erfðasjúkdómur og erfist 

stökkbreytta genið einnig ríkjandi ókynbundið. Meinmyndun sjúkdómsins byggir líklega á því að gallað 

Cystatin C myndast, því stökkbreytingin veldur því að cystatin C myndar útfellingar (e. amyloid) og 

gæti þannig mögulega hindrað virkni á eðlilegu cystatin C sem einnig fellur út. Cystatin C er cysteine 

próteasa hemill sem eru eins og FBN1 einnig TGFβ hindri [56]. Þrátt fyrir að verstu afleiðingarnar verði 

í heilaæðum þá er arfgeng heilablæðing fjölkerfasjúkdómur eins og Marfan heilkenni og hefur vægari 

afleiðingar víðar um líkamann. Allar frumur með kjarna seyta Cystatin C og það er að finna í öllum 

líkamsvessum [57].  

Rannsókn hefur leitt í ljós að arfgeng heilablæðing sýni svokallaða framfærslu (e. anticipation) 

en það þýðir að lífslíkur sjúklingana hafa minnkað í gegnum aldirnar [55]. Fyrr á öldum var meðallifun 

skylduarfbera (e. obligate carriers) um 65 ár en frá fyrri hluta 19. aldar og fram að aldarmótum 1900 

féll meðaltalið niður í u.þ.b. 30 ár eins og það er enn þann dag í dag. Í sömu rannsókn kom í ljós að á 

sama tímabili fór að bera á foreldraáhrifum (e. parent of origin effect), sjúklingar sem erfðu gallaða 

genið frá móður lifðu að meðaltali 9 árum styttra en þeir sem erfðu genið frá föður [55]. Enn er verið að 

rannsaka orsakir þess að lifun breyttist á svo skömmum tíma á 19. öld. Talið er ólíklegt að breytingin 

sé af völdum annarrar stökkbreytingar og er líklegasta skýringin talin umhverfisáhrif. Það er því horft til 

umhverfisbreytinga sem áttu sér stað á þessum tíma eins og aukin neyslu á kolvetnum og salti. Það 

sem styður þessa kenningu er t.d. það að þessar breytingar sáust u.þ.b. 20 árum síðar á þeim stöðum 

sem eru lengra frá Reykjavík heldur en á svæðum nær höfuðborginni en þess má geta að þessar 

miklu breytingar í mataræði komu fyrr til Reykjavíkur og nágrennis en til landsbyggðarinnar [55, 58]. 

Áhugavert er að skoða hvort framfærsla hafi átt sér stað í öðrum erfðasjúkdómum á svipuðum 

tíma og eins foreldraáhrif, ef kemur í ljós að svo er raunin þá getur það verið stórt skref í átt að betri 

skilningi á umhverfisáhrifum á erfðasjúkdóma og hvatning til að skoða fleiri sjúkdóma með ríkjandi 

arfgerð. Til að gera rannsókn sem þessa er nauðsynlegt að velja sjúkdóm sem er bæði nógu algengur 
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og hefur skýran endapunkt eins og arfgeng heilablæðing. Marfan er því mjög góður kostur til að byrja 

á en auk þess að hafa svipaða meingerð (ofvirkni TGFβ) er algengi hans er allt að 1/5000 og 

endapunkturinn, rof í ósæð, er skýr. Það er ljóst að það mun bera með sér mikinn hag fyrir sjúklinga ef 

hægt er að bæta eða koma í veg fyrir sjúkdómseinkenni með breytingu á mataræði. Ef tekst að sanna 

að svo er raunin í arfgengri heilablæðingu þá er fróðlegt að vita hvort það sama eigi við um aðra 

sjúkdóma með svipaða meinmyndun eins og t.d. Marfan heilkenni. 
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2 Markmið 

Í arfgengri heilablæðingu sem er einnig ríkjandi erfðasjúkdómur hefur verið sýnt fram á framfærslu og 

foreldraáhrif sem komu í ljós á 19. öld. Á sama tíma urðu umtalsverðar breytingar á mataræði 

Íslendinga með tilkomu sykurs og salts. Mikilvægt er að vita hvort sama eigi við um aðra 

erfðasjúkdóma með svipaða meingerð. Hins vegar þyrftu slíkir erfðasjúkdómar einnig að vera ríkjandi, 

algengir og með skýran endapunkt. Marfan heilkenni uppfyllir öll þessi skilyrði. 

Markmið rannsóknarinnar er þríþætt. 

I. Skoða Marfan heilkenni á Íslandi með tilliti til einkenna-, meðferðar- og aðgerðatíðni. 

II. Sýna hvernig Marfan heilkenni liggur í ættum hér á landi með því að rekja saman núlifandi 

einstaklinga og finna þannig skyldleika milli þeirra sé hann til staðar og uppgötva mögulega 

skylduarfbera byggt á ættrakningu. 

III. Að skoða áhrif umhverfis á lifun einstaklinga með Marfan heilkenni, gert með að skoða lifun  

skylduarfbera og athuga mögulega framfærslu og foreldraáhrif á 19. öld.  
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3 Efni og aðferðir 

Þýðið í rannsókninni er núlifandi einstaklingar með Marfan heilkenni, þekktir látnir forfeður með 

sjúkdóminn og skylduarfberar. Einstaklingar grunaðir um að hafa sjúkdóminn en höfðu ekki fengið 

staðfesta greiningu voru útilokaðir úr rannsókninni, þó var gerð undantekning með 4 einstaklinga 

vegna sterkrar fjölskyldusögu og einkenna. Núlifandi einstaklingar voru fundnir með hjálp 

kerfisfræðings hjá Landspítala Háskólasjúkrahúss (LSH) og Erfðafræðinefndar og upplýsingar um þá 

einstaklinga fengust með skoðun á hjartaómunargögnum og sögukerfi LSH og Læknaseturs. 

Upplýsingar um forfeður einstaklinganna voru fengin úr fjölskyldusögu núlifandi einstaklinga í sögukerfi 

Lsh, þeirra eigin sjúkraskrá bæði í sögukerfi Lsh og í pappírssjúkraskrám á skjalasafni Lsh í 

Vesturhlíð, minningargreinum frá www.mbl.is og www.timarit.is, dánarvottorðum hjá 

Landlæknisembættinu og kirkjubókum varðveittum á Þjóðskjalasafni.  

Í hjartaómunargögnum var oft að finna greinargóða lýsingu á einkennum einstaklinga en 

upplýsingar þurfti úr sögukerfi LSH til að staðfesta greiningu í flestum tilvikum. Í sögukerfi LSH voru 

upplýsingar um sjúkdóminn misjafnlega góðar eftir skráningaraðila. Miðað var við að greining væri 

staðfest á tveimur mismunandi stöðum í sjúkraskrá, einnig var hér leitað eftir fjölskyldusögu og 

mögulegum niðurstöðum úr genaprófum. Pappírssjúkraskrár eru að finna á skjalasafni LSH í 

Vesturhlíð og ná þær frá seinni hluta 19. aldar og fram á síðasta áratug. Þrátt fyrir að í 

pappírssjúkraskrám hafi í mörgum tilfellum verið að finna góða sjúkrasögu um löngu látna einstaklinga 

voru upplýsingar oft illlæsilegar vegna aldurs og skriftar. Minningargreinar gátu gefið mynd af 

veikindum og dánarorsök einstaklinga, en þær voru þó einnig misítarlegar. Dánarvottorð voru fengin 

frá Embætti Landlæknis. Skipulögð skráning dánarmeina hófst árið 1911. Frá 1911-1951 voru 

dánarmein skráð eftir hinni Íslensku aðalskrá 155 flokka íslenskri sjúkdómaflokkaskrá. 

Dánarmeinaskrá fyrir Ísland tók gildi í byrjun árs 1941. Sú var þýðing á hinni alþjóðlegu 

dánarmeinaskrá (International classification of diseases, ICD), sú dánarmeinaskrá jafngilti ICD-5 

flokkun, ICD-6 dánarmeinaskrá var í gildi frá byrjun árs 1951 til lok árs 1970, ICD-8 var í gildi frá 

ársbyrjun 1971 og ICD-9 skráning tók gildi í byrjun árs 1982. ICD-10 dánarmeinaskráning tók gildi 1. 

janúar 1996 og er enn í gildi í dag [59]. Afrit af dánarvottorðum gátu fylgt pappírssjúkraskrám en þau 

voru ekki að finna í rafrænum sjúkraskrám. Kirkjubækur eru varðveittar á Þjóðskjalasafni Íslands. Þær 

eru handskrifaðar af prestum og skiptast því bækurnar upp eftir sóknum. Hver og ein bók nær yfir 

misstórt tímabil. Í prestabókum eru upplýsingar um fæðingar, fermingar, giftingar, innkomna og 

burtvikna úr sókn og loks dauða. Bækurnar eru misvel farnar og einnig misítarlegar eftir prestum. 

Upplýsingar um dánarorsakir voru því oft af skornum skammti.  

Við ættrakningu var að mestu leyti notast við Íslendingabók. Notast var við alla þá einstaklinga 

í þýðinu sem virtust stakir og ef fjölskyldusaga var þekkt þá var notast við elsta núlifandi einstakling 

fjölskyldunnar. Byrjað var á því að finna mesta skyldleika milli einstaklinganna og athugað hversu skylt 

þetta fólk var auk þess að skoða hvort fleiri en einn einstaklingur eða fjölskylda voru skyld á sama hátt. 

Framættir voru skoðaðar fyrir hvern einstakling eða fjölskyldu fyrir sig og leitað eftir sameiginlegum 

forfeðrum. Forfeður sem voru að koma upp hjá fleiri en einum einstakling eða fjölskyldu voru skoðaðir 

enn frekar og reynt að rekja þá við aðra einstaklinga. Ef einstaklingar höfðu farið í genapróf og aðrir 

http://www.mbl.is/
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einstaklingar eða fjölskyldur báru sömu stökkbreytingu var gengið út frá því að sú stökkbreyting væri 

komin frá sama forföður eða formóður. Þá var reynt að rekja ættirnar skref fyrir skref þar til fyrsti 

sameiginlegi forfaðir/formóðir fannst. Ef einstaklingar virtust enn stök tilfelli eftir ættrakningu voru þeir 

úrskurðaðir sem án fjölskyldusögu og voru ekki notuð í frekari ættrakningar að sinni. 

Í lok rannsóknartímabils verður einstaklingum boðið að gefa blóðsýni, sem verða notuð við 

áframhaldandi rannsókn, DNA verður einangrað úr sýnunum og fibrillín-1 genið raðgreint og skoðað 

hve margar stökkbreytingar eru að finna í einstaklingum með Marfan heilkenni hér og landi og einnig 

hve margir bera sömu stökkbreytingu. Einnig verða flankar í kringum genið raðgreindir en það getur 

gefið okkur vísbendingu um hve gömul stökkbreyting er. Sú vitneskja mun gefa tækifæri á að 

endurskoða og bæta fyrri ættrakningu. Einstaklingar sem mæta í blóðtöku fá allar nauðsynlegar 

upplýsingar og skrifa undir upplýst samþykki. Afrit af upplýsingablaði og samþykkisyfirlýsingu fylgja 

með í viðauka. Meðfram blóðtökunni verða einstaklingar spurðir um einkenni, teikn, fjölskyldusögu, 

meðferð og aðgerðasögu og þeim upplýsingum bætt við þær upplýsingar sem nú þegar höfðu fengist 

úr sjúkrasögu og hjartaómunargögnum. Ekki verður þó framkvæmd kerfisbundin líkamsskoðun né 

tekin full saga. 

Nauðsynlegt var að vinna með full nöfn og kennitölur sjúklinga til að finna mögulega ættingja. 

Þær upplýsingar voru fengnar frá Lsh og Íslendingabók. Upplýsingar voru skráðar í tölvuforritið Excel. 

Við vinnslu ritgerðar fengu einstaklingar í þýði númer til aðgreiningar, fjölskyldurnar fengu númerin 1-9, 

bókstafir voru notaðir til að aðgreina einstaklinga innan fjölskyldu, a-e eftir aldri núlifandi einstaklinga, 

látnir einstaklingar með staðfest Marfan heilkenni innan fjölskyldu fengu bókstafi aftan við bókstafi 

hinna og var raðað í röð eftir fæðingarári. Stakir einstaklingar fengu númerin 10-18. Tilskilin leyfi voru 

fengin frá Vísindasiðanefnd (Leyfi: 15-014-S1), Persónuvernd, Framkvæmdastjóra lækninga og 

Embætti Landlæknis. Afrit af leyfum fylgja með í viðauka. Athygli er vakin á því að frá 1. janúar 2015 

nær leyfið frá Vísindasiðanefnd einnig yfir leyfi frá Persónuvernd, því fylgir ekki sér afrit af leyfi frá 

Persónuvernd.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Sjúklingar 

Það fundust 31 núlifandi einstaklingur á Íslandi með klíníska greiningu Marfan heilkenni 16 karlar og 

15 konur. Einstaklingar taldir með líklegt Marfan heilkenni sem ekki hefur verið staðfest voru útilokaðir, 

þó var gerð undantekning með fjóra einstaklinga vegna sterkrar fjölskyldusögu og skýrra einkenna. 

Þátttakendur eru því 35, 18 karlar (51,4%) og 17 konur (48,6%). Það gerir algengi upp á 10,5/100.000. 

Meðalaldur er 40 ár ± 19, aldursbil 6-90 ár. Látnir sjúklingar með staðfest Marfan heilkenni voru 8, þar 

af einn sjúklingur með nýbura Marfan heilkenni. Af þeim létust 6 vegna rofs í ósæð, einn af slysförum 

og sjúklingurinn með nMFS lést vegna hjartabilunar orsakaðri af míturlokuleka. Einstaklingar með 

staðfesta fjölskyldusögu voru 25 eða 74% og 9 eða 26% virtust stakir, sjá mynd 1. Fjölskyldurnar voru 

alls 9 talsins. Aðeins sjö einstaklingar (20%) úr tveimur fjölskyldum höfðu farið í genapróf og reyndust 

þau öll hafa sömu stökkbreytingu, sjá mynd 2.  

Fjölskylda 1 samanstendur af fimm einstaklingum með Marfan heilkenni, karlmanni, dóttur 

hans og þremur börnum hennar, tveimur stúlkum og einum dreng. Fjölskylda 2 samanstendur af fimm 

einstaklingum með Marfan heilkenni, þremur systkinum sammæðra, tveimur körlum og einni konu og 

tveimur börnum þeirra, dreng og stúlku. Fjölskylda 3 hefur tvo núlifandi einstaklinga með staðfest 

Marfan heilkenni, föður og dóttir, einnig var í þessari fjölskyldu sonur með staðfest Marfan heilkenni en 

hann lést af slysförum. Bróðir föðursins, móðir og móðuramma létust öll skyndilega vegna ósæðarrofs, 

27, 22 og 58 ára að aldri og því er afar líklegt að þau hafi borið sjúkdóminn [60]. Fjölskylda 4 

samanstendur af mæðgum, þær mæðgur hafa ekki staðfestan sjúkdóm en hafa útlitseinkenni sem eru 

grunsamleg fyrir Marfan heilkenni auk sterkrar fjölskyldusögu. Fjölskylda 5 samanstendur af þremur 

ættliðum, konu, syni hennar og barnabarni sem er stúlka, ekki er þekkt fjölskyldusaga lengra aftur, 

faðir dó úr hjartaáfalli og móðir er níræð enn á lífi og ber engin merki um sjúkdóminn. Fjölskylda 6 

samanstendur af mæðgum, móðir þeirrar eldri hafði látist vegna rofs í ósæð fertug að aldri, auk þess 

sem útlit hennar benti til Marfan heilkennis, talið er afar líklegt að hún hafi haft sjúkdóminn [60]. 

Fjölskylda 7 samanstendur af systkinum og náskyldum frænda, systkinin eru ung og eiga báða 

foreldra á lífi og ömmur og afa föður megin, föðurafinn hefur farið í augasteinaskipti. Frændinn á 

þennan sama afa, hann hefur nokkur einkenni sem vekja grunsemdir um Marfan heilkenni, hann hefur 

þó ekki fengið staðfesta greiningu. Fjölskylda 8 samanstendur af bræðrum, annar þeirra hefur 

staðfesta greiningu en hinn hefur verið í eftirliti vegna hugsanlegs sjúkdóms en hefur ekki enn fengið 

staðfesta greiningu, fjölskyldusaga fyrir utan þá er ekki þekkt. Fjölskylda 9 samanstendur af mæðgum, 

móðirin á báða foreldra á lífi, en talið hefur verið líklegt að móðir þeirrar eldri og afi hafi verið með 

sjúkdóminn.  
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Mynd 2: Hlutfall þýðis sem hefur farið í 
genapróf        

 

4.1.1 Einkenni 

Sjúkdómseinkenni og teikn voru mjög mismunandi milli einstaklinga og fjölskyldna og jafnvel innan 

sömu fjölskyldu, allt frá mjög vægum sjúkdómi með engin einkenni frá hjarta- og æðakerfi til 

einstaklinga með sjúkdóm sem hefur þarfnast aðgerðar. Einnig var mjög misjafnt á hvaða aldri 

einkenni og teikn gerðu vart við sig á milli einstaklinga. Helstu einkenni og teikn má sjá í töflu 3. Alls 

reyndust 47% sjúklinga vera með ósæðarteikn, víkkun og/eða ósæðarrof, 50% voru með 

lokuvandamál, þar algengast ósæðarlokuleki og míturlokubakfall með eða án leka, einnig fundust 

einstaklingar með þríblöðkulokuleka. Með stoðkerfiseinkenni voru 83%, þau voru af ýmsum toga, þar 

má nefna útlitseinkenni, hæð og lengd útlima, þröngur gómur, aukinn liðleiki, afbrigðileiki í byggingu 

brjóstkassa, platfótur og hryggskekkja. Augneinkenni höfðu 34%, algengast var tilfærsla augasteina, 

en önnur einkenni voru nærsýni og skjálga (e. strabismus). Einkenni og teikn eru tekin saman á mynd 

3. Langflestir höfðu einkenni/teikn frá tveimum til þremur líffærakerfum. 

 

 

                Mynd 3: Algengi teikna og einkenna hjá sjúklingaþýði 

Tafla 3: Einkenni og teikn 
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Mynd 1: Hlutfall þýðis með jákvæða fjölskyldusögu 
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Sjúklingar Ósæðarteikn: Lokuvandamál: Stoðkerfiseinkenni: Augneinkenni: Genapróf: 

1a 0 0 - EL Nei 

1b - Ósæðarlokuleki 
Há og grönn, 

útlitseinkenni 
EL Nei 

1c - - Útlitseinkenni - Já 

1d 
Víkkun í rót og 

hækkandi hluta 
0 Útlitseinkenni - Já 

1e 
Víkkun í rót og 

hækkandi hluta 
MVP Útlitseinkenni, lausir liðir - Nei 

2a 0 0 

Skekkt hlutföll, jákv. 

þumalpróf, 

andlitseinkenni 

0 Já 

2b Ósæðarrof - Hár og grannur - Já 

2c - - Há og grönn - Já 

2d - - Holubrjóst - Já 

2e - - Aukinn liðleiki, platfótur - Já 

3a 
Víkkun á rót og 

hækkandi hluta 

Mítur- og 

ósæðarlokuleki, 

MVP 

Útlitseinkenni 0 Nei 

3b Rótarvíkkun 
MVP, mítur- og 

ósæðarlokuleki 
Útlitseinkenni Nærsýn Nei 

4a 0 0 
Há og grönn, lausir liðir, 

hryggskekkja 
0 Nei 

4b 0 0   Liðleiki, löng og grönn Skjálga  Nei 

5a Ósæðarrof 
Mítur-, þríblöðku- og 

ósæðarlokuleki 
Útlitseinkenni - Nei 

5b Rótarvíkkun 
Ósæðarlokuleki, 

MVP+leki 

Hár og grannur, 

fuglsbrjóst 
EL Nei 

5c - - - EL  

6a Rótarvíkkun 

Mítur-, ósæðar- og 

þríblöðkulokuleki, 

MVP 

Hryggskekkja, 

útlitseinkenni, slitgigt 
EL Nei 

6b Rótarvíkkun 
MVP, ósæðar-

lokuleki 
Útlitseinkenni EL Nei 

7a - - Hryggskekkja, platfætur EL Nei 

7b Rótarvíkkun - 
Útlitseinkenni, langir 

fingur 
EL Nei 

7c - - Útlitseinkenni EL, nærsýni Nei 

8a Víkkun á ósæðarrót 
Míturlokugalli, 

ósæðarlokuleki 
Hár og grannur 0 Nei 

8b Rótarvíkkun MVP+leki Mjög hár, þröngur gómur 0 Nei 
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MVP=Mitral valve prolapse, EL=Ectopia lentis, 0=hefur ekki verið greint, -=Upplýsingar vantar 

 

 

4.1.2 Meðferð og aðgerðir 

Alls voru 8 einstaklingar af 35 eða 23% á fyrirbyggjandi lyfjameðferð. Allir voru þeir á beta hömlum. 

fjórir voru á atenólól, tveir á própranólól, einn á metoprolol og einn á ótilgreindum beta hamla. 

 Alls höfðu 43% sjúklingar farið í skurðaðgerð vegna einkenna og teikna. Tíu (29%) höfðu farið 

í aðgerð á hjarta- og æðakerfi, þar af þrír sem höfðu þurft á bráðaaðgerð að halda eftir ósæðarrof, 6 

höfðu fengið viðgerð á ósæðarrót, þrír höfðu farið í ósæðarlokuskipti og tveir í míturlokuskipti. Fjórir 

höfðu farið í aðgerð bæði á ósæð og lokum. Fimm (14%) höfðu farið í aðgerð á augum, fjórir vegna 

tilfærslu á augasteinum og fengu þá nýja augasteina og ein hafði þurft að fara í nokkrar aðgerðir 

vegna skjálgu. Þrír (9%) höfðu farið í aðgerð vegna stoðkerfiseinkenni, tveir fóru í hryggspengingu 

vegna alvarlegrar hryggskekkju og einn fékk lagfæringu á brjóstkassa vegna fuglsbrjósts. Einn 

einstaklingur hafði farið í aðgerð á bæði stoðkerfi og augum. Sjá mynd 4. 

 

 

 

 

9a 0 0 
Hryggvandamál, lausir 

liðir, há, útlimalöng 
0 Nei 

9b 0 MVP+leki Liðhlaup í hné 0 Nei 

10 Rótarvíkkun 
Mítur-, ósæðar- og 

þríblöðkulokuleki 
- - Nei 

11 Rótarvíkkun Ósæðarlokuleki - - Nei 

12 0 
Mítur-, ósæðar- og 

þríblöðkulokuleki 

Hryggvandamál, 

útlitseinkenni 
0 Nei 

13 - - - - Nei 

14 Ósæðarklofningur 
MVP, mítur- og 

ósæðarlokuleki 

Útlitseinkenni, liðleiki, 

langir fingur, holubrjóst 
0 Nei 

15 
Víkkun á rót og 

hækkandi hluta 

Mítur- og 

ósæðarlokuleki 
- - Nei 

16 0 0 Langar hendur og fingur EL Nei 

17 0 0 

Langur og grannur, 

hryggskekkja, 

útlimalangur 

- Nei 

18 0 MVP 
Hryggskekkja, löng og 

grönn, holubrjóst 
- Nei 
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                         Mynd 4: Aðgerðatíðni hjá heildarhópi (n=35) 

4.2 Ættrakning 

Fjölskylda 1 og 2 báru sömu stökkbreytinguna R2680C. Fjölskyldurnar eru skyldar og tengdar saman í 

formóður fædda 1841. Sjúklingur 16 sem virtist stakur tengist einnig í þessa sömu formóður. Sú 

formóðir átti 15 börn, 10 komust til fullorðinsára en aðeins fimm þeirra eiga afkomendur á lífi í dag, þrjú 

af þeim eiga afkomendur með staðfest Marfan heilkenni. Einn sonur þessarar formóður, fæddur 1877, 

átti 13 börn, 11 komust til fullorðinsára og 7 þeirra eiga afkomendur á lífi, tvö þeirra eiga afkomendur 

með staðfest eða líklegt Marfan heilkenni, þeir afkomendur tilheyra fjölskyldu 1 og 4. Fjölskylda 3 sem 

samanstendur af sex einstaklingum með staðfest Marfan heilkenni, þar af 4 látnum tengist 

formóðurinni tveimur ættliðum fyrir ofan, eða í formóður fædda 1775. Sú formóðir átti 12 börn, eitt utan 

hjónabands og 11 með eiginmanni sínum, 8 barnanna komust til fullorðinsára og 5 þeirra eiga 

afkomendur sem eru á lífi í dag. Tvö barnanna sem hún á með sitthvorum manninum eiga afkomendur 

með staðfest Marfan heilkenni. Það eru því 15 einstaklingar, 4 fjölskyldur og ein sem hafði virst stök, 

af þessum 35 núlifandi einstaklingum (43%) sem tókst að tengja upp í þessa sömu formóður fædda 

1775, sjá mynd 5. Frá núlifandi einstaklingum og til elstu þekktu formóður eru 16 skylduarfberar, þar af 

einn sem er enn á lífi. Meðalaldur núlifandi sjúklinga og skylduarfbera er 41 ár ± 21, aldursbil 7-90 ár. 

Meðallifun allra látinna arfbera og skylduarfbera er 63 ár ± 20 ár, aldursbil 22-93 ár. Meðallifun arfbera 

og skylduarfbera sem erfðu sjúkdómsgen frá föður er 65 ár ± 23 ár, aldursbil 22-93 ár. Meðallifun 

arfbera sem erfðu sjúkdómsgen frá móður er 60 ± 20 ár, aldursbil 22-79 ár.  

 Fjölskylda 7 samanstendur af systkinum með staðfest Marfan heilkenni og náskyldum frænda 

þeirra með líklegan sjúkdóm. Eiga þau sama afa sem hefur farið í augasteinaskipti. Fjölskyldan er því 

rakin saman í sama forföður í öðrum ættlið fæddan 1925. Sá á 5 uppkomin börn og tvö þeirra eiga 

börn með staðfest eða líklegt Marfan heilkenni. Fjölskyldan samanstendur því af þremur einstaklingum 

með staðfest eða líklegt Marfan heilkenni og þremur skylduarfberum. Allir einstaklingarnir eru enn á 

lífi. Meðalaldur þeirra er 46 ár ± 28 ár, aldursbil 21-90 ár. 

 Að meðaltali var mesti skyldleiki milli einstaklinga með Marfan heilkenni frá 7.-8. ættlið. Allir 

voru þeir skyldir á fleiri en einn veg.  
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4.3 Stökkbreytingar 

4.3.1 R2680C 

Aðeins sjö einstaklingar úr tveimur fjölskyldum eða 21% höfðu farið í genapróf, allir 5 einstaklingarnir 

úr fjölskyldu 2 og systur úr fjölskyldu 1. Allir genaprófaðir sjúklingar báru stökkbreytinguna R2680C 

sem er að finna í útröð 63 í FBN1 geninu. Stökkbreytingin er einbasa mislesturs (e. missense) 

stökkbreyting. Gert var ráð fyrir að aðrir fjölskyldumeðlimir greindir með Marfan heilkenni en höfðu ekki 

farið í genapróf bæru sömu stökkbreytingu og eru einstaklingarnir því 10 talsins.  

Meðalaldur einstaklinganna er 42 ár ± 24, aldursbil 7-90 ár. Þrír (30%) hafa ósæðarteikn, 

víkkun í rót og rishluta, einn (10%) þeirra hefur fengið ósæðarrof. Tveir einstaklinganna (20%) hafa 

verið með lokuvandamál, míturlokubakall eða ósæðarlokuleka. Sjö hafa stoðkerfiseinkenni eins og 

einkennandi útlit, skekkt hlutföll milli faðms og hæðar og milli neðri líkamsparts og þess efri, aukinn 

liðleika, holubrjóst og platfót. Tilfærsla augasteins fannst í tveimur þeirra (20%). Sjá má samanburð á 

tíðni teikna og einkenna milli einstaklinga með stökkbreytingu R2680C og þeirra með óþekkta 

stökkbreytingu á mynd 6. Einn einstaklingur hafði aðeins einkenni frá augum, annar hafði 

ósæðarteikn, lokuvandamál og einkenni frá augum, einn einstaklingur hafði ósæðarteikn og 

stoðkerfiseinkenni og 2 höfðu vandamál frá hjartalokum auk stoðkerfiseinkenna. Fjórir hafa fengið 

greiningu byggða aðeins á stoðkerfi og jákvæðu genaprófi og 1 hafði aðeins jákvætt genapróf. 

 

 

Mynd 6: Stökkbreyting R2680C og óþekktar arfgerðir 

Samanburður einkenna og teikna milli einstaklinga með stökkbreytingu R2680C og þeirra með óþekkta 

stökkbreytingu. Munur var ekki marktækur fyrir nein einkenni eða teikn (p=0.29, p=0,06, p=0,66, p=0,43) 
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4.3.2 C1097Y 

Einn látinn einstaklingur með staðfest Marfan heilkenni hafði farið í genapróf, sá hafði nýbura Marfan 

heilkenni. Hann var eini sjúklingurinn sem fannst sem hafði verið með staðfest nýbura Marfan 

heilkenni. Sá bar stökkbreytinguna C1097Y í útröð 26. Stökkbreytingin er mislestursstökkbreyting. 

Foreldrar hans fóru einnig í genapróf en þau reyndust ekki hafa stökkbreytingu í FBN1 geni, þannig að 

um nýja stökkbreytingu er að ræða. Þessi einstaklingur hafði greinst með míturlokugalla í móðurkviði 

og greindist með nýbura Marfan heilkenni örfáum dögum eftir fæðingu. Við skoðun reyndist hann með 

stoðkerfiseinkenni sem samrýmast Marfan heilkenni, var langur, grannur og útlimalangur og með 

önnur útlitseinkenni. Hann hafði tilfærslu augasteina og var nærsýnn. Við ómskoðun fannst veruleg 

ósæðarvíkkun og stækkað hjarta, hann hafði míturlokubakfall með miklum leka og þríblöðkulokuleka. 

Einnig hafði hann blöðrur á lungum og hafði fengið skyndilegt loftbrjóst (e. spontaneous 

pneumothorax). Þessi einstaklingur fór þegar hann var 12 mánaða í stóra aðgerð þar sem gert var við 

ósæðarrót og míturloku, sú viðgerð dugði skammt og lést þessi einstaklingur úr hjartabilun af völdum 

langvarandi míturlokuleka er hann var 18 mánaða gamall. Þekktar stökkbreytingar í FBN1 geni er 

valda Marfan heilkenni á Íslandi má sjá á mynd 7. 

 

 

 

 

Mynd 7: Þekktar stökkbreytingar er valda Marfan heilkenni á Íslandi.  

Mynd byggð á heimild [61]. 
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5 Umræða 

5.1 Rannsóknarþýði 

5.1.1 Sjúklingahópurinn 

Á Íslandi eru 35 einstaklingar greindir með Marfan heilkenni, 18 karlmenn og 17 konur, algengið er því 

10,5/100.000. Það er nokkuð hærra en í íslensku rannsókninni frá því 1996 þar sem algengið mældist 

6,5/100.000 [3]. Þessi tala samrýmist þó þeim niðurstöðum sem aðrar rannsóknir út í heimi hafa sýnt 

en þær eru á bilinu 4,6-30/100.000 [4, 9-12]. Ástæður fyrir þessu aukna algengi geta verið nokkrar, t.d. 

betri greiningaraðferðir, sem gerir það að verkum að fleiri væg tilfelli af sjúkdómnum eru greind, aukin 

lifun með bættri meðferð og eftirfylgni og vitundarvakning á mikilvægi þess að skoða ættingja sjúklinga 

sem greinast með heilkennið, jafnvel þótt þeir hafi ekki sjáanleg einkenni sjálfir.  

Sjúklingar með þekkta fjölskyldusögu voru 74% og stakir 26%, hlutföllin eru því svipuð og 

niðurstöður hafa sýnt annarsstaðar [13]. Það gæti þó verið að við séum að ofmeta hlutfall stakra 

einstaklinga á þessu stigi. Skráning fjölskyldusögu í sjúkraskrám er verulega ábótavant og er það 

algengara en ekki að fjölskyldusaga sé ekki skráð í sögukerfið. Þetta er auðvitað mjög slæmt í eins 

alvarlegum erfðasjúkdómi og Marfan heilkenni er. Það getur einnig komið fyrir að vitneskja um 

sjúkdóminn í fjölskyldunni í raun týnist og jafnvel þó fjölskyldusaga sé um sjúkdóminn þá viti núverandi 

kynslóð ekki af því. Það geta verið nokkrar ástæður fyrir því t.d. ef einstaklingur með Marfan heilkenni 

elst ekki upp með foreldri og veit ekki sögu þess, eða það að foreldri sem hefur haft sjúkdóminn og 

jafnvel forfeður lengra aftur deyi af öðrum orsökum eins og t.d. slysförum áður en sjúkdómur hefur 

komið fram. Þá er það inni í myndinni að mismunandi tjáningarstig (e. expressivity) sjúkdómsins hafi 

þessi áhrif [62]. Hluti einstaklinga með Marfan heilkenni fá bæði lítil og væg teikn eða einkenni. Þessir 

einstaklingar geta þó átt afkvæmi sem fá alvarlegan sjúkdóm, þá getur það komið fyrir að afkvæmi 

greinist og ef ekki er skimað fyrir sjúkdómnum hjá fleirum í fjölskyldunni þá er hægt að missa af 

sjúkdómsgreiningu í foreldri vegna skorts á einkennum. Sterkt dæmi um mismunandi tjáningarstig er 

að sjá í sjúklingahóp þessarar rannsóknar, þar er einstaklingur 1a með engin ósæðarteikn og því ekki 

með lífshættulegan sjúkdóm, barn hans, einstaklingur 1b er einnig án ósæðarteikna en hefur vægan 

lokugalla, þrjú barnabarna hans hafa greinst með Marfan heilkenni og hafa 2 þeirra ósæðarteikn, 

einstaklingar 1d og 1e, einstaklingur 1e hafði auk þess lokuvandamál, eitt systkina þeirra, einstaklingur 

1c hafði engin einkenni utan stoðkerfiseinkenna. Hér má því sjá gott dæmi um mismunandi 

tjáningarstig bæði milli kynslóða og innan systkinahóps en allir einstaklingarnir bera sömu 

stökkbreytingu. Það má því vel vera að það séu færri einstaklingar í staka hópnum og getur það t.d. 

komið í ljós með niðurstöðum úr genaprófum.  

 Staðfest fjölskyldusaga sýndi mest þrjá ættliði og minnst einn þegar um systkini var að ræða. 

Það að 2 eða fleiri systkini greinast án þess að hafa frekari sögu getur verið af þremur ástæðum, 

rangfeðrun, annað foreldri ber stökkbreytinguna en hefur ekki verið greint eða að ástandið hafi orsakist 

af nýrri stökkbreytingu. Það að systkini beri sömu nýju stökkbreytinguna án þess að hana sé að finna í 

foreldrum getur útskýrst af svokallaðri kynkirtla tíglun (e. gonadal mosaicism). Þá er hluti af kynfrumum 

foreldris með stökkbreytta genið. Þar sem stökkbreytingin er aðeins í kynfrumunum en ekki í 
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líkamsfrumum foreldris þá kemur sjúkdómsástand ekki fram í foreldri en sjúkdómsgenið getur þó borist 

áfram til afkomenda, þetta er nokkuð vel þekkt fyrirbæri í ríkjandi erfðasjúkdómum [63, 64]. 

 Taka ætti niðurstöður um tíðni einkenna, meðferðar og aðgerða með fyrirvara. Allar 

upplýsingar eru fengnar úr gögnum Landspítala, Erfðafræðinefndar og Læknaseturs. Það eru auðvitað 

mikið af fólki sem kemur að skráningu þessara upplýsinga, upplýsingarnar eru því misítarlegar og 

misgóðar. Þetta getur skapað skekkju í niðurstöðum. Einnig er líklegt að einhverjir einstaklinganna 

hafa leitað sér aðstoðar á heilsugæslum eða á stofum utan spítala og upplýsingar úr heimsóknum 

þangað er sjaldnast að finna í gögnum LSH. Það má því vera að við séum að vanmeta tíðni einkenna, 

meðferðar og aðgerða og má vel gera ráð fyrir því að með því að fá betri upplýsingar frá 

einstaklingunum sjálfum þá muni þessar niðurstöður breytast.  

 

5.1.2 Ættrakning 

Það tókst að rekja saman 15 núlifandi einstaklinga auk fjögurra látinna einstaklinga með staðfest 

Marfan heilkenni til sömu formóður fædda 1775. Þetta er stór ættbogi en auk þessara 15 einstaklinga 

eru 4 látnir einstaklingar með staðfest Marfan heilkenni og 16 skylduarfberar í trénu. Á þessu stigi 

rannsóknarinnar er ómögulegt að fullyrða um að þessi ættrakning sé 100% rétt. Skyldleiki þessara 

einstaklinga er vissulega mikill en Ísland er lítið land og eru langflestir Íslendingar skyldir á einhvern 

hátt, einnig eru aldrei allir forfeður og formæður einstaklinga skráð í Íslendingabók sem gæti leitt til 

rangrar rakningar. Það sem eykur trú okkar á gildi þessarar rakningar er að 13 af einstaklingunum eiga 

ættir að rekja til þriggja systkina fæddra á seinni hluta 19. aldar, en þannig mynstur gefur alltaf 

ákveðna vísbendingu um hvernig sjúkdómsgen liggur í ættum. Þrátt fyrir það er samt alltaf möguleiki á 

að hluti ættrakningarinnar sé byggður á tilviljun. Það má auka trúverðugleika rakningarinnar en með 

vitneskju um stökkbreytingar allra aðila væri hægt að gera betri ályktanir um ættrakningu. Ef kemur í 

ljós að allir einstaklingar í trénu beri sömu stökkbreytingu myndi það hjálpa til við að staðfesta 

ættrakninguna sem hefur nú þegar verið gerð, einnig er líklegt að hægt verði að tengja fleiri inn í þetta 

tré út frá niðurstöðum genaprófa og einnig búa til ný tré komi aðrar stökkbreytingar í ljós. Á þessu stigi 

höfum við aðeins 16 skylduarfbera og er það of lág tala til að meta marktækni í breytingu á lifun í 

gegnum aldirnar og foreldraáhrif. Ætla má að við þyrftum að fá a.m.k. 50-100 skylduarfbera til að gera 

þetta vel. Þess má geta að fjöldi arfbera og skylduarfbera í rannsóknum á arfgengri heilablæðingu var 

300. 

 

5.1.3 Stökkbreytingar 

Tvær stökkbreytingar eru þekktar í einstaklingum með Marfan heilkenni á Íslandi, stökkbreytingin 

R2680C í útröð 63 sem veldur klassísku Marfan heilkenni og C1097Y í útröð 26 sem veldur nýbura 

Marfan heilkenni. Báðar stökkbreytingarnar eru einbasa mislestursstökkbreytingar sem þýðir að gallað 

gen kóðar á einum stað fyrir annarri amínósýru en heilbrigt gen hefði kóðað fyrir. Stökkbreytingar 

lenda báðar í svokölluðum kalsíumbindandi þekjuvefsvaxtarþáttalíkum svæðum (e. calcium binding 
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epithelial growth factor like domains, cbEGF lík svæði). Stökkbreytingar í þessum svæðum skiptast í 

þrjá hluta, stökkbreytingar sem valda vitlausri pökkun prótína vegna breytinga á 

tvíbrennisteinstengjum (e. disulphide bonds), stökkbreytingar með áhrif á kalsíum tengi og þær sem 

valda truflun á tengslum milli sameinda [65]. Ekki hefur þó með sannfærandi hætti verið hægt að 

tengja ákveðnar arfgerðir við svipgerðir með afgerandi hætti þó ýmsar vísbendingar hafa fundist.  

 Í stökkbreytingu R2680C er það basinn týmín (e. thymine, T) sem kemur í stað sýtósíns (e. 

cytosine, C) í basastöðu 8038. Það veldur því amínósýran systein (e. cysteine) myndast í stað 

amínósýrunnar argínín (e. arginine) í amínósýrustöðu 2680 í útröð 63. Prótínið missir þá eðlilega virkni 

sína. Þessari stökkbreytingu hefur verið lýst áður í öðrum löndum. Henni er lýst sem mildri 

meinvaldandi stökkbreytingu, svipgerð lýsir sér aðallega með einkennum frá augum og stoðkerfi, hjá 

einum einstaklingi fannst míturlokubakfall en víkkun á ósæðarrót hefur ekki verið lýst áður [25]. Ef við 

skoðum þessa 10 einstaklinga í rannsóknarþýðinu sem hafa stökkbreytingu R2680C þá hafa þrír 

víkkun í ósæðarrót, þetta er því í fyrsta sinn sem víkkun í ósæðarrót er lýst sem afleiðingu af þessari 

stökkbreytingu. Ósæðarteikn sem afleiðing af stökkbreytingu R2680C virðist því vera afar sjaldgæf, 

það er þó ekki marftækur munur á tíðni ósæðarteikna milli einstaklinga með stökkbreytingu R2680C 

og þeirra með óþekkta stökkbreytingu í sjúklingaþýði. Þar sem þýðið er mjög lítið skal taka þeim 

niðurstöðum með fyrirvara. Það gæti verið að einstaklingar í hópi óþekktra stökkbreytinga beri 

stökkbreytingu R2680C eða aðrar vægar stökkbreytingar gætu leynst í hópnum. Önnur ástæða getur 

verið að um vangreiningu á teiknum sé um að ræða. Ósæðarteikn virðast einnig vera sjaldgæfari í 

Marfan heilkenni á Íslandi yfir höfuð miðað við önnur lönd, um 50% á Íslandi á móti 70-80% annars 

staðar. [3, 5, 6, 16]. Ástæður þess samrýmast þeim að framan, hlutfall vægra stökkbreytinga getur 

verið hátt, ógreindir einstaklingar geta verið margir, mismunagreiningar geta skekkt hlutfall og einnig er 

heildarþýðið lítið. 

  Í stökkbreytingu C1097Y er basanum gúanín (e. guanine) skipt út fyrir basann alanín (e. 

alanine) í basastöðu 3290. Það veldur því að amínósýran týrósín (e. tyrosine) myndast í stað systeins 

í amínósýrustöðu 1097 í útröð 26. Stökkbreytingin veldur nMFS en þessari stökkbreytingu hefur aldrei 

verið lýst áður. Það er þó þekkt er að stökkbreytingar sem lenda á þessu svæði valdi nMFS. [25] Þar 

sem foreldrar hans voru báðir neikvæðir um stökkbreytinguna má ætla að um nýja stökkbreytingu sé 

að ræða en hlutfall nýrra stökkbreytinga er hærra í nMFS en í hinu klassíska MFS. [8] 

 

5.2 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 

Ísland hefur í gegnum aldirnar verið frekar einangrað, fáir innfluttir og burtfluttir. Það er mikill styrkur í 

rannsókn sem þessari, þar sem fjölskyldulægni sjúkdóms er skoðuð en rannsókn sem þessa væri 

líklega ekki hægt að gera neins staðar annarsstaðar í heiminum en á Íslandi vegna varðveislu gagna. 

Skráning í prestþjónustubækur varð skylda árið 1735 og þó að bækurnar hafi varðveist misvel og 

einhverjar bækur hafi glatast þá eru þær sem eftir eru einstök heimild um Íslendinga á fyrri árum. Árið 

2003 var Íslendingabók opnuð fyrir almenningi en skráning í hana er að mestu byggð á upplýsingum 

úr kirkjubókum. Íslendingabók er eini ættfræðigrunnurinn í heiminum sem nær til heillar þjóðar og ætla 

má að í henni sé að finna upplýsingar um yfir 95% Íslendinga sem uppi hafa verið frá því fyrsta 
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manntalið var gert árið 1703. Auðvelt er því að rekja ættir fólks og eru til upplýsingar um einstaklinga 

allt aftur til landnáms [66]. Annar styrkur þessarar rannsóknar er að einn og sami einstaklingur safnar 

saman öllum upplýsingum og vinnur úr þeim. Smæð íslensku þjóðarinnar er aftur styrkur þegar þarf að 

ná til allra greindra einstaklinga á landsvísu, auðvelt er að nálgast helstu upplýsingar um einstaklinga 

og fyrir flesta er frekar stutt að fara til að mæta í viðtal og blóðtöku.  

 Helstu takmarkanir eru áreiðanleiki safnaðra gagna. Gögnin eru fengin á mörgum mismunandi 

stöðum því engin samhæfing um skráningu þeirra. Gögn eru upprunalega skráð af mismunandi fólki 

og eru upplýsingar misítarlegar, einnig voru gögn sem ekki voru til rafrænt eða á prenti misvel farin og 

oft erfitt að lesa úr upplýsingum. Það kom fyrir að upplýsingar frá mismunandi stöðum stönguðust á og 

þá er erfitt að greina á milli réttra og rangra upplýsinga. Annað vandamál var að gögn fundust ekki um 

alla, þetta var algengara eftir því sem lengra var farið aftur í tíma. Það voru þá helst upplýsingar um 

dánarorsakir sem voru oft af skornum skammti, bæði í kirkjubókum og dánarvottorðum. T.d. var 

algengt var að dánarmein fólks væri skráð sem óskilgreindur hjartasjúkdómur og ef krufning var ekki 

framkvæmd þá er erfitt að komast að réttri dánarorsök.  

 

5.3 Lokaorð 

Ljóst er að Marfan heilkenni er að finna hér á landi í svipuðu mæli og annars staðar. Vel má þó gera 

ráð fyrir því að ógreinda einstaklinga sé að finna í samfélaginu. Allar samsetningar eru að finna af 

teiknum og einkennum jafnvel meðal einstaklinga með sömu stökkbreytingu. Ljóst er einnig að 

sjúkdómurinn liggur í ættum og vegna smæðar Íslands má gera ráð fyrir að með meiri upplýsingum um 

stökkbreytingar verði hægt að rekja meirihluta einstaklinga saman. 

 Í rannsóknum á arfgengri heilablæðingu eru uppi kenningar um áhrif mataræðis á 

meinmyndun sjúkdómsins og er ýmislegt sem styður þær kenningar. Ef rétt reynist er augljóst að 

jákvætt er að geta þróað meðferðarmöguleika sem byggja á breytingum í fæðu miðað við t.d. 

lyfjameðferð. Því er mikilvægt að spyrja sig að því hvort það sama eigi við um aðra sjúkdóma. 

Næsta skref er að hitta þessa einstaklinga og fá upplýsingar um einkenni, teikn, fjölskyldusögu, 

meðferð og aðgerðir. En þannig má mynda góðan gagnagrunn af samsetningu einkenna hvers og eins 

og kannski má seinna meir skoða það með tilliti til stökkbreytinga. Einnig verður öllum boðið að gefa 

blóðsýni. Upplýsingar um stökkbreytingar sjúklinga verða fengnar úr gagnagrunn Íslenskrar 

erfðagreiningar séu gögn til þar. Ef gögn um einstaklinga finnast ekki í grunni Íslenskrar 

erfðagreiningar verða sýnin send til Johns Hopkins spítala í Baltimore þar sem undirrituð mun 

raðgreina fibrillín-1 genið og flanka. Þá er vonandi hægt að finna allar þær stökkbreytingar er valda 

Marfan heilkenni á Íslandi. Komi það í ljós að margir einstaklingar hafi sömu stökkbreytingu, þá nýtast 

upplýsingar um flanka í kringum genið til að meta aldur stökkbreytinganna, því eftir því sem 

stökkbreyting er eldri þeim mun minni verður setröðin (e. haplotype) sem stökkbreytingin er á. Að því 

loknu verður ættrakning endurskoðuð, fleiri skylduarfberar fundnir og lifun skoðuð með tilliti til 

framfærslu og foreldraáhrifa. Ef kemur í ljós lifun hefur breyst bendir það til áhrifa umhverfis á 

svipgerðina. 
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