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Rodzinna amiotroficzna neuralgia splotu ramiennego – opis przypadku

Hereditary neuralgic amyotrophy – clinical presentation
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STRESZCZENIE
Rodzinna amiotroficzna neuralgia splotu ramiennego RANSR 
jest chorobą genetycznie uwarunkowaną, dziedziczoną autoso-
malnie, dominująco, przebiegającą pod postacią osłabienia siły 
mięśniowej kończyny górnej z zaburzeniami czucia poprzedzo-
nymi silnym bólem barku. Choroba najczęściej ujawnia się w 
drugiej lub trzeciej dekadzie życia, sporadycznie w dzieciństwie, 
często jest poprzedzona: infekcją, szczepieniem, połogiem, stre-
sem. Opisuje się dwie postacie kliniczne: klasyczną z nawro-
tami i remisjami objawów oraz przewlekłą, z utrzymującymi się 
deficytami neurologicznymi. W niektórych rodzinach stwier-
dzono charakterystyczny fenotyp: hipoteloryzm, wydłużoną 
rynienkę nosowa, zmarszczki nakątne, rozszczep podniebienia, 
niskorosłość, zmiany skórne (cutis verticis gyrata – nadmierne 
pofałdowanie skóry głowy i szyi).  W roku 1996 zmapowano 
gen rodzinnej amiotroficznej neuralgii splotu ramiennego na 
chromosomie 17q25. Produktem genu jest białko septyna - 9. 
Rodzinna amiotroficzna neuralgia splotu ramiennego jest pierw-
szą monogenową chorobą powodowaną przez mutację genu 
kodującego białko z rodziny septyn. Białko to buduje szkielet 
komórki, bierze udział w podziale komórki i onkogenezie. Przed-
stawiamy przypadek RANSR u  matki i syna. Przebieg kliniczny 
sugeruje postać przewlekłą, z utrzymującymi się deficytami 
neurologicznymi o większym nasileniu u matki. U matki obser-
wowano też cięższy przebieg kliniczny. U obojga stwierdzono 
zbliżony fenotyp: hipoteloryzm, wąską rynienkę nosowa, nad-
mierną rozciągliwość skóry, wiotkość stawową, niebieskie 
twardówki. U matki początkowo rozpoznano zespół Parsonage-
Turnera. Po wystąpieniu choroby u syna zweryfikowano rozpo-
znanie na rodzinną amiotroficzną neuralgię splotu ramiennego.
Słowa kluczowe: rodzinna amiotroficzna neuralgia splotu 
ramiennego, opis rodziny

ABSTRACT
Hereditary neuralgic amyotrophy (HNA; also called familiar 
brachial plexus neuropathy) is an autosomal-dominant disorder 
causing repeated episodes of intense, severe pain, paralysis, 
and sensory disturbances in an affected limb. Episodes are 
often triggered by infections, immunizations, the puerperium 
and stress. Two different clinical courses can be discerned: the 
classical relapsing-remitting course and the chronic undulating 
course. In some HNA families there are characteristic facial 
features, including hypotelorism, epicantal folds, cleft palatate 
and short stature. HNA is genetically linked to chromosome 
17q25, where mutations in the septin-9 (SEPT9) gene have 
been found. HNA is the first monogenetic disease caused by 
mutations in gene of the septin family. Septins are implicated in 
formation of cytoskeleton, cell division and tumorigenesis. The 
age of onset ist most commonly in the second to third decade 
of life, but might be earlier or later. We present a family with 
HNA: 33 year old women and her 7 year old son. The clinical 
course suggests the undulating course with residual neurologic 
deficits. Both have similar fhenotype: hipotelorism, long nasal 
bridge, hyperextensibility of the skin, blue corneas. Mother was 
first diagnosed as Parsonage-Turner syndrome. When the son 
showed the same symptoms, we diagnosed the HNA.
Key words: hereditary neuralgic amyotrophy, history of family.

OpIS pRZYpADKU 1
K�b�e�a praw�ręc��a, be� �bc�ąże�, w 20 r�ku życ�a ��s�ała pr�y-
ję�a d� s�p��ala � p�w�du u�r�ymująceg� s�ę �d m�es�ąca s�l�eg� 
bólu praweg� barku pr�m�e��ująceg� d� prawej k��c�y�y gór�ej, 
�as�lająceg� s�ę w ��cy � pr�y ruchach �ą k��c�y�ą, �ra� ��ac�-
�eg� �słab�e��a prawej ręk� ���e u�r�ymywała pr�edm���u, ��e 
m�gła p�sać�. ��c�ą�ek ch�r�by był  p�pr�ed���y   s�resem. 

W bada��u �eur�l�g�c��ym s�w�erd����: �a��k� m�ęś�� �ad- � 
p�dgr�eb�e���weg�, �gra��c���e �dw�d�e��e praweg� ram�e��a, 

�gra��c���e �g��a��e � pr�s��wa��e pr�edram�e��a, pr�s��wa-
��e �adgars�ka �ręka �padająca�, �gra��c���e �g��a��e kc�uka � 
wska��c�ela, brak �dw�d�e��a � pr�yw�d�e��a palców, �b��ż��e 
�ap�ęc�e m�ęś���we, brak �druchów śc�ęg��s�ych � �k�s���wych, 
��ac���e �słab���e c�uc�e p�w�er�ch���we całej k��c�y�y gór�ej 
prawej. W c�as�e k�lej�ych �śm�u �yg�d��, m�m� rehab�l��acj� � 
lec�e��a �bjaw�weg�, d�s�ł� d� p�raże��a w���k�eg� k��c�y�y 
gór�ej prawej � �br�ęk�em prawej dł���. W d��es�ą�ym �yg�d��u 
wys�ąp�ły bóle w lewym d�le pach�wym � lewym s�aw�e ł�kc��-
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wym pr�m�e��ujące p� ł�kc��wej c�ęśc� pr�edram�e��a d� dł���. 
D�p�er� w �r�y�as�ym �yg�d��u ch�r�by �bserw�wa�� p�w�l�y 
p�wró� fu�kcj� prawej k��c�y�y gór�ej. U ch�rej pr�epr�wa-
d���� s�ereg bada� rad��l�g�c��ych � scy��ygraf�c��ych k�śćca, 
bada��e ul�ras���graf�c��e �ac�y�, m�el�graf�ę p�dp��yl�c��ą, 
bada��a lab�ra��ryj�e w k�eru�ku ch�rób �apal�ych � ch�rób 
układ�wych �ka�k� łąc��ej – ��e s�w�erd�ając ��epraw�dł�w�śc�. 
�ada��e elek�r��eur�graf�c��e wyk��a�e w s�ódmym �yg�d��u 
ch�r�by wyka�ał� us�k�d�e��e spl��u ram�e��eg�, s�c�egól��e 
w �akres�e �erwu p�śr�dk�weg� �s�ybk�ść pr�ew�d�e��a we 
włók�ach ruch�wych �erwu p�śr�dk�weg� praweg� w �dc��ku 
ER�-pacha=53.1m/s, pacha-ł�k�eć=60 m/s, ł�k�eć-�adgar-
s�ek=47,8 m/s, la�e�cja k��c�wa w �ym �erw�e 3,7 ms/0,46 ms/
cm, ampl��uda �dp�w�ed�� 0,1 mV�. �ada��e k���r�l�e wyk�-
�a�e w d��es�ą�ym �yg�d��u ch�r�by wyka�ał� ��ac��ą pr�gresję 
�m�a� �bada��e pr�ew�d��c�wa ruch�weg� �erwów p�śr�dk�-
weg�, ł�kc��weg� � praweg� p� s�r���e prawej - brak �dp�w�ed�� 
pr�y b�dźcu maksymal�ym�. Ch�rą wyp�sa�� d� d�mu p� 93 
d��ach lec�e��a � p�dejr�e��em � �ars��age -Tur�era. W s�ód-
mym m�es�ącu �rwa��a ch�r�by, pr�y dals�ej p�w�l�ej p�pra-
w�e fu�kcj� m�ęś�� prawej k��c�y�y gór�ej, wys�ąp�ł ��ew�elk� 
��ed�wład leweg� �erwu ł�kc��weg� � �słab�e��em c�uc�a ł�k-
c��wej c�ęśc� pr�edram�e��a. W �r�ec�m r�ku �rwa��a ch�r�by 
s�w�erd�a�� �a��k� m�ęś�� k��c�y�y gór�ej prawej, ���es�e��e 
�druchów głęb�k�ch �ejże k��c�y�y, up�śled�e��e ruchów pre-
cy�yj�ych, up�śled���e �dw�d�e��e praweg� kc�uka. W �bec��e 
pr�epr�wad���ym bada��u, w c��er�as�ym r�ku �rwa��a ch�r�by, 
s�w�erd�a s�ę �a��k� m�ęś�� k��c�y�y gór�ej prawej ��bwód pra-
weg� ram�e��a � pr�edram�e��a m��ejs�y � 6 mm �d leweg��, 
��ew�elk� ��ed�wład �erwu p�śr�dk�weg�, �słab�e��e c�uc�a w 
�akres�e �erwu pr�m�e���weg�, up�śled�e��e pr�s��wa��a IV � 
V palca. Zauważ��� �eż cechy dysm�rf��: h�p��el�ry�m, wąską 
ry��e�kę ��s�wą, ��eb�esk�e �wardówk�, �adm�er��e r��c�ągl�wą 
skórę. Ch�ra pracuje jak� ��f�rma�yk, używa lewej ręk�, prawa 
służy jak� p�m�c��c�a, skarży s�ę �a pr�ec�ul�cę prawej k��-
c�y�y gór�ej ���ew�elk� d��yk p�w�duje ból�, c�ąża � p�łóg w 
s�ódmym r�ku �rwa��a ch�r�by ��e wpły�ęły �s�����e �a ch�r�bę 
�asad��c�ą.

OpIS pRZYpADKU �
��eśc��le��� chł�p�ec, praw�ręc��y, r��w�jający s�ę praw�dł�w�, 
u k�óreg� ma�k� r��p���a�� �. �ars��age-Tur�era �pa�r� pr�ypa-
dek 1� ��s�ał pr�yję�y d� s�p��ala � p�w�du u�r�ymująceg� s�ę �d 
m�es�ąca s�l�eg� bólu praweg� barku, pr�m�e��ująceg� d� palców, 
�gra��c�ająceg� ��ac���e c�y���śc� �ejże k��c�y�y. Ch�r�ba była 
p�pr�ed���a ��fekcją gór�ych dróg �ddech�wych �kró�k��rwałe 
lec�e��e gl�k�k�r�yk��dam��. W bada��u ped�a�ryc��ym �ryc. 
1� s�w�erd���� cechy dysm�rf��: h�p��el�ry�m, wąską ry��e�kę 
��s�wą, ��eb�esk�e �wardówk�, �w�ęks���ą r��c�ągl�w�ść skóry, 
w���k�ść s�aw�wą. W bada��u �eur�l�g�c��ym �ryc. 2-5� s�w�er-
d���� ��ed�wład w���k� k��c�y�y gór�ej prawej �chł�p�ec � 
�rudem u�r�ymywał k��c�y�ę gór�ą prawą u��es���ą ku gór�e, ��e 
pr�s��wał ł�kc�a, słab� śc�skał palce, ��e u�r�ymywał �łówka w 
ręku� � �a��kam� m�ęś��, głów��e �aram�e��eg�, �ad - � p�dgr�e-
b�e���weg�, �słab�e��e �druchów śc�ęg��s�ych  � �k�s���wych, 
�abur�e� c�uc�a  p�w�er�ch���weg� � głęb�k�eg� ��e udał� s�ę 
sprecy��wać �e w�ględu �a brak współpracy �e s�r��y d��ecka. W 
c�as�e h�sp��al��acj� �bserw�wa�� ��ac��e �as�le��e d�legl�w�śc� 
ból�wych � wys�ąp�e��e ��ac��eg� s��p��a ��ed�władu praweg� 

�erwu pr�m�e���weg�. U chł�pca wyk��a�� s�ereg bada� celem 
wykluc�e��a �m�a� s�ruk�ural�ych k�śćca  �m�a� �rga��c��ych 
s�y� � barku, ch�rób �apal�ych � układ�wych �ka�k� łąc��ej ��ra�-
sam��a�y, e��ymy m�ęś���we, pr��e���gram, CR�, �es� Waaler-
R�se, muk�pr��e��y, �dc�y�y w k�eru�ku b�rel���y, pr�ec�wc�ała 
pr�ec�wjądr�we �ANA, ANCA� – ��e s�w�erd�ając �dchyle� �d 
normy. 

W lec�e��u s��s�wa�� lek� �bjaw�we, gl�k�k�r�yk��dy, f��y-
k��erap�ę. Chł�pca wyp�sa�� d� d�mu, � ��ew�elką p�prawą � 
u�r�ymującym� s�ę d�legl�w�śc�am� ból�wym� m��ejs�eg� s��p-

Ryc.1.Fenotyp hipoteloryzm,długa rynienka nosowa ,przeprost 
lewego stawu łokciowego.Phenotype hipotelorism��long nasal 
bridge��hypere�tensio of the left elbow.

Ryc.2.Niedowład prawego splotu ramienniego,łopatka odstająca. 
Paresis of the brachialple�us scapula alata.
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��a. W s�ós�ym m�es�ącu �rwa��a ch�r�by s�w�erd���� us�ąp�e��e 
d�legl�w�śc� ból�wych, u�r�ymywa��e s�ę ��ac��eg� s��p��a ��e-
d�władu m�ęś�� u�erw�a�ych pr�e� �erw pr�m�e���wy � p�śr�d-
k�wy. W �r�y�as�ym m�es�ącu �rwa��a ch�r�by s�w�erd���� 
�a��k� m�ęś���we k��c�y�y gór�ej prawej �ram�e��a, pr�ed-
ram�e��a, kłębu kc�uka � m�ęś�� m�ęd�yk�s��ych�, pr�ec�ul�cę 
�ejże k��c�y�y � jedy��e ��ew�elk�e �słab�e��e s�ły m�ęś���wej 
w �akres�e u�erw�e��a �erwu p�śr�dk�weg�. Chł�p�ec p���w��e 
�ac�ął p�sać prawą ręką. 

W k���r�l�ym bada��u elek�r��eur�graf�c��ym s�w�erd���� 
us�k�d�e��e �erwu p�śr�dk�weg� �e ��ac���e �póź����ym pr�e-
w�d�e��em w c�ęśc� c�uc��wej. 

0MóWIENIE
Na p�ds�aw�e �bra�u kl���c��eg�, bada� d�da�k�wych, wys�ęp�-
wa��a r�d����eg�, �bl�ż��eg� fe���ypu u ma�k� � u chł�pca r��-
p���a�� r�d����ą am���r�f�c��ą �euralg�ę spl��u ram�e��eg�. 
�r�y �ce��e �bjawów kl���c��ych k�er�wa�� s�ę kry�er�am� pr�-
p���wa�ym� pr�e� pr�f. Kuhle�abaumera � wsp.[1]. W d�ag��-
s�yce róż��c�wej bra�� p�d uwagę �espół �ars��age-Tur�era, 
�espół Gu�lla��-�arre, r�d����ą �eur�pa��ę � �adwrażl�w�śc�ą 
�erwów �a uc�sk, m�el�pa��ę s�yj�ą, �eur���fekcje, ch�r�by ukła-
d�we �ka�k� łąc��ej. R�d����e wys�ęp�wa��e, charak�erys�yc��y 
fe���yp wykluc�ają r��p���a��e �espółu.�ars��age-Tur�era [2].
�ard�� s�l�a k�mp��e��a ból�wa �arów�� u ma�k�, jak � u sy�a 
wykluc�a �eur�pa��ę � �adwrażl�w�śc�ą �erwów �a uc�sk. RAN�R 
�ajc�ęśc�ej wys�ępuje w drug�ej � �r�ec�ej dekad��e życ�a, sp�-
radyc���e w p�erws�ej dekad��e. W p�śm�e���c�w�e ��ale����� 
dwa �p�sy r�d���y, w k�órej ch�r�wała ma�ka � sy� [3,  4]. W 
r�ku 1992 Aver�a��v  �  wsp. �p�sal� r�d���ę, u k�órej �bjawy 
RAN�R wys�ąp�ły w w�eku pr�eds�k�l�ym, ch�r�ba m�ała pr�e-
b�eg klasyc��y � �awr��am� � rem�sją �bjawów [3]. Drug� pr�y-
padek p�ch�d��ł � N�rweg��, w r�ku 1997 Ors�av�k � wsp. �p�sal�  
r�d���ę: ma�kę � sy�a � ��ew�elk�m� cecham� dysm�rf��, u k�órych 
rów��eż wys�ęp�wały �awr��y ch�r�by. Op�sa�a pr�e� �as r�d���a 
jes� w �bserwacj� �d 1,5 r�ku, pr�eb�eg kl���c��y u ma�k� us�al��� 
�a p�ds�aw�e wyw�adu � d�s�arc���ej d�kume��acj� medyc��ej, 
chł�pca �bserw�wal�śmy �a Odd��ale Neur�l�g�� ��p��ala D��ec�ę-
ceg� w �ydg�s�c�y. U ma�k� ch�r�ba wys�ąp�ła w 20 r�ku życ�a, 
była p�pr�ed���a s�resem, pr�eb�eg m�ał charak�er pr�ewlekły � 
�ajęc�em �bu spl��ów ram�e��ych. Objawy us�k�d�e��a leweg� 
spl��u ram�e��eg� us�ąp�ły w peł��, u�r�ymują s�ę ��ew�elk�e def�-
cy�y �eur�l�g�c��e w �akres�e u�erw�e��a �erwu p�śr�dk�weg� � 
�erwu ł�kc��weg� � pr�ec�ul�cą d��yc�ącą całej prawej k��c�y�y 
gór�ej. W p�śm�e���c�w�e d���s� s�ę � m��ej k�r�ys��ym r�k�wa-
��u u k�b�e� [2]. Va� Alfe� � wsp. �p�sują �róż��c�wa�y pr�eb�eg 
RAN�R u mężc�y�� � u k�b�e�, s�w�erd��l� u�r�ymywa��e s�ę pr�e-
wlekłeg� bólu � ��ed�władu u 66% �bserw�wa�ych pr�e� p��ad 
�r�y la�a k�b�e�. Chł�p�ec �ach�r�wał w 7 r�ku życ�a, ch�r�ba 
była p�pr�ed���a ��fekcją układu �ddech�weg� �rwała krócej, 
d��yc�yła �ylk� praweg� spl��u ram�e��eg�, p���s�aw�ła ślad�wy 
def�cy� w �akres�e u�erw�e��a �erwu p�śr�dk�weg�. W �p�sa�ym 
pr�e� �as pr�ypadku s�w�erd���� cechy dysm�rf��: h�p��el�ry�m, 
wąską ry��e�kę ��s�wą, ��eb�esk�e �wardówk�, �adm�er�ą r��c�ą-
gl�w�ść skóry, w���k�ść s�awów. Cechy dysm�rf�� są ��era� �p�-
sywa�e w RAN�R, ��e �kreśl��� charak�erys�yc��eg� fe���ypu 
dla �ej ch�r�by, �ajc�ęśc�ej �p�sywa�ą cechą jes� h�p��el�ry�m 
[5, 6]. Jea��e� � wsp. �p�sują �r�y r�d���y � RAN�R , u k�órych 
w w�eku d��ec�ęcym s�w�erd�a�� głęb�k�e p�fałd�wa��e skóry 

Ryc.3.Niedowład prawego nerwu pośrodkowego. Paresis of the 
raight middlenerve.

Ryc.4.Ręka opadająca w wyniku niedowładu prawego nerwu pro-
mieniowego.Descending hand in the cause  of paresis raight radial 
nerve.

Ryc.5.Łopatka odstająca,ręka opadająca. Scapula alata��descending 
hand.
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gł�wy � s�y� �cutis verticis gyrata� [7]. ��w�erd����, że �a dług�m 
ram�e��u chr�m�s�mu 17 �b�k reg���u q25 ��ajdują s�ę ge�y 
�dp�w�ed��al�e �a łus�c�ycę, �adm�er�e r�g�wace��e skóry dł��� 
� s�óp, ��ek�óre ��w��w�ry su�ka, jaj��ka [8]. D�w�d�� �� ge�e-
�yc��eg� uwaru�k�wa��a RAN�R. �ada��e elek�r��eur�graf�c��e 
pr�epr�wad���e u ma�k� � u sy�a wyka�ał� �b��ż��ą s�ybk�ść 
pr�ew�d�e��a w �erw�e p�śr�dk�wym. We ws�ys�k�ch �p�sa�ych 
pr�ypadkach RN�R s�w�erd�a s�ę �b��ż��ą s�ybk�ść pr�ew�d�e-
��a w �aję�ym �erw�e, p��ad�� �b��ż��ą ampl��udę p��e�cjałów 
ruch�wych � c�uc��wych [5, 6].

Jed�ym � bada� d�ag��s�yc��ych RAN�R jes� bada��e ge�e-
�yc��e. W r�ku 1996 �map�wa�� ge� RAN�R �a dłużs�ym 
ram�e��u chr�m�s�mu 17. Z p�śm�e���c�wa wy��ka, że ��s�c�ele 
mu�acj� ge�u �l�kal���wa�eg� �a chr�m�s�m�e 17q25 m�el� 
pr�y�ajm��ej jede� r�u� ch�r�by d� 40 r.ż. [9]. 

�rak mu�acj� w �bręb�e chr�m�s�mu 17q25 ��e wykluc�a 
r��p���a��a r�d����ej am���r�f�c��ej �euralg�� spl��u ram�e�-
�eg� [1]. Va� Alfe� � wsp. �p�sal� 9 r�d��� � RAN�R, mu�ację 
ge�u 17q25 s�w�erd��l� �ylk� w r�d���ach wyka�ujących kla-
syc��y pr�eb�eg [10]. Kuhle�baumer � wsp. �p�sal� k�lka r�d���, 
u k�órych ch�r�ba m�ała pr�eb�eg pr�ewlekły � dw�e r�d���y � 
klasyc��ym pr�eb�eg�em kl���c��ym, u k�órych ��e s�w�erd���� 
mu�acj� ge�u 17q25, c� d�w�d�� ge�e�yc��ej he�er�ge���śc� 
[11]. W c�ągu p��ad 10 la� �d us�ale��a m�ejsca mu�acj� ge�u 
w RAN�R �p�sa�� k�lej�e k�lka�aśc�e r�d��� be� �ej mu�acj�, 
�rwają p�s�uk�wa��a ��weg� l�cus ge��weg� [12]. U �as�ych 
pacje��ów bada��a ge�e�yc��e są w ��ku, ��s�a�ą wyk��a�e 
d��ęk� upr�ejm�śc� pr�f. G. Kuhle�baumera.

Op�sujemy pr�ypadk�, żeby �wróc�ć uwagę �a m�żl�w�ść: 
wys�ąp�e��a �bjawów RAN�R w w�eku d��ec�ęcym, p�rad��c�wa 
ge�e�yc��eg�, �m��ejs�e��a k�s��ów bada� d�ag��s�yc��ych w 
pr�ypadku RAN�R.
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