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Pseudozanikowe plamy to rzadko rozpoznawany objaw skórny nerwiakow³ókniakowatoci. Ich obecnoæ mo¿e stanowiæ wa¿ny element
diagnostyczny, przyczyniaj¹cy siê do postawienia w³aciwego rozpoznania, zw³aszcza gdy nie wystêpuj¹ inne objawy lub s¹ one s³abo wyra¿one.

Pseudoatrophic macules are the infrequently mentioned skin symptom of neurofibromatosis. It may be the important diagnostic sign,
especially, when other symptoms are absent or puerlly expressed.
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Nerwiakow³ókniakowatoæ (choroba Recklinghausena) jest
jedn¹ z czêciej spotykanych fakomatoz.
W ogólnej populacji wystêpuje z czêstoci¹ 1:40 000 i
dziedziczy siê w sposób autosomalny dominuj¹cy. Zaburzenia pojawiaj¹ siê ju¿ we wczesnym okresie ¿ycia p³odowego.
Obejmuj¹ one wszystkie listki zarodkowe g³ównie jednak
ektodermê, wobec czego zmiany dotycz¹ zw³aszcza skóry i
uk³adu nerwowego [8].
Istniej¹ ró¿ne klasyfikacje nerwiakow³ókniakowatoci, niektóre z nich budz¹ liczne kontrowersje. Obecnie jednym z
czêciej przyjmowanych podzia³ów choroby Recklinghausena jest podzia³ na typ 1 i 2. W typie 1 dominuj¹ zmiany skórne, a rozpoznanie choroby na ogó³ stawia siê na podstawie
obecnoci licznych plam typu cafe au lait. W typie 2 zmiany
skórne wystêpuj¹ rzadko, a dominuj¹ objawy ze strony narz¹dów wewnêtrznych. Najistotniejszym objawem choroby
Recyklinghausena, wystêpuj¹cym w obu typach, s¹ nerwiakow³ókniaki [7, 8].
Najbardziej charakterystycznym objawem skórnym powszechnie znanym s¹ zmiany barwnikowe zwane cafe au
lait. Najczêciej widoczne s¹ ju¿ po urodzeniu i powiêkszaj¹
siê w dalszych etapach ¿ycia, g³ównie w okresie pokwitania
[3, 4]. Mog¹ tak¿e wystêpowaæ drobne plamki barwnikowe w
fa³dach pachowych i pachwinowych zwane objawem axillary freckling oraz plamy soczewicowate-jasne lub ciemnobrunatne, dobrze odgraniczone od otoczenia [5]. Objawem
skórnym mog¹cym wystêpowaæ w nerwiakow³ówkniakowatoci, a rzadko opisywanym w pimiennictwie fachowym to
obecnoæ tzw. pseudozanikowych plam. S¹ to niebiesko-czerwone wykwity o ró¿nej wielkoci, wygl¹dzie plam, g³adkiej
powierzchni, sugeruj¹cej zmiany zanikowe. Ich czerwononiebieskie zabarwienie spowodowane zmianami naczyniowymi i zastojem krwi nasila siê zw³aszcza po ekspozycji na
zimno [9].

W badaniu histopatologicznym naskórek nie wykazuje odchyleñ od normy, w obrêbie skóry w³aciwej stwierdza siê pogrubienie cian naczyñ krwiononych, które otoczone s¹ tkank¹
nerwow¹, g³ównie zbudowan¹ z komórek Schwanna [9].
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Celem pracy jest opis zmian skórnych o charakterze plam
pseudozanikowych. Wystêpowanie plam o tym charakterze
pozwoli³o na szybkie postawienie diagnozy.

OPIS PRZYPADKU
Chora N.K. lat 14 skierowana zosta³a do Kliniki Neurologii
Centrum Zdrowia Matki Polki w celu wykonania badañ diagnostycznych w kierunku fakomatozy. Z wywiadu wiadomo,
¿e od 5 lat u chorej zaczê³y pojawiaæ siê zmiany skórne w
postaci ró¿nej wielkoci brunatnych plam o rednicy od 0,5
do 10 cm zlokalizowanych zw³aszcza na skórze tu³owia oraz
koñczyn górnych i dolnych (ryc. 1). Zmianom plamistym towarzyszy³y pojedyncze drobne w³ókniaki o barwie fioletowej,
niektóre cieliste i uszypu³owane o d³ugoci nieprzekraczaj¹cej 1 cm. Pod wp³ywem ucisku ulega³y wg³obieniu, wykazuj¹c charakterystyczny objaw opró¿niania guzika (ang. button
holing). Od oko³o roku na skórze, g³ównie pleców, widoczne
sta³y siê zmiany zanikowe plamisto-ró¿owe o rednicy od 0,5
do 1 cm (ryc. 2). Wywiad rodzinny nie wnosi³ ¿adnych istotnych informacji. Badania biochemiczne krwi obwodowej by³y
prawid³owe.
Wykonane badania kardiologiczne, okulistyczne oraz
USG jamy brzusznej nie wykaza³y odchyleñ od normy. Badanie neurologiczne nie wykaza³y objawów ogniskowych i
ubytkowych ze strony orodkowego uk³adu nerwowego. W
rezonansie magnetycznym stwierdzono ogniska o podwy¿szonym sygnale w obrêbie mostu, rdzenia przed³u¿onego,
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Ryc. 1. Plama café au lait na skórze uda
Fig. 1. The cafe au lait spots on the skin of the thigh
Ryc. 3. Rezonans magnetyczny, sekwencje SE, obrazy T1-zale¿ne, czo³owa
p³aszczyzna przekroju, na poziomie kolana torebki wewnêtrznej symetryczne ogniska hipersygna³u  groty strza³ek
Fig. 3. Magnetic resonance imaging, coronal, SE T1-weighted image, symetric hypersignal foci in the internal capsule  arrow heads

Ryc. 2. Pseudozanikowe plamy na skórze pleców
Fig. 2. Pseudoatrophic macules on the skin of the back

konara rodkowego mó¿d¿ku po stronie lewej oraz w przyrodkowej czêci j¹dra soczewkowatego (ryc. 3). W EEG
widoczne by³y niewielkie uogólnione zmiany zarejestrowane pod postaci¹ fal wolnych theta z pojedynczymi falami
ostrymi z zaznaczon¹ tendencj¹ do wystêpowania napadów na tle zmienionej nieznacznie czynnoci podstawowej (ryc. 4). Dziewczynka uczêszcza do szko³y i problemów z nauk¹ nie ma. Iloraz inteligencji znajduje siê w granicach normy.

OMÓWIENIE
Rozpoznanie nerwiakow³ókniakowatoci mo¿e nasuwaæ
w¹tpliwoci, zw³aszcza jeli nie stwierdza siê wystêpowania tej choroby w rodzinie, a zmiany skórne s¹ niezbyt nasilone. Plamy barwnikowe w niewielkiej liczbie nie zawsze
s¹ wystarczaj¹ce do postawienia takiego rozpoznania, a
nerwiakow³ókniaki mog¹ nie wystêpowaæ we wczesnej fazie choroby. Zmiany skórne, które s¹ charakterystyczne
dla typu 1 nerwiakow³ókniakowatoci to objawy skórne typu
cafe au lait. Zwykle s¹ one widoczne ju¿ od urodzenia,
jednak nie zawsze wystêpuj¹ w du¿ym nasileniu [1]. Przyjmuje siê, ¿e co najmniej 5-6 plam upowa¿nia do podejrzenia choroby [4, 6]. Gdy nie ma zmian w uk³adzie nerwowym lub s¹ one nieuchwytne w badaniach dodatkowych,
wówczas wystêpowanie pseudozanikowych plam na skórze mo¿e stanowiæ wa¿ny element diagnostyczny przyczyniaj¹cy siê do postawienia w³aciwego rozpoznania. W

Ryc. 4. EEG, niewielkiego stopnia uogólnione zmiany w postaci fal wolnych
theta z pojedynczymi falami ostrymi z zaznaczon¹ tendencj¹ do wystêpowania napadów
Fig. 4. EEG, some generalized theta activity and a few sharp waves with the
minimal paroxysmal tendency

prezentowanym przypadku rozpoznanie postawiono ju¿ w
czasie pierwszej konsultacji z dermatologiem, który zwróci³ uwagê na wystêpowanie pseudozanikowych plam na
skórze, wskazuj¹c je jako charakterystyczne dla choroby
Recklinghausena.
Chora N.K. powinna okresowo podlegaæ kontroli specjalistycznej. Równie¿ wskazane by³oby przeprowadzenie badañ
genetycznych u wszystkich cz³onków rodziny [2, 7]. Wystêpuj¹ce zmiany skórne mog¹ ulegaæ nasileniu. Nieprawid³owoci stwierdzane za pomoc¹ rezonansu magnetycznego
oraz EEG mog¹ stanowiæ tak¿e zapowied progresji w obrêbie orodkowego uk³adu nerwowego.
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