
 

 

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net 1 

 

 

::  Zanik wieloukładowy typu parkinsonowskiego 

 

 

 

Orpha number: 98933 

 

Definicja choroby: 

 

Zanik wieloukładowy typu parkinsonowskiego (MSA-p) to postać zaniku wieloukładowego (MSA; sprawdź 

ten termin) z dominującymi objawami parkinsonowskimi (bradykinezja, sztywność, nieregularne drżenie 

pozycyjne i niestabilność postawy ciała). 

 

Epidemiologia: 

 

MSA-p dominuje u pacjentów z półkuli zachodniej. 68% przypadków MSA stanowi MSA-p. Choroba 

dotyka obydwu płci w równym stopniu. 

 

Obraz kliniczny: 

 

Średni wiek zachorowania wynosi od 55 do 60 lat. MSA-p charakteryzuje się parkinsonizmem 

(bradykinezja, sztywność, nieregularne drżenie pozycyjne i niestabilność postawy ciała) i niewydolnością 

autonomiczną w postaci dysfunkcji pęcherza moczowego (włącznie z wczesnym nietrzymaniem moczu)  

i(lub) hipotensji ortostatycznej. Do postawienia rozpoznania MSA-p niezbędna jest obecność 

niewydolności autonomicznej. Dodatkowe objawy obejmują dysfonię, dysfagię i inne objawy 

autonomiczne (zaburzenia oddychania takie jak bezdech senny, stridor, świst wdechowy, a także zaparcia 

i dysfunkcja seksualna). W przebiegu choroby u wszystkich pacjentów z MSA-p występują objawy 

móżdżkowe (ataksja chodu lub kończyn, dysfunkcja okoruchowa, dysartria). Często obserwuje się 

nieprawidłową postawę ciała (kamptokormia (sprawdź ten termin), zespół Pisa lub objaw antecollis).  

Mogą występować objawy neuropsychiatryczne oraz zaburzenia snu: zaburzenia fazy szybkich ruchów 

gałek ocznych, okresowe ruchy kończyn podczas snu (PLMS), depresja, apatia i niepokój. W niektórych 

przypadkach można zaobserwować także objawy piramidowe (uogólniona hiperrefleksja z dodatnim 

odruchem Babińskiego). U pacjentów z MSA-p może rozwinąć się dystonia ustno-twarzowa i czaszkowo-

szyjna o wczesnym początku indukowana lewodopą. 

 

Etiologia: 
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Dokładna etiologia MSA-p nie jest znana, ale obecność cytoplazmatycznych wtrętów  α-synukleiny, 

głównie w oligodendrocytach, w połączniu z dominującym neurozwyrodnieniem prążkowia i istoty czarnej 

stanowią objawy patognomoniczne MSA-p. Mutacje genu COQ2 (4q21.23) (kodującego enzym 

zaangażowany w biosyntezę konezymu Q10) zostały wykryte u rodzin z MSA, przy czym niektóre 

warianty zostały powiązane ze zwiększonym ryzykiem sporadycznego MSA. 

MSA, przy czym niektóre warianty zostały powiązane ze zwiększonym ryzykiem sporadycznego MSA. 

 

Poradnictwo genetyczne (jeżeli dotyczy): 

MSA występuje sporadycznie. Jednakże opisano kilka przypadków występowania rodzinnego. 

 

Recenzent-ekspert:  

Prof. Wassilios MEISSNER 

 

Aktualizacja: Styczeń 2014 

Tłumaczenie: Październik 2015 

 

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. 

 

 

 


