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Про ДМД та БМД

Що Ви можете зробити

Разом ми сильніші

М’язова дистрофія Дюшенна та Беккера - рідкісні генетичні захворювання, що 
визначаються м’язовою слабкістю. М’язи з часом поступово погіршуються і в 
кінцевому рахунку, це впливає на серце та легені. Люди, народжені з хворобою 
Дюшенна або Беккера, потребують допомоги у багатьох медичних працівників 
протягом усього життя.

• Просувайти відеоролик про кампанію “Сильніші разом”
• Освітліть орієнтир або будівлю червоним кольором
• Зверніться до місцевих ЗМІ, щоб підвищити рівень обізнаності
• Організуйте віртуальний навчальний або фандрайзинговий захід
• Проявіть свою солідарність, випустивши віртуальну кулю

#WDAD2020

Зараз, ситуація з пандемією COVID-19 сильно впливає на наше повсякденне 
життя. Це змінює спосіб проводження нашого часу, змінюючи власні звички. 
Хоча це змінює наше повсякденне життя, воно не може перекреслити наші 
проекти та голоси.

Як суспільство Дюшенна, ми добре усвідомлюємо, наскільки сильно це впливає 
на нас в частині ізоляції, стикання з надзвичайними ситуаціями та адаптацією. 
Ми знайомі зі словами, як страх, біль і відстань. Однак ми намагаємось 
перетворити страх у надію, біль у стійкість, а відстань у близькість.

У цей Міжнародний день обізнаності про хворобу Дюшенна 2020 року ми 
ділимося повідомленням, яке пережили багато людей і досі переживають:  
Разом ми сильніші. Навіть після того, як надзвичайна ситуація закінчиться, 
наша справа все ще залишиться, наше налагодження все ще діє, і ми 
потребуємо участі кожної людини.
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Дюшенн та мозок

Про ДМД та БМД

7 вересня, це Всісвітній день свідомості хвороби Дюшенна. В цей день ми 
підвищуємо свідомість про м’язову дистрофію Дюшенна та Беккера (ДМД та БМД) 
по всьому світу. Кожен рік, у нас є особлива тема, яка заслуговує найбільшої 
уваги. В цьому році це буде Дюшенн та мозок.     

Той самий білок, який є відсутнім у м’язах, що визиває розпад м’язів, також 
відсутній у мізках. Це визиває проблеми, такі що стосуються важкості у навчанні 
та поведінці, такі синдроми, як дефіцит уваги, дефіцит уваги з гіперактивністю, 
обсесивно-компульсивний розлад та аутизм.  Для багатьох сімей у повсякденному 
житті, це викликає більше стресу та занепокоєння, ніж фізичних проблем. 

Цей важливий неврологічний аспект ДМД/БМД був уже визнаний у 1861 році, 
коли Дюшенн де Булон вперше описав це нервово-м’язовий стан. В останні 
десятиліття, більшість зусиль було спрямовано на поліпшення результатів, 
пов’язаних із м’язовою слабкістю. Однак, залученню мозку приділяли менше 
уваги.

Ми закликаємо проводити ранній скринінг, відповідне тестування, додаткові 
дослідження та кращий догляд щодо цього аспекту захворювання. Це абсолютно 
необхідно для того, щоб кожен досяг повного потенціалу.

М’язова дистрофія Дюшенна та Беккера (ДМД та БМД) - це дві форми  атрофії  
м’язів. Обидві зумовлені мутаціями гена дистрофіну. Певна частина ДНК відсутня, 
дублюється або змінюється таким чином, що код не може бути правильно 
прочитаний організмом. Це призводить до відсутності білка дистрофіну, який 
відіграє важливу роль у м’язах та мозку.

Без дистрофіну м’язові клітини легко пошкоджуються, що призводить до втрати 
цих клітин і тим самим функціонування м’язів. Це може трапитися і в мозку, де 
також відсутній дистрофін.

У людей з хворобою Дюшенна повністю не вистачає дистрофіну, люди, уражені 
м’язовою дистрофією Беккера, мають нижчий рівень або більш коротку версію 
цього білка.

Запити в пресі:
nicoletta.madia@worldduchenne.org
suzieann.bakker@worldduchenne.org
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• М’язова дистрофія 
Дюшенна та Беккера 
- рідкісні генетичні 
захворювання, що 
визначаються м’язовою 
слабкістю.

• Білок дистрофіну не 
виробляється через 
помилку на Х-хромосомі.

• В даний час не існує 
ліків від цієї смертельної 
хвороби.

• Щороку 1 на 5.000 
новонароджених хлопчиків 
отримують діагноз ДМД

• Відсутність обізнаності 
сприяє середній затримці 
діагностики до 2,5 років
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