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REZUMAT
Gliomul de căi optice are expresie clinică maximă în copilărie, în jurul vârstei de 5 ani, fi ind a doua tumoră ca 
frecvenţă în neurofi bromatoza tip 1. Topografi c se descriu 3 tipuri de glioame de căi optice: tipul I – glioame 
retrobulbare prechiasmatice, tipul II – glioame de tract optic şi tipul III – glioame chiasmatice. Examenele neuro-
imagistice sunt esenţiale în stabilirea diagnosticului şi a indicaţiei neurochirurgicale. Managementul acestor 
tumori este difi cil chiar dacă au caracteristici histopatologice benigne. Pacienţii cu glioame de nerv optic simpto-
matice şi progresie documentată neuroimagistic au indicaţie de rezecţie tumorală. Glioamele de nerv optic 
aso ciate neurofi bromatozei tip 1 au în general o evoluţie bună, factorii de prognostic nefavorabil fi ind reprezentaţi 
de debutul clinic precoce, sub vârsta de 6 ani şi de afectarea chiasmatică şi retrochiasmatică.
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REFERATE GENERALE

Neurofi bromatoza este o boală cu transmitere 
autosomal dominantă, penetranţă completă şi ex-
pre sivitate variabilă, inclusă în grupa hamartozelor 
sau facomatozelor şi caracterizată printr-o suscep-
tibilitate crescută în dezvoltarea tumorilor benigne 
şi maligne neurale şi extraneurale. Din punct de ve-
dere clinic, au fost descrise iniţial două forme de 
ne urofi bromatoză (tip 1 şi 2), la care s-au adăugat 
ulterior alte cinci forme de neurofi bromatoză mai 
rar întâlnite în practica curentă. Dezvoltarea biolo-
giei moleculare în anii 1980 a permis clasifi carea 
bolii pe baza defectelor genetice şi se demonstrează 
că gena implicată în apariţia neurofi bromatozei 1 
este localizată pe cromosomul 17, iar cea pentru ne -
urofi bromatoză 2 pe cromozomul 22 (1). 

Trăsăturile clinice caracteristice facilitează diag -
nosticul la adult; la vârsta pediatrică însă trebuie 
ţinut seamă de că există o cronologie de apariţie a 
manifestărilor clinice. Penetranţa bolii atinge 100% 
în jurul vârstei de 5 ani. Perioada preşcolară este 
pe rioadă maximă de expresie clinică în NF 1. Astfel, 
în jurul vârstei de 5-6 ani sunt diagnosticate leziuni 
neoplazice, respectiv glioamele de nerv optic şi ne-
urofi broamele plexiforme, precum şi displaziile ti-
biale şi pseudartrozele.

Gliomul de căi optice reprezintă a doua tumoră 
că frecvenţă în neurofi bromatoză tip 1 (NF1) după 
neurofi brom (2). Glioamele de căi optice sunt tu-
mori extraaxiale care, din punct de vedere histo pa-
tologic, sunt astrocitoame de grad mic (I-II) apărute 
oriunde din regiunea retrobulbară până în radiaţiile 
optice, cu posibila extensie către hipotalamus (3). 
Glioamele de nerv optic apar la 14-36% dintre pa-
cienţii cu NF1, iar prezenţa lor constituie unul 
dintre criteriile de diagnostic ale afecţiunii (4). Din 
totalul glioamelor de căi optice în populaţia ge ne-
rală, 70% sunt asociate cu NF1. De asemenea, nu-
meroşi autori subliniază că afectarea bilaterală a 
nervului optic nu se întâlneşte decât în neuro fi  bro-
matoză. Glioamele bilaterale de nerv optic sunt 
con  siderate patognomonice pentru NF1. Nervii op-
tici sunt afectaţi uni sau bilateral în 10% dintre ca-
zuri, chiasma optică izolat în 33% cazuri, în 33% 
ca zuri tumora implică atât nervii optici, cât şi 
chiasma op tică, 25% dintre cazuri au afectarea pre-
do minant re tro chiasmatică hipotalamică, iar în 5% 
cazuri există afectare multicentrică (5,6). 

Perioada preşcolară este perioada maximă de 
ex presie clinică în NF 1. Glioamele de nerv optic se 
întâlnesc în proporţie de 15-20%, dar doar o mică 
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parte (5-7%) din acestea vor avea o creştere agresivă 
până la vârsta de 6 ani (7,8). În perioada de şcolar 
este mai puţin probabil să apară glioame de nerv 
optic dacă nu erau dinainte apărute. Istoria naturală 
a glioamelor de căi optice este variabilă, glioamele 
pot fi  asimptomatice şi non-progresive, dar se pot 
mări rapid sau pot prezenta caractere de malignitate 
şi diseminare leptomeningeană. Peste 50% dintre 
pa cienţii cu glioame optice documentate radio ima-
gistic prezintă tulburări vizuale (9).

CLASIFICAREA GLIOAMELOR DE CĂI 
OPTICE

Topografi c, se descriu 3 tipuri de glioame de căi 
optice (3), această clasifi care fi ind utilă în selecţia 
indicaţiei operatorii, a căii de abord şi în evaluarea 
prognosticului.

Primul tip de gliom de căi optice este cel retro-
bulbar, prechiasmatic, cu 2 subtipuri: 

1. gliom de căi optice Ia-intraorbitar; 
2. gliom de căi optice Ib-retroorbitar prechias matic.
Clinic se exprimă prin exoftalmie, amauroză, 

am   bliopie uni sau bilaterală. 
În cel de-al doilea tip sunt încadrate glioamele 

de tract optic (leziuni parapedunculare), interpuse 
între ariile limbice, talamus, hipotalamus şi pe dun-
culii cerebrali. Clinic, se manifestă cu hemi anopsie 
homonimă, sindrom de hipertensiune intra craniană 
(HIC), epilepsie temporală, hemipareză şi disfuncţii 
endocrine.

Cel de-al treilea tip de gliom de căi optice este 
gliomul chiasmatic care se clasifi că în: 

1. gliom chiasmatic fără invazie hipotalamică; 
2. gliom chiasmatic cu invazie hipotalamică. 
Sindromul de hipertensiune intracraniană apare 

atât prin efectul intrinsec de masă al formaţiunii tu-
morale, dar mai ales prin hidrocefalia secundară 
com presiei ventricolului III. Afectarea hipotalamică 
se traduce clinic prin pubertate precoce, eventual 
diabet insipid (3).

EXPLORARE NEUROIMAGISTICĂ

În tomografi a computerizată (CT) porţiunea in-
tra orbitară şi prechiasmatică a căilor optice poate fi  
vizualizată, dar apar difi cultăţi mari în evaluarea 
porţiunii retrochismatice şi a chiasmei optice. Gli-
oa mele de nerv optic apar ca dilataţii fuziforme ale 
nervului intraorbitar cu sau fără lărgirea canalului 
optic şi îngroşarea chiasmei. Captarea de substanţă 
de contrast variază de la imperceptibilă la moderată 
(Fig. 1). În imageria prin rezonaţă magnetică nucle-
ară (RMN) gliomul apare ca o lărgire fuziformă a 

FIGURA 1. CT cranio-cerebral nativ (A) şi cu substanţă de 
contrast (B): gliom de nerv optic stâng (caz personal)
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nervului optic, acompaniată sau nu de o lărgire a 
canalului optic, cu hipo sau izosemnal T1 şi hiper-
semnal T2 (Fig. 2), cu priza de contrast variabilă 
după injectare. Tumora poate afecta ner vul contro-
lateral, chiasma optică sau se poate pre lungi retro-
chiasmatic catre hipotalamus şi bande letele vizuale 
(10,11) (Fig. 3).

CRITERII DE DIAGNOSTIC

Reţeaua de urmărire a neurofi bromatozei din 
Franţa propune următorul algoritm de evaluare al 
pacienţilor de vârstă pediatrică la care există clinic 
suspiciunea de neurofi bromatoză tip 1. 

La copilul sub şase ani cu suspiciune de NF1, 
examenul RMN cranio-cerebral se va face siste-
matic întrucât este difi cil de evaluat acuitatea vi-
zuală a acestor pacie    nţi având în vedere vârsta şi 
de fi cienţele mentale asociate. Dacă nu se depistează 
nici o anomalie, o nouă evaluare RMN este indicată 
peste 2 ani dacă între timp nu apar tulburări vizuale. 
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Simpla supraveghere oftalmologică anuală care 
să includă evaluarea acuităţii vizuale şi campimetrie 
este sufi cientă dacă vârsta pacientului permite. Dacă 
se depistează o anomalie vizuală, se recomandă 
RMN craniocerebral.

Pentru a evalua gradul de progresie tumorală şi 
implicit de agresivitate a tumorii se recomandă exa -
men oftalmologic şi RMN cranio-cerebral odată la 
3 luni în primele 6 luni, apoi la 6 luni până la un an 
şi ulterior în fi ecare an până la pubertate (4).

Diagnosticul diferenţial al glioamelor de nerv 
optic trebuie făcut cu alte procese expansive intra-
orbitare: meningioame, neurofi broame plexiforme, 
procese infl amatorii.  

Managementul glioamelor de căi optice este 
difi cil chiar dacă caracteristicile histopatologice 

B
FIGURA 2. RMN cranio-cerebral: lărgire fuziformă a 
nervului optic drept cu izosemnal T1 (A) şi hipersemnal T2 
(B) (caz personal)

FIGURA 3. RMN craniocerebral: gliom de căi optice cu 
afectare bilaterală a nervilor optici, chiasmei, 
hipotalamusului şi radiaţiilor optice (caz personal)
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sunt benigne. Un pacient cu tumoră de căi optice şi 
funcţie vizuală păstrată, fără semne de hipertensiune 
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intracraniană va fi  tratat prin serviciul de oncologie, 
cu sau fără biopsie prealabilă. Rolul chimioterapiei 
este de a stopa creşterea tumorală şi a conserva cât 
mai mult funcţia vizuală.

Pacienţii cu glioamele de nerv optic unilaterale 
sau bilaterale (Fig. 4) cu cecitate sau ambliopie se-
veră, progresie documentată radioimagistic şi pro-
ptoză devin candidaţi pentru rezecţie tumorală (12, 
13).

Pacientul A.S., în vârstă de trei ani, se prezintă 
iniţial in noiembrie 2008 pentru cecitate brusc in-
stalată şi uşoară exoftalmie bilaterală (Fig. 4A). 
Examenul clinic general evidenţiază la nivel tegu-
mentar peste 6 pete café au lait. Explorarea RMN 
craniocerebrală evidenţiază tumori bilaterale de 
nerv optic cu extensie chiasmatică (Fig. 4D). În-
trucât pacientul îndeplineşte criteriile indicaţiei 
ope ratorii, se propune intervenţia chirurgicală de 
ablaţie a componentei intraorbitare a tumorii dar 
familia pacientului refuză intervenţia, pe motiv că 
aceasta nu reinstaurează funcţia vizuală. Şase luni 
mai târziu pacientul revine cu proptoza bilaterală 
ac centuată, predominant stângă (Fig. 4D), epifora 
şi ulceraţii corneene. Se intervine operator practi-
cându-se ablaţia totală intraorbitară a formaţiunilor 
tumorale prin abord transcranian bifrontal cu re-

zecţia plafoanelor orbitare (control RMN Fig. 4E). 
Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă cu remi-
terea proptozei şi normalizarea polului anterior al 
globului ocular (Fig. 4C).

Pacienţii cu tumori chiasmatice exofi tice cu sau 
fără componentă intraventriculară şi hidrocefalie 
secundară pot benefi cia de decompresie tumorală 
cu ameliorarea simptomatologiei clinice, respectiv 
dispariţia sindromului de hipertensiune intracra ni-
ană şi mai rar ameliorarea funcţiei vizuale.

Pacienţii cu glioame de nerv optic şi vedere utilă 
păstrată şi cei cu tumori chiasmatice infi ltrative cu 
aspect caracteristic şi diagnostic radioimagistic cert 
nu sunt candidaţi pentru rezecţie tumorală. Excep-
ţional, la unii bolnavi cu gliom de nerv optic şi 
func ţie vizuală păstrată se poate rezeca tumora şi 
con serva nervul optic (14). 

Chirurgia este curativă pentru tumorile de nerv 
optic fără exindere chiasmatică, dar aproape 25% 
dintre tumori sunt deja extinse în chiasma la mo-
mentul diagnosticului. Pentru tumorile incomplet 
îndepărtate se vor utiliza tratamentele adjuvante 
on cologice şi reintervenţia chirurgicală în funcţie 
de particularităţile cazului. Chimioterapia cu temo-
zolamida (Temodal) are avantajul administrării 
orale şi se foloseşte atât la glioamele chiasmatice 
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FIGURA 4. Aspect RMN în gliomul bilateral de nerv optic preoperator (A) şi postoperator (B); aspect clinic preoperator iniţial 
(C), la şase luni de la debut (D) şi postoperator (E) (caz personal).
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infi ltrative inoperabile, cât şi pentru tumorile re ze-
cate incomplet. Radioterapia este contraindicată la 
copil atât datorită efectelor negative asupra pro ce-
selor de mielinizare, cât şi prin favorizarea dege ne-
rării maligne a glioamelor optice şi apariţiei tu mo-
rilor cerebrale radioinduse (15-17).

PROGNOSTIC

Glioamele de nerv optic în cadrul NF1 au în ge-
neral un prognostic bun, o progresie a acestor le-
ziuni întâlnindu-se la 5-18% dintre cazuri. Factorii 
de prognostic nefavorabil sunt reprezentaţi de vâr-
sta debutului clinic sub 6 ani şi afectarea chias ma-
tică şi retrochiasmatică. Într-un studiu efectuat de 
Schroder şi col. în 1999 pe 29 de pacienţi cu NF1, 
leziunea a rămas stabilă la 11 copii, iar defi citul vi-
zual a progresat la 14. Leziunile au fost urmărite 
RMN, oftalmologic şi cu potenţiale evocate vizual. 
Copii cu evoluţie nefavorabilă erau de vârstă mai 
mică la debut (3,2 ani versus 5,8) ani şi au avut o 
frecvenţă mai mare a strabismului, atrofi ei optice, 
defectelor de câmp vizual şi afectarea chiasmei op-
tice (18). Tumorile diagnosticate după vârsta de 6 
ani rămân stabile mai multă vreme, ceea ce per mite 

creşterea intervalului dintre examinările oftal mo-
logice. Există cazuri rare de regresie spontană sau 
scădere în dimensiuni şi priză de contrast fără in-
tervenţie terapeutică. Transformarea malignă este 
posibilă, dar foarte rară.

CONCLUZII 

Glioamele de căi optice sunt manifestări precoce 
la pacienţii cu neurofi bromatoză, cu maxim de apa-
riţie în perioada preşcolară.

Urmărirea imagistică anuală a pacienţilor pe-
diatrici cu glioame de căi optice pare a fi  sufi cientă 
pentru a depista creşterea tumorală şi a anticipa o 
intervenţie neurochirurgicală. 

Urmărirea oftalmologică este utilă mai ales la 
copilul mare dar devine insufi cientă la copilul mic 
sau în cazul celor cu defi cienţe mentale, frecvent 
aso ciate cu neurofi bromatoza la copil. 

Există cazuri rare de glioame de căi optice cu 
re gresie spontană sau scădere în dimensiuni şi priza 
de contrast fără intervenţie terapeutică. 

Transformarea malignă a glioamelor de căi op-
tice este posibilă, dar foarte rară şi poate fi  indusă 
de radioterapie.


