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The paper presents basic information about rare and severe polysystemic dysneuroontogenetical pathology (tuberous 
sclerosis) with a focus on the neurological manifestations. There were grounded the benefit of the use of the timely prenatal 
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Туберозний склероз являє собою рідкісну генетичну 
патологію з системним характером ураження нервової 
системи, шкіри, внутрішніх органів, кісток, очей при 
порушенні клітинної проліферації, диференціації і мігра-
ції. Патоморфологічною основою цих змін є гамартома-
тозна проліферація [1, 2, 3]. Епілептичні напади, затримка 
і відставання в розвитку, ураження і зміни мозку у вигля-
ді кортикальних туберсів, субепендимальних вузлів і 
астроцитом, гетеротопії білої речовини, - є найбільш час-
тими причинами звернення до лікаря - дитячого невро-
лога. Враховуючи класифікацію мальформацій розвитку 
кори, туберозний склероз слід відносити до вроджених 
аномалій, що виникають внаслідок порушення нейро-
нальної проліферації і диференціації (3-4 місяці гестації) 
[4, 5]. Згідно з дизонтогенетичною теорією розвитку цієї 
патології, слід відзначити, що на ранніх етапах розвитку 
(13-17-ий тижні внутрішньоутробного розвитку), відбу-
вається утворення аномальних гігантських нейрогліаль-
них клітин, які в процесі своєї міграції можуть зупиняти-
ся в нетипових місцях: субепендимально з утворенням 
субепендимальних вузлів; в білій речовині півкуль з 
виникненням нейрональних гетеротопій; субкортикаль-
но і в проекції кори – утворення субкортикальних і кор-
тикальних туберсів. Гігантські нейрогліальні клітини слід 
розглядати як продукт дисгенезії на ранніх етапах розви-
тку, а первинні порушення виникають в клітинах гермі-
нативного матриксу, функція яких контролюється певни-
ми генами [6, 7, 8]. 

Німецький патолог Фрідріх фон Реклінгхаузен (Friedrich 
von Recklinghausen) в 1862 році вперше описав дану 
патологію і на засіданні Берлінського акушерського това-
риства виступив з доповіддю щодо патологоанатомічно-
го дослідження серця померлого невдовзі після наро-
дження немовляти, в якого в серці було виявлено кілька 
пухлин. Ф. фон Реклінгхаузен назвав ці пухлини «міома-
тозними». У цієї ж дитини було відзначено кортикальний 
«склероз» мозку. Вочевидь, це були серцеві рабдоміоми і 
кортикальні туберси. У 1880 році відомий французький 
невролог і психіатр Дезіре-Маглуар Бурневіль (Desir-
Magloire Bourneville) деталізував виявлені патологічні 
дані і вперше застосував термін «туберозний склероз». 
При проведенні патоморфологічного дослідження паці-
єнтки з вираженою розумовою відсталістю і пухлинами в 
нирках, він також виявив своєрідні зміни в мозку у вигля-
ді ділянок гіпертрофії і склерозування борозен. Д-М. 
Бурневіль визначив цю патологію як «туберозний скле-
роз церебральних волокон». Аналізуючи даний випадок 
в ретроспективному аспекті, було встановлено, що ще з 
дитинства дівчинка страждала епілептичними нападами, 
мала прогресуюче зниження інтелекту і у підлітковому 
віці на її носі, щоках і лобі з'явився висип, який Д-М 
Бурневіль назвав "acne rosacee". У 1890 році англійський 
дерматолог Джон Джеймс Прінгл (John James Pringle ) 
вперше зробив опис ангіофіброми обличчя у пацієнтів з 

туберозним склерозом і застосував термін «конгеніталь-
на аденома сальних залоз» (Adenoma sebaceum) (Pringle 
J.J. A case of congenital adenoma sebaceum // British Journal 
of Dermatology, Oxford. 1890. 2: 1–14). Класична клінічна 
тріада туберозного склерозу у вигляді епілептичних 
нападів, розумової відсталості і специфічного висипу на 
обличчі («Adenoma sebaceum»), була запропонована в 
1908 році Вогтом (H. Vogt) [9, 10, 11, 12]. 

Тип успадкування даного захворювання є аутосомно-
домінантним з двома варіантами ураження генів, які в 
нормі є природніми супресорами пухлинного росту [13, 
14, 15]. Перший варіант туберозного склерозу розвива-
ється при мутації гена, розташованого в хромосомі 9q34 
- в ділянці 34 довгого плеча хромосоми 9 (туберозний 
склероз 1-го типу – ген TSC1, кодує білок гамартин, від-
критий у 1987 році), другий - у зв'язку з мутацією іншого 
гена на хромосомі 16р13 - в ділянці 13 короткого плеча 
хромосоми 16 (туберозний склероз 2-го типу – ген TSC2, 
кодує білок туберин, відкритий у 1992 році). Мутації de 
novo виявляються приблизно в 75-80% випадків тубе-
розного склерозу; спорадичні мутації в популяції TSC2 і 
TSC1 зустрічаються у співвідношенні 5:1, а в родинах з 
туберозним склерозом – у співвідношенні 1:1. За допо-
могою молекулярно-біологічних методів діагноз вста-
новлюється у 75-85% пацієнтів, інші випадки мають місце 
у пацієнтів з клінічними проявами туберозного склеро-
зу, але без мутацій в генах TSC1/TSC2. Гени туберозного 
склерозу TSC1 і TSC2 в нормі є природніми генами-
супресорами пухлинного росту, але внаслідок їх мутації 
відбувається активація шляху сигнальної передачі PI3K/
Akt/mTOR (the mammalian target rapamycin) - ключового 
регулятора росту і проліферації клітин. Процес активації 
шляху сигнальної передачі PI3K/Akt/mTOR був описаний 
у 2002 році. PI3K/Akt/mTOR відповідає за ініціацію тран-
сляції мРНК і синтез білків в рибосомах, що необхідно 
для регуляції клітинного циклу, проліферації клітин і клі-
тинного метаболізму. Завдяки контролю з боку генів 
TSC1 і TSC2 шлях сигнальної передачі mTOR є неактив-
ним. У разі надмірної активації цієї системи внаслідок 
мутації генів TSC1 і TSC2 виникає підсилення вироблення 
транспортерів поживних речовин, стимуляція ангіогене-
зу, розвиток гіперпластичних процесів зі зниженням 
синтезу білків гамартину і туберину, які в нормі пригнічу-
ють пухлинний ріст в організмі і недостатньо виробля-
ються у хворих з туберозним склерозом [16, 3, 17, 13, 18, 
19]. Мозаїцизм туберозного склерозу зустрічається тоді, 
коли тільки частина клітин організму пацієнта містить 
мутації в генах TSC1 або TSC2. Пацієнти з мозаїчним гено-
типом можуть мати повний спектр симптомів тубероз-
ного склерозу. Існують дослідження щодо порівняння 
спорадичних випадків мутації в гені TSC1 і спорадичних 
випадків мутації в гені TSC2. Зокрема, в останньому 
випадку була відзначена тенденція до більш високої час-
тоти розумової відсталості і судом, більш поширеним 
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ураженням нирок і більш вираженими ангіофібромами 
на обличчі. З іншого боку, деякі місенс-мутації в гені TSC2 
можуть передаватися і асоціюватися з помірною клініч-
ною картиною захворювання [20, 21, 22].

Частота туберозного склерозу складає 1 : 30000 населе-
ния, а поширеність серед новонароджених варіює від 1: 
6000 до 1:10 000 [23, 14, 24, 25, 26, 27]. Згідно з оцінками 
експертів, дана патологія відзначена у 2 мільйонів насе-
лення при однаковій частоті в усіх расах [2, 28]. Як спонтан-
на мутація вказане захворювання зустрічається в 60-70% 
випадків (жоден з батьків не має даної патології); у разі 
наявності туберозного склерозу у одного з батьків ймовір-
ність його виникнення у дитини складає 50% [28, 31, 2].

У 1998 році були переглянуті і прийняті певні діагнос-
тичні критерії даного захворювання з виділенням пер-
винних і вторинних ознак [10].   

До первинних (великих) ознак туберозного склерозу 
відносять: ангіоміоліпоми нирок (AML); лімфангіолейомі-
оматоз; ангіофіброми обличчя і фіброзні бляшки на лобі; 
нетравматичні навколонігтьові фіброми; гіпопігментні 
плями (3 або більше); ділянки "шагреневої шкіри"; мно-
жинні гамартоми сітківки; коркові туберси; субепенди-
мальні вузли; гігантоклітинна астроцитома; рабдоміома 
серця (одинарна чи множинні).

До вторинних (малих) ознак відносять наступні: мно-
жинні кісти нирок; гамартоматозні ректальні поліпи; 
гамартоми внутрішніх органів; ураження білої речовини 
головного мозку-радіальні міграційні тракти; ахроматич-
на ділянка сітчастої оболонки ока; кісткові кісти; фіброми 
ясен; плями «конфетті» на шкірі; численні поглиблення в 
емалі зубів. 

Для встановлення чіткого (Definite tuberous sclerosis 
complex) діагнозу туберозного склерозу необхідна наяв-
ність двох первинних (великих) ознак або однієї первин-
ної (великої) ознаки + двох вторинних (малих) ознак. 
Діагноз туберозного склерозу імовірний (Probable 
tuberous sclerosis complex) у разі наявності однієї пер-
винної (великої) ознаки + одна вторинна (мала) ознака 
[10, 28, 9]. 

Зміни шкіри у разі туберозного склерозу представлені 
гіпопігментними плямами, ангіофібромами обличчя, 
ділянками «шагреневої шкіри», навколонігтьовими 
фібромами, фіброзними бляшками. Зокрема, гіпопіг-
ментні плями на тулубі та кінцівках є одними з перших 
проявів туберозного склерозу і можуть виявлятись 
навіть у новонароджених, краще візуалізуються в уль-
трафіолетових променях, розташовані асиметрично і 
зустрічаються в 83% випадків [30, 31, 28]. На більш пізніх 
етапах характерними шкірними змінами є ангіофіброми 
обличчя (на щоках, підборідді, біля носа), що зустрічаєть-
ся в 50-80% випадків з проявами у вигляді висипу, що 
складається з плям розміром 0,1-1 см. При розповсю-
дженні по обличчю вони можуть приймати фігуру «мете-
лика». У більш старшому віці в 30-70% випадків діагнос-

туються ділянки «шагреневої шкіри», навколонігтьові 
фіброми, дифузне пошкодження емалі зубів [29, 30]. 
Доброякісні новоутворення - ліпоми, фіброми, аденоми 
- можуть зустрічатися практично у всіх внутрішніх орга-
нах [31]. 

Патологія органу зору у хворих з туберозним склеро-
зом (ретинальні гамартоми, ангіофіброми повік, атипові 
колобоми, катаракти, випадіння полів зору) відзначена в 
50%. Клінічні виявлення ретинальних гамартом спосте-
рігаються рідко, в якості основного симптому виступає 
погіршення зору [2, 22, 8].

Однак ураження центральної нервової системи в клі-
нічній картині туберозного склерозу є переважаючими. 
Більш ніж у 95% хворих можуть відзначатися наступні 
структурні аномалії мозку: кортикальні/субкортикальні 
туберси; субепендимальні вузли; субепендимальні гіган-
токлітинні астроцитоми; «кистоподібні» ураження; аге-
незія/дисплазія мозолистого тіла; зв'язок з гемімегален-
цефалією, шизенцефалією, внутрішньочерепними арте-
ріальними аневризмами досягає 60% [14, 9, 32].

Особливо серед характерних типових уражень слід 
відзначити коркові туберси та субепендимальні вузли. 
Коркові туберси розглядають як гамартоми, які являють 
собою неправильно сформовані ембріональні тканинні 
комплекси пухлинного генезу. Туберси можуть бути поо-
динокими і множинними у вигляді виступів над одинич-
ними або прилеглими борознами, і більш ніж в половині 
випадків, кальцифікуються та збільшують свої розміри з 
віком хворих. Субепендимальні вузли, як правило, є мно-
жинними, з локалізацією в стінках бічних, ІІІ і ІV шлуночків 
мозку, з поступовим відкладанням кальцію по мірі зрос-
тання дитини. В гістологічному відношенні вони склада-
ються із судинної строми і астроцитоподібних клітин і в 
деяких випадках можуть трансформуватись в гігантоклі-
тинні астроцитоми. Субепендимальні гігантоклітинні 
астроцитоми переважно локалізуються навколо отвору 
Монро, можуть спричиняти його деформацію і розвиток 
внутрішньої обструктивної гідроцефалії. У випадку швид-
кого росту пухлини, що викликає підвищення внутріш-
ньочерепного тиску, показане хірургічне лікування [8, 9, 
14]. Однак однією з найбільш значимих неврологічних 
ознак у разі туберозного склерозу, є епілептичні напади 
(у 85-92% хворих), і в деяких випадках вони можуть бути 
першими клінічними симптомами. Переважно вони 
з'являються на першому році життя, частіше всього у 
вигляді інфантильних спазмів-синдром Веста. Фокальні 
напади можуть передувати, супроводжувати або слідува-
ти за інфантильними спазмами. При цьому було відзна-
чено, що фокальні напади тім'яно-потиличної локалізації 
виникають у дітей до 2-річного віку, а пізніше виникають 
напади з локалізацією вогнища в скроневій і лобній 
ділянках. У віці 2-5 років у клінічній картині можуть 
з'являтися складні фокальні напади і дроп-атаки. У бага-
тьох хворих спостерігається кореляція електроенцефа-
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лографічного вогнища з мальформаціями кори, що вияв-
ляються у разі нейровізуалізації. Для лікування інфан-
тильних спазмів в якості препаратів першої лінії вибору 
використовуються вігабатрин (сабрил) в дозі 50-100 мг/кг 
на добу і гормональні засоби – (синактен-депо,-
синтетичний поліпептид із властивостями ендогенного 
адренокортикотропного гормону (АКТГ)). Серед інших 
ефективних антиконвульсантів слід відзначити топірамат 
і лєвєтірацетам [33, 34, 35, 36, 37]. Але в більшості випад-
ків напади при туберозному склерозі є резистентними до 
протисудомного лікування і формують одну з основних 
причин інвалідності дитячого віку [38]. В якості несприят-
ливих прогностичних факторів щодо перебігу тубероз-
ного склерозу Р. Curatolo виділяє: дебют судом до року, 
наявність кількох типів судом, висока частота судом, 
наявність на ЕЕГ кількох вогнищ епіактивності або вто-
ринної білатеральної синхронізації і поява нових вогнищ 
епіактивності на ЕЕГ. Серед найбільш поширених причин 
смерті у пацієнтів з туберозним склерозом слід відзна-
чити епілептичний статус, бронхопневмонію і ниркову 
недостатність [39, 40, 41, 42, 43]. 

Другим за частотою клінічним проявом при тубероз-
ному склерозі виступає розумова відсталість різного 
ступеня вираженості, що відзначено у 50-85% пацієнтів. 
У 2/3 випадків інтелектуальна недостатність є глибокою 
зі значенням IQ < 21, а в 50% спостерігаються труднощі в 
навчанні [44, 14, 42]. Одними з основних причин розумо-
вої відсталості є судоми, що виникають на першому році 
життя, і недостатній медикаментозний контроль над епі-
лептичними нападами. Ще однією причиною є наявність 
коркових гамартом (туберсів) з локалізацією в тім'яній, 
скроневій і лобній частках головного мозку. Також у ряді 
публікацій зазначено, що кількість коркових туберсів у 
пацієнтів з даною патологією пов'язана з порушеннями 
навчання і проявами аутизму. Гіперактивність у дітей з 
туберозним склерозом відзначена в 50% випадків, агре-
сивність в 13% і порушення сну в 60%  [45, 46, 47, 48].

Приблизно в 50% випадків у хворих розвиваються раб-
доміоми [9]. Ці доброякісні пухлини розташовуються в 
будь-якій серцевій порожнині, але найчастіше вони зустрі-
чаються в шлуночках. Діагностувати дану патологію можна 
за допомогою ультразвукового методу дослідження. МРТ-
дослідження серця є ще більш інформативним діагнос-
тичним методом, оскільки дозволяє визначити ступінь 
проростання міокарда. Рабдоміоми часто розвиваються в 
терміні 22-26 тижнів вагітності і можуть викликати клапан-
ну дисфункцію, утруднення відтоку, зменшення скоротли-
вості міокарда, кардіоміопатію. Було відзначено, що раб-
доміоми серця у більшості випадків швидко збільшують 
свої розміри в другій половині вагітності і досягають мак-
симальних величин на момент народження. Наявність 
масивних пухлин може спричинити внутрішньоутробну 
загибель плода. У новонароджених клінічна симптомати-
ка рабдоміом є різноманітною. Рабдоміоми спричиняють 

кардіальні порушення порівняно рідко і у хворих більш 
молодого віку. Хірургічного лікування потребують тільки 
внутрішньопорожнинні рабдоміоми, що призводять до 
гемодинамічної обструкції [49, 50, 51, 52]. У зв'язку з цим 
слід зробити акцент на значущості методів пренатальної 
діагностики, що дозволяє виявити дану пухлину. 
Дослідження деяких зарубіжних авторів у 90-х роках ХХ 
століття, які проводили МРТ мозку плодів, у яких при УЗД 
виявлені зміни серця, дозволили пренатально підтверди-
ти наявність субепендимальних вузлів в шлуночках мозку 
майже у половини обстежених. Автори вважають, що 
наявність більше одного субепендимального вузла (під 
епендимою бічних шлуночків) не викликає сумніву в діа-
гнозі туберозного склерозу [9, 49, 50].

Виходячи з наведеного вище, дане захворювання є 
серйозною полісистемною дизнейроонтогенетичною 
патологією з різноманітними змінами в нервовій системі, 
органах і системах органів, що підкреслює важливість і 
необхідність її пренатальної і постнатальної діагностики 
і адекватного лікування. Встановлення значної ролі в 
патогенезі туберозного склерозу каскаду передачі сиг-
налів PI3K/Akt/mTOR, відповідального за інтеграцію про-
цесів проліферації і активацію трансляції білків, дозволи-
ло почати і проводити дослідження щодо вивчення 
впливу і ефекту інгібіторів mTOR в якості засобів патоге-
нетичного лікування туберозного склерозу. Рапаміцин 
(Sirolimus) був вперше виявлений як продукт діяльності 
бактерій Streptomyces hygroscopicus у зразку грунту з 
острова Пасхи [53, 54]. Були встановлені його імуносу-
пресивні і антипроліферативні властивості, зменшення 
частоти епілептичних нападів і регресія астроцитом у 
хворих з туберозним склерозом на фоні прийому даного 
препарату. Рапаміцин є інгібітором шляху сигнальної 
трансдукції mTOR, а інгібітори mTOR, зокрема, Рапаміцин 
та його аналоги можуть нормалізовувати порушену при 
туберозному склерозі активність кінази mTOR і бути 
ефективними в лікуванні різноманітних проявів цієї 
патології. В США в 2010 році був зареєстрований препа-
рат Афінітор (Еверолімус) для лікування субепендималь-
них гігантоклітинних астроцитом, що асоційовані з тубе-
розним склерозом [55, 56, 57, 58, 59, 60]. В даний час 
проводяться численні клінічні випробування з викорис-
танням Рапаміцину та його аналогів в лікуванні тубероз-
ного склерозу у дітей і дорослих. Це дозволить значно 
покращити лікування хворих на цю тяжку патологію. 

В клініці дитячої психоневрології ДУ «ІПАГ НАМН 
України» з 2008 по 2013 роки проходили лікування 10 
дітей з туберозним склерозом. Нижче наведено клініч-
ний випадок пацієнта А., 1,5 року, з даною патологією.       

Поступив зі скаргами на епілептичні напади у вигляді 
інфантильних спазмів («кивань») кожного дня, частіше 
при засинанні або просинанні від 1 до 3-х серій. 

Згідно анамнестичних даних, - дитина була від першої 
вагітності, перших пологів. Вагітність проходила із загро-
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зою переривання в 32 тижні і прееклампсією середнього 
ступеня тяжкості. При обстеженні на інфекції ТОРЧ-
комплексу - патології не виявлено. Пологи шляхом опе-
рації кесарського розтину на 41-ому тижні на фоні відша-
рування плаценти. Маса при народженні 4200 г, довжина 
тіла 52 см, обвід голови 39,5 см, оцінка за шкалою Апгар 
7/8 балів. Виписано на 5-ту добу. До 6 місяців розвиток 
був без особливостей. Згідно з проведеною нейросоно-
графією, -УЗ-ознаки незначного розширення зовнішніх 
лікворних шляхів. З 6 місяців з'явились напади від кількох 
секунд до 10 хвилин («застиглий» погляд, тремор, тонічні 
спазми). Надалі - напади у вигляді інфантильних спазмів 
(«кивань»). Отримував антиконвульсивну терапію (фено-
барбітал, депакін), але без ефекту. На фоні приймання 
депакіну було навіть збільшення нападів. 

В неврологічному статусі - обвід голови 52 см, обвід 
грудини 54 см, функції черепно-мозкових нервів - без 
особливостей. Помірний м'язовий тонус. На шкірі живо-
та та ногах 5 асиметричних гіпопігментних плям оваль-
ної і листоподібної форми (перші плями з’явились в 1 рік 
і 2 місяці). Сухожилкові рефлекси, D=S. Позитивний 
симптом Бабінського з обох боків. Ходить невпевнено. 
Контакту не доступний, вимовляє окремі неоформлені 
склади, інструкції не виконує, гіперактивний, збудливий. 
Іграшки в руки бере. Має місце затримка психо-
моторного розвитку.

Електроенцефалографія (ЕЕГ): на фоновій ЕЕГ помірні 
загальномозкові зміни у вигляді дизритмії. Альфа-ритм 
нерегулярний, немодульований, частотою 9 коливань/
сек., амплітудою 60 мкв в потиличних відведеннях. Бета-
ритм частотою 28 коливань/сек., амплітудою 20 мкв в 
лобних відведеннях. В усіх відведеннях переважає нере-
гулярна дельта-, тета-активність. Вогнище подразнення у 
вигляді спайк-хвиль в тім'яно-центральних відведеннях. 
На фотостимуляцію відсутня відповідна реакція.

Висновок: помірні загальномозкові зміни у вигляді 
дизритмії, вогнищеві порушення в тім'яно-центральних 
відведеннях, зниження порогу судомної готовності 
мозку.

Електрокардіографія (ЕКГ): синусовий ритм, число сер-
цевих скорочень 125 уд/хв., відхилення електричної вісі 
серця: 101 град., помірні обмінні зміни в міокарді.

Ультразвукове дослідження серця і черевної порожни-
ни - відсутність об'ємних утворень і вогнищевої патології. 

При офтальмологічному дослідженні - оптичні середо-
вища прозорі, диски зорових нервів блідо-рожеві, межі 
чіткі, звужені артерії. 

Висновок генетика - туберозний склероз.
Магнітно-резонансна томографія (МРТ) головного 

мозку. Опис. На серії МР-томограм головного мозку 
утворення середньої лінії не зміщені. Шлуночки мозку в 
розмірах не змінені. В проекції кори і субкортикальних 
відділів білої речовини півкуль великого мозку визначе-
ні без чітких контурів множинні вогнища неоднорідного 

гіперінтенсивного на Т2 і помірно гіпо-гіперінтенсивного 
на Т1 ВІ МР-сигналу. Субепендимарно по відношенню до 
бокових шлуночків відзначені округлі ділянки зниження 
інтенсивності МР-сигналу на Т2 і його підвищення на Т1 
ВІ діаметрами до 0,5 см, обумовлені петрифікатами. 
Зорові нерви, хіазма, гіпофіз, стовбурові відділи мозку, 
мозочок без особливостей. 

Висновок: МР-ознаки туберозного склерозу (хвороба 
Бурневіля-Прінгла). 

Нижче приведені МР-томограми головного мозку 
даного пацієнта, які відображають вищенаведені зміни 
(аксіальна, сагітальна, фронтальна проекції) (рис. 1). 

Слід відзначити, що при огляді батька дитини, на його 
обличчі біля носа були визначені гладкі тверді папули 
жовто-рожевого кольору розміром 1-5 мм з гладкою 
поверхнею і симетричним розташуванням (ангіофібро-
ми обличчя), а на його спині з переходом на бокову 
поверхню живота, - шагреневі бляшки і овальні асиме-
тричні гіпопігментні плями (8 плям). Вказані зміни відпо-
відають характерним шкірним ознакам туберозного 
склерозу. Окрім вказаних змін, батька дитини нічого не 
турбувало. Йому було також рекомендовано проведен-
ня магнітно-резонансної томографії головного мозку і 
генетична консультація. 

Враховуючи відсутність ефекту від попередньої анти-
конвульсивної терапії, дитині був призначений Вігабатрин 
(Сабрил) в розрахунковій дозі, який є ефективним про-
тисудомним засобом саме у випадку туберозного скле-
розу, в поєднанні з препаратами нейропротекторної і 
нейрометаболічної дії (цитіколін, коензим Q10). Частота 
нападів зменшилась на 50%, дитина стала більш спокій-
ною, покращився сон.

В наведеному випадку мав місце класичний перебіг 
туберозного склерозу з характерними шкірними проя-
вами і змінами головного мозку, виникненням судом у 

Рис. 1. МР-томограми головного мозку дитини з 
туберозним склерозом
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вигляді інфантильних спазмів, затримкою психо-
моторного розвитку на родинно обтяженому фоні (про-
яви туберозного склерозу у батька дитини), що потребує 
подальшого обстеження і генетичної консультації. 
Застосування антиконвульсивної і нейрометаболічної 
терапії дозволило зменшити кількість епілептичних 
нападів і покращити стан дитини. Даний випадок під-
креслює необхідність своєчасної діагностики (включаю-
чи й пренатальну) і адекватного лікування туберозного 
склерозу. 
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