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A Marfan-szindróma a szervezet kötőszöveti állományát érintő öröklődő betegség, amely Magyarországon hozzá-

vetőleg 2–3000 személyt érint. A betegség manifesztációi multiszisztémásak, ezért a kórismézés sokszor nehézsé-

gekbe ütközik. Az „Országos Marfan Regiszter” jelenleg közel 250 Marfan-szindrómában szenvedő beteg adatait 

tartalmazza, s ez a szám dinamikusan növekszik. Célok: A Marfan-szindrómás magyar személyek biológiai mintái-

nak, klinikai adatainak és életmódfelmérőinek összegyűjtése. Módszerek: A szelekció során olyan betegekre esett a 

választás, akiknél a cardiovascularis és a szisztémás érintettség, illetve a családi kórelőzmény alapján az átdolgozott 

Gent-nozológia értelmében egyértelműen megállapítható a Marfan-szindróma fennállása. Eredmények: Az adatbázis 

alapján 102 Marfan-szindrómában szenvedő személyt tartalmaz a biobank, amely 55 személy cDNS-mintáját, 102 

személy genomi DNS- és szérummintáját foglalja magába. A biológiai minták mellett minden személyről nemzet-

közileg validált fi zikai aktivitási, táplálkozási és pszichológiai kérdőívek alapján gyűjtött adatot is tartalmaz a biobank. 

Következtetések: A Marfan Biobank genetikai, génexpressziós és fehérjeszintű kutatások gyors megterve zését teszi 

 lehetővé. A biobank hozzájárul a kórkép alaposabb megismeréséhez és a hazai betegek ellátásához egyaránt.

Orv. Hetil., 2012, 153, 296–302.
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The establishment of the Marfan syndrome biobank in Hungary

Marfan syndrome is a genetic disorder of the connective tissue, which affects approximately 2000–3000 individuals 

in Hungary. Given its multi-systemic manifestations, this disorder is often diffi cult to diagnose. To date, the Na-

tional Marfan Register system contains approximately 250 cases, and this number is dynamically increasing. Aims: 

Collection of data from biological samples, clinical parameters, and lifestyle factors in Hungarian patients with Mar-

fan syndrome. Methods: In terms of the criteria used for selection, those cases were chosen where the disorder could 

be clearly diagnosed on the basis of the patients’ cardiovascular and systemic symptoms, as well as of their family 

history, in line with the guidelines set by the Revised Ghent Nosology. Results: For the purposes of developing the 
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biobank used for the research, 102 cases were selected from the Marfan Register (cDNA from 55 patients, genomic 

DNA and serum from 102 patients). In addition to the samples, data have been obtained by using internationally 

validated surveys to further examine the role of physical activity, nutrition and various psychological factors. Conclu-

sions: The establishment of the Marfan Biobank enables  scientists to effectively carry out research based on ge-

netic,  gene-expression and protein analysis.  The biobank also provides new opportunities to study Hungarian 

 patients with Marfan syndrome. Orv. Hetil., 2012, 153, 296–302.

Keywords: Marfan syndrome, National Marfan Register system, biobank, DNA, genetics
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Rövidítések

ACTA2 = α-aktinin-2 gén; BBMRI = Biobanking and Bio-

molecular Resources Research Infrastructure; COL3A1 = kol-

lagén 3-α-1 gén; EMI = Exercise Motivations Inventory; 

 ETT-TUKEB = Egészségügyi Tudományos Tanács Tudo-

mányos és Kutatásetikai Bizottság; FBN-1 = fi brillin-1 gén; 

IPAQ= International Physical Activity Questionnaire; MMA = 

Magyar  Marfan Alapítvány; MNA = Mini Nutritional Assess-

ment; NOTCH1 = notch homológ 1 gén; PXE = Pseudoxan-

thoma Elasticum; SLC2A10 = solute carrier family 2 (facilitat-

ed glucose transporter) member 10 gén; TGF-β = transforming 

growth factor beta; TGFBR2 = 2-es típúsú TGF-β receptor

A biobankok a biológiai mintákat és az azokhoz tartozó 

adatokat tartalmazzák. A humán biobankok a szövet-

gyűjtemények mellett magukban foglalják az adott 

 mintához tartozó, részletes klinikai, biokémiai és gene-

tikai adatokat, így a biomedicinális kutatások fontos 

alapjául szolgálhatnak [1]. Kutatási és orvosi céllal szá-

mos országban hoztak létre nemzeti biobankhálóza-

tokat [1, 2]. Az Európai Unió három éve indította el 30 

ország részvételével a BBMRI-projektet (Biobanking 

and Biomolecular Resources Research Infrastructure), 

amely elsősorban a nemzeti és nemzetközi biobankok 

működését koordinálja [2]. Az adatbankok informá-

ciót  nyújthatnak a betegségek kialakulásában szerepet 

játszó környezeti és genetikai kockázati tényezőkről, 

így  segíthetik a kórismézést, valamint az új diagnosz-

tikai eljárások kifejlesztését, a gyógyszerhatóanyag-tesz-

telést és a farmakogenetikai kutatásokat [3].

Egyes komplex betegségek, mint például a Marfan-

szindróma, molekuláris alapjainak felderítésében is ki-

emelkedő jelentőséggel bírhatnak a biobankhálózatok. 

A  Pseudoxanthoma Elasticum (PXE) International 

 nemzetközi biobankot 1995-ben hozták létre, amely a 

PXE-betegség genetikai hátterének felfedezését tette 

 lehetővé [4]. Azóta a betegségalapú biobankrendsze-

rek  száma gyorsan növekszik. Hazánkban is több kez-

deményezés volt és van a betegség, illetve betegségcso-

port-specifi kus biobankállományok létrehozására [5, 6].

A Marfan-szindróma a szervezet kötőszöveti állo-

mányát érintő autoszomális dominánsan öröklődő be-

tegség, amelynek prevalenciája 1:3000–1:5000 [7]. Ma-

gyarországon hozzávetőleg 2–3000 személy szenved a 

kórképben. A betegség manifesztációi több szervet, 

 főként a szemet, a vázrendszert és a cardiovascularis 

rendszert érintik, emellett időnként a bőrt, a légzőszer-

vet és a kemény agyhártyát érintő elváltozások is meg-

fi gyelhetők. A betegségben szenvedők élettartamát 

 döntően a cardiovascularis eltérések határozzák meg, 

amelyek közül kiemelendő a felszálló aorta dilatációja, 

az akut, ritkábban krónikus lefolyású „A” típusú aorta-

dissectio, illetve a kéthegyű billentyű elégtelenségével 

gyakran társuló mitralis prolapsus. Friss kutatási ered-

mények utalnak egy további, a szív- és érrendszert érintő 

megjelenés, a Marfan-cardiomyopathia létezésére [8].

A Marfan-szindróma genetikai háttere és molekuláris 

patogenezise még nem teljesen tisztázott. A komplex 

klinikai tünetegyüttes hátterében nagy valószínűséggel 

a  fi brillin-1 gén (FBN-1) mutációja, illetve a TGF-β 

(transforming growth factor beta) jelátviteli útvonal 

 aktivációjának következményes megváltozása áll. Az 

 esetek egy részében ez utóbbi eltérés nem az FBN-1-, 

hanem a TGFBR2-gén hibájára vezethető vissza [9]. 

A TGFBR2 mutációja esetén 2-es típusú Marfan-szind-

rómáról (MFS2) beszélhetünk, amely jelentős átfedést 

mutat a 2006-ban leírt Loeys–Dietz-szindrómával 

[10]. A változatos klinikai tünetek kialakulásában való-

színűleg más gének, mint például a kollagén 3α1 

( COL3A1) gén, a solute carrier family 2 (facilitated 

glucose transporter) member 10 (SLC2A10) gén, az 

α-aktinin-2 (ACTA2) gén, valamint a notch homológ 1 

(NOTCH1) gén [11] is szerepet játszanak. A betegség 

etiológiája  tehát összetett, ami nehezíti a diagnózist, 

 valamint a megfelelő kezelési módszerek kiválasztását, 

ezenkívül szükségessé teszi olyan diagnosztikus krité-

riumrendszerek alkalmazását, amelyek elsősorban a kli-

nikai tünetekre támaszkodva teszik lehetővé a szind-

róma  kellő érzékenységű és specifi kus kórismézését. 

E  kritériumrendszerek közül jelenleg az úgynevezett 

„Gent-nozológia” 2010-ben közölt, átdolgozott válto-

zatát tekinthetjük irányadónak [12].

Célkitűzés

Célul tűztük ki egy rendszerezett, nagy elemszámú 

biobank létrehozását, amely segítséget nyújthat a széles 

skálán karakterizálható fenotípusok hátterében álló mo-
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1. táblázat A Marfan Biobankban szereplő esetszámok és adatok

Biobank
Biobank-alcsoportok

Vérvétel Szájnyálkahártya-mintavétel

Betegek 102 55 47

Férfi  60 34 26

Nő  42 21 21

18 év alatti  12  2 10

18 év feletti  90 53 37

Szívsebészeti beavatkozáson átesett  57 44 13

– Profi laktikus aortagyök-rekonstrukció  21 18  3

– Aortaannulectasia  17 15  2

– „A” típusú aortadissectio  15 11  4

– Mitralis prolapsus   2  1  1

lekuláris biológiai folyamatok feltárásában. Az ismere-

tek  bővülése lehetőséget teremt az újabb molekuláris 

diagnosztikai eljárások bevezetésére a klinikumban.

Anyag és módszer

Betegek kiválasztása

A Magyar Marfan Alapítvány (MMA) által gondozott 

Országos Marfan Regiszter adatait felhasználva, az át-

dolgozott Gent-nozológia kritériumait szem előtt 

 tartva választottuk ki a vizsgálatba bevonandó páciense-

ket. A kiválasztás fő szempontjai: a Marfan-szindróma 

fennállásának ideje, a szisztémás és a cardiovascularis 

érintettség, illetve a családi halmozódás fi gyelembevé-

telével történő, kétséget kizáró betegségigazolás volt. 

További jellemzők (többek között a szívsebészeti 

 anamnézis és a vázrendszeri eltérések mértéke) alapján 

két alcsoportot alakítottunk ki, amelyek esetében eltérő 

mintavételi eljárást alkalmaztunk (vérvétel, illetve száj-

nyálkahártya-mintavétel).

Mintavételi eljárás

A kutatásba bevont személyek mindegyikétől biológiai 

mintát vettünk. Kétféle mintavételi eljárást alkalmaz-

tunk: vérvételt vagy szájnyálkahártya-mintavételt. A bio-

lógiai minták feldolgozását követően genomi DNS-t 

 tárolunk –20 °C-on a szakmai elveknek megfelelően. 

Azokban az esetekben, ahol vérvétel történt, a pácien-

sektől DNS- és RNS-mintát (cDNS-minta), valamint 

szérumot is tárolunk a biobankban (1. táblázat).

Fizikai aktivitás mérése

Kérdőívünkkel a betegek átlagos fi zikai aktivitását, vala-

mint az életük során folytatott sporttevékenységét kí-

vánjuk felmérni (1. ábra). További célunk a sportra/

rendszeres fi zikai aktivitásra irányuló motivációs ténye-

zők megismerése. Kérdőívünk tartalmaz a sportolás/ 

fi zikai aktivitás során esetlegesen fellépő kockázati 

 tényezők kiszűrésére irányuló kérdéseket. A fi zikai akti-

vitásra és sportra vonatkozó kérdőívünk a következő 

nemzetközileg validált kérdőívek magyar nyelvű adap-

tációjára épül: International Physical Activity Question-

naire (IPAQ) [13, 14], Exercise Motivations Inventory 

(EMI) [15, 16, 17], valamint a Lifetime Physical Acti-

vity Questionnaire [18]. A felsorolt kérdőívek, valamint 

az azokkal kapcsolatos validálási tanulmányok a Physi-

cal Activity Questionnaire Database-ben (PAQD) érhe-

tők el [19].

Táplálkozási felmérés 

és a tápláltsági állapot szűrése

A páciensek tápláltsági állapotát validált vizsgálati esz-

közzel (Mini Nutritional Assessment, MNA) szűrjük 

[20]. A teljes MNA-kérdőív négy – az antropometriai, az 

általános, a táplálkozási és a szubjektív megítélésre vo-

natkozó – részből áll. Az általános kérdések a mozgási 

képesség, a betegségek, a neuropszichiátriai problémák, 

az önálló életvitel, a gyógyszerszedés vonatkozásában 

nyújtanak információt. A többi, tápláltsági állapotot 

meghatározó módszerrel ellentétben a táplálkozási szo-

kások felvétele részletgazdag: így az étkezések száma és 

módja, valamint a folyadékfogyasztás, fehérje- és rost-

bevitel is szerepel a kérdések között. A szubjektív meg-

ítélés kérdéskörét az eszköz a tápláltsági és az egészségi 

állapot önértékelésével számszerűsíti. Validált táplálko-

zási naplóval értékeljük a napi energia- és tápanyagbevi-

telt közel száz paraméter vonatkozásában, a NutriComp 

program segítségével.

Pszichológiai felmérés

A lelki egészséget, illetve mentális állapotot többféle 

teszt felvételével mértük. Ennek megfelelően, egyrészt 

alkalmaztuk a Beck-depresszióskála magyar nyelvű, rö-
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1. ábra A Marfan Biobank létrehozásának lépései

vidített változatát, másrészt a szorongás szintjét a Spiel-

berger által kifejlesztett STAI kérdőívvel mérjük, amely-

nek magyar standardját Sipos és mtsai készítették el [21, 

22]. A módszer kétféle szorongásformát különít el, 

a  tudatos ingerfeldolgozásban szerepet játszó aktuális ál-

lapotszorongást (state), és a szorongásra való hajlam ál-

tal meghatározott, úgynevezett vonásszorongást (trait). 

Végezetül, az élettel való elégedettséget a Diener-féle, 

élettel való elégedettség kérdőívvel, valamint a Berni 

szubjektív jóllét kérdőív segítségével vizsgáltuk meg 

[23, 24]. A betegek hosszú távú céljait az úgynevezett 

Aspirációs kérdőív alapján mértük, amelyet Komlósi és 

mtsai validáltak magyar nyelvre [25, 26]. A mérőeszköz 

az egyének külső és a belső céljait képes feltérképezni 

és csoportosítani. 

Etikai engedély

A kutatáshoz szükséges ETT-TUKEB engedéllyel ren-

delkezünk. A munkánk során a humángenetikai adatok 

védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, 

valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 

törvény szabályozásait tartjuk szem előtt [27]. A pá-

ciensek az ETT-TUKEB által meghatározott és elfo-

gadott tájékoztató és beleegyező nyilatkozatokat töl-

tötték ki és írták alá. A kutatásban történő részvételt 

minden esetben szakorvosi konzultáció előzi meg, ahol 

a páciens teljes körű tájékoztatása megtörténik. A DNS-

biobankba azok a betegek kerültek, akik az ehhez szük-

séges tárolási nyilatkozatot aláírták. A páciensek a bele-

egyezésüket bármikor visszavonhatják írásban, a követést 

bármikor megszakíthatják anélkül, hogy ez szakorvosi 

ellátásukat hátrányosan befolyásolná. A kutatás eredmé-

nyeiről a részt vevő páciensek tudományos ismeretter-

jesztő tájékoztatókat kapnak és előadások formájában 

informálódnak.

Eredmények

Az MMA 2002-es megalapítása egyúttal kijelöli az Or-

szágos Marfan Regiszter létrehozásának időpontját is. 

Az addig összegyűlt (papíralapú) klinikai adatokat 

 2010-ben, a regiszter elektronikus változatának létre-

hozásakor új informatikai rendszerben összegeztük. 

Az  adatbázis kialakításának alapjául a Mátyás Gábor és 

mtsai által 2006-ban közölt, a genotípus-fenotípus kor-

relációk jobb felderítését lehetővé tevő adatbázis-struk-

túrát vettük alapul [28]. Ezt, az eredeti Gent-kritériu-

mokat és a mutációs adatokat magában foglaló relációs 

adatbázist a cardiovascularis paraméterek, a testalkatot 
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2. ábra Az Országos Marfan Regiszter adattáblái és lekérdezései

jellemző értékek, illetve a gyógyszeres és műtéti terápia 

jobb nyomon követését lehetővé tevő adattáblákkal 

 egészítettük ki (2. ábra). A Gent-nozológia 2010-ben 

megjelent átdolgozott változatához alkalmazkodva, 

a  major és minor kritériumokat tartalmazó adattáblát 

 kiegészítettük a szisztémás pontszám kiszámításához 

szükséges mezőkkel, alkalmassá téve a rendszert a score 

automatikus kalkulálására. Az adatvédelmet garantáló 

számos biztonsági elemmel ellátott informatikai rend-

szer alkalmas az echokardiográfi ás paraméterek bárme-

lyikének az idő függvényében történő grafi kus ábrázo-

lására. A rendszer lehetőséget teremt a műtéti túlélés 

nyomon követésére is a Kaplan–Meier-féle túlélési elem-

zés valós idejű vizualizációjával, amely egyúttal módot ad 

a műtéti típusok, javallatok összehasonlítására a megfe-

lelő szűrők alkalmazásával (2. ábra).

Hazánkban a Marfan-szindrómás népesség létszámát 

2-3000 főre becsüljük. Az Országos Marfan Regiszter 

jelenleg közel 250, Marfan-szindrómában szenvedő 

egyén adatait tartalmazza, amely szám dinamikusan nö-

vekszik; ebben jelentős szerepet játszik az MMA meg-

újult honlapja is.

Az adatbázis rugalmasan alakítható lekérdezéseinek 

felhasználásával 102, Marfan-szindrómában szenvedőt 

választottunk ki a biobank kialakításához. A betegsze-

lekció során olyan egyéneket választottunk ki, akiknél 

a cardiovascularis és egyéb szisztémás érintettség, illetve 

a családi kórelőzmény alapján – az átdolgozott Gent-

nozológia értelmében – egyértelműen megállapítható a 

Marfan-szindróma. A szisztémás érintettség mértékét, 

a szívsebészeti anamnézist szem előtt tartva egy 55 fős 

alcsoportot alakítottunk ki. Ezen 55 személynél vérvé-

tel, míg a másik, komplementer-alcsoport (n = 47) ese-

tében szájnyálkahártya-mintavétel történt (1. táblázat).

Megbeszélés

A lakosság és gyakran az orvosok Marfan-szindrómára 

vonatkozó hiányos ismeretei miatt a kórkép még nap-

jainkban is nagymértékben aluldiagnosztizált, így a kór-

isme felállítására sok esetben már csak az akut ellátást 

igénylő – nemegyszer igen súlyos – szív- és érrendszeri 

szövődmények kialakulása után kerül sor. Az ilyen, életet 

fenyegető állapotok megelőzése szempontjából döntő 
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jelentőségű az MMA törekvése a hazánkban élő összes 

Marfan-szindrómás felkutatására. Tapasztalataink sze-

rint  ebben a munkában komoly előrelépéseket lehet 

 elérni az elektronikus média felhasználásával, egy inter-

aktív, a társadalom széles rétegeit megszólító honlap kö-

zösségépítő erejével.

A Marfan-szindrómában szenvedők esetében kulcs-

fontosságú a rendszeres kardiológiai és szívsebészeti el-

lenőrzés. Az ellenőrzés alapját az évenkénti szívultra-

hang-vizsgálatok jelentik. Fokozódó aortatágulat, illetve 

mitralis regurgitatio esetén a vizsgálatokra félévenként 

kerül sor. Különösen igaz ez azoknál a betegeknél, akik-

nek családjában több aortadissectio fordult elő. A Mar-

fan-szindróma cardiovascularis szövődményei miatt 

 operáltak ellenőrzési protokolljában az éves echokar-

diográfi ás vizsgálat kiegészül a kétévente sorra kerülő 

CT-angiográfi ás vizsgálatokkal is. Ez utóbbiaknak a mű-

téti terület ellenőrzésén túl az aorta egyéb szakaszai-

nak áttekintése is feladatát képezi.

A kontrollvizsgálatok során nyert információk nyo-

mon követésében, valamint az esetleges szövődmények 

felismerésében nagy segítséget nyújt a regiszter dina-

mikusan lekérdezhető adatbázisa. Az elektronikus re-

giszter leegyszerűsítette a vizsgálatunkba bevont pá-

ciensek kiválasztását is. Mivel a Marfan-szindróma 

molekuláris genetikai háttere ma még nem teljesen tisz-

tázott, ezért a kialakított Marfan Biobank alapján ter-

vezzük az érintett betegek géntérképezését is.

Az Európai Unió ajánlása alapján a nemzeti egész-

ségügyi rendszereknek különös fi gyelmet kell fordítani a 

ritka betegségek felismerésére és a beteggondozás fej-

lesztésére. A páciensek tájékoztatását a kutatás mene-

téről  és eredményeiről a Magyar Marfan Alapítvány 

 koordinálja. A Genetikával az Egészségért Egyesület és 

a  Kardiológiai Betegségek Megelőzéséért Alapítvány a 

szélesebb körű tájékoztatást biztosítja.
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