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Dystrofie mięśniowe

postępujące

IRENA HAUSMANOWA-PETRUSEWICZ
Z Kliniki Neurologicznej AM w Warszawie

Po przedstawieniu uproszczonego podziału dystrofii omówiono w wykładzie bardziej szczegółowo dystofię
Duchenne'a wraz z oceną wartości badań laboratoryjnych: emg, ekg, biopsji mięśniowej, radiologii
i badań biochemicznych. Podano też charakterystyczne cechy dystrofii typu Beckera i postaci pośredniej.
W końcu wspomniano o obecnych próbach leczenia dystrofii mięśniowej (red).
Słowa

kluczowe: dystofie

mięśniowe postępujące

- klasyfikacja - klinika

Terminem tym określamy cały szereg różnych
w istocie chorób, które łączy to, że są genetyczne, dotyczą mięśni szkieletowych, mają podobny
obraz histopatologiczny, są na ogół - chociaż w
różnym stopniu - postępujące. W zasadzie jednak jest to zespół różnych chorób, o różnym
typie dziedziczenia, które to dziedziczenie odgrywa w pewnym sensie decydującą rolę w klasyfikacji.

Klasyfikacja dystrofii według typów dziedziczenia:
Recesywne sprzężone z chromosomem X:
typ Duchenne'a
typ Beckera
typ pośredni
typ Emery-Dreifuss'a
Dominujące sprzężone z chromosomem X:
dystrofia mięśniowa dziewcząt
Autosomalne recesywne:
łopatkowo-ramieniowa

dystrofia mm. czworogłowych
dystrofia obręczowo-kończynowa dzieci i dorosłych
wrodzona
Autosomalne dominujące:
twarzowo-lopatkowo-ramieniowa
łopatkowo-strzałkowa

dystalna dorosłych i dzieci
oczna
oczno-gardzielowa

Najistotniejsze znaczenie ma dystrofia Duchenne'a i pokrewne jej formy zarówno ze
względu na częstość występowania, jak i wielki
postęp poznawczy i diagnostyczny właśnie w zakresie tych dystrofii.
DYSTROFIA DUCHENNE' A (DYSTROPHIA
MUSCULORUM PSEUDOHYPERTROPHICA)
Jest to najcięższa postać dystrofii mięśnio
wej, jest też najczęstszą. Według nowoczesnej
klasyfikacji jest to miopatia związana z mutacją
chromosomu Xp21, mutacja ta jest conditio sine
qua non rozpoznania
Występowanie

Zachorowalność jest obliczana na 1:30003500 (300 na milion) nowonarodzonych chłop
ców, w populacji oblicza się częstość występo
wania na 3 na 100 000. Początek przypada na 3-4
rok życia, czasem nieco później; dokładnie zebrane wywiady, zwłaszcza od rodziców, którzy
poprzednio już mieli chore na dystrofię dzieci,
pozwala ustalić, że deficyt ruchowy zaczyna się
znacznie wcześniej (w 2-3 roku na naszym materiale), a właściwie, że od urodzenia rozwój
ruchowy jest upośledzony.

Objawy
Osiowym objawem jest symetryczne zajęcie
miednicznej, następnie barkowej. Szczególnie słabe i zanikłe są
mięśnie: iliopsoas, quadriceps femoris, serratus
mięśni początkowo obręczy
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ant., pectoralis, latissimus dorsi, w dalszej kolejności: biceps i brachioradialis, supraspinatus,
infraspinatus. W okresie poźniejszym osłabie
niu ulegają i inne mięśnie, ale zawsze pozostaje
przewaga zginaczy mięśni ksobnych, m. czworogłowego uda nad zginaczami podudzia, mięśni
dwugłowych i trójgłowych ramienia nad ramiennym, prostowników nadgarstka nad zginaczami
nadgarstka, zginaczy karku nad prostownikami
karku, mięśni prostowników i nawracających
stopy nad zginaczami i odwracającymi. W
większości
przypadków występuje przerost
prawdziwy lub rzekomy mięśni łydek, czasem
również m.m. pośladkowych i naramiennych,
okrężnego ust i żwaczy. W części przypadków
chodzi o przerost rzekomy mięśni, w naszym
materiale częsty był przerost prawdziwy z bardzo
dobrą siłą mięśni (ryc. 1)

Pierwsze objawy zauważane przez rodziców
chód, tendencja do padania, trudność wstawania z pozycji leżącej ("wspinanie
się po sobie" - objaw Gowersa), trudność wchodzenia na schody. Dzieci chodzą kaczkowato,
zwraca uwagę nadmierna lordoza kręgosłupa, a
w miarę postępu choroby zaczynają one chodzić
na palcach. Odruchy głębokie, zwłaszcza kolanowe, słabną, a po pewnym czasie znikają.
Dłużej utrzymują się odruchy skokowe.
Dzieci z dystrofią Duchenne'a są przeważnie
szczupłe, jednak część z nich jest nadmiernie
otyła i wtedy oczywiście tkanka tłuszczowa maskuje zanik mięśni. Nierzadko stwierdza się u
chorych zespół Babińskiego-Frohlicha z niedorozwojem narządów płciowych i inne zaburzenia
hormonalne, np. niedoczynność tarczycy z makroglosją. Od 8-9 r. życia rozwijają się przykurcze, głównie ścięgna Achillesa. Po unieruchomieniu, przykurcze rozwijają się w stawach biodrowych, kolanowych, łokciowych. Po unieru. chomieniu rozwija się też skrzywienie kręgo
słupa (głównie piersiowo-Iędżwiowa kifoskolioza) - jest ono m.in. związane z osłabieniem
mięśni paraspinalnych. Średni wiek unieruchomienia chorych wynosi 9-14 lat. W okresie unieruchomienia na tle postępującego zniekształ
cenia klatki piersiowej i kręgosłupa rozwija się
ciężka niewydolność oddechowa.
U chłopców z dystrofią .c .lchenne'a stwierdza się upośledzenie rozwoju umysłowego niezależne od postępu choroby, od nasilenia objawów i wpływów środowiska. Przeżycie w typowej
dystrofii Duchenne'a nawet przy intensywnej
opiece lekarskiej nie przekraczało na ogół 16 r.
życia. Obecnie udaje się utrzymać chorych dłtl
żej przy życiu.
to

niezręczny

Badania laboratoryjne

Rycina 1.

Chłopiec

z dystofiq DlIchenne'a

Badanźe elektromiograficzne - zasadniczym
typem zapisu jest tzw. zapis miogenny. Badanie
to dostarcza danych jedynie o stanie aktywności
elektrycznej mięśnia, nic dając żadnych wskazówek nozologicznych. Doświadczony elektromiografista zwróci jednak uwagę na wyjątkOWO
zaawansowane uszkodzenie miogenne, na bardzo krótkie iglice główne, na kompleksowy cha-
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rakter znacznej części potencjałów, zapis nieproporcjonalnie bogaty w stosunku do słabego
skurczu mięśnia. Obszar jednostki ruchowej
ulega wyraźnemu zmniejszeniu, gęstość włókien
może ulegać czasem zwiększeniu ze względu na
rozszczepienie włókien, również jitter może wykazywać wartości znacznie niższe od prawidło
wYch. W spoczynku, w dystrofii Duchenne'a Gak
i w innych) występować mogą wyładowania spoczynkowe jak np. fibrylacje, a w przypadkach
trwających ponad 6-7 lat - ciągi tzw. rzekomomiotoniczne. Ze względu na rozległy przerost tkanki łącznej częste są obszary ciszy elektrycznej.
Elektromiografia w dystrofii jako test diagnostyczny służy przede wszystkim do potwierdzenia miogennego charakteru procesu patologicznego, nie może natomiast w żaden sposób
być pomocna w ustalaniu nozologicznego rozpoznania. Poza pomocą diagnostyczną elektromiografia może służyć również do kontroli dynamiki procesu, ustalenia stopnia jego uogólnienia,które może się nie przejawiać klinicznie,
np. zajęcie mięśni dystalnych pozornie w dystrofii zaoszczędzonych. Elektromiografia może być
również pomocna w wykrywaniu stadiów przedklinicznych choroby, a ponadto w niektórych
przypadkach zmian u klinicznie zdrowych nosicieli dystrofii.
Badanie elektrokardiograficzne. Najistotniejszą i najczęstszą ze stwierdzanych w elektrokardiogramie zmian jest pogłębienie załamka Q,
nadmierne napięcie załamka R i zmiany jego
kształtu; w charakterystyczny sposób wzrasta ·
stosunek R/S w odprowadzeniu VI (obliczenia
oparto na wskaźniku Zieglera i normach Nadasa sumy algebraicznej załamka R i S). Duża
część chorych wykazuje niepełny blok prawej
odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego
.
Hisa.
Badania histopatologiczne. Charakterystyczną i stałą cechą obrazu histopatologicznego dystrofii jest postępujące zwyrodnienie i ubytek
włokien mięśniowych z towarzyszącym odczynem regeneracji oraz rozplemem tkanki łącznej.
Różnica w średnicy włókien szerszych i węższych
- zanikłych lub powstałych w wyniku rozszcze-
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pienia jest najwcześniejszą zmianą stwierdzaną
w dystrofii (ryc. 2). Poza różnicą w średnicy,
włókna mięśniowe wykazują szereg zmian strukturalnych. Do najczęstszych należy zeszkliwienie, zatarcie poprzecznego prążkowania i ujednolicenie struktury. Martwica i rozpad włókien
z czynną fagocytozą stanowią swoisty czy "charakterystyczny" obraz dystrofii. Włókna martwicze ułożone pojedynczo lub w grupach wykazują
obecność licznych makrofagów i limfocytów T.
Cechują je ziarniste złogi wapnia oraz dodatnia
reakcja z komplementem CS-C9 (membrane attack complex).
Objawom martwicy włókien towarzyszy odczyn regeneracji. Włókna regenerujące cechuje
zasadochłonna cytoplazma, słabo zaznaczone
prążkowanie, obecność dużych pęcherzykowa

tych jąder z wyraźnym jąderkiem. Włókna regew dystrofii typu Duchenne'a tworzą
charakterystyczne skupiska w miejscu po rozpadłych martwiczych włóknach. Liczba włókien
martwiczych i regenerujących zależy od okresu
choroby i postaci schorzenia. W miarę trwania
procesu chorobowego zmniejsza się liczba włó
kien regenerujących, zanikowi ulega coraz
więcej włókien mięśniowych, na miejsce których
nerujące

Rycina 2. Biopsja z mięśnia czworogłowego uda. Ograniczona martwica, rozrost tkanki łącznej, przerosłe
zeszkliwiałe włókna.
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tkanka

łączna powodując

dezorgai wzrost
ilości tkanki tłuszczowej. Powyższe zmiany moż
na spotkać w każdym przypadku dystrofii, nie
mniej są one różne pod względem intensywności
i częstości występowania w różnych postaciach
choroby.
Badania immunojlllorescencyjne z użyciem
monoklonalnych przeciwciał wykazują swoisty
dla schorzenia brak dystrofiny w błonie plazmatycznej komórki mięśniowej, podstawowy marker różnicujący postać Duchenne'a od postaci
Beckera. Obwodowy układ nerwowy i rdzeń wydają się być w dystrofii Duchenne'a całkowicie
nizację układu pęczkowego włókien

prawidłowe.

Badania radiologiczne i pokrewne - kości wyjamy szpikowej z dobrze zachowaną, a nawet pogrubiałą warstwą korową.
Wydaje się, że na pierwotne zmiany kostne
nakładają się zmiany wtórne do nieczynności.
Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny mogą wykazać charakterystyczny rozkład
zaniku.
Badania biochemiczne. Podstawowe znaczenie diagnostyczne ma określanie kinazy kreatynowej (CK) we krwi. Czynnikiem różnicującym
dystrofię Duchenne'a od pozostałych postaci
dystrofii i innych chorób mięśni jest wyjątkowo
\ wysoki wzrost aktywności enzymu, sięgający nawet 20 000 j.m. (wartości prawidłowe nie przekraczają 34 j.m.). Bardzo wysokie wartości kinazy kreatynowej są niekorzystnym objawem prognostycznym. Wysoką aktywność CK stwierdzać
można również w okresie przedklinicznym. We
wprowadzanych w niektórych krajach tzw. suchych testach CK wykrywana jest jej wysoka
aktywność już kilka dni po urodzeniu dotknię
tych dystrofią dzieci. Najwyższa aktywność CK
występuje po urodzeniu i w pierwszych miesią
cach życia dziecka, stopniowo wzrasta do pierwszego i drugiego roku życia dziecka, po czym
ulega powolnemu obniżeniu. Znaczniejszy spadek aktywności CK występuje około 10 roku
życia, co kojarzy się najczęściej z unieruchomieniem chorego. Jest jednak regułą, że nawet u
całkowicie unieruchomionych chorych aktywność CK nigdy nie wraca do wartości prawikazują zwężenie

dłowych. Na aktywność CK we krwi, szczególnie
w dystrofii Duchenne'a, wywierają wpływ bliżej
nieokreślone inhibitory czy aktywatory. Działanie ich ujawnia się m.in. w tzw. efekcie rozcieńczenia. Aktywność CK po rozcieńczeniu surowicy (1:8 czy 1:15) znacznie wzrasta w dystrofii
Duchenne'a i Beckera. Efekt ten może być wykorzystany w diagnostyce różnicowej dystrofii
Duchenne'a i Beckera.
Nieprawidłowy skład izoenzymatyczny kinazy kreatynowej jest zjawiskiem obserwowanym u niemal wszystkich chorych na dystrofię
Duchenne'a. We krwi pojawia się, obok izoenzymu MM, izoenzym MB, charakterystyczny
dla mięśnia sercowego, oraz izoenzym BB, tzw.
mózgowy.
Dodatkowo, poza badaniem aktywności CK,
przeprowadzane są również inne testy enzymatyczne. Należy do nich określanie aktywności
aldoJazy, aminotransferazy asparaginianowej i
alaninowej, kinazy pirogronianowej, dehydrogenazy mleczanowej, enolazy i anhydrazy węgla
nowej. Testy te mają jednak znaczenie marginesowe z uwagi na fakt, że wzrost aktywności tych
enzymów w dystrofii Duchenne'a jest niewielki
i występuje rzadziej. W dystrofii Duchenne'a,
ale również w innych chorobach mięśni, obserwuje się zmianę składu izoenzymatycznego dehydrogenazy mleczanowej. Zmiana ta polega na
obniżeniu ilości frakcji "katodowych" LDH4 i
LDHs oraz zwiększeniu ilości frakcji szybko
wędrujących LDH!-3. Pewną wartość natomiast
dla uchwycenia wczesnego, a nawet przedklinicznego, okresu choroby może mieć stwierdzenie
obecności frakcji mitochondrialnej aminotransferazy asparaginianowej. W surowicy osób
zdrowych i w innych chorobach mięśni stwierdza
się obecność jedynie frakcji cytoplazma tycznej
, tego enzymu. Objawem towarzyszącym chorobie jest zwiększony poziom mioglobiny we krwi
niemal we wszystkich przypadkach dystrofii Duchenne'a.
Przybliżona ocena stopnia zaniku mięśni
m.in. w dystrofii Duchenne'a przeprowadzona
być może na podstawie określenia stopnia kreatynurii i kreatynemii. Nasilenie kreatynurii jest
w zasadzie proporcjonalne do stopnia zaniku
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mięśni. Zmiana ta nie jest jednak swoista dla
dystrofii Duchenne'a. W dystrofii Duchenne'a
kreatynuria jest przypuszczalnie - inaczej niż w
innych chorobach mięśni - wynikiem defektu w
wiązaniu kreatyny w mięśniu.
Z ostatnio wprowadzanych badań, z którymi
wiązane są duże nadzieje jest określanie w mię
śniu ilości wysoko-cząsteczkowego białka nazwanego dystrofiną. Białka tego w dystrofii Duchenne'a nie stwierdza się lub występuje ono
w bardzo małej ilości, w niektórych jednak
przypadkach ilość jego jest znacznie niższa
od prawidłowej. Białko to jest produktem genu
dystrofii.

POSTAĆ BECKERA

Jest to postać opisana przez Beckera i Kienera w 1955 roku. Częstość występowania jest obliczona na 3,6 na 108000 urodzonych chłopców,
a prewalencja 1 na 100 000 populacji. Z badań
genetyc,znych wiadomo, że lokalizacja genu jest
taka sama jak w dystrofii Duchenne'a i być może
są to formy alleliczne tego samego genu. Produkt genu jest jednak różny, gdyż w mięśniu
chorych na dystrofię Beckera stwierdzono biał
ko, dystrofinę, której nie ma w mięśniach chorych na dystrofię Duchenne'a.
Obraz kliniczny

Jest podobny do dystrofii Duchenne'a, ale
choroba zaczyna się później (około 11 r.ż.), przebiega łagodniej; chorzy są długo sprawni ruchowo, często żenią się i mają dzieci, zgon przypada
na taki sam wiek jak w pozostałej populacji.
Jednym z pierwszych objawów, na długo wyprzedzającym inne jest przerost łydek i skurcze mięś
niowe. Słabość i ewentualny zanik mięśni rozkłada się tak jak w postaci Duchenne'a, może
odstawanie łopatek jest w postaci Beckera wybitniejsze. Przykurcze i skrzywienie kręgosłupa są
bardzo rzadkie.
Badania laboratoryjne

Badania elektromiograficzne. Zmiany mają
charakter podobny do zmian EMG w dystrofii
Duchenne'a, ale są mniej nasilone. Badanie
to ma wyjątkowo duźe znaczenie ze względu
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na różnicowanie z zanikiem rdzeniowym mięśni
typu 3.
Badanie histopatologiczne. Obraz morfologiczny mięśni w postaci Beckera wykazuje mniej
nasilone zmiany w strukturze włókien mięśnio
wych niż w postaci Duchenne'a. Różnica w śred
nicy włókien, obecność włókien przerosłych, zanikłych oraz włókien ulegających rozszczepieniu stanowią, podstawową zmianę w tej postaci
schorzenia. Włókna homogenne, włókna ulegające martwicy i regeneracji są zjawiskiem rzadziej znajdywanym niż w postaci Duchenne'a.
Na uwagę zasługuje inne niż w postaci Ducl1enne'a zachowanie się dystrofiny. Ogniskowy ubytek dystrofinyw obrębie sarkolemmy daje charakterystyczny obraz braku ciągłości błony plazmatycznej komórki mięśniowej w badaniach
immunofluorescencyjnych.
Badania biochemiczne. Aktywność kinazy
kreatynowej w surowicy krwi w dystrofii Beckera
jest w wielu przypadkach znacznie podwyższona
sięgając 200-krotnej wartości prawidłowej. Wysoka aktywność enzymu jest szczególnie częsta
u chorych do 10 roku życia. W miarę postępu
choroby aktywność kinazy kreatynowej stopniowo spada. Tzw. efekt rozcieńczenia kinazy kreatynowej nie różnicuje tej postaci od dystrofii
Duchenne'a. Inne enzymy, jak aldolaza, aminotransferazy, dehydrogenaza mleczanowa wykazują niewielki wzrost aktywności w surowicy
chorych na dystrofię Beckera i mają znaczenie
marginesowe,
POSTAĆ POŚREDNIA

Obok typowych postaci dystrofii rzekomoprzerostowej dziedziczącej się w sposób recesywny sprzężony z płcią, tzn. postaci Duchenne'a i postaci Beckera opisywane są przypadki
atypowych postaci, których przebieg nie pozwala na zaklasyfikowanie ich ani do postaci Duchenne'a, ani Beckera. Początek choroby jest
prawie taki jak w postaci Duchenne'a. Unieruchomienie następuje w postaci pośredniej póź
niej niż w postaci Duchenne'a, zazwyczaj około
15 r.ż., okres przeżycia jest na ogół dłuższy niż
do 30 r.ż. Chorzy z tą postacią dystrofii podobnie
jak chorzy z dystrofią Duchenne'a nie mają po-
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tomstwa, natomiast chorzy z dystrofią Beckera
wwieku dojrzałym mają dzieci. Pośrednia forma
dystrofii stanowi na naszym materiale 8 % wszystkich przypadków dystrofii rzekomoprzerostowej sprzężonej z płcią (postać Duchenne'a stanowi 69 %, Beckera - 23 %). O prawdziwym
związku omawianej postaci z typowymi postaciami dystrofii sprzężonej z płcią zadecydują
badania nad polimorfizmem DNA, których rezultaty w pośredniej postaci dystrofii nie są jeszcze jasne.
WNIOSKI Z POSTĘPÓW GENETYKI
MOLEKULARNEJ
Największym przełomem

w badaniach nad
Duchenne'a są badania nad genem tej
choroby i jego produktem. Gen zlokalizowany
jest na krótkim ramieniu chromosomu X - jego
mutacja powoduje chorobę o różnej ekspresji.
Minimalną ekspresją genu Duchenne'a jest czasem wyłącznie wzrost poziomu CK w surowicyu chłopców występuje to w zespole Mc Loeda, u
dziewczynek w przypadku nosicielstwa, obecności zespołu Turnera XO lub X autosomalnej
translokacji. W tym samym miejscu gdzie znajduje się gen dystrofii Duchenne'a zlokalizowany
jest gen chronicznej ziarninowatości, retinitis
pigmentosa, zespołu Mc Loeda (brak antygenu
Kella w erytrocytach, akantocytoza, wysoki poziom CK). Rezultaty badań molekularnych pozwoliły odpowiedzieć na szereg dawno stawianych pytań, jedno z nich - to rozwój umysłowy
chorych dzieci. Opóźniony rozwój umysłowy
stwierdza się u 1/3 - 1/2 chłopców z dystrofia,
Duchenne'a. W zasadzie, intelektualnie chorzy
nie pogarszają się, jest to ustabilizowany niski
wskaźnik inteligencji (I.Q.), który stwierdza się
w danej rodzinie również u dzieci zdrowych.
Część autorów uważa, że nie ma korelacji
między występowaniem dystrofii Duchenne'a i
występowaniem opóźnienia rozwoju umysłowe
go. Opóźniony rozwój umysłowy zależy bądź od
mutacji zachodzącej bardzo blisko genu dystrofii lub od braku dystrofiny mózgowej. Druga
sprawa - to występowanie dystrofii Duchenne'a
u dziewczynek, która zawsze budziła wątpliwo
ści. Dystrofia opisywana była u dziewczynek z
dystrofią

X-autosomalną translokacją, która dawała objawy kliniczne lżejsze lub cięższe. Przełamanie
chromosomu w każdym przypadku dotyczy
X p21. Prawidłowy chromosom X jest wybiórczo
unieczynniony u kobiet z translokacją. Złama
nie X p2l w translokacji X wyraża mutację dystrofii typu Duchenne'a. Kliniczne zmiany dystroficzne występować mogą u pewnych nosicielek dystrofii - mają one synów lub braci z typowym obrazem dystrofii Duchenne'a. W świetle
wypowiedzi autorytetów współczesnej miologii
nie można rozpoznawać dystrofii Duchenne'a u
kobiet, jeżeli rodowód nic wskazuje na istnienie
typowych przypadków w rodzinie i nic stwierdza
się delecji lub dowodów translokacji. Jeszcze
innym problemem było zawsze istnienie łago
dniejszych wariantów dystrofii Duchenne'a. Ła
godną "odmianą" dystrofii Duchenne'a jest dystrofia Beckera. Gen dla dystrofii Beckera jest
zlokalizowany w tym samym miejscu, co w dystrofii Duchenne'a. Jest to ten sam gen lub też są
to dwa geny tak blisko siebie położone, że trudno je odseparować. Także wielkość delecji nie
je,st podstawą do rozróżnienia. Przeważa pogląd, że te dwie dystrofie są allelicznymi schorzeniami. Wyróżnia się też postać pośrednią, co
wskazuje na szerokie spektrum kliniczne dystrofii sprzężonej z chromosomem X. Na uwagę
zasługuje również możliwość - aczkolwiek rzadka - występowania przypadków ciężkiej dystrofii
typu Duchenne'a obok łagodnej postaci typu
Beckera w jednej rodzinie.
W 1987 r. bostońska grupa genetyków stwierdziła, że produktem genu jest dystrofina proteina nieobecna lub znajdująca się w minimalnej
ilości (3 % normy) u 95 % chłopców, dotknię
tych dystrofią Duchenne'a. W dystrofii Beckera
dystrofina jest obecna ale cząsteczki jej mają
zmienioną wielkość. Dystrofina znajduje się w
prawidłowym mięśniu w błonie sarkolemmy.
Dystrofina znajduje się także w mięśniu sercowym oraz w mózgu. Badania nad znaczeniem
dystrofiny ułatwia w pewnym stopniu fakt, że
gen odpowiedzialny za produkcję dystrofiny ma
podobną lokalizację i organizację DNA u ludzi
i myszy. Dystroficzna mysz - mdx jest modelem
dystrofii Duchenne'a ze względu na lokalizację
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genu i brak dystrofiny w mięśniu. Należy zaznaczyć, że dystrofina zdrowych myszy i człowieka
jest w 90 % homologiczna. Mysz mdx jednak nie
wykazuje klinicznych objawów osłabienia kOllczyn, ani martwic i zwłóknienia, charakterystycznego dla dystrofii ludzkiej.
Istnieje również szczep psów, u których występuje miopatia dziedzicząca się w sposób
sprzężony z płcią podobna fenotypowo i genotypowo do dystrofii Duchenne'a (czasem występuje wariant łagodniejszy). Chore psy wykazują objawy kliniczne dystrofii, w mięśniach ich
stwierdza się typowe zmiany histopatologiczne
oraz brak dystrofiny. Zmniejszona ilość dystrofiny może wystąpić u nosicielek. Obecnie prowadzi się badania nad znaczeniem dystrofiny dla
prawidłowego funkcjonowania mięśnia, nad
wpływem braku dystrofiny na rozwój mięśni
dzieci, nad związkiem między defic)'tem dystrofiny a ciężkością objawów klinicznych.

7 a 10 rokiem życia. Około 15 % pewnych,
zweryfikowanych genetycznie dorosłych nosicielek genu dystrofii pozostaje nie wykrytych. Pewną poprawę wykrywalności nosicielstwa można
uzyskać po skojarzeniu oznaczeń kinazy kreatynowej z oznaczeniami kinazy pirogronianowej,
mioglobiny i hemopeksyny.
,
Do określenia nosicielstwa genu dystrofii
Duchenne'a włączone są ostatnio badana DNA
z określaniem polimorfizmu długości fragmentu
restrykcyjnego. Badania te są ogromnym postę
pem w wykrywaniu nosicielstwa.
W diagnostyce prenatalnej czynione były próby zastosowania oznaczeń CK we krwi łoży
skowej płodów po określeniu ich płci. Badania
DNA z określaniem polimorfizmu długości
fragmentu restJ)'kcyjnego oraz delecji usprawniły również diagnostykę prenatalną.

TERAl'IA
Słyszy się często

WYKRYWANIE NOSICIELSTWA
Pewną nosicielką jest kobieta, która ma
prócz chorego syna także chorego brata lub wuja
czy siostrzeńca (albo innego krewnego po linii
żeńskiej); prawdopodobnymi nosicielkami są
mat)d dwu lub więcej chorych synów bez innych
krewnych w rodzinie. Podejrzane o nosicielstwo
(możliwe nosicielki) są matki lub siostry jedynego chorego w rodzinie. Dla matki pewnej nosicielki ryzyko urodzenia chorego syna jest 1:4.
Wykrywanie nosicielstwa wykonuje się poprzez analizę rodowodów, badanie DNA oznaczanie poziomu enzymów, ewentualnie badanie
elektromiograficzne i histopatologiczne.
Najbardziej przydatnym testem do wykrywania nosicielstwa dystrofii Duchenne'a jest okreś
lanie aktywności CK w surowicy krwi. Test ten,
jednak, jest również w pewnym odsetku przypadków zawodny. Fałszywie negatywne wyniki
stwierdza się częściej u osób dorosłych. W związ
ku z tym, w razie podejrzenia występowania
choroby w rodzinie oznaczenia CK należy przeprowadzać jak najwcześniej, najlepiej przed 10
rokiem życia potencjalnej nosicielki. Bardzo wysoki odsetek wykrytych nosicielek stwierdza się
między 2 a 4 rokiem życia, nieco niższy między
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opinie, że poznawcze osiąg
miologii - zwłaszcza w zakresie dystrofii
- przeważają nad leczniczymi. Niewątpliwie tak
jest, ale poznanie podstawowego defektu daje
oręż dla jego zwalczania. Tak może być z dystrofią. Usiłowaniem wykonania "zasadniczego skoku" leczniczego jest próba wstrzykiwania mioblastów do mięśnia dystroficznego, który pod ich
wpływem nabywa właściwości prawidłowo rozwijającego siQ mięśnia. Próby te okazały się pomyślne w doświadczeniach na zwierzętach, obecnie są wykonywane zabiegi na chorych - rezultaty ich zbyt wcześnie jest jeszcze oceniać. Mioblasty z kultU1)' embrionalnego mięśnia zdrowej
myszy wstrzykiwane były do mięśnia jednej koń
czyny zdrowej lub dystroficznej myszy (druga
kończyna służy jako kontrolna). Po 6 miesiącach
wzrasta liczba włókien mięśniowych, poprawia
się skurcz mięśnia dystroficznego.
Histologicznie stwierdza się przeżycie i rozwój mioblastów dawcy i fuzję z satelitarnymi
komórkami dystroficznych włókien. Pojawia się
dystrofina. Obecnie w czterech ośrodkach ocenia się rezultaty dotychczasowych prób klinicznych.
..
Mięśnie poprzecznie prążkowane kręgow
ców mają wyjątkową zdolność regeneracji, co
nięcia
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jest związane z występowaniem w tkance mięś
niowej komórek satelitarnych - pochodnych
niezróżnicowanych mioblastów. Informacje powodujące aktywację komórek satelitarnych
przekazywane są przez receptory błonowe.
Z wiekiem liczba komórek satelitarnych się
zmniejsza. Przyszłościowo można również myśleć o terapii genowej, zastąpieniu brakującej

proteiny itd. Innym postępem już osiągniętym
w dziedzinie terapii jest przewlekła stymulacja
mięśnia (np. piszczelowego przedniego) prądem
o niskiej częstotliwości (5-10 Hz). Stymulacja
taka w cyklach trwających 1,5 sek., z taką samą przerwą, wykonywana jest przez godzinę 3
razy dziennie w ciągu 7 tygodni. Daje to poprawę siły.
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