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Topic Review 

นพ.นรงฤทธ์ิ เกษมทรัพย, อ.พญ.กรรณิการ คงบุญเกียรติ, รศ.นพ.สมศักด์ิ เทียมเกา
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

การรักษาผูปวยที่มาดวยอาการเคลื่ อนไหวมากกวาปกติ

 การเคล่ือนไหวผิดปกติ (movement 

disorders) แบงไดเปน 2 ชนดิ คอื การเคลือ่นไหว

นอยกวาปกติ (hypokinesias) ไดแก Parkin-

son’s disease, others parkinsonian disoder 

และการเคล่ือนไหวมากกวาปกติ (hyperkinesias) 

ไดแก tremor, dystonia, chorea, ballism, 

athetosis, tics, myoclonus and startle syn-

drome, hemifacial spasm, stereotypies, 

akathisia เปนตน มีการศึกษาจํานวนผูปวยที่

เขารับการรักษาในคลินิกการเคลื่อนไหวผิดปกติ

ในสหรัฐอเมริกา ตั้งแตป ค.ศ.1977-2009  พบวา 

Parkinsonism และ Parkinson’s disease พบ

บอยที่สุด รองลงมาไดแก dystonia และ tremor  

ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  จาํนวนผูปวยโรคเคลือ่นไหวผดิปกตทิีม่ารบัการรกัษาที ่the Baylor College of Medicine

จํานวนผูปวย รอยละ*

Parkinsonism 9358 31¶4

Parkinson’s disease 6415 21¶5

Dystonia 6037 20¶2

Tremor (other than Parkinson’s disease) 4529 15¶2

Tics (including Tourette’s syndrome) 2155 7¶2

Chorea (including Huntington’s disease) 900 3¶0

Stereotypies (including tardive dyskinesia) 839 2¶8

Myoclonus 626 2¶2

Ataxia 360 1¶2

Athetosis or ballism 77 0¶3
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 สําหรับในบทความน้ีจะกลาวถึง hyperki-

netic movement disorder ที่พบบอย ไดแก

Tremor (อาการส่ัน)
 คือ การเคลื่อนไหวผิดปกติแบบเปนการ

เคล่ือนไหวท่ีตอเน่ืองมีจังหวะอยางสม่ําเสมอ 

(rhythmical oscillatory movement) ไดแก 

 1) Rest tremor (อาการส่ันขณะอยูเฉย)

 ภาวะส่ันที่เกิดขณะท่ีไมมีการออกแรงตาน

แรงโนมถวงและกลามเนื้อผอนคลาย พบใน 

Parkinson’s disease (PD), Rubral tremor 

(Holmes’s tremor: lesion ใน cerebellar 

outfl ow pathway),  essential tremor (ET) และ 

dystonic tremor

 2) Action tremor (อาการสั่นขณะใช

รางกายสวนนั้นทํางาน) แบงเปน  2 ชนิด ไดแก 

  1) Postural tremor อาการส่ันเกิดขณะ

เหยียดแขนออกขนานหรือตั้งฉากกับลําตัว พบใน 

essential tremor 

  2) Kinetic tremor หรือ intention 

tremor อาการส่ันเกิดขณะการเคล่ือนไหวไปถึง

เปาหมาย เชน การตรวจ fi nger to nose พบได

ใน essential tremor และ cerebellar-outfl ow 

lesion (แตกตางจาก cerebellar tremor คือ จะ

ไมมี ataxia และ dysmetria รวมดวย) ในการ

วินิจฉัย essential tremor อาศัยประวัติและการ

ตรวจรางกายเปนหลัก ยงัไมมกีารเจาะตรวจเลอืด

หรือการสงตรวจพิเศษอื่นที่จะชวยในการวินิจฉัย  

เกณทการวินิจฉัยแสดงในตารางที่  2 

  3) Task-speci f ic  t remor  คือ

อาการสั่นที่เกิดเฉพาะเวลาทํากิจกรรม (tremor 

related with specific action or position) 

ไดแก primary writing tremor เปน task-

specifi c tremor ที่พบบอยท่ีสุด และ position 

specific tremor เช่น orthostatic tremor

เปน high frequency tremor (ความถี่ 16 Hz)

มักเปนท่ีลําตัวและขาหลังจากท่ียืนเปนระยะเวลา

หนึ่ง หรือนอนหงายและปลายเทาสัมผัสผนัง 

อาการส่ันจะหายไปเม่ือเดิน  เนือ่งจากเปน tremor 

ทีส่ัน่คอนขางเร็ว จงึอาจจะเห็นไดไมชดั ตองอาศัย

การสัมผัส หรือตรวจคล่ืนไฟฟากลามเน้ือ (elec-

tromyography)  

จํานวนผูปวย รอยละ*

Akathisia 67 0¶2

Psychogenic 1588 5¶3

Other 1218 4¶3

Total 29837 117¶2

ขอมูลจากป ค.ศ. 1977 ถึง 2009. *ผูปวยบางรายมีการเคลื่อนไหวผิดปกติมากกวาหนึ่งชนิด
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ตารางที่ 2 : เกณฑการวินิจฉัยโรค Essential tremor (ET)

Movement Disorder Society consensus diagnostic criteria for ET

Inclusion criteria

1. Bilateral, largely symmetrical postural or kinetic tremor involving hands and forearms that is vis-

ible and persistent 

2. Additional or isolated tremor of the head might occur but in the absence of abnormal posturing 

Exclusion criteria

1. Other abnormal neurological signs; especially dystonia 

2. Presence of known causes of enhanced physiological 

tremor, including current or recent exposure to tremorogenic drugs or presence of a drug 

withdrawal state 

3. Historical or clinical evidence of psychogenic tremor 

4. Convincing evidence of sudden onset or evidence of 

stepwise deterioration 

5. Primary orthostatic tremor 

6. Isolated voice tremor 

7. Isolated position-specifi c or task-specifi c tremors, including 

occupational tremors and primary writing tremor 

8. Isolated tongue or chin tremor 

9. Isolated leg tremor 

 การรักษา

 การรักษาดวยยารับประทาน 

 Propranolol ชวยลดการส่ันของมือได

ดีกวาการสั่นของศีรษะและเสียง (head and 

voice tremor) เช่ือวากลไกการออกฤทธ์ิผาน

ทาง peripheral beta-adrenergic recep-

tor ควรระวังในการใชในผูปวยที่เปน asthma, 

second-degree atrioventricular block และ 

insulin-dependent diabetes  ยา propanolol 

เปน non-selective β-adrenergic blocker 

เริ่มใชที่ขนาด 30-60 มก./วัน ระยะเวลาเฉล่ียที่

ตอบสนอง 2.9 สัปดาห และขนาดที่ใชคือ 60-240 

มก./วัน สําหรับ β-adrenergic blocker ชนิด

อื่น เชน metoprolol, atenolol ยังไมมีการศึกษา

เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพกบั propanolol อยางไร

ก็ดีอาจพิจารณาใชในกรณีที่มีขอหามในการใช 

propanolol 

 Primidone เริ่มใชในขนาดตํ่ากอน คือ 

นอยกวา 25 มก./วัน กอนนอน โดยท่ัวไปใชไม

เกิน 250 มก./วัน และคอยๆ เพิ่มขนาดข้ึนชาๆ

ในระยะเวลาหลายสัปดาห เพื่อหลีกเลี่ยงผลขาง

เคียง เชน คลื่นไสอาเจียน เดินเซ สับสน และงวง
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นอน  ในบางรายการใช primidone จะไดผลดีกวา 

propranolol และการใหยาทั้งสองรวมกันก็จะได

ผลดีขึ้น

 ยาอื่นๆ ที่มีการศึกษา เชน benzodiaz-

epine (diazepam, lorazepam, clonazepam, 

alprazolam), barbiturate, anti-epilepticdrug 

(topiramate, gabapentin, zonisamide, 

levetiracetam, pregabalin) และ อื่นๆ เชน 

mirtazapine, clozapine, sodium oxybate, 

dimethoxymethyl-diphenyl-barbituric acid 

(T2000) และ carisbamate

 ยาที่อาจไดผลในการรักษา orthostatic 

tremor ไดแก gabapentin, clonazepam, 

levodopa, primidone, phenobarbital  และ 

amantadine

 การดื่มแอลกอฮอลพบวาสามารถชวยลด 

amplitude ของผูปวยที่เปน  essential tremor 

ไดสองในสาม แตไมแนะนําใหใชในผูปวยทั่วไป 

เน่ืองจากอาจเกิดภาวะ alcoholism ตามมาได

 การรักษาดวย Botulinum toxin 

 ในรายท่ีใชยารับประทานแลวไมไดผล อาจ

พิจารณา botulinum toxin ฉีดเขากลามเนื้อที่

ทําใหเกิดอาการสั่น เชน ใชในการรักษา hand 

tremor, head tremor, voice tremor และ pri-

mary writing tremor

 การรักษาดวยการผาตัด 

 การผาตัดทํา deep brain stimulation 

ที่ ventral intermediate (Vim) nucleus of 

thalamus ควรพิจารณาทาํในผูปวย Parkinson’s 

disease ทีม่อีาการส่ันขางเดียวเดนทีไ่มตอบสนอง

ตอการรักษาอื่น

Dystonia 
 หมายถึง การหดเกร็งคางของกลามเนื้อ 

ทําใหเกิดการบิดของลําตัวหรือแขนขา ทําให

เกิด abnormal posture หรืออาจมี twisting, 

repetitive and patterned movements ได

สามารถพบการเคลื่อนไหวผิดปกติไดหลายแบบ 

เชน การเคลือ่นไหวชา เกิดจาก prolong dystonic 

spasm และการเคล่ือนไหวเร็วอาจเปน jerk-like 

pattern  อาจมีการเคลื่อนไหวส่ันแบบเปนจังหวะ

โดยจะสงัเกตเหน็ไดเวลาทีผู่ปวยพยายามจะยบัย้ัง

ทาทางทีผ่ดิรปูไป ซึง่อาการสัน่ (dystonic tremor) 

นี้จะลดลงไดเมื่อผูปวยผอนคลายกลามเน้ือและ

เคลื่อนไหวอยูในทาที่เกิด abnormal posture 

(null position) นั้น

 ในบางรายที่อาการรุนแรงอาจจะมีผลตอ

ระบบการหายใจ, เกดิ muscle breakdown ,life-

threatening hyperthermia, rhabdomyolysis 

และ myoglobinuria เรียกภาวะน้ีวา dystonic 

storm หรือ status dystonicus

 Dystonia แบงตาม onset อายุทีเ่กดิ ไดแก 

 A. Adult-onset idiopathic dystonia 

พบไดบอย แบงเปนชนิด focal หรือ segmental 

ไดแก 
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  a) Cranial dystonia  ไดแก blepharo-

spasm, oromandibular หรอื lingual dystonia 

  b) Cervical dystonia หรือ spas-

modic torticollis 

  c) Laryngeal dystonia หรือ spas-

modic dysphonia 

  d) Task-specific dystonia ได้แก่ 

dystonic writer’s cramp, musician dystonia 

และ dystonias that affect athletes, artist or 

other profession which skill movement

 B. Childhood-onset dystonia มัก

เปนท่ี distal และ progress เปน generalized 

dystonia

 Dystonia แบงตามสาเหตุการเกิด ไดแก

 A. Primary dystonia เชน autosomal-

dominant dystonia เกิด mutation ของ gene 

ที่สราง tosin A (TOR1A or DYT1)

 B. Secondary dystonia 

  a) Parkinson’s disease และ parkin-

sonism  

  b) Neurodegeneration with brain 

iron accumulation ไดแก 

   (1) Pantothenate kinase-asso-

ciated neurodegeneration (Hallervorden–

Spatz syndrome)

   (2) Neuroferritinopathy

   (3) Infantile neuroaxonal dys-

trophy 

   (4) Aceruloplasminaemia 

   (5) PLA2G6-associated neuro-

degeneration (mutations in gene encodes 

phospholipase A2, group VI)

 การรักษา

 การรักษาดวยกายภาพบําบัด (physical 

therapy)

 ใหความรู ความชวยเหลือ และการทํา

กายภาพบําบัดหรือการดาม เชน ใช brace, cast 

เพือ่ improve posture และปองกนั contracture  

แตก็ควรระวังเพราะการ immobilization จะ

กระตุนหรือทําให dystonia กําเริบได  

 การรักษาดวยยา 

 ขอมูลการรักษาดวยยาอางอิงมาจาก em-

pirical treatment มากกวาขอมูลจาก random-

ized clinical trials แนวทางการรักษา dystonia 

แสดงดังรูปที่ 1 

 Dopamine agonist ในผูปวยท่ีเปน do-

pamine responsive dystonia (DRD)  มักเกิด

ในผูปวยเด็กมาดวยอาการ dystonia, postural 

instability, hypertonicity และ hyperrefl exia 

โดยเกิดอาการเดนเฉพาะที่ขา ทําใหมักวินิจฉัย

ผิดเปน cerebral palsy จึงแนะนําให dopamine 

agonist ใน childhood-onset dystonia เปน 

therapeutic diagnosis และพบวาเกิด motor 

complication นอยกวาผูปวย juvenile-parkin-

son’s disease มาก
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 Anticholinergic ไดประโยชนในผูปวย 

generalized and segmental dystonia โดย

แนะนํา trihexyphenidyl เร่ิม 1 มก./วัน ปรับ

เพ่ิมภายใน 4 สัปดาห จนถึง 12 มก./วัน บาง

รายอาจตองใชถึง 60-100 มก./วัน ผลขางเคียงที่

สําคัญ ไดแก drowsiness, confusion, blurred 

vision, diffi culty memory และ urinary reten-

tion ซึง่อาจแกไขโดยให pyridostigmine เพือ่ลด

อาการทองผูก, pilocarpine ลดอาการตามัว และ 

bethanecol ลดอาการปสสาวะคั่ง

 Muscle relaxant ไดแก benzodiaz-

epine, tizanidine, cyclobenzaprine, ba-

clofen ยาอื่น ๆ เชน slow release morphine 

sulphate, sodium oxybate, levetiracetam 

และ zonisamide.

 การรักษาดวย Botulinum toxin  

 American Academy of Neurology 

(AAN)  แนะนําการใช botulinum toxin ใน 

cervical dystonia, blephalospasm, focal 

upper extremities dystonia, adductor laryn-

geal dystonia, upper extremities essential 

tremor, hemifacial spasm, focal lower ex-

tremities dystonia และ motor tics

 การรักษาดวยการผาตัด 

 ในรายที่ไมตอบสนองตอการรักษาทาง

กายภาพและยารับประทาน อาจพิจารณาทํา deep 

brain stimulation at GPi (Globus pallidus 

interna) ซึ่งจะเห็นผลเต็มที่หลังทําการรักษาที่ 

3-6 เดือน ไดผลประมาณรอยละ 50
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รูปท่ี 1 : แนวทางการรักษา dystonia  (from Lancet Neurol 2009; 8: 844–56)
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Tics and Tourette’s syndrome
 Tics หมายถงึ การเคลือ่นไหวแบบ abrupt, 

brief, and often repetitive and stereotyped 

movements มักเปนแบบ jerky (clonic tics) 

หรืออาจเปนแบบ slower, more prolonged 

movements (dystonic tics) หรือ isometric 

muscle tensing (tonic tics)  ลักษณะที่ชวย

แยกจาก dyskinesia อืน่ เชน ผูปวยมกัจะมคีวาม

รูสึกอยากเคลื่อนไหว (inner urge) หรือรูสึกไม

สบายบริเวณที่มีอาการ และอาการ premonitory 

sensations นีม้กัจะบรรเทาโดยการเกดิ tics และ

ผูปวยสามารถควบคุมหรือยับยั้งการเกิดได แต

ดวยความยากลําบาก

 Tourette’s syndrome เปนความผิด

ปกติทางพันธุกรรม มีการเคลื่อนไหวผิดปกติ

เรื้อรัง กําเริบเปนๆหายๆ อาจเปนทั้ง simple และ 

complex motor and phonic (vocal) tics โรค

ที่มักพบรวมไดแก attention-defi cit disorder 

(with or without hyperactivity:ADHD), 

obsessive-compulsive disorder(OCD) และ 

impulse control disorder 

 การรักษา

 การรักษาในผูปวย Tourette’s syndrome 

เบื้องตนตองใหความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของตัว

โรค อาการและโรคที่พบรวม เชน ADHD, OCD, 

impulse control disorder, behavioural dis-

orders แกผูปวย ญาติ รวมถึงผูที่ใกลชิด เชน ครู 

เพือ่นรวมงาน กอนจะใหการรกัษาดวยยาพจิารณา

การทําพฤติกรรมบําบัด (behavioural therapy) 

เชน habit-reversal training ถายังไมดีขึ้นจึง

พิจารณารักษาดวยยา โดยเปาหมายการรักษา คือ 

ลดอาการที่ทําใหเปนปญหามากที่สุด และใชยา

ขนาดนอยที่สุดที่ควบคุมอาการได และพิจารณา

ลดขนาดยาลงไดในชวงท่ีไมมีความเครียด เชน 

ชวงปดเทอม 

 การรักษาดวยยารับประทาน  

 ยาท่ีไดผลไดแก  neuroleptic drug

รวมถึง dopamine receptor blocking drugs

และ monoamine-depleting drugs ยาที่

แนะนําใหใช คอื fl uphenazine และ risperidone 

เน่ืองจากผลขางเคียงนอย และ tetrabena-

zine เปนยาที่ไดผลดี และไมทําใหเกิด tardive 

dyskinesia อาจพจิารณาเปน fi rst-line drug ยา

อื่นที่มีรายงาน เชน clonazepam, fl utamide, 

baclofen, baclofen, ondanzetron, nicotine 

และ donepezil แตขอมูลการศึกษายังไมมาก 

 ภาวะ ADHD ใช CNS stimulant ไดแก 

atomoxetine, modafinil, และ armodafinil  

สําหรับปญหาทางพฤติกรรมใช guanfacine และ 

clonidine

 การรักษาดวย Botulinum toxin  

 ผูปวยที่มี localized motor symptom 

การฉีด botulinum toxin จะลด involuntary 

movements, vocalisations และ premonitory 

sensory component ได และนอกจากนี้ยังใชได

ใน life-threatening tics เชน dystonic cervical 

tics (”whiplash„ tics)
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 การรักษาดวยการผาตัด

 ผูปวยท่ีมีอาการรุนแรงและมีพฤติกรรม

ทํารายตัวเอง (malignant Tourette’s syn-

drome) มีรายงานการทํา DBS targeting thala-

mus, globus pallidus และสมองตําแหนงอื่นๆ 

เพื่อควบคุมอาการ

Chorea and Huntington’s disease
 Chorea หมายถึง การเคล่ือนไหวแบบ

irregular, purposeless, abrupt, rapid, brief, 

jerky, unsustained movements สวนคําวา 

choreoathetosis หมายถึงการเคล่ือนไหวผิดปกติ

รวมทั้ง chorea และ athetosis (การเคลื่อนแบบ

เดียวกับ chorea แตจะชามักเปนที่แขนขาสวน

ปลาย)  ballism เปน severe form of chorea 

เปนการเคล่ือนไหวแบบ wide amplitude, fl ing-

ing movements มกัเปนท่ีแขนขาสวนตนและขาง

เดียวของรางกาย (hemiballism) เกดิจากรอยโรค

ที่ contralateral subthalamic nucleus สําหรับ 

hemiballism เม่ืออาการดขีึน้มักจะเปล่ียนไปเปน 

hemichorea หรือ hemidystonia ได

 สาเหตุทางพันธุกรรมของ chorea ไดแก 

Huntington’s disease (autosomal dominat) 

เปนสาเหตุที่พบบอย, dentatorubral-palli-

doluysian atrophy, neuroacanthocytosis, 

benign hereditary chorea, spinocerebellar 

atrophies types 2, 3, 17, neurodegenera-

tion with brain iron accumulation, neuro-

ferritinopathy และ ataxia telangiectasia. 

 สาเหตุอื่นๆ ไดแก cerebral palsy, SLE, 

Sydenham’s chorea, chorea gravidarum, 

hyperthyroidism, vasculitis, antiphospho-

lipid syndrome, Moyamoya disease, drug-

induced และ metabolic disorders 

 การรักษา

 การรักษาดวยยารับประทาน

 มีการศึกษาเก่ียวกับการรักษา chorea ใน 

ผูปวย Huntington’s disease พบวา ปจจุบัน

ยงัไมมกีารกัษาใดทีจ่ะชวยชะลอการดาํเนนิโรคได  

ยาท่ีกําลังมีการศึกษาอยูไดแก coenzyme Q10, 

creatine, dimebon, ethyl eicosapentaenoate 

(Miraxion) และ minocycline

 dopamine receptor-blocking drugs 

(neuroleptics) เปนการรักษาหลักในอดีตมี

ขอจาํกัดเร่ืองผลขางเคียง เชน  parkinsonism และ 

tardive dyskinesia จากการทบทวน การศึกษา

พบวายาที่ไดผลในการักษา ไดแก haloperidol 

และ fl uphenazine  สําหรับ Amantadine ก็พบ

วาไดผลในการรักษาเชนกัน

 Tetrabenazine ออกฤทธิ์เปน potent 

selective depletor of dopamine from nerve 

terminals และ inhibiting the brain synaptic 

vesicular monoamine transporter type 2 

(VMAT2)  ขอดีของ tetrabenazine คือไมทําให

เกิด tardive dyskinesia เพราะมีฤทธิ์ weak 

dopamine D2 receptor antagonism โดยพบ

วา tetabenazine ใชรกัษา hyperkinetic move-

ment disorder ไดหลายชนิด
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 การศึกษา multicentre, double-blind, 

placebo-controlled trial (TETRA-HD)

ในผูปวย Huntington’s disease 84 ราย (54 

รายไดรับ tetrabenazine และ 30 รายไดรับยา

หลอก) พบวา tetrabenazine ลดความรุนแรงของ

chorea  ไดอยางมนียัสําคญั (p<0¶0001) สาํหรบั

ผลขางเคียงท่ีพบบอยไดแก drowsiness, par-

kinsonism, depression และ akathisia ผูปวย

สวนใหญจะทนกับ parkinsonism ไดคอนขางดี 

แตในรายที่อาการมาก ก็ใหการรักษาดวย aman-

tadine, levodopa หรือ dopamine agonists

 การรกัษาดวยการผาตัด

 การผาตัดโดยการทํา palliative surgery 

ไดแก pallidotomy และ GPi DBS สําหรับ GPi 

DBS พบวาลด chorea ได แต overall motor 

function และคุณภาพชีวิตไมดีขึ้น

Stereotypy, akathisia, and tardive 
dyskinesia
 Stereotypies หมายถึง การเคลื่อนไหวที่

ควบคุมไมได เปนรูปแบบเดิมซํ้าๆ อาจเปนทาทาง

หรอืการเปลงเสยีง อาจเปนแบบงายๆ เชน แลบลิน้ 

เคีย้วปาก โยกตวั เปนตน หรอือาจเปนแบบซบัซอน 

เชน นั่งไมอยูนิ่งเดี๋ยวขาไขวขาสลับกับนั่งธรรมดา 

(crossing and uncrossing of legs) เดินไปเดิน

มา (marching in place) 

 Akathisia มักเกิดจาก tardive dyskine-

sia รวมกบั complex stereotypic movements 

และมีความรูสึกที่ไมสามารถอยูนิ่งๆได  สําหรับ 

tardive dyskinesia เกิดจากไดรบัยากลุม dopa-

mine receptor-blocking drugs เชน antipsy-

chotics, anti- emetics (metoclopramide) หรือ

เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เชน mental retardation, 

autism, Rett syndrome, schizophrenia และ 

automatisms ในผูปวย seizures

 สรปุการรกัษาโรคความเคล่ือนไหวผดิปกติ

ชนิดเคลื่อนไหวมากกวาปกติดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3  คําแนะนําในการรักษาผูปวยโรคเคลื่อนไหวมากกวาปกติ

Recommended treatments of hyperkinetic movement disorders

Dystonia : Anticholinergic drugs, baclofen, botulinum toxin, globus pallidus internus DBS, repetitive 

transcranial magnetic stimulation

Hemifacial spasm : Botulinum toxin

Tremors (essential tremor) : Propranolol, primidone, topiramate, botulinum toxin, ventral intermedi-

ate nucleus DBS

Tics (Tourette’s syndrome) : Fluphenazine, risperidone, botulinum toxin

Chorea (Huntington’s disease) :Tetrabenazine

Tardive dyskinesia : Withdrawal of the causative treatment, tetrabenazine (for tardive stereotypy, 

tardive chorea, tardive tremor), botulinum toxin (for tardive dystonia)

Restless legs syndrome : Dopamine agonists (cabergoline, pramipexole, ropinirole, rotigotine), gaba-

pentin, iron, levodopa, methadone, oxycodone

Myoclonus : Clonazepam, levetiracetam, piracetam, sodium valproate

Painful legs and moving toes syndrome : Botulinum toxin, gabapentin, epidural spinal-cord stimulation

(from Lancet Neurol 2009; 8: 844–56)
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