Interesting Case

Generalized Dystonia
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ผู ป ว ยหญิ ง ไทยคู อ ายุ 21 ป อาชี พ
เกษตรกร ภูมิลําเนา อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

อาการสําคัญ

ตอ รพ.มหาสารคาม ไดยา madopar (125 mg) 1
เม็ด เชา กลาง วันเย็น หลังกินยาได 1 วัน คอหาย
เอียง และหายเกร็ง เดินไดปกติ จึงสงมาหาสาเหตุ
เพิ่มเติมตอที่ รพ.ศรีนครินทร

เดินลําบาก มากขึน้ 1 ป กอนมาโรงพยาบาล

ประวัติอดีต
ประวัติเจ็บปวยปจจุบัน
- 10 ปกอ นมาโรงพยาบาล มีอาการขาสอง
ขางเกร็ง ฝาเทาเขาดานใน อาการคอยๆ เปนมากขึน้
ไมมีอาการสั่น ทานอาหารไดปกติ ไมไดไป รักษา
ที่ใด
- 6 ปกอ นมาโรงพยาบาล มีอาการคอเอียง
ไปดานซาย เกร็งที่เทามากขึ้น เดินแลวเกร็ง มักมี
อาการตอนบาย เดินไดชา มีหกลมเปนบางครัง้ พูด
ไมคอยมีเสียง
- 3 ปกอ นมาโรงพยาบาล มีอาการมากขึน้
โดยเฉพาะตอนบาย รวมกับมีอาการสั่นที่มือขวา
เวลาทํากิจกรรม ตอมามีอาการสัน่ มือซายรวมดวย
- 2 เดือนกอนมาโรงพยาบาล สามีพาไป
รักษาเรื่องเกร็งที่โรงพยาบาลชุมชน สงไปรักษา
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คลอดปกติ พัฒนาการปกติ
ไมมีโรคประจําตัว
ไมมีคนในครอบครัวมีอาการเกร็ง
ไมเคยแพยา

Physical examination
A Thai woman, good consciousness
BT 37 C, PR 70 bpm, RR 16 times,
BP 120/80 mmHg
HEENT: not pale, no jaundice, no KF ring
Heart: audible S1, S2 no murmurs
Lung: equal breath sound, no adventitious
sound
Abdomen: soft not tender liver and spleen
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were impalpable
Extremities: no edema
Neurological examination:
Consciousness: alert
Gait: normal gait
Cranial nerve: intact all
Speech: normal
Motor system: increased muscle tone with
generalized dystonia, no motor weakness
Deep tendon reflex: 2+ all
Clonus: negative,
Babinski’s: plantar response
Cerebellar sign : negative
Cogwheel rigidity: negative
Finger taping: normal amplitude
Sensory system: intact

สรุปปญหา
Generalized dystonia

วิจารณ
ผูป ว ยหญิง 21 ป มาดวยอาการเกร็งและเดิน
ลําบากมากขึ้น 10 ป เปนสองขาง รวมกับมีอาการ
พูดแลวเสียงหายไป โดยอาการเปนมากขึน้ เรือ่ ยๆ
ตรวจรางกายพบวามี generalized dystonia ใน
ผูปวยรายนี้มาดวย early onset generalized
dystonia ซึง่ การวินจิ ฉัยแยกโรค (ตารางที่ 1) ตอง
คิดถึง secondary dystonia ที่สามารถรักษาได

เชน Wilson’s disease ตรวจรางกายผูปวย ไมมี
Kayser–Fleisher ring ซึ่งจะพบในผูปวยรอยละ
99 ใน Wilson’s disease ทีม่ อี าการระบบประสาท
สวนกลาง จึงคิดถึงโรค Wilson’s disease ลดลง
จึงทําใหคิดถึงโรคจาก primary dystonia มาก
ที่สุด อาการของผูปวยเริ่มมีอาการเกร็งที่ขา ตอ
มาทีแ่ ขนและลําตัว โดยอาการดีขนึ้ ในชวงกลางคืน
และกลางวันอาการจะมีอาการคอนขางมาก ตอมา
ผูปวยไดรับยา Madopar พบวา 1 วันหลังจาก
นั้นอาการ dystonia ดีขึ้นมากๆ และหายไปใน
ที่สุด จึงทําใหคิดถึงโรค dopamine responsive
syndrome หรือ Segawa disease มากสุด
Segawa disease (Dopamine-responsive dystonia: DRD) ไดมีการรายงานจาก
ประเทศ ญีป่ นุ ในป ค.ศ.1977 ผูป ว ยจะมาดวยการ
เดินทีผ่ ดิ ปกติ เนือ่ งจากเทามี abnormal posture
ในวัยรุน โดยจะมีอาการมากขึ้นในตอนกลางวัน
โดยการพักและนอนหลับอาการจะดีขึ้น (diurnal
variation) ผู ป ว ยบางคนจะมี อ าการ severe
generalized dystonia สวนใหญจะมีอาการเกร็ง
ทีร่ ยางคสว นลาง และอาการ parkinsonism เชน
การเคลื่อนไหวชาและเกร็ง ในเวลาตอมา
DRD สามารถมี อ าการในผู ใ หญ limb
dystonia (e.g. writer’s cramp), cranial
หรือ cervical dystonia, spastic paraplegia
ผู ป ว ยส ว นใหญ เ ป น autosomal dominant
trait ลักษณะเฉพาะของ DRD คือตอบสนอง
ตอการให L-dopa แบบชัดเจน โดย DRD มัก
ไม ค อ ยเกิ ด motor complication แม ใ ห ย า
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L-dopaในระยะยาว
การวินิจฉัยโรค DRD คือ อาการ primary
torsion dystonia ในผูปวยอายุนอย spastic

paraplegia, cerebral palsy, early-onset
parkinsonism และมี ก ารกลายพั น ธ ข องยี น
parkin

ตารางที่ 1 แสดงสาเหตุของ dystonia

ผูปวยที่มาดวย dystonia และตอบสนอง
ตอการให L-dopa ตองคิดถึงโรคจากการถายทอด
ทางพันธุกรรม โดยเฉพาะ autosomal recessive
for parkin การตรวจดวย PET 18F-dopa or
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SPECT สามารถแยกระหวาง 2 ภาวะได ซึ่งการ
ตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารเพือ่ ใชแยกโรค dystonia
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงการสงตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุของ dystonia

การวินจิ ฉัยทีแ่ นนอนของ DRD คือ การตอบ
สองตอยา L-dopa หรือการสงตรวจระดับ pterins

ในนํ้าไขสันลังจะลดลง สวนการรักษา dystonia
ชนิดอื่นๆ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 สรุปการรักษาผูปวย dystonia
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สรุป

3.

ผู ป ว ยรายนี้ ไ ด รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว า เป น โรค
Dopamine responsive syndrome ( Segawa
disease) ไดรบั การรักษาดวยการใหยา Madopar
ขนาด 125 mg วันละ 3 ครัง้ อาการ generalized
dystonia หายไปและใหยาไปตลอดชีวติ โดยนัด
ติดตามการรักษาตอไป

4.
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