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Dystrofie obręczowo-kończynowe (LGMD), jak sama nazwa 

wskazuje, charakteryzują się osłabieniem mięśni obręczy 

barkowej i miedniczej. Klasyfikacja tych chorób została w 

ostatnich latach całkowicie zmieniona dzięki poznaniu 

genetycznego i biochemicznego podłoża liczby podtypów. 

Możliwości diagnostyczne w dystrofii obręczowo-

kończynowej stale się poszerzają, jednak poszczególne 

testy różnią się stopniem skomplikowania i dostępnością.  

Patologia mięśni zależy prawdopodobnie od kilku aspektów 

funkcjonowania komórek mięśniowych. Zmiany w 

komórkach mogą przekładać się na pewne specyficzne 

cechy kliniczne, które umożliwiają rozpoznawanie 

podtypów LGMD oraz dopasowanie odpowiednich 

sposobów monitorowania przebiegu choroby i leczenia. 

Pomimo istnienia rozległej literatury, dotyczącej 

poszczególnych odmian dystrofii obręczowo-kończynowej, 

publikacje na temat tej skomplikowanej dziedziny mogą 

okazać się niezrozumiałe dla neurologa ogólnego. 

Proponowane wytyczne w sposób przystępny 

przedstawiają podejście do diagnostyki i obserwacji 

dystrofii obręczowo-kończynowych. 
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Wstęp 

 

Cele 

Prezentacja wytycznych, dotyczących 

najlepszych sposobów leczenia dystrofii 

mięśniowych obręczowo-kończynowych 

(LGMD), opracowanych na podstawie 

aktualnego stanu wiedzy klinicznej i 

naukowej, przedstawionej w 

opublikowanej literaturze. 

 

Wprowadzenie 

LGMD została po raz pierwszy opisana jako 

jednostka kliniczna w 1954 roku przez 

Waltona i Natrassa [1]. Jednakże dopiero 

w latach 90. badania sprzężeń i 

identyfikacja grup białek powiązanych z 

dystrofiną w sarkolemie pokazały 

heterogenność LGMD. Klasyfikacja LGMD 

została opracowana podczas warsztatów 

w Europejskim Centrum Chorób 

Nerwowo-Mięśniowych (ENMC). 

Najnowszą klasyfikację przedstawiono w 

Tabeli 1 [2]. LGMD  podzielono na dwie 

duże grupy – dziedziczone autosomalnie 

dominująco (1) lub recesywnie (2), a 

następnie na podgrupy, którym przypisano 

przyrostki w porządku chronologicznym, 

który odzwierciedla identyfikację genu. 

Ponieważ geny i białka włączone w 

patogenezę choroby zostały 

zidentyfikowane, podejście oparte na 

locus wypierane jest przez klasyfikację 

opartą na defekcie genetycznym. 

   Wraz z wyjaśnieniem molekularnym 

pojawiła się świadomość, że w pewnych 

przypadkach możliwe jest rozpoznanie 

charakterystycznych wzorców choroby 

poprzez dokładne badanie kliniczne 

chorego.  Szczególne znaczenie ma zajęcie 

układu krążenia i układu oddechowego, 

ale inne cechy, takie jak przerost mięśni, 

przykurcze i odstawanie łopatek mogą 

także pomóc w postawieniu diagnozy. 

Rokowania dla pacjentów z LGMD nie są 

jednakowe, dlatego na czas podjęta 

interwencja po wczesnej identyfikacji 

możliwych powikłań może poprawić 

przeżycie chorych. 

   Możliwości diagnostyczne w dystrofii 

obręczowo-kończynowej stale się 

poszerzają, jednak poszczególne testy 

różnią się stopniem skomplikowania i 

dostępnością. Poszukiwanie mutacji 

niektórych genach jest ogromnym 

przedsięwzięciem, a badanie ekspresji 

białek może być skomplikowane. Niemniej 

jednak zidentyfikowano wiele mutacji 

powodujących chorobę i istnieje 

możliwość opracowania korelacji 

genotypowo-fenotypowych. Badania 

genetyczne poszerzyły także zakres 

fenotypów w kilku podtypach choroby, 

przy czym niektóre geny powodują 

ogromne zróżnicowanie objawów 

klinicznych u osób dotkniętych chorobą. 
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Choroba 
Sposób 

dziedziczenia 
Lokalizacja 

genu 
Symbol genu 

(produkt genu) 

 

Tabela 1  105. Klasyfikacja z 
warsztatów Europejskiego 

Centrum Chorób Nerwowo-
Mięśniowych (z 2 pozycji 

piśmiennictwa) 

 

Dystrofia 
mięśniowa 
obręczowo-
kończynowa, 
dziedziczona 
dominująco 
 

AD 
AD (AR) 
AD (AR) 
AD 
AD 

5q22–q34 
1q11–21 
3p25 
6q23 
7q 

LGMD 1A (= MYOT) (miotylina) 
LGMD 1B (= LMNA) (lamina A/C) 
LGMD 1C (= CAV3) (kaweolina-3

a) 
LGMD 1D (CMD1F) 
LGMD 1E 

Dystrofia 
mięśniowa 
obręczowo-
kończynowa, 
dziedziczona 
recesywna 
 

AR  
AR  
AR 
AR  
AR  
AR  
AR  
AR  
AR  
 
AR   
AR  
AR   
AR  
AR   

15q15.1–q21.1 
2p13 
13q12 
17q12–q21.33 
4q12 
5q33–q34 
17q11–q12 
9q31–q34.1 
19q13.3 
 
2q 
9q34 
9q31 
11p13 
19q13 

LGMD 2A (= CAPN3) (kalpaina-3) 
LGMD 2B (= DYSF) (dysferlina) 
LGMD 2C (= SGCG) (γ-sarkoglikan) 
LGMD 2D (= SGCA) (α-sarkoglikan) 
LGMD 2E (= SGCB) (β-sarkoglikan) 
LGMD 2F (= SGCD) (δ-sarkoglikan) 
LGMD 2G (= TCAP) (teletonina) 
LGMD 2H (= TRIM32) 
LGMD 2I (= FKRP) (białko związane 
z fukutyną) 
LGMD 2J (= TTN) (titina) 
LGMD 2K (= POMT1) 
LGMD 2L (= FCMD) (fukutyna) 
LGMD 2M 
LGMD 2N (= POMT2) 

a Rzadkie przypadki dziedziczenia recesywnego opisano dla 1B i 1C. 

 

Strategia wyszukiwania 

Wykorzystano następujące protokoły 

wyszukiwania z odpowiednimi słowami 

kluczowymi: MEDLINE dla artykułów 

oryginalnych i przeglądowych (1985-2005); 

baza danych Cochrane 

(http://www.cochrane.org/index0.htm); 

parametry praktyczne lub wytyczne 

postępowania Amerykańskiej Akademii 

Neurologii (AAN) i Europejskiej Federacji 

Towarzystw Neurologicznych (EFNS) 

(http://www.aan.com/go/practice/guideline

s; http://www.efns.org/); EMBASE, 

organizacje pacjentów (http://muscular-

dystrophy.org; http://mdausa.org; 

http://www.mda.org.au); poprzednie 

wytyczne (http://www.inahta.org; 

http://www.york.ac.uk; http://www.g-i-

n.net/index.cfm?fuseaction=membersarea). 

 

 

Metoda osiągnięcia konsensusu 

Wyniki przeglądu literatury zostały 

ocenione przez członków zespołu 

zadaniowego; uwzględniono jedynie 

badania dotyczące LGMD lub jej odmian. 

Wcześniejsze badania sprzed 1985 roku 

zawierają przypadki „dystrofii obręczowo-

kończynowej”, ale bez dokładnej diagnozy 

molekularnej nie da się uzyskać z nich 

wiarygodnych danych, więc zostały 

odrzucone. Wszystkie dane 

skategoryzowano jako klasę IV [3]. 

Wyniki 

Dystrofie obręczowo-kończynowe dopiero 

od niedawna są identyfikowane, a ich 

istota wyjaśniana; podejmowane są 

działania w celu odkrycia kolejnych genów 

i białek. Co więcej, choroby te są rzadkie, a 

niektóre odmiany zostały zidentyfikowane 

jedynie w kilku rodzinach. Dotychczas nie 

opublikowano żadnych znaczących 
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randomizowanych badań kontrolnych 

dotyczących genetycznie zdefiniowanej 

LGMD. Jednakże każda odmiana choroby 

jest coraz lepiej rozumiana, a fenotypowe 

cechy są coraz lepiej poznane dzięki 

opisom przypadków i badaniom 

kohortowym; na tej podstawie można 

przedstawić zarówno ogólne jak i 

szczegółowe zalecenia, dotyczące 

postępowania w LGMD [3]. 

 

Wspólne stanowisko ekspertów 

dotyczące postępowania w LGMD 

Aspekty opieki – rozpoznanie 

Badanie kliniczne 

Główne zasady. Szczegółowe badanie 
kliniczne jest podstawą do ukierunkowania 
dalszych badań. Znaczenie mogą mieć: 
okres noworodkowy, okres rozwoju funkcji 
motorycznych, umiejętność wstawania z 
podłogi/obecność objawu Gowersa. 
Umiejętność biegania, podskakiwania, 
skakania oraz umiejętności sportowe 
mogą być znacznie upośledzone w 
dzieciństwie lub pozostać w normie nawet 
do wieku średniego. Wiek wystąpienia 
pierwszych objawów choroby może się 
różnić w przypadku różnych jej podtypów, 
a nawet między pacjentami, u których 
stwierdzono tę samą mutację. 

   Z definicji dystrofia obręczowo-

kończynowa wykazuję wspólną 

predylekcję do zajęcia mięśni 

proksymalnych obręczy barkowej i 

biodrowej, jednakże wymienione grupy 

mięśniowe mogą być zajęte w różnym 

stopniu, zwłaszcza we wczesnych stadiach 

choroby. Może także dojść do zajęcia 

mięśni dystalnych. Szybkość progresji 

osłabienia mięśni może nie być liniowa. 

Należy zwrócić uwagę na sztywność 

kręgosłupa, skoliozę i przykurcze w 

stawach. Można także stwierdzić przerost 

mięśni łydek, ale także innych mięśni 

kończyn, a nawet języka. Wywiad rodzinny 

może sugerować dziedziczenie lub 

pokrewieństwo. 

   Choć nie można z całkowitą pewnością 

przewidzieć klinicznego wzorca choroby, w 

Tabeli 2. zestawiono obecność lub brak 

typowych cech w każdej odmianie LGMD, 

aby przedstawić wskazówki ułatwiające 

postawienie rozpoznania [4-6]. Mogą 

wystąpić wyjątki w zwykle 

rozpoznawanych wzorcach objawów, więc 

tabelę tę należy traktować wyłącznie jako 

zbiór wskazówek. Należy także zwrócić 

uwagę na fakt, że przypadku mutacji w 

niektórych z wymienionych genów istnieje 

zmienność kliniczna. Jednym z przykładów 

zmienności są mutacje w genie miotyliny 

(odpowiedzialne za rzadką postać LGMD 

1A i miopatię miotubularną), mutacje w 

genie kaweoliny-3 (odpowiedzialne za 

szereg prezentacji klinicznych, w tym 

hiperCKemią, LGMD 1C i tzw. chorobę z 

„rippling muscle”), mutacje w genie laminy 

A/C, które odpowiadają za największe 

zróżnicowanie kliniczne i są stwierdzane w 

przynajmniej siedmiu różnych chorobach, 

przy czym w niektórych z nich zajęcie 

mięśni jest nieznaczne lub nie występuje 

wcale. Zróżnicowanie obrazu klinicznego 

we wszystkich omawianych chorobach 

oznacza, że różni członkowie rodziny lub 

nawet ten sam pacjent mogą wykazywać 

jedną lub więcej manifestacji klinicznych 

mutacji w danym genie.
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Tabela 2. Dominujące cechy kliniczne w częściej występujących dystrofiach obręczowo-kończynowych 

Choroba Wiek
1 

Osłabienie
2 Poziom 

CK
3 

Przerost 
mięśni

4 
Przy-
kurcze

5 
Specyficzne 

cechy
6 

Objawy z 
układu 

oddecho-
wego

7 

Objawy 
kardiolo
-giczne

8 

LGMD 1A c, d Proksymalne/dystalne A Nie Nie Dyzartria Nie Tak 
LGMD 1B a, b Proksymalne/dystalne A Nie Tak  Tak Tak A, 

CM 
LGMD 1C a-d Proksymalne/dystalne B/C Niektóre 

przypadk
i 

Nie PIRCs, 
RMD 

Nie Nie 

LGMD 2A 
 

a-c Proksymalne B/C Niektóre 
przypadk
i 

Tak  Nie Nie 

LGMD 2B b, c Proksymalne/dystalne  C Nie Nie  Nie Nie 
LGMD 2C-F a, b Proksymalne  B/C Tak Wtórny  Tak  Tak CM 
LGMD 2I a-d Proksymalne  B/C Tak Nie  Tak Tak CM 

 

1 
Wiek rozpoczęcia choroby/wystąpienia pierwszych objawów choroby u większości pacjentów: a, wiek <10 lat; b, 10-20 lat; 

c, 20-40 lat; d, wiek >40 lat. 
2 

Wzorzec osłabienia w mięśniach kończyn. 
3 Poziom kinazy kreatynowej (CK) przy rozpoznaniu: A, w normie lub lekko podwyższony <5x górny zakres normy; B, 5-10x 
górny zakres normy; C, >10x górny zakres normy. 
4 Może wystąpić przerost mięśni kończyn. 
5 

Mogą wystąpić wczesne nieodprowadzalne przykurcze stawowe. 
6 Szybkie skurcze mięśni powodowane opukiwaniem (ang. percussion-induced rapid muscle contractions, PIRCs); choroba 
falujących mięśni (ang. rippling muscle disease, RMD). 
7 

Częste powikłania oddechowe.
 

8 Częste powikłania kardiologiczne: A, arytmia; CM, kardiomiopatia. 

 
 

Specyficzne wskazówki kliniczne.  

W przeciwieństwie do wrodzonych 

dystrofii mięśniowych i miopatii, jedyną 

odmianą LGMD objawiającą się hipotonią 

u noworodków jest LGMD 1B (lamina A/C). 

W żadnym podtypie LGMD nie opisano 

przykurczów u noworodków. We 

wczesnym dzieciństwie  z największym 

prawdopodobieństwem może wystąpić 

LGMD 1B, 1C (niedobór kaweoliny-3), 

sarkoglikanopatie, LGMD 2A (niedobór 

kalpainy) i niektóre przypadki LGMD 2I. 

Wszystkie podtypy LGMD mogą dawać 

ograniczona zdolność do uprawiania 

sportów. Jest to mniej prawdopodobne w 

przypadku LGMD 2B (niedobór dysferliny), 

gdyż wielu pacjentów z tym podtypem 

dystrofii zachowuje zdolność uprawiania 

sportów do momentu nagłego wystąpienia 

problemów ruchowych, czasem 

poprzedzonych przemijającym bolesnym 

obrzękiem mięśni łydek. 

   Wiek wystąpienia pierwszych objawów 

choroby jest dość dokładnie określony w 

przypadku niektórych podtypów: średni 

wiek dla LGMD 2A to początek drugiej 

dekady życia, a dla LGMD 2B to 20 ± 5 lat 

[4]; jednakże w innych podtypach 

stwierdza się szerszy przedział wiekowy, 

np. dla LGMD 1C okres wystąpienia 

pierwszych objawów może przypadać na 

wczesne dzieciństwo aż do ósmej dekady 

życia, w zależności od fenotypu [7]. LGMD 

2C-F też charakteryzują się zróżnicowanym 
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czasem wystąpienia pierwszych objawów i 

progresji choroby; u niektórych pacjentów 

(zwykle z β- i δ-sarkoglikanopatią) objawy 

mogą być ciężkie, podobnie jak u chorych 

na dystrofię mięśniową Duchenne’a 

(DMD), podczas gdy u innych pacjentów 

sprawność ruchowa utrzymuje się do 

piątej dekady życia. Alfasarkoglikanopatia 

(LGMD 2D) wydaje się być najlżejszą 

odmianą sarkoglikanopatii [8].  

   Z definicji w większości dystrofii 

obręczowo-kończynowych dochodzi do 

zajęcia głównie mięśni proksymalnych, 

szczególnie gdy rozwinie się pełny fenotyp 

choroby, ale trudności diagnostyczne 

może sprawiać np. zajęcie wyłącznie 

mięśni dystalnych na wczesnych etapach 

niedoboru dysferliny w chorobie Miyoshi 

(charakterystyczne osłabienie mięśnia 

brzuchatego łydki jest pomocne w 

diagnostyce) lub u niektórych pacjentów z 

LGMD 1B lub 1C. Przykładem innego 

czynnika rozróżniającego jest względnie 

dobry stan mięśni odwodzących bioder w 

LGMD 2A [9, 10] oraz nietypowe zajęcie 

tylnych mięśni uda, stwierdzane w 

rezonansie magnetycznym [11]. 

Odstawanie łopatek jest cechą 

charakterystyczną u chorych z LGMD 2A i 

2C-F. 

   Dodatkowe objawy, takie jak przerost 

mięśni można zaobserwować dość często 

w LGMD 1C, 2C-F i 2I (białko związane z 

fukutyną, FKRP). Najczęstszym objawem 

jest przerost mięśni łydki, ale zajęte mogą 

być również inne mięśnie, włącznie z 

językiem. Przerost mięśni łydek 

stwierdzany w LGMD 2I (oprócz zajęcia 

układu oddechowego i mięśnia 

sercowego) przypomina dystrofię 

mięśniową typu Beckera, co w przeszłości 

prowadziło do mylnej diagnozy. 

Makroglosja występuje czasem w LGMD 

2C-F i 2I. Ogniskowy zanik mięśni jest 

najbardziej typowy dla LGMD 2A. 

   Przykurcze stawowe najczęściej 

występują w LGMD 1B; mogą wystąpić w 

dzieciństwie lub rozwinąć się wraz z 

progresją choroby, dając fenotyp 

nakładający się z dystrofią Emery’ego-

Dreifussa o dziedziczeniu autosomalnym 

dominującym, zależną od mutacji w genie 

laminy A/C. Przykurcze występują także w 

LGMD 2A, ale są mniej nasilone. 

Natomiast sztywność kręgosłupa jest 

częstą cechą LGMD 1B i czasami w LGMD 

2A [9]. Skolioza najczęściej występuje w 

LGMD 2C-F, szczególnie u osób 

poruszających się na wózku inwalidzkim. 

Specyficzną wskazówką jest dyzartria u 

nielicznych pacjentów z LGMD 1A 

(miotylina). Z drugiej strony dobrze 

znanym problemem jest 

wewnątrzrodzinna zmienność fenotypowa 

oraz nakładanie fenotypów; mutacja w 

jednym genie odpowiedzialnym za LGMD, 

np. kodującym kaweolinę-3, może dawać 

jeden lub więcej objawów, takich jak 

falowanie mięśni czy powtarzające się 

skurcze mięśni indukowane opukiwaniem. 

Podobna obserwacja dotyczy laminopatii, 

w których u jednych członków rodziny 

poza osłabieniem mięśni może wystąpić 

częściowa lipodystrofia lub neuropatia 

obwodowa, a u innych przebieg może być 

bezobjawowy lub manifestować się 

wyłącznie zajęciem serca. 

   Upośledzenie umysłowe i osłabienie 

mięśni twarzy nie są charakterystycznymi 

objawami. Hipertermię złośliwą jako 



WYTYCZNE EFNS DOTYCZĄCE DIAGNOSTYKI I LECZENIA DYSTROFII OBRĘCZOWO-KOŃCZYNOWYCH| www.parentproject.org.pl        |  7 | 

reakcję na znieczulenie ogólne zgłoszono 

jedynie u dwóch pacjentów z populacji 

Huterytów, u których stwierdzono mutacje 

w genie FKRP (a nie w TRIM32). 

   Pomocna może być także analiza 

rozmieszczenia geograficznego 

przypadków choroby. LGMD 2G 

(teletonina) została do tej pory 

stwierdzono wyłącznie u Brazylijczyków. 

LGMD 2H (TRIM32) jest względnie łagodną 

odmianą choroby, stwierdzaną w 

niektórych regionach Kanady. Zwykle 

rozpoczyna się w drugiej lub trzeciej 

dekadzie życia i rozwija się dość powoli, co 

sprawia, że większość pacjentów jest 

sprawna nawet po 50. roku życia [12]. 

LGMD 2J (titina) początkowo była 

rozpoznawana tylko u Finów. 

   Zajęcie mięśnia serca występuje bardzo 

często u osób z dystrofią obręczowo-

kończynową 1B, 2C-F i 2I, podczas gdy u 

chorych na LGMD 1C, 2A i 2B ciężkie 

objawy są rzadkie. Objawy kardiologiczne 

obejmują zaburzenia rytmu serca, 

kardiomiopatii rozstrzeniowi lub 

przerostową. U pacjentów mogą wystąpić 

zarówno zaburzenia rytmu serca, jak i 

kardiomiopatia, szczególnie w LGMD 1B. 

Osłabienie mięśni oddechowych 

niekoniecznie jest związane z 

zaburzeniami funkcji mięśnia sercowego; 

jest obserwowane najczęściej w LGMD 2C-

F i 2I, ale zwykle jest nieznaczące w 2A i 

2B. Objawy nocnej hipowentylacji mogą 

zapowiadać rozwój znaczącego osłabienia 

mięśni oddechowych, co wymaga 

interwencji. 

 

 

Badania 

Badanie poziomu kinazy kreatynowej (CK) 

jest proste i przydatne, pod warunkiem, że 

najpierw wykluczono schorzenia 

pozamięśniowe. Wartość CK może pomóc 

w różnicowaniu; zwykle jest on w normie 

lub nieco podwyższony w przypadku 

LGMD 1A i 1B, średnio podwyższony (5-

10x górny limit normy) przy LGMD 1C, 2A, 

2C-F i 2I, oraz znacznie podwyższony (> 

10x) przy LGMD 2B. 

   Badania neurofizjologiczne nie są zbyt 

przydatne w diagnostyce LGMD. Badanie 

przewodnictwa nerwowego może 

wykluczyć neuropatię, jeśli istnieją 

wątpliwości na wczesnych etapach 

choroby. Elektromiografia zazwyczaj 

pokazuje zapis miogenny u pacjentów z 

jakimkolwiek podtypem LGMD, ale nie 

daje możliwości zawężenia diagnozy. U 

pacjentów z laminopatią można 

dodatkowo lub wyłącznie stwierdzić cechy 

neuropatii obwodowej. 

   Obrazowanie mięśni za pomocą 

tomografii komputerowej lub rezonansu 

magnetycznego jest stosowane coraz 

częściej do określenia wzorca zajęcia 

mięśni. Nie opublikowano wyników 

dużych badań w LGMD, jednakże opisy 

przypadków i małych serii chorych 

wskazują na charakterystyczne wzorce 

zajęcia mięśni w niektórych podtypach 

choroby. Najlepszym przykładem jest 

LGMD 2A, w której dochodzi do zajęcia 

prostowników i przywodzicieli stawu 

biodrowego bioder [11], α-

sarkoglikanopatia z zajęciem mięśni 

pośladków [8] i LGMD 2J, w której 

występuje zanik mięśni ud i dochodzi do 
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zajęcia mięśnia piszczelowego przedniego 

[13]. 

   Miejsce/a biopsji mięśni można ustalić 

na podstawie wyników badań 

obrazowych. Prawdopodobnie najlepszym 

miejscem biopsji jest mięsień z klinicznymi 

objawami zajęcia procesem chorobowym, 

ale nie należy wybierać mięśnia z cechami 

patologicznymi „schyłkowego stadium” 

choroby. Nie opublikowano badań 

porównujących otwarte biopsje z 

biopsjami igłowymi, chociaż rosnące 

możliwości badań immunohisto-

chemicznych i immunoblottingu wymagają 

pobrania odpowiedniej ilości tkanki, aby 

interpretacja wyniku była znacząca i 

użyteczna. 

   W pierwszej kolejności tkankę 

mięśniową należy zbadać za pomocą 

standardowych technik histologicznych. 

We wszystkich podtypach LGMD w 

mięśniu szkieletowym stwierdza się cechy 

dystrofii, ze zróżnicowaniem rozmiaru 

włókien, zwiększoną liczbą centralnie 

położonych jąder i włóknieniem 

śródmięśniowym. Nacieki zapalne są 

najczęściej spotykane przy niedoborze 

dysferliny. Dlatego też istnieje możliwość 

pomyłki diagnostycznej i błędnego 

rozpoznania zapalenia wielomięśniowa. W 

niedoborze miotyliny obserwuje się tzw. 

„rimmed vacuoles” oraz „Z-line 

streaming”. W Tabeli 3. przedstawiono 

posumowanie typowych wyników biopsji 

w poszczególnych podtypach LGMD. 

   Badanie immunohistochemiczne i 

immunoblotting należy wykonywać w 

laboratorium z odpowiednim 

doświadczeniem w technicznym 

wykonaniu i interpretacji wyników takich 

badań. Barwienie immunohistochemiczne 

z panelem przeciwciał, najlepiej 

zawierającym wszystkie cztery 

przeciwciała przeciwko sarkoglikanom, 

może wykazać jedną lub więcej 

nieprawidłowości. Ważne jest wykazanie 

prawidłowego barwienia z przeciwciałem 

przeciwko dystrofinie (chociaż może 

nastąpić umiarkowana wtórna redukcja w 

niedoborze sarkoglikanu). Analiza 

ilościowa białek z pomocą Western 

blotting może być dodatkową przydatną 

metodą służącą wyjaśnieniu 

podstawowych i wtórnych 

nieprawidłowości białek [14, 15]. 
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Tabela 3. Charakterystyczne wnioski biopsji mięśni przy LGMD 

Choroba Białko Cechy histologiczne 
Immunohistochemia:  
główne zmiany Zmiany wtórne 

LGMD 1A 
 

Miotylina 
 

Dystroficzne, nacieki 
zapalne, rimmed vacuoles 

Miotylina w normie, DGC 
prawidłowy 

↓ Lamininaγ1 
 

LGMD 1B Lamina A/C Dystroficzne Lamina A/C zwykle w normie ↓ Lamininaβ1 
LGMD 1C Kaweolina-3 Miopatyczne lub 

dystroficzne 
↓ Kaweolina-3 znakowanie ↓ Dysferlina 

LGMD 2A Kalpaina-3 Dystroficzne Brak, częściowy niedobór lub 
norma 

Degradacja kalpainy-3 

LGMD 2B Dysferlina Dystroficzne, zapalne ↓ Dysferlina ↓ Kalpaina-3 o połowę 

LGMD 2C γ-sarkoglikan Dystroficzne ↓ γ-sarkoglikan  ↓ inne SG, dystrofina 
LGMD 2D α-sarkoglikan Dystroficzne ↓ α-sarkoglikan ↓ inne SG, dystrofina 
LGMD 2E β-sarkoglikan Dystroficzne ↓ β-sarkoglikan Poważny ↓ inne SG, 

dystrofina 
LGMD 2F δ-sarkoglikan Dystroficzne ↓ δ-sarkoglikan Poważny ↓ inne SG, 

dystrofin 
LGMD 2G Teletonina Dystroficzne, rimmed 

vacuoles 
Brak znakowania teletoniny  

LGMD 2H TRIM32 Miopatyczne, 
sarcotubularne 

  

LGMD 2I, 2K, 
2L i 2N 

FKRP Dystroficzne Często w normie ↓ lamininaα2 i αDG 

LGMD 2J Titina Miopatyczne, 
dystroficzne, rimmed 
vacuoles 

↓ Titina ↓ Kalpaina-3 

DGC, kompleks dystrofinowo-glikoproteinowy (ang. dystrophin-glycoprotein complex); αDG, alfa-dystroglikan; SG, 

sarkoglikany; EM, mikroskopia elektronowa; ↓ obniżony poziom. 

 

   Główną zmianą w badaniu 

immunohistochemicznym może być 

oczywista i bezpośrednia analiza 

ukierunkowana na identyfikację defektu 

genetycznego, np. obniżenie kaweoliny-3 

w LGMD 1C. W innych podtypach, z 

powodu współzależności pomiędzy 

białkami sarkolemmy i białkami 

towarzyszącymi zniszczenie jednego 

elementu kompleksu może skutkować 

utratą białek towarzyszących. Jest to 

szczególnie widoczne w zaburzeniach 

kompleksu związanego z dystrofiną, gdzie 

dochodzi do zmniejszenia ekspresji wielu 

lub wszystkich elementów kompleksu, a 

wtórne zmniejszenie ekspresji kalpainy-3 

stwierdza się u połowy pacjentów z 

niedoborem dysferliny oraz u pacjentów z 

LGMD 2J. Te wtórne zmiany mogą 

prowadzić do trudności diagnostycznych, 

szczególnie gdy bezpośrednia analiza 

podstawowego defektu jest 

skomplikowana. 

   W innych sytuacjach zmiany wtórne 

mogą być jedyną wskazówką do 

rozpoznania pierwotnego zaburzenia. 

Przykładowo, w LGMD 1B ekspresja laminy 

A/C jest zwykle w normie, ale często u 

dorosłych pacjentów dochodzi do wtórnej 

redukcja lamininy-β1. W LGMD 2I w 

większości przypadków metodą 

immunohistochemiczną wykryto wtórną 

redukcję lamininy-α2 [16]; można 

zaobserwować także zmniejszenie 

ekspresji α-dystroglikanów. Podobne 

zmiany obserwuje się także w rzadszych 

podtypach dystrofii obręczowo-

kończynowej, tj. LGMD 2K, 2L i 2N, co 
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odzwierciedla częstą właściwość 

patofizjologiczną – brak glikozylacji alfa-

dystroglikanu [17]. Podsumowanie często 

obserwowanych zmian pierwotnych i 

wtórnych przedstawiono w Tabeli 3. 

   Immunoblotting był przyjętym 

badaniem, wymaganym w diagnostyce 

LGMD 2A [18]. Jednakże obserwuje się 

zmienność ilości i funkcji kalpainy-3 

wykrytej za pomocą immunoblottów 

nawet u pacjentów, u których stwierdzono 

mutację w genie kalpainy [19], co 

spowodowało, że istnieje tendencja do 

wcześniejszego wykonywania badania 

genetycznego w tej grupie chorych [20]. 

   Jedna z grup badawczych opracowała 

test ekspresji dysferliny w monocytach, 

wykazując, że koreluje  ona z ekspresją 

tego białka w mięśniach. Test ten 

potencjalnie pozwoliłby uniknąć 

wykonywania biopsji mięśniowej, ale nie 

wszedł do obecnie obowiązującego 

głównego nurtu diagnostyki [21]. 

   Analiza DNA w celu potwierdzenia 

obecności mutacji w genie(ach) 

odpowiedzialnych za chorobę jest złotym 

standardem w diagnostyce chorych i 

niezbędna w diagnostyce nosicieli lub 

bezobjawowych członków rodzin, w 

których występuje choroba. W niektórych 

podtypach LGMD diagnostyka genetyczna 

jest prostsza niż w innych, co w dużej 

mierze zależy od tego, czy  wykrywa się w 

nich często występujące mutacje lub czy 

mutacje w różnych rodzinach są raczej 

unikalne.  Na przykład, „częste mutację” 

FKRP C826A w LGMD 2I można łatwo 

wykryć w laboratorium diagnostycznym, 

podczas gdy niektóre z genów 

powodujących chorobę są duże, np. 

dysferlina (55 eksonów) i ich badanie 

przesiewowe pod kątem obecności 

mutacji jest zadaniem bardzo trudnym. 

Dlatego też analiza tych genów jest 

obecnie możliwa jedynie w wybranych 

laboratoriach. Wykrycie mutacji w 

rzadszych odmianach LGMD jest możliwe 

tylko w ramach badań naukowych. 

 

Dobre standardy postępowania. Staranna 

ocena kliniczna elementów takich jak 

wzorzec osłabienia mięśni, cechy 

powiązane i wywiad rodzinny może 

ukierunkować diagnostykę u pacjenta z 

LGMD. W celu potwierdzenia rozpoznania 

należy wykonać szereg wybranych testów, 

głównie laboratoryjnych, z których część 

to badania bardzo skomplikowane, które 

powinny być wykonywane w laboratoriach 

z odpowiednim doświadczeniem. W 

niektórych przypadkach diagnostyka może 

być dosyć prosta, ale w innych tylko 

laboratorium naukowe może stwierdzić, 

że znaleziona mutacja powoduje chorobę. 

W Wielkiej Brytanii pacjenci mogą być 

skierowani na badanie do centrum 

dystrofii mięśniowej obręczowo-

kończynowej (n.scag@ncl.ac.uk) 

finansowanej przez National Specialist 

Commissioning Advisory Group. 
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Ocena i monitorowanie dodatkowych 

aspektów choroby 

Leczenie zaburzeń oddechowych. W 

niektórych podtypach LGMD, najczęściej w 

LGMD 2I [16] i sarkoglikanopatiach 

dochodzi do osłabienie mięśni 

oddechowych, co prowadzi do objawowej 

hipowentylacji i niewydolności 

oddechowej. W LGMD 2I i czasami przy 

sarkolikanopatiach niewydolność 

oddechowa może wystąpić u pacjentów, 

którzy wciąż poruszają się samodzielnie [2, 

16]. 

   Nie ma szczególnych rekomendacji w 

LGMD, ale pomocna jest ekstrapolacja z 

monitorowania i badań zajęcia układu 

oddechowego w innych zaburzeniach 

nerwowo-mięśniowych. Ważna jest 

świadomość objawów niewydolności 

oddechowej – są to częste infekcje dróg 

oddechowych, poranne bóle głowy i 

uczucie senności w ciągu dnia. Jeśli wyniki 

pomiarów FVC w pozycji siedzącej i leżącej 

wynoszą <80%, pomiary można 

wykonywać w przychodni. Przy FVC <60% 

zaleca się całonocną pulsoksymetrię. 

Sugeruje się coroczne szczepienie na grypę 

i szybkie leczenie infekcji oddechowych. 

Współpraca z pulmonologiem 

posiadającym doświadczenie w 

prowadzeniu chorych z chorobami 

nerwowo-mięśniowych jest konieczna dla 

zapewnienia optymalnego momentu 

interwencji i włączenia wspomagania 

oddechu w nocy. 

 

 

 

Leczenie zaburzeń kardiologicznych 

 Istotne problemy dotyczące powikłań 

kardiologicznych w LGMD i innych 

chorobach mięśni omawiano podczas 107. 

Warsztatach ENMC [22]. Zajęcie mięśnia 

sercowego może manifestować się 

zaburzeniami przewodnictwa i/lub 

rozwojem kardiomiopatii. W 

laminopatiach u większości pacjentów 

przed 30. rokiem życia występują 

zaburzenia rytmu serca, obejmujące blok 

przedsionkowo-komorowy, zatrzymanie 

akcji przedsionków oraz 

migotanie/trzepotanie, co wymaga stałej 

stymulacji. Z najnowszych doniesień w 

literaturze wiadomo, że pomimo 

wszczepienia rozrusznika, współczynnik 

nagłych zgonów u nosicieli mutacji w genie 

laminy A/C wynosi 46% i dlatego u chorych 

z tej grupy zaleca się wszczepienie 

kardiowertera-defibrylatora [23]. 

Kardiomiopatia rozstrzeniowa rozwija się 

u 1/3 chorych z laminopatią i ma zwykle 

ciężki przebieg. Zaburzenia rytmu serca i 

kardiomiopatia przerostowa lub 

rozstrzeniowa występują u ok. 20% 

pacjentów z sarkoglikanopatią. U 1/3 

chorych z LGMD 2I stwierdza się 

objawową kardiomiopatię. W pozostałych 

podtypach LGMD zajęcie układu krążenia 

nie jest cechą charakterystyczną. 

   Dlatego możliwość precyzyjnego 

zdefiniowania defektu genetycznego 

pozwala na dopasowanie podejścia w 

zakresie monitorowania pacjenta oraz 

lepsze przewidywanie momentu 

wystąpienia i progresji objawów 

sercowych. Obserwacja i leczenie 

pacjentów z LGMD 1B, 2C-F i 2I wymaga 

stałego nadzoru kardiologicznego. Jako 
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standardowe badania wstępne sugeruje 

się EKG i echokardiografię. W przypadku 

braku badań specjalistycznych, leczenie 

niewydolności serca jest podejmowane na 

ogólnych zasadach, z wczesnym 

zastosowaniem inhibitorów konwertazy 

angiotensyny. U pacjentów z migotaniem 

przedsionków lub zatrzymaniem akcji 

przedsionków należy rozważyć włączenie 

leczenie przeciwzakrzepowego. Natomiast 

u pacjentów z ciężką niewydolnością 

krążenia, ale z względnie dobrze 

zachowanymi funkcją układu 

oddechowego można rozważyć przeszczep 

serca. 

 

Dobre standardy postępowania  

Chociaż regularne monitorowanie 

podstawowych wyników parametrów 

oddechowych i kardiologicznych jest 

możliwe w ambulatorium neurologicznym, 

wskazane jest, by pacjenci z podtypami 

LGMD, które są związane z dodatkowym 

ryzykiem powikłań krążeniowo-

oddechowych pozostawali pod stałą 

opieką pulmonologa i/lub kardiologa. 

Włączenie nocnego wspomagania 

oddechu przy niewydolności oddechowej 

oraz wszczepienie urządzenia 

wspomagającego prace serca i/lub 

leczenie kardiomiopatii mogą uratować 

życie chorego. Konieczność 

monitorowania i leczenia powikłań 

dotyczy także pacjentów bez ustalonego 

rozpoznania, co przekłada się na nieznane 

ryzyko powikłań oddechowo-

krążeniowych; w tym przypadku stosuje 

się ogólne zasady postępowania. 

Leczenie fizjoterapeutyczne.  

Nie ma artykułów dotyczących LGMD i 

fizjoterapii, wysiłku fizycznego oraz 

stosowania oprotezowania. Z przeglądu 

Eagle wynika, że prawdopodobnie 

właściwe jest zastosowanie generalnych 

zasad leczenia [24]. Zapobieganie 

rozwojowi przykurczów poprzez 

rozciąganie i stosowanie ortezy szynowej 

jest niezbędne dla maksymalnego 

zwiększenia sprawności ruchowej. 

Uwolnienie od ograniczających ruch 

przykurczów (szczególnie ścięgna 

Achillesa) może być konieczne zwłaszcza w 

LGMD 1B, LGMD 2A, sarkoglikanopatii 

rozpoczynającej się w dzieciństwie lub w 

LGMD 2I. Skolioza w LGMD występuje 

głównie u chorych poruszających się na 

wózku, więc należy zwrócić uwagę na 

pozycję podczas siedzenia. Rola ćwiczeń 

budzi kontrowersje, lecz według 

podstawowych wskazówek dla innych 

typów dystrofii mięśniowych należy 

wykonywać łagodne, nieforsowne 

ćwiczenia i unikać przedłużającego się 

unieruchomienia. 

 

Poradnictwo genetyczne 

Wielu pacjentów szuka porady medycznej 

z powodu troski o siebie, bliskich i 

potomstwo. Wstępne zdefiniowanie 

podtypu LGMD pozwala zidentyfikować 

autosomalny dominującym lub recesywny 

sposób dziedziczenia i sformułować 

poradę w odpowiedni sposób. 

Potwierdzenie diagnozy szczególnie u 

pacjentów z LGMD 2I, prowadziło do 

zmiany porady, jako że u niektórych 
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chorych wcześniej podejrzewano dystrofię 

mięśniowa typu Beckera, która dziedziczy 

się w sposób recesywny związany płcią 

(gen zlokalizowany na chromosomie X). 

 

Leczenie farmakologiczne 

Nie istnieje ogólnie przyjęte leczenie 

farmakologiczne w LGMD. Sześciu 

pacjentów cierpiących na dystrofię z 

niedoborem sarkoglikanów wzięło udział 

w kontrolowanym wobec placebo, 

krzyżowym badaniu jednowodzianu 

kreatyny z podwójnie ślepą próbą. Do 

badania włączono także trzydziestu 

pacjentów z innymi schorzeniami. Średnia 

poprawa sprawności mięśni w czasie 

ośmiotygodniowego okresu badania 

wyniosła 3%, co uznano za znaczący, 

aczkolwiek skromny wynik [25]. Nie 

prowadzono badań z użyciem koenzymu 

Q10 (ubichinonu). 

   Kortykosteroidy mają uznaną rolę w 

leczeniu chłopców z DMD [26]; na tej 

podstawie stosowano je także u 

pacjentów z LGMD 2C-F, odnotowując 

poprawę [27, 28]. Jako że dystrofia 

obręczowo-kończynowa występuje o wiele 

rzadziej niż DMD, nie można 

przeprowadzić odpowiednich prób 

leczenia bez współpracy licznych 

ośrodków nerwowo-mięśniowych. U 

pacjentów z LGMD 2B zaleca się 

stosowanie leków przeciwzapalnych w 

celu powstrzymania stanu zapalnego w 

mięśniach. Opracowano zwierzęcy model  

LGMD 2B, na którym prowadzone jest 

obecnie w Niemczech randomizowane 

badanie kliniczne. 

 

Sugerowana data korekty wskazówek 

Z powodu postępu dokonującego się w tej grupie chorób, zaleca się korektę tych wskazówek 

po dwóch latach. 

Konflikt interesów 

Brak. 
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