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::  Dystonia-parkinsonizm o nagłym początku 

 

 

 

Orpha number: 71517 

 

Definicja choroby: 

 

Dystonia-parkinsonizm o nagłym początku (RDP) to bardzo rzadkie zaburzenie ruchu charakteryzujące 

się nagłym pojawieniem się objawów dystonii i parkinsonizmu, często wywołanych stresem fizycznym lub 

psychicznym. 

 

Epidemiologia: 

 

Częstość występowania jest nieznana. Na całym świecie opisano mniej niż 100 pacjentów. 

 

Obraz kliniczny: 

 

RDP najczęściej objawia się w dzieciństwie lub wczesnym wieku dorosłym (wiek zachorowania może 

wahać się od 4 do 55 lat) nagłym wystąpieniem dystonii razem z parkinsonizmem (bradykinezja i 

niestabilność postawy ciała)  z gradientem grzbietowo-ogonowym i wyraźnymi objawami opuszkowymi 

(dysartria i dysfagia), które nie reagują na leczenie dopaminergiczne. Objawy mogą rozwinąć się w 

okresie od kilkunastu minut do 30 dni, po tym czasie ulegają stabilizacji. Często początek choroby 

spowodowany jest wysiłkiem fizycznym, gorączką, upałem, porodem, nadmiernym spożyciem alkoholu lub 

stresem emocjonalnym. U niektórych pacjentów zanim nastąpi początek choroby występuje łagodna 

dystonia kończyn górnych (głównie dłoni) oraz kurcze mięśni. W  większości przypadków choroba ulega 

stabilizacji, ale w kilku przypadkach odnotowano drugi epizod pogorszenia objawów, który wystąpił po 1-9 

latach od zachorowania. W rzadkich przypadkach odnotowano drgawki, niepokój i depresję. Ostatnio 

opisano wariant fenotypu u dzieci (poniżej 4 roku życia), w którym na początku występują epizodyczna 

hipotonia, ataksja chodu, opóźnienie rozwoju ruchowego oraz zaburzenia mowy i połykania. 

 

Etiologia: 

 

RDP spowodowany jest kilkoma mutacjami zmiany sensu w genie ATP1A3 (19q13.2) kodującym białko 

podjednostki alfa-3 ATP-azy transportującej sód/potas, która jest niezbędna do utrzymania 

elektrochemicznego gradientu potasu i sodu przez błonę plazmatyczną. Uważa się, że  te mutacje 
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prowadzą do dysfunkcji neuronów. Inne, dotychczas niezidentyfikowane geny też mogą być 

zaangażowane. 

 

 

Metody diagnostyczne: 

 

Rozpoznanie stawia się na podstawie nagłego pojawienia się objawów klinicznych (parkinsonizmu i 

dystonii), niskiego poziomu kwasu homowanilinowego w płynie mózgowo-rdzeniowym, prawidłowych 

wyników badań obrazowych mózgu oraz braku odpowiedzi na terapię lewodopą (L-dopa). W badaniu 

metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) oraz tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT) 

widoczny jest prawidłowy wychwyt zwrotny dopaminy w transporterach dopaminy. Mutacje genu ATP1A3 

mogą potwierdzić rozpoznanie.  

 

Rozpoznanie różnicowe: 

 

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić inne postacie dystonii-parkinsonizmu takie jak 

parkinsonizm o początku u młodych dorosłych, dystonia wrażliwa na lewodopę (DRD), dystonia 16 

(DYT16) oraz dystonia sprzężona z chromosomem X-parkinsonizm (DYT3; sprawdź te terminy). W 

przeciwieństwie do DYT3 i innych postaci parkinsonizmu o wczesnym początku RDP nie jest chorobą 

neurodegeneracyjną. 

 

Diagnostyka prenatalna: 

 

Diagnostyka prenatalna jest możliwa w rodzinach, w których poznano mutację odpowiedzialną za 

wywołanie choroby.  

 

Poradnictwo genetyczne: 

 

RDP dziedziczony jest w sposób autosomalny dominujący z obniżoną penetracją, poradnictwo 

genetyczne jest możliwe i zalecane. Obserwowano mutacje powstające de novo. 

 

Postępowanie i leczenie: 

 

Obecnie nie istnieje efektywna terapia RDP. L-dopa nie daje poprawy. Głęboka stymulacja gałki bladej 

daje ograniczony efekt lub brak efektów. Drgawki, niepokój i depresja, jeśli są obecne, powinny być 

leczone za pomocą terapii standardowej. Wysokie dawki benzodiazepin lub innych relaksantów 

mięśniowych mogą łagodzić niektóre objawy. Należy unikać wszystkich czynników wyzwalających RDP. 

Zalecana jest fizjoterapia. 
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Rokowanie: 

Brak wpływu na długość życia, ale jakość życia jest znacznie obniżona. 

 

Recenzent-ekspert:  

Dr Christoph Kamm 

 

Aktualizacja: Listopad 2013 

Tłumaczenie: Listopad 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. 

 

 

 


