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Dystrofia myotonica  
 

�  Den vanligste arvelige muskeldystrofi hos voksne. 

   Prevalens 3 – 15 : 100 000 

�  To undergrupper 

   Type1 : klassisk dystrofia myotonica (Steinerts 
disease) 

   Type 2: PROMM (proximal myotonisk myopati) 



Etiologi 
�  Autosomal dominant arvegang 

�  Type 1: Mutasjon i genet DMPK (dystrofia 
myotonica protein kinase) som gir en økning i 
antall trinukleotidrepetisjoner (CTG) 

�  Type 2: Mutasjon i genet CNBP (CCHC-type zinc 
finger, nucleic acid binding protein) som gir en 
økning i  antall tetranukleotidrepetisjoner (CCTG) 







The mutated DMPK gene 
produces an altered version  
of  RNA which traps 
muscleblindlike1 proteins 
(MBLN1) to 
form clumps within the cell  
which prevent muscle cells 
 and cells in other tissues  
from functioning properly 
  
 
 

Toxisk effekt av  
opphopning av RNA 
i kjernen 



Summary of the molecular pathogenesis of myotonic dystrophy type 1 (DM1) and myotonic 
dystrophy type 2 (DM2), a ‘spliceopathy’.  

Turner C , and Hilton-Jones D J Neurol Neurosurg 
Psychiatry 2010;81:358-367 

©2010 by BMJ Publishing Group Ltd 



DM type 1 
�  Kardinalsymptomer: 

 - muskelsvakhet og atrofi (ansikt, hals, distalt i     
ekstremiteter)  

   - myotoni 

   - kataract 

 



Klassisk DM – type 1 
�  Ptose 

�  Temporal atrofi 

�  Atrofi i ansiktsmuskulatur 
og sternocleido 

�  Frontalt hårtap 



Myotoni 

�  https://www.youtube.com/watch?v=Wg1SVoa-8JE 

�  Myotoni ofte rapportert som ”stivhet” av pasienter 

 



Type 1 - undergrupper 

Increasing CUG repeats in the 3' untranslated region of  the human DMPK1 
transcript are correlated with increasing severity of  Myotonic Dystrophy type 1. 







Antesipasjon 
�  Forverring av det 

kliniske bildet fra en 
generasjon til den 
neste – tidligere debut 
og alvorligere 
symptomer 

�  Økning i antall CTG-
repetisjoner  

�  Sees nesten alltid ved 
maternell arv –   
”germ-cell instability” 



Congenital DM 

-  Deformiteter 
-  Hypotoni 
-  Respirasjonsproblemer (muskulært, umodne lunger og CNS) 
-  Ernæringsproblemer (suge/svelgeproblemer) 
-  Kognitiv svikt  



Congenital DM 

�  https://www.youtube.com/watch?v=YyztocMKVUI 



The typical tented upper lip (‘carp mouth’) 
appearance in congenital myotonic dystrophy. 

 
 
 
 

Turner C , and Hilton-Jones D J Neurol Neurosurg 
Psychiatry 2010;81:358-367 

©2010 by BMJ Publishing Group Ltd 

Selv med muskulær affeksjon  
ved fødsel kan man se bedring av  
muskelfunksjon i barnealder før man  
så får forverring som ved den klassiske  
adulte  formen 





A mother with DM1 in centre (approximately 230 CTG repeats) with her affected daughter on 
the left (approximately 630 CTG repeats) and affected son (approximately 730 CTG repeats).  

Turner C , and Hilton-Jones D J Neurol Neurosurg 
Psychiatry 2010;81:358-367 

©2010 by BMJ Publishing Group Ltd 



Kognisjon og personlighet 
�  MR-funn: diffuse forandringer i hvit substans, 

kongenitale former kan ha cortical atrofi 

�  Pasienter med kongenitale former har kognitiv svikt 

�  Personlighet: ”avoidance, reduced perception of  
disease symtoms and signs, apathy” 

�  Kombinasjon av personlighetstrekk og tretthet på 
dagtid og evt kognitiv affeksjon kan redusere 
pasientens muligheter i arbeidslivet (Quebec: 25% 
av menn og 6% av kvinner var i arbeid) 



DM – type 2 
�  Økt antall CCTG-repetisjoner: gj.snittlig 5000 (kan være 

opptil 11 000). Ikke antesipasjon. 

�  Variabel fenotype, men typisk symptomer i voksen alder. 
Ikke tydelig sammenheng mellom antall CCTG-
repetisjoner og fenotype. 

�  Muskelsvakhet proximalt i underex og myalgiske 
smerter 

�  I liten grad kognitiv påvirkning, og liten påvirkning av 
muskl i ansikt, respirasjonsmuskl. Alvorlige varianter 
finnes med affeksjon av hjerte og resp.muskl.  







Utredning 
�  DNA-analyse: påvisning av mutasjoner i krom 19 

(type 1) eller krom 3 (type 2). Southern blot-
analyse for å estimere antall repetisjoner 

�  EMG: myotoni og myopatiske forandringer 

�  Muskelbiopsi: i affisert muskulatur sees sentrale 
kjerner, moderat atrofi av type1-fiber, fibervariasjon 

�  Blodprøver: forhøyet CK 



Figure 3 

Source: The Lancet Neurology 2012; 11:891-905 (DOI:10.1016/S1474-4422(12)70204-1) 

 Terms and Conditions 

Utredning – CT av muskler 

(A) CT sections of  lower legs (upper) and thighs (lower) in a 32-year-old man with 
myotonic dystrophy type 1. (Gastrocnemius and soleus affected) 

(B)  MRI sections of  lower leg (upper) and thigh (lower) in a 61-year-old woman 
with myotonic dystrophy type 2. (vastus lateralis affected) 



Graviditet og forløsning 
�  Ofte redusert fosterbevegelser under graviditet 

dersom affisert foster 

�  Økt risiko for tidlig fødsel pga polyhydramnion  

�  Økt sannsynlighet for forløsning med keisersnitt 
(34%) pga redusert uterin tonus og redusert 
kontraktilitet 

 



Anestesi 
�  OBS – økt fare for komplikasjoner hos disse 

pasienter 

�  Spes oppmerksom på respiratoriske 
komplikasjoner (apne, respirasjonsdeprimerende 
legemidler, aspirasjon) og kardiell overvåkning 



Oppfølging 



Oppfølging av barn med DM   (1) 



Oppfølging av barn med DM   (2) 



Oppfølging av barn med DM   (3) 



Oppfølging av voksne med DM 
�  EKG ved diagnosetidspkt. Pasienter med AV-blokk eller 

arrytmi bør få 24t-EKG og ekkokardiografi 

�  Regelmessig oppfølging av lungefunksjon (spirometri, 
blodgass). Evt utrede nattlig hypoxi/apneperioder. 
Vurdere pustestøtte, hostemaskin. 

�  Øyelegevurdering mtp kataract 

�  Endokrin utredning: glucose/insulin, FSH/LH/
testosteron,lipider/metabolsk syndrom  

�  Vurdere kognitiv utredning 

�  Økt risiko for cancer: endometrium, hjerne , ovarier, 
colon 



Behandling 

�  Myotoni: sjelden behandlingskrevende. Evt. Mexitil 
50-100 mg x 2-3 

�  Tretthet: Modiodal 100 mg x 2 

�  Ortopedisk korreksjon ved feilstillinger 

�  Vaksinasjon mot pneumokokker og influensa 

�  Genetisk veiledning 

�  Oppfølging av ergoterapeut og fysioterapeut 



Prognose 
�  Type 1:  

   - 2 studier viser gjennomsnittlig alder for død 53-54 år 

   - dødsårsak. Hjertearrytmi/plutselig død 30% og 
respirasjonssvikt 40% 

�  Type 2:  

   - for de fleste normal livslengde 

 


