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::  Zespół mikrodelecji 17q11 
 

Orpha number: 97685 

 
Definicja choroby: 

Zespół mikrodelecji 17q11 jest rzadką ciężką postacią nerwiakowłóknikowatości typu 1 (NF1; zob. to 

hasło), charakteryzującą się łagodną dysmorfią twarzy, opóźnionym rozwojem, niepełnosprawnością 

intelektualną, zwiększonym ryzykiem nowotworów oraz licznymi nerwiakowłókniakami. 

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania zespołu mikrodelecji 17q11 nie jest znana. Około 5% przypadków NF1 ma 

delecje całego genu NF1. Do tej pory opisano ponad 170 pacjentów z tą chorobą. 

 

Opis kliniczny: 

Osoby chore często mają nietypową budowę ciała i dysmorfizm twarzy, obejmujący szorstką twarz, 

wypukłe czoło, ptozę, skośne ustawienie szpar powiekowych, hiperteloryzm, szeroki nos i nasadę nosa, 

nisko osadzone uszy i mikrognację. U pacjentów rozwijają się liczne nerwiakowłókniaki, często o 

wczesnym początku, w tym wiele skórnych nerwiakowłókniaków, a rzadziej nerwiakowłókniaki splotowate. 

Inne charakterystyczne cechy to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (AD/HD), 

opóźniony rozwój poznawczy i niepełnosprawność intelektualna. U niektórych pacjentów odnotowuje się 

małogłowie lub wielkogłowie, glejaka drogi wzrokowej, szczeliny tęczówki (zob. te hasła), wady serca 

(wypadanie płatka zastawki mitralnej, poszerzenie aorty), duże dłonie i stopy, dysplazję tkanki łącznej 

(hipermobilność stawów, miękką skórę wewnętrznej części dłoni), hipotonię mięśni, skoliozę, klatkę 

piersiową lejkowatą i torbiele kostne. Odnotowano większe ryzyko złośliwości guzów o podłożu NF1 i 

innym: guzy złośliwe obwodowych osłonek nerwowych (ryzyko w ciągu życia 16-26%), włókniakomięsak 

przestrzeni zaotrzewnowej oraz rdzeniak z silnie wyrażoną guzkowością (zob. to hasło). 

 

Etiologia:  

U pacjentów z tym zaburzeniem zaobserwowano germinalne i mozaikowe mikrodelecje genu NF1 oraz 

regionów flankujących, spowodowane przez homologiczną rekombinację nie alleliczną. Najczęściej 

występują de novo.  

 

Poradnictwo genetyczne: 

Ponieważ większość przypadków jest de novo, ryzyko powtórzenia u potomstwa zdrowego rodzica jest 

bardzo niskie. Chore osoby mają 50% ryzyko transmisji mikrodelecji; możliwa jest prenatalna i 

preimplantacyjna diagnostyka. 
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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. 

 

 

 


