


Duchenne muskeldystrofi (DMD) 

• En alvorlig, arvelig progressiv muskelsykdom 
som nesten utelukkende rammer gutter.  

• Sammen med Becker den vanligste formen for 
muskeldystrofi i barnealder.  

• På verdensbasis rammer DMD omtrent en per 
3600-6000 levende fødte gutter.  

• Nøyaktige prevalenstall for Norge finnes ikke. 



 Mutasjon i DMD-genet fører til manglende 
produksjon av det strukturelle proteinet 
dystrofin.  

 
• Over tid ødelegges muskelcellene.  

 
• Effekten av en mutasjon vil henge sammen 

med hvor på genet den finnes og i hvilken 
grad den påvirker ”koden” som skal føre til 
produksjon av dystrofin.  

 
• Diagnose DMD stilles på grunnlag av 

mangedoblet CK, klinikk og genanalyse. 
 
• Muskelbiopsi er nyttig i tvilstilfeller. 

Etiologi 



Genetikk 

 DMD-genet (Xp21.2) – det største kjente genet hos mennesket.  
 2,4 Mb, 86 exoner. 
 Det er til nå påvist over 4700 ulike mutasjoner.  

 
 Ressessivt arvelig X-bundet sykdom.  
 Jenter (XX) utvikler ikke alvorlig sykdom. De bærer mutasjonen med seg.  
 Noen kvinnelige bærere (ca 10 %) kan ha lette symptomer på muskelsykdom. 
 1/3 av mutasjonene man finner hos gutter med DMD er nyoppståtte.  
 Genetisk veiledning og fosterdiagnostikk er tilgjengelig. 



Motorikk 

Naturlig forløp ved ubehandlet Duchenne muskeldystrofi 

Alder 
 

 Naturlig forløp ved DMD. Med forbehold om store individuelle forskjeller. 
 

Til 2 år 
 

Ofte lett forsinkede motoriske milepæler, eventuelt gange nærmere to års alder. 
 

Fra 3-4 år Vansker med å hoppe, løpe, bevege seg i ulendt terreng og gå trapper. 

  Redusert fysisk utholdenhet sammenlignet med andre barn. 

  Klatrer med armene opp langs egne ben fra liggende til stående stilling (Gowers tegn). 

  
Pseudohypertrofi av leggmuskulatur. 
 

Fra 5-8 år Avflatende motorisk utvikling. 

  

Påfallende bevegelsesmønster; økt lumbal lordose, økt medsving av armene, bred 
vaggende gange, tågange.  
 

Før 13 år 
 

Bortfall av selvstendig gangfunksjon. 
 

Etter opphør av  Gradvis svekkelse av muskulatur i overkropp, armer og hender. 

gangfunksjon Utvikling av nevromuskulær skoliose. 

  Svekket respirasjonsmuskulatur i økende grad. 

  

Utvikling av kardiomyopati og/eller hjerterytmeforstyrrelser. 
Svekkelse av tale- og svelgfunksjon. 
 



Øvrige utfordringer 
Psykososialt 
• Ca 1/3 har ulike vanskeligheter med språk, intellektuell utvikling og læring.  

• Økt forekomst av autismespekterforstyrrelser, ADHD og tvangsforstyrrelser. 

• Angst, depresjon, atferdsvansker, aggresjon og manglende sosial kompetanse er relativt vanlig.  
 

Ernæring og vekt 
• Inaktivitet og kortisonbehandling medfører økt risiko for overvekt. 

• Overvekt  gjør forflytning og fysisk aktivitet enda vanskeligere og fører til økte pustevansker og tyngre løft.  

• Vansker med å tygge, svelge og spise selv, depresjon og hjerte- og lungesykdom kan føre til undervekt.  
 

Lunge 
• Affeksjon av respirasjonsmuskulatur, direkte og pga sammensunket kroppsholdning og skoliose.  

• Redusert lungevolum og svekket hostekraft.  

• Kronisk underventilasjon vanligvis først om natten, symptomer som urolig/forstyrret søvn, tretthet på dagtid, 
hodepine og redusert konsentrasjon.  

• Redusert hostekraft fører til at slim kan hope seg opp i lungene og være vanskelig å bli kvitt.  

• Luftveisinfeksjoner  kan gi alvorlig sykdom og langvarig forløp. 
 

Hjerte 
• Forstørret hjerte og kardiomyopati kan utvikles over tid, eller i sjeldnere tilfeller medføre plutselig død.  

• Økt risiko for hjerterytmeforstyrrelser. 





Behandling 

Det finnes ingen kur mot Duchenne. 
 

 

Glukokortikoider (prednisolon eller deflazacort)  
 gir bedre muskelstyrke og motorisk funksjon på kort sikt 
 utsetter affeksjon av respirasjonsmuskulatur 
 utsetter utvikling av hjertesykdom  
 reduserer utviklingen av skoliose betydelig (90% vs 10%) 
 gir statistisk økte levetidsutsikter 
 
 må kombineres med proaktiv tverrfaglig oppfølging 
 hjelper ikke alle   
 har mange bivirkninger  
 (atferd, vekt, hormonforstyrrelser, benskjørhet, redusert infeksjonsforsvar, katarakt...) 

 optimal dosering er vitenskapelig uavklart 



PTC124 / Ataluren / Translarna 

• 10-15 % av pasientene med DMD har premature stop kodon (nonsense) mutasjoner.  
• PTC124 får ribosomene til å ignorere stopp-koden, slik at funksjonelt dystrofin kan 

produseres.  



PTC124 / Ataluren / Translarna 

• The approval is based on the safety and efficacy results from a randomized double-blind multicenter 
study in 174 nmDMD patients for 48 weeks and our additional retrospective analyses of study data. 
(…) Thus the mean change in observed 6MWD from baseline to Week 48 was 31.3 meters better in 
the Translarna group than in the placebo group (p=0.056). Furthermore, in more severely affected 
patients whose baseline 6MWD was less than 350 meters, the mean change in observed 6MWD from 
baseline to Week 48 was 68 meters better (…) Patients on Translarna also showed a slower rate of 
decline in ambulation based on an analysis of time to 10 percent worsening in 6MWD.  

 
• Additionally (…), patients receiving treatment also trended better in secondary endpoints such as 

stair climb and stair descend time-function tests. 
 
• Safety results showed that Translarna was generally well tolerated. Serious adverse events were 

infrequent, and none was considered to be related to Translarna. The most frequent adverse 
reactions at the recommended dose were nausea, vomiting, and headache. These adverse reactions 
generally did not require medical intervention, and no patients discontinued Translarna treatment 
due to any adverse reaction. 



Drisapersen / PRO051 

• Exon skipping er et aktuelt prinsipp for mutasjoner som forstyrrer leserammen.  
• Man bruker antisense oligonukleotider som må ”skreddersys” for de ulike mutasjonene.  
• Stoffet som tilføres skal påvirke avlesningen av den genetiske koden på pre-mRNA nivå slik at 

en forstyrret genetisk leseramme restitueres. 
• Målet er produksjon av et mer funksjonelt protein. 
• I noen tilfeller kan skipping av ett exon restituere leserammen for flere mutasjoner.  
• Drisapersen induserer exon 51 skipping og kan ha effekt hos rundt 13% av pasienter med DMD, 

inkludert personer med delesjoner av exon 50, 52, 45-50, 48-50 og 49-50.  
 
• GSK avbrøt fase III og extension-studier pga statistisk ikke-signifikant effekt julen 2013. 
• Prosensa søker nå Fast track godkjenning i USA.  



Tverrfaglig oppfølging 

• Fysioterapeut 
• Barnenevrolog/habiliteringslege 

• Ergoterapeut 
• Spesialpedagog 

• Psykolog eller familieterapeut 
• Sosionom 

• Ernæringsfysiolog 
• Lungespesialist 
• Hjertespesialist 
• Endokrinolog 

• Ortoped 
• Øyelege 
• Tannlege 



PRESYMPTOMATISK  

OG TIDLIG GÅENDE FASE 

SEN GÅENDE FASE TIDLIG IKKE-GÅENDE FASE SEN IKKE-GÅENDE 

FASE 

BARNENEVROLOGI 

Planlegge for forventet fremtidig utvikling.  

Sikre full vaksinasjon inkludert mot 

pneumokokker og influensa. 

Planlegge oppstart glukokortikoider. 

Vurdere funksjon, styrke og bevegelighet minst hvert halvår.  

Overvåke effekt, komplikasjoner og bivirkninger av glukokortikoider. 

Oppmerksomhet på lengdevekst, pubertet, osteoporose og katarakt.  

Samarbeide med øvrige legespesialister og habiliteringsteam.  

FYSIOTERAPI 

Forebyggende tiltak. 

Regelmessig fysioterapi og 

bassengtrening. 

Daglig tøying. 

Ankel- fotortoser om natten. 

Tilstrebe normal fysisk aktivitet. 

Unngå hard styrketrening og eksentrisk 

muskelaktivitet. 

Videreføre forebyggende 

tiltak med økende fokus på 

overekstremiteter og 

skolioseutvikling. 

Mobilisering til stående stilling. 

Lungefysioterapi. 

Hostehjelpemidler. 

Aktiv fysikalsk behandling ved kirurgi og infeksjoner. 

HABILITERING 

Sikre muligheter for deltakelse i 

undervisning, lek og sosialt samvær. 

Tilpasse hjelpemidler og fysisk miljø i 

hjem, barnehage og skole. 

Samarbeid med PPT ved behov. 

Sosionomtjenester. 

Bistå til ansvarsgruppe og ind. plan. 

Videreføre tidligere tiltak. 

Tilpasse hjelpemidler som muliggjør  

maksimal uavhengighet og deltakelse.  

Ansette personlige assistenter. 

Planlegge bolig og arbeid. 

ORTOPEDI Ortopedisk kirurgi sjelden nødvendig.  
Vurdere indikasjon for 

kirurgi ved akillessene-

kontrakturer hos enkelte. 

Vurdere indikasjon for skoliosekirurgi.  

Vurdere kirurgi for fotfeilstillinger for bedre sittestilling, 

mobilisering og smertelindring. 

RESPIRASJON Årlig spirometri for innlæring av teknikk. 
Årlige 

lungefunksjonsmålinger.  

Halvårlige 

lungefunksjonsmålinger 

inkludert nattlig registrering 

av pO2 og pCO2. 

Vurdere nattlig NIV  

Opplæring i bruk av 

hostehjelpemidler. Proaktiv 

behandling ved infeksjoner. 

Videreføre overvåking.  

Vurdere non-invasiv 

ventilasjonsstøtte på dagtid. 

Vurdere indikasjon for 

tracheostomi. 

KARDIOLOGI 
Vurdering ved diagnose eller før 6-års 

alder. 

Hjerteundersøkelse før narkose. 

EKG, ekkokardiografi og 

kardiologisk vurdering  min. 

hvert annet år frem til ti års 

alder, deretter årlig. 

Minimum årlig overvåking. 

Hjerteundersøkelse før elektiv kirurgi. 

Vurdere medikamentell hjertesviktbehandling ved påvist patologi 

selv ved manglende symptomer. 

ERNÆRING 

Forebygge overvekt og senere undervekt. 

Sikre optimal ernæringsstatus, inkludert vitamin D. 

Overvåke matlyst, obstipasjonstendens, symptomer på gastroøsofageal reflukssykdom, psykiske reaksjoner, 

lunge- og hjerteaffeksjon som kan påvirke ernæringsstatus og vekt. 

Oppmerksomhet på mulige 

svelgvansker. 

Vurdere indikasjon for 

gastrostomi. 

PSYKOSOSIALT 
Støtte til familien. 

Vurdere behov for tiltak for psykisk helse, 

læring og atferd.  

Videreføre tiltak.  

Styrke uavhengighet og sosial 

utvikling. 

Personlig assistanse. 

Planlegge overføring til voksenmedisin og voksenhabilitering. 



Retningslinjer for oppfølging 



Tidsskr Nor Legeforen nr. 14, 2014; 134: 1361 – 4 



Duchenne muskeldystrofi i Norge. 
  

Kartlegging av genotype/fenotype hos 
pasienter under 18 år med særlig fokus 
på tilvekst, pubertetsutvikling, benhelse 

og livskvalitet. 

Ellen Johanne Annexstad 
Stipendiat/spesialist i barnesykdommer 
Kompetansesenter for medfødte muskelsykdommer 
Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet 



Nasjonal kartlegging 

• Klargjøring for kliniske studier av nye medisiner? 

• Hvor mange <18 lever med DMD i Norge? 

• Hva sier genotype om fenotype? 

• Hva gjør langvarig kortisonbehandling ved DMD 
med benhelse, pubertet og lengdevekst?  

• Hvordan har norske gutter med DMD det, og 
hvordan opplever de sin situasjon?  





Muskelnytt nr 3-2013 



Delprosjekt 1 

• Kartlegging av genotype hos gutter med 
Duchenne under 18 år i Norge.  

• Genotypen sammenholdes med utvalgte 
fenotypiske parametre og 
sykdomsutvikling.  

• Retrospektivt fra diagnosetidspunkt 
og prospektivt til studiens slutt.  

• Samarbeid med genetiker ved UNN. 



Delprosjekt 2 

• Se på sammenhengen mellom 
steroidbehandling og utvikling av: 
• benskjørhet  
• kortvoksthet 
• forsinket pubertet  

• Maksimalt tre målinger av kliniske 
parametre, laboratorieverdier og 
røntgenologiske undersøkelser over tre år. 

• Samarbeid med spesialister i pediatrisk 
endokrinologi og ”voksenendokrinolog”. 



Delprosjekt 3 

• Se på opplevelse av helserelatert 
livskvalitet og sterke og svake sider. 

• Undersøke opplevd betydning av 
kortvoksthet og forsinket pubertet.  

• Validerte spørreskjemaer for kvantitativ 
analyse til alle gutter og foreldre. 

• Kvalitative spørsmål til ungdom over 13 år.  

• Samarbeid med barnepsykiater. 



…… i praksis betyr dette: 

• Maksimalt tre undersøkelser over tre år. 

• Sykehistorie. 

• Oppfølging og behandling nå. 

• Klinisk undersøkelse, funksjonsnivå. 

• Spørreskjema til deltaker og foresatte. 

• Blodprøver. 

• Røntgen av venstre hånd. 

• Bentetthetsmåling (DXA). 

• Innhenting av genetikk, evt ny prøve. 

• Innhenting av data fra journal ved habiliteringstjenesten. 

 



Prosjektplan 

• Lenge siden: Penger bevilget av Stortinget via NFR 
 

• November 2012: Stipendiat ansatt i 60% stilling 
• Desember 2012: Opptak PhD-programmet 
• Mai 2013: Prosjekt godkjent av REK 
• Juni 2013: Rekruttering startet 
 
• Oktober 2013: Første pasienter undersøkt 
• November 2013: Midler fra Erik Allums legat 

 
• Juni 2016: Siste pasient undersøkes 
• Oktober 2017: Publikasjon og disputas 



Fylke/region Totalt Sagt ja Undersøkt Sagt nei Ikke svart 

Helse Nord 10 8 8 1 1 

Trøndelag 7 4 4 3 0 

Møre/Romsdal 2 1 1 1 0 

Bergen 4? 4 0 0 ? 

Stavanger 5 1 1 2 2 

Sørlandet 7 4 4 2 1 

Telemark 5 4 4 1 0 

Vestfold 2 1 1 0 1 

Vestre Viken 11 7 6 2 2 

Østfold 5 4 4 1 0 

Innlandet 6 3 2 0 3 

AHUS 8 3 2 0 5 

Oslo 7 4 4 2 1 

Totalt 79+ 48 (61%) 41 (85%)* 15 (19%) 16 (20%) 

Pr. 14.10.14 



Inntrykk så langt 
• Populasjonen ligner den internasjonale 

• Noen spennende oppdagelser 

• Stor variasjon i sykdomsbilde/fenotype 

• Stor variasjon i alder ved diagnose 2-7 år 

• Stor spredning i alder (inkluderte) 3-16 år 

• Stor variasjon i antall ved hver 
habiliteringstjeneste 0-10 

• Stor variasjon i bruk av glukokortikoider 

• Stor variasjon i støtte utenfor familien 

• Vi kan gjøre ting bedre! 



Variasjon i oppfølging 
• Fysioterapi 

• Bassengtrening 

• Bruk av nattortoser 

• Tøying 

• Hjelpemidler 

• Fysisk tilrettelegging hjemme og på skolen 

• Skole 

• Fritidstilbud 

• Psykososial oppfølging 

• Bruk av glukokortikoider 

• Kontroll av bivirkninger (inkl øye og vekt) 

• Oppfølging av hjerte og lunger 

• Oppfølging av skjelett/benhelse 

 



Ungdom med Duchenne 

• Kunnskap/forståelse av egen sykdom 

• Kommunikasjon med foreldre 

• Kommunikasjon med hjelpere 

• Utvikling av «jeg» 

• Frigjøring fra foreldre 

• Kontroll over egen hverdag 

• Fremtidstanker 



hjelpebehov 

muskelfunksjon 

frigjøringsbehov 

mammas 
popularitet 

0 18 

seksualitet 



Livskvalitet 

• Lavere helserelatert livskvalitet enn friske. 

• Psykososial livskvalitet er ikke relatert til fysisk funksjonsnivå. 

• Trend mot høyere psykososial livskvalitet med alder. Tilpasning? 

• Lavere deltakelse i skole, idrett og sosiale aktiviteter med alder. 

• Sinne – bekymring – kommunikasjon. 

• Vennene forsvinner. 

• Foreldre vet ikke alltid hvordan barna har det! 

• Danmark: god livskvalitet, selvstendighet, BPA. Mangler utdanning, jobb 
og kjæreste. 40% har daglige smerter. 13,8% ser en venn en gang i året. 




