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Νευρινωμάτωςθ τφπου 1

• 1793 von Tilesius
• 1849 Robert Smith
• 1882 Friedrich von Recklinghausen

(πακολογοανατομία)
• 1900 A. Thompson (κλθρονομικι νόςοσ)
• 1990 Cawthon et al Genomics 1990

Wallace et al Science 1990

Victor Hugo:   Notre Dame de Paris (1831)
F. Treves: The Elephant Man (1923)



Νευρινωμάτωςθ τφπου 1

• Επίπτωςθ: 1 : 3.000 γεννιςεισ
 35 νζεσ περιπτϊςεισ κάκε χρόνο

 3,500 πάςχοντεσ ςτθν Ελλάδα

• Κλθρονομικότθτα: 
 50% μεταβίβαςθ από τον ζνα γονζα           

(επικρατοφςα κλθρονομικότθτα) 

 50% νζα μετάλλαξθ



Νευρινωμάτωςθ τφπου 1

• Γονίδιο: NF 1 (χρωμόςωμα 17q11.2) και αποτελείται 
από     61 εξόνια.

• 95% των παςχόντων ζχουν ζλλειμμα ςτο γονίδιο NF 1

• Πρωτεΐνθ: Νευρινωμίνθ (neurofibromin)
– 2818 αμινοξζα 

– Μοριακό βάροσ 220-250 kDa

– Ογκοκαταςταλτικι δράςθ

Shah 2010



Γονίδιο NF 1

• Πολφ μεγάλθ διειςδυτικότθτα

• Ευρφτατθ φαινοτυπικι ζκφραςθ ακόμθ και μεταξφ 
αςκενϊν με τθν ίδια μετάλλαξθ

• Γονείσ με ιπιεσ εκδθλϊςεισ είναι δυνατόν να 
αποκτιςουν παιδιά με ςοβαρζσ εκδθλϊςεισ

• Η μοριακι διάγνωςθ και ο κακοριςμόσ τθσ μετάλλαξθσ,  
δεν  είναι  δυνατόν  να προβλζψει τθν κλινικι  
ζκφραςθ τθσ  νόςου

Burkitt et al 2013, Defendi 2015



Φακίδεσ μαςχάλθσ

Café-au-lait κθλίδεσ



Διαγνωςτικά κριτιρια NF 1
(τουλάχιςτον 2 από τα 7)

1. Café-au-lait κθλίδεσ (>5, >5 mm ςτα παιδιά,
15 mm ςτουσ ενθλίκουσ)

2. Νευρινϊματα (τουλάχιςτον 2 ι 1 πλεγματϊδεσ)
3. Φακίδεσ (>2, μαςχάλεσ ι βουβϊνεσ)
4. Οηίδια Lisch (τουλάχιςτον 2)
5. Γλοίωμα οπτικοφ νεφρου
6. Οςτικζσ βλάβεσ (πχ δυςπλαςία ςφθνοειδοφσ, 

ψευδάρκρωςθ κνιμθσ)
7. υγγενισ πρϊτου βακμοφ με βζβαιθ νόςο



Διαγνωςτικά κριτιρια

Σχεδόν βζβαιθ διάγνωςθ με τθ χριςθ των 
διαγνωςτικϊν κριτθρίων:

• 50%      1οσ χρόνοσ ηωισ

• 94% 6οσ χρόνοσ ηωισ

• 97%   8οσ χρόνοσ ηωισ

• 100%   10οσ χρόνοσ ηωισ

Shah  Ped Clin N Amer 57:1131, 2010



Νευρινωμάτωςθ τφπου 1
υχνότερεσ εκδθλϊςεισ τθσ νόςου

• Café-au-lait κθλίδεσ (96% παςχόντων >6)

• Φακίδεσ (μαςχάλεσ 84%,βουβϊνεσ 52%)

• Τποδόρια νευρινϊματα

• Οηίδια Lisch

North 1997





Διαφορικι διάγνωςθ

• Νευρινωμάτωςθ τφπου 2 (Σβαννομάτωςθ)

• Σφνδρομο Legius

• Σφνδρομο McCune- Albright

• Τμθματικι (εντοπιςμζνθ) Νευρινωμάτωςθ 1 
(Segmental NF 1)

Listernick et al Am J Med Genet 2003, Garg et al Pediatrics 2013



Νευρινωμάτωςθ τφπου 2 (βαννωμάτωςθ)

1: 50.000 γεννιςεισ

Κλθρονομικότθτα:  Επικρατοφςα, γονίδιο:  NF 2 (xρωμόςωμα 22)

Πρωτεΐνθ: Merlin (Νευρινωμίνθ 2 ι ςβαννωμίνθ) 

– Αμφοτερόπλευρα ακουςτικά ςβαννϊματα

(μετά τθν εφθβεία) 

– Μθνιγγιϊματα

– Σβαννϊματα

– Καταρράκτθσ

– Ελάχιςτα ι κακόλου δερματικά ςτίγματα

Shah 2010



φνδρομο Legius (15q14, γονίδιο APRED 1)

• 200 περιπτϊςεισ ??

– Καφζ κθλίδεσ

– Φακίδεσ

– Λιπϊματα

– Μακροκεφαλία

– Μακθςιακζσ δυςκολίεσ

– Όχι νευρινϊματα, οπτικά γλοιϊματα, οςτικζσ βλάβεσ, 
οηίδια Lisch

Spurlock et al 2009



Σφνδρομο McCune- Albright

1: 100,000 – 1,000,000

– Καφζ κθλίδεσ

– Πακολογικά κατάγματα

– Υπερκυρεοειδιςμόσ 

– Πρϊιμθ ιβθ

– Ενδοκρινοπάκειεσ

Hatano et al 2014



Σμθματικι ι εντοπιςμζνθ νευρινωμάτωςθ
Segmental neurofibromatosis

• Café-au-lait κθλίδεσ  ι  νευρινϊματα εντοπιςμζνου  
χαρακτιρα.

• Συνικωσ ετερόπλευρθ εντόπιςθ, που  αφορά  ολίγα 
νευροτόμια. 

• Συνικωσ δεν υπάρχουν εκδθλϊςεισ από  άλλα όργανα.

• Οι  περιπτϊςεισ  είναι  ςυνικωσ ςποραδικζσ.

• Πρόκειται για περιπτϊςεισ μωςαϊκιςμοφ

Garg et al Pediatrics 2013



Σμθματικι ι εντοπιςμζνθ νευρινωμάτωςθ
Segmental neurofibromatosis





Nευρινϊματα

• Δερματικά και υποδόρια

– 0-9 χρόνων:       < 5%

– 10-19 χρόνων:   44%

– 20-29 χρόνων:   85%

– >30 χρόνων:      94%

• Διάφορεσ εντοπίςεισ (πχ νωτιαίεσ ρίηεσ)

• Πλεγματϊδθ

North 1997, Garg et al Pediatrics 2013



Τποδόρια νευρινϊματα



Νευρινϊματα νωτιαίων ριηϊν



Πλεγματϊδθ νευρινϊματα

25% των αςκενϊν

– τα 2/3 επιφανειακά με ελάχιςτθ ςυμμετοχι  των 
υποκειμζνων ιςτϊν

– το 1/3 με επζκταςθ ςτουσ γφρω ιςτοφσ  προκαλϊντασ 
ςυμπίεςθ ι παραμορφϊςεισ (δζρμα, μυσ, οςτά)

North 1997, Tucker et al 2009 



Νευρινωμάτωςθ τφπου 1
Πλεγματϊδεσ νευρίνωμα



Νευρινωμάτωςθ τφπου 1
Πλεγματϊδεσ νευρίνωμα



Πλεγματϊδθ νευρινϊματα τραχιλου - κϊρακοσ





Νευρινωμάτωςθ τφπου 1
Οηίδια Lisch



Νευρινωμάτωςθ τφπου 1
Οηίδια Lisch (Νευρινϊματα ίριδοσ)

• 0-4 χρόνων   22%

• 5-9  χρόνων   41%

• 10-14 χρόνων 83%

• >20 χρόνων      96%

North 1997



Γλοίωμα οπτικοφ νεφρου

• Συχνότθτα:   13 – 20 %
• Ηλικία εμφάνιςθσ:  

– Πρϊτθ δεκαετία ηωισ (μζςθ θλικία 4.2 χρόνια) 
– Νζο γλοίωμα, με ςυμπτϊματα, ςπάνιο μετά τον                   

6ο χρόνο

• Εντόπιςθ:   Αμφοτερόπλευρθ 30%

• Συμπτωματολογία ( << 50 % των αςκενϊν):   
– Μείωςθ όραςθσ (20 %)
– Στραβιςμόσ  
– Πρόπτωςθ  βολβοφ

North 1997, Riccardi1992, Ruggieri2003, Listernick et al  Ann Neurol 2007, Segal et al 2010



Νευρινωμάτωςθ τφπου 1
Γλοίωμα οπτικοφ νεφρου





Γλοίωμα οπτικοφ νεφρου

• Παρακολοφκθςθ  οπτικισ  οξφτθτασ !!!
• Ειδικόσ οφκαλμολογικόσ ζλεγχοσ (πχ οπτικά πεδία, VEP) ?
• Μαγνθτικι τομογραφία ??

• Από τα παιδιά με ςυμπτϊματα από το γλοίωμα,                    
μόνο  ςτο 40%  κα  απαιτθκεί  κεραπεία

1. Χθμειοκεραπεία
– Καρβοπλατίνα
– Βινκριςτίνθ

2. Ακτινοκεραπεία
3. Χειρουργικι

Listernick et al  Ann Neurol 2007, Segal et al 2010, Fisher et al Neuro Oncol 2012 



Νευρινωμάτωςθ τφπου 1

Οφκαλμολογικι εξζταςθ

< 6ο χρόνο ανά 6μθνο

> 6ο χρόνο ανά ζτοσ

1. Οπτικι οξφτθτα

2. Αντανακλαςτικά κόρθσ

3. Βυκοςκόπθςθ

Listernick et al 2007,  Caens et al  Eur J Paed Neurol 19:415, 2015





Νοθτικζσ λειτουργίεσ

• Όχι νοθτικι υςτζρθςθ

• Μζςο IQ κάτω του 100

• Μακθςιακζσ δυςκολίεσ ζωσ 45%

• Διαταραχζσ αυτιςτικοφ φάςματοσ (ζωσ 30% ??)

Garg et al Pediatrics 2013





Νευρινωμάτωςθ τφπου 1
Οςτικζσ εκδθλϊςεισ

• Δυςπλαςία  ςφθνοειδοφσ                                   0.5%

• Pectus excavatum 7%

• Σκολίωςθ                    20% (6% ςοβαρι)

• Κφρτωςθ κνιμθσ                1%

• Ψευδάρκρωςθ κνιμθσ ι οςτϊν αντιβραχίου     2 - 3%

North 1997, Tucker et al 2009, Garg et al Pediatrics 2013





Κφρτωςθ κνιμθσ





Ψευδάρκρωςθ κνιμθσ







Μαγνθτικι τομογραφία εγκεφάλου: UBO ι FASI 

• Στο 85% των παιδιϊν περιοχζσ με αυξθμζνο ςιμα ςτθν 
ακολουκία Τ2 (δεν φαίνονται ςτθ αξονικι τομογραφία):
– Βαςικά γάγγλια
– Στζλεχοσ
– Παρεγκεφαλίδα
– Υποφλοιϊδθσ λευκι ουςία

• UBO (Unidentified bright objects)
• FASI (Focal areas of signal intensity)

• Οφείλονται ςε κενοτοπιϊδθ μυελίνθ και τείνουν να 
μειωκοφν με τθν πρόοδο τθσ θλικίασ

Williams et al Pediatrics 2009



UBO ι FASI



Μαγνθτικι τομογραφία ΚΝΣ: Πότε ?

• Μαγνθτικι τομογραφία εγκεφάλου
– Κατά τθ διάγνωςθ, για τθν αναηιτθςθ:

1. Οπτικοφ γλοιώματοσ
2. FASI (UBO)
3. Εγκεφαλικών δυςπλαςιών (πχ ςτζνωςη υδραγωγοφ)

– Εάν εμφανιςτοφν φποπτα κλινικά ςθμεία ι ςυμπτϊματα
– Όχι ςαν εξζταςθ ρουτίνασ κατά τον περιοδικό επανζλεγχο

• Μετά τον 10ο χρόνο (ςυνικωσ)
– Μαγνθτικι αγγειογραφία για αποκλειςμό αγγειακϊν 

δυςπλαςιϊν (ανευρφςματα, ςτενϊςεισ κλπ). 
– Νωτιαίου μυελοφ (αποκλειςμόσ νευρινωμάτων)

Garg et al Pediatrics 2013 , Defendi 2015



Υποπλαςία δεξιάσ καρωτίδοσ + μζςθσ εγκεφαλικισ



Νευρινωμάτωςθ: Υδροκζφαλοσ





Άλλεσ εκδθλϊςεισ 

• Βραχφ ανάςτθμα ( <3θσ κζςθσ)    27 % 
• Μακροκεφαλία ( >97θσ κζςθσ)      43
• Τδροκζφαλοσ (ςτεν. υδραγωγοφ) 2
• Επιλθψία                                       3
• Αιμαγγειϊματα                6
• τραβιςμόσ                       8
• τζνωςθ νεφρικισ αρτθρίασ 1
• Αρτθριακι υπζρταςθ            4
• Οδοντικζσ ανωμαλίεσ          3
• Αιςκθτικι αξονικι νευροπάκεια      1
• Καλοικεισ όγκοι πεπτικοφ                   1
• Πρϊιμθ ιβθ                                         1

Rosser et al Neurology 2005, North 1997, Tucker et al 2009, Garg et al Pediatrics 2013





Σοβαρζσ εκδθλϊςεισ

• Ευμζγεκεσ πλεγματϊδεσ νευρίνωμα που δθμιουργεί     
πιεςτικά προβλιματα

• Σοβαρι ςκολίωςθ

• Ψευδάρκρωςθ (μετά κάταγμα) ςε μακρά οςτά

• Γλοίωμα οπτικοφ νεφρου

• Κακοικεισ νεοπλαςίεσ

Korf 2000, Wilding et al J Med Gen 2012



Νευρινωμάτωςθ τφπου 1
Νεοπλαςίεσ

• Γλοιϊμα οπτικοφ νεφρου            9-15 %

• Όγκοι ΚΝΣ                          2.5 %

• Περιφερικοί κακοικεισ όγκοι           1 %

North 1997



Νεοπλαςίεσ νεφρων

• Καλοικεισ όγκοι των ελφτρων των νεφρων 
(Peripheral nerve sheath tumor, PNST): 
Νευρινϊματα

• Κακοικεισ όγκοι των ελφτρων των νεφρων 
(Malignant peripheral nerve sheath tumors, 
MPNST) ( ζωσ 10% ??)

Korf 2000, Garg et al Pediatrics 2013





Κακοικεισ νεοπλαςίεσ

• Νευροινωςάρκωμα

• Φαιοχρωμοκφττωμα

• Όγκοι ΚΝΣ (2.5 - 5 % ?)

• Περιφερικοί κακοικεισ όγκοι

• Κακοικεισ όγκοι νεφρων (Malignant peripheral nerve sheath 
tumors, MPNST)   ( ζωσ 1 - 10% ??)

North 1997, Korf 2000, Garg et al Pediatrics 2013



Νευρινωμάτωςθ: Νεοπλαςίεσ

Γλοίωμα ςτελζχουσ

Κυςτικό νεόπλαςμα 
οπιςκίου βόκρου

Συριγγομυελία



Νευρινωμάτωςθ: Κακόθκεσ γλοίωμα



Νευρινωμάτωςθ: Σάρκωμα



Πρόγνωςθ

• 60%  ιπιεσ  εκδθλϊςεισ

• 20%  ςχετικά εφκολα ιατρικά προβλιματα

• 20%  ςοβαρζσ επιπλοκζσ

Προσδόκιμο ζωής:   - 8 χρόνια

Korf 2000, Evans J Med Gen 2002, Garg et al Pediatrics 2013



Πρόλθψθ νόςου

• 30-35 νζεσ περιπτϊςεισ ετθςίωσ
– 50% μεταβίβαςθ από ζνα γονζα 

– 50% νζα μετάλλαξθ

• Ενθμζρωςθ παςχόντων για τθ δυνατότθτα 
προγεννθτικοφ ελζγχου !!!!

• Πρόλθψθ ςοβαρϊν επιπλοκϊν τθσ νόςου

Burkitt et al 2013, Defendi 2015



Κλινικι  παρακολοφκθςθ  αςκενϊν 

Καλι κλινικι εξζταςθ ανά ζτοσ !!!
• Καταγραφι νζων εκδθλϊςεων τθσ νόςου 

• Παρακολοφκθςθ εξζλιξθσ υφιςταμζνων εκδθλϊςεων

• Μζτρθςθ αρτθριακισ πίεςθσ

• Παρακολοφκθςθ ςωματομετρικϊν

• Νευρολογικι εξζταςθ

• Οφκαλμολογικι εξζταςθ (οπτικι οξφτθτα !!, βυκοςκόπθςθ, 
αντανακλαςτικά κόρθσ)     < 6ο χρόνο ανά 6μηνο

• Ανίχνευςθ ςκελετικϊν βλαβϊν (ςκολίωςθ κλπ)

Burkitt et al 2013




