III./3.2.3.3. Egyes dystonia szindrómák
III./3.2.3.3.1. Blepharospasmus
A blepharospasmus jellemzője a szemrést záró izomzat (m. orbicularis oculi)
tartós vagy intermittáló, kétoldali akaratlan kontrakciója. A betegség általában
fokozódó kétoldali pislogással kezdődik. Ennek során a külső ingerek, mint
például az erős fény, a szél, a járművezetés vagy televíziónézés közbeni
koncentráció, de az emocionális stressz is jelentősen erősíti az akaratlan
mozdulatokat.
A blepharospasmus általában a 45. és 65. életév között kezdődik. A kórkép a
nőket valamivel gyakrabban érinti, mint a férfiakat (2:1). Egyes betegeknél a
kezdeti izolált blepharospamus mellett pár hónapon vagy éven belül más
cranialis és később cervicalis izomra is ráterjedhet a dystonia. A betegek kb.
10-20%-ánál az első és másodfokú rokonok körében egyéb mozgászavarok is
előfordulnak, így feltételezhető bizonyos genetikai prediszpozíció. Átmeneti,
legtöbbször teljes remisszió a betegek mintegy 10%-ánál észlelhető.

1.videó: Blepharospasmus.

III./3.2.3.3.2. Cranialis dystonia
A blepharospasmusban szenvedő betegek egy részénél hónapok vagy évek
elteltével a betegség progressziója jelentkezik más oromandibularis izmok
érintettségével, mint például a rágóizomzat, a nyelvizmok vagy az arc alsó
felének izomzata. Gyakran érintett az állkapocs- és a garatizomzat, ami
akadályozzák az evést és a nyelést. A blepharospasmus oromandibularis
dystoniával történő kombinálódását korábban Meige-szindrómának nevezték.
Ma a cranialis dystonia kifejezést használják. A nők aránya ebben a kórképben a
férfiakénak négy-hatszorosa. A betegek többségénél az első tünet a
blepharospasmus. Az átlagéletkor a betegség kezdetekor 51 év. A spontán
remissziók ritkák.

2.videó: Cranialis izomzat dystoniája.

1.ábra: A nyelv tonusos dystoniája.

III./3.2.3.3.3. Cervicalis dystoniák
A cervicalis dystoniák a nyaki- és tarkótáji izomzat akaratlan túlműködése
következtében akadályozzák a fej mozgását és abnormális testhelyzet
kialakításához vezetnek, mint például a torticollis, retrocollis, laterocollis vagy
antecollis. Kezdetben általában a kóros mozgások állnak előtérben, a kórlefolyás
során a fej állandó kóros tartása alakulhat ki. Az érintett izomzatban a betegek
kétharmadánál jelentkeznek fájdalmak. Az túlműködő izomzat gyakran
hypertrophiás. Egyes betegek csak kis mértékben mozgáskorlátozottak, míg
másoknál alig lehetséges munkavégzés vagy a napi feladatok elvégzése. A
szenzoros ingerek mint az áll megérintése, rövid távon javíthatja a fejtartást
(„geste antagoniste-t“). A fekvés vagy a fej megtámasztása is segíthet.
Elektromyographiás vizsgálattal kimutatható az agonista és antagonista izmok
együttes kontrakciója.
A női nem itt is gyakrabban érintett (2:1). A tünetek a betegek mintegy
70%-ánál a 30. és a 60. életév között kezdődnek, az átlagéletkor 42 év. A
betegek 10-20%-a számol be spontán remissziókról, amelyek szinte kivétel
nélkül a betegség első 5 évében fordulnak elő. A remissziók évekig tarthatnak.
Cervicalis dystoniában szenvedők egyharmadánál jelentkezik a kórlefolyás
során progresszió az arcizomzat, a felső végtagok, és a törzs izomzatának
érintettségével. A betegek mintegy 10%-a számol be a dystonia kezdete előtti
három hónapos időintervallumban bekövetkezett traumáról. Ez a megfigyelés
megerősíti azt a gyanút, hogy a genetikai prediszpozíció mellett környezeti
faktorok, különösen az afferens rostok kismértékű károsodása triggereli a
betegség kialakulását erre prediszponált egyénekben.

3.videó: Cervicalis dystonia.

III./3.2.3.3.4. Spasmodicus dysphonia

A spasmodicus dysphonia a laryngealis izomzat fokális dystoniája, amely
rekedtséggel, a hangerő ingadozásával, valamint halk és érthetetlen beszéddel
jár együtt. A betegek mintegy 85%-ában észlelhető a laryngealis abductorok
spazmusa, ami a hangszalagok akarattalan hiperaddukciójához vezet. A
betegség kezdete a 20. és a 70. életév közé esik. A nők valamivel gyakrabban
érintettek. A betegség kezdetekor az átlagéletkor kb. 38 év. Azoknál, akik
munkájukból adódóan, sokat kell, hogy beszéljenek (tanárok, papok),
gyakrabban találkozunk dysphoniával. A családi anamnézisben gyakrabban
szerepel essentialis tremor (27%), más fokális dystonia vagy mozgászavar, mint
például a Parkinson-szindróma .

2.videó: Spasmodicus dysphonia.

III./3.2.3.3.5. Írásgörcs
Az írásgörcs, ahogyan a zenészek foglalkozási dystoniája vagy a sportolók
dystoniái is, a foglalkozási dystoniák közé tartozik. Az alkar izomzatának
dystoniás kontrakciója általában a betegség kezdetén csak a specifikus,
legtöbbször évekig gyakorolt mozdulatok kapcsán jelentkezik. Ezek a
mozdulatok gyakran nagy kihívás elé állítják a finomabb mozgás szabályozását.
Írásgörcs esetén az írás megkezdését követően az érintett izomzat súlyos
hiperaktivitása lép fel, ami az ujjak és a csukló kóros tartásához és az íráskép
kedvezőtlen átalakulásához vezet. A betegek gyakran panaszkodnak fájdalomról
is. Az elektromyographiás vizsgálat során az antagonista izmok és szomszédos,
íráskor nem használt izmok aktivitása mutatkozik. Az írásgörcsben szenvedők
mintegy egyharmadánál posturalis és írástremor is jelentkezik.

4.videó:Írásgörcs.

III./3.2.3.3.6. Generalizált dystonia
DYT1 Oppenheim dystonia

A gyerekkorban kezdődő dystonia leggyakoribb formája a DYT1 dystonia, ami
egy autosomalis domináns öröklődésű megbetegedés, amelynek első klinikai
tüneteit először Oppenheim (1911) írta le. A kórképért felelős mutációt
időközben a 9q34.1 kromoszómán lokalizálták.
Az idiopathiás generalizált dystoniában szenvedő betegek mintegy 60%-ában a
betegség a 6. és a 10. életév között kezdődik. A betegek kb. felénél a kezdet
fokális, legtöbbször az alsó végtagokban indul, már az első év során jelentkező
gyors generalizációval. A gyermek- vagy fiatalkorban kezdődő generalizált
dystoniák mintegy 90%-a feltehetően öröklött. Linkage-analízis arra utal hogy
az öröklési mód autosomalis-domináns 30-40%-os penetranciával és változó
expresszivitással. A mutációt a kelet-európai Ashkenazi-zsidók, illetve később
nem zsidó családok körében a 9q32-34 kromoszómán lokalizálták, ahol egy
GAG-deléció található. A gén a Torsin-A fehérjét kódolja. Ez a „klasszikus
herediter Oppenheim dystonia” általában gyerekkorban kezdődik az alsó
végtagokon és hónapok, vagy évek alatt generalizálódik. A klinikai kép
betegenként változik, illetve a családon belül is igen eltérő. Míg egyes
családtagok csupán alsó végtagi dystoniában vagy írásgörcsben szenvednek,
más családtagoknál gyorsan generalizálódó dystonia jelentkezhet.

5.videó: Gyerekkori generalizált DYT1
pozitív dystonia.

6.videó: Fiatalkori generalizált dystonia.Tonusos
dystonia.

7.videó: Felnőttkori generalizált dystonia.

DYT5 dopa reszponzív dystonia
A kezelés lehetőségei szempontjából különösen fontos a dopa-reszponzív
dystonia (DRD, DYT5) felismerése. Bár e dystonia ritkán, és csupán a betegek
kb. 10%-ában társul gyermekkorban kezdődő generalizált dystoniával, a
betegség a legtöbb esetben igen jól kezelhető. Az először Segawa (1976) által
leírt kórkép a dystonia mellett gyakran bradykinesist, rigort, valamint súlyos
járászavart is okozhat. Feltűnő emellett a kifejezett napszaki fluktuáció.
Ellentétben a dystoniák más formáival a DRD a legtöbb betegnél már az
alacsony dózisú L-dopa kezelésre is reagál, néha látványos javulást
eredményezve A DRD genetikai alapja a 14. kromoszómán található, ahol a

GTP cyclohydrolase-1 gén több mutációját is leírták.

