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Tietoa DMD: stä ja BMD: stä

MITÄ VOIT TEHDÄ 

YHDESSÄ, OLEMME VAHVEMPIA

Duchennen ja Beckerin lihasdystrofia ovat harvinaisia   geneettisiä 
sairauksia, jotka aiheuttavat kumpikin lihasheikkoutta. Lihakset 
heikkenevät ajan myötä asteittain ja lopulta vaikuttavat myös 
sydämeen ja keuhkoihin. Duchennen ja Beckerin kanssa syntyneet 
ihmiset tarvitsevat hoitoa monilta lääkäreiltä koko elämänsä ajan.

• Jaa vahvempia yhdessä -kampanjavideota 
• Valaise maamerkki tai rakennus punaisella 
• Ota yhteyttä paikalliseen mediaan ja jaa sitä kautta tietoisuutta
• Järjestä virtuaalinen koulutus- tai varainkeruutapahtuma 
• Osoita solidaarisuuttasi vapauttamalla virtuaalinen ilmapallo 

#WDAD2020

Nykyinen Corona-pandemia vaikuttaa perusteellisesti jokapäiväiseen 
elämäämme. Se muuttaa tapojamme olla ja viettää aikaa yhdessä.

Vaikka se muuttaa jokapäiväistä elämäämme, se ei voi ohittaa 
projektejamme ja ääntämme. Duchenne-yhteisönä tiedämme 
hyvin, kuinka voimakkaasti tämä vaikuttaa meihin eristyneisyyden, 
poikkeustilan ja sopeutumisen kannalta. Tunnemme sanat kuten 
pelko, kipu ja etäisyys. Yritämme kuitenkin muuttaa pelon toivoksi, 
kivun joustavuudeksi ja etäisyyden läheisyydeksi. 

Tällä maailman Duchennen tietoisuuden päivällä 2020 meillä on 
viesti, jonka monet ihmiset ovat kokeneet ja kokevat edelleen: 
Yhdessä olemme vahvempia. Jopa poikkeustilan päättymisen 
jälkeen syymme on edelleen olemassa, sitoutumisemme on 
edelleen olemassa ja tarvitsemme jokaisen ihmisen mukaan.
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Duchennen ja Beckerin lihasdystrofia (DMD ja BMD) ovat kaksi lihaksen 
tuhlaustapaa. Molemmat aiheutuvat dystrofiinigeenin puutoksen. Tietty 
osa DNA: sta puuttuu, se on rikkoutunut tai muuttunut, joten elimistö ei 
voi lukea koodia kunnolla. Tämä johtaa dystrofiiniproteiinin puuttumiseen, 
jolla on tärkeä rooli lihaksessa ja aivoissa. 

Ilman dystrofiinia lihassolut vaurioituvat helposti, mikä johtaa näiden 
solujen menetykseen ja siten lihaksen toimintaan. Tämä voi tapahtua 
myös aivoissa, joista puuttuu myös dystrofiinia. 

Jos Duchenne-potilaalla on täydellinen dystrofiinin puute, Becker-
lihasdystrofiassa kärsivillä ihmisillä on alhaisempi taso tai lyhyempi puutos 
tästä proteiinista.

Press:
nicoletta.madia@worldduchenne.org
suzieann.bakker@worldduchenne.org

Duchenne ja aivot 

Tietoja dmd / bmd

Syyskuun 7 pv. on maailman Duchennen tietoisuuden päivä. Tänä päivänä 
lisäämme tietoisuutta Duchennen ja Beckerin lihasdystrofiasta (DMD ja 
BMD) ympäri maailmaa. Kuten joka vuosi, meillä on erityinen teema, joka 
ansaitsee enemmän huomiota. Tänä vuonna se on Duchenne ja aivot. 

Sama proteiini, josta puuttuu lihasta, aiheuttaa lihaksen hajoamisen, puuttuu 
myös aivoista. Tämä voi aiheuttaa ongelmia, kuten oppimisvaikeuksia ja 
käyttäytymiskysymyksiä, kuten ADD, ADHD, OCD ja autismi. Monille 
perheille nämä ongelmat aiheuttavat enemmän stressiä ja huolenaiheita 
jokapäiväisessä elämässä kuin fyysisiä ongelmia. 

Tämä DMD / BMD: n tärkeä neurologinen näkökulma tunnistettiin jo 
vuonna 1861, kun Duchenne de Boulogne kuvasi ensin tätä hermo-
lihassairautta. Viime vuosikymmeninä suurin osa ponnisteluista on 
kuitenkin keskittynyt lihasheikkouteen liittyvien tulosten parantamiseen. 
Aivojen osallistuminen sai vähemmän huomiota. 

Pyydämme varhaista seulontaa ja asianmukaista testausta myös lisää 
tutkimusta ja parempaa hoitoa tämän taudin näkökulman suhteen. Tätä 
tarvitaan ehdottomasti, jotta jokainen voi saavuttaa täyden potentiaalinsa. 
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• Duchennen ja 
Beckerin lihasdystrofia 
ovat harvinaisia ja 
geneettisiä sairauksia 
jotka aiheuttavat 
lihasheikkoutta.

• Keho ei pysty 
tuottamaan 
dystrofiiniproteiinia 
johtuen deletiosta 
X-kromosomissa.

• Parantavaa hoitoa ei 
vielä tähän päivään 
mennessä ole pystytty 
kehittämään.

• Joka vuosi yhdelle 
5000 vauvasta saavat 
Duchenne diagnoosin.

• Tietoisuuden 
puute viivästyttää 
diagnosoinnissa 
keskimäärin 2,5 vuotta

TOSIASIAT
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