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:: Zespół CARASIL  

 

Orpha number: ORPHA 199354 

 

Definicja choroby: 

Zespół CARASIL (ang. cerebral autosomal recessive arteriopathy with subcortical infarcts and  

leukoencephalopathy – autosomalna recesywna arteriopatia z zawałami podkorowymi i 

leukoencefalopatią) jest dziedziczną chorobą małych naczyń krwionośnych mózgu, którą 

cechują: wcześnie rozpoczynające się zaburzenia chodu, przedwczesna utrata włosów skóry 

głowy, udary niedokrwienne mózgu, ostry ból pleców od odcinka piersiowego do odcinka 

lędźwiowego i postępujące zaburzenia poznawcze prowadzące do ciężkiej demencji.  

 

Epidemiologia:   

Częstość występowania nie jest znana. Opisano mniej niż 10 przypadków udowodnionych 

badaniami genetycznymi. Większość z tych chorych pochodzi z Japonii, gdzie jeszcze nie 

wykryto haplotypów założycielskich, co wskazuje na prawdopodobieństwo istnienia 

niezdiagnozowanych przypadków. Pozostałe przypadki o powiązaniach rodzinnych opisano w 

Hiszpanii i Chinach.  

 

Opis kliniczny:  

Zespół CARASIL  występuje z nieco większą częstością u osób płci męskiej. Początek choroby 

jest zmienny, ale pierwszymi objawami są zwykle rozległe łysienie (nie zawsze obecne) i 

zaburzenia chodu, które często zaczynają się przed ukończeniem 30. roku życia. Napady 

ostrego bólu piersiowego i lędźwiowego odcinka pleców występują zazwyczaj w wieku między 

20 a 45 lat. Niektórzy chorzy mogą cierpieć z powodu przepukliny  jądra miażdżystego oraz 

ciężkiego zniekształcającego zapalenia kręgów z osteoporozą. W niektórych przypadkach 

wystąpiło lumbago bez zmian radiologicznych. U połowy pacjentów występuje typowy udar 

niedokrwienny zatokowy, a u pozostałych następuje stopniowe pogorszenie czynności mózgu. 

Objawy neurologiczne obejmują m.in. zespół rzekomoopuszkowy, hiperrefleksja, objawy 

przedsionkowe i oftalmoplegia. Zaburzenia poznawcze zaczynają się ujawniać w wieku około 

30-40 lat, a pierwszym objawem jest zapominanie. Inne objawy to m.in. niestabilność 

emocjonalna, zmiany osobowości (labilność, drażliwość), zaburzone poczucie czasu i, niekiedy, 

stan apaliczny. W stadiach zaawansowanych rozwijają się niestabilność emocjonalna, abulia i 
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mutyzm akinetyczny. Chorzy stają się przykuci do łóżka mniej więcej 10 lat po początku 

choroby, ale mogą żyć 20-30 lat z chorobą.  

 

Etiologia:   

Zespół CARASIL wywołany jest mutacją w HTRA1, genie kodującym peptydazę serynową-1 

HtrA, która hamuje przekazywanie sygnałów przez działanie na białka należące do rodziny 

transformujących czynników wzrostu β. Chorzy z mutacją wytwarzają obniżone ilości HTRA1 lub 

wcale jej nie wytwarzają, co prowadzi do nasilonego przekazywania sygnałów przez białka z 

rodziny TGF-β i przez to do objawów obserwowanych w zespole CARASIL. 

 

Metody diagnostyczne:   

Rozpoznanie stawia się na podstawie obecności charakterystycznych objawów klinicznych oraz 

wyników obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI) mózgu. Wyniki tego ostatniego badania 

są podobne do otrzymywanych w zespole CADASIL (zob. to hasło), w tym symetryczne 

rozmieszczenie hiperintensywnych ognisk w obrębie istoty białej. Obserwuje się zmiany w 

obrębie istoty białej o hiperintensywnych sygnałach i liczne zawały lakunarne, które najczęściej 

znajdują się w tkance okołokomorowej istoty białej głębokiej. Poszerzenie bruzd mózgu i komór 

bocznych stwierdza się u niektórych pacjentów. Badanie histopatologiczne wykazuje 

stwardnienie małych tętnic mózgowych. Badania genetyczne mogą potwierdzić rozpoznanie 

wykazując mutację w HTRA1. 

 

*Rozpoznanie różnicowe:   

Rozpoznanie różnicowe obejmuje pierwotne zapalenie tętnic ośrodkowego układu nerwowego, 

chorobę Binswangera, zespół CADASIL, choroba Nasu i Hakolego, przewlekłe postępujące 

stwardnienie rozsiane i leukoencefalopatię ze sferoidami aksonalnymi i wybarwionymi 

komórkami glejowymi o początku w wieku dorosłym (zob. te hasła). W progerii Hutchinsona i 

Gilforda i zespole Wernera (zob. te hasła) także występuje przedwczesne łysienie, należy więc 

te choroby wykluczyć.  

 

Rozpoznanie prenatalne:   

Rozpoznanie prenatalne jest możliwe w przypadku ciąż wysokiego ryzyka, tj. jeśli w rodzinie 

jednego z rodziców stwierdzono mutację powodującą chorobę.  

 

Poradnictwo genetyczne: 

Zespół CARASIL dziedziczy się autosomalnie recesywnie. Zaleca się poradnictwo genetyczne 

dla rodzin, w których stwierdzono mutację w HTRA1. 
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Postępowanie i leczenie:   

Zespół CARASIL jest nieuleczalny. Należy zapewnić wsparcie i poradnictwo psychologiczne 

pacjentom i ich rodzinom. Mogą być potrzebne laska lub wózek inwalidzki z powodu zaburzenia 

chodu. A leki takie jak tizanidyna i baklofen mogą być pomocne w łagodzeniu spastyczności. 

Leki anksjolityczne można przepisywać w przypadku zmian charakterologicznych. Należy unikać 

diety o wysokiej zawartości sodu i palenia tytoniu ze względu na stwardnienie tętnic.  

Rokowanie:   

Rokowanie jest złe. Przecięty czas trwania choroby wynosi 10 lat. 

 

Ekspert-recenzent:  dr Osamu Onodera 

Data: maj 2013 

Tłumaczenie: grudzień 2013 
 

 

 

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. 

 

 

 


