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ROKOWANIE W NF-1
A jak jest naprawdę?!
• NF1 jest chorobą o charakterze postępującym
– ale u wielu osób od pewnego wieku ma przebieg stabilny!
• Nie istnieje możliwość prognozowania przebiegu choroby u
pojedynczych pacjentów i to nie tylko w młodym, ale nawet w
podeszłym wieku oraz pośród chorych członków jednej rodziny !
– ale większość pacjentów rozwija tylko niektóre objawy NF-1
– jednym z poważniejszych problemów chorych jest brak
samoakceptacji = lekka choroba (objawy kosmetyczne)
• Przewidywany okres przeżycia większości chorych nie różni się od
populacyjnego!
• Tylko u ok. 1/4 - 1/3 pacjentów choroba ma cięższy przebieg!
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CELE NADZORU MEDYCZNEGO NAD
CHORYM Z NF-1 lub LICZNYMI CAL
• Segregacja pacjentów skierowanych z (mnogimi) CAL (+/- inne objawy)
–
–
–
–

pewne NF-1 (kryteria kliniczne)
wysoce prawdopodobne rozpoznanie NF-1
wysoce prawdopodobne inne rozpoznanie
mało prawdopodobna NF-1 i inna choroba z CAL

• Aktywne monitorowanie stanu zdrowia chorych i wczesne wykrywanie
powikłań NF-1
– okresowe badania obrazowe
• aktywne poszukiwanie nowotworów
• poszukiwanie innych zaburzeń typowych dla NF-1
– monitorowanie rozwoju fizycznego dziecka
– monitorowanie postępu i zaburzeń w rozwoju psychoruchowym

• Koordynacja działań medycznych (kierowanie na konsultacje
specjalistyczne)

Gen NF1

NEUROFIBROMINA

POJAWIANIE SIĘ OBJAWÓW NF-1 Z
WIEKIEM

NOWOTWORZENIE
Przeciwnowotworowy gen supresorowy:
kontrola cyklu komórkowego, apoptozy,
proliferacji i dojrzewania komórek

INTELEKT
Procesy zapamiętywania i uczenia się
Zdolność myślenia abstrakcyjnego

OKRES ŻYCIA DZIECKA

OBJAWY KLINICZNE

ZMIANY WRODZONE LUB
OKRES NIEMOWLĘCY

(0 – 2 r.ż.)

piegowate nakrapianie pach i pachwin, trudności szkolne,
ADHD-like s., glejaki nn. wzrokowych, przyspieszone
dojrzewanie płciowe, dysplazje naczyniowe i zwężenie t.
nerkowych, nadciśniemnie, niskorosłość, skolioza , guzki
Lyscha (od śr. 6-8 r.ż.)

DZIECIŃSTWO

KOŚCI
Proces tworzenia kości i stawów
Zaburzenia macierzy i mineralizacji kości

(3 - 12 r.ż.)

NACZYNIA KRWIONOŚNE

OKRES MŁODZIEŃCZY
I DOROSŁOŚĆ

Zaburzenia wykształcenia ściany – tętniaki i
wady połączeń naczyniowych serca

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA
OBJAWÓW W NF-1
OBJAW

(>12 r.ż.)

PLAMY CAL, NF ZWOJOWATE, łukowate ugięcie kości
podudzia i przedramienia, zwężenie zastawki płucnej,
wodogłowie (wodociąg), hipotonia, zab. rozwoju mowy,
glejaki n wzrokowych, dysplazja k. klinowej

LICZNE NERWIAKOWŁÓKNIAKI, zaburzenia skupienia
uwagi i poznawcze, MPNST, kifoskolioza,
feochromocytoma, dysplazje naczyniowe oraz
nadciśnienie, opóźnione dojrzewanie płciowe, każdy z
pozostałych, do tej pory nieujawnionych objawów

POJAWIANIE SIĘ OBJAWÓW NF-1 Z
WIEKIEM

ODSETEK CHORYCH

PLAMY „CAFE AU LAIT” (~98%) + NFM (>70%)/NFS (~25%)

~100%

GUZKI LYSCHA

~100%

“UNIDENTIFIED BRIGHT OBJECTS (UBO)” W NMR

50 - 79%

TRUDNOŚCI ROZWOJOWE I SZKOLNE/ADHD-L (38%)

~80%

Niskorosłość

25 – 35%

Nieprawidłowy zapis EEG

~25%

KIFOSKOLIOZA

20%

GLEJAK NN. WZROKOWYCH

~15%

BÓLE GŁOWY

~12%

RZADKIE POWIKŁANIA

≤ 10%

zniekształcenia oczodołu, wady serca, nadciśnienie tętnicze i tętniaki, padaczka, wodogłowie,
wielkogłowie, zaburzenia dojrzewania płciowego, dysplazje i torbiele kostne, zaburzenia
perystaltyki, nowotwory złośliwe !, głuchota, zaćma, jaskra, naczyniaki, XANTOGRANULOMA
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ZGONY W NF-1
• Spośród 1186 pacjentów urodzonych od 1900 roku do 2000+, z 644 rodzin z
potwierdzoną lub niemal pewną NF-1, pomiędzy 1957 i 2009 zmarło 131 osób
(11%).
• Najczęściej, bo u 34/131 chorych (26%), do zgonu doprowadziły powikłania
przebiegu MPNST
• Glejaki OUN stanowiły drugą z najczęstszych przyczyn zgonu (14/131) i
najczęstszą u osób < 20 r.ż.
– Dziewięć zgonów wiązano z komplikacjami po RTX OUN z powodu glejaków n.
wzrokowego (4 MPNST głowy oraz 3 HG glejaki); dwa zgony, w wieku 34 i 44
lat, nastąpiły z powodu powikłań naczyniowych po RTX OUN w wieku
dziecięcym ! (ch. moya-moya)

• Choroby naczyniowo-sercowe nie stanowiły bardzo częstej przyczyny
zgonu i tylko 10/80 osób zmarło z tego powodu w grupie <50 r.ż. (ale u
wyłącznie u 6 z tych 10 chorych zgon był konsekwencją choroby naczyń)
– 8/10 zgonów <50 r.ż. oraz 19/26 (73%) wszystkich zgonów „sercowych”
wystąpiło u mężczyzn
– tylko jeden zgon u osoby młodej (20 r.ż.) wystąpił z powodu pęknięcia tętniaka
aorty piersiowej (a ogółem 2!)
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„ZESPÓŁ
POPLAMIONEGO
DZIECKA”

ALGORYTM BADAŃ w NF-1
pewne lub wysoce
prawdopodobne inne
rozpoznanie z grupy CAL

Pozostali
specjaliści

PEWNE LUB WYSOCE
PRAWDOPODOBNE NF-1

PORADNIA
NF

Rutynowa, okresowa wizyta
kontrolna (lub WRP)

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W NF-1
• Klasyczne badanie rentgenowskie (RTG)
– RTG klatki piersiowej
– RTG kręgosłupa (krzywizny!; pomiary kątów skoliozy Cobb’a)
– RTG kości (włókniaki niekostniejące, dysplazje, itp.)
– RTG nadgarstka dla oceny wieku kostnego

Badania
dodatkowe

Rutynowa, okresowa wizyta
kontrolna (lub WRP)

Badania biochemiczne
Badania obrazowe
Antropometria
Badania „markerów”
Badania molekularne

Ocena kliniczna
Podsumowanie wyników
Omówienie stanu dziecka
Kierowanie na konsultacje
…, itp.., itd.

Konsultacje
specjalistyczne
Onkolog
Genetyk
Ortopeda
Endokrynolog
Psychoneurolog
… i wielu innych

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W NF-1
• BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (NMR)
– Dla zmian w OUN
• wykrywanie UBO (!)
• wykrywanie i monitorowanie (dynamika) UBO i/lub glejaków (GNW)
• różnicowanie zmian złośliwych i łagodnych (SPEKTROSKOPIA I
DWI/DSI oraz inne modyfikacje MR)
• wykrywanie guzów rdzenia (b. rzadko potrzebne)

• BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE
(kolorowe, wysokorozdzielcze USG)!
– zawsze kiedy mamy niepokój (u dzieci można badać nawet kości)
– profilaktyczne USG jamy brzusznej z oceną naczyń nerkowych
– ocena dynamiki guzów (+ kontrastowe badania USG)

• wykrywanie zmian często współistniejących z NF-1: torbiele
pajęczynówki i syryngomelia
• ocena zmian naczyniowych układu tętniczego mózgu – ch. moyamoya
– Dla zmian w pozostałych rejonach ciała
• Ocena wewnętrznych NFM/NFS, zwłaszcza z cechami pobudzenia
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DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W NF-1
• Badanie pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej (PET-CT)
– różnicowanie i/lub ocena dynamiki rozrostów nowotworowych
– poszukiwanie miejsc dla reprezentatywnej biopsji guza (duże
pobudzone NFS)
– poszukiwanie przerzutów i/lub wznowy w nowotworach złośliwych
– UWAGA! To złożenie techniki izotopowej (PET) z tomografią komputerową
całego ciała (promienie X)
• Pozostałe badania wykonywane rzadko lub w sytuacjach wyjątkowych

WAŻNI KONSULTANCI W NF-1

• Onkolog, CHIRURG ONKOLOG
• Genetyk
• Ortopeda
• Neuropsycholog, terapeuta mowy, zajęciowy i pedagog
specjalny, psychiatra
• Endokrynolog, antropolog
• Neurolog i fizjoterapeuta

– densytometria klasyczna lub USG (!)

• Kardiolog

– scyntygrafia kości

• Laryngolog

– inne badania scyntygraficzne

• Chirurg laryngolog – chirurg szczękowy

– badania naczyniowe (badania Dopplera [USG], Angio-CT, Angio-MR)

• … i inni w zależności od potrzeb

Powszechne nowotwory występujące u
chorych z NF-1:
Łagodne guzy
z osłonek nerwów obwodowych
(nerwiakowłókniaki)
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NOWOTWORY W NF-1:
co wynika z tych badań?
• Istnieje konieczność okresowego badania chorych z NF-1 (częstość zależna
od wieku)
– ocena liczby NFM, pojawiania się nowych guzków, ocena ich charakteru i objawów
jakie wywołują
– coroczne badanie przesiewowe (USG JB oraz niepokojących guzków/okolic ciała)
jest wystarczające u dzieci bez dolegliwości
– ryzyko powstawania innych nowotworów złośliwych jest małe; niemniej
szczególnej uwagi wymagają dzieci z nagłą zmiana zachowania i niespecyficznymi
dolegliwościami

• Uwagę rodziców i lekarza muszą zwracać przede wszystkim NFS
– stabilny przebieg wymaga nadal czujnej obserwacji
– pojawienie się dolegliwości związanych z guzem lub w jego okolicy (proksymalnie)
i/lub przyspieszenie wzrostu stanowią sygnał alarmowy (niekoniecznie zagrożenie!)
i wymagają dodatkowej diagnostyki (NMR, czasami PET-CT)
– NALEŻY PAMIETAĆ, ŻE RYZKO TRANSFORMACJI ZŁOSLIWEJ NFS W MPNST NIE JEST
DUŻE (śr. ok. 10%), ALE WYSTĘPUJE
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NOWOTWORY W NF-1:
co wynika z tych badań?
• Szczególną uwagę należy poświęcić dzieciom (pacjentom) z dużą liczbą
NFM, współistniejącymi NFM i NFS, z ksantogranuloma
– większe ryzyko powstawania guzów „wewnętrznych” i transformacji w
MPNST
– dodatkowo dla XGR: nieco większe ryzyko wystąpienia AML (okresowa
kontrola morfologii; „baczniejsza uwaga” w okresie przedszkolnym)

• U dzieci najmłodszych należy okresowo badać morfologię krwi
(nowotwory układu chłonnego i ANNL)
– TO TAKŻE OKRES WYSTĘPOWANIA GNW
• Grupę wiekową „szczególnej troski” stanowi młodzież i młodzi dorośli
– największe współczynniki zapadalności na nowotwory w ogóle, a mięsaki
tkanek miękkich oraz glejaki OUN w szczególności
– w tej grupie jest także największe ryzyko transformacji złośliwej NFS w MPNST
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OBJAWY ZWIĘKSAJĄCE RYZYKO
POWSTANIA GLEJAKA N. II
• Częstość występowanie GNW u pacjentów z NF-1 oceniono na 15.6%, a
mediana wieku rozpoznania guza wynosiła 4 lata
• Prawie połowa to były przypadki rodzinne
• Największe ryzyko wystąpienia GNW dotyczyło
– pacjentów z UBO (O.R=3.1, p=0.006)
– pacjentów z pewnym rozpoznaniem poniżej 4. r.ż. (O.R=3.1, p=0.002)
– pacjentów, u których wystąpiły drgawki (O.R=2.8, p=0.07)
– pacjentów z zaburzeniem rozwoju
psychoruchowego
(O.R=1.7, p=0.04)
• Rasa kaukaska ma modyfikujący
wpływ na powstawanie
i progresję GNW

MR MÓZGU: KIEDY?
•
•
•

•

Badanie drogie, wymagające znieczulenia ogólnego małych dzieci i pacjentów z
ADHD-like
Nie zostało uznane przez NIH jako badanie niezbędne
– UBO nie zostały wprowadzone do kryteriów diagnostycznych (koszty?)
Jednak:
– powinien być wykonany każdorazowo i jak najszybciej u chorych „objawowych”
– pierwsze badanie powinno być wykonane do 3 r.ż. u chorych z potwierdzoną
chorobą (przypadki rodzinne!) lub w przypadku podejrzenia o TSC
– u dzieci z wysoce prawdopodobnym rozpoznaniem należy rozważyć jego
wykonanie
• zwłaszcza wobec mało wiarygodnego badania okulistycznego u takich dzieci
(także znieczulenie ogólne!)
– u dzieci wyłącznie z plamami i brakiem objawów psycho-neurologicznych należy
przyjąć postawę wyczekującą (np. prawdopodobny LS)
Ze względu na długi czas wzrostu guzów OUN w NF-1 (lata!) nie wymaga częstego
powtarzania (chyba, że niepokoją objawy kliniczne i/lub „neurologia”)
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ZMIANY KOSTNE W NF-1
• Pierwotne, związane z zaburzeniem struktury oraz odnowy kostnej
– zmiany dysplastyczne kości powodujące wady postawy, klatki
piersiowej, kości długich
– choroby metaboliczne kości
– pierwotne niezłośliwe guzy kości (włókniak niekostniejący)
• Wtórne, związane z uciskiem (najczęściej przez guz: NFM/NFS)
– krótkoodcinkowe skoliozy dysplastyczne (ucisk guzków)
– odczynowe zmiany w kościach długich
• Przerzutowe w przebiegu nowotworów złośliwych
– MPNST
– mięsaki tkanek miękkich
– inne nowotwory złośliwe (raki wieku dojrzałego)

DYSPLAZJA KOŚCI W NF-1
• Deformacje kostne
– Wczesnodziecięce
• Dysplazja skrzydeł kości klinowej
• Dysplazja kości piszczelowych z ich ugięciem, złamaniami patologicznymi
oraz wytworzeniem stawów rzekomych
• Krótkoodcinkowa skolioza dystroficzna

– Późnodziecięce
• Idiopatyczna, niedystroficzna skolioza (kyfoskolioza)
• Krótkoodcinkowa, dystroficzna skolioza
• Deformacje klatki piersiowej

• Choroby metaboliczne kości
– Osteopenia i rzeczywista osteoporoza
– Krzywica hipofosfatemiczna
– Zaburzenia odnowy kostnej (utrudniona naprawa kostna)
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ZMIANY KOSTNE W NF-1
• Postępowanie
– Leczenie wrodzonych zmian dysplastycznych
• W gestii ortopedów i chirurgów szczękowych/laryngologów
– Obserwacja i profilaktyka wad postawy
• Okresowe badania obrazowe (RTG, MRI)
– W celu wykluczenia/oceny zewnętrznych przyczyn zaburzeń
(guzki!) – tylko MRI
– Na zlecenie ortopedy (raczej RTG)
– Konsultacje ortopedyczne
– Fizjoterapia i ĆWICZENIA DOMOWE (BASEN)
– Leczenie suplementacyjne i eksperymentalne

Badanie molekularne
•

•
•

W genetyce medycznej wykonywane jako potwierdzenie klinicznie rozpoznanej choroby
– 95% chorych z NF-1 będzie miało rozpoznana chorobę do 11 r.ż. na podstawie kryteriów
NIH 88
• zarówno chorzy z rozpoznana NF-1, jak i z wysokim prawdopodobieństwem
choroby podlegają takiej samej opiece
– Czułość badania molekularnego wynosi 90% + 5% (bardzo skomplikowane i drogie)
– Jedyne zespoły z korelacją genotyp-fenotyp to:
• delecje obejmujące NF1 z przyległymi genami – ciężki przebieg choroby z wysokim
ryzykiem MPNST, UU, dyzmorfią, gigantyzmem, wadami serca i licznymi NFM/NFS
• 3-bp delecja w ramce odczytu w eksonie 17 genu NF1 odpowiada za lekki przebieg
choroby tylko z NFM i NFS
– Wynik badania poza rozpoznaniem nie wnosi nic do postępowania z chorym!
• Brak tzw. hot-spots
• Brak korelacji genotyp-fenotyp, a wpływ innych genów powoduje, że nawet w tej
samej rodzinie (ta sama mutacja) każdy może chorować inaczej!
Ma znaczenie w kontekście badań prenatalnych i diagnostyki preimplantacyjnej
Pacjenci z formami mozaikowymi (trudna diagnostyka) mają niewielkie ryzyko przekazania
choroby dzieciom
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Badanie molekularne
• Pomaga rozpoznać zespół Legiusa (LS)
– 48% pacjentów z LS spełnia kryteria kliniczne
rozpoznania NF-1 (NIH CCC 88)
– ok. 2% chorych z rozpoznanym w ten sposób NF-1
ma zespół Legiusa
– zespół ten występuje bardzo rzadko - 1:120,000
urodzeń
– oferuje się go rodzinom z nietypowym
przebiegiem NF-1 (niepełnoobjawowym)

LECZENIE w NF-1
• OBSERWACJA CHOREGO DZIECKA
„Watchful waiting” lub „Wait and see”:
– Profilaktyczne i przesiewowe badania lekarskie (koordynator NF)
– Profilaktyczne i przesiewowe badania obrazowe (USG, MNR, RTG)
– Ukierunkowane badania specjalistyczne: lekarskie i diagnostyczne
• Fizjoterapia, „wczesne wsparcie”, psychoterapia, terapie zajęciowe i
logopedyczne
• Zabiegi chirurgiczne
– Leczenie guzów (?!), neurochirurgia (moya-moya), ortopedia
• Leczenie farmakologiczne i eksperymentalne:
– Chemioterapia i onkologiczne terapie celowane
– Symwastatyna (NU, dysplazje kostne)
– Leczenie hormonalne (zab. dojrzewania płciowego, ch. przysadki)
– Leczenie objawowe (ból, zaburzenia naczyniowe i napadowe [epi])
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LECZENIE NIEZALECANE
• RADIOTERAPIA (!)
– Jako reguła, u dzieci z NF-1 unika się napromieniania mózgu ze
względu na wysokie ryzyko
• stymulacji tzw. wtórnych indukowanych nowotworów
• powstawania/nasilenia objawów ch. moya-moya
(niedrożność dużych tętnic wewnątrzczaszkowych),
– Wyjątkowo radioterapię stosuje się
• jako leczenie paliatywne w nieoperacyjnych MPNST
• jako leczenie wspomagające w ramach kompleksowego
leczenia onkologicznego wtedy, kiedy ryzyko nawrotu lub
progresji nowotworu przeważa nad ryzykiem indukowania
wtórnego guza złośliwego (zwłaszcza MPNST, RMS i inne
mięsaki tk. miękkich)

Dziękuję za Państwa uwagę …

… i za cierpliwość !!!
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