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::  Ataksja móżdżkowa o wczesnym początku z 

zachowanymi odruchami ścięgnistymi 

 
 

 

Orpha number: 1177 

 

 

Definicja choroby: 

 

Ataksja móżdżkowa o wczesnym początku z zachowanymi odruchami ścięgnistymi (EOCARR) lub ataksja 

Harding to ataksja móżdżkowa charakteryzująca się postępującym zespołem móżdżkowym i piramidowym 

z postępującą ataksją móżdżkową, nasilonymi odruchami ścięgnistymi i w niektórych przypadkach utratę 

czucia głębokiego. 

 

Epidemiologia: 

 

Częstość występowania ataksji EOCARR szacowana jest na 1/100 000, a częstość występowania w 

momencie narodzin wynosi 1/48 000 urodzeń w północno-zachodnich Włoszech. 

 

Obraz kliniczny: 

 

EOCARR to postępująca ataksja móżdżkowa, o początku w wieku dziecięcym lub młodzieńczym (od 3 do 

20 lat, średni wiek zachorowania to 9 lat). Choroba rozwija się w trakcie dwóch pierwszych dekad życia. 

EOCARR charakteryzuje się dyzartrią, ataksją chodu, oczopląsem, nasilonymi odruchami ścięgnistymi w 

kończynach górnych i dolnych, brakiem odruchów w stawie skokowym i osłabieniem lub utratą czucia 

głębokiego. Jednocześnie mogą występować nasilone odruchy oraz brak odruchów ścięgnistych w stawie 

skokowym. Mogą występować zaburzenia okoruchowe, dysfagia, drżenia, skolioza, stopa wydrążona, 

odpowiedź prostowników palców stopy oraz zmęczenie i osłabienie kończyn dolnych, natomiast amiotrofia 

występuje rzadko. Ponadto sztywność może postępować do zaawansowanej postaci.  

 

Etiologia: 

 

Dokładana etiologia EOCARR nie została poznana. Jednakże badania molekularne tunezyjskiej rodziny 

potwierdziły heterogeniczność genetyczną tego zespołu i pozwoliły określić locus genu na chromosomie 

13q11-12. 
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Metody diagnostyczne: 

 

Rozpoznanie stawia się na podstawie badania klinicznego oraz badań obrazowych (w badaniu 

rezonansem magnetycznym (MRI) lub w tomografii komputerowej (TK) widoczna jest atrofia móżdżku). 

Przewodzenie nerwów obwodowych oraz wyniki biopsji nerwów mogą ujawnić umiarkowaną do ciężkiej 

neuropatię aksonalną czuciowo-ruchową z regeneracją aksonów. 

 

 Diagnostyka różnicowa: 

 

W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić ataksję Friedricha (FRDA; w odróżnieniu od EOCARR 

występuje kardiomiopatia, cukrzyca, skolioza, deformacje szkieletu lub zanik nerwu wzrokowego), 

autosomalną dominującą ataksję móżdżkową (ADCA), autosomalną recesywną ataksję spastyczną 

Charlevoix i Saguenay, ataksję z niedoborem witaminy E oraz wrodzone wady metaboliczne, które mogą 

objawiać się ataksją. 

 

*Poradnicwo genetyczne (jeżeli dotyczy): 

 

Dziedziczenie jest autosomalne recesywne. 

 

*Opieka i leczenie (jeżeli dotyczy): 

 

Leczenie jest objawowe i ma na celu kontrolę spastyczności, powinno obejmować fizjoterapię i 

farmakoterapię (leki spazmolityczne takie jak baklofen). 

 

Rokowanie: 

 

Rokowanie u pacjentów z EOCARR jest lepsze niż u pacjentów z FRDA, a okres latencji zanim zaistnieje 

konieczność używania wózka inwalidzkiego  zdecydowanie dłuższy. 
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This publication is part of the project / joint action ‘677024 / RD-ACTION’ which has received funding from 

the European Union’s Health Programme (2014-2020). 

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


