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За ДМД/БМД
Дюшен и Бекер мускулни дистрофии са редки генетични болести
характеризиращи се с мускулна слабост. С времето мускулите започват
прогресивно да се се влошават и в крайна сметка се засягат сърцето и
белите дробове. Хората родени с Дюшен и Бекер през целия си живот
се нуждаят от грижите на много и различни медицински специалисти.

Какво можете да направите
•
•
•
•
•

Промотирайте видео кампанията “Силни Заедно”
Осветете забележителност или сграда в червено
Свържете се с местна медия за повишаване на осведомеността
Организирайте виртуално обучение или финансиращо събитие
Покажете солидарност като пуснете виртуален балон
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Заедно сме силни
Настоящата Корона пандемия оказва дълбоко влияние върху нашето
ежедневие. Променя начина по който изразходваме времето си,
променя навиците ни. Въпреки че променя ежедневието ни, не може
да отмени нашите проекти и гласове.
Като общност на Дюшен, ние много добре осъзнаваме колко силно ни
влияе това в условия на изолация, изправени пред извънредни ситуации
и адаптация. Познати са ни думи като страх, болка и дистанция.
Въпреки това се опитваме да превърнем страха в надежда, болката в
устойчивост, а дистанцията в близост.
На този Световен ден за осведоменост на Дюшен 2020 споделяме
послание, което много хора са изпитали и все още изпитват: Заедно
сме по-силни. Дори след приключване на извънредната ситуация
нашата кауза все още ще е налице, нашата ангажираност все още е
налице и ние ще се нуждаем от участието на всеки отделен човек
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Дюшен и мозъкът

Ключови
факти
•

•

•

•

•

Дюшен и Бекер мускулни
дистрофии са редки
генетични болести
дефиниращи се с
мускулна слабост
Протеинът дистрофин
не може да бъде
произведен, поради
грешка в X хромозомата
Към момента, няма
налично лечение за това
фатално заболяване
Всяко година 1 на 5000
новородени момчета
получава диагнозата ДМД
Липсата на осведоменост
допринася за
средното забавяне на
диагностицираните с 2,5
години

7 септември е Световния ден на осведоменост за Дюшен. На този ден ние
повишаваме осведомеността за Дюшен и Бекер мускулни дистрофии (ДМД
и БМД) по света. Като всяка година, имаме специална тема която заслужава
допълнително внимание. Тази година тя е Дюшен и мозъкът.
Същият протеин, чиято липса в мускулите причинява тяхното разпадане,
липсва и в мозъка. Това може да причини проблеми, като затруднения
в ученето и поведенчески промени като ADD, ADHD, OCD и аутизъм. За
повечето семейства резултатът от тези поведенчески проблеми са много постресиращи и притеснителни в ежедневния живот, отколкото физическите.
Този решаващ неврологичен аспект на ДМД/БМД е бил разпознат още през
1861, когато Дюшен дьо Булон пръв описва невромускулното състояние.
Въпреки че през последните десетилетия, повечето от усилията били
фокусирани към подобряване на резултатите свързани с мускулната слабост,
връзката с мозъкът получава по-малко внимание.
Това, за което се молим, е ранен скрининг, уместни тестове, повече проучване
и грижа към тези аспекти на болестта. Абсолютно необходимо е, за да може
всеки да разгърне пълния си потенциал.

За ДМД/БМД
Дюшен и Бекер мускулни дистрофии (ДМД и БМД) са две състояния на загуба
на мускулатура. И двете са причинени от мутация в дистрофиновия ген.
Определена част от ДНК липсва, дублира, или променя така кода, че не може
да се прочете правилно от тялото. Това води до отсъствието на протеина
дистрофин, който играе важна роля в мускулите и мозъка.
Без дистрофин, мускулните клетки лесно се повреждат, което води загубата
на самите клетки и на мускулната функция. Това може да се случи и в мозъка,
където отново липсва дистрофин.
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При засегнатите с Дюшен има пълна загуба на дистрофин, при хората с
мускулна дистрофия Бекер има ниски нива или къса версия на същия протеин.
Натиснете запитвания:
nicoletta.madia@worldduchenne.org
suzieann.bakker@worldduchenne.org

