
 شدید صورت–RUllrich congenital muscular dystrophy  )UCMD( RR مرضاهوں كی پیدائشی كمزوری کپٹ
 
 

Ullrich congenital muscular dystrophy (UCMD)سے كیا مراد ہے؟ 
 
 
 Ullrich congenital muscular dystrophy  (UCMD)ٹهوں كی پیدائشی كمزوری كے مرضپ

 : ںمیں یہ مخصوص كیفیات ہوتی ہی

اكثر بچوں كے ہاتهوں اور پیروں كے جوڑ زیادہ لچكدار ہوتے ہیں لیكن بعض اس مرض میں مبتال  •
  ہوتے ہیں۔تنے ہوۓدوسرے جوڑ جیسے كہنی یا كولہے كے جوڑ زیادہ 

 ۔)ہے ہوتی سختی(ہوتا ہے  تناؤریڑه كی ہڈی میں  •
 بار چهاتی كے انفیكشن ان بچوں میں سانس كی تكلیف كا رجحان ہوتا ہے جس كے نتیجے میں بار •

  سانس دالنے كیلئے مدد كی ضرورت ہو سكتی ہے۔ انہیںہوتے رہتے ہیں اور رات كو

UCMD پر 2 اور كروموزوم 21كی شناخت حال ہی میں ہوئی ہے۔ یہ جینز كروموزوم  كی ذمہ دار جینز 
  ہیں۔نے كی ذمہ دار نامی پروٹین بناcollagen VIواقع ہیں۔ یہ تین جینز 

 عالمات كیا ہیں؟اولین
UCMD كے ساته پیدا ہونے والے بچوں كو اكثر hypotonia پٹهوں كا قدرتی، ہمہ وقتی (بهی ہوتا ہے

اور ممكن ہے كہ بچہ ٹهیک طرح ) ے ہوتے ہیں ڈهیل پٹهے یعنی  ہےنارمل سے كم ہوتاكهنچاؤ 
سے ہل جاتا ہے، گردن میں حركت نہ كر سكتا ہو۔ دوسری عام عالمات یہ ہیں كہ كولہے كا جوڑ اپنی جگہ 

۔ )تناؤ( ہوتا ہے اور كولہوں، گهٹنوں اور كہنیوں كے پٹهےمستقل سكڑ جاتے ہیں (torticollis)اكڑاؤ 
چوں كو دوده پینے میں بهی مشكل ہوتی ہے جو چند ہفتوں یا مہینوں كے بعد نوزائیدہ بان میں سے كچه 
 كم ہو جاتی ہے۔

 
 كہ بچہ دیكها جاۓ توجہ ہونے میں چند ماہ لگ جاتے ہیں جب یہ كی طرفبعض اوقات ان اولین عالمات 

ے میں بچہ عمر كے لحاظ سے پیچهے ہو جیسے حاصل كرناپنا سر نہیں سنبهال سكتا یا نئ صالحیتیں 
 بغیر سہارے كے بیٹهنا، گهٹنوں چلنا یا كهڑے ہو كر چلنا۔

 
  موروثی مرض ہے؟UCMDكیا 

 انداز میں والدین سے بچے كو منتقل ہوتا ہے۔ اس كا مطلب ’autosomal recessive‘یہ مرض ہاں۔ 
خواہ وہ خود اس مرض میں (یہ ہے كہ ماں اور باپ دونوں میں اس كیفیت كی ذمہ دار جینز پائی جاتی ہیں 

٪ یعنی ہر چار میں سے ایک حمل میں یہ خطرہ ہوتا ہے 25اور ان ماں باپ كے سلسلے میں ) مبتال نہ ہوں
پنی اوالد میں منتقل كر دیں گے۔كہ وہ یہ مرض ا

 
ہوتا ہے یعنی ایک گهرانے میں صرف ایک شخص اس ' نادر الوقوع'كبهی كبهار اس مرض كا كوئی كیس 

۔ مرض میں مبتال ہوتا ہے اور گهرانے كے دوسرے بچوں كے اس میں مبتال ہونے كا خطرہ بہت كم ہوتا ہے
زیادہ خطرہ ہو سكتا ہے۔ ان الحق ہونے كا ض مر كو یہ  اوالدیتاہم ان نادر االوقوع مریضوں ک

 كا كوئی UCMDتمام گهرانوں كو جینیٹک كاؤنسلنگ كیلئے ماہرین كے پاس بهیجا جانا چاہیئے جن میں 
 مریض ہو۔

 
UCMDكی تشخیص كیسے ہوتی ہے؟  
UCMD كی تشخیص عام طور پر بچے كی كیفیت كی بنا پر شبے اور معائنے كے سبب ہوتی ہے۔ تاہم 

 یہ ہوتا ہے كہ پٹهے یا جلد كے ایک حصے كا بغور معائنہ كیا بالعموم طریقہ مخصوصیص كا تشخ
 ۔)پٹهے اور جلد كی بائیوپسی(جاتا ہے 

 



سے )  عام طور پر ران سے حاصل كیا جاتا ہےٹكڑاجس كیلۓ پٹهے كا چهوٹا سا (پٹهے كی بائیوپسی 
 پٹهوں س كے ذریعےكا ٹیسٹ ہوتا ہے جن یک خوپہلے كچه اور ٹیسٹ بهی كیے جا سكتے ہیں۔ ان میں سے ا

جو عام طور پر پی جاتی ہے  كی سطح ما)CK یا creatine kinase ( پروٹین پائی جانے والی ایکمیں
 ہوتی ہے جب پٹهوں نموداراس مرض كی صورت میں صرف تهوڑی سی بلند ہوتی ہے۔ یہ پروٹین تب 

 كو خلیات سے خارج CKرزش كے بعد، اور اس وقت كے خلیات قدرتی تهوڑ پهوڑ كا شكار ہوں، جیسے و
 ہونے كا موقع ملتا ہے۔

 
پٹهے كے الٹرا ساؤنڈ سے بهی پٹهے میں ہونے والی تبدیلیوں كا پتہ چل سكتا ہے۔ یہ ٹیكنیک بہت سادہ 

كے پر موجود اثرات  اور اس سے پٹهے ،ہے، اسی الٹرا ساؤنڈ معائنے كی طرح جو حمل میں كیا جاتا ہے
 یں مزید علم حاصل ہو سكتا ہے۔بارے م

 
 ہوتی ہے كہ پٹهوں كا كوئی مسئلہ ہے لیكن عین درست تشخیص نہیں ہو  سے عمومی نشاندہیان ٹیسٹوں

 سكتی۔
 

 :تشخیص دو طریقوں سے ممكن ہےعین درست پٹهے كی بائیوپسی كے ذریعے 
 
تی ہیں جن سے پٹهے میں ۔ جب پٹهے كو خوردبین كے ذریعے بغور دیكها جاۓ تو ایسی عالمات مل سك1

 كے جسامتبرابر ) ریشے (زمسئلے كی نشاندہی ہوتی ہے۔ كمزور پٹهوں والے بچوں میں پٹهے كے فائبر
 دیكهنے میں آتے ہیں اور ان میں سے كچه فائبرز كی جگہ زنہیں ہوتے بلكہ بہت مختلف جسامت كے فائبر
 چكنائی اور فائبر والے ٹشو موجود ہوتے ہیں۔

 
 كچه  كی موجودگی كا پتہ بهی چالیا جا سكتا ہے۔collagen VI كے ذریعے پٹهے میں ۔ خوردبین2

 ہیں اور ان كے ذریعے ایک دوسرے كی موجودگی میں اپنا اثر دكهاتے collagen VI  اور'ٹیگز'مخصوص 
 collagen VI كی مقدار نارمل ہے یا كم ہے۔ كسی مریض میں جب collagen VIپتہ چل جاتا ہے كہ آیا 

یہ پٹهوں كی  یہ قوی امكان ہوتا ہے كہ  طبی عالمات بهی پائی جائیں تو متعلقہدوسریی مقدار كم ہو اور ك
  ہے۔ كا كیس UCMDپیدائشی كمزوری

 
 عام طور پر پٹهوں اور جلد، دونوں میں پائی جاتی ہے، جلد كا ایک چهوٹا سا ٹكڑا لے collagen VIچونكہ 

ی تشخیص میں مدد مل سكتی ہے۔ بعض كیسوں میں پٹهوں كے خلیات كی  سے بهی یقین)جلد كی بائیوپسی(كر 
 كی كمی كا سراغ لگانا آسان ہوتا ہے۔ تاہم جلد كے نمونے سے collagen VIنسبت جلد كے خلیات میں 

نہیں مل سكتیں جو پٹهے كی بائیوپسی سے حاصل ہو سكتی ہیں لہذا یہ اہم ہے كہ تمام ایسی كچه معلومات 
 ات حاصل كرنے كیلئے پٹهے اور جلد، دونوں كی بائیوپسی كی جاۓ۔مطلوبہ معلوم

 
 كی ذمہ دار تینوں جینز میں سے ایک جین میں تبدیلی كا پتہ UCMDاب ایسے جینیٹک ٹیسٹ دستیاب ہیں جو 

 چال سكتے ہیں اور ان ٹیسٹوں سے حتمی تشخیص ہو جاتی ہے۔
 

 دوران حمل تشخیص
و یں یہ حوصلہ افزا ترقی ہے كہ دوران حمل تشخیص ممكن ہموروثی امراض كی تشخیص كے سلسلے م

ا پتہ چال كر مرض كی تشخیص ے۔ ماں كے پیٹ میں پرورش پانے والے جنین میں ابنارمل كیفیات كچكی ہ
 ہو اور وہ مزید اوالد چاہتے ہوں تو حمل كے ابتدائی UCMDكی جاتی ہے۔ جن گهرانوں میں كسی بچے كو 

یا جین / كی كمی ہے اورcollagen VIا جا سكتا ہے كہ آیا ہونے والے بچے میں دور میں ہی یہ معلوم كی
 میں وہ تبدیلی ہوئی ہے جو اس مرض میں ہوتی ہے۔

 
 كیا اس كا كوئی عالج ہے؟

 كا كوئی عالج نہیں ہے لیكن كچه تدبیروں سے اس مرض كے اثرات كم كیے جا سكتے UCMDفی الحال 
 جن كا ذكر آگے آۓ گا۔ہیں 

 



 
 
  میں مبتال بچہ چلنا سیكه سكتا ہے؟UCMDیا ك

 میں اس مرض كی شدت مختلف ہوتی ہے اور شدت كے درجات میں بہت فرق ہوتا ہے۔ كچه افرادمختلف 
 جو بچے كامیابی سے چلنا شروع كر بچے چلنے كے قابل ہوتے ہیں لیكن دیر سے چلنا شروع كرتے ہیں۔

روم ہو سكتے ہیں كیونكہ جوں جوں قد اور وزن بڑهتا بعد میں چلنے كی صالحیت سے محوہ چكے ہوں، 
 ہے، پٹهے اس بڑهتے ہوۓ بوجه كو سنبهالنے كے قابل نہیں رہتے۔ اكثر ٹانگوں كے ساته سہارے

(leg splints/callipers)لگا كر بچے كو چلنے كیلئے مدد دی جاتی ہے۔  
 

ہیں كهڑے ہونے اور چلنے كیلئے ٹانگوں ہ چلنے كے قابل نہیں بن پاتے اور انخود مختارانكچه بچے كبهی 
 كے سہارے دركار ہوتے ہیں۔

 
UCMD كی وجہ سے بچے كے جسم پر اور كیا اثرات پڑ سكتے ہیں؟ 

دائشی طور پر پیكو  ےبچہ ٹهیک طرح حركت نہیں كر سكتا، وچونكہ بچے كے پٹهے كمزور ہوتے ہیں اور 
كی تكلیف ہو سكتی ہے۔ اس كا مطلب یہ ہے كہ  (contractures)نے  جا پٹهے سكڑیا آگے چل كر مستقل

 جاتے ہیں اور بچہ اپنے اعضا اور جوڑ تن كر سخت ہو (tendons)پٹهے كو ہڈی سے مالنے والے تار 
اتنی آزادی سے نہیں ہال سكتا جس طرح ایک صحتمند بچہ ہال سكتا ہے۔ فزیو تهراپی سے اس مسئلے كی 

ٹهوں كی كمزوری كے مرض كی تشخیص ہو جاۓ تو بہت جلد روک تهام ممكن ہے اور جب كسی بچے میں پ
فزیو تهراپسٹ كے ساته مل كر ورزشوں كا ایک پروگرام ترتیب دینا چاہیئے جس كے مطابق والدین گهر میں 

 روزانہ بچے كو ورزشیں كرا سكتے ہوں۔
 

ہوں كا متاثر ہونا ركهنے كیلئے مدد دی جا سكتی ہے۔ كولپٹهوں كی لچک برقرار بهی بہت چهوٹے بے بی كو 
 ضروری ہو  كرنا ان كا عالجوں كے ذریعےعام ہے اور اگر كولہے اپنی جگہ سے ہلے ہوۓ ہوں تو سہار

 سكتا ہے یا بعض بہت كم كیسوں میں آپریشن كی ضرورت ہوتی ہے۔
 

UCMD میں مبتال زیادہ تر بچوں كی ریڑه كی ہڈی میں خم (scoliosis)بهی پیدا ہو جاتا ہے۔  
 

، ان بچوں میں زخم اور چیرے دیر سے مندمل ہونے كا كا جلد میں پایا جانا نارمل ہے collagen VI چونكہ
 ۔(keloid formation) سكتا ہے یا زخموں كے نشان موٹے ہو كر ابهر سكتے ہیں پایا جارجحان 

 
 
 بڑهتا جاتا ہے اور كیا اس سے زندگی كو خطرہ ہو سكتا ہے؟  UCMDكیا

 یہ مرض كافی حد تک ایک ہی سطح پر رہتا ہے اور بالعموم عمر بڑهنے كے الوں میںزندگی كے ابتدائی س
 حركی صالحیتیں نسبتا ایک ہی سطح پر رہتی ہیں ساته ساته بچے كی طاقت میں اضافہ ہوتا دكهائی دیتا ہے۔

میں لیكن جب بچے بلوغت كو پہنچتے ہیں تو ان كے مسائل میں اضافہ ہو سكتا ہے كیونكہ وزن اور قد 
اضافے كی وجہ سے پٹهوں پر دباؤ بڑه جاتا ہے جبكہ پٹهے اس دباؤ كو سنبهالنے كے قابل نہیں ہوتے۔ جو 

ر مدد كے چلتے ہوں، انہیں اكثر عمر كے اس دور میں كچه مدد كی ضرورت پڑ جاتی ہے اور اكثر بچے بغی
  لگا كر چلنے كیلئے مدد دی جاتی ہے۔callipersانہیں ٹانگوں كے لمبے 

 
 اكثرتاہم  اگرچہ حركی صالحیتیں نسبتا ایک ہی سطح پر رہتی ہیں یا ان میں محض تهوڑا سا اضافہ ہوتا ہے،

ل ہونے والے ارات كے وقت بچوں كو سانس لینے میں مشكل ہوتی ہے كیونكہ سانس لینے كیلئے استعم
انس كے فعل كی كر كے رات كو س" سلیپ سٹڈیز"پٹهے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت اہم ہے كہ 

نگرانی كی جاۓ۔ یہ ٹیسٹ بہت سادہ ہوتا ہے اور اس كیلئے ایک انگلی كے گرد ایک پٹی باقاعدگی سے 
لک كیا جاتا ہے جو رات بهر كے دوران پٹی كو ایک چهوٹی سی مشین سے منسس چڑهائی جاتی ہے۔ ا

ی بهی عمر كے بچوں كو آكسیجن كی سطح ریكارڈ كرتی رہتی ہے۔ رات كے وقت سانس لینے كے مسائل كس
ہو سكتے ہیں اور جب ایسا مسئلہ ہو تو بچے تهكاوٹ محسوس كرتے ہیں، صبح اٹهنے كے وقت اكثر انہیں 
 سر درد ہوتا ہے، دن كے وقت انہیں غنودگی ہو سكتی ہے اور ان كی بهوک اور وزن میں كمی ممكن ہے۔



 
 ا انفیكشن ہوتا رہے۔ اگر یہ عالمات موجود ہوں یاایک اور مسئلہ یہ ہو سكتا ہے كہ بچے كو بار بار چهاتی ك

رات كے وقت ریكارڈ كی گئ آكسیجن كی سطح تسلی بخش نہ ہو تو بچے كو تنّفس كے ماہر ڈاكٹر كے پاس 
 فراہم كرتا ہے۔ (ventilator)سكتا ہے جو بچے كو رات كے وقت سانس لینے كیلئے مدد كا ذریعہ بهیجا جا 

 یا ناک پر چڑهانے كا ایک سپیشل ماسک دركار ہوتا ہے جو پهیپهڑوں میں ہوا اس كیلئے عام طور پر چہرے
 پمپ كرنے اور پهیپهڑوں سے ہوا نكالنے والی ایک چهوٹی سی مشین سے جڑا ہوتا ہے۔

 
زندگی كے ابتدائی چند سالوں كے بعد ظاہر ہونے واال ایک اور عام مسئلہ یہ ہے كہ بچے كی نشوونما 

 بچے كے وزن اور قد كی پیمائش كرتے رہنا اہم ہے تاكہ یہ یقینی بنایا جا سكے كہ لہذادرست نہیں ہوتی 
UCMD ے۔ كئ بچوں كو خاص اضافی غذاؤں كی ی ہ رہبچے كو كافی غذا اور توانائی مل میں مبتال

 كر كے بچے كو اس قابل بنایا جاتا gastrostomyضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک چهوٹا سا آپریشن 
 سے اپنا وزن درست سطح پر ركهنے كیلئے مناسب مقدار میں غذا ملتی رہے۔ہے كہ ا

  
 

 كس قسم كی مدد دستیاب ہے؟

 تشخیص كے وقت فزیو تهراپی كے امكانات كا مدد كی اہم ترین صورتوں میں سے ایک فزیو تهراپی ہے۔
انی چاہیئں اور باقاعدگی ابتدائی جائزہ لینا چاہیئے اور پهر ورزشوں كا پروگرام ترتیب دے كر ورزشیں كر

سے معائنے جاری ركهنے چاہیئں۔ فزیو تهراپی كا اہم ترین مقصد یہ ہے كہ پٹهوں كو زیادہ سے زیادہ 
یعنی پٹهوں كو ہڈی سے جوڑنے والے تار (حركت میں ركها جاۓ تاكہ پٹهوں كے سكڑنے كی نوبت نہ آۓ 

ے زیادہ  زیادہ سجاتی ہے كہ وہافزائی كی ۔ بچوں كی حوصلہ )سخت ہو كر جوڑ كی حركت محدود نہ كریں
 حركت اور كهیل كود كریں۔ تیراكی خاص طور پر اچهی ورزش ہے۔

 
فزیو تهراپی سروس اعضاء كو سہارا دینے والے آالت دالنے میں بهی مدد كر سكتی ہے جیسے ٹانگوں كے 

 اور ضرورت (long leg callipers) پوری ٹانگ كیلئے دهاتی سہارے ، (splints)سہارے كیلئے كهپچیاں
 ہونے پر وہیل چیئر دالئی جا سكتی ہے۔

 
ا ہو۔ اگر دبیٹهے اور كهڑے ہوۓ جسم كو درست انداز میں ركهنا بهی اہم ہے تاكہ ریڑه كی ہڈی میں خم نہ پی

جا سكتا بچا  خم میں مزید اضافہ ہونے سے كو بریس سے سہارا دے كر تو ریڑه كی ہڈی چكا ہوخم پیدا ہو 
 كے ذریعے عالج كی ضرورت ہو سكتی ہے۔ (scoliosis surgery)ه كیسوں میں آپریشن كچہے۔ 

  
 

 :حوالہ جات
 
 
 
 


