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WSTĘP
Rodzimy się i umieramy, tak być musi. Pomiędzy narodzinami a śmiercią jest życie,
które w każdym przypadku może być niewiarygodną księgą. Na co dzień borykamy się
wszyscy z problemami różnych dziedzin. Jednak pośród nas są tacy, którzy do tychże
trudności zaliczają problemy ze zdrowiem i funkcjonowaniem swojego organizmu. Nie
istotne czy choroba pojawiła się nagle, czy towarzyszy od dzieciństwa. Zawsze trudno się z
nią pogodzić, szczególnie wtedy, gdy okazuje się, iż nie ma lekarstwa na dane schor zenie i
choroba jest nieuleczalna, a trzeba żyć dalej.
Na naszych oczach odbywają się rewolucje w nauce. Wiadome jest, że cechy istot
żywych zapisane jest w kwasach nukleinowych (najczęściej w DNA). Tam jest napisana cała
magiczna i indywidualna historia być, albo nie być każdego z nas. Mutacje, czyli zmiany,
jakie mogą zajść w sekwencji DNA bywają nieuniknione. Można je odziedziczyć lub z
różnych powodów nabyć. Nikt nie jest w stanie w 100% przewidzieć, co może się wydarzyć.
Jednak najważniejsze, aby takie modyfikacje były w miarę możliwości kontrolowane, a więc
obserwowane przez lekarza specjalistę.
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ROZDZIAŁ I

1. PROBLEMATYKA BADAŃ W ŚWIECIE LITERATURY

1.1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CHOROBY RECKLINGHAUSENA - TYPY I
OBJAWY.
Niniejszy rozdział poświęcony jest omówieniu istoty choroby Recklinghausena. Jak
wskazuje sam tytuł podrozdziału, zaprezentuję poniżej charakterystykę tej jednostki
chorobowej, a także przedstawię jej typy i objawy.
Podstawowe pytanie, które w tym momencie powinniśmy sobie zadać to:
co to za choroba?
Słownik terminologii medycznej podaje, że jest to „choroba dziedziczna, przekazywana przez
gen autosomalny dominujący, charakteryzująca się zmianami skórnymi (…) oraz guzowatymi
zgrubieniami na przebiegu nerwów (nerwiakowłókniaki), do których mogą się dołączać
zaburzenia neurologiczne, kostne i narządowe.” 1
Choroba Recklinghausena znana również pod nazwami:
-nerwiakowłókniakowatość NF1
-neurofibromatoza
jest zespołem chorobowym uwarunkowanym genetycznie. Bardzo często współistnieje z
licznymi wadami genetycznymi i należy do grup schorzeń, które nazywamy fakomatozami.
Zmiany dotyczą głównie skóry oraz układu nerwowego. To właśnie z tych powodów
określane są, jako choroby skórno- nerwowe 2 .
Przez wiele lat nerwiakowłókniakowatość określano, jako jeden zespół chorobowy o
różnym obrazie klinicznym. Wyróżniano postać obwodową charakteryzującą się obecnością
plam „kawa z mlekiem”( cafe-au- lait), licznymi guzkami skórnymi i podskórnymi oraz
ośrodkową

(centralną)

z charakterystycznym obustronnym

występowaniem guzów

(nerwiaków) nerwów słuchowych 3 oraz zaburzeniami widzenia wynikającymi z rozwoju
zmian w okolicach nerwów wzrokowych. Dopiero dzięki licznym badaniom i analizom,
1

Słownik terminologii medycznej, Warszawa

2http://pl.wikipedia.org/w/index.php?ti tle=Nerwiakow% C5%82%C3%B3kniakowato%C5%9B%C4%87

&oldid=13155804
3 http://resmedica.pl /zdart20112. html
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wykryto różne lokalizacje chromosomowe genów odpowiedzialnych za występowanie wielu
form klinicznych nerwiakowłókniakowatości. Ustalono, zatem podział tego zespołu
chorobowego na:
typ 1 (NF1- Choroba Recklinghausena) związana z chromosomem 17 oraz typ 2 (NF2)
związana z chromosomem 22. 4

TABELA 1. LOKALIZACJA CHROMOSOMALNA ZMUTOWANYCH GENÓW ORAZ
OBJAWY KLINICZNE STWIERDZONE W FAKOMATOZACH.

Choroba

Typ

Chromosom

Objawy fenotypowe

Upośledzenie
umysłowe

Plamy koloru kawa z
Typ1

17

mlekiem,

Sporadycznie

nerwiakowłókniaki,
Nerwiakowłókniakowatość
Obustronne nerwiaki
Typ2

22

nerwów słuchowych,
guzy

centralnego Nie

układu nerwowego.
Źródło:
http://www. nowinkilekarskie.pl/index.php?go=zasoby2&zaszyt=75

W swojej pracy, szczególną uwagę poświęcam nerwiakowłókniakowatości typu 1 - a
więc bezpośrednio chorobie Recklinghausena.
Już w XV wieku wielu malarzy uwieczniało sylwetki ludzi, u których dziś rozpoznano
by obecność nerwiakowłókniakowatości. Zainteresowanie tą chorobą nastąpiło w XIX wieku,
gdy w teatrach, cyrkach pokazywano mężczyznę o nazwisku Joseph Merrick. Znany on był,
jako człowiek-słoń5 .

4
5

Tamże
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nerwiakowłókniakowatość_typu_1
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To właśnie u niego, jeden z ówczesnych lekarzy rozpoznał chorobę Recklinghausena. Jednak
w 1986 r. wysunięto hipotezę, iż była to rzadsza choroba określana, jako zespół Proteusza 6 .
Pierwszą charakterystykę nerwiakowłókniakowatości przedstawił irlandzki chirurg Robert
Wiliam Smith w 1849 r., zaś w 1882 r. Friedrich Daniel von Recklinghausen
pracy zawarł opis symptomatologii choroby 7 .

Dzięki temu

w swojej

wprowadził termin

„neurofibromatosis” do medycyny i do dziś nerwiakowłókniakowatość typu 1 określa się,
jako chorobę von Recklinghausena 8 . Jest to schorzenie należące do nie rzadkich form
klinicznych fakomatoz (greckie phakos- „naznaczony przy urodzeniu”9 ). Zdarza się 1: 2500
porodów. Gen typu 1 (NF1) umiejscowiony został na drugim ramieniu chromosomu 17
kodującego białko (neurofibromię 1). 10

Objawami nerwiakowłókniakowtości typu 1 (NF1) są:
 zmiany skórne różnej wielkości plam o barwie „kawa z mlekiem”, częstość występowania
u ok. 99% chorych. Średnica ich wynosi od kilku do kilkunastu milimetrów (5mm u
dzieci i 15mm u dorosłych). Liczba tych plam zależna jest w dużej mierze od wieku
pacjenta (minimum 6). Objawy te mogą występować już u noworodków, jednak częściej
obserwuje się je w dalszych miesiącach życia.
U zdrowych dzieci, także można stwierdzić zaistnienie na skórze plam o takim
charakterystycznym zabarwieniu, jednak nie musi to świadczyć o istnieniu choroby
Recklinghausena 11 ;
 nerwiakowłókniaki - guzki podskórne dowolnego typu (minimum 2) lub jeden (minimum)
nerwiak splotowaty, guzki podskórne występują u 99% chorych, natomiast nerwiak
splotowaty u 35%, mają różną lokalizacje (tkanka podskórna, narządy wewnętrzne) mogą
wywoływać (w 30% przypadków) upośledzenie umysłowe, deficyty psychospołec zne,
nadpobudliwość, drobne nieprawidłowości orientacji wzrokowo-przestrzennej 12 ;

6http://pl.wikipedia.org/wiki/Nerwiak%C5%82%C3%B3kniakowato%C5%9B%C4%87_typu_1#column -one

http://zdrowemi asto.pl//modules.php?name=News&file=article&sid=266&alt=1
Tamże
9 http://nowotwory.medigo.pl/artykul/document.php?id=158&dal ej=2
10 http://zdrowemi asto.pl//modules.php?name=News&file=article&sid=266&alt=1
11 http://genetyka.pam.szczecin.pl/download/12a.pdf
12http://genetyka.pam.szczecin.pl/download/12a.pdf
7
8
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 piegi i (lub) przebarwienia w nieodsłoniętych okolicach ciała (okolice pachowe i
pachwinowe), są to nakrapiania średnicy 2-3mm i przebarwienia skórne pojawiające się w
70% przypadków, najczęściej w okresie dojrzewania 13 ;
 glejak nerwu wzrokowego występuje u 1,5% chorych 14 ;
 zaburzenia widzenia (wynikające z rozwoju zmian w obrębie nerwów wzrokowych) 15 ;
 guzki Licha (2 lub więcej), to ciemnożółte lub brązowawe hamartomatyczne guzki
tęczówki, dobrze widoczne w lampie szczelinowej, uwidaczniają się w 90-95%
przypadków 16 ;
 padaczka występująca u 5% chorych, zwykle pod postacią napadów częściowych
złożonych lub uogólnionych napadów toniczno-klonicznych17 ;
 złośliwe guzy otoczki nerwów obwodowych pojawiają się u 1,5% przypadków, ryzyko
rozwinięcia się guzów wynosi 7-12% 18 ;
 mięsaki prążkowano-komórkowe u 1,5% pacjentów 19 ;
 białaczka, zwłaszcza wczesnodziecięca białaczka nielimfocytowa u <1, 0% chorych;
 rakowiak dwunastnicy pojawia się w 1,5% przypadków 20 ;
 powikłania ortopedyczne: dysplazje i deformacje kostne, zwłaszcza skolioza odcinka
piersiowego kręgosłupa, dysplazja skrzydeł większych kości klinowej, deformacje kości
strzałkowej i piszczelowej, złamania patologiczne z tendencją do tworzenia stawów
rzekomych, dotykające 25% pacjentów 21 ;
 zwężenie naczyń nerkowych u 1,5% badanych, które może być spowodowane dysplazją
włóknisto- mięśniową i wywoływać nadciśnienie tętnicze nerkowo-pochodne 22 ;
 problemy poznawcze i w nauce - najczęściej u pacjentów występuje upośledzenie
poznawcze oraz zdolności do uczenia się. Wykazano takie problemy u 80% dzieci

z

NF1, mają one znaczący wpływ na codzienne oraz szkolne życie (trudności występują w
postrzeganiu, wykonawczym funkcjonowaniu oraz uwadze), deficyty językowe,
matematyczne, ruchowe, psychospołeczne u ok. 33% chorych 23 ;

Tamże
Tamże
15 Tamże
16 Tamże
17 Tamże
18 Tamże
19 Tamże
20 Tamże
21 Tamże
22 http://genetyka.pam.szczecin.pl/download/12a.pdf
23 Tamże
13
14
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 opóźnienie umysłowe znacznego i średniego stopnia dotyczy mniej niż 1% pacjentów 24 ;
 ADHD występujące u 38% dzieci z NF1 25 ;
 makrocefalia objawiająca się u 40-50% chorych26 ;
 niedobór wzrostu wynikający z podwzgórzowej lokalizacji guzków w 30% przypadków 27 ;
 krewny spełniający powyższe kryteria 28 .
Rozpoznanie NF1 opiera się na kryteriach National Institute of Health 29 .
Zgodnie z nimi chorobę Recklinghausena można rozpoznać, gdy zostaną spełnione dwa z
siedmiu podstawowych warunków:
1) sześć lub więcej plam typu „cafe-au-lait”;
2) dwa lub więcej nerwiakowłókniaków;
3) charakterystyczne objawy kostne;
4) glejak;
5) dwa lub więcej guzków Lischa;
6) piegi i/lub przebarwienia;
7) krewny spełniający powyższe kryteria. 30
„W stale aktualizowanej multimedialnej bazie schorzeń jednogenowych ( OMIM (1)),
traktowanej przez genetyków klinicznych, jako źródło referencyjne, opisano jeszcze
kolejnych 8 zespołów chorobowych spełniających kryteria diagnostyczne właściwe dla
nerwiakowłókniakowatości.”31 Zestawienie to zawarłam w tabeli 2.
TABELA 2. KLINICZNE POSTACI NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚCI

Klasyczna postać nerwiakowłókniakowatości, określana, jako postać
NF-1

uogólniona lub choroba von Recklinghausena.

Ośrodkowa postać nerwiakowłókniakowatości, charakteryzująca się występowaniem
NF-2

obu lub jednostronnego nerwiaka nerwu słuchowego oraz licznych nowotworów
ośrodkowego układu nerwowego i skórnych guzków typu Schwanna.

Tamże
Tamże
26 Tamże
27 Tamże
28 Tamże
29 http://www.pp.am.lodz.pl/12a.pdf
30 http://pl.wikipedia.org/wiki/Nerwiakowłókniakowatość_typu_1
31 M. W. Karwac ki, W. Woźniak, „Nerwiakowłó kniakowatość – wrodzona, genetycznie uwarunkowana
Choroba predysponująca do nowotworzenia”, Warszawa 2006, s. 924
24
25
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Postać łącząca cechy Nf-1 i Nf-2 jednak bez występowania guzków Lischa w
siatkówce; wyróżnia się dwa podtypy tej choroby: 3A (postać mieszana

NF-3

Riccardiego) i 3B (rodzinna postać jelitowa).
Tzw. postać atypowa charakteryzująca się występowaniem wyłącznie zmian
przebarwieniowych typu „cafe au lait” oraz rozsianych, mnogich

NF-4

nerwiakowłókniaków; bez guzków Lischa w siatkówce.
Tzw. segmentalna postać nerwiakowłókniakowatości z występowaniem zmian
NF-5

ograniczonych do jednej okolicy ciała

Występowanie licznych zmian przebarwieniowych typu „cafe au lait” bez podskórnych
NF-6
nerwiakowłókniaków.
Bardzo późne (po 20 roku życia) pojawianie się poszczególnych objawów
NF-7

nerwiakowłókniakowatości oraz brak objawów choroby u potomstwa.
Pozostałe postaci poprzez odmienność przebiegu klinicznego niesklasyfikowane

NF-8

w żadnej z powyższych grup.




Postaci Nf-1 – Nf-4 oraz Nf-6 – dziedziczone, jako cecha autosomalna dominująca.
Najprawdopodobniej postaci Nf-5 i Nf-7 powstały, jako bardzo wczesne lub późniejsze,
świeże mutacje postzygotyczne w grupie komórek somatycznych.

Źródło: M. W. Karwacki, W. Woźniak, „Nerwiakowłókniakowatość – wrodzona, genetycznie uwarunkowana
Choroba predysponująca do nowotworzenia”, Warszawa 2006, s. 925

„Dominującą postacią nerwiakowłókniakowatości jest Nf-1 występująca u 96-97%

wszystkich chorych. U kolejnych 2-3% stwierdza się postać Nf-2, a postaci nietypowe
obejmują niecałe 1% ogółu chorych z nerwiakowłókniakami i/lub skórnymi zmianami
przebarwieniowymi typu „cafe au lait”.”32
„Jakkolwiek różniące się przebiegiem klinicznym, zachorowalnością oraz semiotyką,
obie postaci nerwiakowłókniakowatości dziedziczone są,

jako

cecha autosomalna

dominująca, o 100% penetracji i zmiennej ekspresji. W obu obserwuje się wysoki odsetek
występowania świeżych mutacji (częstość ok. 50%) oraz zjawisko antycypacji. Dla każdej z
dwóch postaci NF zlokalizowano i scharakteryzowano właściwe geny oraz określono ich
produkty białkowe. Geny te należą do tzw. antyonkogenów, a białka przez niekodowane
M. W. Karwac ki, W. Woźniak, „Nerwiakowłó kniakowatość – wrodzona, genetycznie uwarunkowana
Choroba predysponująca do nowotworzenia”, Warszawa 2006, s. 924
32
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kontrolują przebieg procesów związanych z podziałem i rozmnażaniem się komórek. Dlatego
mutacje genowe występujące zarówno w obrębie genu NF1, jak i NF2, odpowiedzialne są za
zwiększone ryzyko powstawania specyficznych nowotworów oraz skrócenie czasu przeżycia
chorych. Długość życia pacjentów z Nf-1 jest krótsza średnio o około 15-16 lat w porównaniu
z populacją ogólną. Najczęstszymi przyczynami zgonów występującymi u tych chorych są
powikłania zmian dysplastycznych w obrębie kości i deformacji kręgosłupa, w tym zwłaszcza
nasilonej kifoskoliozy z niewydolnością krążenia i oddychania, padaczki, nadciśnienia
tętniczego, tętniaków i udaru mózgu oraz nowotworów złośliwych tkanek miękkich i guzów
mózgu.”33

Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych ICD-10:





„Q85.0 Nerwiakowłókniakowatość niezłośliwa
Q85.1 Stwardnienie guzowate
Q85.8 Inne fakomatozy niesklasyfikowane gdzie indziej
Q85.9 Fakomatoza, nieokreślona”34

Diagnostyka:
1) „badanie kliniczne objawów charakterystycznych;
2) badanie histopatologiczne guzków;
3) badanie neurologiczne;
4) badanie okulistyczne;
5) badanie radiologiczne (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny);
6) poradnictwo genetyczne i diagnostyka prenatalna” 35 .

„Choroba Recklinghausena jest chorobą nieuleczalną. Chory powinien zostać objęty
stałą kontrolą lekarską, szczególnie ze względu na liczne występowanie nowotworów
złośliwych związanych z tym schorzeniem” 36 . „Możliwe jest jedynie leczenie objawowe.
Powinno ono być zindywidualizowane ze względu na dużą zmienność objawów. W
zależności od ośrodka klinicznego preferuje się chemio- lub radioterapię w leczeniu glejaków
mózgu. Kontrowersyjne jest stosowanie ketotifenu w dawkach dziennych 2-4 mg w
M. W. Karwac ki, W. Woźniak, „Nerwiakowłó kniakowatość – wrodzona, genetycznie uwarunkowana
Choroba predysponująca do nowotworzenia”, Warszawa 2006, s. 924 i 928
34 http://pl.wikipedia.org/wiki/Fakomatoza
35 http://www. testdna.pl
36 Tamże
33
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nerwiakowłókniakach; lek miałby według niektórych zmniejszać tempo przyrostu guzów,
wywierając również korzystne działanie przeciwświądowe, uspokajające i synergistyczne z
lekami przeciwpadaczkowymi” 37 .

1.2.WPŁYW

CHOROBY

RECKLINGHAUSENA

NA

FUNKCJONOWANIE

ORGANIZMU Z PERSPEKTYWY WYBRANYCH DZIEDZIN MEDYCYNY.
Wspominałam już, że choroba Recklinghausena jest chorobą nieuleczalną. Dodam, że w
znaczącej liczbie przypadków schorzenie zostaje nierozpoznane, gdyż brakuje odpowiednich i
ogólnie dostępnych informacji na temat NF1. Literatura opisująca charakterystykę objawową
zazwyczaj prezentuje przypadki wskazujące krańcowe nasilenia choroby. W Polsce dostęp do
takiej literatury jest trochę ograniczony. Trudno przeciętnej osobie zdobyć książkę, czy też
jakoś publikacje na temat choroby Recklinghausena. Jeśli już odnaleziona zostanie
jakakolwiek publikacja to często w obcej formie językowej. Polskich, ewentualnie
przetłumaczonych jest niewiele. To właśnie sprzyja nie wiedzy osób, które borykają się z
omawianym schorzeniem.
Nasilenie objawów może być uzależnione od wiek u pacjenta, a także od zaistnienia
choroby w rodzinie. Tak, więc dynamika postępowania NF1 jest bardzo trudna do
przewidzenia. 38 Pacjenta z rozpoznaną nerwiakowłókniakowatością powinno się diagnozować
indywidualnie, gdyż w każdym przypadku choroba będzie ro zwijać się w innym stopniu.39
Rokowanie zależy od stopnia nasilenia zmian narządowych i właściwego prowadzenia
pacjenta. Główna przyczyną przedwczesnej śmierci chorych z NF1 są choroby układu
krążenia. 40 Rozpoznanie choroby można np. poprzeć badaniem histopatologicznym guzków
podskórnych. Wykazuje ono patologiczne utkanie guzka np. o typie nerwiakowłókniaka.
Ważne są również badania radiologiczne, a zwłaszcza zastosowanie osiowej tomografii
komputerowej i/lub rezonansu magnetycznego. 41 Takie badania mogą wykazać między
innymi obecność guzków w mózgu, rdzeniu, glejaków wzrokowych itp. Leczenie choroby
Recklinghausena ma głównie charakter objawowy, przy czym głównym zadaniem jest jak
najwcześniejsze wykrywanie i usuwanie nerwiakowłókniaków o większych rozmiarach.
Takie zmiany mogą przede wszystkim utrudniać życie pacjenta. Zalecana jest jednak
pl.wikipedia.org/wiki/Nerwiakowłókni akowatość_typu_1
http://albajulia-recklinghausen.pl/pobierani e.html
39 http://albajulia-recklinghausen.pl/pobierani e.html
40 Tamże
41 http://www. resmedica.pl/zdart20112.html
37
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ostrożność w leczeniu chirurgicznym ze względu na nierzadko złe gojenie się ran i szpecące
zabliźnienia. 42
Wspominałam już, że choroba Recklinghausena zdarza się 1: 2500 urodzeń i jest jedną
z najczęstszych chorób uwarunkowanych genetycznie. Dziedziczona jest w sposób,
autosomalny. 43 To oznacza, że z prawdopodobieństwem 50% dziecko może urodzić się chore
(przy założeniu, że jedno z rodziców jest nosicielem choroby). Sam fakt, że dziecko jest chore
na nerwiakowłókniakowatość nie oznacza, że rodzice są nosicielami tej choroby. 44 Mutacje są
to nagłe bezkierunkowe zmiany w DNA. Nowo powstałe zmiany w organizmie, jeśli
nastąpiły w komórkach płciowych (gametach), są przekazywane kolejnym pokoleniom 45 .
W komórkach rozrodczych mogą zachodzić mutacje:


genowe- dotyczące zmian sekwencji nukleotydów w obrębie genu;



chromosomowe- dotyczące zmian struktury chromosomów;



genomowe- dotyczące zmian liczby chromosomów. 46
W związku z tematem mojej pracy, uwagę poświęcę jedynie mutacjom genowym, które

powstają w wyniku zmiany sekwencji nukleotydowej genu, tzn.:


tr a nz yc j i

(zmiana jednej zasady azotowej danego rodzaju tj. purynowej lub

pirymidynowej, na drugą tegoż rodzaju, np. cytozyny na tyminę);


t r a n s w e r s j i ( zamiana jednej zasady purynowej na piramidowa bądź odwrotnie);



d e le c j i (wypadnięcie jednego nukleotydu);



i n s e r c j i (wstawienie dodatkowego nukleotydu). 47

Te dwie ostatnie, powodują zmianę podczas odczytywania zapisu na DNA (transkrypcję) 48 .
Istnieją, bowiem tzw. mutacje genowe niemające charakteru rodzinnego, oznacza to, że nie
musiało zaistnieć dziedziczenie. Również nie wszystkie objawy występują zaraz po urodzeniu
dziecka. Nie ma reguł określających, w jaki sposób będzie przebiegała i w jakim tempie
będzie postępować. 49

http://www. resmedica.pl/zdart20112.html
http://albajulia-recklinghausen.pl/artyk_ciaza.html
44 Tamże
45 E. Pyłka-Gutowska „ Vademecum maturzysty- Biologia”, Warszawa 1998, s.271
46 Tamże
47 Tamże
48 Tamże
49 http://albajulia-recklinghausen.pl/pobierani e.html
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Warto w tym miejscu omówić chorobę Recklinghausena poprzez poszczególne dziedziny
medycyny, mające niemałe znaczenie w jej poznaniu i leczeniu. Będziemy mogli dostrzec
„wszechmoc” tego schorzenia.

A. GENETYKA
Gregor Johann Mendel z wykształcenia przyrodnik, był czeskim zakonnikiem, który żył
w Brnie w XIX w. (1822-1884). Będąc w klasztorze zajmował się hodowlą roślin,
upiększając ogród klasztorny. 50 Szczególną uwagę skoncentrował na grochu, którego
odmiany krzyżował między sobą. Swoja pracę dokumentował w postaci zapisków. W wyniku
obserwacji opublikował pracę, która zapoczątkowała rozwój nowej dziedziny biologiigenetyki, czyli nauki o dziedziczności i zmienności. 51
Główną przyczyną powstawania chorób genetycznych są mutacje w genach. Większość
naszych cech zapisana jest w DNA, które mieści się w jądrze komórki. 52 Ma ono bardzo
prostą postać: rząd zaledwie czterech cegiełek - zasad azotowych, oznaczanych literkami A
(adenina), C (cytozyna), T (tymina), G (guanina). A więc język tej informacji jest
czteroliterowy i tyleż samo odpowiada mu nukleotydów (jednostek budujących kwasy
nukleinowe). DNA zbudowane jest z dwóch owiniętych wokół siebie nici polinukletydowych
(tworząc podwójną spiralę- podwójną helisę) 53 , na których zapisane są identyczne informacje.
W stosunku do siebie są ułożone komplementarnie: guanina jednej nici łączy się zawsze z
cytozyną drugiej nici (wiązaniami wodorowymi), zaś adenina z tyminą. Podczas rozmnażania
nici są rozdzielane, a organizm sam dobudowuje do ka żdej z nich kopię. Komórka potomna
powinna mieć ten sam zestaw cech. Jednak, jeśli podczas kopiowania pojawiły się błędy to
nastąpi owa mutacja i cechy będą różne 54 . Zmieniony gen jest początkiem zmienionego
białka, zaś zmienione białko ma wpływ na wygląd i funkcjonowanie całego organizmu.
Mutacje te powstają spontanicznie a ich nieprzewidywalność ogranicza prowadzenie badań. 55
Z punktu widzenia genetyki gen NF1, który jest umiejscowiony na drugim ramieniu
chromosomu 17, koduje białko-neurofibromię. 56 Jest to gen zaliczany do antyonkogenów,

E. Pyłka-Gutowska „ Vademecum maturzysty- Biologia”, Warszawa 1998, s. 271
Tamże, s.252
52 E. Pyłka-Gutowska „ Vademecum maturzysty- Biologia”, Warszawa 1998, s. 263
53 Tamże
54 E. Pyłka-Gutowska „ Vademecum maturzysty- Biologia”, Warszawa 1998, s.252-264
55 Tamże
56 http://www.mp.pl/artykuly/index.php?aid=14028&_tc=3E9C7E19054C47499B13EB7171213FCC
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które są niezbędne do prawidłowego wzrostu i różnicowania się komórek. W skutek
spontanicznej mutacji drugiego allela genu NF1, braku lub nieprawidłowej funkcji któregoś z
antyonkogenów oraz tzw. utraty heterozygotności rozwijają się guzy nowotworowe (dotyczy
głównie komórek Schwanna) 57 . „Schwannomatosis jest rzadką formą NF, który objawia się u
1: 40000 osób. Schwannomatosis jest genetycznie uwarunkowana, ale w przeciwieństwie do
NF1 i NF2 nie ma jasnego wzoru dziedzictwa. Schwannomatosis często opuszcza pokolenia,
więc, odleglejsi rodzinni członkowie z niewyjaśnionymi neurologicznymi symptomami i /
albo niewyjaśnionymi bólami powinni zostać ocenieni dla możliwości, że oni też są
dotknięci”. 58
Choroba Recklinghausena jest autosomalnie dominująca, co prowadzi do tego, że dzieci osób
cierpiących na tę wadę genetyczną, dziedziczą ją z ryzykiem 50%. 59 Objawy schorzenia
prowadzą do zaburzeń rozwoju i różnicowania się komórek w 3-4 tygodniach życia
wewnątrzmacicznego płodu. Dlatego też, w rodzinach obciążonych NF1 są wskazania do
badań w poradni genetycznej celem przeprowadzenia diagnostyki prenatalnej. We wczesnym
okresie ciąży można już wykryć tę mutację genową za pomocą odpowiednio dobranych
testów. 60

B. GINEKOLOGIA
Wspominałam już, że odziedziczenie choroby Recklinghausena przez dziecko wynosi
50%. W związku z tym rodzice, którzy planują mieć dziecko, powinni zorientować się, czy w
ich rodzinie nie występowały lub nie występują choroby genetyczne, a także czy nie istniały
lub istnieją u członków rodzin objawy wskazujące na jakąkolwiek z nich. U przyszłych
rodziców, jak i ich rodzin istnieje możliwość, że objawy choroby genetycznej mogły zostać
niezdiagnozowane. Przyczyną takiej sytuacji może być zarówno brak wiedzy osoby chorej na
temat objawów, brak możliwości poddania się badaniom ( finanse, miejsce zamieszkania itp.),
a także nieodpowiednia opieka i diagnostyka lekarska lub brak wiedzy lekarzy.
Jeśli w rodzinie u nikogo nie stwierdzono objawów choroby, a mimo to schorzenie wystąpiło
możliwe, że jest wynikiem spontanicznej mutacji. Oznacza to, że może ono pojawić się w

https://www.ctf.org/about-nf/facts-statistics/
Tamże
59 http://albajulia-recklinghausen.pl/artyk_ciaza.html
60 Tamże
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rodzinie, gdy żaden z członków nie jest nosicielem choroby. 61 W przypadku kobiety
ciężarnej, u której istnieje możliwość urodzenia dziecka z wadą genetyczną szczególne
znaczenie ma poradnictwo genetyczne i diagnostyka prenatalna. Wskazane jest skierowanie
do poradni genetycznej, celem przeprowadzenia diagnostyki prenatalnej. Już we wczesnym
okresie ciąży można wykryć tę mutację genową za pomocą odpowiednich testów. Jeśli testy
wykryją ten defekt genetyczny, nie stanowi on podstaw do wykonania zabiegu przerwania
ciąży. 62 Rodzice powinni mieć świadomość, jakie objawy i zagrożenia mogą towarzyszyć
chorobie Recklinghausena. Pozwala to przede wszystkim, przygotowanie się psychiczne
przyszłych opiekunów na fakt, że ich dziecko może urodzić się chore.
W przypadku pierwszych symptomów, jak najwcześniejsze zgłoszenie się do lekarza jest
bardzo ważne. Umożliwia ono szybszą diagnozę oraz objęcie dziecka wyspecjalizowaną
opieką i odpowiednią profilaktyką. Dzięki temu zmniejszone zostanie ryzyko pojawienia się
m.in.

nowotworów czy/lub wady narządu wzroku. 63 Ciąża u kobiet dotkniętych

neurofibromatozą typu 1 powinna być traktowana, jako ciąża szczególnej troski. Przyszła
mama powinna znajdować się pod stałą kontrolą położnika jak i również innych lekarzy
specjalistów np. okulisty, neurologa. 64 Samo postępowanie lecznicze u ciężarnych z
rozpoznaną chorobą Recklinghausena uzależnione jest od występujących objawów oraz
ciężkości stanu klinicznego. Jednak najczęściej terapia ogranicza się do leczenia objawowego,
gdyż w związku z różnymi objawami choroby, trudność sprawia różnicowanie ich z objawami
będącymi wynikiem ciąży. 65 Wszelkie niepokojące dolegliwości powinny być konsultowane z
lekarzem. Bóle okolicy krzyżowej, nadciśnienie czy również zaburzenia widzenia mogą być
objawami NF1. Niebezpieczne są dla kobiet w ciąży skoki ciśnienia tętniczego krwi, a także
powikłania wynikające z obecności guza nadnerczy. Guz ten może powodować nadczynność
kory nadnerczy, co stanowi zagrożenie dla rozwoju ciąży. Przy tej nadczynności istnieje
ryzyko

powikłań

m.in.:

poronienia,

przedwczesny

poród,

zaburzenia

wzrostu

wewnątrzmacicznego, śmierć wewnątrz maciczna płodu. Jednak rzadko zdarza się,
współistnienie guza nadnerczy z chorobą Recklinghausena. 66 U kobiet z diagnozą guza
nadnerczy pojawiają się problemy hormonalne (np. blokowanie owulacji), a wiec i trudności z

http://www.mp.pl/artykuly/index.php?aid=14028&_tc=3E9C7E19054C47499B13EB7171213FCC
http://www. testdna.pl/neurofibromatoza
63 Tamże
64 http://albajulia-recklinghausen.pl/artyk_ciaza.html
65 http://www.mp.pl/artykuly/index.php?aid=14028&_tc=3E9C7E19054C47499B13EB7171213FCC
66 http://albajulia-recklinghausen.pl/artyk_ciaza.html
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zajściem w ciążę. Natomiast skoki ciśnienia stanowią zagrożenie zarówno dla matki jak i dla
płodu, gdyż ich powikłaniem jest rzucawka-przyczyniająca się do śmierci matki i płodu. 67
„Choroba Recklinghausena, jak większość chorób genetycznych jest nieuleczalna i nie
znaleziono do tej pory możliwości skorygowania tej mutacji genowej. Ze względu na szybki
postęp w dziedzinie genetyki, być może uda się w przyszłości korygować uszkodzony gen za
pomocą odpowiedniej terapii genowej. Obecnie jedyną możliwością jest informowanie
przyszłych rodziców o zagrożeniach związanych z jego przekazywaniem oraz objęcie
wczesną profilaktyką osób, które taki gen posiadają”68 .

a) BADANIA PRENATALNE-WSKAZANIA I PODZIAŁ BADAŃ
Badania prenatalne, czyli diagnostyka prenatalna jej początki to lata 50. 69 . „Pierwszej
próby pobrania płynu owodniowego od ciężarnej w celu uzyskania informacji o stanie płodu
dokonał Bevis”70 . Zaś w Polsce badania prenatalne zaczęto wykonywać „w roku 1975 (…) w
warszawskim Zakładzie Genetyki przy współpracy z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
(jednym z prekursorów był (…) prof. Lucjan Wiśniewski). W latach 80.

stały się

powszechniejsze i objęto nimi większą liczbę pacjentek” 71 . Wiele zagrożeń, wad można
wykryć, czy też określić jeszcze przed narodzeniem dziecka, a nawet przed poczęciem. W
tym celu wskazane są odpowiednie badania. Poniżej postaram się to wszystko przybliżyć.
Kobiety planujące ciążę lub też będące już w ciąży podczas wizyt u lekarza powinny
zawsze mówić o swoich spostrzeżeniach czy też obawach. Przy pierwszej wizycie lekarz
powinien zebrać „informacje na temat wszelkich obecnych i dawniejszych problemów
zdrowotnych, przebiegu ewentualnych poprzednich ciąż i stanu zdrowia urodzonych z nich
dzieci oraz chorób występujących w rodzinie. Na podstawie tych informacji 72 ”, lekarz może
zlecić konsultację w poradni genetycznej lub od razu skierować pac jentkę na określone
badania 73 .
67Tamże

http://albajulia-recklinghausen.pl/artyk_ciaza.html
http://www. resmedica.pl.ffxraport1299.html
70 Tamże
71 Tamże
72 S. A. Dowshen, N. Izenberg, E. Bass, “Dziecko zdro wie i rozwój od poczęcia do 5 roku życia”, Warszawa
2003, s.35
73 Tamże
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Program finansowany jest Przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kobiety będące w ciąży, które
spełniają określone wytyczne mogą wykonać wszystkie badania prenatalne bezpłatnie.

Wskazania do diagnostyki prenatalnej:
1. „Wiek matki”74 ;
2. „Posiadanie dziecka z wrodzoną wada lub ciąża, która zakończyła się porodem
martwego płodu lub śmiercią noworodka”75 ;
3. „Wykrycie aberracji chromosomowej u jednego z rodziców, u obojga z rodziców lub
też u poprzedniego dziecka”76 ;
4. „Występowanie w rodzinie wad sprężonych z płcią, a także chorób metabolicznych” 77 ;
5. „Choroba Downa w rodzinie” 78 ;
6. „Wada ośrodkowego układu nerwowego w poprzedniej ciąży” 79 ;
7. „Wysokie stężenie alfa-fetoproteiny w surowicy krwi matki w czasie ciąży” 80 ;
8. „Nieprawidłowy obraz zarodka/płodu w badaniu USG”81 ;
9. „W czasie wywiadu ustalono działanie czynników środowiskowych – teragennych
(wirus różyczki, alkohol, promieniowanie jonizujące) 82 ”;
10. Pochodzenie afrykańskie, „z powodu możliwości nosicielstwa genu niedokrwistości
sierpowatokrwinkowej”83 ;
11. Pochodzenie włoskie, greckie „lub z innych krajów europejskich czy azjatyckich
basenu Morza Śródziemnego, z powodu możliwości nosicielstwa genów talasemii 84 ;
12. Żydzi wywodzący się z Europy Wschodniej, Kanadyjczycy lub Amerykanie
pochodzenia francuskiego, „z powodu możliwości nosicielstwa genu choroby TayaSachsa” 85 ;
13. „Nadmierny lęk matki o wystąpienie wady wrodzonej u dziecka” 86 .

http://www.bryk.pl/teksty/s tudi a/pozosta%C5% 82e/medycyna/23772-genetyka.html
Tamże
76 Tamże
77 Tamże
78 http://www. resmedica.pl/ffxraport1299.html
79 Tamże
80 http://www. resmedica.pl/ffxraport1299.html
81 http://www.bryk.pl/teksty/s tudi a/pozosta%C5% 82e/medycyna/23772-genetyka.html
82 Tamże
83 S. A. Dowshen, N. Izenberg, E. Bass, “Dziecko zdro wie i rozwój od poczęcia do 5 roku życia”, Warszawa
2003, s. 37
84 Tamże s. 38
85 Tamże
86 http://www. resmedica.pl/ffxraport1299.html
74
75

„Choroba Recklinghausena na przykładzie chorej kobiety” (fragment pracy licencjackiej) - Krystyna Dragan

„Z punktu widzenia lekarza jednym z głównych celów wizyty kontrolnej jest sprawdzenie
korelacji między wiekiem ciążowym a stopniem rozwoju p łodu. Pomaga to w interpretacji
różnych możliwych objawów oraz w decyzjach, co do postępowania w razie jakichkolwiek
późniejszych problemów” 87 .

Badania takie ze wskazaniami są bezpłatne:
 „Jeżeli kobieta ma ku temu wyraźne wskazania medyczne, koszt bada nia pokrywa kasa
chorych (w innych przypadkach może je wykonać na własny koszt) oczywiście, gdy
istnieje ku temu określone uzasadnienie (np. kobieta ma 34 lata i panicznie boi się
urodzenia dziecka z wadą.
 Lekarze ginekolodzy, którzy odmawiają kobiecie ze wskazaniami skierowania na
badanie prenatalne, mają obowiązek skierować ją do innego ginekologa, od którego
skierowanie otrzyma, albo podać jej adres ośrodka wykonującego takie badania.
 Jeżeli kobieta jest w ciąży i ma np. 37 lat albo poprzednie dziecko urodziła z wadą
genetyczną, w jej rodzinie lub męża są schorzenia genetyczne - każdy lekarz ma
obowiązek poinformować przyszłą matkę o możliwości wykonania tego rodzaju
badań”88 .

Według istniejącego prawa:
„Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży z 1996 roku dopuszcza aborcję przy ciężkich wadach genetycznych. Nie
zmieniła ona ustawy z roku 1993 dopuszczającej przeprowadzanie badań prenatalnych.
W art. 7 k.k. wprowadzono następujące zmiany:
art. 23 b & 1. Dziecko poczęte nie może być przedmiotem badań innych niż te, które służą
ochronie życia i zdrowia jego lub jego matki, z wyjątkiem działań określonych w &
2.Dopuszcza się badania przedurodzeniowe niezwiększające wyraźnie ryzyka poronienia w
przypadku, gdy:
1. Dziecko poczęte należy do rodziny obciążonej genetycznie,
2. Istnieje podejrzenie występowania choroby genetycznej możliwej do wyleczenia,
zaleczenia bądź ograniczenia jej skutków w okresie p łodowym,
3. Istnieje podejrzenie ciężkiego uszkodzenia płodu.
S. A. Dowshen, N. Izenberg, E. Bass, “Dziecko zdro wie i rozwój od poczęcia do 5 roku życia”, Warszawa
2003, s. 36-37
88 http://www. resmedica.pl/ffxraport1299.html
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Z ustawy jasno wynika, że badania prenatalne są dozwolone, a w ustawie z roku 1996 nie ma
zakazu badań prenatalnych ani paragrafu zmieniającego w sposób istotny ustawę z roku 1993
w tej kwestii” 89 .

Badania w okresie ciąży dzielą się na dwie kategorie:
BADANIA PRZESIEWOWE - „skriningowe krwi są zalecane u wszystkich kobiet” 90 .
Powinny charakteryzować się prostotą i bezpieczeństwem- „najczęściej wymagają jedynie
pobrania próbki krwi (…). Nie dają one jednak odpowiedzi na pytanie, czy płód jest chory
czy zdrowy, a jedynie wskazują na podwyższone (lub niepodwyższone) ryzyko określonych
zaburzeń. W razie stwierdzenia podwyższonego ryzyka zaleca się z reguły dokładniejsze
badania diagnostyczne”91 . Mówiąc, inaczej są to badania nie inwazyjne, czyli niepozwalające
„na

postawienie

pewnej

i

jednoznacznej

diagnozy,

ale

pozwalają

określić

prawdopodobieństwo wystąpienia wad płodu. Są to badania niestwarzające zagrożenia dla
zdrowia dziecka, stąd też są niezastąpionym narzędziem diagnostycznym. Pozwalają ocenić
ryzyko wystąpienia wad bez narażania dziecka i oprzeć na solidnych podstawach decyzję o
ewentualnych dalszych badaniach – już inwazyjnych”92 .

Badania przesiewowe obejmują:
 OZNACZENIE POZIOMU ALFA-FETOPROTEINY (AFP), „białka produkowanego
przez wątrobę płodu, w surowicy matki. Podwyższone stężenie AFP oznacza ryzyko
wad rozwojowych cewy nerwowej (rozszczepu kręgosłupa, przepuklin mózgowordzeniowych) oraz szeregu innych defektów, natomiast poziom poniżej normy wiąże
się ze wzrostem ryzyka zespołu Downa i innych zaburzeń chromosomalnych.
Wahania poziomu AFP nie muszą jednak oznaczać patologii, a tylko mogą wynikać z
nieprawidłowego ciężaru ciała matki czy z faktu ciąży mnogiej”. 93
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 TEST POTRÓJNY (TRIPLE TEST), jest on rozszerzoną wersją powyższego. „(…)
wykonywany zazwyczaj miedzy 15. a 20. tygodniem ciąży i polega na oznaczaniu
AFP oraz dwóch innych związków biochemicznych: ludzkiej gonadotropiny
kosmówkowej (…)

i estriolu,

jednego

z hormonów estrogenowych.

(…).

Charakteryzuje się większą czułością (…), co nie zmienia faktu, że ich wyniki
pozostają dalekie od doskonałości: identyfikują one średnio 50% przypadków zespołu
Downa i około 85% przypadków przepuklin mózgowo-rdzeniowych”94 .
Zdarzają się przypadki fałszywych dodatnich wyników, czyli podejrzenie choroby pomimo jej
faktycznego braku.
„(…) nieprawidłowy wynik badania przesiewowego bynajmniej nie jest równoznaczny ze
stwierdzeniem choroby, którą w większości przypadków wykluczają dalsze bada nia
diagnostyczne”95 .

BADANIA DIAGNOSTYCZNE - „przeprowadza się w razie dodatnich wyników badań
przesiewowych kobiet obciążonych dodatkowymi czynnikami ryzyka” 96 .

Badania takie

przeprowadzane w okresie ciąży umożliwiają zidentyfikowanie zakresu wad rozwojowych,
chorób, czy zaburzeń. Są to badania inwazyjne „ich dokładność jest prawie 100%, ale niosą
ze sobą 0,5-3% ryzyko poronienia. Oznacza to, że wskutek badań prenatalnych inwazyjnych,
co najmniej 1 kobieta na 200 traci swoje dziecko. Zagrożenie jest tym mniejsze, im więcej
doświadczenia ma lekarz i im wyższej klasy jest ultrasonograf, którym na bieżąco monitoruje
się przebieg całego zabiegu” 97 .
Badanie diagnostyczne obejmują:
 ULTRASONOGRAFIĘ (USG), jest to tzw. badanie obrazowe, „z wykorzystaniem ultra
dźwięków do otrzymania ruchomego obrazu struktur wewnętrznych, w tym przypadku
płodu w jamie macicy”98 . Powinno być wykonywane na bardzo czułym sprzęcie przez
doświadczonego specjalistę i trwa dłużej, bo ok. 40-60 minut. Lekarz, przesuwając po
brzuchu ciężarnej, głowicą generującą fale dźwiękowe, otrzymuje na obrazie monitora
Tamże s.39-40
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zamazane kształty dziecka. Dzięki temu można dokładnie zbadać, w zależności od
wieku ciąży, pęcherzyk ciążowy, grubość fałdu karkowego, kości nosowe, zarys i
wymiary poszczególnych organów płodu oraz pracę jego serca, długość kości
udowych, a także łożysko, pępowinę i płyn owodniowy. USG pozwala stwierdzić u
dziecka, m.in. zespół Dawna, Edwarda, lub Tarnera oraz wady wrodzone, np. serca,
bezmózgowie, wodogłowie, rozszczep wargi lub kręgosłupa, karłowatość 99 . „W razie
ciąży wysokiego ryzyka dokładniejsze badania USG można powtarzać kilkakrotnie,
monitorując wzrost i rozwój płodu. Wykorzystuje się je również do określenia „profilu
biofizycznego” ciąży, czyli oceny ogólnego stanu płodu na podstawie jego ruchów i
ilości płynu owodniowego”100 .
USG potwierdza także ciążę mnogą, umożliwia lekarzowi określić wiek ciąży, a
czasem nawet płeć dziecka.

 TEST BEZSTRESOWY (NST, non-stress test). Jest to badanie trwające ok. 30 min., w
którym monitorowana jest czynność serca płodu. Aparat do monitorowania jest
umieszczany na brzuchu matki. „Matka ma za zadanie naciskać odpowiedni przycisk
za każdym razem, gdy poczuje ruchy dziecka (…). Badanie to wykorzystuje się do
oceny dobrostanu płodu, począwszy od około 26. tygodnia ciąży”101 . Czynność serca
podczas ruchów może być przyspieszona, nie oznacza to jednak choroby płodu. NST
można wykonywać wielokrotnie, a gdy ciąża jest wysokiego ryzyka nawet codziennie.
„W takich przypadkach wyniki badania pomagają lekarzowi podjąć ewentualna
decyzję o przyspieszeniu porodu. Jednak ocena zapisu NST zależy od doświadczenia
lekarza przeprowadzającego badanie 102 .

 AMNIOCENTEZA (lub AMNIOPUNKCJA). „Badanie to polega na wprowadzeniu
pod kontrolą USG cienkiej igły przez powłoki brzuszne i pobraniu z jamy macicy
niewielkiej ilości płynu owodniowego. Płód jest dokładnie otoczony tym, płynem, tak
więc zawiera on jego komórki. Komórki te są hodowane w warunkach
laboratoryjnych, a następnie służą do badań garnituru chromosomów (kariotypu) pod
kątem zespołu Downa i innych zaburzeń chromosomalnych, a także licznych defektów
Tamże, s. 40-41
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poszczególnych genów. Amniocenteza pomaga również w identyfikacji rozszczepu
kręgosłupa i innych wad cewy nerwowej, umożliwiając pomiar stężenia alfafetoproteiny bezpośrednio w płynie owodniowym” 103 . Takie badanie wykonywane jest
między 15. a 18. tygodniem ciąży, wyniki zaś po 1-2 tygodni. Z powodu wysokiego
ryzyka poronienia, badanie to nie jest wykonywane rutynowo, a więc powinno być
wykonywane jedynie w przypadkach szczególnych zagrożeń ciąży (np. gdy
wcześniejsza ciąża zakończyła się narodzinami dziecka z wada wrodzoną; gdy w
rodzinie pacjentki występują choroby genetyczne…) 104 .

 BIOPSJA KOSMÓWKI (CVS-CHORIONIC VILLUS SAMPLING). Jest to metoda
pobierania materiału do badań genetycznych płodu, którą można stosować już około
10-12. tygodnia. Polega na pobraniu cienką igłą próbki kosmków (mikroskopijnych
wyrostków, tworzących główna masę trofoblastu). Próbka może być pobierana przez
kanał szyjny macicy lub przez powłoki brzuszne. Zaletą biopsji trofoblastu jest
wcześniejsze uzyskiwanie wyników, ale niesie ona większe ryzyko poronienia 105 .
„Niektóre badania sugerują (…), że CVS może wiązać się z częstymi przypadkami
deformacji lub braku części palców dłoni lub stóp (…) ryzyko poro nienia zależy w
dużym stopniu od doświadczenia i wprawy lekarza wykonującego zabieg” 106 .

 FETOSKOPIA. „Polega na wprowadzeniu do jamy macicy przez nakłucie jamy
brzusznej specjalnego aparatu optycznego. Dzięki tej metodzie można badać
morfologię (budowę organizmu) dziecka jeszcze przed narodzeniem, ale tylko w
takim stopniu, na jaki pozwalają dostępne przyrządy optyczne, gdyż pole widzenia jest
ograniczone i oglądanie całego płodu jest niemożliwe. Fetoskopia służy również do
pobrania próbek skóry oraz krwi dziecka, w celu wykrycia ciężkich chorób krwi w
rodzinach dotkniętych schorzeniami. Dzięki badaniu wziernikowemu płodu, możliwe
jest także czasem przeprowadzenie podstawowych zabiegów chirurgicznych, takich
jak np. sączkowanie wodogłowia. Fetoskopia (…) wiąże się z dużym ryzykiem. Jeżeli
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zabieg wykonywany jest fachowo, to ryzyko samoistnego poronienia po fetoskopii jest
mniejsze niż 5%”107 .

 KORDOCENTEZA – „jest najtrudniejszym do wykonania badaniem prenatalnym i
najbardziej ryzykownym. Prawdopodobieństwo utraty ciąży jeszcze bardziej rośnie,
gdy łożysko jest położone w ścianie tylnej macicy lub gdy zabieg jest przeprowadzany
przed 19 tygodniem ciąży. Wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym. Po nakłuciu
igłą powłok brzusznych, lekarz pobiera krew z żyły pępowinowej. Na podstawie
próbki można ustalić m.in. kariotyp (zestaw chromosomów) i DNA, stwierdzając, czy
i jaką chorobą genetyczną jest obciążone dziecko. Zbadać można także jego
morfologię i grupę krwi (przy ryzyku wystąpienia konfliktu serologicznego) oraz
zdiagnozować wrodzoną infekcję lub zakażenia wewnątrzmaciczne” 108 .

Chociaż badania prenatalne są wstanie wykluczyć wiele potencjalnych problemów, nie
obejmują swym zakresem wszelkich patologii, a ich prawidłowe wyniki nie stanowią 100%
gwarancji, że dziecko urodzi się zdrowe. Jednak należy zawsze mieć na uwadze ewentualne
choroby dziecka. Nadmierny lęk matki o wystąpienie wady wrodzonej u dziecka nie powinno
być bagatelizowane przez lekarza prowadzącego.

C. DERMATOLOGIA
Największym organem ludzkiego ciała jest skóra. Jej powierzchnia to 1,5 - 2m2 , a
waga 5-10 kg. 109 Pełni w naszym życiu bardzo ważną rolę ochronną, zabezpiecza nasz
organizm przed działaniem wielu niekorzystnych czynników zewnętrznych, tj. szkodliwe
promieniowania, wirusy, bakterie itp. „Według najnowszych badań (…) współdziała w
procesach obronnych i samo leczenia”. 110 „Jej zadaniem jest czuwanie nad poprawna
gospodarką wodną i cieplną organizmu”. 111
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Zmiany chorobowe w nerwiakowłókniakowatości określane są, jako zmiany skórnonerwowe, ponieważ dotyczą one głównie skóry oraz układu nerwowego 112 .
„Nerwiakowłókniaki, a zwłaszcza tzw. nerwiakowłókniaki splotowate (…), stanowiące
podstawowy i rozpoznawczy objaw NF1, mogą występować w skórze lub tkance podskórnej,
ale także penetrować poprzez wszystkie warstwy skóry do struktur położonych głębiej” 113 .
Z punktu widzenia dermatologii objawami, które mogą wskazywać na chorobę
Recklinghausena są przede wszystkim określone zmiany skórne, bardziej lub mniej widoczne.
Ich ekspresja zależy od indywidualnego przypadku, a także kolejne nadchodzące
przeobrażenia nie są możliwe do przewidzenia. Charakterystyczne mogą być przebarwienia
skórne, które wyglądem przypominają plamy o kolorze kawy z mlekiem („cafe-au-lait”).
Omawiałam ten fakt już wcześniej. Przypomnę, więc że z reguły są to płaskie zmiany
przekraczające 5 mm przed okresem dojrzewania i ok. 15 mm po tym okresie. Jednak, aby
można było przypuszczać, iż jest to właśnie choroba NF1, liczba tych plam to minimum
sześć. Przed wydaniem diagnozy należy unikać pośpiechu, ponieważ u dzieci zdrowych
również mogą występować podobne pojedyncze plamki. Tak, więc ich występowanie nie
zawsze sprowadza się do omawianej tu fakomatozy. Bywa również tak, że zaraz po urodzeniu
dzieci z neurofibromatozą typu 1, nie mają tych objawów związanych ze zmianami
skórnymi114 . Dodam, że brak charakterystycznych zmian skórnyc h w okresie dojrzewania,
niemal wyklucza zdiagnozowanie choroby Recklinghausena. Kolejnym przykładem zmian
związanych ze skórą są włókniaki podskórne, które pojawiają się prawie u każdego pacjenta.
Guzki wyczuwalne o strukturze „gumowej”, „galaretowatej”, sprężystej, z reguły nie bolą i
czasem swędzą. Dają się delikatnie przemieszczać. Mogą ewaluować, zwiększając swoją
objętość, co może skończyć się zabiegiem operacyjnym usunięcia „nieproszonego gościa”.
Natomiast, duże guzki podskórne mogą wywoływać ból, świąd i szeroki zakres innych
objawów wynikający z ucisku nerwiakowłókniaki na nerwy i kości. W szczególnych
przypadkach istnieje możliwość ich zezłośliwienia. 115 Objawami, które charakteryzują NF1 są
także piegi i przebarwienia najczęściej zlokalizowane w okolicy pach i pachwin. Przybierają
one większe rozmiary niż powszechnie znane zmiany piegowate. 116
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D. OKULISTYKA
Trudne do rozpoznania są zmiany w obrębie tęczówki oka, nazywane guzkami Lischa,
obejmujące siatkówkę oka. Badając dno oka w lampie szczelinowej, można często je określić,
a nawet nierzadko policzyć. Dzięki czemu utrzymać kontrolę nad ich ewentualnym rozwojem.
Natomiast glejaki nerwów wzrokowych mogą prowadzić do upośledzenia wzroku z zanikiem
nerwów wzrokowych włącznie. Dodatkowo istnieje możliwość ich lokalizacji na całym
przebiegu drogi wzrokowej. Zazwyczaj wiąże się to z obniżeniem ostrości wzroku, ubytkiem
pola widzenia, co oczywiście utrudnia w pewnym zakresie funkcjonowanie. Podwzgórzowa
lokalizacja glejaków może spowodować przedwczesne dojrzewanie lub/i nie dobór hormonu
wzrostu. Rzadko pojawiają się nerwiakowłókniaki splotowate, które prowadzą do
wytrzeszczu gałki ocznej, uszkodzenia oczodołu. Jednak poprzez systematyczne badania i
odpowiednią

kontrolę,

należy

mieć

na

uwadze

ewentualny

rozwój

tychże

nerwiakowłókniaków.

E. ONKOLOGIA, NEUROLOGIA I ORTOPEDIA
Nerwiakowłókniaki splotowate stanowią zgrupowanie kilku nerwiakowłókniaków
„wywodzących się ze splotów nerwowych lub korzeni grzbietowych rdzenia kręgowego”117 .
Od tego, jaki wywierają ucisk na różne struktury organizmu zależy funkcjonowanie wielu
układów i narządów. Na przykład, guzy te rozwijając się w „jamie brzusznej mogą nasuwać
podejrzenie wielu innych chorób nowotworowych” 118 . Zmiany takie mogą również
„powodować deformację oczodołu z penetracją wewnątrzczaszkową oraz kanału słuchowego
z niszczeniem nerwu słuchowego (…), a czasami także mięśnia twarzowego” 119 . Jeśli
nastąpią zniszczenia struktur oczodołu i gałęzi kości klinowej, doprowadzi to do
„wytrzeszczu, opadania powieki i tętnienia gałki ocznej”120 . Omawiane guzy „stanowią
ważny problem w chirurgii i onkologii, bowiem rzadko udaje się usunąć w całości zmianę,
która może głęboko i szeroko penetrować w głąb otaczających struktur oraz może być słabo
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odgraniczona od zdrowych tkanek”121 . Dlatego też, zabiegi chirurgiczne rzadko są radykalne,
czy jednorazowe.
Objawy neurologiczne mają również związek z położeniem nerwiakowłókniaków oraz ich
uciskiem na komórki, narządy, struktury sąsiadujące. Mogą wywoływać nerwobóle nerwów
obwodowych, a także (sporadycznie) napady padaczkowe, przewlekłe bóle głowy, czasem są
przyczyną wodogłowia 122 . Gdy ich lokalizacja występuje w okolicy wodociągu mózgu-grozi
wodogłowie. „Włókniaki guzowate (…) mogą się lokalizować na przebiegu pni nerwowych
stając się powodem powikłań neurologicznych”123 .
Choroba Recklinghausena ma również swoje znamię w ortopedii. Zniekształcenia kośćca,
a przede wszystkim znacznego stopnia deformacje kręgosłupa (kifoskolioza) są przyczyną
porad u specjalisty. Dysplazja kości długich z wytworzeniem stawu rzekomego umożliwia
właśnie rozpoznanie NF1 124 .
Według J. Króla i A. Puchera „u 50% chorych z chorobą Recklinghausen spotykamy dwa
typy skrzywień kręgosłupa”125 , są to: skrzywienia idiopatyczne oraz dystroficzne. W
przypadku NF1 skrzywienia idiopatyczne kręgosłupa „charakteryzują się długim, łagodnym
łukiem skrzywienia, bez nadmiernej kifozy z garbem żebrowym” 126 . Natomiast w przypadku
skolioz dystroficznych objawy wyglądają następująco:


„krótki i ostry łuk skrzywienia, często z dużą kifoza i rotacją kręgów (garbem
żebrowym) na szczycie skrzywienia”127 ;



„zmniejszenie wysokości trzonów kręgowych (trzony kręgowe w kształcie
muszli” 128 ;



„wrzecionowato poszerzone wyrostki poprzeczne oraz przylegające do nich żebra
wrzecionowate”129 ;



„poszerzenie kanału kręgowego i otworów międzykręgowych”130 .
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Bardzo często progresja w przypadku skolioz dystroficznych jest duża. „W skrajnych
przypadkach obserwowane są przemieszczenia rotacyjne kręgów z postępującym zapadaniem
się kręgosłupa o nadmierną kifozą prowadzącą w następstwie do ucisku rdzenia kręgowego i
pojawienia się objawów neurologicznych. Obawy neurologiczne mogą być również
spowodowane
kręgowych”

131

nerwiakowłókniakiem

w

kanale

kręgowym

lub

otworach

między

. Jednak, aby mieć pewność należy być pod stałą kontrolą specjalistów i

wykonywać nie zbędne badania. „U chorych wskazane jest wczesne leczenie operacyjne.
(…). W leczeniu skolioz (…) z chorobą Recklinghausena spotyka się wiele niepowodzeń w
postaci: stawów rzekomych, przemieszczeń haków (krucha, miękka kość,) i powikłań
neurologicznych”132

1.3.JEDNOSTKI

CHOROBOWE

POKREWNE

NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚCI
Duża grupa schorzeń charakteryzuje się zmianami podobnymi do objawów związanych
z NF1, są to m.in.








zespół Noonan (hiperteloryzm, skośne ustawienie szpar powiekowych, zrolowane do tyłu
małżowiny ustne) 133 ;
zespół McCune-Albrighta ( nieregularne plamy cafe-au- lait, dysplazja włóknista kości) 134 ;
zespół LEOPARD (hiperteloryzm, liczne plamy soczewicowate, głuchota, wrodzone
wady serca) 135 ;
zespół Klippla i Trenaunaya ( naczyniaki skóry, przerost połowiczy, żylakowate
poszerzenia żył) 136 ;
zespół Proteusza (wyrośla kostne, przerost połowiczy, hamartomata) 137 ;
zespół Bannayana, Rileya i Ruvalcaby (mnogie tłuszczaki, naczyniaki, makrocefalia,
plamy na prąciu) 138 ;
fenotyp Watsona (upośledzenie umysłowe, stenoza zastawki pnia płucnego, plamy cafeau- lait). 139

Tamże
K. Milanowska, W. Dega (pod red.), „Rehabilitacja medyczna”, Warszawa 2001, s.262
133 http://pl.wikipedia.org/wiki/Nerwiakowłókniakowatość_typu_1
134 Tamże
135 Tamże
136 Tamże
137 Tamże
138 http://pl.wikipedia.org/wiki/Nerwiakowłókniakowatość_typu_1
139 Tamże
131
132
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Choroba Recklinghausena zaliczana jest do chorób zwanych-fakomatozami, które
charakteryzują się różnego rodzaju zmianami skórnymi. Mogą mieć one różną postać,
począwszy

od

przebarwień

typu

cafe-au-lait,

ognisk

skóry

szagrynowej,

plam

odbarwieniowych (pozbawionych barwnika), guzków podskórnych o różnej lokalizacji,
naczyniaków płaskich… zmian może być wiele. Tabela poniżej przedstawia jedynie
wspomniane zespoły chorobowe i związane z nimi zmiany skórne.

TABELA 3. ZMIANY SKÓRNE ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI FAKOMATOZY

Rodzaj znamienia skórnego

Fakomatozy, w których znamiona te występują

Plamy przebarwieniowe

Neurofibromatoza typu 1 (choroba Recklinghausena)

o typie cafe-au- lait

Neurofibromatoza typu 2
Melanoza skórno-nerwowa

Rozległe ciemnobrązowe zmiany

Zespół Jadassohna

barwnikowe
Plamy/obszary odbarwieniowe

Stwardnienie guzowate (choroba Bourneville’a-Pringla)

(bezbarwne)

Hipomelanoza Ito
Neurofibromatoza typu 1

Guzki podskórne

Neurofibromatoza typu 2
Stwardnienie guzowate
Choroba Sturge-Webera (naczyniakowatość twarzowo-

Naczyniaki płaskie

nerwowa)
Zespół Klippla i Trenaunaya
Zespół Cobba

Teleangiektazje (poszerzenia) naczyń

Ataksja - teleangiektazja (zespół Louis-Barr)

skóry i spojówek
Źródło:
http://www.forumneurologiczne.pl/txt/a,4433,0,Fakomatozy%20(%20choroby%20sk%C3%B3rno%20% E2
%80%93% 20nerwowe)%20dlaczego%20wczes ne%20rozpoznani e%20jes t%20tak%20wa%C5%BCne

Istnieje jeszcze wiele innych zmian i związanych z nimi chorób, jednak prezentacja ic h nie
jest istotą tej pracy.
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Posługując się cytatem podsumuję, krótko charakterystykę omawianej choroby.
„Rozpoznanie opiera się na obecności guzów skórnych (…), guzów w przebiegu nerwów (…)
oraz licznych plam barwnikowych (…) i naczyniaków. Obok wymienionych objawów
widujemy często rozmaite wadliwości kostne, jak: skrzywienia kręgosłupa, rozdęcia kości,
wyrośla kostne, braki w kościach czaszki, słoniowatość, anomalie narządów wewnętrznych,
zaburzenia

wielogruczołowe,

padaczka,

zaburzenia

psychiczne.

Zazwyczaj

guzki

okołonerwowe nie powodują większych zaburzeń; nieraz chorzy skarżą się na nerwobóle,
parestezje, znieczulenia, rzadziej spostrzega się porażenia ruchowe. Znaczniejsze objawy
powstają w tzw. nerwiakowatości ośrodkowej; więc guzy korzonków rdzeniowych przebiegać
mogą jako guzy rdzenia lub ogona końskiego; guzy nerwów czaszkowych-jako guzy
śródczaszkowe, zwłaszcza guzy nerwu słuchowego.” 140

ROZDZIAŁ IV
Obecny rozdział jest niejako dodatkiem do mojej pracy licencjackiej i został poświęcony
m.in. prezentacji tzw. „GALERII OSOBLIWOŚCI”, zdjęć postępów choroby oraz mini
słownik pojęć i terminów medycznych, którymi posługiwałam się w niniejszej pracy.

1. GALERIA OSOBLIWOŚCI

Podczas poszukiwania materiałów do napisania swojej pracy licencjackiej natrafiłam na
tzw. „galerię osobliwości”. Najpierw przeczytałam o tym na jednej ze stron internetowych,
później jakoby na potwierdzenie tamtych informacji znalazłam artykuł w magazynie
popularno naukowym „FOCUS” pt. „Inwazja mutantów”. Były to publikacje poświęcone
m.in. osobom dotkniętym zmianami mutacyjnymi. Dodatkowo w „FOKUSIE” przedstawiono
zmiany zachodzące u zwierząt.
Korzystając z dostępnych materiałów poniżej przedstawię krótkie charakterystyki tych
niezwykłych osobliwości.

140

E. Herman „Diagnostyka chorób układu nerwowego”, Warszawa 1967, s. 512
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CZŁOWIEK – SŁOŃ

Wspominałam już o tym mężczyźnie-Joseph Merrick. „Urodził się 147 lat temu w Anglii.
Najbliższa rodzina porzuciła 11- letniego chłopca, gdy tajemnicza choroba zmieniła jego
twarz w przypominającą słoniową głowę straszliwą maskę, deformując też ciało. Na szc zęście
przygarnął go wuj i otoczył opieką. Gdy dorósł, próbował zająć się handlem ulicznym, ale
dzieciaki z okolicy notorycznie znęcały się nad odmieńcem. Wylądował, więc w objazdowym
cyrku „dziwów natury” (…) pewnego dnia policja uratowała go z rąk wrzeszczącego tłumu,
odstawiono go do szpitala doktora Fredericka Trevesa, (…) lekarze nie potrafili mu pomóc,
ani nawet poprawnie zdiagnozować choroby, która tak potwornie zdeformowała jego oblicze i
w końcu spowodowała jego śmierć. Zmarł mając 29 lat. Historię życia Josepha Merricka
przedstawił w filmie „Człowiek słoń" David Lynch.” 141


CZŁOWIEK – KUDŁACZ
„Za ich wygląd odpowiedzialna była choroba zwana hipertrochyzą, czyli zespół

nadmiernego owłosienia. To schorzenie o podłożu genetycznym jest dziedziczne, więc mogą
istnieć całe rodziny nią dotknięte. I rzeczywiście tak jest. W Meksyku żyje rodzina Gomezów,
gdzie hipertrychoza dotknęła już szóste pokolenie z kolei. Z 32 krewnych połowa ma problem
z nadmiernym owłosieniem. Zdaniem naukowców to schorzenie powoduje „uśpiony" zwykle
gen, pochodzący z czasów, gdy nasi przodkowie mieli gęste futra. W hipertrychozie
owłosienie obejmuje całe ciało, łącznie z nosem, wargami i uszami; wolne są zwykle tylko
wnętrza dłoni i podeszwy stóp.”142


CZŁOWIEK O LWIEJ TWARZY
„Jedną z najbardziej znanych włochatych gwiazd teatrów osobliwości był urodzony w

1890 roku w Polsce Stefan Bibrowski. Używał pseudonimu „Lionel”, bo jego całkowicie
zarośnięte oblicze przypominało lwa. Bibrowski zdobył sławę występując w Europie i
Ameryce w

głośnym cyrku Barnuma.

Budził

zrozumiałą ciekawość,

gdyż pod

powierzchownością kudłatej bestii krył się normalny człowiek. Można nawet powiedzieć, że
przewyższający innych kulturą i inteligencją. Zawsze znakomicie ubrany, uprzejmy, znał
podobno 5 języków (…) tacy jak on budzili trwogę i podziw.”143

http://www.medigo. pl/jobs/drukuj.php?id=1908
Tamże
143 Tamże
141
142
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KOBIETA – MAŁPA
„Julia Pastrana, żyjącej około połowy XIX wieku kobiety, która dzięki swojemu bujnemu

owłosieniu przypominała małpę. Ubierano ją zwykle w eleganckie suknie, modnie czesano.
Była inteligentna, znała języki, co wzbogacało show, w którym przychodziło jej uczestniczyć.
„W czasie pokazów Julia śpiewała angielskie i hiszpańskie piosenki, tańczyła, a po pokazie
konwersowała z publicznością, której nie tylko wolno było zadawać jej pytania, ale i dotknąć
bujnej brody lub pogładzić po owłosionych policzkach." Wiodła życie obiektu z muzeum
osobliwości, oswojonej inności i potworności, którą można poklepać po policzku, żeby
utwierdzić się w przekonaniu o swojej wspaniałej normalności.” 144


PÓŁ – CHŁOPIEC

„Do roli obiektu z teatru osobliwości nigdy nie pozwolił się przypisać Johnny Eckhardt,
znany, jako Johnny Eck. „O Boże, on jest jak złamana lalka" - krzyknęła położna, gdy
zobaczyła młodszego z bliźniaków, którzy urodzili się w 1911 roku w Baltimore. Jego kilka
minut starszy brat był zdrowy, natomiast Johnny kończył się tam, gdzie powinny się
znajdować się jego biodra. Ale „jedyny żyjący pół-chłopiec" nigdy nie czuł się
skrzywdzonym dzieckiem czy potwornym wybrykiem natury(…). Wręcz przeciwnie, za
młodu to on był prowodyrem i inicjatorem wszystkich psot i zabaw, które urządzali z bratem.
Jego 46 centymetrów wzrostu i poruszanie się na rękach nigdy nie przeszkodziło mu żyć
pełnią życia i realizować swoje marzenia. Był artystą cyrkowym, dyrygentem, muzykiem
(grał na trąbce), pływakiem, fotografem, iluzjonistą, operatorem kamery, wizażystą, kierowcą
wyścigowym, podróżnikiem i - z miłości do kolei - konduktorem. Nazywano go człowiekiem
Renesansu. Wystąpił nawet w dwóch filmach. Nigdy nie czuł się kaleką czy „połówką".
Żartował, że jest człowiekiem, który nie musi prasować spodni(…) Johnny Eck (…) przeżył
prawie 80 lat, dokonując więcej niż niejeden „normalny" człowiek. Pisano o nim, że jest
„najwspanialszą pomyłką natury" - dziwolągiem, który okazał się bardziej ludzki, szczęśliwy
i spełniony od wielu tak zwanych normalnych.” 145
Inność od zawsze fascynowała, budziła zarówno ciekawość jak i lęk. „Po Europie i szczególnie - po Stanach Zjednoczonych wędrowały dziesiątki, a niekiedy setki objazdowych
pokazów rozmaitych dziwolągów i osób potwornie zniekształconych. „Atrakcjami" dla
publiczności były na przykład takie typy jak karzeł generał Tomcio Paluch, gigant z bagien,
144
145

http://www.medigo. pl/jobs/drukuj.php?id=1908
Tamże
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człowiek-szkielet, śpiewające i grające siostry syjamskie, bezręki i beznogi człowiekgąsienica, chłopiec o psiej twarzy, kobieta- goryl, człowiek-żaba, syreny z Fidżi, miniaturowa
kobieta- lalka, kobieta bez kości czy ludzie-skamieniałości.” 146
Autor artykułu Wojciech Mikołuszko wymienił m.in.:
-„Czworonożnego kurczaka Forzie z Nowej Zelandii, który do chodzenia używa dwóch
lewych nóg, zaś prawe służą mu, jako stabilizatory” 147 ;
-„Żółw śródziemnomorski zwany Janusem (na cześć dwugłowego bóstwa) (…), dzięki
opiece szwajcarskich uczonych niedawno obchodził 10 urodziny” 148 ;
-„Afrykański byk-mutant ma cztery rogi, troje oczu oraz rozczep podniebienia. Żyje w
rezerwacie.”149 ;
-Jeż dotknięty bielactwem, czyli albinizmem „brak melaniny w skórze, włosach i
tęczówce zdarzają się także u jeży”150 ;
-„zdeformowane rzekotki z gatunku Hyla regilla to symbol problemów, z jakimi
borykają się dziś płazy na całej Ziemi.” Rzekotki te posiadają zwiększoną liczbę kończyn. 151 ;
-„nawet wśród rozgwiazd trafiają się czteroramienne odmieńce” 152 .

W opisywanym artykule autor przedstawia również przykłady ludzi z objawami chorób
związanych z mutacjami:


IGOR -„choć już dorosły, to ma wzrost trzylatka, jego nogi nie posiadają żadnej głównej
kości, stopy przypominają rybie ogony(…). Urodził się ze skarłowaciałymi nogami i bez
jednej ręki w Mińsku w 1986r. 153 ”;



ELLA HARPER I ROBERT HUDDLESTON –Kobieta nazywana „Dziewczyna Wielbłąd
ze względu na kolana skierowane nie do przodu, ale do tyłu 154 ”. Mężczyzna „zyskał

http://www.medigo. pl/jobs/drukuj.php?id=1908
Magazy n popularnonaukowy „FOCUS”, nr 2, luty 2008, s. 50
148 Tamże, s. 51
149 Tamże
150 Tamże
151 Tamże, s. 52
152 Tamże, s. 50
153 Tamże
154 Tamże, s. 51
146
147
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miano Chłopca Kucyka lub Chłopca Żaby, gdyż wykrzywione nogi nie pozwalały mu na
chodzenie w pozycji wyprostowanej i zmuszały do biegania na czworakach155 ”;


KSIĄŻE von DZIARSKI-ORLOFF -nazwany „Przezroczysty Człowiek(…), miał tak
cienkie mięśnie i skórę, że przez jego ciało przenikał blask światła” 156 ;



NAJBRZYDSZA KOBIETA ŚWIATA –miała zdeformowaną twarz przez wielką
narośl157 ;



KOBIETA-WĄŻ –„pozbawiona kości w ciele poniżej ramion158 ”;



HUANG CHUNCAI z Chin, z guzami deformującymi głowę, „to objaw ciężkiej choroby
genetycznej zwanej nerwiakowłókniakowatością typu 1” 159 ;



CHIŃSKI CHŁOPCZYK „urodził się z owłosieniem na całym ciele, które utrzymuje się
(…). Taki stan nazywany jest przez naukowców hipertrichozą” 160 .

Powyższe przykłady osób dotkniętych kalectwem są dość przerażające, jednak należy mieć
świadomość, że pośród nas żyją ludzie, których los ciężko doświadczył.

2. ZDJĘCIA

Poniżej zaprezentuję zdjęcia z objawami choroby Recklinghausen, część z nich
zdobyłam podczas poszukiwań literatury, zaś kilka jest mojego autorstwa.

Magazy n popularnonaukowy „FOCUS”, nr 2, luty 2008, s. 51
Tamże
157 Tamże
158 Tamże
159 Tamże, s.52
160 Tamże, s.53
155
156

„Choroba Recklinghausena na przykładzie chorej kobiety” (fragment pracy licencjackiej) - Krystyna Dragan

ZDJĘCIE 1. LICZNE PLAMY "KAWY Z MLEKIEM" (cafe-au-lait) NA TUŁOWIU
DZIECKA CHOREGO NA NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ TYPU I (NF-1)

Źródło:
http://www.mp.pl/download/pdf.php?id_pdf=00014028.pdf&PHPSESSID=COEEE49335CF40F69F1DFF5
1D1888BD8

ZDJĘCIE 2. LICZNE WŁÓKNIAKI TWARZY

Źródło: E. Herman „ Diagnostyka chorób układu nerwowego”, s. 22
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ZDJĘCIE 3. LICZNE PLAMY "KAWY Z MLEKIEM" (cafe-au-lait) ORAZ
NERWIAKOWŁÓKNIAKI W POSTACI GUZKÓW SKÓRNYCH U DOROSŁEJ OSOBY Z
NF-1 (widok z przodu)

Źródło:
http://www.mp.pl/download/pdf.php?id_pdf=00014028.pdf& PHPSESSID=COEEE49335CF40F69F1DFF5
1D1888BD8

ZDJĘCIE 4. LICZNE PLAMY "KAWY Z MLEKIEM" (cafe-au-lait) ORAZ
NERWIAKOWŁÓKNIAKI W POSTACI GUZKÓW SKÓRNYCH U DOROSŁEJ OSOBY Z
NF-1 (widok z tyłu)

Źródło:
http://www.mp.pl/download/pdf.php?id_pdf=00014028.pdf&PHPSESSID=COEEE49335CF40F69F1DFF5
1D1888BD8
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ZDJĘCIE 5 LICZNE PLAMY "KAWY Z MLEKIEM" (cafe-au-lait) ORAZ
NERWIAKOWŁÓKNIAKI W POSTACI GUZKÓW SKÓRNYCH U DOROSŁEJ OSOBY Z
NF-1

Źródło: http://www.medstudents.com.br/neuro/neuro7.htm

ZDJĘCIE 6. NERWIAKOWŁÓKNIAK SPLOTOWATY POWIEKI UNIEMOŻLIWIAJĄCY J EJ
UNIES IENIE I WIDZENIE OB UOCZNE U CHŁOPCA CHOREGO NA NF-1

Źródło:
http://www.mp.pl/download/pdf.php?id_pdf=00014028.pdf&PHPSESSID=COEEE49335CF40F69F1DFF5
1D1888BD8
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ZDJĘCIE 7. DZIECKO Z WIDOCZNĄ ZNACZNA ASYMETRIA TWARZY

Źródło:
http://www.mp.pl/download/pdf.php?id_pdf=00014028.pdf&PHPSESSID=COEE E49335CF40F69F1DFF5
1D1888BD8
ZDJĘCIE 8. B RUNATNE PRZEB ARWIENIE S KÓRY NAD NERWIAKOWŁÓKNIAKIEM
SPLOTOWATYM U 4 -LETNIEGO DZIECKA CHOREGO NA NF-1.
(Guz pows tał w okolicy zausznej i powiększał się w stronę policzka i otworu słuchoweg o, zwężając jego
światło).

Źródło:
http://www.mp.pl/download/pdf.php?id_pdf=00014028.pdf&PHPSESSID=COEEE49335CF40F69F1DFF5
1D1888BD8
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ZDJĘCIE 9. ROZLEGŁY NERWIAKOWŁÓKNIAK SPLOTOWATY (NEUROFIBROMA
PLEXIFORME) PRAWEJ KOŃCZYNY GÓRNEJ POWODUJĄCY JEJ ZNACZNY
PRZEROST.
WIDOCZNE JEST PRZEBARWIENIE ORAZ NADMIERNE OWŁOSIENIE SKÓRY
POŁOŻONEJ NAD GUZEM.

Źródło:
http://www.mp.pl/download/pdf.php?id_pdf=00014028.pdf&PHPSESSID=COEEE49335CF40F69F1DFF5
1D1888BD8

ZDJĘCIE 10. WIDOCZNE GUZKI LISCHA (brązowe plamki na źrenicy)

Źródło: Wykonani e włas ne.
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MINI SŁOWNIK POJĘĆ I TERMINÓW MEDYCZNYCH

Abe rracje chromosomowe- nieprawidłowości liczbowe i strukturalne chromosomów.
Allel- to jedna z dwu (lub więcej) postaci każdego genu, warunkujących powstanie jednej
cechy.
Autosomy- wszystkie z wyjątkiem płciowych chromosomy komórkowe, będące nośnikami
genów, jednostek dziedziczenia.
Badanie- czynności polegające na celu ustalenia stanu, w jakim znajduje się poddany obiekt.
Barwiak chromochłonny- guz chromochłonny. Rzadko spotykany nowotwór wywodzący się
z komórek rdzenia nadnerczy. W około 10% przypadków występuje obustronnie w
nadnerczach, a dalsze 10% pojawia się dopiero poza nadnerczami. Niekiedy łączą się w
zespoły z innymi jednostkami chorobowymi np.. neurofibromatozą, policytemią,
Chromosom- nitkowata struktura jądra komórkowego, będąca nośnikiem materiału
genetycznego komórek żywych. Każda komórka somatyczna organizmu ludzkiego zawiera
stałą liczbę chromosomów w 23 parach, w tym 2 chromosomy płciowe – XX u kobiety i XY
u mężczyzny. W komórkach rozrodczych – gametach – liczba chromosomów jest o połowę
mniejsza, tj. 23, co umożliwia po ich połączeniu w procesie zapłodnienia komórki potomnej –
zygoty – wyposażonej ponownie w 46 chromosomów, pochodzących w połowie od matki i w
połowie od ojca.
DNA- kwas deoksyrybonukleinowy – cząsteczka o złożonej budowie chemicznej i
fundamentalnym znaczeniu dla istot żywych i tylko u nich występująca. Składa się z tysięcy
podstawowych

jednostek,

deoksyrybonukleotydów,

następujących

po

sobie

i

rozmieszczonych w strukturze przestrzennej związku w ściśle określony sposób, który
determinuje kod genetyczny osobnika i zapewnia mu jednostkową niepowtarzalność w
ramach danego gatunku biologicznego. Budowa DNA w postaci podwójnej helisy (spiralnej
nici) uniemożliwia jego podział i tym samym reprodukcję organizmów.
Dziedziczenie autosomalne dominujące- oznacza, że do wywołania choroby wystarcza
tylko jeden uszkodzony gen matczyny lub ojcowski.
Dziedziczność- przekazywanie pewnych cech (np. koloru skóry, oczu, włosów), a także
pewnych chorób (np. hemofilii) z pokolenia na pokolenie, dzieciom przez rodziców.
Gen- fragment chromosomu, zawierający zakodowane instrukcje odnośnie do wytworzenia
jednej określonej substancji (polipeptydu, białka, enzymu), niezbędnej do wzrostu, rozwoju,
funkcjonowania bądź rozmnażania się organizmu. Dwa geny umiejscowione na jednym
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chromosomie mają większe szanse wspólnego przeniesienia na organizm potomny niż dwa
geny z różnych chromosomów i nazywa się genami „związanymi”. Podczas podziału
komórek każdy gen ulega powieleniu na egzemplarz identyczny, chyba, że dojdzie do jego
wcześniejszej mutacji. Mutacje zachodzą pod wpływem różnych czynników fizycznych i
chemicznych (promieniowania, substancji toksycznych itp.) i polegają na zmianie treści
zakodowanej w genie informacji, czyli w zasadzie zmianie genu, jako takiego.
Glejak- ogólna nazwa nowotworów łagodnych lub złośliwych mózgu, rdzenia kręgowego,
które wywodzą się z tkanki glejowej, wypełniającej przestrzenie między komórkami
nerwowymi.
Guzek- niewielki, okrągły twór o różnorodnym składzie histologicznym.
Kariotyp- obraz 46 chromosomów ludzkich, podzielonych na bliźniacze pary i
uszeregowanych od

największych do

najmniejszych. Badanie kariotypu umożliwia

diagnostykę chorób zależnych od wad chromosomalnych.
Kod genetyczny- uniwersalny, zakodowany program, zapisany w strukturze DNA i
mniejszym stopniu RNA, według którego zbudowane są i funkcjonują wszystkie organizmy
żywe. W kodzie genetycznym zawarte są m. in. wszelkie instrukcje dotyczące wytwarzania
przez dany organizm niezbędnych dla niego substancji. Język kodu opiera się na określonej
sekwencji czterech zasad w nici DNA-adeniny, guaniny, cytozyny, tyminy.
Kwasy nukleinowe- związki organiczne, których ilość w organizmie jest nie wielka, bo ok.
1% suchej masy, jednak o ogromnej roli, gdyż warunkuje zjawiska dziedziczności.
Mutacja- dziedziczna zmiana materiału genetycznego, która nie jest wynikiem segregacji ani
rekombinacji; mogą być genomowe, chromosomowe i genowe, indukowane i spontaniczne.
Znamię- płaska lub uniesiona zmiana skórna barwnikowa, wyraźnie odgraniczona od
otoczenia, o różnie nasilonej, ale zawsze ciemniejszej barwie, o powierzchni mniej lub
bardziej jednorodnej, niekiedy z włosem lub włosami.
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