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Dystoni er en bevægeforstyrrelse, der er karakteriseret 
ved ufrivillige muskelkontraktioner, hvilket resulterer  
i vridende bevægelser og abnorme stillinger eller tre
mor. Det kan være en vanskelig diagnose at stille, og 
der er både i Danmark og internationalt manglende 
 viden om dystoni i sundhedsvæsenet [1]. Diagnosen 
bliver af patienterne ofte beskrevet som forsinket, og  
vi ønsker med denne artikel at komme med en gennem
gang i anledning af, at de kliniske diagnostiske kriterier 
er opdaterede, og give et overblik over udredning og 
behandling. 

Dystoni kan fremtræde meget forskelligt, og den 
ætiologiske baggrund varierer. Traditionelt har man 
talt om primær dystoni, når der ikke var en tilgrundlig
gende anden årsag, og sekundær dystoni, når lidelsen 
var erhvervet. Denne opdeling har man forladt i de se
neste diagnostiske kriterier fra 2013 [2]. Man har op
rettet to diagnostiske akser: en akse med kliniske ka
rakteristiske symptomer og fænomenologi og en akse 
med ætiologisk baggrund (Tabel 1). Ifølge forfatterne 
var formålet med den nye klassifikation at lave en kli
nisk nyttig klassifikation, som kan være til hjælp ved 
diagnostik og behandling af dystoni, samtidig med at 
der tages højde for den nuværende viden om ætiolo
gien. 

Dystone symptomer blev allerede beskrevet i old
tiden af Hippokrates [3]. Inden for mere moderne neu
rologi er dystoni beskrevet i forbindelse med katego
risering af sygdomme i 1800tallet, primært som en 
ikkeorganisk tilstand, da definitionen på neurose var 
»symptomer hvor der ikke kunne påvises tilhørende 
 relevante strukturelle ændringer i nervesystemet« 
(Charcot, 18251893). Begrebet dystoni indførtes i 

1911, da Oppenheim beskrev fire børn med generalise
rede muskelspasmer og ufrivillige bevægelser og kaldte 
sygdommen »dystonia musculatorum deformans«. 
Siden fandt man den genetiske baggrund, som blev til 
det første beskrevne gen inden for dystoni, DYT1
(TOR1A), lokaliseret til kromosom 9 [4]. Først i 
1980’erne er de fokale former for dystoni blevet beskre
vet som organiske tilstande [5]. Siden har man primært 
anset dystoni for at være en motorisk tilstand uden kog

HOVEDBUDSKABER

 ▶ Dystoni er en sjælden, neurologisk lidelse med variabel 

symptomatologi og ætiologi.

 ▶ Nye diagnostiske konsensuskriterier kan øge den diag-

nostiske sikkerhed.

 ▶ Dystoni kan beskrives som en motorisk netværkssyg-

dom, der involverende basalganglier og cerebellum.

 ▶ Viden om dystoni i Europa er beskrevet som mangel-

fuld. Øget viden om dystoni og specialistbehandling i 

et multidisciplinært team er nødvendigt hos en del af 

disse patienter.

TABEL 1

Klassifikation af dystoni..

Kliniske karakteristika
Alder ved symptomstart
Kropslig lokalisation:
Fokal dystoni, dyston muskelaktivitet i et lokalt kropsområde
Segmentær dystoni, dyston muskelaktivitet i en større region
Hemidystoni, dyston muskelaktivitet i armen og benet i samme side
Generaliseret dystoni, dyston muskelaktivitet i hele kroppen, inkl. 
truncus/2 andre dele

Tidsmæssig fordeling:
Sygdomsforløb, statisk eller progressivt
Tidsmæssig variabilitet, vedvarende, aktionsspecifik, periodisk, 
 døgnvariation

Andre kliniske karakteristika inden for bevægeforstyrrelser:
Isoleret dystoni
Kombineret med andre bevægeforstyrrelser
Andre neurologiske eller medicinske problemer

Ætiologi
CNS-patologi:
Neurodegeneration
Strukturelle ændringer
Ingen påviselig årsag

Arv:
Autosomal recessiv
Autosomal dominant
X-bundet
Mitokondriel

Erhvervet:
Strukturel hjerneskade
Infektion
Drugs/toksiner
Vaskulær
Traumatisk
Neoplasme
Psykogen

Idiopatisk

CNS = centralnervesystemet.
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nitive eller mentale forandringer, dog med øget præva
lens af f.eks. obsessivkompulsiv tilstand og depression 
[6]. Der findes ingen sikre incidens og prævalensesti
mater for dystoni i Danmark. Internationalt er der 
 meget vekslende estimater, hvilket formentlig skyldes 
både vekslende kvalitet af undersøgelserne og reelle 
 lokale forskelle. I et veludført studie fra Rochester, 
Minnesota, rapporterede man en prævalens på 
34/1.000.000 med generaliseret dystoni, og 
295/1.000.000 med fokale dystonier [7]. I studiet 
 indgik både primær (idiopatisk) og sekundær (erhver
vet) dystoni. Prævalensen af primær dystoni er i en 
 nyere metaanalyse fundet til 16,2 pr. mio. [8].

Der er ikke konsensus om, præcis hvilke cerebrale 
årsager der er til dystone symptomer. Isoleret, idiopa
tisk dystoni (tidl. primær) er ikke en neurodegenerativ 
lidelse, men kan betragtes som en udviklingsforstyr
relse af neuronale netværk og omfatter de kortiko
striatopallidotalamiske baner. Der er dokumenteret 
involvering af såvel basalganglierne som cerebellum 
[9], men den endelige betydning og karakteren af de 
patofysiologiske forstyrrelser diskuteres [9]. En MR
skanning af hjernen viser normale forhold, dog har 
man ved hjælp af voxelbasedmorphometry kunnet på
vise diskrete forandringer i basalganglierne, men uden 
at det er afklaret, om forandringerne er kausale eller 
kompensatoriske [10]. En mulig fælles patofysiologisk 
baggrund er desuden beskrevet vha. funktionelle hjer
neskanninger som positronemissionstomografi (PET) 
og funktionel MRskanning, hvor der ses en ændring i 
aktivitet under udførelse af sensomotoriske opgaver 
[11]. Neurofysiologiske studier har vist en manglende 
inhibition på flere niveauer i nervesystemet [12, 13]. 
Dette er bl.a. påvist ved den fokale dystoni, »skrive
krampe«, hvor man ved brug af transmagnetisk stimu
lation påviste manglende inhibition af motoriske evo
kerede potentialer hos patienter med dystoni [14].  
Hos disse patienter har funktionelle MRskanninger 
end videre vist en øget aktivering i sensoriske områder, 
hvilket tolkes som en øget plasticitet i hjernen, der 
medfører en for stor aktivering af både agonist og 
 antagonistmuskulatur [15].

PRÆSENTATION AF KLASSIFIKATION 

Akse 1 beskriver kliniske karakteristika, herunder alder 
ved debut, lokalisation, tidsmæssig udvikling, og om 
der er andre kliniske karakteristika (Tabel 1). Dystoni 
defineres ved ufrivillige muskelkontraktioner, der re
sulterer i vridende bevægelser og abnorme stillinger, 
som typisk kommer i forbindelse med voluntære bevæ
gelser, men også kan opstå i hvile. Typisk er spejlbevæ
gelser, øget muskelaktivering og sensoriske trick, også 
kaldet gèste antagoniste, hvor man ved en sensorisk 
 berøring kan bryde dystone musklers overaktivering. 
Akse 2 beskriver ætiologi. Der kan være tale om dystoni 

pga. patologi i centralnervesystemet (CNS), arv og 
 erhvervede tilstande eller en idiopatisk tilstand. For 
 anvendelse af klassifikationen se Tabel 2. 

HYPPIGSTE FORMER FOR DYSTONI

Fokal dystoni 

Torticollis spasmodica eller cervikal dystoni (CD) er 
den overordnede betegnelse for den hyppigste form for 
dystoni i Nordeuropa. Den er lokaliseret til halsens og 
nakkens muskler. Der vil som oftest være en snigende 
debut. Tilstanden forværres af fysisk aktivitet samt psy
kisk og fysisk stress. Ved CD medfører de dystone mu
skelkontraktioner, at halsen og hovedet drejer til den 
ene side (torticollis), fremad (anterocollis), bagover 
(retrocollis), eller hælder imod den ene side (laterocol
lis). Hos nogle patienter er der samtidig en uregelmæs
sig hovedrysten, der kan være det eneste umiddelbart 

TABEL 2

Anvendelse af den nye klassifikation i udredning af dystoni.

Akse 1: karakteristik
Anamnese:
Alder ved symptomdebut, forløb, provokerende og lindrende faktorer
Konstant eller progredierende
Opgavespecifikt eller med døgnvariation
Paroksysmatisk

Neurologisk undersøgelse:
Beskrive dystoni med lokalisation samt typiske karakteristika: dyston holdning, dystone bevægelser, 
spejlbevægelser, sensoriske trick
Aktivering af agonist- og antagonistmuskulatur samtidig
Beskrive om der ses tidsmæssig variation ved undersøgelse
Evt. undersøge for opgavespecifik dystoni
Beskrive anden symptomatologi evt. anden bevægeforstyrrelse, f.eks. myoklonier, parkinsonisme

Akse 2: ætiologi
Anamnese:
Symptomatologi, arvelige dispositioner, fødselsforløb, motorisk udvikling, hovedtraumer, perifere   
traumer, information om nuværende og tidligere medicin især medicin med antidopaminerg effekt,  
f.eks. psykofarmaka og kvalmestillende medicin

Relevante parakliniske undersøgelser:
MR-skanning af cerebrum, evt. MR-skanning af hhv. columna cervicalis, columna thoracalis og  
columna lumbalis
Alternativt CT
Dopamintransporterskanning kan være relevant
Neurofysiologiske undersøgelser, evt. EMG
Biokemiske undersøgelser, bred screening: hæmatologi, SR, CRP, elektrolytter, lever- og nyreprøver,  
frit T3 og T4, TSH, B12-vitamin, folat
Evt. undersøgelse for syfilis, ANA, urinsyre, pyruvat, laktat, lysosomale enzymer, langkædede fedtsyrer
Blodudstrygning for akantocytter kan være relevant
Hos yngre: kobber og ceruleoplasmin i serum evt. kobberudskillelsen i urin
Spaltelampeundersøgelse for Kayser-Fleischer-ring

Hos udvalgte patienter spinalvæskeundersøgelse, f.eks. undersøgelse for neuroinfektion eller 
 inflammation, glukoseniveau, metabolitter af neurotransmittere
Genetisk testning kan overvejes afhængig af klinik, der bør henvises til specialafdeling
Diagnostisk levodopabehandlingsforsøg hos alle patienter med tidlig debut uden andre diagnoser, 
 langsom optrapning med 50 mg levodopa pr. uge til 200 mg × 3 i 2 mdr.

ANA = antinukleære antistoffer; CRP = C-reaktivt protein; EMG = elektromyografi;  
SR = sedimentationsreaktion.
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synlige symptom. Mange patienter får smerter i nakken 
og skuldrene, og hos mere end 37% rapporteres der om 
hovedpine [16]. Ofte vil patienterne have fundet et 
sensorisk trick i form af berøring af f.eks. kinden, hagen 
eller baghovedet med hånden, hvilket kan afhjælpe 
symptomerne. CD debuterer i voksenalderen, med en 
middeldebutalder på 3040 år. Der er oftest tale om en 
isoleret dystoni uden strukturel tilgrundliggende årsag, 
men man bør altid overveje alternative diagnoser. For 
andre fokale dystonier se Tabel 3. 

Opgavespecifik dystoni 

Opgavespecifik dystoni udløses af gentagen ensartet 
muskelbelastning. Den opgavespecifikke dystoni opstår 
udelukkende i forbindelse med udførelse af en bestemt 
opgave eller ved bestemte bevægelser, f.eks. ved skrive
krampe (fokal hånddystoni) eller brug af instrumenter 
og sportsudøvelse.

Generaliseret dystoni

Generaliseret dystoni defineres ved at truncus og to an
dre dele af kroppen er involveret. Ofte vil der kunne ses 
udbredte symptomer med vridende og drejende krops
bevægelser. Lidelsen debuterer oftest i barndommen og 
er hyppigst idiopatisk, men kan være genetisk betinget.

Dyston tremor 

Tremor kan forekomme isoleret ved dystoni og kan 
være vanskelig at skelne fra essentiel tremor. Dyston 
tremor vil typisk være mere irregulær, asymmetrisk og 
afhængig af bevægelsens retning end essentiel tremor. 
Der kan være effekt af alkohol ved begge tilstande. I en 

ny konsensusrapport fra Det Internationale Bevægefor
styrrelsesselskab fremgår det, at dyston tremor karak
teriseres ved, at der er dystone træk i tilslutning til tre
mor. Differentialdiagnosen kan være vanskelig at stille, 
men specifikke diagnostiske tegn på dystoni, som f.eks. 
et sensorisk trick, eller at der er spejlbevægelser, vil 
støtte diagnosen dyston tremor. Isoleret fokal hoved
tremor eller tremor ved tale tyder på dyston baggrund 
[17]. 

Paroksysmatisk kinesiogen/nonkinesiogen dystoni

Paroksysmatisk kinesiogen/nonkinesiogen dystoni er 
karakteriseret ved episodiske spontane eller provoke
rede dyskinesier med dystoni. 

ÆTIOLOGI

Patologi i centralnervesystemet

Dystoni kan ses pga. neurodegeneration, ved struktu
relle læsioner i basalganglierne [18] eller ved skader i 
det basalgangliecerebellotalamokortikale netværk. 
Ved idiopatisk dystoni vil man ikke kunne se tegn på 
cellulær degeneration, hvilket tyder på, at det er en dy
namisk tilstand på baggrund af abnorm cellefunktion.

Arvelige former

Den første beskrevne familiære form for dystoni, DYT1 
(TOR1A) [4], er typisk karakteriseret ved at være gene
raliseret og have tidlig debut samt primær involvering 
af benene. DYT6 (THAP1) [19] er beskrevet med pri
mært kraniocervikal involvering. Ved doparesponsiv 
dystoni (DRD) har man identificeret visse gener, her
under DYT 5a og b [20], men man kan have DRD uden 

TABEL 3

Fokale dystonier.

Dystoni Involveret område Symptomer Behandling

Cervikal dystoni/
torticollis spasmodica

Nakkemuskler Hoveddrejning, hældning, tremor Botulinumtoxin
I refraktære eller meget 
svære tilfælde DBS

Blefarospasmer Muskler omkring øjnene Ukontrollabel blinken, irritation,  
lukning af øjne
Kan medføre funktionel blindhed
Medvurdering hos øjenlæge kan være 
 hensigtsmæssig

Botulinumtoxin

Oromandibulær dystoni Kæbe, tunge, mund, vekslende involvering Gaben, dysartri, dysfagi, ufrivillig 
t vangsåbning af munden

Botulinumtoxin
Logopæd
Ergoterapeut

Meiges syndrom
Laryngeal dystoni/
spasmodisk dysfoni

Blefarospasmer og oromandibulær dystoni
Stemmebåndsmuskler
Oftest adduktionsspasmer, kan være 
 abduktionsspasmer
Foniatrisk udredning

–
Ændring i talen
Oftest anstrengt, kan være hviskende

–
Botulinumtoxin
Logopæd
Ergoterapeut

DBS = deep brain stimulation.
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kendt genmutation. Særligt hos yngre patienter vil et 
diagnostisk levodopabehandlingsforsøg derfor være 
 påkrævet, når der ikke er identificeret andre diagnoser. 
Myoklon dystoni DYT11 (SGCE) [21] giver generalise
ret dystoni med myoklonier, ofte med alkoholrespons. 
Der er i dag identificeret et stort antal gener, der er re
lateret til dystone symptomer. Genetisk testning bør 
udelukkende foretages på afdelinger med særlig eks
pertise.

Erhvervede former

Erhvervede former kan f.eks. opstå pga. strukturelle 
 perinatale og traumatiske skader, infektioner, toksiner, 
vaskulære forandringer eller neoplasmer. Det er rele
vant at foretage billeddannende undersøgelser som 
MRskanning af CNS for at klarlægge ætiologien til de 
sekundære former for dystoni. MRskanning og CT kan 
anvendes til vurdering af columna ved CD. Præsynap
tisk dopaminerg skanning vil vise normale forhold ved 
doparesponsiv dystoni og abnorme forhold ved diffe
rentialdiagnosen juvenil Parkinsons sygdom. Biokemi
ske undersøgelser bør inkludere hæmatologi, sænk
ningsreaktion, lever og nyreprøver samt bestemmelse 
af niveauerne af Creaktivt protein, elektrolytter, frit T3 
og T4, thyroideastimulerende hormon, B12vitamin,  
Evitamin samt folat og hos lidt yngre (< 50 år) kobber 
og ceruleoplasmin i serum samt evt. kobberudskillelsen 
i urin. Elektromyografi med turnsamplitudeundersø
gelse kan bruges til kvantitativ og kvalitativ karakteri
stik af dystone muskler og understøtte diagnosen. En 
særlig erhvervet form for dystoni er tardiv dystoni eller 
dyskinesier pga. medikamentel behandling med anti
dopaminergika [22], herunder bl.a. kvalmestillende 
medicin (Tabel 2).

BEHANDLING

Behandling af dystoni bør varetages af specialister.  
Behandlingen kan være: 1) botulinumtoxin (BTX) 
behandling af fokale dystonier og fokale områder ved 
generaliseret dystoni, 2) peroral medicinsk behandling, 
3) fysioterapi og rehabiliterende behandling og 4) neu
rokirurgisk behandling.

Botulinumtoxin

Ved behandling med BTX type A og type B i udvalgte 
muskler induceres en kemisk denervering, og aktivite
ten i musklen hæmmes i en periode på ca. 3 mdr., indtil 
der er sket en reinnervering, og en ny behandling er 
nødvendig. Af hensyn til risikoen for udvikling af anti
stoffer anbefales det, at doseringsintervallet ikke er un
der 1012 uger. Behandlingen kræver ekspertise i den 
kliniske udvælgelse af muskler, der er involveret. Til lo
kalisation af muskler ved injektionerne er det en fordel 
at anvende hjælpemidler som elektromyografi (EMG) 
og/eller ultralydskanning. Der foreligger randomise

rede kontrollerede undersøgelser, hvor man har be
skrevet effekt af BTX ved CD [23]. BTX er førstelinje
behandling ved CD. Der kan ikke laves generelle 
behandlingsvejledninger, hvor man beskriver præcist, 
hvilke muskler der skal behandles ved de fokale dysto
nier, idet det afhænger af en individuel klinisk vurde
ring og evt. fund ved EMGundersøgelser, men der fin
des europæiske anbefalinger til behandling af CD [24].

Peroral medicinsk behandling

Symptomatisk peroral medicinsk behandling af dystoni 
er vanskelig, og der foreligger kun lidt evidens [25]. 
For gennemgang af de mest anvendte lægemidler se 
Tabel 4. Ved sjældne former som f.eks. Wilsons syg
dom kan kausal behandling være en mulighed [26]. 

Fysioterapi og rehabiliterende behandling

Fysioterapi er en vigtig støttende behandling. Der fore
ligger dog kun beskeden evidens for effekten [27, 28]. 
Fysioterapeuten bør have kendskab til specialiseret 
 fysioterapi ved dystoni, idet der ikke kan anvendes 
 generelle principper. Særligt vil man se en forværring 
af dystoni ved almindelige træningsprincipper, idet 
dystoni oftest forværres af muskelbelastning. Massage 
af dystone muskler anbefales ikke [29]. Ved spasmo
disk dysfoni bør der henvises til en erfaren talepæda
gog eller otolaryngolog.

Neurokirurgisk behandling

Ved dystoni, hvor øvrig behandling ikke har været til
fredsstillende, kan der henvises til udredning med hen
blik på mulig neurokirurgisk behandling med deep 
brain stimulation [30].

TABEL 4

Oversigt over de mest anvendte lægemidler til symptomatisk peroral medicinsk  

behandling af dystonia.

Medikamentb Indikation

Levodopa/carbidopa Doparesponsiv dystoni

Trihexyphenidyl/antikolinergika Generaliseret, segmental eller fokal dystoni

Tetrabenazin Tardiv dystoni, generaliseret eller segmental dystoni

Clonazepam Alle former for dystoni, specielt ved blefarospasmer eller  
dystoni med tremor

Baclofen Alle former for dystoni, specielt tidlig debut

Propranolol Tremor

Carbamazepin Paroksysmatisk dystoni

RCT = randomiseret kontrolleret forsøg.
a) Medicinsk behandling af dystoni er en specialistbehandling, der primært bygger på ekspertanbefalinger, 
og der foreligger meget beskeden evidens: ingen RCT-studier eller systematiske review. Anvendelse af anti-
psykotika er obsolet, fraset clozapin i særlige tilfælde. Støttende behandling af smerter, rehabiliterende til-
tag med fysio- og ergoterapeutisk vurdering. Ved sekundære former: behandling af tilgrundliggende lidelse.
b) Desuden kan gabapentin overvejes.
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KONKLUSION

Dystoni er en sjælden, heterogen tilstand med mange 
forskellige årsager. I en ny sygdomsklassifikation har 
man søgt at imødegå dette ved at dele sygdomsbeskri
velsen op i dels kliniske karakteristika, dels ætiologi.  
De fleste patienter med dystoni har en isoleret, idiopa
tisk form. En vurdering foretaget af en neurolog vil som 
oftest være nødvendig, og behandlingen bør foregå i et 
multidisciplinært team.
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