
TUBEROZNA 

SKLEROZA

Informacije za starše in 

bolnike

Tuberozna skleroza ni ozdravljiva. 

Bolnike spremljamo na redne intervale 

in preverjamo stanje bolezni.

Ali je tuberozna 

skleroza ozdravljiva 

bolezen?

TUBEROZNA 
SKLEROZA

Genetika

CŽS

Ledvice

PljučaKoža in 
zobje

Srce

Oči

PLJUČA
Pljuča so pri tuberozni sklerozi 

redkeje prizadeta, spremembe so 

bistveno pogosteje prisotne pri 

bolnicah v rodni dobi. 

SRCE
V srčni mišici pride do razvoja 

nenevarnega tumorja (rabdomiom), 

ki pa lahko povzroča motnje 

normalnega delovanja srca. To ni 

pogosto. Spremembe lahko 

ultrazvočno najdemo že pred 

rojstvom. Težave, ki se lahko 

pojavijo, so motnje v pretoku krvi 

skozi srce, srčno popuščanje in 

motnje srčnega ritma. Za 

spremljamo uporabimo  EKG zapis 

in UZ srca.

DIAGNOZA

Kadar najdemo enega od 

značilnih simptomov ali znakov 

oziroma je tuberozna skleroza 

prisotna v družini, pregledamo vse 

organske sisteme, ki so lahko 

prizadeti in se po potrebi odločimo 

še za genetske preiskave. 

Genetsko testiranje je lahko v 

pomoč pri nejasni bolezni, vendar 

vseh mutacij še ne poznamo zato 

testiranje mutacije ne pokaže 

vedno, čeprav je bolezen prisotna.

Večinoma zdravimo posledice:  

epilepsijo zdravimo z zdravili, tumorje 

lahko kirurško odstranimo, če 

povzročajo težave. Obstaja tudi 

zdravilo, everolimus, ki popravi 

delovanje beljakovine, ki je zaradi 

okvarjenega gena napačno. Zaradi 

omejene učinkovitosti in stranskih 

učinkov pa je to zdravilo primerno le 

za izbrane bolnike, pri katerih 

zdravnik oceni, da bo korist 

zdravljenja večja od morebitnih 

zapletov zdravljenja.

ZDRAVLJENJE

Klinika za pediatrijo, Enota za pediatrično nefrologijo 

in arterijsko hipertenzijo



KAJ JE

TUBEROZNA SKLEROZA? 

Tuberozna skleroza je dedna bolezen, 

ki lahko prizadene številne organe. 

Povzroči jo mutacija v enem od dveh 

genov, TSC1 in TSC2 (TSC je angleška 

kratica za Tuberous Sclerosis

Complex). Nekateri bolniki imajo 

bolezen znano že od zgodnjega 

otroštva, pri drugih je bolezen odkrita 

naključno ali ko odkrijemo bolezen pri 

enem od njegovih svojcev.

Kakšne znake ima bolnik s 

tuberozno sklerozo?

Tuberozna skleroza je dedna 

bolezen, ki se pri veliko ljudeh lahko 

pojavi na novo, ne da bi bili prizadeti 

starši ali drugi predniki.

Niti dva bolnika s tuberozno sklerozo si 

po izraženosti bolezni nista enaka. 

Veliko število mogočih mutacij in 

različno izražanje genov skozi življenje 

privedejo do tega, da je tuberozna

skleroza izredno raznolika bolezen. 

SIMPTOMI IN ZNAKI

Kako moj otrok zboli za 

tuberozno sklerozo?

CENTRALNI ŽIVČNI SISTEM 

(CŽS)
Prizadetost CŽS se najpogosteje kaže z 

epilepsijo, ki je prisotna že v otroštvu. To 

je posledica sprememb v zgradbi 

možganovine. Te spremembe lahko na 

slikanju z magnetno resonanco (MR) 

dobro prikažemo. Najpogostejše so tri 

vrste sprememb: kortikalni tuberom, 

subependimalni gigantocelični

astrocitom (SEGA) in subependimalni

vozliči (subependimalni noduli, SEN).

KOŽA
Kožne spremembe se pojavijo pri 

skoraj vseh bolnikih. Niso nevarne, 

nekatere pa so zaradi izgleda 

moteče.

1. Hipomelanotične makule

2. Angiofibromi

3. Nohtni fibromi 

4. Šagrinski plak

1   2

3   4

OČI
Bolezenske spremembe na očeh 

so prisotne pri približno polovici 

bolnikov, najpogosteje se 

pojavljajo na mrežnici. Večina 

bolnikov zaradi sprememb v 

očeh nima težav z vidom. Redno 

jih spremlja okulist s pregledom 

očesnega ozadja. 

LEDVICE
Ločimo tri glavne vrste ledvičnih 

sprememb: ledvični angiomiolipom

(AML), ledvične ciste in karcinom 

ledvičnih celic. Nekateri angiomiolipomi

rastejo in zaradi nenadzorovane rasti žil 

lahko nenadno zakrvavijo, kar je lahko 

nevarno. Spremembe spremljamo s 

pomočjo ultrazvoka, CT ali MR ledvic. 

Pogostnost pregledov je odvisna od 

sprememb, ki jih najdemo ob prvem 

pregledu.


