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STWARDNIENIE GUZOWATE – choroba Bourneville’a-Pringle’a

• Fakomatoza

• Mutacja jednego z genów TSC1 lub TSC2 – geny supresorowe
nowotworów

• Gen TSC1 chr 9q34 – białko hamartyna

• Gen TSC2 chr 16p13.3 – białko tuberyna

• hamartyna+tuberyna – heterodimer hamujący szlak mTOR

• Autosomalna dominująca lub mutacja de novo (60-70%)

• Częstość występowania ok 1/6000 populacji ogólnej 
(niedoszacowanie)
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STWARDNIENIE GUZOWATE - OBJAWY

1. Objawy neurologiczne:

• Padaczka (60-90%),

• Niepełnosprawność umysłowa (50%)

• Zaburzenia zachowania

• Ogniskowe zmiany tkanki mózgowej:
▪ Podwyściółkowe guzki okołokomorowe (SEN)

▪ Podwyściółkowe gwiaździaki olbrzymiokomórkowe (SEGA)

▪ Nieprawidłowości istoty białej

▪ Guzki korowe
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2. Objawy skórne:

• Plamy bezbarwne

• Zmiany skórne typu confetti

• Angiofibroma twarzy

• Płaskie włókniaki okolicy czołowej

• Guzki Koenena – włókniaki okołopaznokciowe

• Skóra szagrynowa



plamy bezbarwne

skóra szagrynowa

włókniaki okołopaznokciowe

Larissa Karine Leite Portocarrero, KlíciaNovaisQuental, Luciana Paula Samorano, ZildaNajjarPradodeOliveira, Maria Cecília da Matta Rivitti-Machado,

Tuberous sclerosis complex: review based on new diagnostic criteria, An. Bras. Dermatol. vol.93 no.3 Rio de Janeiro May/June 2018



angiofibroma twarzy

plamy skórne typu confetti

płaskie włókniaki okolicy czołowej

J.Jóźwiak, S.Jóźwiak, P.Włodarski, Possible mechanisms of disease development in tuberous sclerosis, The Lancet Oncology, 2008 Jan

https://www.medicinenet.com/image-collection/tuberous_sclerosis_fibrous_plaque_picture/picture.htm



STWARDNIENIE GUZOWATE - OBJAWY

5. Nerkowe

• Angiomyolipoma

• Torbiele nerek

• Bóle brzucha

• Krwiomocz

• Niewydolność nerek

• Ca clarocellulare 2,5-4% przypadków

• Najczęstsza przyczyna zgonów powyżej 30 r.ż.

• 2-3% wielotorbielowatość nerek (mutacja genu PKD1)



www.radiopaedia.org
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4. Kardiologiczne

• Rabdomyosarcoma serca

• Zaburzenia rytmu serca

• Zaburzenia przewodzenia (WPW)

5. Okulistyczne

• Gwiaździaki siatkówki

• Mnogie hamartoma siatkówki

• Zmiany achromatyczne w siatkówce



www.radiopaedia.org Solmaz Abdolrahimzadeh, Andrea Maria Plateroti, Santi Maria Recupero, Alessandro Lambiase, 

An Update on the Ophthalmologic Features in the Phakomatoses, Journal of Ophthalmology 2016(2):1-15 · January 2016
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6. Płucne

• Lymphangioleiomyomatoza (LAM)

• Samoistna odma opłucnowa

• Duszność 

• Krwioplucie

• Ból w klatce piersiowej



www.radiopaedia.org



1. Badania obrazowe – MR głowy, USG i TK jamy brzusznej, 
RTG i TK klatki piersiowej, badanie dna oka

2. Badania genetyczne

STWARDNIENIE GUZOWATE - DIAGNOSTYKA



STWARDNIENIE GUZOWATE – KRYTERIA 
ROZPOZNANIA

Tabela 1. Większe kryteria diagnostyczne stwardnienia guzowatego

Lokalizacja Objawy

Głowa Naczyniakowłókniaki (angiofibroma) twarzy

Palce dłoni i stóp 
Nieurazowe włókniaki paznokci lub włókniaki 

okołopaznokciowe

Skóra 
Plamy odbarwieniowe, ogniska skóry 

szagrynowej

Mózg 

Guz korowy, guzek podwyściółkowy, 

podwyściółkowy gwiaździak 

olbrzymiokomórkowy

Oczy Liczne guzki siatkówki typu hamartoma

Serce 
Mięśniak prążkowanokomórkowy 

(rhabdomyoma) serca

Płuca 
Limfangioleiomiomatoza 

(lymphangioleiomyomatosis)

Nerki 
Naczyniakomięśniakotłuszczak

(angiomyolipoma) nerek



STWARDNIENIE GUZOWATE – KRYTERIA 
ROZPOZNANIA

Rozpoznanie: 2x większe lub 1xwiększe+ 2xmniejsze



STWARDNIENIE GUZOWATE - LECZENIE

1. Kontrola napadów padaczkowych (wigabatryna), 

2. Leczenie neurochirurgiczne (usunięcie SEGA, 
wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, 
wodogłowia)

3. Leczenie urologiczne (usunięcie guza, 
embolektomia, nefrektomia), dializoterapia

4. Leczenie powikłań płucnych i kardiologicznych

5. Inhibitory szlaku mTOR (ewerolimus, sirolimus)



Inhibitory szlaku mTOR

• Rapamycyna (sirolimus) – 1964r. odkryta na Rapa Nui, 
bakterie Streptomyces hygroscopicus – właściwości 
immunosupresyjne, antyproliferacyjne

• Wpływ rapamycyny na szlak mTOR 1994r.

• Powstanie analogów – rapalogów – m.in. ewerolimus,

• Zastosowanie w onkologii, transplantologii, kardiologii…



Noebels JL, Avoli M, Rogawski MA, et al., editors, Jasper's Basic Mechanisms of the Epilepsies [Internet]. 4th edition, Bethesda (MD): National Center for Biotechnology Information (US); 2012.
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• Ewerolimus (Program Lekowy NFZ), Sirolimus (refundowany 
w TSC)

• Dawka początkowa wg powierzchni ciała, monitorowanie 
stężenia we krwi (metabolizowane w wątrobie – CYP3A4)

• Monitorowanie: kliniczne, badania laboratoryjne i obrazowe

• Działania niepożądane: zaburzenia gospodarki lipidowej, 
anemia, leukopenia, infekcje dróg oddechowych, cukrzyca, 
zapalenie jamy ustnej, nieinfekcyjne zapalenie płuc



STWARDNIENIE GUZOWATE W NASZYM OŚRODKU

• 8 pacjentów

• 6 kobiet i 2 mężczyzn

• Średni wiek 29 lat (20-45)

• 2 osoby leczone ewerolimusem, 5 sirolimusem

• 3 osoby obciążone rodzinnie



PRZYPADEK 1

• 18-letnia pacjentka z rozpoznaniem stwardnienia guzowatego i padaczką 
lekooporną przyjęta z powodu nasilenia częstotliwości napadów

• W wywiadzie: upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim, niedoczynność 
tarczycy

• W dniu przyjęcia wielokrotnie wystąpiły napady polimorficzne o typie zgięciowych, 
nietypowych nieświadomości, jednorazowo napad o nieznanym początku 
toniczno-kloniczny

• W badaniu neurologicznym: pacjentka nie nawiązująca kontaktu słownego, 
wybiórczo spełniająca polecenia badającego, czterokończynowo osłabione 
napięcie mięśniowe, chód niepewny, chwiejny, możliwy jedynie z asekuracją 
osoby drugiej,

• widoczne liczne angiofibroma skóry twarzy, plamy odbarwieniowe, włókniaki 
okołopaznokciowe, ogniska skóry szagrynowej

• Zażywane leki: fenytoina 250-0-300mg, wigabatryna 2x 1500mg, lewetyracetam
2x1000mg, kwas walproinowy 500-0-800mg, klobazam 3x15mg, euthyrox



PRZYPADEK 1

• W MR głowy: obustronnie ogniska hiperintensywne w sygnałach T2 zależnych w istocie 
białej i szarej obu półkul mózgu – zmiany o charakterze tuberus, liczne guzki 
podwyściółkowe, częściowo zwapniałe, torbiel pajęczynówki przedniego dołu czaszki po 
stronie prawej,



PRZYPADEK 1

• EEG: obecna uogólniona patologia napadowa na tle zaburzonej 
czynności podstawowej

• Zmodyfikowano leczenie p/padaczkowe: włączono lakozamid, 
zaplanowano stopniowe odstawienie fenytoiny

• Włączono lek sirolimus, początkowo 1x0,5mg podczas kolejnych 
hospitalizacji dawkę modyfikowano wg oznaczenia poziomu leku w 
surowicy krwi (aktualna dawka 1x2mg)

• W kolejnych kontrolnych badaniach MR głowy obraz porównywalny z 
obrazem wyjściowym

• Klinicznie uzyskano zmniejszenie częstotliwości napadów 
padaczkowych do jednego w tygodniu



PRZYPADEK 2

• 19-letnia pacjentka z rozpoznanym w 2010r. stwardnieniem guzowatym

• W wywiadzie: mnogie angiomiolipoma nerek z krwawieniem do guzów, 
stan po nefrektomii lewo- a następnie prawostronnej w 2018r., w dniu 
przyjęcia w trakcie dializoterapii, oczekująca na zabieg przeszczepu nerki, 
podejrzenie astrocytoma siatkówki oka lewego

• 2015-2017r. W trakcie terapii sirolimusem, która została przerwana z 
powodu ciąży,  ciąża niepowikłana w 2018r, rozwiązana cięciem cesarskim

• Wywiad rodzinny obciążony: TSC potwierdzone u siostry, podejrzenie u 
matki

• W badaniu neurologicznym: bez odchyleń

• Liczne zmiany typu angiofibroma na skórze twarzy, plamy odbarwieniowe
na skórze



PRZYPADEK 2

MR głowy: liczne zmiany podkorowe hiperintensywne w 
sekwencjach T2 zależnych korelujące z chorobą podstawową



PRZYPADEK 2

• Ponownie włączono lek sirolimus pod kontrolą poziomu leki w 
surowicy krwi, pacjentka pozostaje pod kontrolą dotychczas 
prowadzącego neurologa i naszego ośrodka



PRZYPADEK 3

• 35-letnia pacjentka w rozpoznanym w dzieciństwie stwardnieniem guzowatym przyjęta 
celem kwalifikacji do leczenia inhibitorem mTOR,

• W dzieciństwie choroba manifestująca się napadami padaczkowymi o nieznanym 
początku toniczno-klonicznymi, aktualnie w dobrej kontroli farmakologicznej (pacjentka 
nie pamiętała kiedy wystąpił ostatni napad padaczkowy, prawdopodobnie w dzieciństwie)

• W TK jamy brzusznej: AML w nerkach, naczyniaki wątroby, hamartoma w głowie trzustki 
(pod kontrolą nefrologa),

• Ponadto w wywiadzie: torbiel jajnika lewego, endometrioza otrzewnej miednicy mniejszej

• Zażywane leki: lewetyracetam 2x500mg, lamotrygina 2x200mg

• W badaniu neurologicznym: okresowo zez rozbieżny oka lewego, asymetria odruchów 
ścięgnistych L>P

• Na czole płaskie włókniaki, liczne zmiany angiofibroma na skórze twarzy, na podudziach 
plamy odbarwieniowe, włókniaki okołopaznokciowe



PRZYPADEK 3

MR głowy: w rogu czołowym komory bocznej prawej oraz w okolicy otworu Monro po lewej 
widoczne zmiany guzowate, częściowo uwapnione, ulegające wzmocnieniu po podaniu 
kontrastu odpowiadające zmianom typu SEGA, poza tym w obu komorach bocznych kilka 
guzów podwyściółkowych, liczne guzy korowo/podkorowe.



PRZYPADEK 3

• EEG: nie zarejestrowano patologii napadowej,

• Badanie oftalmoskopowe obraz prawidłowy

• Konsultujący neurochirurg zdyskwalifikował pacjentkę od 
leczenia zabiegowego

• Włączono lek ewerolimus, z dobrą tolerancją leczenia, w 
kontrolnych badaniach MR głowy obraz stabilny, regresja zmian 
skórnych



PRZYPADEK 4

• 30-letni pacjent z rozpoznanym w 2002r. stwardnieniem guzowatym i padaczką z 
napadami o początku ogniskowym przechodzącymi w toniczno-kloniczne, 
kontrola napadów umiarkowana, ostatni napad około dwa miesiące przed 
rozpoczęciem leczenia

• W wywiadzie: stan po usunięciu hamartoma prawej półkuli mózgu w 2006r., stan 
po implantacji zastawki dokomorowej z powodu wodogłowia ze wzmożonym 
ciśnieniem śródczaszkowym z pobraniem materiału z guza w 2019r. – wynik 
histpat – SEGA WHO I, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym

• Na podstawie konsultacji neurochirurgicznej i onkologicznej zdyskwalifikowany od 
leczenia zabiegowego

• Aktualne leczenie: kwas walproinowy+ okskarbazepina

• Badaniem neurologicznym: nieznaczna anizokoria L>P, czterokończynowo 
wzmożone odruchy ścięgniste

• Na skórze twarzy liczne zmiany typu angiofibroma, pojedyczne zmiany 
odbarwieniowe, włókniaki okołopaznokciowe



PRZYPADEK 4

MR głowy: w komorach bocznych liczne guzki podwyściółkowe, w prawej komorze bocznej 
zmiana guzowata w przyleganiu do otworu Monro, w obrębie istoty białej obu półkul 
podkorowo ogniska podwyższonego sygnału w sekwencji T2 zależnej, część o linijnym 
przebiegu (zaburzenia migracji), dren w komorze bocznej prawej z dojścia czołowego



PRZYPADEK 4

• Włączono lek ewerolimus, w trakcie terapii nieznaczny wzrost 
stężenia cholesterolu całkowitego i trójglicerydów we krwi 
opanowane dietą i kwasami omega-3, od tego czasu bez 
napadów padaczkowych, pacjent oczekuje na kontrolne 
badanie MR głowy
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