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Este neurofibromatoza
o afec¡iune severå?
– Is neurofibromatosis a severe disease? –
Dr. CARMEN CIOFU
Institutul pentru Ocrotirea Mamei ¿i Copilului „Prof. Dr. Alfred Rusescu“, Bucure¿ti

REZUMAT
Dupå o scurtå rememorare a cuno¿tin¡elor actuale de geneticå referitoare la neurofibromatoza tip 1 (NF1) ¿i neurofibromatoza
tip 2 (NF2), se prezintå o suitå de 7 cazuri urmårite în IOMC în ultimii 7 ani, cu scopul de a atrage aten¡ia asupra istoriei
naturale a acestei afec¡iuni, consideratå de obicei benignå. Sunt exemplificate asocieri rare, cum ar fi NF1 ¿i sindrom Noonan,
care dupå rezolvarea chirurgicalå a stenozei pulmonare råmâne cu problema nanismului, care preocupå în cel mai înalt grad
familia. Un alt caz este cel al unei adolescente cu NF1 care dezvoltå hipertensiune renovascularå, eventualitate extrem de rar
întâlnitå în practicå.
Un caz tipic este cel al unei feti¡e care prezintå din primul semestru de via¡å un neurofibrom plexiform de laringe, recidivant
dupå excizie, care a necesitat de la început traheostomie, canulå ¿i stent traheal ce a trebuit så fie men¡inut în urmåtorii 3 ani,
timp în care pacienta a dezvoltat o a doua tumorå nervoaså ¿i anume un gliom hipotalamo-chiasmatic.
Se prezintå doi fra¡i cu o formå tipicå de boalå, dintre care cel mai mare dezvoltå neurofibroame pe traseul nervilor periferici
¿i a cåror mamå a fost diagnosticatå cu NF1 în IOMC, la vârsta de 34 de ani. Mama prezentå pseudoartrozå de tibie stânga,
numeroase pete café au lait ¿i neurofibroame, dar diagnosticul ei a fost precizat abia dupå ce au fost investiga¡i cei doi copii ai
ei.
De asemenea, se prezintå ¿i un caz excep¡ional de rar de NF2, caz de novo, care prezintå la 14 ani peste 15 tumori cerebrale,
¿i intraspinale, care a avut evolu¡ie letalå, fiind deasupra oricårei solu¡ii terapeutice.
Boala ¿i evolu¡ia ei nu sunt bine cunoscute de cåtre medicii practicieni din ¡ara noastrå. Consultul interdisciplinar este
obligatoriu pentru rezolvarea acestor cazuri. De¿i diagnosticul genic nu a putut fi efectuat în nici unul dintre cazuri, datele
anamnestice, clinice ¿i imagistice tipice au permis diagnosticul în toate cazurile.
Probabilitatea apari¡iei în evolu¡ie a tumorilor de origine nervoaså intra- ¿i extracerebrale constituie un risc permanent al
acestor bolnavi. Aceastå eventualitate evolutivå trebuie cunoscutå de cåtre medic, pentru avizarea familiei, sfat genetic ¿i
monitorizare imagisticå repetatå.

ABSTRACT
Following a brief review of the current knowledge concerning neurofibromatosis (OMIM: 162200, OMIM:101.000), a
seven cases series is presented, cases followed in IOMC in the latest years. Our aim was to improve general awareness over this
disease’s natural history, generally thought off as a benign disease. Rare associations are presented, such as NF1 and Noonan
syndrome (in which, though pulmonary stenosis was surgically repaired, very short stature lingers as a major concern for the
family) or NF1 and renal vascular arterial hypertension in a teenager.
A typical case presented in this paper is a girl with recidivant laryngeal plexiform neurofibroma, demanding endotracheal
canula and endotracheal stent, ever since infancy and after 3 years old. In between she developed a second tumor, a hypothalamicchiasmatic glioma.
There after, two brothers with typical disease are presented, one of them developing neurofibromas along the peripheric
nerves. Their mother was diagnosed with NF1 at 34 years old, after her children being diagnosed with the disease, even
though she had left tibia pseudoarhtrosis and many specifically skin lesions (neurofibromas and café-au-lait spots).
An exceptional case of NF2 is presented, with more than 15 intracerebral and intraspinal tumors. Hers evolution was toward
exitus, this case being beyond any therapeutic resources.
These cases management comprise obligatory interdisciplinary exams. Although genetic testing was not available, history,
clinical exam and imagistic studies allowed a positive diagnose in all cases.
Nervous intra and/or extra cerebral tumours appear permanently in this disease. The clinician must be aware of this evolution
and imagistic evaluation must be a permanent concern, as should be genetic counselling and family psychological preparing.
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DATE GENERALE
Neurofibromatoza este o boalå geneticå, cu
transmitere autosomal dominantå, care era
denumitå în medicina clasicå boala Recklinghausen
(inciden¡a 1/3000). În prezent, se descriu separat
douå forme clinice, cunoscute sub numele de
neurofibromatoza tip 1 (NF1) ¿i neurofibromatoza tip 2 (NF2), diferite ca inciden¡å, manifeståri
clinice ¿i prognostic. În accep¡ia generalå a medicilor ¿i mai ales a membrilor familiilor bolnavilor, aceastå afec¡iune este consideratå o boalå
„u¿oarå”, caracterizatå prin pete cafenii la nivelul
tegumentelor, pete cu care bolnavul poate supravie¡ui ¿i suficien¡i pacien¡i supravie¡uiesc fårå alte
„evenimente“ în decursul întregii vie¡i. Cunoa¿terea istoriei naturale a afec¡iunii ne face så fim
circumspec¡i atunci când formulåm prognosticul
unui astfel de caz ¿i prezentarea unei suite de 7
cazuri urmårite în decursul ultimilor 7 ani în
IOMC ne permite så atragem aten¡ia asupra
unor posibile evolu¡ii foarte severe chiar la
vârstele pediatrice.
Neurofibromatoza tipul 1 se distinge printr-un
semn cutanat considerat patognomonic ¿i anume prin prezen¡a de pete cafenii (pete café au
lait) care trebuie så îndeplineascå anumite caracteristici ca så reprezinte un semn de boalå ¿i
anume så fie în numår de 6 sau peste 6, så aibå
marginile netede ¿i diametrul mai mare de 515 mm (94% dintre cazuri). Cu aceea¿i semnifica¡ie
sunt cotate lentiginoza axilarå sau inguinalå.
Retardul mental este întâlnit doar la 10% dintre
bolnavi. Se mai noteazå leziuni osoase, care
conduc la scoliozå, membre inferioare de lungime inegalå, pseudoartroza de tibie prezentå la
na¿tere, considerat de asemenea un marker de
maximå importan¡å pentru diagnostic. Într-un
procent de sub 2,5% se întâlnesc semne cardiovasculare. Caracteristica tuturor sindroamelor
neurocutane sau a facomatozelor, în care NF
este incluså, este posibilå apari¡ia tumorilor
benigne ale sistemului nervos, dintre care cele
mai frecvente sunt neurofibroamele nervilor
periferici, glioamele de nerv optic, dar ¿i meningioame intracerebrale, astrocitoame ¿i o tumorå rarå, congenitalå, întâlnitå la 20% dintre
bolnavi, tipicå bolii, denumitå neurofibromul
plexiform, tumorå cu mare tendin¡å de malignizare ¿i care poate fi situatå la nivelul tegumentelor, ¡esutului celular subcutanat, ¡esutului
conjunctiv sau al mu¿chilor. Apari¡ia tumorilor
este explicatå de absen¡a unei neurofibromine
func¡ionale. NF1 (OMIM +162200) se datoreazå muta¡iei genei care controleazå sinteza
neurofibrominei, situatå la nivelul cromozomului
Figure 1. Headache assessment quiz
17 (17q.11.2), care are rol de genå supresoare
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a cre¿terii tumorale, dar ¿i de împiedecare a proliferårii fibroase a intimei ¿i mediei arteriale. Neurofibroamele periferice se dezvoltå din înveli¿ul nervilor ¿i con¡in celule Schwann, fibrobla¿ti, mastocite
¿i numeroase elemente vasculare. Probabilitatea
dezvoltårii neurofibroamelor, care pot fi situate în
orice zonå a organismului, cre¿te cu înaintarea în
vârstå, atât ca numår cât ¿i ca volum. 

PREZENTAREA CAZUISTICII
Cazul nr. 1. I.S., sex feminin, se interneazå în
IOMC la vârsta de 3 såptåmâni, aduså prin transfer
dintr-o maternitate de provincie. Copilul cântarea
la internare 2500 g/45 cm/ perimetrul cranian
35,5 cm. Feti¡a prezenta edeme pe fa¡a dorsalå a
mâinilor ¿i picioarelor, cardiomegalie impresionantå. Este primul nåscut al unei mame tinere,
având înål¡imea de 1,45 m ¿i fenotip hipocondroplazic, nåscut prin opera¡ie cezarianå, Apgar 7,
cu greutatea de 3400 g ¿i importante edeme la
na¿tere, remise par¡ial la vârsta de 3 såptåmâni.
Dupå cezarianå a fost necesarå histerectomia din
cauza unei complica¡ii septice, iar nou nåscutul a
fost tratat de sepsis neonatal pânå în momentul
transferului. Copilul era afebril la internare, cu
edeme moderate dorsale la mâini ¿i la picioare,
facies particular, macrocranie (PC=37,5 cm),
fontanela anterioarå 5/6 cm, normotensivå, facies
dismorfic cu urechi jos implantate, pår jos inserat
pe ceafå, epicantus, strabism, fante palpebrale în
pozi¡ie antimongolianå, gât scurt, suflu sistolic
gradul II la baza cordului. Radiografic ¿i ecocardiografic se gåsesc cardiomegalie importantå ¿i
hipertrofie ventricularå stângå, care a ridicat ini¡ial
suspiciunea de cardiomiopatie hipertroficå. Tabloul
clinic era sugestiv pentru sindrom Turner cu
expresie clinicå neonatalå, dar cariotipul nu a
aråtat modificåri (46,XX).
Au urmat numeroase internåri în IOMC. La vârsta
de 6 luni se reevalueazå cazul, în lumina unor date
clinice noi. Ritmul de cre¿tere al sugarului este foarte
lent, astfel cå greutatea era de 5240 gr, talia de 61
cm iar PC de 44 cm. Între timp, la nivelul tegumentelor au apårut numeroase pete café au lait, compatibile cu diagnosticul de neurofibromatoza, tip 1.
Fenotipul Turner era mai distinct la aceastå vârstå.
Ecocardiografic se descrie stenoza valvularå
pulmonarå, hipoplazie de artera pulmonarå, cu
gradient VD/AP de 71 mm (Conf. Dr. Ioana Anca,
IOMC), care alåturi de cariotipul 46,XX, impune
diagnosticul de sindrom Noonan la un sugar care
prezintå concomitent markeri cutana¡i somatici de
NF1. Reluarea insistentå a anamnezei nu deceleazå
existen¡a de cazuri asemånåtoare la ascenden¡i.
Asocierea NF1/sindrom Noonan este citatå în
literatura, dar consideratå excep¡ionalå.
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Stenoza valvularå pulmonarå reprezenta în
acel moment urgen¡a terapeuticå majorå ¿i pacienta a fost supuså unui cateterism cardiac la
Spitalul Militar Central Bucure¿ti (Dr. Florina Pinte)
la vârsta de 1 an ¿i 5 luni, care confirmå diagnosticul
ecocardiografic, precizând natura displazicå a
valvelor pulmonare, hipoplazie moderat a
trunchiului arterei pulmonare, gradient VD/AP de
80 mm. Deoarece nu poate beneficia de dilata¡ie
valvularå pulmonarå transcutanå, cazul este trimis
pentru interven¡ie chirurgicalå în Clinica de Boli
Cardiovasculare Timi¿oara (Prof. Dr. Ion Socoteanu). Se practicå opera¡ie de lårgire a cåii de ie¿ire
din ventriculul drept ¿i intraoperator se gåsesc 3
forma¡iuni mici, tumorale, la nivelul pericardului,
care la examen microscopic se dovedesc a fi
neurofibroame, care se excizeazå intraoperator. Se
ob¡ine astfel o nouå confirmare, de data aceasta
histologicå, a diagnosticului de NF1.
Postoperator, pacienta a fost monitorizatå
continuu în IOMC. Evolu¡ia a fost favorabilå, gradientul VD/AP a scåzut la 22 mm ¿i se identifica
¿i o regurgita¡ie diastolicå la nivelul valvei pulmonare, fårå o importantå consecin¡å hemodinamicå.
Ultima internare în IOMC a avut loc la vârsta
de 6 ani ¿i 7 luni. Examenul clinic a eviden¡iat un
copil cu dezvoltare cognitivå normalå, în limitele
largi ale accep¡iunii termenului, cu nanism
important (T=96 cm, sub -3,5 SD), greutate de
17 kg (percentila 5), perimetru cranian 54 cm
(percentila 98), picior valg bilateral (Figura 1).
Prezintå numeroase pete café au lait la nivelul
tegumentelor, nanism, fenotip Turner, macrocranie, strabism operat (dar incomplet rezolvat
din punct de vedere cosmetic) (Figura 2). Se
Figura 1. Cazul nr.1.
Diagnostic: NF1+ sindrom Noonan. Aspectul
general al copilului. Se
observå nanismul, macrocrania, pete café au
lait, cicatricea chirurgicalå dupå toracotomie
pentru stenoza valvularå pulmonarå, toracele
„in platosa” caracteristic sindromului Noonan.

Figura 2. Cazul nr.1.
Faciesul pacientei cu
sindrom Noonan ¿i NF1.
Se observå strabismul,
asimetria pleoapelor,
gâtul scurt.

confirmå ecocardiografic regurgita¡ia valvularå
pulmonarå, iar ECG se gåse¿te bloc minor de
ramura dreaptå (postoperator), HVD. Având în
vedere posibilitatea apari¡iei unor noi neurofibroame, se practicå ecografie abdominalå ¿i CT
cerebral cu substan¡å de contrast. În cavitatea
orbitalå dreaptå se remarcå o micå forma¡iune
tumoralå pe traseul nervului optic, care nu då
fenomene de compresiune la nivelul globului
ocular ¿i nu modificå pozi¡ia globului în orbitå.
Se considerå cå este vorba de un gliom de nerv
optic, descoperit într-o fazå precoce de dezvoltare.
Diagnosticul în acest caz este de NF1, probabil
caz de novo, cu trei neurofibroame asimptomatice
descoperite intraoperator la nivelul sacului pericardic ¿i un gliom de nerv optic, într-o fazå ini¡ialå
de dezvoltare. Pacienta prezintå o asociere excep¡ional de rarå cu NF1 ¿i sindrom Noonan ¿i în
acest moment nanismul este suferin¡a care preocupå familia, stenoza valvularå pulmonarå fiind
corectatå chirurgical. De¿i atât în NF1 cât ¿i în sindromul Noonan se noteazå retard mental, într-un
procent ce nu depå¿e¿te 20%, pacienta are dezvoltare cognitivå normalå, frecventeazå grådini¡a ¿i
nu are nici un fel de modificåri de comportament,
având un limbaj bine dezvoltat ¿i expresiv, fiind
comunicativå ¿i foarte receptivå la nou.
Cazul nr. 2. B.M., sex feminin, se interneazå
la vârsta de 5 luni cu diagnosticul de stridor laringian congenital, cântårind la internare 5600 g.
De la na¿tere sugarul prezintå fenomene majore
de insuficien¡å acutå respiratorie de tip obstructiv
superior. Examenul clinic eviden¡iazå la nivelul
tegumentelor numeroase pete café au lait,
compatibile cu diagnosticul de NF1. Tatål copilului
prezintå de asemenea ace¿ti markeri cutana¡i de
NF1, dar nu are alte suferin¡e ¿i se considerå
sånåtos. Severitatea obstruc¡iei laringiene, care se
accentua periculos cu ocazia episoadelor de infec¡ii
acute intercurenete a impus un examen endoscopic laringian, care a fost efectuat la Clinica ORL
„Grigore Alexandrescu“ (Dr. Miori¡a Toader). S-a
eviden¡iat o epiglotå în omega, cu aritenoizi måri¡i
de volum, cu benzi ventriculare îngro¿ate, edem
al corzilor vocale ¿i o stenozå subgloticå prin care
nu poate trece o sondå de 3,5 mm. Rela¡ia între
stenoza laringianå ¿i NF1 nu era clarå în acel
moment. Familia solicitå consultarea unor speciali¿ti din stråinåtate ¿i sugarul a fost internat în
Serviciul de Endoscopie a Cåilor Aeriene din
Padova (Dr. U. Barion, Dr. S. Narne), Spitalul
Universitar din Padova, care a refåcut examenul
endoscopic ¿i sub videoendoscopie a precizat
diagnosticul de neurofibrom plexiform congenital
la nivelul cartilagiului aritenoid stâng, înso¡it de
important edem supra ¿i subglotic. Diagnosticul
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tipului de tumorå a fost confirmat histologic.
Tumoarea a fost excizatå cu laser ¿i postoperator
a fost instalatå o canulå trahealå permanentå ¿i
stent traheal Mongomery men¡inutå în situ în
urmåtorii 3 ani. A existat o recidivå localå a
forma¡iunii tumorale în urmåtorii 2 ani, rezolvatå
printr-o nouå excizie cu laser. Pacienta a fost
evaluatå în mod repetat în IOMC ¿i la Clinica
ORL din Italia, a fåcut antibioterapie profilacticå,
repetate aspira¡ii laringiene la nivelul canulei
traheale. Orice încercare de suspendare a canulei
a fost urmatå de insucces ¿i necesitatea reinstalårii
ei, deoarece pacienta „nu mai ¿tie så respire pe
nas ¿i pe gurå“. Copilul are ¿i vorbire întârziatå.
În cadrul evaluårilor imagistice profilactice se
efectueazå la vârsta de 3 ani ¿i 3 luni MRI cerebral
¿i se gåse¿te ¿i un gliom hipotalamo-chiasmatic,
care influen¡eazå vederea. Acuitatea vizualå AO
4/10. Pacienta a crescut foarte mult în greutate
¿i înål¡ime în ultimul an astfel cå, la vârsta de 3
ani ¿i 11 luni cântåre¿te 24 kg/117 cm. Apetitul
vorace, constat în ultimul an, este probabil consecin¡a tumorii hipotalamice.
În concluzie, cazul nr. 2 este un caz tipic de
NF1, cu antedecente familiale pozitive, care
prezintå în primii 3 ani de via¡å douå tumori,
dintre care un neurofibrom plexiform de larige,
care a necesitat în afarå de excizie, stentare
trahealå ¿i canula trahealå permanentå, ¿i un
gliom hipotalamo-chiasmatic, care nu produce
în acest moment fenomene de hipertensiune
intracranian, dar scade acuitatea vizualå ¿i determinå un apetit vorace, cu cre¿tere neobi¿nuitå a
taliei ¿i greutå¡i, care pânå în urmå cu un an se
situa sub standardele vârstei. Prognosticul quo
ad vitam si quo ad functionem este rezervat în
acest caz. Tatål copilului, care suferå de NF1 ¿i
de la care copilul a mo¿tenit gena patologicå, nu
are pânå la vârsta de 37 de ani decât semnele
cutanate patognomonice.
Cazul nr. 3. Adolescenta H.M., de 17 ani,
Tanner IV, ocrotitå într-o institu¡ie de protec¡ie a
minorilor, este internatå în IOMC pentru evaluarea unor valori ale tensiunii arteriale de peste
140/100 mm Hg, hiper TA descoperitå cu ocazia
investigårii unor cefalei recurente. Pacienta este
diagnosticatå din prima copilårie cu NF1, afec¡iune de care suferå bunica paternå, tatål ¿i încå
douå surori. Diagnosticul a fost sus¡inut clinic de
prezen¡a unor numeroase pete café au lait, lentiginoza axilarå ¿i inguinalå, retard mental moderat
(IQ O,75), talie micå (1,43 m). Examenul oftalmologic a identificat noduli Lesh ¿i vasosapasm la
nivelul arterelor retiniene. În rest, examenul clinic
este negativ, cu excep¡ia unui suflu sistolic care
este perceput paraombilical stâng ¿i a valorii
tensiunii arteriale care la repetate determinåri,
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în diferite momente ale zilei, în clino ¿i ortostatism,
s-au men¡inut totdeauna la valori de peste 140/
100 mm Hg, valoarea maximå gåsitå în timpul
internårii fiind de 160/110 mm Hg. Investiga¡iile
paraclinice de rutinå nu au identificat valori modificate, dar ecografia abdominalå efectuatå la
Spitalul Universitar Bucure¿ti (Dr. Roxana Darabont)
a eviden¡iat stenoza de arterå renalå dreaptå, cu
velocitate maximå de 190 cm/secundå, în timp
ce fluxul arterial renal drept avea patternul
„parvus et tardus”, caracteristic pentru o stenozå
renalå arterialå semnificativå (de peste 80%).
Examinarea Doppler a rinichiului stâng a fost
normalå. În continuare a fost practicatå arteriografie renalå la Spitalul Clinic de Urgen¡å Bucure¿ti
(Dr. Bogdan Popa, Dr. Emil Lepådat) care a confirmat stenoza de circa 95% a arterei renale
drepte la originea din aortå, în timp ce diametrul
celorlalte artere abdominale era normal, cu nefrogramå ¿i pielogramå bilateralå normalå. S-a exclus
coarcta¡ia de aortå. În completarea investiga¡iilor,
evaluarea ecograficå extensivå a exclus existen¡a
unor tumori, care puteau fi atribuite NF, la nivelul
altor sedii.
În concluzie, a fost prezentat un caz tipic de
NF1, cu antecedente familiale semnificative, fårå
alte tumori decelabile pânå la aceastå vârstå, care
asociazå hipertensiune de origine renovascularå,
relativ bine toleratå pânå în acest moment al evolu¡iei. De¿i valorile TA sunt sub control cu medica¡ie antihipertensivå (betablocant ¿i inhibitor
al enzimei de conversie), rezolvarea completå a
cazului se poate face numai dupå interven¡ie
chirurgicalå, condi¡iile locale nepermi¡ând introducerea unui stent la nivelul arterei renale drepte.
Vasculopatia asociatå NF1 este întâlnitå extrem
de rar (sub 2,5% dintre cazurile de NF1) ¿i poate
fi reprezentatå de hipertensiune renovascularå,
boalå ocluzivå cerebrovascularå sau ischemie
visceralå. Prima semnalare în literaturå a acestei
posibile asocieri a fost fåcutå de Diekmann and
all în 1967. Sub vârsta de 30 ani, afectarea vascularå asociatå cu NF1 este o cauzå de deces mai
frecventå decât în popula¡ia generalå.
Cazurile 4 ¿i 5 sunt doi copii interna¡i în mod
repetat în IOMC de la vârsta de 3, respectiv 5
ani. Este vorba de 2 fra¡i, feti¡å ¿i båiat care au
fost adu¿i pentru precizare de diagnostic, deoarece la nivelul tegumentelor prezentau numeroase pete café au lait care s-au înmul¡it ca numår
în mod remarcabil odatå cu cre¿terea vârstei cronologice ¿i care confirmau diagnosticul de NF1
(Figura 3). Copiii au fost urmåri¡i anual timp de 5
ani ¿i în acest interval båiatul, în prezent în vârstå
de 10 ani, a dezvoltat pe traseul nervilor periferici
numeroase neurofibroame, care se palpeazå sub
tegumente „ca boabele de orez”. Deoarece aceste
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neurofibroame nu dau fenomene de compresiune, nu s-a intervenit pentru excizia lor, de altfel
numårul impresionant de forma¡iuni ar face imposibilå excizia în totalitate. Ecografia cardiacå ¿i
cea abdominalå nu au identificat forma¡iuni tumorale la alte niveluri pânå în acest moment.

Figura 3. Cazul nr.4.
Pete café au lait, caracteristice ca dimensiuni, numår ¿i formå
pentru diagnosticul
de neurofibromatozå
tip 1.

Cazul nr. 6 este al mamei acestor copii, evaluatå în momentul în care avea 34 de ani, în
vederea stabilirii filia¡iei cazurilor, ¿tiind cå NF1
se transmite AD. De notat cå în momentul examinårii mama nu avea diagnosticul de NF1, de¿i
fusese våzutå de mul¡i medici pânå atunci,
deoarece prezenta o suferin¡å veche, încå de la
na¿tere. Încå din prima copilårie s-a pus
diagnosticul de pseudoartrozå tibie stânga, 1/3
inferioarå. Are ¿i în prezent dificultå¡i de mers,
deoarece în afarå de pseudoartrozå, niciodatå
rezolvatå clinic ¿i func¡ional (de¿i a fost supuså
pânå acum la 17 interven¡ii chirurgicale), are
membre inferioare de lungime inegalå, scoliozå,
mers ¿chiopåtat, pe lângå pseudoartroza 1/3 inferioare a tibiei (Figura 4). Examenul clinic eviden¡iazå la nivelul tegumentelor numeroase pete
café au lait ¿i numeroase forma¡iuni tumorale
cutanate, pediculate, care la examinare histologicå s-au dovedit a fi neurofibroame (Figura 5).
În ultimul timp au apårut tulburåri de vedere ¿i
o modificare a pozi¡iei globului ocular în una
Figura 4. Cazul nr.6. Mama cazurilor 4 ¿i 5. Adulta
de 34 de ani, cu pseudoartrozå de tibie stângå,
1/3 inferioarå, inegalitatea de lungime a membrelor inferioare, coapsa
stângå evident mai lungå
decât coapsa dreaptå,
de¿i lungimea membrului inferior stâng este
mai micå decât a celui
drept, din cauza pseudoartrozei. Bolnava se sprijinå pe vârful piciorului,
pentru a corecta inegalitatea.

Figura 5. Cazul nr.6. (acela¿i caz din fig. precedentå). Se observå scolioza generatå de inegalitatea importantå a membrelor inferioare,
numeroase pete café au lait ¿i neurofibroame
cutanate.

dintre orbite. Urmeazå a fi investigatå, pentru
excluderea unui gliom de nerv optic, care pare
cå afecteazå anatomia peretelui orbitei.
În concluzie, în aceste 3 cazuri familiale de
NF1, ambii copii au mo¿tenit gena patologicå de
la mamå. Unul dintre copii a dezvoltat deja neurofibroame periferice, cel de-al doilea are pânå în
prezent numai markeri cutana¡i, dar mama lor a
prezentat încå de la na¿tere pseudoartroza de
tibie, semn considerat patognomonic pentru
diagnosticul de NF1. Dovada cå afec¡iunea nu
este bine cunoscutå în rândul lumii medicale în
toate aspectele ei clinice, diagnosticul mamei a
fost pus în IOMC abia când femeia avea vârsta
de 34 de ani! Ea nu a ¿tiut niciodatå cå suferå de
o boalå care ar putea fi transmiså descenden¡ilor,
cu o probabilitate de 50%.
Neurofibromatoza tipul 2 (NF2) (OMIM
101.000) se transmite de asemenea AD ¿i are
risc crescut de a dezvolta tumori la nivelul
sistemului nervos central (neurofibromatoza
centralå). Inciden¡a bolii este incomparabil mai
micå decât NF1 (1/33.000-1/400000, deci de
1000 de ori mai rarå decât NF1). Se poate
considera o ¿anså pentru un medic aceea de a
putea diagnostica un caz de NF2 într-o carierå
de pediatru practician. Boala se datoreazå muta¡iei genei NF2, gena supresoare a cre¿terii
tumorale, localizatå la nivelul 22q.12. Gena NF2
asigurå sinteza unei proteine de mari dimensiuni,
care con¡ine 595 de aminoacizi ¿i care se nume¿te
merlinå, (diferitå de neurofibromina nefunc¡ionalå
sau absen¡a în NF1).
Din punct de vedere clinic, boala se caracterizeazå prin pierderea progresivå a auzului
deoarece 90% dintre pacien¡i dezvoltå schwanoame
ale nervului acustico-vestibular, de obicei bilaterale. Debutul clinic al bolii este situat relativ
tardiv, de obicei în a doua decadå de vârstå. În
literaturå se citeazå doar 18% dintre cazuri descrise
la copil. Schwanoamele se pot dezvolta ¿i din
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nervii spinali, nu numai din cei cranieni ¿i, de
asemenea, la nivelul nervilor periferici, alåturi de
meningioame intracraniene ¿i intraspinale. Ca ¿i
în NF1, 49% dintre cazuri sunt sporadice ¿i s-a
observat ca aceste cazuri de novo dezvoltå mai
constant tumori spinale multiple. Se pot asocia
hamatoame de retinå ¿i opacitå¡i lenticulare
subcapsulare posterioare. Spre deosebire de
NF1, semnele cutanate sunt mult mai pu¡in
constante. Acestea sunt reprezentate de pete café
au lait (45% dintre bolnavi) ¿i tumori cutanate,
Figura 6. Cazul nr.7. Diagnostic: NF2. Examen MRI
sub forma unor plåci mai îngro¿ate, pigmentate.
cranian cu substan¡å de contrast, sec¡iune
A existat o încercare de clasificare a neurotransversalå. Se disting cu u¿urin¡å cele douå
fibromatozei în neurofibromatoza perifericå
neurinoame de nerv acustico-vestibular situate
(NF1) ¿i neurofibromatoza centralå (NF2).
aproape simetric.
Existen¡a unor tumori nervoase „centrale“ ¿i în
NF1 face ca aceastå clasificare så nu fie unanim Meningiom voluminos, par¡ial calcificat, situat la
acceptatå.
nivelul piramidei pietroase stângi, cu extensie prin
Cazul nr. 7. S.V., sex feminin, se interneazå la gaura ruptå posterioarå în spa¡iul retrostilian
vârsta de 14 ani în IOMC pentru evaluare clinicå. (Figura 7). Tumora ajunge pe aceastå cale pânå
Din anamnezå rezultå cå de circa 4 ani s-a instalat la nivelul orofaringelui ¿i la baza limbii. Examinarea
ini¡ial lent disfonie ¿i disfagie asociatå cu tulburåri coloanei vertebrale eviden¡iazå numeroase leziuni
de degluti¡ie, scåderea auzului. Au apårut întâi tumorale la nivelul rådåcinilor nervoase, aproape
dificultå¡i la înghi¡irea alimentelor solide, apoi a la fiecare emergentå, cel mai voluminos fiind
celor lichide. Copila mai prezintå intoleran¡å la situat la nivelul T4-T5 (Figura 8). Poten¡ialele evoefort, voce stinså, tulburåri de echilibru. Examenul cate vizuale nu au aråtat modificåri, dar potenclinic eviden¡iazå o adolescentå relativ bine ¡ialele evocate auditive aratå traseu hipovoltat,
dezvoltatå (1.52 m, 42 kg, Tanner 3), fårå pig- cu unde V absente bilateral, unde III latente
mentåri cutanate, cu asimetrie corporalå dreap- absolute prelungite.
ta/stânga, cu membre inferioare de lungime inegalå, voce ¿optitå, tulburåri de degluti¡ie pentru
alimente solide, dar ¿i pentru lichide, nistagmus
orizontal, tinnitus urechea stânga, hipoacuzie.
Examenul ORL confirmå existen¡a unor pareze
multiple ale nervilor cranieni perechile IX, X, XI,
XII, paralizie de nerv recurent stâng., hipoacuzie.
Examenul oftalmologic confirmå nistagmus orizontal ¿i existen¡a unei forma¡iuni tumorale
retiniene situatå peripapilar temporal inferior.
Se practicå CT cerebral cu substan¡å de
contrast (Serviciul de Imagisticå, Spitalul Clinic de
Urgen¡å pentru Copii Gr. Alexandrescu, Dr. Tania
Figura 7. Cazul nr.7. Diagnostic: NF2. Examen MRI
Butufei) care eviden¡iazå douå forma¡iuni tucranian cu substan¡å de contrast, sec¡iune coronarå.
morale la nivelul fosei cerebrale posterioare, una
Este vizibil un meningiom voluminos, par¡ial
în unghiul ponto-cerebelos stâng, intens iodofila,
calcificat la nivelul piramidei pietroase stângi, cu
extensie la nivelul spa¡iului retrostilian. Tumora
¿i alta în unghiul ponto-cerebelos drept, ambele
ajunge astfel la nivelul orofaringelui ¿i la baza
cu aspect de neurinom. Supratentorial se mai
limbii.
eviden¡iazå o altå forma¡iune tumoralå la nivelul
cisternei optochiasmatice, care are aspect de meA fost examinatå în Clinica de neurochirurgie,
ningiom. În acest moment se suspecteazå NF2 ¿i
se completeazå investiga¡ia imagisticå cu MRI care a etichetat pacienta ca fiind deasupra oricåror
efectuat la Serviciul de Imagisticå, Institutul Clinic resurse terapeutice. A decedat la domiciliu în
Fundeni (Prof. Dr. ªerban Georgescu, Conf. Dr. urmåtorii 2 ani.
În concluzie, am avut privilegiul de a diagIoana Lupescu). Rezultatul acestei examinåri este
Table 1. Characteristics of study participants
nostica
de NF2 la o adolescentå fårå
urmåtorul: neurofibroame de nerv *Patients
acusticocould list more un
thancaz
onerar
medication.
familial
pozitivå
pentru
†Does not
to 100% because
patients
could have
taken aceastå
multiple
vestibular bilateral, (Figura 6), mic neurinom
de addanamneza
medications.
nerv trigenem la nivelul sinusului cavernos
stâng. afec¡iune, cu debut clinic în a doua decadå de
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Figura 8. Cazul nr. 7. Diagnostic: NF2. Examen MRI
al coloanei vertebrale, cu substan¡å de contrast. Numeroase tumori bine delimitate, situate intraspinal,
la nivelul rådåcinilor nervilor rahidieni.

vârstå, fårå nici un marker cutanat, dar care
prezintå la 14 ani multiple tumori ale sistemului
nervos situate intracranian ¿i intraspinal,
neurofibroame, schwanoame ¿i meningioame,
cu evolu¡ie fatalå la vârsta de 16 ani. 

DISCUºIA CAZURILOR
Neurofibromatoza tipul 1 este o afec¡iune relativ frecventå (1/3000 na¿teri) ¿i în practica
medicalå curentå poate fi întâlnitå în mod obi¿nuit. Markerii cutana¡i reprezenta¡i de pete café
au lait cu caracteristicile amintite atrag aten¡ia ¿i
permit diagnosticul, mai u¿or de sus¡inut dacå
existå cazuri în ascenden¡å directå a bolnavului.
De¿i testul genic de identificare a genei patologice
este elementul cel mai sigur pentru precizarea
etiologiei bolii, manifestårile clinice sunt sugestive.
Istoria naturalå poate fi diferitå la bolnavi. Unii
bolnavi nu au decât pete café au lait ¿i ace¿tia se
considerå de obicei sånåto¿i, având doar acest
„u¿or defect din na¿tere”. Chiar înmul¡irea numårului petelor odatå cu înaintarea în vârstå nu este
dramatizatå de cåtre familie. Existen¡a riscului de
dezvoltare a tumorilor la nivelul sistemului nervos
central (peste 15% dintre cazuri) sau la nivelul
nervului optic (15%), impune evaluarea periodicå
imagisticå. Un semn clinic precoce, investit cu
foarte mare valoare diagnosticå, este pseudoartroza de tibie. Cunoa¿terea posibilitå¡ilor variate
evolutive în aceastå boalå, în unele cazuri cu consecin¡e grave func¡ionale ¿i prognostic rezervat,
impune popularizarea acestor complica¡ii în
rândul medicilor practicieni pentru ca ace¿tia så
îndrume bolnavii pentru sfatul genetic, transmiterea AD presupunând un procent de 50% cazuri
de boalå la descenden¡i.
NF2 este o afec¡iune rar întâlnitå în practicå,
dar care la pacienta noastrå a avut evolu¡ie fatalå.

Subliniem absen¡a bolii cunoscute la ascenden¡i,
ceea ce ne face så presupunem cå este un caz de
novo, absen¡a semnelor cutanate sugestive pentru
boalå, debutul tardiv al simptomatologiei neurologice (dupå vârsta de 10 ani) ¿i numårul mare
de tumori constatate la toate nivelurile sistemului
nervos care prin pozi¡ie, extensie ¿i numår au
fåcut imposibil tratamentul chirugical, evolu¡ia
fatalå fiind întâlnitå la vârsta de 16 ani. A¿a cum
am aråtat, acest pattern de evolu¡ie a cazurilor
de novo de NF1 este citatå în literaturå.
Trebuie remarcat cå la nici unul dintre pacien¡i
nu am avut posibilitatea så efectuåm un test genic,
dar tabloul clinic tipic în toate cazurile nu aduce
nici o umbrå de îndoialå asupra corectitudinii
diagnosticului. Este de remarcat, de asemenea,
numårul mare de medici care au fost implica¡i în
investiga¡ia suplimentarå a acestor cazuri, medici
din cele mai diferite specialitå¡i, ceea ce subliniazå
necesitatea abordårii multimodale a bolnavului
cu boalå geneticå. Istoria naturalå atât de diferitå
a pacien¡ilor care suferå de aceea¿i afec¡iune este
o altå fa¡etå de discutat la sfâr¿itul acestei prezentåri ¿i nu în ultimul rând ineficien¡a tratamentului în multe dintre cazurile prezentate. Cazul
nr. 1 este o asociere rarå de NF1 ¿i sindrom
Noonan, care a pus importante probleme de
diagnostic ¿i rezolvare terapeuticå ¿i care, prin
existen¡a nanismului sever, va ridica în curând
probleme psihologice severe bolnavului (deocamdatå este afectatå doar familia). Cazul nr. 3 cu
hipertensiune renovascularå la o pacientå cu NF1
este, de asemenea, o eventualitate rar întâlnitå
în practica zilnicå. Investigarea extensivå a unei
hipertensiuni arteriale cu valori moderate, întâlnitå
la o adolescentå cu NF1 a condus la acest
diagnostic ini¡ial nebånuit. 

CONCLUZII
1. NF1 este o afec¡iune geneticå cu transmitere
autosomal dominantå, relativ frecvent întâlnitå
în practica clinicå. Existå riscul apari¡iei de tumori nervoase benigne intra ¿i extracerebrale,
risc care cre¿te odatå cu vârsta cronologicå ¿i
care impune monitorizarea imagisticå regulatå
a tuturor acestor cazuri.
2. Examenul medical interdisciplinar ¿i consultarea unui numår mare de medici de diferite
specialitå¡i este adesea necesar pentru un
diagnostic complet ¿i rezolvarea terapeuticå a
acestor cazuri.
3. Diagnosticul de NF1 se poate pune din primul
an de via¡å, dacå existå elemente anamnestice
¿i clinice sugestive, chiar în absen¡a diagnosticului genic.
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4. Existen¡a unor cazuri de novo, care pot atinge
un procent de 50% dintre cazuri, trebuie cunoscutå de cåtre practician.
5. NF1 se poate asocia cu alte afec¡iuni (sindrom
Noonan, hipertensiune renovascularå) ¿i
atunci bolnavul se prezintå pentru o simptomatologie clinicå intricatå, care îngreuneazå
remarcabil diagnosticul.
6. NF2 este o variantå a bolii (sau o altå boalå,
înruditå) care are o inciden¡å de 1000 de ori
mai micå decât NF1. Existen¡a unor cazuri
de novo întârzie diagnosticul, mai ales cå
primele semne clinice apar în a doua decadå
de vârstå, dacå nu existå markeri cutana¡i.
Cazul prezentat în lucrare avea la vârsta de
14 ani 15 tumori de origine nervoaså, intracerebrale ¿i intraspinale, fiind deasupra oricåror resurse terapeutice. 
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