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Background. Dopa-responsive dystonia is a gen-
etically determined disorder with early onset. The
dystonia usually manifests as a disturbance of gait
with fatigue and may be confused with spasticity.
The diagnosis is based on clinical recognition and
response to l-dopa, which is usually complete and
long lasting. The most common genetic defect in-
volves the gene for GTP cyclohydroxylase I. 

Material and methods. We describe a Norwe-
gian family in which three generations are af-
fected. 

Results. All those affected had gait disturbance
from childhood; the disturbance became worse
during the day and after exercise. Clinical exam-
ination revealed reduced fine motor skills and
brisk tendon reflexes. Dystonic posturing of one
or both legs could be seen during walking. All pa-
tients were treated with l-dopa with excellent ef-
fect.

Interpretation. Though uncommon, this dis-
order is an important differential diagnosis in
children with gait disturbance, particularly in
those suspected as having spastic paraparesis. 

Doparesponsiv dystoni er en arvelig
sykdom som debuterer i ung alder.
Dystonien viser seg vanligvis som gang-
forstyrrelser som blir verre utover da-
gen og etter aktivitet, og kan forveksles
med spastisitet. Diagnosen baserer seg
på det kliniske bildet samt god og varig
effekt av l-dopabehandling. Den van-
ligste formen av sykdommen skyldes
en defekt i genet for GTP-cyklohyd-
roksylase I. 

Vi omtaler en norsk familie der fire
personer (førstegradsslektninger) i tre
påfølgende generasjoner har sykdom-
men. 

Alle fire har hatt gangforstyrrelser
fra ung alder i varierende alvorlighets-
grad. Gangforstyrrelsene artet seg ved
at beinet hadde en tendens til å vri seg
innover i ankelen og samtidig spisse
seg. Disse symptomene ble verre utover
dagen. Den eldste pasienten hadde i til-
legg hviletremor i begge hender med
frekvens som ved parkinsonistisk tre-
mor. Lett nedsatt finmotorikk og livli-
ge reflekser ble funnet hos alle ved kli-
nisk undersøkelse. Alle ble behandlet
med l-dopa i små doser og dette hadde
god effekt.

Tilstanden er en sjelden, men viktig
differensialdiagnose hos barn med
gangforstyrrelser, spesielt der man
mistenker spastisk paraparese fordi
denne sykdommen kan behandles med
godt resultat. 

Dystoni er en bevegelsesforstyrrelse forår-
saket av ufrivillig økt muskulær aktivitet
som gir vridende bevegelser eller unormale,
låste kroppsstillinger. Dystoni kan være ge-
neralisert, segmental eller fokal. Dopares-
ponsiv dystoni er et syndrom som uttrykker
seg med dystoni i beina og påfølgende gang-
forstyrrelser, forverring av symptomer i lø-
pet av dagen (diurnal variasjon) og en god
og varig effekt av l-dopabehandling. Syk-
dommen debuterer vanligvis i 1–12 årsalde-
ren, og arvegangen er hyppigst autosomalt
dominant, med variabel penetrans. Den van-
ligste formen skyldes en defekt i genet GTP-
cyklohydroksylase. Ubehandlet vil ofte dys-
tonien generaliseres, og i voksen alder blir
gjerne parkinsonistiske symptomer som tre-
mor og rigiditet fremtredende i tillegg. Pseu-

dopyramidale tegn som clonus i akilles- og
patellarreflekser forekommer. 

Tilstanden ble første gang beskrevet av
Segawa og medarbeidere i 1971, som rappor-
terte om en gruppe med barn som hadde
idiopatisk dystoni med to kliniske særtrekk:
stor diurnal variasjon og komplett fravær av
symptomer under l-dopabehandling (1).
Symptomene skyldes mangel på dopamin i
basalgangliene, og det er påvist nevropato-
logisk at disse pasientene har mangel på do-
pamin og redusert binding av dopamin i stri-
atum (2). I 1980-årene ble det samme syn-
dromet beskrevet også hos voksne. Defekten
er hereditær og rent biokjemisk, uten morfo-
logisk patologi (2), og fluordopa-PET (posi-
tronemisjonstomografi) og β-CIT, som mar-
kerer nigrostriatale terminaler, viser norma-
le verdier ved denne tilstanden. Den kliniske
responsen på l-dopabehandling er uavhen-
gig av sykdommens varighet eller behand-
lingslengde. Det er vanligvis ikke behov for

å øke dosen, og bivirkningene av behandlin-
gen er mildere og færre enn hos pasienter
med Parkinsons sykdom (1, 3). Senere forsk-
ning har vist at flere mutasjoner på to for-
skjellige kromosomer kan gi sammenfallen-
de klinisk bilde, med autosomalt dominante
(kromosom 14) (4, 5) og autosomalt recessi-
ve arveformer (kromosom 21) (6). Det fin-
nes også en dopaminagonist responsiv dys-
toni. Tilstanden med autosomalt dominant
arvegang er ikke rapportert tidligere i Skan-
dinavia, og vi beskriver en familie der tre 
generasjoner har syndromet med varierende
alvorlighetsgrad.

Pasient 1. Kvinne, født i 1938. Pasienten hadde
hørt fra sin mor at hun alltid hadde problemer med
den høyre foten, men hun var fysisk aktiv i barne-
og ungdomsårene og løp korte distanser raskt,
men ble fortere trett over lengre distanser. Hun
hadde imidlertid alltid følt seg ustø, uten at dette
hemmet henne i vesentlig grad. Fra 40 års alder
begynte hun å få gangvansker som hemmet henne
i dagliglivet. Problemet var at den høyre foten
spisset seg, og dermed snublet hun med tærne på
høyre side. Hun måtte svinge foten ut til siden for
å unngå å treffe gulvet med tærne. Hun ble under-
søkt hos lege flere ganger, og stivheten og beve-
gelsesforstyrrelsene ble tolket som spastisitet.
Man antok derfor at hun mest sannsynlig hadde
cerebral parese. Etter at hun fikk spissfotskinne
bedret symptomene seg noe, men hun var fortsatt
så plaget at hun måtte slutte i yrkeslivet. Hvis man
spurte direkte, angav hun at symptomene ble ver-
re utover dagen og at de fremfor alt var plagsom-
me når hun var trett. 

De siste årene hadde hun spesielt i hvile utvik-
let skjelving i overekstremitetene, men hun følte
seg ikke stiv i hendene. 

Pasientens mor og mormor ble ikke undersøkt
av nevrolog, men begge to fikk gangvansker og
måtte bruke gåstol i høy alder. Det er ellers ingen
med skjelving i nærmeste familie, men en kusine
av pasientens mormor fikk diagnosen Parkinsons
sykdom.

Pasienten kom gående med spissfotskinne til
undersøkelsen, og ganglaget gav mistanke om
spastisitet. Uten skinne gikk hun med inversjon
og adduksjon av høyre fot, litt bredbaset og ustø,
men ikke ataktisk. Hun hadde lett hviletremor i
hendene og hodet, med frekvens som ved parkin-
sonistisk tremor. I tillegg hadde hun tendens til en
dyston bevegelse i høyre arm, idet høyre arm drog
seg innover. Hjernenerveundersøkelse, sensibili-
tet, tonus og koordinasjon var normal. Hun hadde
lett hulfot bilateralt, og kraftprestasjonene var re-
dusert, spesielt for fleksjon i hofter og knær. Dype
senereflekser var patologisk livlige, men plantar-
refleksene var nedadvendte. 

Det ble utført supplerende undersøkelser som
viste normale forhold: MR av hjerne og rygg-
marg, elektromyografi (EMG), nervelednings-
hastighet (NCV), auditivt fremkalt respons
(AER), sensorisk fremkalt respons (SER) og vi-
suelt fremkalt respons (VER). Metylmalonsyre
(MMA)-nivået var lett forhøyet (0,27 umol/l) og
det var lett forhøyet HDL-kolesterolnivå (1,87
mmol/l).
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Ut ifra kliniske funn stilte man
diagnosen doparesponsiv dystoni og
hun ble behandlet med l-dopa (Sine-
met) 12,5/50. Hun fikk tre tabletter
daglig og kunne fjerne spissfotskin-
nen én dag etter behandlingsstart, og
hadde etter det nesten normalt gang-
lag. Hun ble fulgt opp med polikli-
nisk kontroll etter seks måneder og
var fortsatt tilfredsstillende behand-
let, men da hadde hun også lagt mer-
ke til rykninger (myoklonier) i krop-
pen.

Pasient 2. Mann, født i 1963, sønn av
pasient 1. Han hadde vansker med
venstre bein og med skriving fra
barndommen av. Venstre bein hadde
en tendens til å vri seg innover i an-
kelleddet under gange, og under
skriving opplevde han en stramhet i
hånden og fingrene som ble verre jo
mer han skrev. Skriften har alltid
vært vanskelig å lese. Han hadde hit-
til klart seg bra i det daglige og var i
fullt arbeid. Han var ellers frisk uten tremor eller
andre symptomer.

Ved undersøkelsen så han frisk ut. Han hadde
nedsatt finmotorikk i begge hender, mest på vens-
tre side. Under gange, spesielt ved tågang, var det
en tendens til at venstre bein vred seg innover.
Han hadde livligere reflekser i anklene enn i
knærne, men plantarrefleksen var nedadvendt.
Nevrologisk undersøkelse var ellers normal. Han
ble også behandlet med l-dopa i samme dose som
pasient 1, men hadde mindre umiddelbar effekt av
medikamentet enn moren. Da han kom til kontroll
etter seks måneder gav han uttrykk for at han var
mindre trett og stiv i beina om kvelden, og han
hadde ikke behov for hyppige hvilepauser under
fysisk aktivitet.

Pasient 3. Gutt, født 1987, sønn av pasient 2, bror
til pasient 4 og sønnesønn til pasient 1. Han ble
født seks uker for tidlig, men utviklet seg normalt
inntil han var åtte år gammel. Da begynte han å gå
på tærne og ble fortere trett under fotballspilling.
Beina hadde også en tendens til å krysse hverand-
re under gange. Han fikk økende problemer med
gangen utover dagen, han gikk til skolen, men
måtte fraktes hjem. Beina hadde tendens til å vri
seg innover, spesielt på høyre side, og problemet
ble så stort at han måtte bruke fotskinne bilateralt
og rullestol over lengre avstander. Han har ikke
hatt rykninger eller tremor, men ble klart verre om
ettermiddagen. 

Ved undersøkelsen så han frisk ut. Han hadde
hyperlordose med generelt tynn muskulatur. Han
hadde også tendens til å stå med venstre kne i
flektert stilling, men hadde ingen kontraktur. De
dype senereflekser var livlige i armene og patolo-
gisk livlige i beina med clonus i anklene. Abdo-
minalrefleksene var til stede og plantarrefleksene
var nedadvendte. Det var nedsatt finmotorikk og
tempo, spesielt i venstre bein og venstre arm.
Kraftprestasjoner, tonus, hjernenerveundersøkel-
se og koordinasjon var som normalt. Han fikk l-
dopabehandling (Sinemet) 12,5/50, 1⁄2 tablett to
ganger om dagen. Etter to dager kunne han gå i
fem timer uten å bli særlig trett og uten å få vrid-
ning av beinet. Den tidligere tendensen han hadde
til at beina krysset seg, forsvant.

Pasient 4. Gutt, født i 1991, bror av pasient 3, sønn
til pasient 2 og sønnesønn til pasient 1. Foreldrene
bemerket at han fikk problemer med høyre bein
på samme måte som sin bror etter lang tids fysisk
belastning, men i en mildere form, og han var ikke
så plaget at han måtte bruke rullestol. Håndskrif-
ten ble også verre og verre, og det var klar for-
skjell mellom håndskrift fra første klasse og tre år
senere.

Ved undersøkelsen så han frisk ut. De dype se-
nerefleksene var livlige, men ikke patologiske.

Tonus, kraftprestasjoner, hjernenerveundersøkel-
se og koordinasjon var som normalt. Under lengre
tids gange, spesielt på tærne, så man en tendens til
at høyre fot vred seg innover.

Pasienten fikk l-dopa i samme dose som pa-
sient 3, ble merkbart bedre i løpet av to dager og
hadde samme effekt etter seks måneder. 

Diskusjon
I denne familien finner vi at tre generasjoner
er rammet av de samme symptomene, men
i forskjellig alvorlighetsgrad. Alle hadde
symptomer i beina som hovedplage og
debutsymptom. Pasient 1 utviklet også par-
kinsonliknende tremor og stivhet, mens pa-
sient 2 og 4 hadde symptomer i form av stiv-
het i armene og skrivevansker. Symptomene
begynte tidlig i barndommen hos alle (i al-
deren 6–8 år) og ble gradvis verre. Ved un-
dersøkelsen fant man dystoni hos alle, men
også pyramidebanefunn med hyperrefleksi,
og hos pasient 1 også hulfot som tilleggs-
funn. Diagnosen doparesponsiv dystoni ble
stilt klinisk, og alle fikk l-dopabehandling
med god eller meget god effekt. 

Doparesponsiv dystoni er en sjelden, men
viktig sykdom å gjenkjenne. Familien her
viser det som regnes som de klassiske ele-
mentene, nemlig utfall som først og fremst
rammer beina, gir gangforstyrrelser og blir
verre utover dagen (diurnal variasjon, spe-
sielt hos pasient 3). Symptomene mistolkes
oftest som spastisitet, særlig når hyperre-
fleksi og hulfot finnes, og pasientene får dia-
gnosen cerebral parese eller hereditær spas-
tisk paraparese. Dystoni gir et annet bilde:
Pasientene får tendens til spissfot og vrid-
ning, vanligvis innadrotasjon i ankelen, og
symptomene er ofte asymmetriske, fluktue-
rende og progredierende. Asymmetrien taler
mot hereditær spastisk paraparese, mens
progredierende utfall og fluktuasjon taler
mot cerebral parese. Allikevel kan det være
vanskelig å skille mellom doparesponsiv
dystoni og hereditær spastisk paraparese, og
man anbefaler derfor forsøk med l-dopabe-
handling særlig hos pasienter med mulig
hereditær spastisk paraparese som er yngre
enn 20 år. 

Andre mulige differensialdia-
gnoser blir juvenil Parkinsons
sykdom og idiopatisk torsjons-
dystoni. Juvenil Parkinsons syk-
dom er en recessivt arvelig syk-
dom som gir parkinsonistiske
trekk, særlig med rigiditet, brady-
kinesi og tremor. Pasienter med
doparesponsiv dystoni klager
over stivhet, men rigiditet er et
sjeldent funn, spesielt hos yngre
pasienter. Symptomer på parkin-
sonisme finnes hos eldre, ube-
handlede pasienter med dopares-
ponsiv dystoni, slik som hos pa-
sient 1 i denne familien. Hos
pasienter med juvenil Parkinsons
sykdom gir l-dopabehandling og-
så effekt (1). Men responsen er
ofte mangelfull og i likhet med

pasienter som har idiopatisk Parkinsons syk-
dom, vil effekten av behandlingen avta, slik
at dosen må økes kontinuerlig for å opprett-
holde virkningen. Pasienter med dopares-
ponsiv dystoni trenger vanligvis ikke konti-
nuerlige doseøkninger, men dosen må økes
når barna vokser, og voksne pasienter kan
trenge justering inntil man finner riktig dose.
Ved hjelp av PET vil man kunne påvise
strukturell skade i basalgangliene hos pa-
sienter med juvenil Parkinsons sykdom,
mens dette vil være normalt hos pasienter
med doparesponsiv dystoni (7, 8).

Idiopatisk torsjonsdystoni (dystonia mu-
sculorum deformans) er en sjelden tilstand
som forekommer hyppig blant askenasi-
jøder, men finnes også andre steder. Arve-
gangen er autosomalt recessiv. Symptomene 
debuterer imidlertid senere enn ved dopa-
responsiv dystoni, og ved idiopatisk tor-
sjonsdystoni utvikles etter hvert en alvorlig,
generalisert dystoni som også omfatter aksial
muskulatur og stemmen (1, 9). Disse pasien-
tene har ingen effekt av l-dopabehandling.

Pasienter med doparesponsiv dystoni ut-
vikler vanligvis ikke bivirkninger av l-dopa-
behandling, men voksne kan få rykninger
(myoklonier). Om depresjon er en bivirk-
ning eller en del av sykdommen, er ennå
ikke klarlagt, men pasienter kan få depres-
sive symtpomer. 

Genet for den vanligste formen av dopa-
responsiv dystoni ble funnet i 1993, da Ny-
gaard og medarbeidere lokaliserte det til den
lange armen på kromosom 14 (14q) (4). Ichi-
nose og medarbeidere identifiserte så muta-
sjoner for GTP-cyklohydroksylase-1-genet
(GCH1) på dette stedet, og samtidig redusert
aktivitet i GCH1 hos affiserte pasienter (5).
GCH1 er det første enzymet i biosyntesen av
tetrahydrobiopterin (10), og tetrahydrobiop-
terin er igjen en essensiell kofaktor for tyro-
sinhydroksylase, tryptofanhydroksylase og
fenylalaninhydroksylase. Tyrosinhydroksy-
lase er et hastighetsregulerende enzym i do-
paminsyntesen, og man antar at redusert
mengde tetrahydrobiopterin fører til mang-
lende dopaminsyntese i basalgangliene (11). 
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Figur 1 Familietreet viser hvordan sykdommen doparespon-
siv dystoni finnes i tre generasjoner. Pasient 1 er merket med pil
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Kvinner rammes oftere av doparesponsiv
dystoni enn menn (11), med ratio ca. 3 :1, og
det ble først estimert en samlet penetrans til
31% (11). Nå er det vist at penetransen hos
kvinner er 87–100 % og hos menn 38–55 %
(12, 13). Det er foreløpig uklart hvorfor kvin-
ner rammes oftere enn menn (14). 

Diagnosen doparesponsiv dystoni stilles
på grunnlag av kliniske funn og effekt av l-
dopabehandling. Ønsker man å få utført gen-
test for doparesponsiv dystoni, må prøven
per i dag sendes til laboratorier i Storbritan-
nia eller USA. 

Konklusjon
Doparesponsiv dystoni er en uvanlig, men
ikke sjelden sykdom. Den lar seg lett be-
handle. Diagnosen bør vurderes ved alle
uklare tilstander med gangforstyrrelser, spe-
sielt hos barn og unge.
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