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Nennlinmyopati (NM) ãr en sãIlsyn! ãrfrIig rmrskelsjukdor! som defi¡rie¡as pâ bæen av

strukfi¡rella au¡ikelsar í den tvårstimmiga musla¡la¡¡ren. IG¡akteristiskt für sjukdoman är

muskelsv4ghet ocb -hpotoni. Patienterna hâr tråd¡¡-loãde bildningør, s.k. nen¡alinkroppar i

musklernas sa¡komere¡ och ofta domiriâls av långsamm4 qç l-muskelfibrer. Dessa nemaünlcoPpar

harstammar från Zdiskerna i muskcl¡. Sjukdomcns svârighctsgrad ra¡icrar starkt, Ìvfan har beskrivit

allt fra¡ wåra, dillig4 medf&lda former till sådar¡a dar patiørten ime insju}crar fórråri i v¡¡¡<en åüder.

Dema kliniska spektum kan avspegla er¡ vid gcnstisk va¡iation. NM nedå¡vs cndera autosomalt

dominant eller aurosomaJt recessiu. De fi¡tändska familjer, vilkas DNA-prover u¡dersöktee i den l¡a¡

studicn, uppvisar recessivt nediÍrrmingsmõ¡¡ster. I dessa åmiljer är kopplingsresultaten ftirenliga med

koppli¡g av NM till kromosom 2q22. eft onuåde till vilken nebulingenen lokalisenats. I deua pro-

gradu arbete u¡dersoktes iåII det föreligger kopplingsojãmvikt inorn detta genetiska område.

Kopplingsojamvikt ñrekomrner ifall wå ¡il¡a va¡andra liggarrdc locus-alleþr hos de r¡ndersökta

personerna fõrekommer tillsammans oftare än i den Õvriga populaúonen, Trons att de finländska

patientema harstammade från ett glest befolløt landsoresamh¿lle i vástra Fi¡land lo¡nde

kopplingsojamvikt inte konsûatera.s. Nernalinmyopafi ñrekommer õverallt ivårlde¡.
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