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::  Choroba Alexandra typu II 
 

Orpha number: 363722  
 

Synonim:  AxD typu II 

 

Definicja choroby:  Choroba Alexandra typu II jest astrogliopatią i odmianą choroby Alexandra (AxD; 

zobacz ten termin); charakteryzuje się ataksją, objawami opuszkowymi, spastycznym niedowładem, 
miokloniami podniebienia i objawami autonomicznymi. 
 

Epidemiologia: 
 
Prewalencja nie jest znana. W przybliżeniu AxD typu II stanowi ok. 40% przypadków AxD. 
 

Opis kliniczny: 
 
Choroba może być obecna przez całe życie, najczęściej występuje w późnym okresie dojrzewania albo 
dorosłym życiu (powyżej 12 roku życia), rzadziej w dzieciństwie, w opublikowanych przypadkach początek 
choroby od 4-62 roku życia. Przejawia się głównie objawami opuszkowymi (dyzartria, dysfonia, dysfagia), 
piramidowymi oraz zaburzeniami chodu w wyniku ataksji i(lub) niedowładu spastycznego. Odwrotnie jak w 
typie I AxD, rzadko obserwuje się drgawki oraz zaburzenia poznawcze. Częstymi objawami są zaburzenia 
ruchu gałek ocznych, na które składają się mimowolne ruchy gałek, oczopląs, umiarkowane opadanie 
powiek albo podwójne widzenie. Częstymi objawami spowodowanymi zajęciem mózgu są zaburzenia snu 
(bezdech i chrapanie), jak również zakłócenia w oddawaniu moczu. Często występują mioklonie 
podniebienia. Wśród innych objawów wymienia się: napadową hipotermię, nadmierne pocenie się, 
zaparcia, wady źrenicy, impotencję, kifozę i skoliozę. Choroba postępuje wolno, przebieg jest lżejszy 
aniżeli w typie I AxD, jednak zanik i osłabienie mięśni często powodują zaburzenia motoryki i dysfagię. 
Śmierć najczęściej spowodowana jest przez zachłystowe zapalenie płuc i niewydolność oddechową. 
 

Etiologia: 
  
Przyczyną choroby są mutacje w genie (GFAP, zlokalizowanym w regionie 17q21), produkującym białko 
włókienek gleju, prowadzące do wzmożonej jego aktywności (tzw. gain-of-function mutations).  Opisano 
zarówno przypadki sporadyczne z mutacjami de novo, jak i rodzinne. Gen koduje białko GFAP, główne 
białko zasocjowane z filamentem pośrednim w astrocytach.  W wyniku wzmożonej ekspresji i 
gromadzenia się zmutowanego białka, dochodzi do formowania się w astrocytach całego mózgu wtrętów 
/struktur (włókna Rosenthala). Nie wiadomo obecnie w jaki sposób włókna Rosenthala uczestniczą w 
patogenezie choroby.  
 

Metody diagnostyczne: 
 
W związki z tym, że objawami najbardziej charakterystycznymi dla typu II AxD są objawy uszkodzenia 
tyłomózgowia z umiarkowaną albo ciężką atrofią  rdzenia przedłużonego i górnego odcinka rdzenia 
kręgowego, najbardziej użytecznym narzędziem diagnostycznym   jest rezonans magnetyczny (MRI). 
Wykrycie za pomocą badania molekularnego mutacji w genie GFAP potwierdza diagnozę. Wykrycie 
włókien Rosenthala nie potwierdza diagnozy, ponieważ występują również w innych chorobach. 
 

Diagnostyka różnicowa: 
 
W diagnostyce różnicowej uwzględnia się choroby peroksysomowe, zespół Zellwegera, kwasicę 
glutarową typu I, leukoencefalopatię z torbielami podkorowymi oraz leukodystrofie takie jak: choroba 
Canavana, adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X i choroba Krabbe’go (zobacz te terminy). 
AxD typu II może być rozpoznawana błędnie jako pierwotne stwardnienie boczne, stwardnienie rozsiane, 
ataksja rdzeniowo-móżdżkowa,  stwardnienie zanikowe boczne, albo jako jeden z wielu typów 
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nowotworów/guzów (uszkodzenia rdzenia kręgowego, ogniskowy glioma pnia mózgu, uszkodzenia 
ogniskowe tylnej jamy czaszki). 
 

 
Diagnostyka prenatalna: 
 
Jest możliwa do przeprowadzenia jeżeli mutacja będąca przyczyną choroby zostanie zidentyfikowana u 
członka rodziny. 
 

Poradnictwo genetyczne: 
 
Choroba dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący. Opisano zarówno przypadki de novo, jak i 
rodzinne. Można zaproponować poradnictwo genetyczne członkowi rodziny z mutacją w genie GFAP, 
jednak często jest ono skomplikowane, ponieważ penetracja czasami nie jest całkowita. 
 
 

Postępowanie i leczenie: 
 
AxD typ II jest chorobą nieuleczalną. Dostępne jest jedynie leczenie objawowe i podtrzymujące. Istnieje 
konieczność monitorowania mowy i zaburzeń połykania. Jakość życia można znacznie poprawić poprzez 
obserwację i leczenie bezdechów nocnych. Odległym powikłaniom można zapobiec poprzez wczesne 
rozpoznanie skoliozy. Ze względu na charakter postępujący choroby większość pacjentów wymaga 
wspomagania przy chodzeniu (zaopatrzenie ortopedyczne, laska, kula) i(lub) porusza się na wózku. 
Pacjenci z dysfagią mogą wymagać założenia przezskórnej gastrostomii albo umieszczenia sondy 
nosowo-żołądkowej. Pacjentom, jak i ich rodzinom można zaoferować  pomoc psychologiczną. 
 

Prognoza:  
 
Średnia przeżycia  od początku choroby wynosi 25 lat. 
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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. 

 

 

 


