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::  Dziedziczna paraplegia spastyczna wstępująca o 

wczesnym początku 
 

Orpha number: ORPHA 293168 

 

Definicja choroby: 
 

Dziedziczna paraplegia spastyczna wstępująca o wczesnym początku (Infantile-onset 

ascending hereditary spastic paralysis - IAHSP) jest bardzo rzadką chorobą neuronu 

ruchowego, charakteryzującą się znaczną spastycznością w kończynach dolnych we 

wczesnym okresie życia, progresją spastyczności i zajęciem kończyn górnych w 

późnym dzieciństwie oraz dyzartrią. 

 

Epidemiologia: 
 

Częstość występowania choroby jest nieznana. Dotychczas opisano co najmniej 30 

pacjentów w 17 rodzinach. Zaburzenie to występuje w różnych grupach etnicznych. 

 

*Obraz kliniczny: 
 

Stan dziecka po urodzeniu i wczesny rozwój są prawidłowe. W ciągu pierwszych dwóch 

lat życia rozwija się paraplegia spastyczna, pojawiają się wygórowane odruchy i 

sztywność kończyn dolnych. Przed 7-8 rokiem życia choroba dotyczy również kończyn 

górnych. Ponadto, u pacjentów występuje dyzartria, dysfagia i zaburzenia 

gałkoruchowe. Większość pacjentów przed osiągnieciem wieku dorosłego staje się 

zależna od wózka inwalidzkiego, w drugiej dekadzie życia pojawiają trudności w 

połykaniu. W kolejnych latach postęp choroby prowadzi do ciężkiej tetraparezy 

spastycznej, a także (w niektórych przypadkach) do wystąpienia zespołu 

rzekomoopuszkowego. Funkcje poznawcze są zachowane. 

 

Etiologia: 
 

Choroba spowodowana jest mutacją genu ALS2  (2q33-q35), kodującego alsinę, białko 

występujące w neuronach ruchowych. U niektórych pacjentów dotkniętych chorobą nie 

znaleziono jednak mutacji w tym genie. Do tej pory nie zidentyfikowano innych genów 

ani loci genowych. 
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Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie opiera się na objawach klinicznych i postępującym charakterze zaburzeń. 

Badania elektrofizjologiczne wykazują ciężką dysfunkcję ruchowych potencjałów 

wywołanych. Potenacjały wywołane somatosensoryczne i przewodzenie nerwów są 

natomiast prawidłowe. U dzieci obraz rezonansu magnetycznego mózgowia jest 

prawidłwoy, zmiany moga pojawić się u starszych pacjentów. Diagnozę można 

potwierdzić badaniami molekularnymi. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

 

Różnicowanie obejmuje zaburzenia alleliczne młodzieńcze pierwotne stwardnienie 

boczne i młodzieńcze stwardnienie zanikowe boczne (zobacz te hasła) 

 

Diagnostyka prenatalna: 

Diadgnostyka prenatalna w rodzinach ryzyka jest możłiwa pod warunkiem wcześniejszej 

identyfikacji mutacji powodującej chorobę. 

 

Poradnictwo genetyczne: 
 

Choroba dziedziczona jest w sposób autosomalny recesywny. Rodzice pacjentów 

dotkniętych chorobą są bezobjawowymi nosicielami. Po rozpoznaniu choroby konieczne 

jest udzielenie porady genetycznej. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Stosuje się rehabilitacje i terapię zajęciową. Działania te mają na celu utrzymanie 

zdolności poruszania się i naukę samodzielności. 

 

*Rokowanie: 

Rokowanie co do długości życia jest dobre. Natomiast, postępujący charakter choroby i  

utrata niezależności w istotny sposób obniżają jakość życia. 

Recenzent-ekspert: 

Pr Enrico BERTINI 
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Aktualizacja: luty 2014 

Tłumaczenie: grudzień 2014 

 

Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

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. 

 

 

 


