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За DMD/BMD
Душен и Бекер мускулна дистрофија се ретки генетски болеси дефинирани
со слабост на мускулите. Мускулите прогресивно се влошуваат со тек на
времето и на крајот влијае на срцето и белите дробови.Луѓето родени со
Душен и Бекер ке добиваат грижа од многу медицински провајдери во текот
на целиот живот.

Што можеш да направеш
•
•
•
•

Да го промовираш ‘’Заедно Посилни’’ видеото за кампањата
Обележете место или зграда со црвена боја
Организирајте виртуелен едукативен настан или настан за прибирање
средства
Покажете ја својата солидарност со ослободување на виртуелен балон
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Заедно сме посилни
Моменталната Корона пандемија длабоко влијае на нашето секојдневие.Го
променува начинот на трошење време,менувајќи ги нашите навики.Иако го
менува нашето секојдневие тоа не може да ги надмине нашите проекти и
гласови.
Како Душен заедница ние сме многу свесни колку силно ова го влијае на
нас во услови на изолација, соочување со итни случаи и прилагодување.
Ние сме запознаени со зборовите како страв, болка и далечина.Сепак, ние
се обидуваме да го претвориме стравот во надеж, болка во еластичност и
оддалеченост во блискост.
Овој ден на свеста за Душен 2020 ние споделуваме порака која многу луѓе ја
имаат доживеано, и сеуште ја доживуваат: Заедно сме посилни.Дури и откако
ќе заврши вонредната состојба,нашата причина сè уште ќе биде таму,нашиот
ангажман е сè уште таму и секој човек треба да се вклучи.
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Душен и мозокот Душен и мозокот

Клучни
Факти
•

•

•
•

•

Душен и Бекер мускулна
дистрофија се ретки
генетски болести
дефинирани со слабост на
мускулите.
Дистрофинот протеин
неможе да се направи
поради грешка на
X-хромозомот.
Засега, нема лек за оваа
болест
Секоја година, 1 во 5000
новородени момчиња ја
добиваат болеста DMD
Недостатокот на свеста
придонесува за просечно
одложување на дијагнозата
од 2,5 години

Септември 7ми е Светскиот ден за Душен.На овој ден ние ја зголемуваме свеста
за Душен и Бекер мускулна дистрофија (DMD и BMD)околу светот.Како секоа
година,ние имаме специална тема која заслужува внимание.Оваа година ке биде
Душен и за мозокот
Истиот протеин кој што фали во мускулот што предизвикува дефект на
мускулите,исто фали и во мозокот.Ова може да предизвика проблеми како што
се проблеми со учење и проблеми со однесувањето како што се ADD,ADHD,
OCD и аутизам.За многу фамилии,овие проблеми се изразуваат по стресни и по
загрижени во секојдневниот живот одколку во физичките проблеми.
Овој клучен невролошки аспект DMD/BMD бил забележан во 1861, кога Душен Де
Боулогне прв ја опишал невромускулната состојба.Во последните декади сепак.
повеќето од напорите се фокусирани на подобрување на резултатите поврзано
со слабост на мускулите.Вклученоста на мозокот добива помалце внимание.
Она што се молиме е раното испитување, соодветно тестирање,
повеќе пребарувања и подобра грижа за овој аспект на болеста.Ова е апсолутно
потребно во случај да сите постигнеме максумум потенциал.

За DMD/BMD
Душен и Бекер мускулна дистрофија (DMD и BMD) се 2 мускулни потрошувачки
кондиции.Двете се предизвикани од мутација во дистрофинот ген.Одреден дел
од ДНК-то е исчезнато, дуплицирано или сменето за да кодот неможе да биде
прочитан од страна на телото.Ова води до отсуство на протеинот дистрофин,кое
има важна улога во мозокот и мускулот.
Без дистрофин, клетката на мускулот лесно се повредува, водејќи до изгуба на
овие клетки и функцијата на мускуклот. Ова исто така може да се случи и во
мозокот, каде дистрофинот исто така го нема.
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Кога поединците од Духен имаат целосен недостаток на дистрофин, луѓе
заболени од Бекер мускулна дистрофија имаат помали нивоа или пократка
верзија од протеин.
Повеќе информации:
nicoletta.madia@worldduchenne.org
suzieann.bakker@worldduchenne.org

