
 

 

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

 

 

::  Autosomalna recesywna dystonia wrażliwa na 
lewodopę 

 

 

Orpha number: 101150 

 

Definicja choroby: 

 

Autosomalna recesywna dystonia wrażliwa na lewodopę (DYT5b) to bardzo rzadka choroba 

neurometaboliczna charakteryzująca się spektrum objawów od tych właściwych dla dystonii wrażliwej na 

lewodopę (DRD; sprawdź ten termin), do postępującej encefalopatii dziecięcej. 

 

Epidemiologia: 

 

Szacowana częstość występowania DRD w Europie wynosi od 1/1000000-1/200000. DYT5b występuje 

dużo rzadziej niż autosomalna dominująca DRD (DYT5a; sprawdź ten termin); na całym świecie opisano 

mniej niż 50 pacjentów. 

. 

 

Obraz kliniczny: 

 

Choroba najczęściej rozpoczyna się w niemowlęctwie (najczęściej w pierwszym roku życia) postępującym 

zespołem hipokinetycznym i sztywnością z dystonią uogólnioną, nagłymi ruchami mimowolnymi, drżeniem 

posturalnym lub zaburzeniami chodu, które mogą zmieniać się w trakcie dnia oraz wykazują dobrą lub 

doskonałą odpowiedź na terapię lewodopą (L-dopa) w większości przypadków (>80%). W niektórych 

przypadkach może być  obecne przewracanie oczami i(lub) łagodna, nie postępująca niepełnosprawność 

intelektualna. Rzadziej, przed ukończeniem 6 miesiąca życia, występuje fenotyp ciężkiej  złożonej 

encefalopatii z wyraźnie zaznaczoną hipokinezją i postępującą hipotonią tułowia łącznie z ogniskową lub 

uogólnioną dystonią, czasem z przełomem dystonicznym trwającym kilka dni oraz (często 

wyczerpującymi) nagłymi ruchami takimi jak mioklonie i drżenia bez wahań dobowych. Często obecne są 

zaburzenia autonomiczne takie jak nadmierne ślinienie i pocenie się, letarg, zaparcia, słaby apetyt i 

„gorączka niewiadomego pochodzenia”. Często występuje także niepełnosprawność intelektualna, 

opóźnienie rozwoju ruchowego, obustronna ptoza oraz napady przymusowego patrzenia z rotacją gałek. 

 

Etiologia: 
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DYT5b spowodowana jest mutacjami genu hydroksylazy tyrozyny TH (11p15.5) kodującym hydroksylazę 

tyrozyny, enzym odpowiedzialny za katalizowanie przemiany L-tyrozyny do L-dopa, prekursora dopaminy. 

Dla najczęstszych dwóch mutacji zmiany sensu (c.698G>A i c.707T>C) oraz dla heterozygotycznych 

mutacji skracających nie zaobserwowano korelacji genotyp-fenotyp, ale mutacje w regionie 

promotorowym są powiązane z łagodniejszym fenotypem. 

 

 

Metody diagnostyczne: 

 

Rozpoznanie stawia się na podstawie objawów klinicznych i poprawie po podaniu doustnym L-dopa. 

Zidentyfikowanie homozygotycznej mutacji genu TH potwierdza diagnozę. U pacjentów z DYT5b 

występuje niski poziom metabolitów dopaminy: kwasu homowanilinowego (HVA), kwasu 5-

hydroksyindolooctowego (5-HIAA) oraz glikolu 3-metoksy-4-hydroksyfenyloetylenowego w płynie 

mózgowo-rdzeniowym. Stężenie HVA i współczynnik HVA/5-HIAA w płynie mózgowo-rdzeniowym wydaje 

się korelować z wiekiem zachorowania i ciężkością fenotypu. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

 

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić inne postacie DRD (autosomalną dominującą DRD), 

dystonię torsyjną o wczesnym początku, dystonię miokloniczną oraz inne typy parkinsonizmu o wczesnym 

początku. Może również  zostać mylnie rozpoznana jako porażenie mózgu lub paraplegię spastyczną. W 

przypadku ciężkiej postaci z fenotypem podobnym do encefalopatii należy także brać pod uwagę zespół 

padaczkowy zależny od infekcji gorączkowej, uszkodzenie mózgu noworodka z powodu niedokrwienia i 

niedotlenienia, inne niedobory enzymów związane z tetrahydrobiopteryną (BH4) i zaburzenia 

mitochondrialne.  

 

Diagnostyka prenatalna: 

 
Diagnostyka prenatalna jest możliwa w rodzinach ze zidentyfikowaną mutacją genu TH. 
 

Poradnictwo genetyczne: 

 

DYT5b dziedziczona jest w sposób autosomalny recesywny. Skorzystanie z porady genetycznej jest 

możliwe i wskazane. 

 

Postępowanie i leczenie: 
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L-dopa, najczęściej w połączenie z karbidopą jest leczeniem z wyboru. U pacjentów z mniej 

zaawansowaną postacią choroby widoczna jest wyraźna i szybka odpowiedź, ale u pacjentów z cięższą 

postacią choroby częściej występuje nadwrażliwość na L-dopa, tylko z umiarkowaną poprawą lub jej 

brakiem nawet po długotrwałym leczeniu i dokładnym dostosowaniu dawki, a także są oni bardziej podatni 

na efekty uboczne. Dawka powinna zostać odpowiednio dostosowana, aby wyeliminować efekty uboczne. 

Inhibitory degradacji dopaminy takie jak selegilina mogą stanowić alternatywę lub dodatek do L-dopa, ale 

są rzadko wykorzystywane w praktyce klinicznej. 

 

Rokowanie: 

Rokowanie zależy od stopnia ciężkości choroby i czy/kiedy pacjent otrzyma leczenie. 
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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. 

 

 

 


