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::  Młodzieńcze pierwotne stwardnienie boczne 
 

Orpha number: ORPHA 247604 

 

*Definicja choroby: 
 

Młodzieńcze pierwotne stwardnienie boczne jest bardzo rzadką chorobą neuronu 

ruchowego, charakteryzującą się postępującą dysfunkcją górnego neuronu ruchowego, 

prowadzącą do utraty zdolności chodzenia, a następnie utraty umiejętności mowy. 

 
*Epidemiologia: 
 

Częstość występowanie młodzieńczego pierwotnego stwardnienia bocznego jest 

nieznana. Opisano bardzo małą ilość przypadków tej występującej w różnych grupach 

etnicznych, choroby. 

 

Obraz kliniczny: 
 
Pacjenci dotknięci chorobą zwykle nie mają objawów po urodzeniu, wczesny rozwój jest 

prawidłowy. W dalszym przebiegu choroby pacjenci tracą zdolność chodzenia (część 

pacjentów z powodu wczesnej, ciężkiej spastyczności nigdy tej umiejętności nie 

zdobywa). W kolejnych latach rozwija się, wolno postępująca dysfunkcja górnego 

neuronu ruchowego, pojawia się porażenie rzekomoopuszkowe i spastyczne porażenie 

czterokończynowe. Ponadto obserwuje się niezgrabność, osłabienie mięśni i zaburzenia 

równowagi. Po kilkunastu latach pacjenci stają się uzależnieni od wózka inwalidzkiego. 

Zaburzenia mowy, dyzartria i dysfagia pojawiają się między 2 a 10 rokiem życia. Funkcje 

poznawcze nie są zaburzone. 

 

Etiologia: 
 

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

wystepujące w neuronach ruchowych. Opisywano również mutacje w genie ERLIN2 

(8p11.2) 

 

Metody diagnostyczne: 
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Rozpoznanie oparte jest na objawach klinicznych, może być potwierdzone badaniami 

molekularnymi. Elektomiografia, badania szybkości przewodzenia, wzrokowe i słuchowe 

potencjały wywołane są prawidłowe. Stwierdza się nieprwidłowy wynik badania 

ruchowych potencjałów wywołanych po magnetycznej stymulacji przezczaszkowej. 

Badanie obrazowe (TK I RM) mózgowia i rdzenia kregowego są prawidłowe. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

 

Różnicowanie obejmuje zaburzenia alleliczne młodzieńcze stwardnienie zanikowe 

boczne i rozpoczynającą się w okresie niemowlęcym dziedziczną paraplegię spastyczną 

wstepującą (zobacz te hasła). 

 

Diagnostyka prenatalna: 

Diagnostyka prenatalna w rodzinach ryzyka jest możliwa 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 jest ostrożne, ze względu na objawy mające istotny wpływ na jakość życia 

pacjentów. 

 

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. 

 

 


