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Хвора С., 6 міс.  Госпіталізована у відділення з 

скаргами на:

- судомні напади, які проявляються у вигляді спазмів, 

різких згинань верхній кінцівок і тулуба. Напади 

виникають після пробудження, тривають 5-10 хв, 

розвиваються на фоні нормальної температури, 

напади судом медикаментозно важко корегуються.

- Гіпопігментовані п'ятна на шкірі тіла-9 шт, 1 по типу 

“кава з молоком”.



Анамнез захворювання

• Вищевказані судомні напади виникли 

вперше 25.09.2015.

• Госпіталізована 28.09.2015 з діагнозом 

«Судомний синдром нез'ясованої  

етіології» 



Анамнез життя

• Дитина від першої вагітності, перших пологів. 

Пологи в 37 тижнів, в сідничному положенні. 

Застосовували кесарів розтин з приводу 

екстрагенітальної патології у матері.

• Ускладнений акушерський анамнез: 

Туберозний склероз, стан після видалення 

астроцитоми головного мозку. Rh- тип крові, 

ожиріння 1 ст. Атрофія зорового нерва. 



Анамнез життя

• Дитина закричала відразу. Оцінка за шкалою Апгар 

8-9 балів. Вага при народженні 2.330 кг, довжина 49 

см, окружність голови- 31 см, окружність грудей 31 

см. Виписана на 6 добу додому з масою 2.420 кг.  

Розвивалася відповідно до віку.

• Дитина знаходиться на штучному вигодовуванні з 

народження.

• Алергонамнез: харчової та медикаментозної алергії 

не має.

• Перенесені захворювання: не хворіла.



Сімейний анамнез
• У матері дитини з народження на шкірі тіла  спостерігаються 

депігментовані п'ятна. 

• У матері судоми виникли вперше в 4 роки, розцінені як 

фебрильні. В 6 років встановлений діагноз Туберозного 

склероза, тоді ж встановлений діагноз - Хронічний 

токсоплазмоз,  хоріоретиніт.

• У 14 років винили скарги на інтенсивний головний біль. Після 

обстеження на МРТ головного мозку виявлено об‘ємне 

утворення в лобній долі. З цього приводу була прооперована. 

За даними гістологічного обстеження - Астроцитома. Після 

операції судомні напади спостерігалися з частотою 1 раз на рік.

• У бабусі, по материнській лінії, з народження спостерігаються на 

шкірі депігментовані пятна, такі ж як у мами дитини. 

• Туберкульоз, венеричні захворювання, гепатит в родині 

заперечують.

• Алергоанамнез не обтяжений.



Шкірні прояви у матері дитини





Шкірні прояви у бабусі дитини







Об’єктивний статус

• Стан дитини середнього ступеню тяжкості, обумовлена 

неврологічною симптоматикою.

• Свідомість ясна,поведінка дитини спокійна. Велике 

тім'ячко 1.5*2 см, нормотонічне. Менінгіальні знаки 

відсутні. Будова тіла правильна. 

• Шкірні покриви блідо-рожевого кольору, 

• по всій поверхні тіла гіпопігментовані  п'ятна - 9 шт 

(0,3х0,5 см); гіперпігментовані  п'ятна по типу «кава з 

молоком» - 1 шт (розмір-0,5х4 см). 



Шкіра дитини С., 6 міс.





• Видимі слизові склер, ротової 

порожнини  фізіологічного забарвлення, 

слизова задньої стінки глотки не 

гіперемована. Піднебінні мигдалики не 

гіпертрофовані, без нальоту. Язик 

вологий, обкладений білим нальотом. 

Підшкірно жирова клітковина розвинута 

помірно. Лімфовузли- мікрополіаденія.



• Кістково-мязова система: гіпотонус мязів. При огляді 

кісткової системи звертають на себе увагу лобні 

бугри і розвернута грудна апертура.

• Дихання через ніс вільне, рівне. В легенях дихання 

жорстке, хрипи не прослуховуються.

• Межі серця в межах вікової норми, тони приглушені, 

вислуховується систолічний шум на верхівку, не 

проводиться. Ритм серця правильний. ЧСС 125/хв..

• Живіт симетричний, м'який, доступний глибокій 

пальпації. Печінка виступає з-під реберної дуги на 2.0 

см, селезінка не пальпується. Сечовипускання 

вільне, безболісне. Фізіологічні відправлення в нормі.

• Зовнішні статеві органи сформовані по жіночому 

типу.



План обстеження

• ЗАК, ЗАС, БАК( печінкові проби, заг. білок, 

іонограмма, креатинін,  сечовина), Кров на 

цукор, Аналіз сечі по Сулковичу, Серологія 

крові на ТORCH (для виключення 

токсоплазмозу)

• ЕКГ, ЕЕГ, ЕхоЕГ, МРТ головного мозку, УЗД 

органів черевної порожнини, сечостатевої 

системи, серця, доплер ЕхоКГ, 

• Консультація офтальмолога  з оглядом 

очного дна, невропатолога, генетика, 

дерматолога.



Загальний аналіз крові (2.10.2015)

Показники Результат Норма

Гемоглобін 116 120-160 Г/л

Еритроцити 3.7 4.0-5.0 Т/л

Кольоровий показник 0.94 0.85-1.15

Лейкоцити 7.8 4.0-9.0 Г/л

ШОЕ 3 1-10 мм/ год

Нейтрофіли п/я 6 1-6%

Нейтрофіли с/я 63 47.0-72.0%

Еозинофіли 1 0.5-5.0%

Базофіли - 0-1.0 %

Лімфоцити 27 19.0- 37.0 %

Моноцити 3 3.0-11.0%

Плазматичні  клітини - -



Загальний аналіз сечі (29.09.2015)

Показники Результат Норма

Кількість 10.0

Колір Світло-жовта Світло-жовта

Прозорість прозора прозора

Питома вага 1.001- 1.040

Реакція кисла 5.0-7.0

Глюкоза Не виявл. -

Кетонові тіла Не виявл. -

Лейкоцити 4-6 3-5 в полі зору

Епітелій Незначн. Поодинокий в полі зору

Слиз



Біохімічний аналіз крові (29.09.2015)

Показники Результат Норма

Білірубін загальний 7.0 3.7-17.9 мкмоль/л

Тимолова проба 1.0 0-4.0 од

АлАт 0.25 0.1-0.67 ммоль/л

Загальний білок 66 65-85 г/л

Креатинін 63 45-100 мкмоль/л

Сечовина 3.2 2.7-7.3 ммоль/л

Глюкоза 5.33 3.3- 5.5 ммоль/л

Кальцій хільоз 2.3-2.85 ммоль/л

K+ 4.64 3.6-5.5

Na+ 134 132-145

Cl- 106 93-112

P хільоз



МРТ  головного мозку(1.10.15)

• МРТ ознаки туберозного склероза. 

Вогнище субкортикального накопичення 

в лівій лобній долі.









• ЕЕГ ( 30.09.15): Гіпсаритмія.

• ЕхоЕГ (29.09): Ширина третього шлуночка 

4.0-4.5 мм, зміщення М-ехо- не відхилено, 

внутрішньочерепної гіпертензії не виявлено.

• УЗД головного мозку з доплерівським 

обстеженням внутрішньо-мозкових судин: 

Ехо-ознак патології не виявлено.

• УЗД серця, доплеро ЕхоКГ, УЗД ГБС, 

сечостатевої системи: відкрите овальне вікно, 

псевдо хорда лівого шлуночка, гепатомегалія.



• Консультативний висновок офтальмолога 

(02.10): Хореоретиніт OS, невідомої етіології.

• Консультація невропатолога (29.09) 

Неврологічний статус: легка асиметрія очних 

щілин, підвищений тонус м'язів нижніх 

кінцівок, спонтанні непостійні пірамідні знаки, 

сухожилкові рефлекси живі, періодичні 

генералізовані гіперкінези, статокінетичний і 

психічний розвиток відповідає віку.

Д-з: Туберозний склероз (Хвороба 

Бурневілля-Прінгля), часті інфантильні 

спазми.



• Консультативний висновок дерматолога 

(06.10): У дитини наявні множинні 

вогнища різних розмірів, депігментовані. 

Шкірна складка береться легко.

Д-з: Туберозний склероз

• Консультативний висновок генетика ( 8.10)

Туберозний склероз, Аутосомно-

домінантний тип наслідування.



Діагностичні критерії

• Первинні: МРТ ознаки туберозного 

склероза. Вогнище субкортикального 

накопичення в лівій лобній долі.

• Вторинні: інфантильні спазми, 

гіпопігментовані п'ятна на шкірі, 

наявність близького родича з 

Туберозним склерозом. 



Клінічний діагноз

• Основний: Туберозний склероз 

(Хвороба Бурневілля-Прінгля), 

часті інфантильні спазми

• Супутній: Відкрите овальне вікно, 

псевдохорда лівого шлуночка. 

Хоріоретиніт нез'ясованої етіології



Стаціонарне лікування

• Конвулекс  2.0 мл 2р/день

• Гліцин ½ таб 3р/день

• Діакарб ¼ таб 1р/день

• Аспаркам ¼ таб 3р/день



Дякую за увагу!


