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Σχετικά με DMD/BMD
Οι Μυϊκές Δυστροφίες Duchenne και Becker είναι σπάνιες γενετικές
ασθένειες που χαρακτηρίζονται από μυϊκή αδυναμία. Η μυϊκή
λειτουργία φθίνει προοδευτικά με την πάροδο του χρόνου και
τελικά επηρεάζει την καρδιακή και την αναπνευστική λειτουργία. Τα
άτομα που γεννιούνται με Μυϊκή Δυστροφία Duchenne και Becker
χρειάζονται φροντίδα από πολλούς επαγγελματίες υγείας κατά τη
διάρκεια της ζωής τους.

Τι μπορείτε να κάνετε
•
•
•
•
•

Προωθείστε το βίντεο της καμπάνιας ‘Stronger Together’
Φωτίστε κόκκινο ένα αξιοθέατο ή κτίριο
Ελάτε σε επικοινωνία με κάποιο τοπικό μέσο ενημέρωσης για να
επαγρυπνήσετε το κοινό
Οργανώστε μία διαδικτυακή εκπαιδευτική ή φιλανθρωπική
εκδήλωση
Δείξτε αλληλεγγύη με την απελευθέρωση εικονικών μπαλονιών.
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Μαζί είμαστε πιο δυνατοί
Η τρέχουσα πανδημία του κορωναϊού έχει επηρεάσει προφανώς
την καθημερινότητά μας. Έχει αλλάξει τον τρόπο που περνούμε
τον χρόνο μας μεταβάλλοντας τις συνήθειές μας. Παρόλα αυτά, δε
μπορεί να παραγκωνίζει το έργο και τις φωνές μας.
Ως Κοινότητα Duchenne, έχουμε επίγνωση του πόσο σημαντικά
μας έχει επηρεάσει αυτό σε επίπεδο απομόνωσης, αντιμετώπισης
επειγόντων περιστατικών και προσαρμογής. Είμαστε εξοικειωμένοι
με τις έννοιες του φόβου, του πόνου και της απόστασης. Παρόλα
αυτά, προσπαθούμε να μεταμορφώσουμε το φόβο σε ελπίδα, τον
πόνο σε δύναμη ψυχής και την απόσταση σε εγγύτητα.
Σε αυτή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Μυϊκή
Δυστροφία Duchenne 2020 μοιραζόμαστε το μήνυμα που πολλοί
άνθρωποι έχουν βιώσει και εξακολουθούν να βιώνουν: Μαζί είμαστε
πιο δυνατοί! Ακόμα και όταν αυτή η έκτακτη κατάσταση τελειώσει, ο
σκοπός θα εξακολουθεί να είναι εδώ και χρειαζόμαστε τη συνεισφορά
κάθε ανθρώπου!

#WDAD2020

Duchenne και Εγκέφαλος
Βασικά
Στοιχεία
•

•

•

•

•

Οι Μυϊκές Δυστροφίες
Duchenne και Becker
είναι σπάνιες γενετικές
ασθένειες που
χαρακτηρίζονται από
μυϊκή αδυναμία.
Η πρωτεΐνη δυστροφίνη
δεν μπορεί να παραχθεί
εξαιτίας ελλείμματος
στο Χ χρωμόσωμα.
Δεν υπάρχει θεραπεία
για αυτήν την
θανατηφόρο ασθένεια
επί του παρόντος.
Κάθε χρόνο, 1 στα
5,000 νεογέννητα
αγόρια διαγιγνώσκονται
με DMD.
Η έλλειψη γνώσης
και επαγρύπνησης
συμβάλλει σε
καθυστέρηση της
διάγνωσης 2.5 χρόνια
κατά μέσο όρο.
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Η 7η Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης Μυϊκής
Δυστροφίας Duchenne. Αυτή την ημέρα επαγρυπνούμε παγκοσμίως τον
κόσμο για τις Μυϊκές Δυστροφίες Duchenne και Becker. Όπως κάθε χρόνο,
έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή. Φέτος είναι
η Μυϊκή Δυστροφία Duchenne και ο Εγκέφαλος.
Η ίδια πρωτεΐνη που απουσιάζει στους μύες προκαλώντας μυϊκή βλάβη,
λείπει και στον εγκέφαλο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα
όπως μαθησιακές δυσκολίες και ζητήματα συμπεριφοράς όπως αυτισμό,
ελλειμματική προσοχή, υπερκινητικότητα, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.
Σε πολλές οικογένειες τα ζητήματα αυτά οδηγούν σε περισσότερο άγχος
και ανησυχίες στην καθημερινότητα, παρά τα σωματικά προβλήματα.
Αυτή η βαρυσήμαντη πλευρά των DMD/BMD αναγνωρίστηκε από το 1861,
όταν ο Duchenne de Boulogne περιέγραψε πρώτος αυτή τη νευρομυϊκή
κατάσταση. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως, οι περισσότερες προσπάθειες
έχουν εστιάσει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τη
μυϊκή αδυναμία. Η συμμετοχή του εγκεφάλου έχει λάβει λιγότερη προσοχή.
Επιθυμούμε πρόωρη ανίχνευση, κατάλληλο έλεγχο, περισσότερη έρευνα
και φροντίδα αυτής της έκφανσης της ασθένειας. Αυτό είναι απαραίτητο για
να μπορούν όλοι να εκμεταλλευτούν και χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητές
τους στο μέγιστο.

Σχετικά με DMD/BMD
Οι Μυϊκές Δυστροφίες Duchenne και Becker (DMD και BMD) είναι δύο
εκφυλιστικές νόσοι των μυών. Προκαλούνται από μεταλλάξεις στο
γονίδιο της δυστροφίνης. Ένα συγκεκριμένο μέρος του DNA απουσιάζει,
διπλασιάζεται ή αλλάζει, ώστε ο κώδικας να μην μπορεί να «διαβαστεί»
κατάλληλα από το κύτταρο. Αυτό οδηγεί στην απουσία της πρωτεΐνης
δυστροφίνης, που παίζει σημαντικό ρόλο στους μύες και τον εγκέφαλο.
Χωρίς τη δυστροφίνη, τα μυϊκά κύτταρα βλάπτονται εύκολα, γεγονός που
οδηγεί στην καταστροφή τους και άρα στην απουσία μυϊκής λειτουργίας.
Αυτό μπορεί να συμβεί και στον εγκέφαλο, όπου επίσης απουσιάζει η
δυστροφίνη.

duchenneday
worldduchenne

Ενώ τα άτομα με Μυϊκή Δυστροφία έχουν παντελή απουσία δυστροφίνης,
τα άτομα με Μυϊκή Δυστροφία Becker έχουν λιγότερες ποσότητες ή
μικρότερη εκδοχή της πρωτεΐνης αυτής.
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