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Неврофиброматоза тип 1:

Етиология и патогенеза

Клиника и диагностика

Лечение и прогноза

Диференциална диагноза

Клиничен случай – клиника, образни 
изследвания, находки

Заключение



Определение

Неврофиброматозите са група от три 

генетично различни заболявания, 

довеждащи до повишена склонност към 

развитие на тумори на нервната система. 

Неврофиброматозите спадат към групата 

на факоматозите (или neuro-oculo-

cutaneous синдромите).



факоматози

синдром на 
von Hippel–

Lindau

туберозна 
склероза

неврофиброматози

NF1

NF2

Шваноматоза

синдром на 
Sturge–
Weber

други



NF1

(болест на von Recklinghausen)

 NF1 е най-честата неврофиброматоза (около 1 на 3,000 

до 4,000 раждания).  

 Автозомно доминантно унаследване с изключително 

вариабилна пенетрантност

 Между 30 и 50% от случаите – спонтанна мутация с 

неизвестна етиология

 Най-честите тумори, асоциирани с NF1, са 

неврофибромите (тумори на периферните нервни)



NF2

(билатерална акустична NF)

MISME - Multiple Inherited Schwannomas

Meningiomas and Ependymomas



NF2

(билатерална акустична NF)



Шваноматоза

 Шваноматозата е много рядко заболяване, доскоро 

приемано за подтип на NF2

 Наследствените форми са едва около 15% от случаите

 Основната изява е развитието на шваноми на всички 

периферни нерви (с изкл. на 8-ми ЧМН), които често са 

болезнени

 При 1/3 от болните промените са ограничени в отделна 

област на тялото (крайник или сегмент от гръбнака), като 

броя на шваномите варира значително



NF1 – етиология и патогенеза

 NF1 е описана за първи път от 

Friedrich Daniel von Recklinghausen 

през 1882

 Болест, довеждаща до склонност към 

туморообразуване, вследствие 

мутация на ген, отговарящ за 

контрола на клетъчното делене, в 17-

та хромозома

 NF1 е възраст-специфично заболяване

– белези, видими при раждането, или 

изява в детството (най-късно през 

пубертета)



NF1 - клиника

Система Симптоми

кожни петна тип café-au-lait, лунички, неврофиброми

очни нодули на Лиш, оптичен глиом

костни сколиоза, дисплазия на сфеноидалната кост, 

псевдоартрози

съдови аневризми, коарктация на аортата, стеноза на бъбречната 

артерия

ЦНС епилепсия, глиални тумори, UBO (FASI)

ПНС неврофиброми, шваноми

други ADHD, депресия, изоставане в развитието, нисък ръст, 

макроцефалия



Кожни и очни прояви

Петна café au lait Аксиларни лунички

Нодули на Лиш



Неврофиброми

Неврофиброми – бенигнени тумори, водещи 

началото си от група от различни структурни клетки 

на периферните нерви (фибробласти, мастни,

шванови клетки, съдови и др.). 

неврофиброми

дермални плексиформени



Дермални нерофиброми



Плексиформен неврофибром 



Плексиформен неврофибром 

Plexiform neurofibroma – Case contributed by 

Dr Ahmed Almuslim
http://radiopaedia.org/cases/neurofibromatosis-type-1-4



FASI (UBO)

• най-честата неврорадиологична находка при 

пациенти с NF1 (според някои проучвания при до 

86% от пациентите¹)

• неясна етиология

• спонгиформена миелопатия или вакуоларна 

промяна на миелина без възпалителна реакция или 

демиелинизация

• възможна е спонтанна регресия

1.Petrak B, Lisy J, Kraus J et-al. “Focal areas of high-signal intensity on T2-weighted MRI scans 

are significant for the diagnosis of neurofibromatosis type 1”  



FASI (UBO)

Plexiform neurofibroma – Case contributed by Dr Ahmed Almuslim
http://radiopaedia.org/cases/neurofibromatosis-type-1-4



Глиом на оптичния тракт

• Хистологично най-често нискостепенен астроцитом

• Удължаване, задебеляване или нагъване на обхваната 

част от оптичния тракт - ранни симптоми

• Изоинтензен при Т1, хиперинтензен при Т2, често 

наличие на кистични зони

• Контрастно усилване при повече от половината от 

случаите

• В около 50% от случаите е асоцииран с NF1

• Най-честата локализация е оптичният нерв (66%), 

последван от оптичната хиазма (62%).
“Optic Pathway Glioma: Correlation of Imaging Findings with 

the Presence of Neurofibromatosis“ - Liora Kornreicha at al.



Глиом на оптичния тракт

SAG T2 COR T2

М.Ц., ♂, 25г.



Глиом на оптичния тракт

След и.в. аплициране на 

контрастна материя



Дисплазия на сфеноидалната кост

• Изключително характерна, но не и патогномонична 

лезия за NF1

• Среща се в около 10% от болните с NF1

• Хипопластично/липсващо голямо крило на 

сфеноидалната кост, довеждащо до разширяване на 

горната орбитална фисура

• При X-ray - липса на линията, съответстваща на 

голямото крило на сфеноидната кост – bare orbit sign

• При СТ изследване – костен дефект на задната стена на 

орбитата



Дисплазия на сфеноидалната кост



Дисплазия на сфеноидалната кост

AX T1 COR T2



NF1 – диагностични критерии

Пациентът се приема за болен от NF1, 

ако покрива два или повече от следните 

(общо седем) критерии:



петна тип „café-au-lait” (поне 6 с 
размер над 5мм в диаметър 

предпубертентно и над 15мм 
следпубертетно)

два или повече неврофиброма от кой 
да е тип или един плексиформен

лунички в аксиларните и/или 
ингвиналните области 



два или повече нодула на Лиш

оптичен глиом

Отличителна за болестта костна лезия –
сфеноидална дисплазия или изтъняване на 

кортикаликса на дълга кост

Наличие на роднина от първа линия с 
доказана NF1



Лечение и прогноза

• Лечение – за момента 

симптоматично

• Прогноза – силно 

вариабилна – от 

смърт в ранното 

детство до нормална 

продължителност на 

живота

• Пренатална 

диагностика

Диференциална диагноза

• Други с-ми с петна тип café-au-

lait: Leguis syndrome, McCune-

Albright

• Други с-ми с кожно и мозъчно 

засягане: туберозна склероза, 

Стърдж-Вебър с-м

• За оптичния глиом – оптичен 

менингиом, тумори на 

хипофизната жлеза, 

краниофарингеом, орбитален 

лимфом, оптичен неврит

• За FASI – MS, левкодистрофии, 

хипоксемично-исхемични 

промени



Клиничен случай

Р.С., момче, 6год.

диагностицирано с NF1 на базата на кожни 

прояви и наличие на плексиформен 

неврофибром в областта на дясна орбита

постъпва за доуточняване и оперативно 

лечение



Клиничен случай

Проведено е нативно МРТ изследване на 

главен мозък 

Изследването е извършено без венозна 

анестезия – двигателни артефакти

Родителите отказват приложението на 

контрастна материя



Клиничен случай

AX T2 AX T2

FASI



Клиничен случай

FASI



Клиничен случай

AX T2 FLAIR

FASI



Клиничен случай

COR T2FASI



Клиничен случай

Плексиформен 

неврофибром на 

дясна орбита



Клиничен случай

Плексиформен 

неврофибром на 

дясна орбита



Клиничен случай

Втора, идентична 

формация в десен 

кавернозен синус



Клиничен случай

Оперативно 

лечение

Хистологичен 

резултат: 

„плексиформен 

неврофибром“

След 1 година 

повторно МРТ 

изследване
Без динамика в 

проследяваните FASI



Заключение

Диагноза!

генетика

патология

образна 
диагностика

клиника

клинична 

лаборатория
клинична 

фармаколология

хирургия
медицинска

статистика



Заключение

Болестта на фон Реклинхаузен е често 

срещано наследствено мултисистемно

заболяване с вариабилно протичане, затова е 

нужно познаване на различните ѝ изяви, 

както и индивидуален подход към всеки 

пациент.



Благодаря за вниманието!


