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::  Autosomalna dominująca ataksja móżdżkowa typu 3 
 

Orpha number: 94148  

 
Definicja choroby: 

Autosomalna dominująca ataksja móżdżkowa (ACDA; zob. to hasło) typu III to grupa chorób 

neurodegeneracyjnych, charakteryzujących się przede wszystkim objawami móżdżkowymi, ze 

sporadycznie występującymi innymi zaburzeniami (np. piramidowymi, neuropatią obwodową, tzw. 

kurczem pisarskim), obejmująca ataksję rdzeniowo-móżdżkową (SCA) typu 5 (SCA5), SCA6, SCA11, 

SCA26, SCA30 oraz SCA31 (zob. te hasła). 

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania nie jest znana, ale różni się w populacjach oraz pomiędzy różnymi obszarami 

geograficznymi. SCA6 jest najczęstszą postacią tej grupy, jej szacunkowa częstość występowania to 

mniej niż 1/100000. SCA31 to druga najczęstsza postać i występuje głównie w Japonii, natomiast inne 

postacie ACDA typu III są rzadsze. 

 

Opis kliniczny: 

Początek choroby przypada w różnym, ale zazwyczaj dorosłym wieku. Ta grupa zaburzeń cechuje się 

przede wszystkim objawami czysto móżdżkowymi, takimi jak dyzartria oraz ataksja chodu i kończyn 

(zaczynająca się od trudności w chodzeniu i utratą równowagi/koordynacji i postępującą utratą sprawności 

ruchowej i zaburzeniami połykania). Większość pacjentów doświadcza zaburzeń okoruchowych, może to 

być oczopląs, jak również osłabiony odruch przedsionkowo-oczny oraz płynne podążanie wzrokiem. 

Objawy nie móżdżkowe są mniej powszechne, ale mogą obejmować objawy piramidowe (SCA11), 

neuropatię obwodową (SCA6) i kurcz pisarski (SCA5). Ogromna większość tych chorób ma charakter 

powoli postępujący. 

 

Etiologia:  

Mutacje przyczynowe ACDA typu 3 odnotowano w kilku genach: CACNA1A (19p13) w SCA6, SPTBN2 

(11q13.2) w SCA5, TTBK2 (15q15.2) w SCA11, EEF2 (19p13.3) w SCA26 oraz BEAN1 (16q21) w 

SCA31. Nie odkryto jeszcze genu powodującego SCA30. 

 

Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie opiera się na charakterystycznych objawach klinicznych, molekularnym badaniu 

genetycznym oraz badaniu rezonansem magnetycznym (MRI). We wszystkich rodzajach ACDA typu III 

występuje zanik móżdżku z degeneracją komórek Purkinjego. 
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Rozpoznanie różnicowe: 

Diagnostyka różnicowa obejmuje inne postacie rzadkich dziedzicznych ataksji, szczególnie inne rodzaje 

autosomalnie dominującej ataksji móżdżkowej (zob. to hasło). 

 

Badania prenatalne (w razie potrzeby): 

Diagnostyka prenatalna jest możliwa w rodzinach z rozpoznaną mutacją powodującą chorobę. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

Ta grupa chorób dziedziczona jest w sposób autosomalny dominujący, zatem możliwe jest poradnictwo 

genetyczne.  

 

Postępowanie i leczenie: 

Nie ma skutecznego leczenia autosomalnej dominującej ataksji móżdżkowej typu III, ma ono charakter 

wspomagający. Dla utrzymania aktywności niezbędna jest fizykoterapia i terapia zajęciowa oraz 

wykorzystanie lasek i wózków inwalidzkich, gdy jest to konieczne. Pacjentom z dyzartrią mogą pomóc 

urządzenia komputerowe. Należy monitorować dysfagię, aby obniżyć ryzyko zachłystowego zapalenia 

płuc. U osób z zawrotami głowy, korzyść mogą przynieść środki zmniejszające objawy przedsionkowe. 

Zaleca się konsultację z okulistą, przy oczopląsie pomocne są okulary pryzmatyczne. Celem 

monitorowania postępu choroby zaleca się coroczne badanie neurologiczne.  

 

Rokowanie: 

Większość pacjentów z ACDA typu III z czasem staje się niepełnosprawna i bez pomocy nie może 

chodzić. Średnia długość życia jest nieznacznie obniżona (dożywany średni wiek to 65 lat lub więcej). 
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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. 

 

 

 


