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::  Piszczelowa dystrofia mięśniowa 
 

Orpha number: ORPHA609 

 

*Definicja choroby: 
 
Piszczelowa dystrofia mięśniowa jest dystalną miopatią charakteryzującą się 

osłabieniem mięśni przednich przedziałów kończyn dolnych, pojawiającą się między 

czwartą, a siódmą dekadą życia. 

 

*Epidemiologia: 
 
Piszczelowa dystrofia mięśniowa ma wysoką częstość występowania w Finlandii 

(1/5000), z powodu występującej tam mutacji założycielskiej. Piszczelowa dystrofia 

mięśniowa jest najczęstszą chorobą mięśniową w Finlandii, sporadycznie występuje w 

innych krajach europejskich. 

 

*Obraz kliniczny: 
 
Piszczelowa dystrofia mięśniowa rozpoczyna się między 35, a 40 rokiem życia (rzadko 

po 60 roku życia) powolnym, postępującym osłabieniem i zanikiem mięśni 

piszczelowych przednich z upośledzonym zgięciem grzbietowym stopy. Zajęcie mięśni 

przez wiele lat może być asymetryczne. Po 10-20 latach, wskutek uszkodzenia długiego 

prostownika palucha pojawia się opadanie stopy, potykanie i niezgrabny chód. Objawy 

uszkodzenia mięśni proksymalnych pojawiają się między 60 a 70 rokiem życia, 

prowadzą do skrócenia dystansu marszowego i mogą powodować konieczność użycia 

laski w trakcie chodzenia. Zajęcie krótkich prostowników palców podobnie jak zajęcie 

kończyn górnych występuje bardzo rzadko. Nie opisywano kardiomiopatii ani zaburzeń 

oddychania w przebiegu tej choroby. Piszczelowa dystrofia mięśniowa może 

występować w łagodnej postaci (nierozpoznanej nawet u starszych pacjentów) lub 

nietypowej formie (z zajęciem mięśni proksymalnych od początku choroby). 

 

Etiologia: 
 
Piszczelowa dystrofia mięśniowa jest wywołana mutacją w  genie TTN (2q31) 

kodującym białko titinę. Mutacja założycielska ( FINmaj) zlokalizowana jest w ostatnim 
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eksonie 363(Mex6). Nietypowe postaci choroby u fińskich pacjentów można 

wytłumaczyć występowaniem drugiej mutacji w genie TTN. Siedem innych mutacji w 

genie TTN zidentyfikowano u pacjentów poza Finlandią, niektóre z mutacji mogą mieć 

charakter recesywny – choroba ujawnia się u homozygot lub złożonych heterozygot. 

Mutacja FINmaj w postaci homozygotycznej lub heterozygotycznej w połączeniu z 

innymi mutacjami titiny powoduje dystrofię obręczowo-kończynową o wczesnym 

początku, dziedziczoną w sposób autosomalnie recesywny. (LGMD2J – zobacz to 

hasło), 

 

*Poradnictwo genetyczne: 

 

Choroba dziedziczona jest w sposób autosomalny dominujący, niektóre postaci 

piszczelowej dystrofii mięśniowej są dziedziczone w sposób autosomalny recesywny. 

 

Recenzent-ekspert: 

Dr. Bjarne Udd, Dr. Johanna Palmio 

 

Aktualizacja: Marzec 2014 

Tłumaczenie: Grudzień 2014  

 

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

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

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. 

 

 

 


