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CIÊ¯KI PRZEBIEG NEUROFIBROMATOZY TYPU 1
– OPIS PRZYPADKU
SEVERE NEUROFIBROMATOSIS 1 – CASE REPORT
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Streszczenie: Neurofibromatoza typu 1 (NF-1) jest chorob¹ genetyczn¹, dziedziczon¹ autosomalnie dominuj¹co, w 50% bêd¹c¹ wynikiem spontanicznej mutacji. Do rozpoznania, które opiera siê na ocenie klinicznej,
konieczna jest obecnoœæ przynajmniej 2 z nastêpuj¹cych objawów: 1/ ponad 5 plam typu cafe au lait na skórze
wiêkszych ni¿ 5 mm (15 mm po okresie dojrzewania), 2/ dwa nerwiakow³ókniaki dowolnego rodzaju lub jeden
nerwiakow³ókniak splotowaty, 3/ piegowate przebarwienia w okolicy pach lub pachwin, 4/ glejak nerwu
wzrokowego, 5/ dwa guzki Lischa na têczówce, 6/ wyró¿niaj¹ca siê anomalia kostna 7/ rozpoznanie NF-1
u osoby z najbli¿szej rodziny. Ponadto w NF-1 zwraca uwagê czêste wystêpowanie: widocznych w MRI zmian
w oun - UBO (unidentified brihgt objects), makrocefalii bez wspó³istniej¹cego wodog³owia, niskoros³oœci, trudnoœci w nauce i ni¿szego ilorazu inteligencji, opóŸnienia rozwoju psychomotorycznego oraz czêste zachorowania
na nowotwory z³oœliwe. W pracy przedstawiamy opis przebiegu choroby pacjenta z ciê¿k¹ postaci¹ NF-1,
bêd¹cej najprawdopodobniej wynikiem nowej mutacji. Oprócz typowych zmian skórnych (plamy cafe au lait,
piegowate przebarwienia) i guzków Lischa u pacjenta stwierdzono nerwiakow³ókniaka splotowatego okolicy
szyjnej, odnawiaj¹cego siê po kolejnych zabiegach operacyjnych oraz nowotwór mózgu - astrocytoma (dwa
ogniska, jedno w okolicy skrzy¿owania nerwu wzrokowego), powoduj¹cy narastaj¹ce objawy neurologiczne,
który poddano nieradykalnemu usuniêciu. Wnioski: 1/ brak obci¹¿aj¹cego wywiadu rodzinnego nie wyklucza
NF-1, 2/ u pacjentów z NF-1 nale¿y szybko weryfikowaæ podejrzenie rozwoju nowotworu, zw³aszcza oun, 3/
rodzice dzieci z NF-1 powinni byæ poinformowani o zagro¿eniach towarzysz¹cych chorobie oraz wyczuleni
na rozpoznawanie ich pierwszych symptomów.
S³owa kluczowe: neurofibromatoza typu 1, dzieci, objawy, nowotwory
Abstract: Neurofibromatosis 1 is an autosomal dominant genetic disorder caused in half of the cases by a
spontaneous mutation. The diagnosis is clinical and based on defined criteria (2 or more must be present): 1/ 6 or
more cafe-au-lait spots greater than 5mm (15 mm in postpubertal patients), 2/ 2 or more neurofibromas of any type
or one plexiform neurofibroma, 3/ freckling in the axillary or inguinal regions, 4/ optic glioma, 5/ 2 or more Lisch
nodules, 6/ a distinctive osseous lesion, 7/ a first-degree relative with NF1. Additionally, individuals with NF1 can
demonstrate lesions on MR images of the brain, macrocephaly in the absence of hydrocephalus, short stature,
learning difficulties and lower IQ, developmental delay and a predisposition for benign and malignant tumors. We
describe a boy with a clinically severe form of NF1 caused by a new mutation. Apart from the typical skin lesions
(cafe-au-lait spots, freckling) and Lisch nodules, the patient demonstrated plexiform neurofibroma of the neck
which tended to regrow despite several surgeries and an astrocytoma (two lesions, one close to the optic chiasma)
which was causing progressive neurologic symptoms and could not be removed radically. Conclusions: 1/ the
absence of the family history of NF1 does not exclude this diagnosis, 2/ all the symptoms suggestive of the tumor
growth should be verified without a delay, 3/ the parents of the child with NF1 should be informed about the risks
associated with this disease and how to recognize their early signs.
Key words: neurofibromatosis 1, children, symptoms, neoplasm

Wstêp
Neurofibromatoza typu 1 (NF-1, nerwiakow³ókniakowatoœæ typu I, dawniej choroba von Recklinghausena)
[MIM*162200] jest najczêstsz¹ fakomatoz¹, wystêpuj¹c¹
z czêstoœci¹ 1/3000–1/4000 (1). Jest to choroba uwarunko-

wana genetycznie (gen NF-1 o lokalizacji chromosomowej
17q11.2), dziedziczona w sposób autosomalny dominuj¹cy. Pojawienie siê choroby u dziecka w 50% przypadków
jest wynikiem odziedziczenia mutacji po chorym rodzicu –
przybiera wówczas postaæ niemozaikow¹, a defekt genetyczny przekazywany jest dalszym pokoleniom (2). W pozosta-
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³ych przypadkach choroba jest wynikiem pojawienia siê
nowej, spontanicznej mutacji. Gen NF-1 jest jednym z najczêœciej ulegaj¹cych mutacji genów u cz³owieka. Najczêstsze s¹ mutacje somatyczne (powsta³e w okresie rozwoju
embrionalnego) – fenotypowo objawiaj¹ siê u chorego
w postaci mozaikowej. Wczesne mutacje somatyczne, przed
powstaniem linii germinalnej (gonosomic mosaicism) powoduj¹ uogólnion¹ postaæ choroby, klinicznie bardzo zbli¿on¹
do postaci wrodzonych niemozaikowych, o podobnym
prawdopodobieñstwie przekazania defektu genetycznego
potomstwu. Mutacje póŸne mog¹ natomiast obejmowaæ
komórki rozrodcze (bezobjawowy fenotypowo germ-line
mosaicism) lub komórki somatyczne (somatic mosaicism)
powoduj¹c rozwój postaci segmentalnej NF-1, charakteryzuj¹cej siê ró¿norodn¹ lokalizacj¹ i nasileniem zmian. Postacie mozaikowe, nawet uogólnione, maj¹ z regu³y l¿ejszy
przebieg ni¿ postacie wrodzone (3, 4).
Najrzadziej spotykan¹ mutacj¹ doprowadzaj¹c¹ do rozwoju choroby jest wspomniany mozaicyzm germinalny
(germ-line mosaicism) czyli wspó³istnienie w komórkach
rozrodczych fenotypowo zdrowych rodziców (czêœciej
u ojca) populacji komórek prawid³owych i zmutowanych.
Ten rodzaj mutacji mo¿e powodowaæ powstanie nieprawid³owoœci genetycznych u ca³ego lub czêœci potomstwa. Postacie te u potomstwa objawiaj¹ siê jako przypadki wrodzone (bez mozaicyzmu) (4).
Z uwagi na wspomnian¹ ró¿norodnoœæ mo¿liwoœci mutacji inicjuj¹cych powstanie NF-1 diagnostyka genetyczna
choroby jest bardzo trudna i nie jest wykonywana rutynowo
(5). Rozpoznanie choroby stawia siê w oparciu o ocenê kliniczn¹ pacjenta (1). Do rozpoznania neurofibromatozy typu
1 upowa¿nia stwierdzenie obecnoœci co najmniej 2 spoœród
nastêpuj¹cych kryteriów diagnostycznych opracowanych
przez NIH (National Institutes of Health):
1/ obecnoœæ na skórze ponad 5 plam typu cafe au lait
o najwiêkszym wymiarze ponad 5 mm przed okresem dojrzewania i wiêkszych ni¿ 15 mm po okresie dojrzewania,
2/ przynajmniej dwa nerwiakow³ókniaki dowolnego rodzaju lub jeden nerwiakow³ókniak splotowaty (neurofibroma plexiforme),
3/ piegowate przebarwienia (freckling) w okolicy pach
lub pachwin,
4/ glejak nerwu wzrokowego,
5/ przynajmniej dwa guzki Lischa na têczówce (Lisch
nodules, iris hamartomas),
6/ wyró¿niaj¹ca siê anomalia kostna jak np. dysplazja
koœci klinowej, zwê¿enie warstwy korowej w koœciach d³ugich (z lub bez obecnoœci stawów rzekomych),
7/ rozpoznanie NF-1 u osoby z najbli¿szej rodziny
w oparciu o powy¿sze kryteria (2, 6).
Pojawianie siê powy¿szych objawów zale¿ne jest od wieku pacjenta, co mo¿e w znacznym stopniu opóŸniaæ rozpoznanie choroby. Pe³ny obraz opisanych nieprawid³owoœci
widoczny jest zwykle dopiero oko³o 7 roku ¿ycia. Jako pierwsze (przed 3-4. rokiem ¿ycia) pojawiaj¹ siê na ogó³ zmiany
skórne (plamy cafe au lait, piegowate przebarwienia) (5).
Coraz czêœciej wiêc zwraca siê uwagê na wystêpowanie
u pacjentów z NF-1 innych objawów chorobowych, nie zaliczanych do kryteriów diagnostycznych, ale mog¹cych przyczyniæ siê do wczeœniejszego ustalenia rozpoznania. Najczêœciej s¹ to:
1/ Widoczne w badaniu MRI nienowotworowe zmiany
w oun, tzw. UBO (unidentified brihgt objects). Zmiany te
cechuj¹ siê du¿¹ intensywnoœcia sygna³u w sekwencji T2
oraz zmiennoœci¹ w czasie. Spowodowane s¹ najprawdopodobniej zaburzeniami wzrastania i ró¿nicowania siê komórek Schwnna i oligodendrocytów na skutek niedoboru
neurofibrominy - u osób zdrowych kodowanej przez prawid³owy gen NF-1 (7-9).
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2/ Makrocefalia bez wspó³istniej¹cego wodog³owia, niski
wzrost, nieprawid³owa budowa klatki piersiowej (5, 6, 10).
3/ Trudnoœci w nauce i ni¿szy iloraz inteligencji, czêsto
towarzysz¹ce opisywanym zmianom UBO oraz opóŸnienie
rozwoju psychomotorycznego (2).
Pacjenci z NF-1 nara¿eni s¹ ponadto w wiêkszym stopniu ni¿ ogólna populacja na rozwój nowotworów, najczêœciej oœrodkowego i obwodowego uk³adu nerwowego
(MPNST-malignant peripheral nerve sheath tumors), pheochromocytoma, m³odzieñcza przewlek³a bia³aczka szpikowa (JCML) czy rhabdomyosarcoma (6, 11).
W pracy przedstawiamy opis przebiegu choroby u pacjenta z ciê¿k¹ postaci¹ neurofibromatozy typu 1, bêd¹cej
najprawdopodobniej wynikiem nowej mutacji.

Opis przypadku
W chwili przyjêcia do naszej Kliniki ch³opiec D.K. mia³ 11
lat. Badaniem fizykalnym z odchyleñ od normy sugeruj¹cych rozpoznanie NF-1 stwierdzono: bardzo liczne plamy
typu cafe au lait na ca³ym ciele, wœród nich ponad piêæ
o œrednicy powy¿ej 5mm, piegowate przebarwienia w okolicy pach, guzki Lischa na têczówce (ryc. 1-2).
U ch³opca obserwowano sta³e narastanie liczby obecnych od urodzenia licznych plam typu cafe au lait na ca³ym
ciele, w tym kilka o najwiêkszym wymiarze ponad 5 mm.
U ¿adnego z cz³onków rodziny dziecka nie stwierdzono
zmian mog¹cych sugerowaæ rozpoznanie NF-1 (rodzice, trzy
siostry, dziadkowie i inni krewni). Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e rozpoznana u ch³opca NF-1 jest wynikiem nowej
mutacji. Do 5. roku ¿ycia ch³opiec rozwija³ siê prawid³owo,
nie chorowa³. W wieku 5 lat badaniem fizykalnym stwierdzono stopniowo powiêkszaj¹cy siê guzek szyi. Badanie CT
wykaza³o obecnoœæ guzowatej masy o wymiarach 14 x 5.5
x 4 cm, zlokalizowanej na szyi, po stronie prawej i przykrêRycina 1. Plamy typu cafe au lait na skórze oraz piegowate
przebarwienia w okolicy pach.

Ciê¿ki przebieg neurofibromatozy...
Rycina 2. Guzki Lischa na têczówce.

gos³upowo, siêgaj¹cej do do³u skrzyd³owo-podniebiennego, wchodz¹cej po stronie prawej do klatki piersiowej, gdzie
guz siêga³ do wysokoœci rozwidlenia tchawicy, przemieszczaj¹c tchawicê na stronê lew¹. Zmianê usuniêto, badaniem
histopatologicznym rozpoznano Neurofibroma plexiforme,
guz nacieka³ gruczo³ tarczowy. Podczas zabiegu operacyjnego wyst¹pi³a koniecznoœæ wykonania tracheostomii i za³o¿enia rurki tracheostomijnej. Ze wzglêdu na miejscow¹
wznowê usuniêtego nerwiakow³ókniaka, ch³opiec jeszcze
dwukrotnie poddawany by³ zabiegowi operacyjnemu usuniêcia odrastaj¹cej zmiany.
W wieku 8 lat u ch³opca pojawi³y siê narastaj¹ce objawy
neurologiczne, zw³aszcza niedow³ad prawostronny. Badanie MRI wykaza³o obecnoœæ du¿ego torbielowato-litego guza
okolicy lewego konara mózgu, podwzgórza i wzgórza, przemieszczaj¹cego i uciskaj¹cego najbli¿sze struktury oraz nieoperacyjn¹ zmianê o podobnej strukturze nad skrzy¿owaniem nerwu wzrokowego (ryc. 3-4). Wykonano subtotalny
zabieg operacyjny, rozpoznaj¹c na podstawie badania histopatologicznego Astrocytoma fibryllare. Po 18 miesi¹cach
ponownie wyst¹pi³o narastanie objawów neurologicznych,
Rycina 3. Widoczny w badaniu MRI torbielowato-lity guz okolicy lewego konara mózgu, podwzgórza i wzgórza, przemieszczaj¹cy i uciskaj¹cy najbli¿sze struktury mózgu.

Rycina 4. Widoczna w badaniu MRI torbielowato-lita nieoperacyjna zmiana nad skrzy¿owaniem nerwu wzrokowego.

w tym znacznego stopnia zaburzenia widzenia. Kolejne badanie MRI wykaza³o progresjê nowotworu. Ponownie wykonano zabieg operacyjny. W badaniu histopatologicznym
rozpoznano Astrocytoma partium anaplasticum G2/G3.
Z powodu narastaj¹cego wodog³owia konieczne by³o za³o¿enie zastawki komorowo-otrzewnowej.
Po kilku miesi¹cach objawy neurologiczne ponownie
nasili³y siê (apatia, sennoœæ, os³abienie, nasilaj¹ce siê bóle
g³owy, poranne wymioty oraz zaburzenia widzenia). W badaniu MRI nie stwierdzono cech progresji guza. Wobec braku dalszych propozycji leczenia operacyjnego u ch³opca
rozpoczêto chemioterapiê (Carboplatin 550 mg/m2, Vincristine 1,5 mg/m2) oraz w³¹czono leczenie przeciwobrzêkowe. Obecnie ch³opiec czuje siê doœæ dobrze, jest poddawany chemioterapii.

Dyskusja
W przedstawionym przypadku obraz kliniczny pozwala
na jednoznaczne rozpoznanie neurofibromatozy typu 1.
Brak wywiadu rodzinnego mo¿e natomiast œwiadczyæ o samoistnej mutacji, w wyniku której dosz³o do rozwoju choroby. Omawiany przypadek ilustruje ponadto istnienie u pacjentów z NF-1 zwiêkszonego ryzyka rozwoju groŸnych dla
¿ycia chorób jak nowotwory z³oœliwe czy zmiany nienowotworowe obci¹¿one powa¿nym ryzykiem niepowodzeñ terapeutycznych z uwagi na niekorzystn¹ lokalizacjê (np. neurofibroma okolicy szyjnej).
W przypadku obci¹¿onego wywiadu rodzinnego rozpoznanie NF-1 na ogó³ nie stwarza wiêkszych trudnoœci, jednak w chorobie rozwijaj¹cej siê w nastêpstwie spontanicznej mutacji diagnoza jest trudna i niejednokrotnie stawiana
zbyt póŸno. Wczesna diagnoza umo¿liwi³aby objêcie opiek¹ dzieci ju¿ we wstêpnym okresie choroby, kiedy ryzyko
rozwoju powik³añ choroby – w tym przede wszystkim rozwoju nowotworów - jest jeszcze mniejsze.
Glejaki skrzy¿owania nerwu wzrokowego u dzieci z NF-1
pojawiaj¹ siê najczêœciej w 4-6. roku ¿ycia (w 52% przypadków powoduj¹c zaburzenia widzenia). Z tego wzglêdu kontrola pacjentów poni¿ej 10 roku ¿ycia powinna obejmowaæ
równie¿ coroczn¹ konsultacjê okulistyczn¹, a jakiekolwiek
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nieprawid³owoœci powinny podlegaæ natychmiastowej weryfikacji badaniem MRI g³owy (6). Pomimo, ¿e zmiany nowotworowe w NF-1 na ogó³ charakteryzuj¹ siê powolnym przebiegiem, co mo¿e niejednokrotnie sk³aniaæ do przyjêcia postawy wyczekuj¹cej, w przypadku znacznej progresji guza
nale¿y szybko podj¹æ decyzjê o rozpoczêciu leczenia (12).
Z uwagi na lokalizacjê (oun) mo¿liwoœci leczenia operacyjnego, zw³aszcza du¿ych, póŸno rozpoznanych zmian, najczêœciej s¹ ograniczone. W tych przypadkach w leczeniu stosuje
siê chemioterapiê oraz rzadziej radioterapiê (6, 13, 14). Z uwagi
jednak na zwiêkszone ryzyko rozwoju u pacjentów z NF-1
nowotworów wtórnych, decyzje terapeutyczne powinny byæ
podejmowane indywidualnie (6).
Du¿e problemy mog¹ stwarzaæ te¿ nerwiakow³ókniaki
splotowate, doœæ czêsto obserwowane u dzieci z NF-1, na
ogó³ pojawiaj¹ce siê ju¿ we wczesnym dzieciñstwie. W sporadycznych przypadkach ulegaj¹ one samoograniczeniu
wzrostu, czêœciej jednak maj¹ charakter ekspansywny oraz
nawrotowy. Z uwagi na mo¿liwe, zale¿ne od lokalizacji trudnoœci w leczeniu operacyjnym, decyzja dotycz¹ca dalszego
postêpowania powinna byæ multidyscyplinarna i podejmowana indywidualnie (2, 6).
Chorzy z NF-1 oprócz zwiêkszonego ryzyka rozwoju chorób rozrostowych w wiêkszym stopniu nara¿eni s¹ równie¿
na wyst¹pienie nadciœnienia, na rozwój skoliozy i innych deformacji kostnych, niskoros³oœci, pojawianie siê ogniskowych
deficytów neurologicznych, trudnoœci w nauce czy wystêpowanie objawów przedwczesnego dojrzewania (2, 5, 6). Dlatego te¿ dzieci z rozpoznan¹ NF-1 powinny byæ jak najwczeœniej otoczone wielodyscyplinarn¹ opiek¹ specjalistyczn¹,
zarówno medyczn¹ jak i psychologiczn¹, rehabilitacyjn¹
i socjaln¹. Maj¹c na uwadze najczêstsze powik³ania towarzy-

sz¹ce NF-1 chore dzieci wymagaj¹ monitorowania ciœnienia
krwi - z uwagi na czêsto obserwowane zwê¿enie têtnic nerkowych, zwê¿enie aorty czy rozwój pheochromocytoma (czêœciej u doros³ych), oceny uk³adu kostnego – zw³aszcza krêgos³upa (skoliozy) oraz koñczyn (2). Istotnym problemem dzieci
z NF-1 s¹ czêsto obserwowane (w 40-60%) trudnoœci w nauce, zaburzenia koordynacji ruchowej lub zaburzenia koncentracji uwagi, co wymagaæ mo¿e odmiennego traktowania
dzieci bêd¹cych w wieku szkolnym (2, 5, 15).
Wa¿n¹ rolê w opiece nad rodzinami, w których stwierdzono przypadek neurofibromatozy, zarówno przekazywanej dziedzicznie, jak i powsta³ej w wyniku nowej mutacji odgrywa poradnictwo genetyczne. Konsultacji genetycznej wymagaj¹ równie¿ rodziny dzieci z podejrzeniem neurofibromatozy (np. dzieci z wy³¹czn¹ obecnoœci¹ plam typu
cafe au lait) (2).

Wnioski
1. Z uwagi na to, ¿e po³owa przypadków NF-1 jest wynikiem spontanicznej mutacji, brak obci¹¿aj¹cego wywiadu
rodzinnego nie wyklucza obecnoœci NF-1 u dziecka. Dlatego ka¿dy pacjent, u którego stwierdza siê objawy sugeruj¹ce
rozpoznanie tej choroby powinien byæ obserwowany i podlegaæ okresowej, specjalistycznej kontroli.
2. U pacjentów z rozpoznan¹ NF-1 nale¿y szybko podejmowaæ dzia³ania maj¹ce na celu weryfikacjê podejrzeñ rozwoju chorób nowotworowych, a zw³aszcza nowotworów
oœrodkowego uk³adu nerwowego.
3. Rodzice dzieci chorych na NF-1 powinni byæ poinformowani o zagro¿eniach towarzysz¹cych chorobie ich dziecka oraz
wyczuleni na rozpoznawanie ich pierwszych symptomów.
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