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TSC och genetik

• Incidens:  1: 6.000 - 1:10.000 levande födda

• Pojkar = flickor

• Autosomalt dominant sjukdom

• Varierande expressivitet



TSC: loss-of-function mutationer                    

i 2 olika gener

• TSC 1  genen  31 % kodar för prot hamartin

• TSC 2   genen  69 % kodar för prot tuberin

• 2/3 är sporadiska fall =de novo mutationer

• 1/3 familjära (nedärvda)



NMI (No mutation identified)

Hittills vid klinisk TSC diagnos hittat mutation i 85-87 %

• Studie fann patogena varianter hos 93/94 (99%) barn med klinisk TSC

Nine (10%) subjects had mosaicism

(Ogorek, 2020)

• Studie Polen 54 barn/vuxna WGS, MLPA, deep sequencing:

hittades mut i 93% ( bla. 10 intronic splice site mutations)

(Babol-Pokora, 2021)

• Inga belägg för “TSC 3”



(Moavero 

2021)
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Mutationer i TSC gener

överaktivitet i mTOR pathway →

utvecklas dysmorf vävnad +  benigna tumörer i många organ

I hjärnan:

• Okontrollerad celltillväxt

• Abnorm

celldifferentiering och

migration



Brain

• Cortical tubers

• SENs

• SEGAs

• Seizures

• Neurodevelopmental delay

• Psychological disorders

Kidney

• Angiomyolipoma

• Renal cysts

• Polycystic kidney disease

Heart

• Cardiac rhabdomyomas

Lungs

• LAM

Skin

• Facial angiofibromas

• Fibrous facial plaques

Skin

• Hypomelanotic macules

• Shagreen patches

Eye

• Retinal hamartoma



Mekanismer för epileptogenicitet

i tuber

• Tuber anfallsfokus!

Epileptogenes i tuber: 

• ↑  NMDA receptorer i synapser →  ↑ excitation

• ↓  GABA receptorer  ”GABAergic immaturity” → ↓ hämning  
(Aronica 2014, 2020)

• Antal tuber i cortex korrelerar med svårighetsgrad av

epilepsin och kognitiv funktion



Epilepsi vid TSC

• Totalt får 85%  ep. 

• 63% ep <1år,  75% < 2år                    

• 39%  epileptiska spasmer (mindre hyps!!)

• 68%  fokala anfall (före under el. efter spasmer)

• 20% fokala + spasmer samtidigt 

(Nabbout 2019)

• många utv. senare multipla anfalls-typer (ev. Lennox-Gastaut)

• 2/3 terapiresistent ep

(Curatolo, 2015)



Beh av epilepsi vid TSC

Epileptiska spasmer

vigabatrin (VGB) 1:a handspreparat 100-150mg/kg/d. 

Om ej effekt ≤2v: ACTH/prednisolon

(Chiron 1997, Guidelines 2021)

Fokala anfall finns ej starka evidens för val av ASM 

***  Internat.Guidelines: Följ generella riktlinjer för    

epilepsibeh. utifrån anfallstyp                (Northrup 2021)                                                               

*** Europeiska Guidelines:

Om <1åå: VGB  (Overwater 2015)

Om >1år:  topiramate/ oxcarbazepin/ karbamazepin

(Curatolo, Nabbout 2018)

• Överväg epil.kirurgi, everolimus, CBD, ketogen kost  



Inhibitorisk synaps

With permission dr Rogawski

VGB hämmar GABA transaminas → ↑ GABA i hjärnan



Epilepsi och cognitive outcome

• Snabbare anf. kontroll korrelerar starkt till bättre neurol
utveckling (Bombardieri 2010, Overwater2015)

• Flera studier visat korrelation mellan refraktär ep och dålig 
kognitiv outcome vid TSC

(Capal 2017, Moavero 2019)

Kan man minska risk för IF/ASD/ refraktär ep                                        
om beh epilepsin tidigare?



Kan man predicera anfall? 
Kan EEG vara biologisk markör?

• Retrospektiv studie av utv. av hypsarrythmi:                                         

tog 3-10 v. från försämring av EEG till start av Infantila spasmer

(Philippi, Epilepsia, 2008)

• Prospektiv studie TSC:  

Epileptiska anfall föregicks av en gradvis försämring av EEG    

(Domanska-Pakiela 2013)

• “Scalp EEG spikes predict impending epilepsy in TSC infants”

Interiktal epileptiform akt. predicerade kommande epilepsi hos 

77% av anf.fria barn. 

Slutsats: 1-hour awake and asleep EEG =biomarker for  

ongoing epileptogenesis (Wu, 2019)



Early epileptiform EEG activity in infants with tuberous sclerosis 

complex predicts epilepsy and neurodevelopmental outcomes 

(De Ridder, 2021)

• Ju yngre vid debut av spikes på EEG → associerat till           

sämre outcome kognition + språk + motorik vid 24 mån

+ högre risk drug-resistant epilepsy 

• Kan tidig kontroll av EEG avvikelser ge bättre kognitiv 
outcome?



”A race against time”

Finns ”window of opportunity”?

(Curatolo 2018)

=TSC Assoc. 

Neuropsykiatric 

Disorders



Studie tidig preventiv VGB

Öppen studie 45 barn, diagnos TSC <2 mån, 

Jämförde

1) standard treatment = vigabatrin efter anfallsstart

2) preventive treatment =  EEG var 6:e vecka 

vigabatrin startades när multifokal epileptiform akt.

sågs på EEG - men före kliniska anfall

Outcome preventiv beh. vid 2 års ålder : 

• Fler patienter anfallsfria + färre drug-resistant epilepsy

• Lägre frekvens IF
(Jozwiak S, 2011)



EPISTOP study
(Kotulska et al 2020)

• RCT, preventiv eller standard VGB

• Multicenter. Europa + Australien                                                                            
10 center: 6 centra randomisering, 4 centra fixed=open study.   

• 94 barn TSC ≤4 må. utan anfall följdes m videoEEG 1 g/mån

• Preventiv = VGB när fick epil. akt på EEG

• Standard =  VGB vid elektrografiska anf på EEG eller kliniska anfall

• Primary endpoint: time to first clinical seizure

• Följdes 24 mån



Resultat EPISTOP 
vid 24 mån. uppföljning

Preventiv VGB signifikant minskad risk

• Kliniska anfall

• Drug-resistant epilepsy 

• Infantila spasmer (ingen i preventiv grp fick IS)

Dock ingen skillnad i kognitiv utveckling el autism mellan 

grupperna



Pågår: PREVeNT studien (USA)

• RCT

• Randomiseras: vigabatrin eller placebo tills  24 mån 
ålder

• primary outcome: Neurologisk utveckling (Bayley 
Scale) vid 24 mån



Preventiv VGB?

Internationella guidelines 2021: 

• Resultat preventiv beh lovande men kan ej   

rekommenderas universellt 

• Rekommenderas regelbundna EEG (var 6 v.) från diagnosen           
för möjlig tidig intervention 

(Northrup 2021)



Frågeformulär till ep. centra 
i 23 länder om VGB preventivt

• 70%  gör regelbundna EEG före anfall

• 52%  behandlar preventivt med VGB

(Slowinska2021)



Hur länge beh VGB? 

• Guidelines:  Ej klart hur länge beh med VGB:   6 mån  →  2år

• Balans: minimera toxicitet – undvika spasm-recidiv

• Ökad risk recidiv IS vid TSC  jf andra etiologier            (Djuric 2014)

• Lägre doser 50-120 mg/kg = högre risk recidiv    (Hussein SA 2018)

Biverkningar VGB

• Synfältsdefekt – perifer, bilat 

**Lägre frekv barn jf vuxna (18%-34%), relateras till exposition 
(dos och duration)

**Gör Visual Field Screening (medverkan!), ERG och/eller OTC

• MR signal förändringar (thalamus, basala ganglier, hjärnstam)                            
är transienta + reversibla



preventiv beh med 
mTOR inhibitors

• Pågår studie USA (Krueger)

• Beh mTOR hämmare före anf.start



Ep. kirurgi

Internationella + Europeiska guidelines:

• Gör ep.kirurgibedömning efter bristande effekt av 2 

ASM.   ssk om yngre / regression

• Studier: ca hälften blir anfallsfria       (Vannicola 2021)

• Tuberresektion / Laserablation (LITT) används 

(Treiber 2020)



mTOR-hämmarbeh vid epilepsi
Adjunctive everolimus therapy for treatment-resistant focal-onset seizures 

associated with tuberous sclerosis (EXIST-3): a phase 3, randomised, double-
blind, placebo-controlled study     

French JA et al, Lancet 2016

• Prospektiv, RCT, 99 centra / 25 länder

• everolimus som tilläggsbeh vid terapiresistent ep                                      
m. fokala anfall vid TSC

• Jämförde:

3–7 ng/mL (low exposure)  everolimus

9–15 ng/mL (high exposure)  everolimus

placebo 



366 patienter inkluderades:

• Ålder: 2–65 år

• Median ålder 10.1 år

• 78% <18 år

• 178 (49%) prövat ≥ 6 AED



RESPONS RATE (antal 50% 
anfallsred):

Evero Hög    40.0%

Evero  Låg    28.2%

Placebo        15.1%

MEDIAN % REDUKTION

Evero Hög    39.6%

Evero Låg     29.3 %

Placebo       14.9%

ANFALLSFRIA

Evero Hög     3.8 %

Evero Låg 5.1 %

Placebo         0.8 %



post-hoc analysis of the phase 3 

EXIST-3 trial

299 pediatriska pat

Respons:

<6 år:  lågdos 30% -- högdos  60% -- plac 18%

>6 år:  lågdos 27 % -- högdos  30%  -- plac 13%

(Curatolo 2018)

YNGRE barn bättre effekt!



BIVERKNINGAR

Placebo Evero LÅG
Evero HÖG

Any adverse
event

77% 92% 95%

Stomatit 9% 55% 64%

Diarre 5% 17% 22%

Nasofaryngit 16% 14% 16%

Övre luftvägs
infektion
---------------

13% 13% 15%

Hyperkole
sterolemi

1% 5% 7%

Hypertri
glyceride
mi

2% 5% 6%



Everolimus for treatment-refractory seizures in TSC
Long-term extension of a randomized controlled trial

(Franz D et al 2018)

Prospektiv, öppen, long-term, everolimus (mål konc: 3–15 ng/mL)

Antal Responders:

• vecka 18 30.2%     (n= 361)

• 1 år 38.8%     (n= 358) 

• 2 år 41%         (n = 229)

Effekten bestod

INGA NYA biverkningar jämfört med RCT!



mTOR hämmare vid autism

• RCT 

• everolimus jämfört  placebo 

• barn utan ep 

• 32 barn,  4-17 år

• bedömning IF + autism

• ingen sign. skillnad
(Overwater 2019)





Cannabidiol fokala anfall + TSC

RCT jämförde 

• CBD 25 mg/kg/d --- CBD 50 mg/kg/d --- placebo

• Multicenter, 1-65 år, median 11.4 år

• 224 randomiserade

• Primary outcome: ändring i anfallsfrekv CBD jf placebo

• 4 v baseline + 16 v beh

(Thiele E, 2021)



(Thiele E, 2021)

CBD i båda doserna = signifikant bättre effekt  jf placebo



CBD50 CBD25 placebo

Diarre 56 %         31            25

Somnolens        26 %         13             9

↑ ALAT               22 %         12             0

Avbröt pga biv.   14 %         11             3

Biverkningar

Båda CBD-doserna samma effekt        

men lägre dosen färre biverkningar



Nya beh TSC:

Cancerforskning:

metformin används 

Diabetes typ2

metformin aktiverar 

AMPK  

→ inhibition of 

mTOR  

→ nedsatt tillväxt 

av cancer celler 

Detta via påverkan 

på TSC2

(Dowling 2007)



RCT Metformin vid TSC
(Amin…O´Callaghan 2021)

• RCT, 3 TSC centra i England,

• randomisering till metformin eller placebo

• 55 pat. inkluderade, 33% barn

• 12 mån beh

• Inklusionskriterier: TSC + >10 år + AML > 1 cm volym 

(angiomyolipom njuren)

• Primary outcome:  volym-ändring AML

• Secondary outcome: volym-ändring SEGA, 

anfallsfrekvens, angiofibrom ansiktet, beteende (Bailey)



Resultat RCT Metformin

Met Placebo

AML +8.9% +7.6%      ej sign.

SEGA (n=27) -20.8% -3.1%      sign

Anfall (n=21,mean reduktion)         -43.7% -3.1%      sign

Angiofibrom ej significant ändring

Behavior ej significant ändring

Biv: få och lindriga 



Lite om symtomatiska rabdomyom …

• Rabdo ses hos 2/3 av spädbarn m TSC

• Symtomatisk: hjärtsvikt och rytmrubbningar

• Review av publicerade fall (mest case reports) där mTOR
hämmare prövats

• 41 barn

• Flesta beh. neonatalt, yngsta dag 2 

• 91% god tumörminskning av mTOR hämmare

• Milda biverkningar

(Sugalska M, 2021)



Ovanligt TSC 

symtom:

Aneurysm i 

stora kärl mest 

bukaorta.

Flertal 

fallbeskrivningar!

Stor mortalitet!

Fall ALB: 

2-årig pojke: 

stort aneurysm 

bukaorta

Opererad med 

graft.

Gott förlopp!



TSC Clinic

Multidisciplinärt team ALB

Patientdiskussioner - möte 1g/ mån 

Vi tar emot remisser ”utifrån”- bedömning med/utan patient

Remiss till Sofia Ygberg

Patient

Barnneurolog

Sjuksköterska

/koordinator

Onkolog

Neurokirurg

Barn nefrolog
Neuroradiolog



Tack för 

uppmärksamheten!


