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Οδώδεξ ζθιήνοκζε

• Νεονμδενμαηηθό πμιοζοζηεμαηηθό γεκεηηθό κόζεμα

• Κοηηανηθή αύλεζε θαη δηαθμνμπμίεζε

• αθώξ πενηγεγναμμέκμη, θαιμήζεηξ όγθμη 

(αμανηώμαηα) ζε δηάθμνα όνγακα, θονίςξ δένμα, 

ΚΝ θαη κεθνμύξ



Οδώδεξ ζθιήνοκζε
Γπηδεμημιμγία

• 2μ ζε ζοπκόηεηα κεονμδενμαηηθό κόζεμα μεηά ηε 

κεονηκςμάηςζε ηύπμο Ι

• Γπίπηςζε: 1/6000 γεκκήζεηξ

• Γπηπμιαζμόξ: 7-12/100 000 πιεζοζμμύ

– 50 000 άημμα ζηηξ ΗΠΑ

– 1 - 2 000 000 άημμα παγθμζμίςξ

O’Callaghan, Lancet 1998



Οδώδεξ ζθιήνοκζε
Γεκεηηθή βάζε

• TSC1 (9q34) - hamartin van Slegtenhorst, Science 1997

• TSC2 (16p13) - tuberin Kandt, Nat Genet 1992

• ΑΓ παναθηήναξ, 2/3 de novo μεηαιιάλεηξ

• Αολεμέκε εκενγμπμίεζε μδμύ mammalian target of 

rapamycin (mTOR)

– θοηηανηθή αύλεζε θαη δηαθμνμπμίεζε

– ζύκζεζε πνςηεσκώκ

– μεηαβμιηζμόξ



Οδώδεξ ζθιήνοκζε
Γεκεηηθή βάζε

• TSC2 > TSC1 

• TSC2 > TSC1 ζε ζπμναδηθέξ πενηπηώζεηξ

• TSC1 = TSC2 ζε μηθμγεκείξ πενηπηώζεηξ

• Γμκαδηθόξ μςζασθηζμόξ

Jones, Hum Mol Genet 1997;            

Sancak, Eur J Hum Genet 2005



Κιηκηθή εηθόκα



Οδώδεξ ζθιήνοκζε
Κιηκηθή εηθόκα

• Γηενμγέκεηα (βανύηεηα, ζοζηήμαηα πμο πνμζβάιιμκηαη)

• ΚΝ: 90% πενηπηώζεςκ

• Δένμα, κεθνμί, θανδηά, μάηηα, πκεύμμκεξ, ήπαν

• Ηιηθημελανηώμεκε πνμβμιή



Δενμαηηθέξ εθδειώζεηξ

• Τπμμειακςηηθέξ θειίδεξ (90%)

(μέπνη 2 πν)

• Δενμαηηθέξ θειίδεξ δίθεκ “θμμθεηί”

• Αγγεημσκώμαηα πνμζώπμο (70%)

(όρημε παηδηθή ειηθία/εθεβεία)

• Ικώδεηξ πιάθεξ ζημ μέηςπμ (25%)
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Δενμαηηθέξ εθδειώζεηξ

• αγνέ δενμαηηθέξ βιάβεξ (50%)

(ζπίιμη ζοκδεηηθμύ ηζημύ)

• Πενημκύπηα ηκώμαηα (20%)
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Νεονμιμγηθέξ εθδειώζεηξ

• Γπηιερία 

– 70-90%, > 80% έκανλε ζηα 3 πνώηα πνόκηα δςήξ

– βνεθηθμί ζπαζμμί, εζηηαθέξ/γεκηθεομέκεξ θνίζεηξ

• Νμεηηθή οζηένεζε

– 45% (30% βανεηά, 15% ήπηα-μέηνηα)

Curatolo, Lancet Neurol 2015



Νεονμροπηαηνηθέξ δηαηαναπέξ 

• Αοηηζμόξ 40-50%

• ΔΓΠΤ 30-50%

Curatolo, Lancet Neurol 2015
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Νεονμιμγηθέξ/κεονμροπηαηνηθέξ εθδειώζεηξ

Ακηηθαημπηνίδμοκ δμμηθέξ ακςμαιίεξ ΚΝ

Φιμηώδεηξ θαη οπμθιμηώδεηξ όδμη

Βιάβε ηεξ ιεοθήξ μοζίαξ

Τπμεπεκδομαηηθά μδίδηα

Τπμεπεκδομαηηθό γηγακημθοηηανηθό 
αζηνμθύηηςμα (SEGA)



Κανδηαθά ναβδμμοώμαηα 50-60%

• θαιμήζεηξ όγθμη, μμκήνεηξ/πμιιαπιμί

• εμβνοηθή/βνεθηθή δςή - οπμπςνμύκ

• απόθναλε νμήξ, αννοζμίεξ

• Νεθνηθά αγγεημμομιηπώμαηα 75%

• μεηά ηεκ εθεβεία

• aημμνναγία

• θύζηεηξ (50%)

Γθδειώζεηξ από άιια όνγακα

Baskin Pediatr Radiol 2008



Γθδειώζεηξ από άιια όνγακα

Αμανηώμαηα αμθηβιεζηνμεηδμύξ >50%

• ζοκήζςξ αζομπηςμαηηθά

Λεμθαγγεημιεημμοςμάηςζε πκεομόκςκ (40%)

• εκήιηθεξ γοκαίθεξ

• ορειή κμζενόηεηα/ζκεζημόηεηα

Curatolo, Lancet 2008; Baskin Pediatr Radiol 2008



Γθδειώζεηξ από άιια όνγακα

• Οπέξ ζηεκ μδμκηηθή αδαμακηίκε

• Ικώμαηα μύιςκ

• Οζηηθέξ θύζηεηξ

• Αμανηώμαηα ΓΓ, επαηηθέξ 

θύζηεηξ, ανηενηαθά ακεονύζμαηα

Korol, J Periodontol 2008



Ηιηθημελανηώμεκε πνμβμιή

Curatolo, Lancet 2008



Νμζενόηεηα/Θκεηόηεηα

• Νεονμιμγηθέξ επηπιμθέξ

– θανμαθμακζεθηηθή επηιερία, επηιεπηηθό status

– SEGA / οδνμθέθαιμξ

• Νεθνηθή κόζμξ

– αημμνναγία, κεθνηθή ακεπάνθεηα (AML, πμιοθοζηηθή κόζμξ)

• Κανδημπκεομμκηθέξ επηπιμθέξ

– αννοζμίεξ, θανδηαθή ακεπάνθεηα

– LAM



Δηάγκςζε



Δηαγκςζηηθά θνηηήνηα
International TSC Conference 2012

Γεκεηηθά δηαγκςζηηθά θνηηήνηα

• Παζμγόκμξ μεηάιιαλε ζε 

TSC1 ή TSC2

• Μεηαιιάλεηξ πμο δεκ είκαη 

ζαθώξ παζμγόκεξ δεκ ανθμύκ 

γηα δηάγκςζε

• Μεηάιιαλε δεκ ακηπκεύεηαη ζε 

10-25%

Κιηκηθά δηαγκςζηηθά θνηηήνηα

2 μείδμκα ή 1 μείδμκ θαη ≥ ειάζζμκα

Μείδοκα Χαραθηερηζηηθά
1.Αγγεημΐκςμα πνμζώπμο / ηκώδεξ πιάθα μεηώπμο
2.Ικώμαηα μκύπςκ
3.Τπμμειακςηηθέξ θειίδεξ (> 3)
4.αγνέ βιάβεξ
5.Αμανηώμαηα αμθηβιεζηνμεηδμύξ
6.Φιμηώδεηξ δοζπιαζίεξ
7.Τπμεπεκδομαηηθά μδίδηα
8.SEGA
9.Κανδηαθό ναβδμμύςμα
10.Λεμθαγγεημιεημμομμάηςζε
11.Νεθνηθό αγγεημμομιίπςμα

Ειάζζοκα ταραθηερηζηηθά
1.Γκηοπώμαηα ζηεκ μδμκηηθή αδαμακηίκε
2.Αμανηςμαημεηδείξ πμιύπμδεξ μνζμύ
3.Οζηηθέξ θύζηεηξ
4.Βιάβε ιεοθήξ μοζίαξ
5.Ικώμαηα μύιςκ
6.Με κεθνηθό αμάνηςμα 
7.Απνςμαηηθέξ θειίδεξ αμθηβιεζηνμεηδμύξ
8.Δενμαηηθέξ θειίδεξ δίθεκ «θμμθεηί»
9.Πμιιαπιέξ κεθνηθέξ θύζηεηξ



Δηαγκςζηηθά θνηηήνηα
International TSC Conference 1998

Κιηκηθά βέβαηε δηάγκωζε οδώδοσς ζθιήρσκζες (definite):
2 μείδμκα παναθηενηζηηθά ή 1 μείδμκ παναθηενηζηηθό θαη 2 ειάζζμκα
Κιηκηθά πηζακή δηάγκωζε οδώδοσς ζθιήρσκζες (probable):
Έκα μείδμκ παναθηενηζηηθό θαη έκα έιαζζμκ
Κιηκηθά δσκαηή δηάγκωζε οδώδοσς ζθιήρσκζες (possible):
1 μείδμκ παναθηενηζηηθό ή 2 ή πενηζζόηενα ειάζζμκα 

Μείδοκα Χαραθηερηζηηθά
1. Αγγεημΐκςμα πνμζώπμο / ηκώδεξ πιάθα 

μεηώπμο
2. Ικώμαηα μκύπςκ
3. Τπμμειακςηηθέξ θειίδεξ (> 3)
4. αγνέ βιάβεξ
5. Αμανηώμαηα αμθηβιεζηνμεηδμύξ
6. Φιμηώδεηξ όδμη
7. Τπμεπεκδομαηηθά μδίδηα
8. SEGA
9. Κανδηαθό ναβδμμύςμα
10. Λεμθαγγεημιεημμομμάηςζε
11. Νεθνηθό αγγεημμομιίπςμα

Ειάζζοκα ταραθηερηζηηθά

1. Γκηοπςμαηα ζηεκ μδμκηηθή αδαμακηίκε
2. Αμανηςμαημεηδείξ πμιύπμδεξ μνζμύ
3. Οζηηθέξ θύζηεηξ
4. Βιάβε ιεοθήξ μοζίαξ
5. Ικώμαηα μύιςκ
6. Με κεθνηθό αμάνηςμα 
7. Απνςμαηηθέξ θειίδεξ αμθηβιεζηνμεηδμύξ
8. Δενμαηηθέξ θειίδεξ δίθεκ «θμμθεηί»
9. Πμιιαπιέξ κεθνηθέξ θύζηεηξ



ομβμιή γεκεηηθήξ ζηε δηάγκςζε

• Δηάγκςζε αζζεκώκ πμο δεκ πιενμύκ θιηκηθά

θνηηήνηα

• Πνμζομπηςμαηηθή δηάγκςζε/γεκεηηθή ζομβμοιή

• Μεηαιιάλεηξ δεκ ακηπκεύμκηαη ζε 10-25% αζζεκώκ 

με θιηκηθά βέβαηε κόζμ



Θεναπεία

Παναθμιμύζεζε



Θεναπεία
ομπηςμαηηθή

• Γπηιερία

– βηγθαμπαηνίκε γηα βνεθηθμύξ ζπαζμμύξ

– ΑΓΦ γηα άιιεξ μμνθέξ επηιεπηηθώκ θνίζεςκ

– πεηνμονγηθή επηιερίαξ, VNS, θεημγόκμξ δίαηηα

• Υεηνμονγηθή ζεναπεία γηα SEGA/AML

• Θεναπεοηηθή πανέμβαζε γηα κεονμροπηαηνηθέξ δηαηαναπέξ

• Δηαπνμκηθή παναθμιμύζεζε γηα ακάπηολε επηπιμθώκ



Δηαπνμκηθή παναθμιμύζεζε 

ΚΝ

– MRI εγθεθάιμο θάζε 1-3 πν μέπνη ειηθία 25 πν. Γάκ 

ύπμπηα εονήμαηα, ζοπκόηενα (3-6 μήκεξ)

– Πνμζομπηςμαηηθό ΗΓΓ ζε βνέθε

– Screening TAND



Δηαπνμκηθή παναθμιμύζεζε 

Λμηπά όνγακα

– MRI θμηιίαξ θάζε 1-3 πν, κεθνηθή ιεηημονγία/ανηενηαθή 

πίεζε εηεζίςξ

– CT ζώναθμξ ζε εκήιηθεξ γοκαίθεξ θάζε 5-10 πνόκηα

– ECHO θανδηάξ θάζε 1-3 πνόκηα μέπνη οπμζηνμθή 

ναβδμμοςμάηςκ

– Οθζαιμμιμγηθόξ έιεγπμξ εηεζίςξ

– Κιηκηθόξ έιεγπμξ δένμαημξ εηεζίςξ

– Πακμναμηθή αθηηκμγναθία δμκηηώκ ζε ειηθία 7 πν



• εμαζία ζοκενγαζίαξ πμιιώκ εηδηθμηήηςκ

• εμαζία μεηάβαζεξ από παηδηαηνηθέξ ζε 

οπενεζίεξ ογείαξ εκειίθςκ



Μμνηαθή βάζε θαη 

κεόηενεξ ζεναπεοηηθέξ πνμζεγγίζεηξ



Οδώδεξ ζθιήνοκζε
Γεκεηηθή βάζε

• TSC1 (9q34) – hamartin

• TSC2 (16p13) – tuberin

• Γηενμδημενέξ

• Tumor suppressor genes



mTOR

• mTOR: mammalian Target Of Rapamycin

• Κηκάζε ζενίκεξ/ζνεμκίκεξ

• Κεκηνηθόξ νοζμηζηήξ πμιιώκ θοηηανηθώκ ιεηημονγηώκ

Κοηηανηθόξ 
πμιιαπιαζηαζμόξ

Αγγεημγέκεζε

Μεηαβμιηζμόξ mTOR



Γκενγμπμίεζε ημο mTOR

mTOR εκενγμπμηείηαη από αολεηηθμύξ πανάγμκηεξ μέζς ηεξ μδμύ ηςκ 

PI3K/Akt

Υποδοσέαρ Αςξηηικόρ παπάγων

PI3K

Akt

mTOR

Κςηηαπικόρ 

πολλαπλαζιαζμόρ

Αγγειογένεζη

Μεηαβολιζμόρ

Σύνθεζη 

ππωηεϊνών



Ακαζημιή ημο mTOR
PTEN θαη TSC1/2 ακαζηέιιμοκ ιεηημονγία αολεηηθώκ παναγόκηςκ  

μέζς ακαζημιήξ ηεξ ιεηημονγίαξ ημο mTOR

Υποδοσέαρ Αςξηηικόρ παπάγων

PI3K

Akt

mTOR

Κςηηαπικόρ 

πολλαπλαζιαζμόρ

Αγγειογένεζη

Μεηαβολιζμόρ

Σύνθεζη 

ππωηεϊνών 

�

PTEN

TSC1

TSC2



Θνεπηηθμί πανάγμκηεξ θαη
εκενγμπμίεζε ημο mTOR

 Υαμειά επίπεδα ζνεπηηθώκ 
παναγόκηςκ απεκενγμπμημύκ 
mTOR μέζς TSC πνςηεσκώκ

mTOR

PI3K

Akt
TSC1

TSC2

↓ Nutrients

mTOR

PI3K

Akt

TSC1

TSC2

↑ Nutrients

Ενεπγοποιημένορ 

mTOR

Έκθπαζη γονιδίων

Κςηηαπικόρ 

πολλαπλαζιαζμορ

Αγγειογένεζη

 Τρειά επίπεδα ζνεπηηθώκ 
παναγόκηςκ “μπιμθάνμοκ” 
πνςηεσκεξ TSC θαη εκενγμπμημύκ 
mTOR 



Γκενγμπμίεζε ηεξ μδμύ ημο mTOR ζηεκ 
μδώδε ζθιήνοκζε

• Απώιεηα ιεηημονγίαξ 

ζομπιέγμαημξ TSC1/TSC2

• Σμ ζύμπιεγμα TSC1/TSC2 

απμηειείηαη από tumor 

suppressor proteins πμο 

ακαζηέιιμοκ ηεκ μδό ημο mTOR

• Απεκενγμπμίεζε ημο TSC1/TSC2 

μδεγεί ζε αολεμέκε δνάζε ημο 

mTOR θαη ακάπηολε όγθςκ
Inoki, Nat Cell Biol. 2002; Jaeschke, J Cell Biol. 2002;
Dan, Biol Chem. 2002;Baskin, Pediatr Radiol. 2008

TSC1TSC2

AktPI3K

Ras

Nutrients

Growth Factor

Signaling

Protein  Synthesis 

4E-BP1

elF-4E

S6

S6K1

mTOR
TORC1

IGF-1R

Abl

PTEN

mTOR
TORC2

Actin 

Cytoskeleton 

Raptor Rictor

IRS-1

Everolimus

mLST8 mLST8



Γκενγμπμίεζε ηεξ μδμύ ημο mTOR ζηεκ 
μδώδε ζθιήνοκζε

• Πνςημπαζείξ όγθμη από αζζεκείξ με μδώδε ζθιήνοκζε 

θαη TSC+/- πμκηίθηα mice εθθνάδμοκ ορειά επίπεδα 

εκενγμπμηεμέκμο mTOR

• ε πεηναμαηόδςα, ζεναπεία με ακαζημιείξ mTOR μεηώκεη 

θοηηανηθό πμιιαπιαζηαζμό ζε όγθμοξ θαη πνμθαιεί 

απόπηςζε

Kwiatkowski, Hum Mol Genet. 2002; Jaeschke, Cell Biol. 2002; 
El-Hashemite, Lancet. 2003; Kenerson, Cancer Res 2002;
Brugarolas Cancer Cell 2003; Kenerson Pediatr Res 2005



Δμμηθέξ ακςμαιίεξ ΚΝ 
ζε μδώδε ζθιήνοκζε

Φινηώδεηο όδνη SENs SEGAsΒιάβε ιεπθήο νπζίαο



Γκενγμπμίεζε mTOR πνμθαιεί 
μγθμγέκεζε ζηεκ μδώδε ζθιήνοκζε

Μεηάιιαμε Κπηηαξηθόο 

πνι/ζκόο

Μεηαλά-

ζηεπζε

Σρεκαηηζκόο 

όδσλ

Δλεξγνπνίεζε 

mTOR 

Crino, Neurology 2010



Δπηιεςία Απηηζκόο Ννεηηθή πζηέξεζε

Παζνινγηθή 

κνξθνινγία 

λεπξώλσλ κε 

δηόγθσζε ζώκαηνο 

θαη δελδξηηώλ 

Παζνινγηθή 

ιεπθή νπζία

Γκενγμπμίεζε mTOR θαη άιιεξ κεονμιμγηθέξ 
εθδειώζεηξ ζηεκ μδώδε ζθιήνοκζε

Γηαθνπή 

δηαζύλδεζεο 

GABAεξγηθώλ 

λεπξώλσλ

Γηαηαξαρή 

ηζνξξνπίαο 

πόισζεο/

απνπόισζεο 

λεπξώλσλ

Παζνινγηθή 

πξόζιεςε 

γιπθόδεο από 

αζηξνθύηηαξα

Παζνινγηθόο 

αξηζκόο/ 

ιεηηνπξγία 

ζπλάςεσλ

Γηαηαξαρή 

ζύλζεζεο 

πξσηετλώλ

Napolioni Brain & Dev 2009

Δλεξγνπνίεζε mTOR 



Ακαζημιείξ ημο mTOR



Ακαζημιείξ ημο mTOR 
ζηεκ μδώδε ζθιήνοκζε

.

.



Ακαζημιείξ mTOR
Ραπαμσθίκε

• Μαθνμιίδε

• Ακηημοθεηηαζηθό

• Δνάζε ζε θοηηανηθό 
πμιιαπιαζηαζμό μέζς 
ακαζημιήξ mTOR

• Ακμζμθαηαζημιή μεηά από 
μεηαμμζπεύζεηξ μνγάκςκ

Rapamycin

H

OH

O O OH

O
OO

N

O
O
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O
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Ραπαμοθίκε θαη μδώδεξ ζθιήνοκζε

• Μείςζε μεγέζμοξ SEGA

Franz, Ann Neurol 2006

• Μείςζε μεγέζμοξ AML θαη βειηίςζε 

πκεομμκηθήξ ιεηημονγίαξ ζε αζζεκείξ με LAM

Bissler, NEJM 2008



Ακαζημιείξ mTOR
Everolimus

• Πανάγςγμ ναπαμοθίκεξ

• Θεναπεία νεομαημεηδμύξ 
ανζνίηηδαξ, ζομπαγώκ 
όγθςκ

Bruyn Ann Rheum Dis 2008; 

Figlin J Natl Compr Canc Netw 2008
Everolimus
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Everolimus

• Από ημο ζηόμαημξ ακαζημιέαξ mTOR

• Υνόκμξ εμίζεηαξ δςή πενίπμο 30 ώνεξ

Κοηηανηθόξ 
πμιιαπιαζηαζμόξ

Αγγεημγέκεζε

Μεηαβμιηζμόξ mTOR

FKBP12

E



Everolimus θαη SEGA

• EXIST1

– Μείςζε μεγέζμοξ SEGA ζε όιμοξ ημοξ αζζεκείξ

– >35% αζζεκώκ μείςζε μεγέζμοξ SEGA >50%

– Γκδεπμμέκςξ πνεηάδεηαη μαθνμπνόκηα πμνήγεζε

– ημμαηίηηδα, ιμημώλεηξ

– Έγθνηζε από FDA/EMA γηα ζεναπεία αζζεκώκ με SEGA

Franz, Lancet 2013; Franz, Lancet Oncol 2014



Everolimus θαη 
άιιεξ κεονμιμγηθέξ εθδειώζεηξ

• Γπηιερία

– ζημηπεία από case reports θαη μηθνέξ ζεηνέξ

– EXIST 3/EPISTOP ζε ελέιηλε

• Νεονμροπηαηνηθέξ εθδειώζεηξ

– 4 θιηκηθέξ μειέηεξ ζε ελέιηλε



Everolimus θαη 
ζοζηεμαηηθέξ εθδειώζεηξ

• Θεναπεία εθιμγήξ γηα κεθνηθά αγγεημμομιηπώμαηα

Bissler, Lancet 2013

• Σμπηθή πνήζε γηα αγγεημσκώμαηα πνμζώπμο 
Park, Dermatology 2014



ομπενάζμαηα

• Πμιοζοζηεμαηηθό γεκεηηθό κόζεμα-ειηθημελανηώμεκε πνμβμιή

• Νμζενόηεηα θαη ζκεηόηεηα θονίςξ από κεονμιμγηθέξ θαη 

κεθνμιμγηθέξ εθδειώζεηξ

• Θεναπεία ζομπηςμαηηθή–δηαπνμκηθή παναθμιμύζεζε αζζεκώκ

• Δηαιεύθακζε μμνηαθήξ βάζεξ με ζεμακηηθέξ επηπηώζεηξ ζε 

δηάγκςζε θαη ζεναπεία


