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::  Napadowa dyskineza 

Orpha number: ORPHA 1431 

 

Definicja choroby: 
 
Napadowa dyskineza (PD-paroxysmal dyskinesia) jest rzadką grupą heterogennych schorzeń ruchowych, 
charakteryzujących się występowaniem krótkich epizodów ruchów mimowolnych.  Do grupy tych schorzeń 
należy napadowa dyskineza kinezygenna (wyzwalana ruchem; PKD-paroxysmal kinesigenic dyskinesia), 
napadowa dyskineza nie kinezygenna (PNKD- paroxysmal non-kinesigenic dyskinesia, napadowa 
dyskineza wywoływana wysiłkiem (PED-paroxysmal exertion-induced dyskinesia) i wariant PKD- zespół 
drgawek dziecięcych z choreoatetoza (ICCA-infantile convulsion and choreoathetosis) (zob. te hasła). 

 
Epidemiologia: 
 
Częstość występowania PD nie jest znana. Częstość występowania na świecie postaci PKD i PNKD jest 
szacowana odpowiednio na 1/150 000 oraz 1/1000 000. 

 
Opis kliniczny: 
 
Pierwsze objawy pojawiają się zwykle w okresie dzieciństwa. Napadowe ruchy są to ruchy głównie o typie 
dystonicznych i pląsawiczych, ale mogą być również baliczne lub mieszane. Nie obserwuje się żadnych 
zaburzeń przytomności. PD klasyfikowane jest w zależności od długości trwania objawów i czynników 
wywołujących na następujące postacie: napadowa dykinezę kinezygenną (PKD), napadową dsykinezę 
niekinezygenną (PNKD) oraz napadową dyskinezę wywoływaną wysiłkiem (PED). Pomiędzy napadami 
pacjenci są zdrowi i nie prezentują żadnych objawów, nie stwierdza się również u nich żadnych odchyleń 
w badaniu neurologicznym. Zespół napadowych drgawek dziecięcych z choreoatetozą (ICCA) uważany 
jest za wariant PKD. 

 
Etiologia: 
 
Dokładna etiologia tego schorzenia nadal nie jest znana a przyczyny są wieloczynnikowe. Szereg genów 
jest powiązanych z różnymi formami PD: takich jak PNKD (2q35) - mutacje tego genu stwierdzono w 
rodzinach z postacią PNKD wywoływaną spożyciem kofeiny i alkoholu ; w kilku rodzinach z fenotypem 
PKND i ICCA stwierdzono mutacje w genie PRRT2 (16p11.2), natomiast w przypadkach PED stwierdzono 
mutacje w obrębie genu SLC2A1 (solute carrier family 2 member 1; 1p34.2), który koduje transporter 
glukozy. 

 
Metody diagnostyczne: 
 
Diagnoza PD stawiana jest na podstawie wywiadu medycznego oraz badnia przedmiotowego. Należy 
uwzględnić występowanie epizodów dystonii, drżeń, zaburzeń postawy, wynik badania EEG, badań 
obrazowych ośrodkowego układu nerwowego (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) i badań 
laboratoryjnych. Diagnoze potwierdza wykrycie patogennej mutacji. 

 
Diagnostyka prenatalna: 
 
Diagnostyka prenatalna w przypadku ciąż obarczonych zwiększonym ryzykiem obecności mutacji w 
obrębie genów PRRT2, PNK lub SLC2A związanych z rodzinnym występowaniem odpowiednio PKD i 
ICCA, PNKD i PED jest możliwa poprzez badania DNA pochodzące z komórek płodu uzyskanych z 
amniocentezy (zwykle wykonywanej pomiędzyn 15-18 tygodniem ciąży) lub biopsji kosmówki (zwykle 
wykonywanej pomiędzy 10-12 tygodniem ciąży). Zanim wykona się badania molekularne w ramach 
diagnostyki prenatalnej należy wcześniej zidentyfikować patogenną mutację u chorego członka rodziny. 
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Rozpoznanie różnicowe: 
 
PD może ujawniać się wtórnie do innych schorzeń, takich jak stwardnienie rozsiane, zespół Aicardi i 
Goutieres (zob. te hasła), mielopatia, porażenie mózgowe, zawały tkanki mózgowej i krwotoki, drgawki 
ogniskowe, zapalenie mózgu, radikulopatia, niedoczynność tarczycy, hipoglikemia oraz zespół 
odruchowej dystofii współczulnej. 

 
Poradnictwo genetyczne: 
 
PD występuje w postaci sporadycznej oraz rodzinnej z dziedziczeniem autosomalnym dominującym. 
Poradnictwo genetyczne powinno być zaoferowane wszystkim pacjentom i ich rodzinom. 

 
Postępowanie i leczenie: 
 
Leczenie jest różne dla każdego z czterech podtypów PD. Napady mogą być kontrolowane lekami  
przeciwdrgawkowymi, takimi jak karbamazepina czy fenytoina. W postaci PD opornej na farmakoterapię 
potencjalną opcją terapeutyczną może być głęboka stymulacja mózgu. 

 
Rokowanie: 
 
W postaciach rodzinnych częstość występowania napadów zmniejsza się wraz z wiekiem pacjenta i 
często objawy choroby ustepują całkowicie. Nie znane sa żadne długofalowe implikacje wynikające z 
choroby dotyczące długości przeżycia. 
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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. 

 

 

 


