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اليوم العالمي
للتوعية بضمور
العضالت دوشين
معاً ,نحن أقوى
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حول مرضى الضمور العضلي
دوشين وبيكر
إن مرضى دوشين وبيكر للضمور العضلي يُعرفان بالضعف العضلي وهو مرض جيني
نادر .تسوء حالة العضالت بشكل تدريجي متزايد مع مرور الوقت وتؤثر في النهاية
على القلب والرئتين .يحتاج المرضى المصابين بهذه األمراض عند الوالدة عناية من
عدة جهات طبية طوال حياتهم.

ما الذي يمكنك القيام به؟
•ادعم حملة فيديو “معا ً أقوى”
•أضئ معلم رئيسي أو أي مبنى باألحمر
•تواصل مع وسائل التواصل المحلية لرفع مستوى التوعية.
•نظم حدثا ً تثقيفيا ً افتراضيا ً أو حملة لجمع التبرعات.
•أظهر تضامنك بإطالق بالون افتراضي.
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نحن معا ً نكون أقوى
جائحة كورونا الحالية أثرت على حياتنا اليومية بشكل عميق .فإنها غيرت الطريقة التي
نمضي فيها أوقاتنا ،وعاداتنا .على الرغم من أن الجائحة غيرت من عادتنا إال أنها ال
يمكن أن تلغي مشاريعنا أو أصواتنا.
كمجتمع دوشين ،نحن ندرك تماما ً كيف أن هذا يؤثر علينا وبقوة من حيث العزلة،
مواجهة الطوارئ والتكيف .إن المصطلحات مثل الخوف ،األلم والبعد مألوفة لدينا.
ولكننا نحاول أن نحول الخوف إلى أمل واأللم إلى التكيف مع مجتمعنا ومن االبتعاد إلى
تقارب.
في يوم التوعية العالمي بضمور العضالت دوشين  ،2020إننا نشارك برسالة اختبرها
الكثيرون من الناس واليزالون يختبرونها :معا ً نحن أقوى .حتى بعد أن تنتهي طوارئ
هذه الجائحة فإن قضيتنا ستبقى قائمة ،والتزامنا سيبقى ثابتا ً ونحتاج إلى مشاركة كل فرد
من حولنا.
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دوشين والدماغ
إن السابع من سبتمبر من كل عام هو يوم التوعية العالمي بضمور العضالت دوشين .وفي
هذا اليوم نحن نرفع مستوى الوعي لمرضى الضمور العضلي؛ دوشين وبيكر حول العالم.
وفي كل عام يكون لدينا موضوعا ً خاصا ً يستدعي مزيداً من االهتمام .وموضوعنا في هذا
العام سيكون داء دوشين والدماغ.
إن نفس البروتين الناقص في العضالت والذي يتسبب بضمور عضلي هو أيضا ً ناقص في
الدماغ .وذلك يمكن له أن يتسبب بمشاكل مثل صعوبة في التعلم ،مشاكل سلوكية كاضطراب
قصور االنتباه ،اضطراب فرط الحركة وقصور االنتباه ،اضطراب الوسواس القهري
وطيف التوحد .ينتج عن هذه المشاكل ،عند العديد من العائالت ،المزيد من التوتر والقلق في
الحياة اليومية أكثر من المشاكل الجسدية.
لقد تم التعرف مسبقا ً على هذا الجانب العصبي الحاسم في عام  ،1861عند وصف دوشين
دو بولون وألول مرة ،هذه الحالة العصبية-العضلية .لكن ،وفي العقود األخيرة تركزت
معظم الجهود على تحسين النتائج المتعلقة بضعف العضالت .بينما حظي موضوع الدماغ
باهتمام أقل.
كل ما نرجوه هو الفحوصات المبكرة والمناسبة ،والمزيد من االستقصاء واالهتمام األفضل
بهذا الجانب من المرض .هذا ما نحتاجه تماما ً لكي يصل الجميع إلى إمكانياتهم القصوى.

حول مرضى الضمور العضلي
دوشين وبيكر
إن مرضى الضمور العضلي دوشين وبيكر هما حاالت تلف عضلي .كال المرضين يحدثان
نتيجة طفرات في مورثة الديستروفين .عندما يفقد أو يتكرر أو يتغير جزء معين من الحمض
النووي) ( DNAعند ذلك يتعذر على الجسم قراءة الشيفرة بشكل صحيح .األمر الذي يؤدي
إلى غياب بروتين الديستروفين ،والذي يلعب دوراً مهما ً في العضالت والدماغ.
عند فقد الديستروفين يحدث ضرراً لخاليا العضالت بسهولة مما يؤدي إلى فقدان تلك الخاليا
وبالتالي تعطل عمل العضالت .كما يحدث ذلك في الدماغ ،حيث يُفقد الديسروفين أيضاً.
األشخاص المصابين بداء دوشين يعانون من نقص كامل لبروتين الديستروفين ،بينما
المصابين بداء بيكر للضمور العضلي لديهم مستويات أقل أو صيغة أقصر من ذلك
البروتين.

حقائق أساسية
•إن مرضى الضمور العضلي
دوشين وبيكر هما مرضان
جينيان نادران يعرفان بالضعف
العضلي.
•ال يمكن تصنيع بروتين
الديستروفين نتيجة لخلل في
الكروموزوم .X
•في الوقت الحالي ال يتوفر
عالج لهذا المرض القاتل.
•في كل عام يتم تشخيص
أعراض الضمور العضلي
دوشين عند طفل واحد حديث
الوالدة من بين  5000طفل
(ذكر).
•يؤدي نقص التوعية بدوره إلى
تأخر التشخيص لما يقارب
السنتين والنصف.
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