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:: Miopatia nemalinowa (nitkowata)  
 

 

Orpha number: ORPHA607 

 

STRESZCZENIE 

Miopatia nemalinowa (nitkowata, NM) obejmuje szerokie spektrum wrodzonych miopatii 

charakteryzujących się osłabieniem, hipotonią i osłabieniem lub brakiem głębokich 

odruchów ścięgnistych, obecnością patologicznych ciał nemalinowych (nitek) w 

bioptacie mięśnia. W badaniu fińskim roczną zapadalność oszacowano na 1 na 50,000 

żywych urodzeń; lecz jest ona większa w społeczności Amiszów. Wiek zachorowania 

waha się od narodzin do dorosłości. Główne objawy kliniczne obejmują zmniejszenie siły 

mięśniowej (zwykle najbardziej nasilone  w obrębie twarzy, zginaczy szyi oraz 

proksymalnych mięśni kończyn), hipotonię i osłabienie lub zniesienie odruchów 

ścięgnistych. Osłabienie mięśni twarzy może prowadzić do trudności w ssaniu, 

połykaniu i mowie. Często zajęte są także mięśnie oddechowe. W zależności od wieku 

zachorowania oraz zaawansowania objawów ruchowych i zajęcia układu odechowego 

NM dzieli się na 6 nakładających się na siebie podtypów klinicznych. Typowa NM (około 

50% pacjentów, zob. to hasło) to umiarkowana postać choroby z początkiem w okresie 

noworodkowym. Większość pacjentów jest zdolnych do samodzielnego, aktywnego 

życia. Ciężka wrodzona NM (10-20% pacjentów; zob. to hasło) charakteryzuje się 

znaczną hipotonią i słabymi ruchami spontanicznymi. Przeżywalność poza okres 

niemowlęcy należy do rzadkości. Typ pośredni NM (20% pacjentów; zob. to hasło) 

charakteryzuje się powolnym osiąganiem umiejętności ruchowych odpowiednich do 

wieku oraz utratą zdolności poruszania się i/ lub samodzielnego oddychania do 11 r.ż. 

NM dorosłych może występować sporadycznie (<5% pacjentów; sprawdź  ten termin). 

Wiek zachorowania przypada między 20 a 50 r.ż. Ten typ miopatii cechuje szybki postęp 

choroby. Łagodna NM lub dziecięca postać NM (10-15% pacjentów; sprawdź te terminy) 

charakteryzuje się stopniowym symetrycznym osłabieniem siły mięśni zginaczy 

grzbietowych stawu skokowego i opadaniem stopy około 10 r.ż. Osłabienie postępuje 

powoli. NM Amiszów (zob. to hasło) została zaobserwowana u kilku rodzin. Choroba 

rozpoczyna się w okresie niemowlęcym a czas przeżycia rzadko przekracza 2 lata. Z 
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NM związanych jest  siedem genów odpowiedzialnych za budowę i funkcję cienkich 

filamentów mięśniowych: <i>NEB</i> (2q22), <i>TPM2</i> (9p13), <i>TPM3</i> 

(1q21.2), <i>ACTA1</i> (1q42.13), <i>TNNT1</i> (19q13.4), <i>CFL2</i> (14q12) oraz 

<i>KBTBD13</i> (15q22.31). Jednoznaczna korelacja między genotypem a fenotypem 

nie została określona. Rozpoznanie opiera się na badaniu klinicznym i 

histopatologicznym bioptatu mięśnia, które może ujawnić zmiany w proporcjach 

rodzajów włókien i ich wielkości, a przy zastosowaniu barwienia trichromem Gomoriego, 

pozwala uwidocznić nitkowate struktury (ciałka nemalinowe) w sarkolemmie, rzadziej w 

jądrze. Badania obrazowe mięśni, takie jak ultrasonografia, tomografia komputerowa lub 

rezonans magnetyczny (MRI) mogą być pomocne w wytypowaniu mięśni do biopsji i 

mogą wskazać konieczność wykonania badań genetycznych. Enzymy mięśniowe są z 

reguły w normie lub nieznacznie podwyższone. Molekularne badanie genetyczne może 

potwierdzić rozpoznanie. Diagnostyka różnicowa obejmuje inne choroby nerwowo-

mięśniowe, w których widoczne są ciałka nemalinowe: zapalenie skórno-mięśniowe, 

dystrofia miotoniczna typu 1 oraz miopatia mitochondrialna (zob. te hasła). Diagnostyka 

prenatalna jest możliwa odkąd dostępne są badania genetyczne pozwalające 

zidentyfikować mutacje w genach <i>ACTA1</i>, <i>NEB</i>, <i>TPM3</i>, 

<i>TPM2</i>, <i>TNNT1</i>, <i>CFL2</i> oraz <i>KBTBD13</i>. Wymaga to jednak 

wcześniejszej identyfikacji mutacji odpowiedzialnej za chorobę w danej rodzinie. 

Niezbędne jest wielodyscyplinarne podejście, by zapobiec niewydolności oddechowej 

(stałe lub okresowe zastosowanie wentylacji mechanicznej oraz leczenie infekcji dolnych 

dróg oddechowych) oraz trudnościom w karmieniu (techniki karmienia i 

wysokoenergetyczna dieta). Skolioza, przykurcze stawów lub zaburzenia mowy powinny 

być leczone według terapii standardowej. Należy monitorować pracę serca. Rokowanie 

zależy od typu NM, a  czas przeżycia wynosi od kilku miesięcy do prawie normalnej 

długości życia. 
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Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


