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::  Napadowa niekinezygenna (nie wyzwalana ruchem) 

dyskineza  
Orpha number:  ORPHA98810 

 

Definicja choroby: 
 
Napadowa niekinezygenna dyskineza, nie wyzwalana przez ruch (PNKD-paroxysmal non-kinesigenic 
dyskinesia) jest jedną z postaci napadowych dyskinez (zob. te hasła), charakteryzującą się 
występowaniem napadów ruchów dystonicznych lub choreoatetotycznych, które wywoływane są stresem, 
zmęczeniem, spożyciem kawy czy alkoholu lub menstruacją. 

 
Epidemiologia: 
 
Częstość występowania PNKD na świecie jest szacowana na 1/1 000 000. Obserwuje się przewagę płci 
meskiej (1,4 :1). 

 
Opis kliniczny: 
 
Wiek wystąpienia pierwszych objawów waha sie od 1 do 77 roku życia. PNKD charakteryzuje się 
występowaniem napadowych, spontanicznych lub indukowanych (alkohol, kofeina, stres, miesiączka, 
deprywacja snu, wysiłek fizyczny) ruchów dystonicznych, choreatycznych, atetotycznych, balicznych w 
obrębie kończyn, twarzy, tułowia trwających od kilku minut do kilku godzin bez zaburzeń świadomości. 
Ruchy mogą być ogniskowe i jednostronne ale zwykle są obustronne i uogólnione. Częstość napadów jest 
różna od 1-3 dziennie do nawet wielomiesięcznych okresów beznapadowych. Czasami podczas silnych 
ataków obserwuje się zaburzenia mowy (dysartria) i napadowe nieprawidłowe ruchy gałek ocznych 
(odchylanie się gałek ocznych ku górze, dołowi czy na boki). Dodatkowo u pacjentów w okresach 
poprzedzających występowanie napadów pojawiają się objawy o typie aury (parestezje, uczucie ściskania 
w kończynach, zawroty głowy), jak również migrenowe bóle głowy. Objawowa PNKD najczęściej 
towarzyszy stwardnieniu rozsianemu (zob. to hasło) lub zmianom naczyniowym w obrębie wzgórza. 

 
Etiologia: 
 
Patofizjologia PNKD nadal nie jest w pełni wyjaśniona ale u około 60% pacjentów stwierdza się obecność 
mutacji w genie PNKD (2q35) kodującym białko PNKD (wcześniej nazywane białkiem MR-1 -
myofibrillogenesis regulator 1). Poza tym dzięki analizie sprzężeń w rodzinie pochodzącej z Kanady 
wykryto  nowe locus genowe zlokalizowane w 2q31 i nazwane PNKD2.  

 
Metody diagnostyczne: 
 
Diagnoza stawiana jest przede wszystkim na podstawie obajwów klinicznych, a badania molekularne  
genu PNKD mogą pomóc potwierdzić rozpoznanie. 

 
Rozpoznanie różnicowe: 
 
W diagnostyce różnicowej należy wziąć pod uwagę takie choroby jak: chorobę Wilsona, napadową 
dyskinezę wyzwalaną ruchem (kinezygenną PKD), zespół drgawek dziecięcych z choreoatetozą (ICCA), 
napadową dyzkinezę wyzwalana wysiłkiem fizycznym (PED), autosomalnie dominującą nocną padaczkę 
płata czołowego,  napadową choreoatetozę dystoniczną z epizodami ataksji i spastyczności oraz chorobę 
Huntingtona (zob. te hasła). 
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Diagnostyka prenatalna: 
 
Diagnostyka prenatalna w ciąży obarczonej ryzykiem obecności mutacji w genie PNKD, co jest związane 
z występowaniem PNKD w rodzinie, jest możliwa poprzez badania DNA pochodzące z komórek płodu 
uzyskanych z amniocentezy (zwykle wykonywanej pomiędzy 15-18 tygodniem ciąży) lub biopsji kosmówki 
(zwykle wykonywanej pomiędzy 10-12 tygodniem ciąży). Zanim wykona się jednak badania molekularne 
w ramach diagnostyki prenatalnej należy wcześniej zidentyfikować patogenną mutacje u chorego członka 
rodziny. 

 
Poradnictwo genetyczne: 
 
Chociaż opisywane są przypadki sporadyczne, PNKD jest zazwyczaj dziedziczona jako cecha  
autosomalnie dominująca z wysoką penetracją. Analiza haplotypów w rodzinie z mutacjami w genie 
PNKD2 wykazała penetrację na poziomie 89%. 

 
Postępowanie i leczenie: 
 
Pacjenci z PNKD nie odpowiadają na takie leki przeciwdrgawkowe jak karbamazepina, natomiast 
klonazepam lub inne benzodwuazepiny są pomocne u niektórych nosicieli mutacji PNKD. Ponieważ 
objawy choroby mogą być wyzwalane przez stres emocjonalny, zmęczenie, spożycie alkoholu czy kofeiny 
zalecane jest unikanie w miarę możliwości tych czynników. W postaci PNKD opornej na farmakoterapię 
potencjalną opcją terapeutyczną może być głęboka stymulacja mózgu. 

 
Rokowanie: 
 
Nie opisywane są żadne późne następstwa choroby. U 61% pacjentów z PNKD stwierdza się  tendencję 
do zmniejszania się częstości napadów wraz z wiekiem. Jednakże, u niektórych osób częstość i nasilenie 
napadów nie ulega zmianie wraz z wiekem a nawet się pogarsza. Opisuje się natomiast ustępowanie 
napadów podczas ciąży. 
 

Recenzent-ekspert: 

Dr Sian Spacey 

Aktualizacja: Listopad 2013 

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. 

 

 

 


