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::  Zespół Legiusa 

Orpha number: 137605  

 
Definicja choroby: 

Zespół Legiusa, znany również jako zespół podobny do NF1, jest rzadkim genetycznym zaburzeniem 

pigmentacji skóry, charakteryzującym się wieloma plamkami o barwie café-au-lait, z piegami lub bez pod 

pachami lub w pachwinie. 

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania zespołu Legiusa nie jest znana. Dotychczas opisano mniej niż 200 przypadków. 

Częstość występowania może być wyższa niż oczekiwana z powodu błędnej diagnozy przypadków takich 

jak neurofibromatoza typu 1 (NF1, zob. to hasło). Częstość występowania NF1 ocenia się na 1 na 3000, a 

około 2% pacjentów spełniających kryteria diagnostyczne dla NF1 okazuje się mieć mutację genetyczną 

leżącą u podstaw zespołu Leguisa (gen SPRED1). 

 

Opis kliniczny: 

Obraz kliniczny zespołu Legiusa jest bardzo podobny do NF1. Zazwyczaj pacjenci mają liczne plamy 

barwy café-au-lait, czasami z piegowatymi przebarwieniami w okolicach wyprzeniowych, ale brak jest 

guzków Lischa, glejaka drogi wzrokowej, nieprawidłowości kości, nerwiakowłókniaków lub objawów innych 

nowotworów. Liczba plamek w kolorze kawowo-mlecznym zwiększa się z wiekiem w okresie dzieciństwa. 

Inne, mniej powszechne objawy to niski wzrost, makrocefalia, twarz jak w zespole Noonan, 

lejkowata/kurza klatka piersiowa, tłuszczaki, odbarwienia plamiaste, zmiany naczyniowe, trudności w 

uczeniu się, zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD) oraz opóźnienie rozwoju. 

 

Etiologia:  

Zespół Legiusa powodują inaktywujące heterozygotyczne mutacje w genie SPRED1 (15q14), 

uczestniczącym w regulacji szlaku transdukcji sygnału RAS-MAPK. W tym genie zidentyfikowano prawie 

100 różnych mutacji. Odsetek przypadków związanych z mutacjami de novo nie jest jeszcze znany. Nie 

znaleziono korelacji między genotypem a fenotypem. 

 

Metody diagnostyczne: 

Około 50% pacjentów z zespołem Legiusa spełnia kryteria diagnostyczne NF1, ale mają o wiele 

łagodniejszy fenotyp w porównaniu do pacjentów z NF1. Rozpoznanie oparte wyłącznie na cechach 

klinicznych jest trudne ze względu na nakładanie się innych zaburzeń charakteryzujących się licznymi 

plamami café-au-lait. Obecność charakterystycznych objawów klinicznych u rodziców osób chorych 

potwierdza rozpoznanie. Jednak wymagane jest badanie molekularne w celu weryfikacji rozpoznania. 
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Rozpoznanie różnicowe: 

Zespół Legiusa różni się od NF1 brakiem objawów klinicznych poza barwnikowymi (jak guzki Lischa, 

nerwiakowłókniaki, glejak drogi wzrokowej, nieprawidłowości kostne). Niezbędne jest prawidłowe 

rozpoznanie ze względu na różnice w rokowaniach i długoterminowym monitorowaniu w wypadku zespołu 

Legiusa a NF1. Inne zaburzenia, które należy rozważyć to zespół Noonan, zespół Noonan z plamami 

soczewicowatymi (zespół LEOPARD) oraz zespół McCune i Albrighta (zob. te hasła). 

 

Badania prenatalne: 

Badanie prenatalne jest możliwe i wymaga wcześniejszej identyfikacji mutacji wywołującej chorobę w 

rodzinie.  

 

Poradnictwo genetyczne: 

Zespół Legiusa jest dziedziczony w sposób autosomalny dominujący. Rodziny dotknięte chorobą należy 

objąć poradnictwem genetycznym. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Leczenie farmakologiczne należy rozważyć przy objawach zaburzeń behawioralnych (ADHD). Zaleca się 

fizjoterapię, terapię mowy i zajęciową osobom z opóźnionym rozwojem oraz wsparcie edukacyjne dla 

osób z trudnościami w uczeniu się.  

 

Rokowanie: 

Biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy na temat objawów choroby i powikłań rokowania dla pacjentów z 

zespołem Legiusa są bardzo dobre. 
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


