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REZUMAT
Introducere. Boală genetică cu afectare multisistemică și transmitere autosomal dominantă, scleroza tuberoasă 

constituie unul dintre cele mai frecvente sindroame neurocutanate, după neurofi bromatoza tip I. Semnele neurologice 
sunt dominate de crizele epileptice, ele fi ind prezente la circa 80-90% dintre pacienţii cu scleroză tuberoasă. Aspectul 
crizelor este variat, cel mai frecvent întâlnite fi ind crizele parţiale complexe. Spasmele epileptice afectează 20-30% 
dintre copiii cu scleroză tuberoasă, debutul lor fi ind frecvent anterior crizelor parţiale. Evoluţia epilepsiei în scleroza 
tuberoasă este în 25-50% dintre cazuri către epilepsie rezistentă la tratament. 

Material și metodă. Sunt trecute în revistă datele actuale din literatura de specialitate privind aspectele clinice 
și electroencefalografi ce ale crizelor epileptice asociate sclerozei tuberoase și factorii de risc asociaţi evoluţiei nefavora-
bile a epilepsiei.

Rezultate. Anomaliile electroencefalografi ce sunt implicate în evoluţia epilepsiei și în severitatea afectării 
comportamental-cognitive. Descărcările multifocale şi/sau sincronia secundară bilaterală, cât și apariţia de noi focare 
epileptogene electroencefalografi ce în timpul evoluţiei constituie factori de risc asociaţi cu evoluţia către epilepsie 
rezistentă. Vârsta precoce de apariţie a anomaliilor epileptiforme, cât și debutul precoce al crizelor epileptice sunt, de 
asemenea, implicate în evoluţia nefavorabilă a epilepsiei la pacienţii cu scleroză tuberoasă. 

Concluzii. Un control cât mai precoce al crizelor și al anomaliilor electroencefalografi ce poate avea impact pozitiv 
asupra evoluţiei epilepsiei și comportamental-cognitive a acestor pacienţi.

Cuvinte cheie: epilepsie, copil, scleroză tuberoasă

ABSTRACT
Introduction. Tuberous sclerosis complex, a genetic disorder with multisystemic lesions and autosomal 

dominant transmission, is one of the most common neurocutaneus syndrom a  er neurofi bromatosis type I. 
Neurological signs are dominated by epileptic seizures wich are present in approximately 80-90% of patients 
with tuberous sclerosis complex. All type of seizures can be present, but the most common are the complex 
partial seizures. Infantile spasms are present in 20-30% of children, o  en before the onset of partial seizures. 
The evolution of epilepsy in tuberous sclerosis are in 25-50% of patient resistant at antiepileptic treatment. 

Material and method. We review the datas from literature about the clinical and electroencephalographic 
aspects of seizures in tuberous sclerosis complex and the risk factors associated with poor prognosis of 
epilepsy in this disorder.
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Results. The electroencephalografi c abnormalities are implicated in the severity of epilepsy and behavioral-
cognitive impairment severity. Multifocal descharges and/or secondary bilateral syncrony, the appeareance 
of new focal EEG abnormality during evolution, early onset of EEG abnormalities and of the seizures are the 
risk factors associated with resistant epilepsy. 

Conclusions. Early control of seizures and of the electroencephalographic abnormalities may have a good 
impact on epilepsy evolution and behavioral-cognitive aspects in patients with tuberous sclerosis. 

Key words: epilepsy, child, tuberous sclerosis

GENERALITĂŢI
Scleroza tuberoasă (ST) este un sindrom 

neurocutanat determinat geneti c, cu afectare 
multi sistemică, cu incidenţă de 1:6.000-1:9.000 
locuitori. Deși transmiterea este autosomal 
dominantă, circa 60% dintre cazuri sunt datorate 
mutaţiilor sporadice, de novo. Două gene sunt 
implicate în apariţia sclerozei tuberoase: gena 
TSC1 situată pe cromozomul 9q34 și, respecti v, 
gena TSC2 situată pe cromozomul 16p14. Am-
bele gene codifi că sinteza unor proteine cu rol 
de supresie tumorală: hamarti na, sinteti zată de 
gena TSC1, și respecti v tuberina, sinteti zată de 
gena TSC2. Lipsa oricăreia dintre aceste proteine, 
determinată de afectarea uneia dintre genele 
TSC, duce la apariţia unor leziuni tumorale, de 
ti p hamartomatos, cu diferite localizări: cere-
brale, cutanate și viscerale (1,2,3).

SEMNE CLINICE
Semnele clinice ale ST sunt reprezentate de 

semne neurologice, psihiatrice, cutanate, ocu-
lare și viscerale și au la bază leziunile ti pice ST cu 
localizări multi sistemice (4). Afectarea oricăreia 
dintre cele două gene disti ncte determină apa-
riţia aceluiași fenoti p clinic, diferenţa constând 

doar în severitatea afectării, pacienţii cu mutaţii 
TSC2 având un fenotip clinic mai ușor (5,6) 
(Fig. 1). Semnele neurologice constau în crize 
epilepti ce și defi cite motorii variate. Cele psihi-
atrice sunt dominate de retardul mental, tulbu-
rarea din spec trul auti st și sindromul hiperkine-
ti c. Lezi unile cutanate caracteristi ce sunt macule 
hipo melanice, pete shagreen, angiofi broame 
fa ciale, plăci fi broase, leziuni ti p confetti  , fi -
broame peri unghiale. Cele stomatologice sunt 
fi broame gin givale și anomalii de smalţ dentar. 

Leziunile viscerale sunt reprezentate în spe-
cial de cele cardiace: 50-60% dintre pacienţii cu 
scleroză tuberoasă prezintă rabdomioame car-
diace, ce au ca parti cularitate apariţia precoce, 
încă din perioada fetală, și regresia până la dis-
pariţie în primii ani de viaţă. Peste 80% dintre 
pacienţii cu ST dezvoltă leziuni renale în ti mpul 
vieţii. Manifestările renale nu apar de obicei în 
copilărie (7). Frecvenţa și numărul leziunilor 
renale sunt corelate poziti v cu vârsta. Vârsta 
medie de debut a leziunilor renale este de 11,4 
ani (8). Patru ti puri de leziuni pot fi  întâl-
nite: chisturi renale, angiomiolipom renal (AML), 
carcinom renal și boala polikisti că renală (PKD) 
(9,10,11,12). Aceasta apare prin afectarea genei 
PKD situată în imediata apropiere a genei TSC, 
în mutaţii mari ce afectează ambele gene, în 

FIGURA 1. Fenoti p clinic în afectarea 
genelor TSC1 și TSC2
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cadrul unui sindrom genic conti nuu (13,14) (Fig. 
2). 

Incidenţa lor este esti mată la 80-90% din 
totalul pacienţilor cu ST (11,16,17). Ele pot fi  
adesea primul semn de debut al bolii, aspectul 
lor fi ind variat, reprezentat de spasme infanti le 
sau epilepti ce sau diferite ti puri de crize parţiale 
ori generalizate.

Spasmele infanti le reprezintă cel mai ca-
racteristi c și frecvent ti p de crize epilepti ce în ST 
la sugar, de cele mai multe ori ca parte com-
ponentă a unui sindrom West (18), afectând 
20-30% dintre pacienţii cu scleroză tuberoasă 
(ST), dar mai frecvent pe cei cu mutaţie TSC2. 
Debutul lor se face de obicei între luna 3-11 de 
viaţă (cu un maximum de frecvenţă în luna 4-5) 
(7). Patt ernul clinic cel mai frecvent al spasmelor 
infanti le întâlnit la sugarii cu ST este de contracţie 
tonică în fl exie a membrelor, bilateral simetrică, 
cu durată de câteva secunde, precedată de de-
vierea ochilor (11). Frecvent, spasmele preced 
apariţia crizelor parţiale, dar uneori pot coexista 
sau urma acestora (4; 19; 20). Anterior spas-
melor, pacienţii pot prezenta crize parţiale 
subti le constând în fenomene motorii cu un 
caracter tonic sau clonic, cu afectare fi e facială, 
fi e a unui membru, de durată foarte scurtă. 
Poate exista doar o deviere tonică ușoară a 
ochilor sau doar o scurtă grimasă asimetrică, 
fenomene ce pot trece ușor neobservate de 
către părinţi până în lunile 3-4 de viaţă, când 
apar spasmele (21). Spasmele pot fi  iniţial 
izolate, dar în decurs de câteva săptămâni capătă 
aspectul caracteristi c cu apariţie grupată în 
salve, imediat după trezire. Toate ti purile de 
spasme pot fi  întâlnite în ST: în fl exie, extensie 
sau mixte, simetrice sau asime trice. Elementele 
de asimetrie pot fi  observate la nivelul mem-
brelor sau extremităţii cefalice: componentă 
tonică asimetrică, laterodeviere a capului, de-
vierea globilor oculari, nistagmus sau grimasă 
asimetrică. Uneori, spasmele pot fi  uni laterale, 
asociate chiar cu o componentă ad ver sivă ne-
cesitând diagnosti c diferenţial cu cri zele parţiale 
(7). În momentul apariţiei spasmelor sugarii 
prezintă de cele mai multe ori macule cutanate 
hipopigmentate, asocierea spasme in fanti le –  
macule hipomelanice ridicând suspi ciu nea de 
ST la sugar, impunând efectuarea unor inves-
ti gaţii suplimentare pentru depistarea altor le-
ziuni specifi ce ST, în vederea întrunirii criteriilor 
de diagnosti c poziti v (Tabelul 1). 

Majoritatea pacienţilor cu ST ce au prezentat 
spasme epilepti ce în perioada de sugar prezintă 
ulterior, în perioada copilăriei, crize parţiale 
motorii simple, complexe sau secundar gene-
ralizate (4; 16). Epilepsia afectează aproape toţi 
pacienţii cu ST și retard mental (11). Cei ce pre-
zintă spasme infanti le par a avea invariabil 

FIGURA 2. Boală polichisti că renală,la un sugar de 
sex feminin cu ST formă familială, cu spasme infanti le, 
retard ușor în dezvoltare (prin amabilitatea Dr. Bârcă); 
aspect ecografi c

Leziunile hepati ce, splenice și pancreati ce 
sunt mult mai puţin frecvente și sunt repre-
zentate în principal de chisturi sau angio mio-
lipoame. Cel puţin 50% dintre pacienţii cu ST au 
modifi cări o  almologice reprezentate de mo-
difi cări reti niene de ti p tumoral (hamartoame 
reti niene) și pigmentar, cu sau fără modifi cări 
vasculare reti niene asociate (12; 15).

Leziunile cerebrale caracteristi ce sclerozei 
tuberoase sunt reprezentate de nodulii sub-
epen dimali, tuberii corti cali cerebrali (și/sau ce-
rebeloși), benzile radiale în substanţa albă 
cerebrală, astrocitoamele subependimale cu ce-
lule gigante (11). Nodulii subependimali loca li-
zaţi ti pic lângă orifi ciul Monro pot crește treptat 
în dimensiuni, cu extensie intra ven triculară și 
uneori cu transformare tumorală în astrocitom 
subependimal cu celule gigante (SEGA), deter-
minând obstrucţia căilor LCR cu apariţia hidro-
ce faliei interne cu semne clinice de hipertensi-
une intracraniană, diferite defi cite motorii și/
sau pareze de nervi cranieni, schim barea com-
por ta mentului și chiar creșterea frec venţei cri-
zelor epilepti ce. Tuberii corti cali și cortexul peri-
tuberal reprezintă cauza crizelor epilepti ce, fi ind 
prezente la majoritatea pacien ţilor cu ST. Boala 
are o mare variabilitate de expresie, astf el încât 
există și pacienţi fără afectare neurologică sau 
cu afec tare neurologică ușoară (retard ușor sau 
intelect normal, fără crize epilepti ce sau cu crize 
ușor controlate terapeuti c) (11).

EPILEPSIA ÎN SCLEROZA TUBEROASĂ
Crizele epilepti ce consti tuie cel mai frecvent 

simptom neurologic al sclerozei tuberoase.
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afectare cogniti vă în evoluţie. Debutul epilepsiei 
se face de obicei între vârsta de 4-7 ani. Sunt 
raportate cazuri cu debut și mai tardiv, dar și cu 
debut precoce, încă din primele luni de viaţă și 
chiar din prima săptămână sau primele zile (22; 
23; 24). Crizele au aspect variat; toate ti purile de 
crize pot fi  întâlnite, inclusiv status epilepti c 
inaugural, cele mai frecvente fi ind însă crizele 
parţiale complexe, ce sunt prezente indiferent 
de prezenţa sau absenţa spasmelor epilepti ce 
(4,25). Evoluţia epilepsiei este în 25-50% dintre 
cazuri către epilepsie rezistentă la tratament. 

EPILEPTOGENEZA ÎN SCLEROZA 
TUBEROASĂ

Cauza apariţiei crizelor epilepti ce o consti tuie 
tuberii corti cali cerebrali, rolul epileptogen al 
acestora fi ind demonstrat de corelaţia între mo-
difi cările corti cale decelate la examenul prin 
rezonanţă magneti că cerebrală (RMN) și focarele 
epilepti forme electroencefalografi ce (EEG). Tu-
berii și cortexul perituberal determină apariţia 
crizelor prin mai multe mecanisme, dar în fi nal 
crizele apar prin dereglarea echilibrului între 
exci taţie și inhibiţie într-o regiune corti cală. Re-
ceptorii glutamat guvernează excitabilitatea 
neuronală. Populaţia neuronală din tuberii corti -
cali are epileptogenitate intrinsecă, parti cipând 
acti v la generarea crizelor parţiale prin eliberarea 
de neurotransmiţători și neuromodulatori în ţe-
sutul cerebral adiacent (27). Celulele gigante din 
tuberii corti cali determină exprimarea enzi-
melor producătoare de neurotransmiţători și a 
receptorilor neurotransmiţătorilor precum sub-
uni tatea 1 a receptorului N-methyl-D-aspartat 
(NMDA) și subunitatea receptorului GABAa (acid 
gama aminobuti ric) (28; 29). Modifi carea pro-
prie tăţilor receptorului GABAa pare a fi  legată 
de modifi cările plasti ce în combinaţiile subuni-

tăţii, având drept rezultat alterarea reglării 
funcţiei inhibitorii (30). De aici derivă ipoteza 
conform căreia epileptogeneza în ST este rezul-
tatul plasti cităţii aberante ce poate afecta le-
garea subunităţii receptorului GABAa și modi-
fi  carea sistemului de reglare. Se pare că 
mo     di fi cările plasti cităţii receptorilor GABAa sunt 
asociate cu modifi cările fi ziologice ale concen-
traţiei plasma ti ce și cerebrale a neurosteroizilor, 
ce pot acţiona ca modulatori endogeni a re-
ceptorilor GABAa (31). Astf el, pacienţii cu ST și 
epilepsie pot pre zenta o dereglare a enzimelor 
implicate în sin teza acestor steroizi neuroacti vi, 
determinând scăderea transmisiei GABAergice. 
Aceste modi fi cări pot fi  asociate unui mecanism 
determinat geneti c de reglare a sintezei sau 
metabolizării 3beta-tetra-hidroprogesteronului 
sau unei re glări funcţionale legate de expresia 
receptorilor de care acești  neurosteroizi sunt 
legaţi (32). Ipo teza afectării transmisiei 
GABAergice în ST este susţinută și de efi cienţa 
medicamentelor cu afi  nitate pentru receptorii 
GABAa-benzodia ze pine în tratamentul epilep-
siei. S-a observat pre zenţa unui nivel crescut de 
GABA în ţesutul ce re bral din fragmentele 
biopti ce la subiecţii cu epilepsie intratabilă și ST 
(29). Vigabatrina, inhi bitor spe cifi c ireversibil de 
transferază a GABA, are o efi  cienţă mai mare în 
spasmele epilepti ce și crizele parţiale datorate 
ST decât în cele ce au alte eti ologii. Mecanismul 
ce stă la baza coexis tenţei spasmelor infanti le cu 
crizele parţiale este încă neclar. În ST, spas mele 
infanti le sunt de terminate de anomalii focale, 
aspectul gene ralizat fi ind unul secundar, repre-
zentând o mo dalitate de expresie clinică depen-
dentă de ma turizarea ce rebrală legată de vârstă. 

Localizarea tuberilor epileptogeni determină 
fenoti pul epilepti c, numărul crescut de tuberi 
corti cali cerebrali fi ind asociat cu un control mai 
redus al crizelor epilepti ce (11,16). Un tuber 
epileptogenic, în funcţie de localizarea sa, poate 

Criterii majore Criterii minore
1. Angiofi broame faciale/plăci fi broase
2. Fibrom periunghial/unghial nontraumati c
3. Macule hipomelanice (3 sau >)
4. Pată shagreen  
5. Hamartoame reti niene nodulare multi ple
6. Tuberi corti cali  
7. Noduli subependimali 
8. Astrocitom subepend. cel gigante
9. Rabdomiom cardiac, unic/multi plu
10. Angiomiolipom renal unic/multi plu

1. Modifi cări smalţ dentar, multi ple
2. Polip rectal hamartomatos
3. Chisturi osoase
4. Linii radiale în sb. albă cerebrală
5. Fibroame gingivale
6. Hamartoame non-renale
7. Pete acromice reti niene
8. Leziuni cutanate ti p „confetti  “
9. Chisturi renale multi ple

Dg pozi  v de ST:  
– 2 criterii majore sau
– 1 criteriu major + 2 criterii minore

TABELUL 1. Criterii de diagnosti c poziti v pentru scleroză tuberoasă 
(după Roach, modifi cat; 1998)(26)
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determina în ti mpul maturizării cerebrale crize 
cu aspect diferit la același copil. Regiunile tem-
poro-occipitale se maturizează mai precoce 
decât cele frontale, astf el încât crizele parţiale 
complexe ce își au originea într-un tuber frontal 
devin evidente după mai mulţi ani, odată cu ma-
tu rizarea regiunilor frontale. În primul an de 
viaţă, leziunile corti cale posterioare sunt adesea 
asociate cu spasme epilepti ce și epileptogenitate 
marcată. Tuberii corti cali frontali pot determina 
apariţia unor descărcări cu generalizare rapidă, 
ceea ce face ca aspectul focal iniţial al crizei să 
treacă neobservat (16). Severitatea clinică nu 
este corelată cu numărul nodulilor subepen di-
mali. Crizele epilepti ce sunt adesea rezistente la 
tratament medicamentos, mecanismul implicat 
în farmacorezistenţa epilepsiei în ST fi ind încă 
neclar (24). Ea pare a fi  asociată cu expresia 
cres cută a proteinelor asociate genei rezistenţei 
multi drog (MDR-1) și a proteinei 1 a genei rezis-
tentei multi drog (MRP-1) la nivelul tuberilor cor-
ti cali epileptogenici (33).

ASPECTE ELECTROENCEFALOGRAFICE
Anomaliile electroencefalografi ce epilepti for-

me pot fi  prezente încă din perioada de nou 

născut sau sugar, chiar anterior debutului clinic 
al crizelor epilepti ce sau al spasmelor infanti le 
(34). Modifi cările EEG întâlnite în ST, ictal sau 
interictal, sunt: anomalii focale, multi focale, sin-
cronie bilaterală secundară, descărcări generali-
zate și hipsaritmie. 

Interictal, după debutul spasmelor infanti le, 
sugarii cu ST pot prezenta pe înregistrările EEG 
în stare de veghe descărcări multi focale de vâr-
furi asincrone și acti vitate lentă de 2-3 Hz, locali-
zate în special în derivaţiile posterioare, tem-
porale și occipitale, acti vitate electrică cerebrală 
dezorganizată (35;36). 

Ictal, la debutul unei salve de spasme epile p-
ti ce pot fi  decelate anomalii focale de vârfuri și 
polivârfuri, de obicei cu punct de plecare în deri-
vaţiile temporale, rolandice sau occipitale ur-
mate de generalizare neregulată de unde lente 
tranzitorii, desincronizare bruscă și difuză a acti -
vităţii de fond (hipsaritmie). Primul spasm poate 
coincide cu dispariţia acti vităţii interictale, ce 
reapare către sfârșitul spasmului. În somn apare 
aspect de hipsaritmie fragmentată (Fig. 3). 

În somnul Non-REM, pacienţii cu ST și epilep-
sie pot prezenta creșterea acti vităţii epilepti for-
me cu tendinţă la generalizare a anomaliilor 
focale și multi focale, cu apariţia unor descărcări 
sincro ne de polivârfuri și unde separate adesea 

FIGURA 3. Hipsaritmie fragmentată de somn la un sugar de sex feminin cu ST şi spasme infanti le, caz familial 
(prin amabilitatea Dr. Diana Bârcă)
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de aplati zarea traseului, aspect asemănător hips-
arit miei (21). În somnul REM anomaliile epilepti -
forme cu aspect de descărcări generalizate sunt 
mai re duse, dar anomaliile focale devin mai evi-
dente.

PARTICULARITĂŢI 
ELECTROENCEFALOGRAFICE ÎN 

SCLEROZA TUBEROASĂ
Anomaliile electroencefalografi ce epilepti -

forme decelate la pacienţii cu ST și epilepsie sunt 
strâns corelate cu localizarea topografi că a tu-
berilor corti cali (36,37). Cea mai bună corelare 
EEG o au tuberii localizaţi la nivel occipital. Tu berii 
frontali sunt puţin corelaţi cu focarele epi lepti ce 
electroencefalografi ce. Anomaliile epil epti forme 
ictale și interictale la pacienţii cu epil epsie și ST se 
modifi că odată cu înaintarea în vârstă, dependent 
de procesul de maturare ce rebrală. Astf el, pat-
ternul interictal hipsaritmic ti nde să se diminueze 
până la dispariţie indiferent de persistenţa spas-
melor. Anomaliile focale de vâr furi sau unde lente 
variază de la modifi cări dis crete la descărcări 
multi focale. În perioada de sugar predomină mo-
difi cările focale occipitale sau temporale poste-
rioare. Sub vârsta de 2 ani, tuberii mari pot să nu 
aibă corespondenţă cu focarul EEG, în special în 
localizările frontale. După vârsta de 2 ani apar 
focare adiţionale cu localizare frontală și sincronie 
bilaterală secun dară (36). Unii pacienţi cu crize 
parţiale sau spas me infanti le la debut dezvoltă 
mai târziu anomalii EEG multi focale asociate cu 
descărcări de CVU bilateral sincrone și patt ern 
electroclinic asemănător celui din sindromul 
Lenox-Gastaut (16,38). 

EVOLUŢIA EPILEPSIEI ÎN SCLEROZA 
TUBEROASĂ

Gradul severităţii epilepsiei la pacienţii cu 
scleroză tuberoasă variază de la afectare ușoară 
la epilepsie catastrofi că, refractară la tratament 
până la 50% cz (16,39). Mulţi pacienţi necesită 
administrarea mai multor anti epilepti ce sau 
terapii nonfarmacologice, inclusiv chirurgia epi-
lep siei. Riscul apariţiei crizelor rezistente la tra-
tament este corelat cu:

numărul mare al tuberilor corti cali; • 
localizarea lor în arii epileptogene; • 
ti pul crizelor la debut, şi în special a • spas-
melor infanti le;
vârsta mică la debutul crizelor;• 
timpul scurs de la începerea tratamentului • 
anti epilepti c până la controlul crizelor 
(38,40,41). 

Factori de prognosti c nevaforabil al epi-

lepsiei în ST sunt: 
debutul preco• ce al crizelor, sub vârsta de 
1 an; 
prezenţa mai multor ti puri de crize • (spas-
me infanti le, crize parţiale simple sau 
com plexe, drop a  ack, absenţe ati pice); 
descărcări EEG multi focale şi/sau secun-• 
dar bilateral sincrone; 
apariţia unor noi focare epileptogene EEG • 
în ti mpul evoluţiei (16,38,40). 

Proporţia copiilor cu ST și crize remise este 
mică (14,2%) (39). Controlul crizelor în ST este 
asociat cu afectarea cerebrală ușoară și se 
obţine în special la pacienţii cu tratament anti -
epilepti c (AE) în monoterapie. La pacienţii la 
care s-a reușit obţinerea remisiei crizelor pentru 
o perioadă sufi cient de lungă, se poate avea în 
vedere întreruperea treptată a tratamentului 
anti epilepti c. Conform opiniei de consens a ex-
perţilor în domeniu, oprirea tratamentului anti  -
epilepti c se poate face după 2-5 ani de re misie a 
crizelor (42). Studii puţine au analizat însă acest 
aspect la pacienţii cu ST. Remisia susţinută a 
crizelor după oprirea anti epilepti celor este aso-
ciată cu: QI normal, EEG normal în mo mentul 
opririi tratamentului, prezenţa doar a unui nu-
măr mic de tuberi corti cali. Rata recăderii 
crizelor după oprirea medicaţiei AE în ST (26,7% 
la 5 ani) este similară cu cea din populaţia gene-
rală cu epilepsie (25-31%) (39). Recăderile apar 
mai frecvent la fete, în perioada pubertară, și în 

FIGURA 4. Rezonanţă magneti că nucleară (RMN) – 
tuberi corti cali cerebrali, multi pli (la 5 ani, 13 ani )
la un pacient de sex masculin cu ST forma sporadică, 
cu spasme infanti le în perioada sugar (controlate 
cu ACTH), retard psihic mediu, câteva crize parţiale 
motorii drepte la 5 ani vârstă (controlate cu CBZ în 
monoterapie), oprire tratament la 13 ani, EEG normal 
la oprirea tratamentului, fără crize până la 18 ani
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medie după 5 ani de la oprirea tratamentului, 
controlul crizelor fi ind posibil la reluarea trata-
mentului AE (39). Dar controlul crizelor este 
prezent și la 47% dintre pacienţii cu anomalii 
EEG, cât și la unii pacienţi cu tuberi multi pli și la 
alţii cu istoric de spasme infanti le (39) (Fig. 4). 

IMPORTANŢA ANOMALIILOR 
ELECTROENCEFALOGRAFICE LA 

PACIENŢII CU ST 
Anomaliile electroencefalografi ce sunt im-

plicate în evoluţia ulterioară a pacienţilor cu ST 
din punct de vedere al epilepsiei, severităţii 
afectării cogniti ve și dezvoltării comportamen-
tu lui auti st. Riscul apa riţiei epilepsiei rezistente 
la tratament este asociat cu prezenţa descăr-
cărilor multi focale şi/sau a sincroniei secundare 
bilaterale, dar și cu apariţia de noi focare epile p-
togene electro ence falografi ce în ti mpul evo-
luţiei (16,38,43). Tuberii corti cali frontali induc 
sincronie bilaterală mai mare, asocierea sin cro-
niei bilaterale secun dare cu tuberi frontali indi-
când risc crescut de rezis tenţă la tratament (43). 

Prezenţa hipsaritmiei nu consti tuie un ele ment 
de prognosti c nefavorabil (44). Hipsaritmia repre-
zintă cel mai negati v patt ern pentru retard mental, 

ea fi ind observată doar la circa 11% dintre pacienţii 
cu ST şi spasme infanti le (44). Prezenţa descărcărilor 
epilepti forme la nivelul lobilor temporali, a tu-
berilor corti cali în lobul temporal și a debutului 
precoce al crizelor în special cu aspect de spasme, 
persistente, cons ti tuie indicatori uti li privind pro-
gnosti cul com portamental cogniti v în ST (45,46) 
(Fig. 5, Fig. 6 şi Fig. 7). Prezenţa anomaliilor epile-
pti forme pre    coce (în primul an viaţă) și localizarea 
lor temporală este asociată cu risc crescut de apa-
riţie a auti smului la pacienţii cu scleroză tu beroasă 
(46). 

 DISCUŢII
Istoricul natural al epilepsiei la pacienţii cu 

ST şi epilepsie din perioada de sugar sau copil 
mic ti nde să fi e unul cu creştere a frecvenţei şi 
severităţii crizelor, cu răspuns prost la medicaţia 
anti epilepti că şi diminuarea calităţii vieţii din 
cauza crizelor şi reacţiilor adverse ale multi plelor 
anti epilepti ce folosite (16). În ciuda folosirii 
noilor anti epilepti ce, 25 până la 50% dintre pa-
cienţii cu ST dezvoltă epilepsie rezistentă la tra-
tament (16). Crizele ce debutează la vârstă mică 
sunt de obicei rezistente la tratament, un număr 
semnifi cati v de pacienţi dezvoltând crize necon-

Figura 5. Vârfuri bifazice fronto-temporale bilateral – C.D., fem., caz familial, spasme infanti le cu debut precoce 
la 3 luni, iniţial cu hipsaritmie, remise după 4 săptămâni de la începerea tratamentului, reapariţie ulterioară şi 
persistente încă 8 luni, în ciuda tratamentului variat; crize parţiale complexe frontale de la 1 an 6 luni, rezistente la 
tratament; retard sever, auti sm
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FIGURA 6. EEG: vârfuri ascuţite bifazice frontal dreapta – R.A., sex fem., caz familial, epilepsie rezistentă, retard 
sever, crize parţiale simple, complexe şi secundar generalizate, cu debut de la 2 luni, spasme infanti le la 3 luni, 
auti sm

FIGURA 7. EEG, Vârfuri bifazice, multi focale, unde lente delta predominant pe derivaţiile drepte: pacient  S.I., de 
sex feminin, crize parţiale motorii cu debut la 1 lună şi jumătate, spasme infanti le de la 3 luni, retard sever, auti sm, 
SEGA, deces la 9 ani
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trolate medicamentos sub vârsta de 1 an (40). 
Evoluţia nefavorabilă este atribuită pre zenţei 
crizelor generalizate la debut, cele parţiale având 
o evoluţie mai bună. Prognosti cul spas melor in-
fanti le este în general prost, marea ma joritate a 
pacienţilor cu ST şi spasme infanti le prezentând 
ulterior crize parţiale simple, com plexe sau se-
cundar generalizate (16). Evoluţia epilepsiei 
depinde de ti pul crizelor dezvoltate în cursul 
evoluţiei. Într-un studiu ce urmăreşte evoluţia a 
50 de pacienţi cu ST şi sindrom West s-a observat 
modifi carea aspectului crizelor în 14% dintre 
cazuri şi evoluţie nefavorabilă cu epilepsie ne-
controlată la pacienţii ce au prezentat crize ge-
neralizate (47). În ST, crizele epilepti ce îşi mo-
difi că aspectul în evoluţie, de cele mai multe ori 
din crize generalizate în parţiale (25). Un număr 
de pacienţi cu ST, cu crize parţiale sau spasme 
infanti le la debut dezvoltă mai târziu crize intra-
tabile cu anomalii electroencefalografi ce multi -
focale asociate cu descărcări de complex vârf undă 
bilateral sincrone şi patt ern electroclinic asemă-
nător sindromului Lenox-Gastaut (16;38). La aceşti  
pacienţi controlul total al crizelor este imposibil 
(16). Riscul apariţiei crizelor rezistente la tratament 
este corelat cu numărul mare al tuberilor corti cali, 
cu localizarea lor în arii epile ptogene, cu ti pul 
crizelor la debut şi ti mpul scurs de la începerea 
tratamentului anti epilepti c până la controlul 
crizelor (38;41). Tipul anomaliilor electo ence falo-
grafi ce infl uenţează evoluţia cri zelor. Factori de 
prognosti c nevaforabil al epi lepsiei în ST sunt: 
debutul precoce al crizelor, sub vârsta de 1 an, 
prezenţa mai multor ti puri de crize (spasme in-
fanti le, crize parţiale simple sau complexe, drop 
att ack, absenţe ati pice), mo difi cări electro encefalo-
grafi ce de ti p descărcări multi focale şi/sau se-
cundar bilateral sincrone, apariţia de noi focare 
epileptogene electro ence falografi c în ti mpul 
evoluţiei (16;38). Pa cienţii cu epilepsie refractară 
la tratament me dica mentos necesită evaluare 
pentru chirurgia epilepsiei (48).

Studii recente atestă efectul benefi c asupra cri-
zelor epilepti ce, dar şi asupra modifi cărilor elec -
troencefalografi ce al inhibitorilor de mTOR (ra pami-
cina şi derivaţii săi), tratamentul cu inhi bitori de 
mTOR putând consti tui o alternati vă pentru 
tratamentul epilepsiei refractare în ST. Se şti e că 
mutaţia oricărei gene TSC determină inac ti  varea 
proteinelor sinteti zate de aceste gene, hamarti na şi 
tuberina, consecinţa fi ind hi peracti varea căilor sem-
nalizatoare pentru ţinta mamaliană a rapa micinei 
(mTOR), ce are ca efect creştere celulară anormală, 
proliferare în exces şi geneză tumorală. Rapamicina 
antagonizează efectul pierderii funcţiei proteinelor 
genelor TSC (inhibă căile mTOR), efi cienţa ei în tra-
tamentul tumorilor asociate scle rozei tuberoase 

(AML renal, limfangio leio mio ma toza pulmonară, 
SEGA) fi ind dovedită de mai mulţi ani (49;50). 
Mecanismul prin care rapamicina de termină pre -
venirea crizelor epilepti ce nu este încă su fi cient 
cunoscut. Studii efectuate pe modele ani male au 
arătat că efectul este dependent de doză şi de 
momentul ad ministrării ei (49). Astf el, adminis-
trarea precoce, la şoarecii presimpto mati ci, înainte 
de apariţia sem nelor neurologice, previne dezvol-
tarea epilepsiei, dezvoltarea ano maliilor celulare şi 
moleculare la nivel cerebral, precum şi decesul 
precoce, şi de termină nor malizarea acti vităţii EEG. 
În schimb, tra tamentul tardiv aplicat după debutul 
semnelor neurologice determină doar scăderea 
numărului crizelor şi ameliorarea parţială a ano-
maliilor histo logice subiacente, prelungind supra-
vieţuirea şoa recilor deja simptomati ci. Nu este încă 
bine cunoscut momentul opti m al administrării 
rapa mi cinei la pacienţii cu ST şi epilepsie. Se ridică 
întrebarea dacă tratamentul trebuie iniţiat pro-
fi lacti c, la toţi pacienţii cu scleroză tuberoasă şi ano-
malii electroencefalografi ce chiar înainte de apariţia 
crizelor şi dacă administrarea precoce de inhi bitori 
mTOR ar putea evita apariţia spasmelor infanti le şi, 
implicit, afectarea cogniti vă (49). Pe de altă parte, 
efectele adverse ale terapiei de lungă durată cu in-
hibitori de mTOR nu sunt sufi  cient cunoscute.

CONCLUZII 
Anomaliile electroencefalografi ce şi aspectul 

clinic al crizelor epilepti ce în ST sunt dependente 
de localizarea tuberilor corti cali cerebrali şi de 
procesul de maturare cerebrală. Ele sunt impli cate 
în evoluţia epilepsiei și în severitatea afec tării com-
portamental-cogniti ve. Descărcările mul ti  focale 
şi/sau sincronia secundară bilaterală, cât și apariţia 
de noi focare epileptogene electro ence falografi ce, 
vârsta precoce de apariţie a ano maliilor epile p-
ti forme, cât și debutul precoce al crizelor epilepti ce 
în ti mpul evoluţiei consti tuie factori de risc asociaţi 
cu evoluţia către epilepsie rezistentă la pacienţii cu 
scleroză tuberoasă. Se veritatea afec tării compor-
tamental-cogniti ve în ST este semni fi cati v deter-
minată de prezenţa anomaliilor multi  focale şi a 
sincroniei bilaterale secundare. Prezenţa hipsa-
ritmiei nu infl uenţează însă semnifi cati v evo luţia 
ulterioară a copiilor cu ST şi spasme infanti le/
epilepti ce. Controlul pre coce al crizelor şi ame-
liorarea modifi cărilor elec troencefalografi ce in-
teric tale ar putea ameliora evoluţia epilepsiei şi a 
aspectului comportamental cogniti v la pacienţii cu 
scleroză tu beroasă. În acest sens, este necesară 
îmbună tăţirea terapiei anti epilepti ce prin de-
celarea unor noi medicamente care să permită un 
con trol mai bun al crizelor epilepti ce la pacienţii cu 
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