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Ab ovo…

Czym są fakomatozy?
 grupa zaburzeń rozwojowych tkanek pochodzących z trzech

listków zarodkowych (ekto, mezo i entodermy)
inne określenia: neurodermatozy, ektodermozy, schorzenia
nerwowo-skórne lub dysplazje neuroektomezodermalne
 ujawniają się zmianami w obrębie skóry, układu nerwowego i
naczyniowego oraz współwystępującymi wadami narządów
wewnętrznych
 charakteryzują się zmienną tendencją do nowotworzenia
 genowe mutacje wywołujące fakomatozy z reguły zaburzają
rozwój listków zarodkowych i powstawanie zawiązków tkanek w
3.- 4. tygodniu życia płodowego

Ale o co chodzi?...
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Czym są fakomatozy?
 NF-1 (choroba von Recklinghausena, OMIM 162200)

 nerwiakowłókniakowatość typu 2 (OMIM 101000)
 stwardnienie guzowate (zespół Bourneville’a-Pringle’a , OMIM 191100)
 zespół Sturge’a-Webera (OMIM 185300)
 zespół von Hippla-Lindaua (OMIM 193300)
 zespół Klippla-Trénaunaya (OMIM 149000)
 zespół ataksji-teleangiektazji (OMIM 208900)
 zespół hipomelanoza Ito (OMIM 300337)
 z. ogniskowej dysplazji korowej Taylora (OMIM 607341)
 choroba Rendu-Oslera-Webera (OMIM 187300)
 nietrzymanie barwnika (IPS, zespół Blocha-Sulzbergera, OMIM 308300)
 zespół Gorlina-Goltza (OMIM 109400)

 zespół Schimmelpenninga-Feuersteina-Mimsa (OMIM 163200)

Czym są fakomatozy?
 Główne grupy problemów zdrowotnych
 Zaburzenia rozwoju OUN
 Padaczka
 Zaburzenia napięcia mięśni, niedowłady, porażenia
 Zaburzenie rozwoju psychomotorycznego, autyzm, problemy szkolne

 Uderzające zmiany skórne
 Malformacje naczyniowe, zaburzenia barwnikowe, plamy szagrynowe, …

 Zwiększona predyspozycja do nowotworzenia
 Specyficzne nowotwory charakterystyczne dla poszczególnych chorób


W przypadku TSG istnieje możliwość leczenia ukierunkowanego (guzy nerek i SEGA)

 Objawy ze strony narządów wewnętrznych
 Ze strony mózgu, serca, płuc, nerek, oczu, trzustki i wątroby

Czym są RASopatie?
 grupa zaburzeń powstających wskutek mutacji w genach

kodujących białka sygnałowe szlaku kinaz białkowych
aktywowanych mitogenami (Ras/MAPK)
 choroby o heterogennym podłożu genetycznym uwarunkowane
wariantami patogennymi w ponad 13 genach kaskady Ras/MAPK
 przy czym ich analiza molekularna umożliwia ustalenie etiologii u około

70-98% pacjentów

 charakteryzują się obecnością licznych cech wspólnych:
 nerwowo – sercowo – twarzowo - skórnych

oraz…
 … tylko w niektórych zespołach - predyspozycją do rozwoju
nowotworów
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Czym są RASopatie?

Czynniki wzrostowe, cytokiny i inne
stymulatory pozakomórkowe

Receptor
komórkowy

Czym są RASopatie?
 zespół malformacji włośniczkowych i przetok tętniczo–żylnych (CM-AVM)

 autoimmunologiczny zespół limfoproliferacyjny (ALS)
 zespół sercowo-twarzowo-skórny (CFC)
 zespół Noonan (NS)

 zespół Noonan z licznymi plami soczewicowatymi (NSML; poprzednio z. LEOPARD)
 Noonan’o podobna choroba z zespołem luźnego włosa (NSLAH)
 zespół Costello (CS; z kręgu Noonan)

 zespół Legius (NFLS; z kręgu Noonan)
 Neurofibromatoza typu 1. (NF-1)
 zespół Noonan-NF (NSNF)

 zespół wrodzonej włókniakowatości dziąseł typu 1. (HGF/NF1; także: Hereditary
Gingival Neurofibromatosis Type 1 [with hypertrichosis])

Czym są RASopatie?
 Główne grupy problemów zdrowotnych
 zaburzenia neurologiczne i rozwoju psychoruchowego
 zaburzenie rozwoju psychomotorycznego, autyzm, problemy szkolne

 wybitna dysmorfia twarzy
 objawy ze strony serca
 uderzające zmiany skórne

 zaburzenia wzrastania i rozwoju fizycznego, wady szkieletowe
 problemy gastroenterologiczne
 niemal we wszystkich większa predyspozycja do nowotworzenia

A co wspólnego z nimi mają neurofibromatozy?
 NF-1 należy do RASopatii…




podobnie jak jej postaci alleliczne
i interesujące nas, wybrane RASopatie
…ale już nie NF-2 i NF-3 (?!)

 Ale znacząco się od nich odróżnia…


grupa Noonan i pozostałe RASopatie to głównie zaburzenia
rozwoju psychofizycznego i wady serca

 NF-1 była zaliczana do fakomatoz…


… ale znacząco się od nich różni (!)
 Podstawowym lekarzem prowadzącym chorego jest
„specjalista neurofibromatoz” (ONKOLOG), a nie neurolog
 jest chorobą pierwotnie nowotworową
 a nie tylko predyspozycją do nowotworzenia
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Choroby z rodziny neurofibromatoz NALEŻĄCE do grupy RASopatii:
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Choroby z rodziny neurofibromatoz NIE NALEŻĄCE do grupy RASopatii:
Neurofibromatoza typ 2.
NF-2

NF-2

Schwannomatoza
NF-3

SMARCB1, LZTR1

637

Q85.0
93921

1.7/100 tys.
(1:30-40 tys. żywych urodzeń)

nieznana
(ch. ultrarzadka)

ok. 1 000
nieznana
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choroba

NF-1

OBJAWY ROZPOZNAWCZE

Inne objawy diagnostyczne

Często występujące objawy dodatkowe

 plamy café au lait (CAL>98%)
 piegowate nakrapiania pach i
pachwin (70%)
 nerwiakowłókniaki podskórne
(>98%)
 guzki tęczówki - Lischa (90-95%)
 charakterystyczne objawy kostne
(dysplazja kości klinowej oraz kości
podudzia) w młodym wieku
 GLEJAKI NERWU WZROKOWEGO
(ok. )

 kyfoskolioza w okresie dorastania
 zaburzenia aparatu więzadłowego i
gibkość ciała
 makrocefalia
 zaburzenia wzrostu i rozwoju
somatycznego (nie tylko zależne od
zab. przysadki spowodowanej
rozwojem glejaka skrzyżowania n. II)
 tętniaki dużych naczyń oraz wady
naczyniowe (koło naczyniowe
mózgu) i zwężenie tętnicy nerkowej
z nadciśnieniem
 drobne wady serca
 problemy poznawcze oraz szkolne
(do 80%); deficyty językowe,
matematyczne i ruchowe

 niepełnosprawność intelektualna st.
lekkiego (<30%)
 zesp. ADHD-podobny (ok. 38%)
 pierwotne nadciśnienie tętnicze
 glejaki innych okolic mózgu (rzadkie)
 wyjątkowo guzy rdzenia kręgowego
 NFM/NFS n. rdzeniowych (objaw choinki
bożonarodzeniowej)
 nowotwory złośliwe:
(MPNST powstający wskutek
transformacji złośliwej NFS;
RMS; guz chromochłonny;
białaczki, zwłaszcza wczesnodziecięca
ANLL; rakowiak dwunastnicy i
nowotwory podścieliskowe przewodu
pokarmowego– GIST; rak sutka u kobiet)

 niezidentyfikowane obiekty jasne
w mózgu (UBO w RM u ponad 60%
pacjentów)
sgNF

 Objawy skórne typowe dla NF1 (CAL i NFM/NFS) ograniczone do jednego regionu ciała (np. tylko kończyny)

Czym są RASopatie?

Czynniki wzrostowe, cytokiny i inne
stymulatory pozakomórkowe

Receptor
komórkowy
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choroba

OBJAWY ROZPOZNAWCZE


NF-LS





NF-NS

JCS

WS



liczne CAL o charakterystyce
typowej dla NF1
brak NFM/NFS oraz guzków
Lischa
makrocefalia/głowa w ok. 95
percentyla

Inne objawy diagnostyczne





piegowate nakrapianie pach i pachwin 
(rzadziej niż w NF1)
występowanie UBO (w bad. RM)
częste wady zastawkowe tętnicy

płucnej i inne lekkie wady serca

liczne tłuszczaki

Często występujące objawy dodatkowe
zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
ale zwłaszcza opóźnienie mowy i
trudności szkolne, zesp. ADHD-podobny
zaburzenia naczyniowe
nieznane ryzyko nowotworzenia, ale
wyższe ryzyko występowania ANLL

połączenie fenotypowych cech obu zespołów: charakterystyczny fenotyp NF1 (powyżej, z UBO i problemami szkolnymi) przy
współistnieniu typowych dla zesp. Noonan: charakterystycznej dyzmorfii, płetwiastości szyi, deformacji klatki piersiowej oraz deformacji
kostnych i kifoskoliozy, niskorosłości, charakterystycznych wad serca (zastawka t. płucnej) i innych
poza charakterystycznymi dla NF1 guzami łagodnymi (ale bardzo rzadko NFS), ryzyko powstawania nowotworów złośliwych jest
mniejsze niż w NF1



plamy CAL u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, wieloogniskowymi włókniakami niekostniejącymi kości długich i
żuchwy, hypogonadyzmem i wnętrostwem; czasami obserwuje się centralny ziarniniak olbrzymiokomórkowy żuchwy



plamy CAL oraz ZWĘŻENIE ZASTAWKI PŁUCNEJ i piegowate nakrapianie pach i pachwin u dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną, niskorosłością, guzkami Lischa, względną makrocefalią oraz skórnymi nerwiakowłókniakami, występującymi jednak
tylko u 1/3 chorych dzieci
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OBJAWY ROZPOZNAWCZE

Inne objawy diagnostyczne

Często występujące objawy dodatkowe

 obustronne schwannoma
("nerwiaki") nerwu przedsionkowego
potwierdzone histopatologicznie lub
widoczne w RMI ze wzmocnieniem
kontrastowym
 mnogie oponiaki mózgowia
najczęściej rdzenia przedłużonego
 glejaki mózgu
 schwannoma poza OUN
 podtorebkowe zmętnienie soczewki
 zwapnienia śródmózgowe

 obwodowe schwannomata:
pojedyncze - 68%; liczne -10%
 guzy rdzenia kręgowego: glejaki
włosowatokomoórkowe (gąbczaki) i
wyściółczaki zwykle zlokalizowane w
pniu mózgu i odcinku szyjnym rdzenia
kręgowego
 gwiaździaki mózgu
 plamy CAL (40%, ale raczej
pojedyncze i mniejsze niż w NF1 (brak
zmian barwnikowych w okolicy dołu
pachowego i pachwin)
 zaćma (81%)

 neuropatia obwodowa związana z rozwojem
guza (czasami pierwszy objaw nowotworu)
 glejaki n. II występują sporadycznie (jak w
populacji ogólnej)
 hamartomata i zmiany barwnikowe siatkówki
(CEPRH – 9%)
 oponiak osłonek nerwu wzrokowego
(częstość nieznana; w grupie pacjentów z
ONSM NF2 rozpoznano u 2-8%)
 jamistość rdzenia i opuszki
 ZWIĘKSZONE RYZYKO TRANSFORMACJI
ZŁOŚLIWEJ WSKUTEK NAPROMIENIANIA
(TK OUN!)

OBRAZ KLINICZNY NF2 zależy od WIEKU ujawnienia:
• u dzieci najczęściej rozpoznaje się zaćmę (60-80%), schwannoma nerwu przedsionkowego (43%), oponiaki i guzy rdzenia (31%),
schwannomata skóry (8%), opadanie stopy spowodowane obwodową neuropatią (3%) i mononeuropatię twarzową (19%).
KLINICZNIE WYRÓŻNIONO PODTYPY CHOROBY:
• postać UMIARKOWANĄ lub dorosłych (typ Gardnera) z początkiem około 25. roku życia, dominującymi objawami spowodowanymi
przez VS i pojedynczymi lub brakiem objawów skórnych
• postać CIĘŻKĄ lub dziecięcą (typ Wisharta) z wczesnym początkiem i VS tylko u połowy chorych, znaczną liczbą guzów OUN i(lub)
rdzenia; zwykle przebiega szybko i wiąże się z wczesnym zgonem

Grupa neurofibromatoz
i pochodnych im RASopatii

choroba

NF-3

OBJAWY ROZPOZNAWCZE

Inne objawy diagnostyczne

Często występujące objawy dodatkowe



mnogie schwannomata nerwów rdzeniowych i obwodowych oraz neurilemnoma skóry z występowaniem także
guzów OUN (mózg i rdzeń kręgowy) typowych dla NF2 (zwłaszcza oponiaki), jednak Z WYJĄTKIEM
obustronnych "nerwiaków" n. słuchowych (praktycznie wyklucza rozpoznanie, jakkolwiek opisywano/dopuszcza się
jednostronne występowanie takich guzów, jednak bez mutacji w NF-2)



najczęściej manifestuje się w okresie dojrzewania, jednak przed 30 r.ż.

•

rozpoznawany u pacjentów z fenotypem przypominającym NF2, jednak po wykluczeniu mutacji w genie NF-2

•

ok. 1/3 chorych ma postać segmentalną choroby (odpowiednio jak w sgNF) co dodatkowo i bardzo komplikuje
rozpoznanie

Dlaczego „specjalista w zakresie
neurofibromatoz”?
I to onkolog?

 Najczęstsza w grupie: NF-1

 wrodzony zespół nowotworowy
 rzadko objawy neurologiczne a jeżeli już…
 … to wymagające pomocy neurochirurga, neuroonkologa lub chirurga (a NIE
NEUROLOGA)

 szeroka diagnostyka różnicowa CAL w zakresie zaburzeń

kostnych, endokrynologicznych, hematologicznych,
chirurgicznych …
 …a dość rzadko neurologicznych

Dlaczego „specjalista w zakresie
neurofibromatoz”?
I to onkolog?
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Dlaczego onkolog?
I to dzieci i dorosłych?

Dlaczego onkolog?
I to dzieci i dorosłych?

Dlaczego onkolog?
I to dzieci i dorosłych?

RYZYKO WYSTĄPIENIA OKREŚLONEGO NOWOTWORU PODCZAS CAŁEGO ŻYCIA PACJENTA Z NF-1

Rodzaj nowotworu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glejak drogi wzrokowej
MPNST
GIST (dorośli!)
Białaczki (głównie szpikowe)
Inne guzy mózgu (łagodne glejaki!)
Rak piersi
RMS
Guz chromochłonny
Neuroendokrynny guz dwunastnicy (karcinoid)

Ryzyko wystąpienia przez całe życie
(odsetkowo lub w stosunku do populacji)











15 – 20%
8 – 13%
4 – 25%
siedmiokrotnie częstsza
pięciokrotnie częstsze
pięciokrotnie częstszy
1.4 –6%
0.1 – 5.7%
1%

Dlaczego onkolog?
I to dzieci i dorosłych?

Dlaczego onkolog?
I to dzieci i dorosłych?

Dlaczego onkolog?
I to dzieci i dorosłych?
RYZYKO WYSTĄPIENIA OKREŚLONEGO NOWOTWORU PODCZAS CAŁEGO ŻYCIA PACJENTA Z TSCCo
(dla kontrastu z NF-1)

Rodzaj guza (nowotworu)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

subependymal giant cell astrocytomas (SEGAS)
subependymal nodules (SENS)
cortical dysplasias
cardiac rhabdomyomas
renal benign angiomyolipoma
renal epithelial cysts
renal malignant angiomyolipoma
renal cell carcinoma (RCC)
reanal oncocytoma (benign adenomatous hamartoma)
multifocal micronodular pneumonocyte hyperplasia
retinal hamartoma
extrarenal angiomyolipomas
neuroendocrine tumors
lymphangioleiomyomatosis (LAM)

Ryzyko wystąpienia przez całe życie















5%-15%
80%
90%
47%-67%
70%
20%-30%
<1%
<3%
<1%
? 40%-58%
30%-50%
~13%
? kazuistyka
30-40% kobiet

Dlaczego „specjalista w zakresie
neurofibromatoz”?
I to onkolog?
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ZAB. ROZWOJU
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OBJ. NEUROLOGICZNE
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Dlaczego „specjalista w zakresie
neurofibromatoz”?
I to onkolog?

Dziękuję za Państwa uwagę …

… i za cierpliwość !!!

Przeprosin nigdy dosyć !!!

Grupa neurofibromatoz
i pochodnych im RASopatii

Gdzie nas szukać?
• CENTRUM KOORDYNOWANEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
•

NAD PACJENTAMI Z NEUROFIBROMATOZAMI I POCHODNYMI IM RASOPATIAMI
przy Oddziale Klinicznym Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
 ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
 e-mail: neurofibromatozy@spdsk.edu.pl
 https://www.facebook.com/poradnianeurofibromatoz/

