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::  Napadowa dyskineza wyzwalana wysiłkiem 

fizycznym 

Orpha number: ORPHA 98811 

 

Definicja choroby: 
 
Napadowa dyskineza wyzwalana wysiłkiem fizycznym (PED-paroxysmal exertion-induced dyskinesia) jest 
jedną z form napadowych dyskinez (zob. te hasła), która charakteryzuje się występowaniem 
bezbolesnych napadów ruchów dystonicznych kończyn wyzwalanych przedłużonym wysiłkiem fizycznym. 

 
Epidemiologia: 
 
Nie znana jest częstość występowania choroby. Do tej pory opisano 20 przypadków sporadycznych oraz 
9 rodzin.  

 
Opis kliniczny: 
 
Pierwsze objawy zwykle pojawiają  się w okresie dzieciństwa, ale mogą ujawnić się od 1 do 30 roku życia. 
PED charakteryzuje się występowaniem dyskinez indukowanych długotrwałym wysiłkiem fizycznym 
trwającym od 15 do 60 minut. Napady trwają od 5 minut do 2 godzin i typowo ograniczone są do kończyn, 
które poddawane były wysiłkowi. Ruchy dystoniczne są zwykle obustronne, nasilane są przez zimno, stres 
psychogenny, zmęczenie i brak snu. Częstość napadów jest zmienna, od jednego epizodu na dzień do 
jednego na miesiąc. Czasami u pacjentów stwierdza się nadmiernie wygórowane odruchy ścięgniste, 
opóźnienie rozwoju i niepełnosprawność intelektualną (zwykle łagodnego stopnia). W niektórych 
rodzinach dodatkowo stwierdzano  u pacjenów padaczkę lub migrenowe bóle głowy. PED może również 
współwystępować z napadową choreoatetozą dystoniczną z epizodami ataksji i spastyczności, łagodnymi 
rodzinnymi drgawkami okresu niemowlęcego (BFIE),  zespołem drgwek dzieciecych z choreoatetozą 
(ICCA), padaczką rolandyczną, napadową dystonią wyzwalaną wysiłkiem – kurcz pisarski (zob. te hasła). 

 
Etiologia: 
 
Nadal nie jest znana patofijzologia PED, w części przypadków rodzinnych  stwierdzono mutacje w obrębie 
genu  SLC2A1 (solute carrier family 2 member 1; 1p34.2), który koduje transporter glukozy GLUT1. 
Wszystkie znane mutacje w tym genie odpowiedzialne za PED powodują upośledzenie zdolności białka 
GLUT1 do trasportowania glukozy. Postuluje się, że niedobór energi spowodowany wysiłkiem fizycznym 
spowodowany zmniejszonym transportem glukozy jest odpowiedzilany za napadowe ruchy u osób z 
mutacjami SLC2A1. 

 
Metody diagnostyczne: 
 
Diagnoza PED opiera się na badaniu klinicznym oraz wynikach badań laboratoryjnych wykazujących 
obniżone stężenie glukozy w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym. Wyniki badań obrazowych  
ośrodkowego układu nerwowego i EEG są prawidłowe. Diagnozę potwierdza badanie molekularne genu  
SLC2A1. 

 
Rozpoznanie różnicowe: 
 
W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić napadową dyskinezę wyzwalaną ruchem (PKD), chorobę 
Parkinsona o wczesnym początku oraz encefalopatię spowodowaną niedoborem GLUT1 (zob. te hasła). 
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Diagnostyka prenatalna: 
 
Diagnostyka prenatalna w ciąży obarczonej ryzykiem wystąpienia PED 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 badania molekularne w ramach diagnostyki prenatalnej należy wcześniej zidentyfikować 
patogenną mutacje  u chorego członka rodziny. 

 
Poradnictwo genetyczne: 
 
Opisuje się zarówno przypadki sporadyczne, jak i przypadki o dziedziczeniu autosomalnym dominującym. 
Poradnictwo gentyczne powinno być zaproponowane pocjentom i ich rodzinom. 

 
Postępowanie i leczenie: 
 
Nie ma specyficznego leczenia, unikanie czynników wyzwalających napady, takich jak przedłużony 
wysiłek fizyczny, może znacznie zmniejszyć występowanie objawów. Dodatkowo wykazano, że 
zastosowanie diety ketogennej może zabezpieczyć przed występowaniem napadów jak również może 
prowadzić do poprawy opóźnionego rozwoju u dzieci. 
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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. 

 

 

 


