Duchennes muskeldystrofi
Tilhører gruppen nevromuskulære sykdommer
Muskeldystrofier er en fellesbetegnelse på arvelige
sykdommer som rammer tverrstripet muskulatur
(blant annet skjelettmuskler og hjerte). Sykdommene kjennetegnes ved forstyrret utvikling og
fremadskridende ødeleggelse av muskelcellene,
slik at muskelaktiviteten svekkes over tid
(muskelsvinn).

Arvelighet
Tilstanden er x-bundet arvelig og arves fra mor
til sønn. Av barn født av kvinner som bærer
genet, vil statistisk sett halvparten av guttene få
sykdommen og rundt halvparten av jentene bli
bærere og føre genfeilen videre til sine barn.
Hvert nytt svangerskap vil romme samme risiko.

Forekomst
Duchennes muskeldystrofi (DMD) den vanligste
av muskeldystrofiene i barneårene og forekommer
nesten utelukkende hos gutter. Ca 1 av 5000
levendefødte gutter får sykdommen.

Symptomer, komplikasjoner og forløp
Sykdommen debuterer som regel med gangvansker omkring to-tre årsalderen. Barnet har
oftest lært å gå, men lærer vanligvis aldri å løpe.

Årsak
Muskeldystrofiene skyldes mutasjoner i arvestoffet
som fører til total eller delvis svikt i dannelsen av
viktige proteiner som er med på å bygge opp
muskelcellene.
Ved Duchennes muskeldystrofi er det proteinet
dystrofin som mangler i muskelmembranen.
Genfeilen som gir dystrofinmangelen sitter på Xkromosomet, som bare finnes i én kopi hos
gutter/menn. Disse har ikke noe friskt X-kromosom
som kan kompensere for feilen.
Sykdommen kan også oppstå spontant som en ny
mutasjon. I slike tilfeller er ikke moren bærer av
genfeilen.
Unntaksvis kan også jenter/kvinner få lette grader
av muskelsykdommen.

Tidlige symptomer er svekkelse av musklene i
hofter, ben og skuldre, samt fortykkelse og
forkortning av tykkleggene med tendens til å gå
på tå. Barnet får vansker med å løpe og hoppe og
med å komme seg opp fra sittende og liggende
stilling uten å støtte seg med hendene. For å
komme opp i stående, dytter han fra med
hendene på gulv, knær og lår for å reise seg helt
opp (Gowers manøver). Nedsatt kraft i skuldre og
overarmer kan føre til at man får problemer med å
løfte ting opp fra gulvet og opp på høye hyller.
Muskelsvikten brer seg etter hvert fra hofter og
skuldre til lår og overarmer og det blir vanskeligere og vanskeligere å bevege seg. Guttene blir
etter hvert avhengig av rullestol. Tidligere skjedde
dette rundt tiårsalderen, men dette har forskjøvet
seg noe med moderne behandlingstiltak. Nedsatt
bevegelighet i ledd (kontrakturer) og skjevheter i
ryggen (skoliose) blir et økende problem, og etter
hvert rammes også åndedrettsmusklene.

Kombinasjon av pustebesvær og hjertemuskelsvikt medfører redusert forventet levetid, men
med optimale tiltak kan personer med diagnosen
leve opp i voksen alder med subjektiv god
livskvalitet.
Diagnostikk
Diagnosen kan stilles ved en klinisk-nevrologisk
undersøkelse og laboratorieprøver.
Undersøkelse for enzymet Creatin-Kinase (CK)
og gentest av blodprøver for dystrofin-genet
(dystrofinopati) vil i de fleste tilfeller bekrefte
diagnosen, men kan ikke skille mellom
Duchennes muskeldystrofi og den mildere
formen Bechers muskeldystrofi.
En muskelbiopsi med farging for dystrofin kan
bidra til avklaring mellom de to formene.
Behandling og tiltak
Det finnes pr i dag ingen helbredende behandling for tilstanden, men det finnes behandling og
tiltak som kan forebygge komplikasjoner og
minske plager og ulemper.
En oversikt over anbefalt medisinsk behandling
(spesielt kortisonbehandling) og andre oppfølgingstiltak som del av et skandinavisk referanseprogram finnes på nettsidene til Foreningen for
muskelsyke (www.ffm.no). For eksempel er det
viktig å undersøke rygg og ledd med jevne
mellomrom og strekke ut de stramme musklene
rundt disse. I starten gjelder dette ofte hofteledd,

knær og ankler. Senere i forløpet bør man også
være oppmerksom på muskelstramninger i
hender, underarmer og nakke. Det er også viktig
å vedlikeholde den muskelkraften man har og de
ferdighetene man har lært seg så lenge som
mulig, blant annet gjennom kompensasjonsstrategier. (NB: Dystrofiske muskler må ikke trenes
for hardt.)
Vær spesielt oppmerksom på arbeids- og sittestillinger for å motvirke utvikling av ryggskjevhet
(skoliose). Luftveisproblemer kan forebygges
ved å drive aktiviteter som stiller krav til
åndedrettet, for eksempel svømming eller sang.
Hostehjelp og slimløsende midler kan også
være til hjelp. Man bør måle lungekapasitet og
hjertefunksjon med jevne mellomrom, slik at
eventuelle tiltak kan settes i verk til rett tid.
Medisiner som kan påvirke åndedrettet
(smertestillende, beroligende, avslappende
midler og sovemidler) kan virke svært uheldig på
muskelsyke. Konferer med lege/spesialist i
tvilstilfeller.

Foreningen for muskelsyke arbeider for
økt kunnskap og informasjon om muskelsykdommer.
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Informasjon om sjeldne tilstander

Duchennes
muskeldystrofi

Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger er et kompetansesenter for
utvalgte sjeldne funksjonshemninger, blant
annet nevromuskulære sykdommer. Frambu
arrangerer blant annet kurs for personer med
sjeldne diagnoser og deres pårørende og
fagpersoner. Hver sommer arrangerer vi
helseleire for barn og unge mellom 10 og 30
år. Vi arbeider også med utviklingsarbeid,
dokumentasjonsarbeid og nettverksbygging. I
tillegg reiser vi ut til familier og fagmiljøer lokalt
og regionalt og formidler informasjon via våre
internettsider, e-post og telefon.
Mer informasjon om Duchennes muskeldystrofi
og vårt tilbud til personer med denne diagnosen kan fås ved henvendelse til oss.
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