
Dystrophia myotonica (DM) type 1 
 

Dystrophia myotonica er en arvelig nevromuskulær sykdom. DM er som navnet sier en 
muskeldystrofi (nedbrytning av muskelceller) med myotoni (forsinket avslapping av muskel 
etter sammentrekning), men den kan også ramme hjertet, glatt muskulatur som tarm og 
blære, andre organer som hjerne (kognitiv svikt, pyskiatriske symptomer som angst, 
depresjon og apati) og øyne (grå stær), samt hormonsystemer (sukkersyke, lavt stoffskifte, 
infertilitet).  

Det finnes to typer av DM: DM 1 og DM 2. De kan likne hverandre, men generelt er DM1 mer 
alvorlig, og de har ulik genetisk årsak. DM er en av de vanligste muskelsykdommene. 
Prevalens for DM 1 angis i globalt perspektiv å være 1-5 pr 10 000, for DM 2 angis 1-9 pr 
100 000.   

Sykdommen er autosomal dominant arvelig, dvs at den overføres fra mor eller far med 50% 
sannsynlighet.  I motsetning til DM 2 er DM 1-mutasjonen ustabil, slik at barnet kan få en 
større mutasjon enn forelderen og bli hardere og tidligere rammet, eventuelt med alvorlige 
symptomer allerede ved fødselen.   

Symptomer  

DM 1 medfører muskelsvakhet i hender, underarmer, føtter, legger, nakke, tyggemuskler og 
ansiktsmuskler. Ansiktet blir typisk langt og mimikkfattig og med litt hengende øyelokk 
(ptose). Droppfot pga. svakhet i ankler, samt tynne legger pga. muskelsvinn er typisk. 
Muskelstivheten er typisk lokalisert i hendene, kjevene og tungen. Man kan teste ved å 
knytte neven for så å forsøke å åpne hånden raskt. Det vil da være forsinket åpning av 
hånden, med forbedring ved repetisjoner. Stivheten forverres av kulde. Smerter er vanlig, 
særlig i beina. Kronisk tretthet og søvnforstyrrelser er også vanlig ved DM. Dessuten 
symptomer fra andre organer/systemer som nevnt i første avsnitt.  

Diagnostisering 

Nevrofysiologisk undersøkelse vil vise myotoni kombinert med muskeldegenerasjon. 
Blodprøve kan vise økt mengde muskelnedbrytningsprodukt (CK) som ved andre 
muskelsykdommer. Undersøkelse av øyets linse vil som regel vise typiske grå stær-
forandringer. Diagnosen bekreftes ved genetisk undersøkelse i blod som viser den typiske 
genfeilen på kromosom 19.  Alle med DM 1 bør få tilbud om genetisk veiledning, og det er 
spesielt viktig når en kommer i alder der man kan få barn eller inngår parforhold. Også andre 
familiemedlemmer bør tilbys genetisk veiledning. 

 

Behandling 

Det finnes ingen kurerende behandling for Dystrophia myotonica, men hjelpemidler, 
tilrettelegging og tverrfaglig oppfølging er viktig. Synssvekkelse som følge av grå stær kan 
behandles med øyeoperasjon. Hjertet må følges opp etter nasjonale retningslinjer, og det 



kan bli behov for pacemaker. Symptomer som sukkersyke, forstoppelse og svelgvansker 
behandles på samme måte som hos dem uten DM. 

Forløp 

Dersom sykdommen manifesterer seg tidlig i livet kan forløpet være alvorlig. Hos enkelte kan 
hjerteforstyrrelser og pustevansker ved langtkommen sykdom medføre redusert forventet 
levetid.  En del pasienter får imidlertid først symptomer i godt voksen alder. Hos enkelte 
forblir symptomene lette.  Muskelsvekkelsen er oftest langsom og jevnt progredierende. 
Omtrent halvparten av personer med klassisk DM 1 vil ha behov for rullestol fra 20-30-års 
alder. Sykdommen starter vanligvis i ung alder, mellom 10 og 20 år. Muskelstivheten blir 
vanligvis bedre etterhvert som svakheten progredierer.  

Da DM er en sammensatt sykdom er tverrfaglig oppfølgning spesielt viktig. Behov for 
individuell plan (IP-plan) bør vurderes. Det kan foreligge læreproblemer som gjør at det er 
behov for pedagogisk utredning og tiltak. Oppfølgning fra psykisk helsetjeneste, 
fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog og mage-og tarmspesialist kan være relevant. 
Avpasset trening og øvelser er viktig for å opprettholde muskelstyrke og muskelfunksjon. 
Jobbtilrettelegging er viktig for å unngå utstøting fra utdanning eller arbeidsliv.  

Det er viktig at personer med DM gjør oppmerksom på sin diagnose ved behov for narkose 
og medisinering for andre sykdommer, da dette kan forverre sykdommen. Det finnes 
informasjonskort til nedlasting og utskrivning på NMK sin hjemmeside, se link nedenfor. 

 

 

 

 

 

Kompetansesentertilbud til personer med medfødte nevromuskulære 
sykdommer  

Det er etablert et formelt samarbeid mellom Frambu, Enhet for medfødte og arveligeo 

nevromuskulære tilstander ved nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og 

Nevromuskulært kompetansesenter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge for å sikre at 

personer med medfødte nevromuskulære sykdommer blir fulgt opp i tråd med forskrift for 

nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. NMK vil ha et overordnet ansvar for tilbudet til 

gruppen. 

 



Kontaktinformasjon: 

Nevromuskulært kompetansesenter:  www.unn.no/nmk 

Frambu:  www.frambu.no 

EMAN: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-

avdeling/enhet-for-medfodte-og-arvelige-nevromuskulere-tilstander-eman 

 

Andre nyttige lenker: 

  

www.muskelregisteret.no  

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret) 

 

http://www.ffm.no 

FFM- Foreningen for muskelsyke 

 

http://www.helsekompetanse.no/kurs/pust 

E-læringskurset PUST om langtids mekanisk ventilasjon 
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