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Tuberøs Sklerose Kompleks (TSC)
- en utfordring for barnelegen
Tuberøs Sklerose Kompleks (TS) er en sjelden tilstand som rammer ca. 1 av 6000 levendefødte. Sykdommen har en kjent genetisk årsak
og er karakterisert av benign tumorvekst som kan ramme flere organsystemer. Tubere, også kalt knuter, forekommer hyppigst i hjerne,
hud, hjerte og nyrer og man regner med at symptomene primært skyldes en fortrengning av normalt vev. Selv om det finnes internasjonale
retningslinjer for diagnostisering og behandling av sykdommen er variasjonen i sykdomsbildet så stor at individuell tilpasning er svært
viktig. I tillegg har man de siste tiårene fått en rekke nye utfordringer i forhold til tidlig, inkludert prenatal, diagnostisering.
Av Hilde Margrete Dahl1, Marit Bjørnvold2, Kaja Kristine Selmer3
1

	barnelege ved Barneavdelingen for nevrofag,
	barnelege ved Nasjonalt Kompetansesenter for Tuberøs Sklerose ved Avdeling for kompleks epilepsi

2
3

	post-doc ved Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo Universitetssykehus.

Forekomst og epidemiologi
Tuberøs Sklerose Kompleks (TS) er en relativt
sjelden sykdom som man regner med rammer
ca 1 av 6000 levendefødte (1). Det er imidlertid
stort spenn i klinisk uttrykk, slik at kun en
mindre andel av disse vil få stilt diagnosen i
barnealder. Sykdommen rammer både jenter
og gutter, og ser ut til å være geografisk utbredt
uten spesielle opphopninger.
Genetikk
TS nedarves autosomalt dominant og forårsakes
av mutasjoner i genene TSC1 og TSC2 som er
lokalisert på henholdsvis kromosom 9 og 16.
Det ser ut til at mutasjon i TSC2 er en noe
hyppigere årsak til TS enn mutasjoner i TSC1
(2). Genene koder for proteinene hamartin og
tuberin som sammen utgjør et proteinkompleks
og derfor vil mutasjoner i de to genene forårsake
et relativt likt sykdomsbilde (se patofysiologi).
Hos 1/3 av pasientene hvor genetisk årsak er
identifisert ser man en familiær nedarving av
mutasjonen, mens det for de resterende 2/3
dreier seg om en nyoppstått (de novo) mutasjon.
Hos ca 10-15 % av pasientene som har fått
diagnosen klinisk kan man derimot ikke finne
en genetisk årsak (3). Dette kan enten skyldes
at metodene som i dag benyttes for å sjekke
mutasjoner i TSC1 og TSC2 ikke registrerer
eventuelle mutasjoner i ikke-kodende områder
som for eksempel promotorer og introner
eller at det eksisterer et ukjent tredje TS-gen
som koder for et protein som inngår i den
samme signalveien som hamartin og tuberinkomplekset og som dermed kan forårsake et
lignende sykdomsbilde.
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Ellers er det en teori om at den varierende
penetranse og ekspressivitet som sees ved
TS til dels skyldes at utvikling av tumores i
enkelte vev krever et tap av heterozygositet,
hvilket innebærer at det også må oppstå
en somatisk mutasjon i det andre allelet,
analogt til Knudsons second hit-teori for
retinoblastom. Dette har blitt observert hyppig
for tumores i enkelte organer som for eksempel

nyre, mens man i kortikale og subkortikale
tubere kun unntaksvis har kunnet vise tap av
heterozygositet (3).
Patofysiologi
Hamartin og tuberin utgjør et intracellulært
proteinkompleks som bl.a. spiller en vesentlig
rolle i cellesyklus og cellevekst og i praksis
fungerer som en tumorsupressor (4). I det

Fig. 1. Denne svært forenklede og skjematiske figuren viser deler av det komplekse nettverket TSC1/2-komplekset er en del av. PI3K (phosphatidylinositol 3’-kinase) trigges av binding av ligand (for eksempel insulin)
til tyrosin kinase reseptoren. Derfra vil protein kinase B (Akt) kunne hemme TSC1/2-komplekset, som igjen
hemmer mTOR via Rheb. mTOR regulerer en rekke viktige funksjoner i cellen, noen med tilbakemeldingssløyfe til PI3K. Totalt vil en mutasjon i TSC1 eller TSC2 føre til bortfall av hemning av mTOR som igjen fører til
økt cellevekst og forstyrret differensiering av cellen.

Fig. 2. Fasciale angiofibromer. Fig. 3. Punktformede fordypninger i tannemaljen, også kalt pits.
Foto: Kompetansesenteret/ Foto: TAKO-senteret.
Tor Arne Holmseth

komplekse nettverket som styrer disse
prosessene fungerer de blant annet som
hemmere av kinasen mTOR (mammalian
Target Of Rapamycin) (Fig. 1). Ved mutasjon
i TSC1 eller TSC2 vil en opphevet hemming
av mTOR føre til økt cellevekst og forstyrret
differensiering (5). Dysregulering av denne
biokjemiske signalveien har vist seg å spille en
rolle også i kreftutvikling, noe som gjør at både
signalveien og medikamenter som hemmer
mTOR har vært gjenstand for forskning i flere
tiår allerede.
Symptomer
TS har historisk sett blitt kalt en nevrokutan
tilstand, men etter hvert har man erfart at
tuberene kan oppstå i multiple organsystemer.
Tuberene er egentlige hamartomer og ansees
som benigne, selv om ”vandring” av celler fra
hamartomer i nyre til lunge har vært observert
(6). Hyppigst ser man utvikling av tubere i hud,
hjerne, hjerte og nyre, hvorav tuberene i de tre
sistnevnte organene er de som gir opphav til de
mest alvorlige symptomene.
Hud
Hudmanifestasjoner
som
fasciale
angiofibromer (se Fig. 2) og hypopigmenterte
flekker forekommer hos opp mot 90% av
pasientene (7). Angiofibromene ses oftest over
neserygg og kinn, mens de hypopigmenterte
flekkene kan opptre over hele kroppen. Andre
hudfunn inkluderer neglfibromer og fortykket
hud, også kalt lærhud eller ’shagreen patch’, i
lumbosakrakralregionen.
Hjerne
Over 90 % av alle TS pasienter har radiologiske
funn, hvorav kortikale og subkortikale tubere
sees hyppigst (5). I tillegg sees subependymale
knuter, kjempecelleastrocytomer og endringer
i hvit substans. Disse forandringene antas
å være årsaken til de hyppige nevrologiske
manifestasjonene som epilepsi, psykisk
utviklingshemming og autisme.

Fig. 4. Fibrom i tannkjøtt. Foto: TAKO-senteret.

Hjerte
Rhabdomyomer forekommer hos ca 50 %,
og kan påvises intrauterint. Deres vekst er
østrogenavhengig og en vekstreduksjon av
tumores starter fra fødsel og de forsvinner
oftest innen 2-3 års alder. De kan påvirke
hjerterytme (SVT og WPW) og pumpeevne,
men er hos de fleste ikke av hemodynamisk
betydning. Noen rhabdomyomer må imidlertid
fjernes kirurgisk.
Nyre
Nyreforandringer forekommer hos over 75 %
av barn med TS, selv om komplikasjoner er
mer sjeldent og forekommer hos omtrent 10 %
av barna (5). De tre hyppigst funnene er:
1. Solitære eller multiple cyster: kan
forekomme fra fødsel. Cyster er ofte
assosiert med TSC2 mutasjoner, ettersom
dette genet ligger tett på PKD1 genet
som ved mutasjon eller delesjon forårsaker
polycystisk nyresyndrom.
2. Angiomyolipomer: presenteres i første
dekade og øker i størrelse med alder.
Tumores med diameter over 4 cm fører til
økt risiko for hurtig vekst og blødning og
er indikasjon på intervensjon (8).
Behandling med embolisering, nefrektomi
og eventuelt transplantasjon kan bli
nødvendig.
3. Nyrekreft: forekommer hos voksne
pasienter, men antagelig ikke hyppigere
enn hos pasienter uten TS (9), selv om
ulike studier viser til ulike resultater.
Imidlertid kan kreftutvikling starte ved
yngre alder ved TS enn for befolkingen for
øvrig, og i tillegg vil diagnosen kunne være
vanskelig å stille ettersom pasientene ofte
har multiple benigne angiomyolipomer.
Ellers kan TS også manifestere seg i andre
organer som for eksempel lunge hos fertile
kvinner, lever, pancreas, øye, tenner og
tannkjøtt.

Diagnose
Diagnosekriterier ble fastsatt ved en
konsensuskonferanse i 1998 (10). Diagnosen
settes dersom man har to hovedkriterier,
eller om man har ett hovedkriterium og to
sekundærkriterier (se Tabell 1). I tillegg vil
genetisk funn kunne bekrefte diagnosen i 8590 % av tilfellene (3).
Genetisk testing gjøres for hele landet ved
Avdeling for medisinsk genetikk ved OUS.
Foreldre testes etter genetisk veiledning
dersom det er gjort mutasjonsfunn hos barnet.
Antatt friske søsken testes etter veiledning fra
16 år. Utredning av søsken yngre enn 16 år
gjøres bare om det er kliniske symptomer som
gir mistanke om TS.
Det er mulighet for prenatal fosterdiagnostikk
dersom mutasjon i familien er kjent.
Behandling og oppfølging
Diagnosen kan bli stilt ved alle alderstrinn.
Noen har ingen symptomer og diagnostiseres
først ved annet indexkasus i familien. Andre
debuterer med epilepsi i første leveår og
får diagnosen svært tidlig. Tidlig diagnose
hos et barn medfører ofte utfordringer og
bekymringer for foreldrene, spesielt med
hensyn til antatt dårlig prognose for utvikling
av mental retardasjon og autisme.
Oppfølging
vil
avhenge
av
sykdomsmanifestasjon, men alle bør ha årlige
rutinekontroller hos fastlege og helst også
barnelege (barnenevrolog), samt relevante
spesialister (se Tabell 2). Arbeidsfordeling
mellom 1.og 2.linje må avklares gjennom åpen
og tydelig dialog.
Epilepsi
Epilepsi er oftest inngangsporten til TS
diagnosen for de fleste pasientene og mellom
80 og 90 % får diagnostisert epilepsi. Ved
infantile spasmer må diagnosen alltid
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vurderes, da TS er bakenforliggende diagnose
hos 10-20 %. Epilepsidebut før 12 måneders
alder, spesielt i form av infantile spasmer
og vedvarende klinisk epilepsiaktivitet i
oppveksten, innebærer en dårlig prognose for
mentalt funksjonsnivå. Tidlig behandling og
god anfallskontroll antas å bedre prognosen

Hovedkriterier
• Faciale angiofibromer eller fibrøse
plaque i panne
• Ikke-traumatiske neglfibromer
• Hypopigmenterte flekker (tre eller flere)
• Lærhud (fortykket hud eller såkalt
shagreen patch)
• Multiple retinale nodulære hamartomer
• Kortikal tuber/e1
• Subependymal knute/r
• Subependymal kjempecelleastrocytom
• Kardiale rhabdomyom/er
• Lymfangiomyomatose2
• Renalt angiomyolipom2

Sekundærkriterier
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multiple pits i tannemaljen
Rektale hamartomatøse polypper3
Cyster i ben4
Migrasjonslinjer i hvit substans1,4
Gingivale fibromer
Ikke-renale hamartomer3
Retina hamartomer
Konfetti-lignende hudforandringer
Multiple nyrecyster

Når kortikal dysplasi og migrasjonslinjer
i hvit substans opptrer samtidig, regnes
dette som kun ett hovedkriterium
2
Når lymfangiomyomatose og renalt
angiomyolipom opptrer samtidig, regnes
dette som kun ett hovedkriterium
3
Histologisk bekreftelse ønskelig
4
Radiologisk bekreftelse er tilstrekkelig
1

Tabell 1
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(11). Tett oppfølging ved epilepsi og størst
mulig innsats for effektiv anfallskontroll er
derfor noe av det viktigste ved TS diagnose i
tidlig barnealder. For en del pasienter vil det
være behov for samarbeid med Avdeling for
kompleks epilepsi (tidligere SSE), og vurdering
av alle former for epilepsibehandling, inkludert
diett og kirurgi.

livet (fra intrauterint til 3 års alder). Funn av
tumores i hjerte og hjerne ved UL intrauterint
skal betraktes som TS–diagnose til det
motsatte er bevist, ettersom 80 % av barn
med rhabdomyomer har TS (5). Kardiologisk
vurdering ved diagnosetidspunkt og oppfølging
hos barnekardiolog opp til 3 års alder er
nødvendig.

Psykisk utviklingshemming, atferdsforstyrrelser og psykiske problemer
Psykisk utviklingshemming forekommer hos
mer enn 50 % (12) og er relatert til tidlig debut
av epilepsi. Pasienter med normale kognitive
evner har økt risiko for spesifikke lærevansker,
som kan ha betydning for daglig fungering.
Det er ikke holdepunkter for at det er tap av
funksjoner over tid.
Autisme forekommer hos 25 %, autisme
spekter tilstander hos ca 50 % og ADD/
ADHD forekommer hos over 50 % (inkludert
pasienter uten psykisk utviklingshemming)
(5). Det er derfor viktig at barna følges med
hensyn på kognitivt funksjonsnivå og at
man gjennomfører kartlegging av eventuelle
tilleggsdiagnoser (via PPT, barnehabilitering
og eventuelt BUP), slik at riktige tiltak i hjem,
barnehage og skole kommer i gang tidligst
mulig.

Nyre
Nyrecyster kan finnes fra fødsel, men
angiolipomer presenterer seg oftest i 1. og 2.
dekade. Det er nødvendig med UL av nyrer
én gang årlig fra to års alder. Nyrekreft kan
forekomme i voksen alder, men forekommer
antagelig ikke hyppigere hos TS-pasienter
enn ellers i befolkningen. Pasientene får ved
nyreaffeksjon kvalme, urinveisinfeksjoner,
hematuri, hypertensjon og eventuelt utvikling
av nyresvikt. Behandling har tradisjonelt
blitt gjort ved angiomyolipomer over 4cm i
diameter på grunn av økt risiko for blødning
(5). Behandling er vanligvis embolisering,
eventuelt delvis eller komplett nefrektomi og
nyretransplantasjon.

Hjerne
Cerebral MR (inkludert FLAIR teknikk) bør
gjøres hvert annet år fra diagnosetidspunkt,
eventuelt hyppigere ved endring av
intrakranielle funn. Subependymale knuter
kan vokse og eventuelt utvikle seg til
kjempecelleastrocytom. Ved lokalisasjon ved
foramen Monroi kan vekst av knutene medføre
drenasjeproblemer for cerebrospinalvæsken
og dermed føre til hydrocephalusutvikling.
Tubere er til stede ved fødsel og endres ikke
i antall eller størrelse. De kan imidlertid være
fokale utgangspunkt for epilepsi og kirurgisk
fjerning som ledd i epilepsibehandling kan
være aktuelt.
Hjerte
Som nevnt opptrer rhabdomyomer tidlig i

Tenner
Pasienter med TS diagnose får fri konservativ
tannbehandling i vanlig tannhelsestjeneste
gjennom hele livet. Det er viktig at tannlegen
er oppmerksom på TS diagnosen slik at såkalte
pits (eller punktformede fordypninger, se Fig.
3) i tannemaljen ikke mistolkes og behandles
som karies. Ellers kan man også observere
fibromer i tannkjøtt (se Fig. 4). TAKO-senteret
(Tannlegehøyskolens Kompetansesenter for
sjeldne medisinske diagnoser) vurderer barn
med TS.
Hud
Det er viktig å undersøke barnet med Woods
lampe i helt mørkt rom, spesielt ved barn
med lys hud. Det kan være vanskelig å
se hypopigmenterte flekker uten denne.
Hudlesjoner for øvrig kan behandles med laser
eller kirurgi, henvising til hudlege gjøres etter
behov.

Øyne
Retinale
hamartomer
og
retinale
depigmenteringer kan være viktige rent
diagnostisk, men affiserer sjelden synet. Det
er sjelden nødvendig med regelmessig kontroll
hos øyelege.
Behandling med mTOR hemmere
I forhold til behandling av TS knyttes det
for tiden store forventninger til mTORhemmere hvor det pågår større internasjonale
legemiddelutprøvninger for behandling av både
TS og ulike kreftformer. mTOR-hemmere har
allerede vært brukt til andre formål; tidligere til
immunsuppresjon etter organtransplantasjon
og mTOR-hemmere er også godkjent for
behandling av nyrekreft. Bruk av mTORhemmere i behandling av TS har også blitt
gjort utenom protokoll/legemiddelutprøvning
og foreløpige rapporter fra behandling av
pasienter (som regel svært få i antall) og
dyreforsøk har vist at mTOR-hemmere ser
ut til å kunne redusere tumorstørrelse (13).
Imidlertid viser andre rapporter igjen at dette
virker å være en midlertidig effekt, og at man
ved seponering ser en kraftig revekst. Spesielt
ser dette ut til å være tilfelle for nyresvulster.
Det spekuleres også i om behandling med
mTOR-hemmere har mulighet for å bedre og/
eller forebygge nevrologiske komplikasjoner
som epilepsi, psykisk utviklingshemming og

autismespekter symptomer (13). Dette gjenstår
imidlertid å se. mTOR-hemmere er per i dag
ikke godkjent for behandling av TS.
Konklusjon
Tuberøs sklerose kompleks er et sjeldent
syndrom som er klinisk svært heterogent. Dette
gjør at oppfølging av det enkelte barn kan være
svært utfordrende. Generelt er det viktig at
barnet følges opp med årlige kontroller og med
egen oppfølgingsprotokoll for det enkelte barn.
Tidlig diagnose er viktig fordi tidlig og god
behandling av epilepsien kan bedre barnets
prognose. For råd og hjelp kan man kontakte
Nasjonalt Kompetansesenter for Tuberøs
Sklerose ved Avdeling for kompleks epilepsi
(tidligere SSE) ved Oslo Universitetssykehus.
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St. Olavs Orden til professor Ola Didrik Saugstad
H.M. Kongen har utnemnt professor dr.med. Ola Didrik Saugstad, Oslo, til
Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for innsatsen hans
i barnemedisinsk forsking.
H.M. Kongen har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på at Saugstads innsats
innen nyfødtmedisin i stor grad har medvirket til bedre og mer korrekt
behandling av syke nyfødte.
Professor Ola Didrik Saugstad disputerte i 1977 på temaet oksygenmangel
hos nyfødte. Studier av effekten av gjennomoppliving med høye oksygenkonsentrasjoner på nyfødte fulgte i årene etter. Arbeidet hans har vært
videreutviklet av omtrent 25 av hans stipendiater og utgjør et viktig bidrag
til vår kompetanse innen bruk av romluft fremfor oksygen ved gjenoppliving
av nyfødte idag. Som følge av Saugstads forskningresultater er oksygen
konsentrasjon i denne sammenheng i de fleste land i verden blitt dramatisk
redusert (Saugstad, 2010).
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