
ਬੇਕਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ 

ਬੇਕਰ ਮਾਸਪਸੇੀਆਂ ਦੀ ਡਾਇਸਟ੍ਰੋਫੀ ਕੀ ਹੈ? 

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮ ੇ(ਐਮ ਡ਼ੀ) ਦ਼ੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਕਿਨਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਿੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਨ ੂੰ  

ਿਮਜੋਰ ਿਰਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦਰਜੇ ਤ ੇਖਤਮ ਿਰਨ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣਦ ੇਹਨ। ਬਿੇਰ ਐੱਮ ਡ਼ੀ ਇਿ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਵਧਣ 
ਵਾਲੇ ਡ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿਾਣੇ ਿਾਂਦ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਮਡ਼ੀ ਹਨ ।  ਡ ਚਨੈ ਐਮ ਡ਼ੀ, ਇਹ ਿਵੇਲ ਮਰਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਭਾਕਵਤ ਿਰਦਾ 

ਹੈ (ਬਹੁਤ ਹ਼ੀ ਘੱਟ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨਾਲ)। 

ਇਸ ਤੱਥਸ਼ੀਟ ਕਵੱਚ: 

• ਬੇਿਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਖਤਮ ਹਣੋ ਦ਼ੀ ਬ਼ੀਮਾਰ਼ੀ ਦਾ ਿ਼ੀ ਿਾਰਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

• ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਿ਼ੀ ਹਨ? 

• ਬੇਿਰ MD ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ? 

• ਬੇਿਰ ਐੱਮ ਡ਼ੀ ਕਿੂੰ ਨ਼ੀ ਿੁ ਆਮ ਹੈ? 

• ਬੇਿਰ ਐਮਡ਼ੀ ਕਵਰਸੇ ਕਵੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਮਲਦ਼ੀ ਹੈ? 

• ਹਾਲਤ ਨ ੂੰ  ਿਾਬ  ਿਰਨ ਲਈ ਿ਼ੀ ਿ਼ੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ? 

• ਿ਼ੀ ਖੋਿ ਿ਼ੀਤ਼ੀ ਿਾ ਰਹ਼ੀ ਹੈ? 

• ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰ਼ੀ 
 

ਬੇਕਰ ਮਾਸਪਸੇੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਬੇਿਰ ਮਾਸਪੇਸ਼਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਬ਼ੀਮਾਰ਼ੀ, ਡਾਇਸਟਰਕੋਿਨ ਿ਼ੀਨ ਕਵੱਚ ਗਲਤ਼ੀ ਿਾਰਨ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਿ਼ੀਨ ਕਵੱਚ 

ਡਾਇਸਟਰੋਕਿਨ ਪਰੋਟ਼ੀਨ ਦ ੇਕਨਰਮਾਣ ਲਈ ਕਨਰਦੇਸ ਸਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ। ਡਾਇਸਟਰੋਕਿਨ ਪਰਟੋ਼ੀਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦ ੇ

ਸੁਿੜਨ ਵੇਲੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਦ ੇਿਾਈਬਰ ਦ਼ੀ ਰੱਕਖਆ ਿਰਦਾ ਹੈ। 
ਡ ਚਨੈ ਦ ੇਐਮ ਡ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੂੰ ਕਡਆ ਂਦ਼ੀਆ ਂਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਵੱਚ ਿਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਸਟਰੋਕਿਨ ਪਰਟੋ਼ੀਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ਼ੀ ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਕਿਰ ਇਹ 

ਕਬਲਿੁਲ ਿੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਿਰ ਐੱਮ ਡ਼ੀ ਕਵੱਚ ਡਾਇਸਟਰੋਕਿਨ ਪਰਟੋ਼ੀਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭਰਪ ਰ ਹੈ ਿਾਂ ਇਹ 

ਵੱਖਰੇ ਆਿਾਰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਿੇ ਵ਼ੀ ਿੁਝ ਹੱਦ ਤਿ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਸੱਟ ੇਵਿੋਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦ ੇਿਾਈਬਰ ਹੌਲ਼ੀ 

ਹੌਲ਼ੀ ਕਵਗੜਨ ਲੱਗ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਿਮਜੋਰ ਹੋ ਿਾਂਦ਼ੀਆਂ ਹਨ।   

 

ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? 



ਬੇਿਰ ਦ ੇMD ਦੇ ਰੋਗ ਦ਼ੀ ਪਛਾਣ ਦ਼ੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 11 ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦ਼ੀ ਸ਼ੀਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡ਼ੀ ਹੈ - ਿਈ ਵਾਰ ਇਲਾਿ  

ਬਚਪਨ ਕਵੱਚ ਿਾਂ ਬਾਲਗ ਉਮਰ ਕਵੱਚ ਵ਼ੀ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਿੁੱ ਲਹੇ  ਅਤੇ ਚ ਿਣ ੇਦੇ ਖੇਤਰ, 

ਪੱਟਾਂ ਅਤ ੇਮੋਕਿਆ ਂਤੋਂ ਸੁਰ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਮਜੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹ ਕਵਅਿਤ਼ੀ ਕਡੱਗ ੂੰ  ਕਡੱਗ ੂੰ  ਿਰਿੇ ਚੱਲ 

ਸਿਦਾ ਹੈ, ਆਪਣ਼ੀਆ ਂਪੱਬਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਪੇਟ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਨ ੂੰ  ਿੱਿ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਪਨ ਕਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਮ ਲ਼ੀ ਕਿਹੇ ਸੁਰ  ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ; ਅਿਸਰ ਿਸਰਤ ਿਰਨ ਵਲੇੇ ਅੂੰ ਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੜੱਲ ਪੈਣਾ 

ਆਕਦ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਪਕਹਲਾਂ ਪਕਹਲ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀਆਂ ਹਨ ਕਿਨਹ ਾਂ ਿਰਿੇ ਿੁੱ ਝ ਲੜਕਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਰਨਾ ਕਸੱਖਣ ਕਵੱਚ ਦੇਰ ਲਗਦ਼ੀ ਹੈ। 
ਬੇਿਰ ਐਮ ਡ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ੇਲੋਿ ਬਚਪਨ ਕਵੱਚ ਿਸਰਤ ਕਵੱਚ ਚੂੰ ਗੇ ਨਹੀਂ ਕਨਿਲਦ,ੇ ਅਤੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਸਿ ਲ਼ੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ 

ਕਵੱਚ ਵ਼ੀ ਸੂੰ ਘਰਸ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ, ਆਪਣ਼ੀ 13 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦ਼ੀ ਉਮਰ ਿਾਂ 20ਕਵਆ ਂਕਵੱਚ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ 

ਿਮਜੋਰ਼ੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸਟ ਹੋ ਿਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਤੇਜ ਤੁਰਨਾ, ਦੌੜਨਾ ਅਤ ੇਪੌੜ਼ੀਆਂ ਚੜਹਨਾ ਮੁਸਿਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ 

ਕਵੱਚ ਿਮਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰ਼ੀਆ ਂਚ਼ੀਜਾਂ ਚੁੱ ਿਣ ਕਵੱਚ ਮੁਸਿਲ ਹੋ ਸਿਦ਼ੀ ਹੈ। 
ਲੱਛਣਾਂ ਦ਼ੀ ਗੂੰ ਭ਼ੀਰਤਾ ਕਵਆਪਿ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਿਦ਼ੀ ਹੈ - ਿੁਝ ਆਦਮ਼ੀਆ ਂਨ ੂੰ  30 ਸਾਲ ਿਾਂ ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ ਵਹ਼ੀਲਚੇਅਰ 

ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ, ਿਦਕਿ ਿਈਆ ਂਨ ੂੰ  ਿਈ ਸਾਲ ਛਟੋ-ੇਛੋਟੇ ਸਾਧਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋ਼ੀ ਆਕਦ ਨਾਲ ਿੂੰ ਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਬੇਿਰ ਐਮਡ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬੂੰ ਦ ੇਆਪਣੇ 40ਵੇਂ ਿਾਂ 50ਵੇਂ ਦ ੇਦਹਾਿ ੇਿਾਂ ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ ਚੱਲਣ ਕਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੂੰਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਿਈ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਵਧੇਰੇ ਤੇਿ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 20ਵਾਂ ਿਾਂ 30ਵਾਂ ਦੇ ਕਵੱਚ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਿੁਝ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਿਮਜੋਰ ਅਤੇ ਨਿਾਰ਼ੀਆ ਂਹੋ ਿਾਂਦ਼ੀਆ ਂਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਮੋਿੇ, ਬਾਹਵਾਂ ਦਾ ਉਤਲਾ ਭਾਗ ਅਤੇ 
ਪੱਟਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਿੁਝ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ,ਂ ਿਦਕਿ ਦ ਿ਼ੀਆ ਂਘੱਟ ਿਮਜੋਰ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀਆਂ ਹਨ - ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਕਪੂੰਿਣ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀਆ ਂ

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਵੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਨਜਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। 

ਬੇਿਰ ਐਮਡ਼ੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਿਦ-ੇਿਦਾਈ ਂਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਿੜੱਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਛੱਡਿੇ ਦਰਦਨਾਿ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ। ਕਚਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ, 

ਬੋਲ਼ੀ ਅਤੇ ਕਨਗਲਣ ਅਤ ੇਅਣਚਾਹ਼ੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ (ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਖਾਨੇ ਅਤ ੇਕਪਸ਼ਾਬ ਵਾਸਤੇ) ਦ਼ੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਪਰ 

ਬੇਿਰ ਐੱਮ ਡ਼ੀ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 

ਇਹ ਿਾਨਣਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਿਰ ਐਮਡ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਿਸਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਦਲ ਦ਼ੀ ਮੁਸ਼ਿਲ ਅਤ ੇਲੂੰ ਮ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਲੇੇ ਪੱਕਿਆਂ ਦ਼ੀ ਮੁਸ਼ਿਲ ਆਉਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਸਰ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿਸ ੇਵ਼ੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਿਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦ,ੇ ਅਤੇ 
ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਦਾ ਕਧਆਨ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਕਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਿ ਅਿਸਰ ਿ਼ੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਿ ਖਾਸ ਿਾਰਨ ਹ ੈ

ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਹਰ ਿਲ਼ੀਕਨਿ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਿ ਕਵੱਚ ਰਕਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।   

 

ਬੇਕਰ ਐਮ ਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਕਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਕਿਸ ੇਵ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦ਼ੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਕਡਸਟਰੋਿ਼ੀ ਦ਼ੀ ਿਾਂਚ ਕਵੱਚ, ਡਾਿਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਮਰ਼ੀਜ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦ ੇਇਕਤਹਾਸ ਨ ੂੰ  ਲੈ 

ਿੇ ਸਰ਼ੀਰਿ ਮਆੁਇਨਾ ਸੁਰ  ਿਰਦੇ ਹਨ। ਿਾਂਚ ਿਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਵ਼ੀ ਟੈਸਟ ਿ਼ੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿ, ਿ਼ੀ ਮਰ਼ੀਜ ਦ਼ੀ 
ਿਮਜੋਰ਼ੀ ਦੇ ਿਾਰਨ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਵੱਚ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਬ  ਿਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਨਾੜ਼ੀਆਂ ਕਵੱਚ ਿਈੋ ਸਮੱਕਸਆ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 

ਹੋਈ। ਡਾਿਟਰ ਅਿਸਰ ਇਿ ਕਵਸੇਸ ਖ ਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦ਼ੀ ਮੂੰ ਗ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਸ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੀ ਿੇ ਟੈਸਟ ਿਕਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੀ ਿੇ 
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ਿਰ਼ੀਟਾਈਨ ਕਿਨਾਜ, ਐਜਂਾਈਮ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ ਿੋ ਖਰਾਬ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਕਵੱਚੋਂ ਕਰਸਦ਼ੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਸ਼ੀ ਿੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ ੈਤਾਂ 

ਇਹ ਇਿ ਸੂੰ ਿੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦ਼ੀ ਿਮਜੋਰ਼ੀ ਇਿ ਕਿਸਮ ਦ਼ੀਆ ਂਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਦ਼ੀ ਕਡਸਟਰਿੋ਼ੀ ਦੇ ਿਾਰਨ ਹੋ ਸਿਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਕਿਸ ੇਕਨਸਚਤ ਿਾਂਚ ਦ਼ੀ ਪਰਾਪਤ਼ੀ ਲਈ, ਡਾਇਸਟਰੋਕਿਨ ਿ਼ੀਨ ਦਾ ਡ਼ੀ ਐਨ ਏ ਟੈਸਟ ਖ ਨ ਦੇ ਨਮ ਨੇ ਤੋਂ ਕਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।  
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵੱਚ, ਕਸਰਿ ਡ਼ੀ ਐਨ ਏ ਟੈਸਟ ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਡਾਿਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਫ਼ੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ਼ੀ ਕਨਸਕਚਤਾ ਨਾਲ 

ਦੱਸ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿ਼ੀ ਬ਼ੀਮਾਰ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਬੇਿਰ ਿਾਂ ਡ ਚਨੇ ਐਮ ਡ਼ੀ ਦ਼ੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। 
 

ਬੇਕਰ ਐਮ ਡੀ ਕਕੁੰ ਨੀ ਕ  ਆਮ ਹੈ? 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮ ੇਦ਼ੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰ ੇਿਾਣਿਾਰ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੂੰ ਿਕੜਆ ਂ

ਤੋਂ ਕਮਲ਼ੀ ਕਰਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੂੰ ਦਾਿਾ ਲਗਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ 18,000 ਿੁੜ਼ੀਆ ਂਕਵੱਚੋਂ 1 ਕਵੱਚ ਅਤੇ ਹਰ 31,000 

ਮੁੂੰ ਕਡਆ ਂਕਵੱਚੋਂ 1 ਨ ੂੰ  ਿਨਮ ਤੋਂ ਹ਼ੀ ਬੇਿਰ ਐਮਡ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਤਮਿ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਡ ਚੇਨ ਐਮ ਡ਼ੀ 3,500 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਨਮ ਕਵੱਚੋਂ 

ਲਗਭਗ 1 ਨ ੂੰ  ਪਰਭਾਕਵਤ ਿਰਦ਼ੀ ਹੈ। 

 

ਬਕੇਰ ਐਮਡੀ ਕਵਰਸੇ ਕਵੱਚ ਕਕਵੇਂ ਕਮਲਦੀ ਹੈ? 

ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਕਲਆ ਂਕਵੱਚ, ਬੇਿਰ ਐਮਡ਼ੀ "ਐਿਸ-ਕਲੂੰ ਿਡ ਰ਼ੀਸਕੈਸਵ" ਨਾਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਕਵੱਚ ਕਮਲਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ 

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਪਰਭਾਕਵਤ ਮਾਦਾ ਿੈਰ਼ੀਅਰਜ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱੁਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੈਰ਼ੀਅਰਜ ਦੇ ਮੁੂੰ ਕਡਆ ਂਨ ੂੰ  

ਪਰਭਾਕਵਤ ਹੋਣ ਦ ੇ50:50 ਅਵਸਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਿੈਰ਼ੀਅਰਜ ਦ਼ੀਆਂ ਧ਼ੀਆਂ ਕਵੱਚ ਹਰ ਇਿ ਿੋਲ ਿੈਰ਼ੀਅਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 50:50 

ਅਵਸਰ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ।   

ਬੇਿਰ ਐੱਮ ਡ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਿ਼ੀਨ ਖਰਾਬ਼ੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਅਤ ੇਉਹ ਪਰਭਾਕਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਿਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 

ਬੱਕਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਿ਼ੀਨ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਦਣੇਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਿਰ ਐੱਮਡ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਧ਼ੀਆ ਂਿੈਰ਼ੀਅਰਜ ਵਾਲ਼ੀਆਂ 

ਹੁੂੰ ਦ਼ੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਯੋਗਤਾ ਨ ੂੰ  ਅਗਲ਼ੀ ਪ਼ੀੜਹ਼ੀ ਤੱਿ ਕਲਿਾ ਸਿਦ਼ੀਆ ਂਹਨ। 
ਬੇਿਰ ਐਮ ਡ਼ੀ ਵਾਲੇ ਿੁਝ ਲੋਿ ਇਸ ਸਕਥਤ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਮਾਕਪਆ ਂਤੋਂ ਕਵਰਾਸਤ ਕਵੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।  ਇਸ ਨ ੂੰ  ਬਇੇਖਕਤਆਰ਼ੀ 
ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ ਕਿਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਜੂੰ ਦਗ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹ਼ੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਵੱਚ ਅੂੰ ਡਾ ਿਾਂ ਭਰ ਣ ਦੇ ਡ਼ੀ ਐਨ ਏ 

ਕਵੱਚ ਇਿ ਬਤੇਰਤ਼ੀਬ ਗਲਤ਼ੀ ਹੋ ਿਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ।   

ਬੇਿਰ ਐਮ ਡ਼ੀ ਦ਼ੀ ਪੁਸਟ਼ੀ ਿ਼ੀਤ ੇਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਕਰਵਾਰ ਲਈ ਕਿਨਸ਼ੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ ਿ਼ੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਿਨਸ਼ੀ 
ਸਲਾਹ ਕਵਰਾਸਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਿਾਣਿਾਰ਼ੀ ਕਦੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ,  ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦ ਿ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰ,ੇ ਅਤੇ 'ਅਨੁਮਾਨ' (ਕਵਗਾੜ ਦ ੇ

ਸੂੰ ਭਾਵ਼ੀ ਨਤ਼ੀਿ)ੇ ਬਾਰ ੇਿਾਣਿਾਰ਼ੀ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਭਾਕਵਤ ਆਦਮ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤ ੇਭਣੈਾਂ ਿੈਰ਼ੀਅਰਜ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹੋ 

ਸਿਦ਼ੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟ ਿਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ। 
ਕਵਰਾਸਤ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰ਼ੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇਇਸ ਕਿਤਾਬਚ ੇਨ ੂੰ  ਪੜਹੋ:  http://www.mda-

net.md/docs/public/Genetic_Counselling.pdf 

http://www.mda-net.md/docs/public/Genetic_Counselling.pdf
http://www.mda-net.md/docs/public/Genetic_Counselling.pdf


ਹਾਲਤ ਨ ੁੰ  ਕਾਬ  ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

ਬਦਕਿਸਮਤ਼ੀ ਨਾਲ ਬੇਿਰ ਐਮ ਡ਼ੀ ਦਾ ਇਸ ਵਲੇੇ ਿੋਈ ਇਲਾਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅਤ ੇਪਰਬੂੰ ਧ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿੁਝ ਿ਼ੀਤਾ 

ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਿ ਪਰਭਾਵਸਾਲ਼ੀ ਇਲਾਿ ਲੱਭਣ ਦ਼ੀ ਿੋਕਸਸ ਿਰ ਰਹ਼ੀ ਹ ੈ(ਕਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇਹੇਿਾਂ ਦੇਖੋ)। 

ਕਨਯਮਤ ਿਸਰਤ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਬਣਾਉਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ, ਕਦਲ ਦ਼ੀ ਪਰਬੂੰ ਧ ਪਰਣਾਲ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਕਸਹਤਮੂੰਦ ਅਤੇ ਕਬਹਤਰ ਮਕਹਸ ਸ 

ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਿਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰ ੇਆਪਣ ੇਡਾਿਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਿਰੋ ਕਿ ਕਿੂੰ ਨ਼ੀ ਿੁ ਿਸਰਤ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦ਼ੀ ਿਸਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ਼ੀਆ ਹੈ। ਤੈਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣ਼ੀ ਦ਼ੀ ਿਸਰਤ ਅਿਸਰ ਿਸਰਤ ਦ਼ੀਆਂ ਚੂੰ ਗ਼ੀਆਂ 

ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਿਸਰਤ ਦੌਰਾਨ ਨਾੜਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਿੜੱਲਾਂ ਕਿਸ ੇਪੜਾਅ ਤੇ ਬਿੇਰ ਐਮ ਡ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਸਾਨ ਿਰ 

ਸਿਦ਼ੀਆ ਂਹਨ - ਖਾਸਤੌਰ ਤ ੇ13 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨ ੂੰ ।  ਿ ੇਉਹ ਬਹਤੁ ਮੁਸਿਲ ਮਕਹਸ ਸ ਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 
'ਨਾਈਟ ਸਪਕਲੂੰ ਟਸ' ਵਾਲਾ ਤਿਰਬਾ ਿ਼ੀਿ ਰਕਹ ਸਿਦਾ ਹੈ (ਪਲਾਸਕਟਿ ਸਪਕਲੂੰ ਟਸ, ਕਪੂੰ ਿਣ਼ੀਆ ਂਦ਼ੀਆ ਂਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਦ਼ੀ 

ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਨਰਮ ਕਖਚਾਈ) ਿਾਂ ਕਪੂੰ ਿਣ਼ੀਆ ਂਦ਼ੀਆ ਂਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਿਈ ਵਾਰ ਮਾਲਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। 

ਗਤ਼ੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼਼ੀਆਂ ਦ ੇਪੱਿੇ ਤੌਰ ਤ ੇਸੁਿੜਨ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਣ ਲਈ ਕਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪ਼ੀ ਦ਼ੀ ਕਸਿਾਰਸ 

ਿ਼ੀਤ਼ੀ ਿਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਸਪੇਸ਼਼ੀਆਂ ਤ ੇਰੇਕਸ਼ਆਂ ਦੇ ਪੱਿ ੇਤੌਰ ਤੇ ਸੁਿੜਨ ਨਾਲ ਿੋ ਬੇਅਰਾਮ਼ੀ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਗਤ਼ੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤ ੇਲਚਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਦੇ ਹਨ। ਿਸਰਤ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਕਵੱਚ ਿਰਨ ਲਈ ਤਿਵ਼ੀਜ ਿ਼ੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ 

ਹੇਿਲੇ ਭਾਗ ਤੇ ਬਰੇਕਸਜ ਵ਼ੀ ਿੁਝ ਲੋਿਾਂ ਦ਼ੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਿਦੋਂ ਮਾਸਪੇਸ਼਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੁੜਨਾ ਵੱਧ 

ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਿਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਿਰ਼ੀ ਿ਼ੀਤ਼ੀ ਿਾ ਸਿਦ਼ੀ ਹੈ।  

ਲੂੰ ਬ਼ੀ ਦ ਰ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਿ ਵਹ਼ੀਲਚੇਅਰ ਿਾਂ ਸਿ ਟਰ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗ਼ੀ।  ਇਥੇ 

ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵ਼ੀ ਹਨ ਿੋ ਲਾਹਵੇੂੰ ਦ ਹੋ ਸਿਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਿੁਝ ਿੂੰ ਮ ਨ ੂੰ  ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਅਤ ੇਿੂੰ ਮ ਦਵੋੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਤ ੇਿਾ ਸਿਦ ੇਹਨ। ਉਪਯੁਿਤ ਥੈਰੇਕਪਸਟ ਇਨਹ ਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦ ੇ

ਹਨ।   

ਬੇਿਰ ਐੱਮ ਡ਼ੀ ਕਵੱਚ ਿਈੋ ਖਾਸ ਖੁਰਾਿ ਿਾਂ ਪ ਰਿ ਿਈੋ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦ਼ੀ, ਕਿਰ ਵ਼ੀ ਿਬਜ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਣ ਲਈ ਭੋਿਨ 
ਤਰਲ ਅਤ ੇਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਾਈਬਰ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਿਰਿ ੇਿੇ ਗਤ਼ੀਸ਼ੀਲਤਾ ਤ ੇਪਾਬੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਧਆਨ 

ਕਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦ਼ੀ ਸਲਾਹ ਕਦੱਤ਼ੀ ਿਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਬੇਿਰ ਐੱਮ ਡ਼ੀ ਵਾਲੇ ਿੁੱ ਝ ਮੁੂੰ ਕਡਆਂ ਨ ੂੰ  ਪੜਹਾਈ ਦ਼ੀਆ ਂਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹਲਿ਼ੀਆ ਂਿਲੁਿ਼ੀਆਂ ਹ਼ੀ 

ਹੁੂੰ ਦ਼ੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿ ਲ ਕਵੱਚ ਿੁਝ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣ ਸਿਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਿੇ ਅਕਿਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  

ਪਛਾਨਣਾ ਅਤ ੇਸਹ਼ੀ ਕਵਕਦਅਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ। 



ਬੇਿਰ ਐੱਮਡ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਨੇਿ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼਼ੀ ਦ਼ੀ ਦਵਾਈ ਦ ੇਅਣਚਾਹੇ ਪਰਤ਼ੀਿਰਮ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਿ਼ੀਿਲ ਟ਼ੀਮ ਨ ੂੰ  ਸ ਕਚਤ ਿ਼ੀਤਾ ਕਗਆ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਿੋ ਿਕਟਲਤਾ ਬਚਾਈ ਿਾ ਸਿ ੇਿਾਂ ਿਲਦ਼ੀ ਇਲਾਿ 

ਿ਼ੀਤਾ ਿਾ ਸਿ।ੇ

ਬੇਿਰ ਐੱਮ ਡ਼ੀ ਕਵੱਚ ਿਾਰਡ਼ੀਓਮਾਇਓਪੈਥ਼ੀ (ਕਦਲ ਦ਼ੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਨ) ਆਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਿਾਰਸ ਿ਼ੀਤ਼ੀ 
ਿਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦ਼ੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਦਲ ਦੇ ਪੱਕਿਆਂ ਦ਼ੀਆ ਂਿਾਂਚਾਂ ਆਰੂੰਭ ਿਰਨ਼ੀਆਂ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀਆ ਂਹਨ। 

ਦਵਾਈਆ ਂਕਿਹੜ਼ੀਆਂ ਕਦਲ ਦੇ ਿਾਰਿ ਬੋਝ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਂਦ਼ੀਆਂ ਹਨ ਿਈ ਵਾਰ਼ੀ ਤਿਵ਼ੀਜ ਿ਼ੀਤ਼ੀਆਂ ਿਾਂਦ਼ੀਆ ਂਹਨ। ਬੇਿਰ ਐਮ 

ਡ਼ੀ ਦ ੇਿੈਰ਼ੀਅਰਜ ਨ ੂੰ  ਿਾਰਡ਼ੀਓਮਾਇਓਪੈਥ਼ੀ ਕਵਿਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਿੈਰ਼ੀਅਰਜ ਨ ੂੰ  ਿਵਾਨ਼ੀ ਦ਼ੀ ਅੱਲਹੜ ਉਮਰ 
ਕਵੱਚ ਿਾਂ ਆਰੂੰਭਿ ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ ਕਵੱਚ ਕਦਲ ਸਬੂੰ ਧ਼ੀ ਪ ਰਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਿੇ ਲੱਛਣ ਕਦਸਦੇ ਹੋਣ 
ਤਾਂ ਿਲਦ਼ੀ ਹ਼ੀ, ਿਾਂ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦ਼ੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਿ ਪੂੰਿ ਸਾਲਾਂ ਦ਼ੀ ਕਵੱਥ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰਾਉਣਾ 

ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਿਰ ਐੱਮ ਡ਼ੀ ਵਾਲੇ ਿਝੁ ਲੋਿਾਂ ਦ਼ੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਿਾਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦ਼ੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਿ ਿਮਜੋਰ 

ਹੋ ਸਿਦ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਵੱਚ ਿੁਝ ਮਦਦ ਦ਼ੀ ਜਰ ਰਤ ਪੈ ਸਿਦ਼ੀ ਹੈ।  ਆਮ ਤਰੌ ਤੇ ਰਾਤ ਵਲੇੇ ਹ਼ੀ ਇਸ 

ਕਵੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਾਬ ਸਾਮਲ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਖੂੰਘਣ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਵ਼ੀ ਿਮਜੋਰ ਹੋ ਸਿਦ਼ੀਆ ਂ

ਹਨ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਲਗ਼ਮ ਸਾਹ ਨਾਲ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਿਦ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਰੁਿਾਵਟ ਅਤੇ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਿਦ਼ੀ ਹੈ। 
ਇਿ ਿੂੰ ਤਰ ਕਿਸਨ ੂੰ  ਖੂੰ ਘ ਹਟਾਉਣ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੱਕਸਆ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਿਰ 

ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਿੋਰਟ਼ੀਿੋਸਟਰਾਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਔਸਤ ਸਮੇਂ ਿਈ ਸਾਲਾਂ ਤਿ ਚੱਲਣ ਲਈ ਡ ਚਨੇ ਐਮ ਡ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੂੰ ਕਡਆਂ ਦ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਿਰਨ ਲਈ ਲੱਭ਼ੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ। ਬੇਿਰ ਐੱਮ ਡ਼ੀ ਲਈ ਿੋਰਟ਼ੀਿਸੋਟਰਾਇਡ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਿੋਈ 
ਿਾਣਿਾਰ਼ੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਿੁਝ ਡਾਿਟਰ ਬੇਿਰ ਐਮ ਡ਼ੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗੂੰ ਭ਼ੀਰ ਿੇਸਾਂ ਲਈ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਖਤਰ ੇ
ਨ ੂੰ  ਕਧਆਨ ਕਵੱਚ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਿੋਰਟ਼ੀਿੋਸਟਰਾਇਡ ਕਲਖ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ।

ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ  

 ਿਲ਼ੀਨ਼ੀਿਲ ਟਰਾਇਲ - ਤੁਹਾਡ ੇਪਰਸਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ (www.mda.org.au/trials/index2.asp)

 ਮਰ਼ੀਿਾਂ ਦੇ ਰਕਿਸਟਰਾਂ (www.mda.org.au/registries) ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਲਗਾਓ
 ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਡ਼ੀ ਏ ਿੇਸਬੁੱ ਿ ਪੂੰ ਨੇ (www.facebook.com/MDA.MuscularDystrophyAustralia) ਦੇ ਦੋਸਤ

ਬਣ ਿੇ ਕਨਯਮਤ ਅੱਪਡੇਟ ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ।



 

ਬੈਕਰ (Becker) ਮੈਸਕਯੁਲਰ ਡੀਸਟ੍ਰ ੋਫੀ 

ਕਕਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਖਜੋ ਕੀਤੀ ਜਹ ਰਹੀ ਹ?ੈ 

ਅਟ੍ਰੋਕਫਨ (Utrophin) 

ਅਕਜਹਹ ਮੰਕਨਆ ਜਹਾਂਦਹ ਹੈ ਕਕ ਅਟ੍ਰੋਕਫਨ, ਛੋਟ੍ੀ ਮਹਤਰਹਵਹਾਂ ਕਵਿੱਚ ਸਹਡੇ ਸਰੀਰ ਕਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰੋਟ੍ੀਨ, ਡੂਸ਼ੈਨ ਐਂਡ ਬੈਕਰ ਐਮ.ਡੀ. 

(Duchenne and Becker MD) ਨਹਲ ਗ੍ਰਸਤ ਮੰੁਕਡਆਾਂ ਕਵਿੱਚ ਡਹਈਸਟ੍ਰ ੋਕਫਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਹ ਕਰਨ ਕਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦਹ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਦੋਵੇਂ 

ਪ੍ਰੋਟ੍ੀਨਹਾਂ ਦੀ ਬਨਹਵਟ੍ ਇਕੋ ਕਜਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਹਾਂ ਦੇ ਕਹਰਜ ਇਕੋ ਕਜਹੇ ਜਹਪ੍ਦੇ ਹਨ। ਡਹਈਸਟ੍ਰ ੋਕਫਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਹਲੇ ਚੂਕਹਆਾਂ ਅਤੇ ਕੁਿੱਤੀਆਾਂ ਕਵਿੱਚ 

ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਨਹਲ ਇਹ ਪ੍ਤਹ ਲਕਗ੍ਆ ਹੈ ਕਕ ਅਟ੍ਰੋਕਫਨ ਪ੍ਰੋਕਟ੍ਨ ਦੇ ਵਿੱਧਦੇ ਪ੍ਿੱਧਰ ਮਹਸਪ੍ੇਸ਼ੀਆਾਂ ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਹਲੇ ਨੁਕਸਹਨ ਦੀ ਰੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟ੍ੀ ਕਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੈਮ ਕੇ ਡੇਕਵਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗ੍ਸ਼ਹਲਹ 25 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਹਲਹਾਂ ਤੋਂ ਅਟ੍ਰੋਕਫਨ ਬਹਰੇ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਹਲ ਹੀ ਦੇ 

ਸਹਲਹਾਂ ਕਵਿੱਚ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਹਇਓਟ੍ੈਕਨਹਲੌਜੀ ਕੰਪ੍ਨੀ Summit plc ਦੇ ਨਹਲ ਸਕਹਯੋਗ੍ ਕਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਿੱਕ ਭਰੋਸਹ ਦੇਣ ਵਹਲੀ ਦਵਹ – ਕਜਸਨੰੂ 

SMT C1100 ਕਕਹਹ ਜਹਾਂਦਹ ਹੈ - ਦਹ ਪ੍ਤਹ ਲਗ੍ਹਇਆ ਹੈ ਜੋ ਡੂਸ਼ੈਨ ਐਮ.ਡੀ. ਵਹਲੇ ਇਿੱਕ ਚੂਹੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਕਵਿੱਚ ਅਟ੍ਰੋਕਫਨ ਦੀ ਮਹਤਰਹ ਨੰੂ ਵਧਹਉਣ ਕਵਿੱਚ 

ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। SMT C1100 ਹੁਣ ਕਲੀਕਨਕਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ੜਹਵਹਾਂ ਕਵਿੱਚ ਹੈ – ਕਸਹਤਮੰਦ ਵਲੰਟ੍ੀਅਰਹਾਂ ਕਵਿੱਚ ਫੇਸ 1 ਦੇ ਟ੍ਰਹਇਲ 

ਕਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜਹਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2013 ਕਵਿੱਚ ਡੂਸ਼ੈਨ ਐਮ.ਡੀ. ਵਹਲੇ 12 ਮੰੁਡੀਆਾਂ ਕਵਿੱਚ ਦਵਹਈ ਦੀ ਜਹਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਸ 1b ਦਹ 

ਟ੍ਰਹਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਹ ਕਗ੍ਆ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਹਇਲ ਦਵਹਈ ਦੀ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਦੀ ਅਿੱਗ੍ੇ ਹੋਰ ਜਹਾਂਚ ਕਰੇਗ੍ਹ ਅਤੇ ਵਿੱਕਡਆਾਂ ਟ੍ਰ ਹਇਲਹਾਂ ਕਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਹਣ ਵਹਲੀ 

ਖੁਰਹਕ ਦਹ ਕਨਰਧਹਰਨ ਕਰੇਗ੍ਹ। ਵਧੇਰੀ ਜਹਣਕਹਰੀ ਦੀ ਵੈੈੱਬ-ਸਹਈਟ੍ (http://www.summitplc.com/) ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।           

ਕਦਲ ਲਈ ਕਬਹਤਰ ਦੇਖਭਹਲ  

ਬੈਕਰ ਐਮ.ਡੀ. ਦੀ ਕਜਆਦਹਤਰ ਖੋਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਹਾਂ ਕਵਿੱਚ ਮੁਿੱਖ ਸਮਿੱਕਸਆਵਹਾਂ ਪ੍ੈਦਹ ਕਰਨ ਵਹਲੀ ਕਹਰਕਡਓਮੋਏਪ੍ੈਥੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਲਹਜ ਤੇ ਕੇਂਕਦਰਤ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੋਜਕਹਰ ਉਪ੍ਲਬਧ ਦਵਹਈਆਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਮਸ਼ਰਨਹਾਂ ਦੀ ਭਹਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਤਹ ਲਗ੍ਹਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਕ 

ਇਲਹਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਹ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਹਾਂ ਕਕਹੜਹ ਹੈ। ਕਵਕਗ੍ਆਨੀ ਕਦਲ ਦਹ ਇਲਹਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਾਂ ਦਵਹਈਆਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।    

ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਹਅ ਨੰੂ ਵਧਹਉਣਹ  

ਪ੍ਰਯੋਗ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਵਖਹਇਆ ਹੈ ਕਕ ਜਦੋਂ ਡਹਈਸਟ੍ਰ ੋਕਫਨ ਮਹਸਪ੍ੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗ੍ਹਇਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਮਹਸਪ੍ੇਸ਼ੀ ਕਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕਲਜਹਉਣ ਵਹਲੀਆਾਂ ਨਹੜੀਆਾਂ ਇਸ ਕੰਮ 

ਦੌਰਹਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹਲ ਫੈਲਦੀਆਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਜਸ ਕਰਕੇ ਮਹਸਪ੍ੇਸ਼ੀਆਾਂ ਕਵਿੱਚ ਥਕਹਵਟ੍ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਹਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀਆਾਂ ਨਹੜੀਆਾਂ ਨੰੂ 

ਫੈਲਹਉਣ ਵਹਲੀਆਾਂ ਦਵਹਈਆਾਂ, ਕਜਨ੍ਹਾਂ ਬਹਰੇ ਡਹਕਟ੍ਰੀ ਸਲਹਹ ਆਮ-ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲੰਗ੍ ਖੜ੍ਹ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਵਕਹਰ ਜਹਾਂ ਪ੍ਲਮਨਰੀ ਦੇ ਮਹਮਲੇ ਕਵਿੱਚ ਕਦਿੱਤੀ 

ਜਹਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਕਲੀਕਨਕਲ ਟ੍ਰਹਇਲ ਬੈਕਰ ਐਮ.ਡੀ ਲਈ ਪ੍ਕਹਲਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਹ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ।  Sildenafil (Viagra - ਕਵਯਹਗ੍ਰਹ) ਦੇ ਟ੍ਰ ਹਇਲ ਨੰੂ 2013 

ਕਵਿੱਚ ਇਸਲਈ ਮੁਅਿੱਤਲ ਕੀਤਹ ਕਗ੍ਆ ਸੀ ਕਕਉਂਕਕ ਕਦਲ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਕਹਰਹਤਮਕ ਅਸਰ ਪ੍ੈ ਕਰਹਹ ਸੀ। Tadalafil(Cialis) ਦੇ ਟ੍ਰਹਇਲ ਕਵਿੱਚ ਇਹ 

ਪ੍ਹਇਆ ਕਗ੍ਆ ਹੈ ਕਕ ਇਸ ਦਵਹਈ ਨਹਲ ਟ੍ਰਹਇਲ ਕਵਿੱਚ ਭਹਗ੍ ਲੈਣ ਵਹਲੇ ਨੌਂ  ਕਵਿੱਚੋਂ ਅਿੱਠ ਲੋਕਹਾਂ ਕਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਹ ਸਹੀ ਵਹਹਅ ਮੁੜ ਕਹਇਮ ਹੋ ਸਕੀਆ ਸੀ। 

ਟ੍ਰਹਇਲ ਕਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਹਈ ਦੀ ਮਹਸਪ੍ੇਸ਼ੀ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਿੱਧਰਹਾਂ ਨੰੂ ਮਹਕਪ੍ਆ ਸੀ ਜਦਕਕ ਮਰੀਜ਼ਹ ਨੇ ਹੈਂਡਕਗ੍ਰਪ੍ ਸੰਬੰਧੀ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ 

ਪ੍ਰੇਰਨਹ ਦੇਣ ਵਹਲੀ ਗ੍ਿੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰ ਬੈਕਰ ਐਮ.ਡੀ. ਨਹਲ ਗ੍ਰਸਤ ਮਰੀਜ਼ਹਾਂ ਲਈ tadalafil ਦਹ ਸੁਝਹਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਹਾਂ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਜਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਨਰਧਹਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਧਐਨ ਦੀ ਯੋਜਨਹ ਬਣਹਈ ਜਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਮਹਸਪ੍ੇਸ਼ੀ ਕਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਹਅ ਨੰੂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਨਹਲ ਬੈਕਰ 

ਮੈਸਕਯੁਲਰ ਡੀਸਟ੍ਰ ੋਫੀ ਤੋਂ ਪ੍ੀਕੜਤ ਲੋਕਹਾਂ ਦੇ ਲਿੱਛਣਹਾਂ ਕਵਿੱਚ ਸੁਧਹਰ ਹੋਵੇਗ੍ਹ ਜਹਾਂ ਨਹੀਂ।          

ਮਹਓਸਟ੍ੇਕਟ੍ਨ (Myostatin)  

ਬੈਕਰ ਐਮ.ਡੀ. ਦੇ ਇਲਹਜ ਦਹ ਕਵਕਹਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਕਹਰਜਨੀਤੀ ਮਹਸਪ੍ੇਸ਼ੀ ਦੇ ਕਵਕਹਸ ਨੰੂ ਵਧਹਉਣਹ ਹੈ। ਅਕਜਹਹ ਕਰਨ ਦਹ ਇਿੱਕ ਤਰੀਕਹ 

ਮਹਸਪ੍ੇਸ਼ੀ ਕਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਵਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਦਖਲ ਦੇਣਹ ਹੈ ਕਜਸ ਨਹਲ ਮਹਸਪ੍ੇਸ਼ੀ ਦਹ ਕਵਕਹਸ ਰੂਕ ਜਹਵੇ ਤਹਾਂਜੋ ਮਹਸਪ੍ੇਕਸ਼ਆਾਂ ਆਕਹਰ ਦੀ 

ਸਧਹਰਨ ਸੀਮਹ ਤਕ ਹੀ ਬਕਣਆਾਂ ਰਕਰਣ। ਇਸ ਕਵਿੱਚ ਮਹਓਸਟ੍ੇਕਟ੍ਨ ਕਕਹਹ ਜਹਣ ਵਹਲਹ ਪ੍ਰੋਟ੍ੀਨ ਸ਼ਹਕਮਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਸਪ੍ੇਸ਼ੀ ਦੇ ਕਵਕਹਸ ਨੰੂ ਰੋਕਦਹ 

ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਸਪ੍ੇਸ਼ੀ ਕਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਹਸ ਸੰਵੇਦਕਹਾਂ ਨੰੂ ਬੰਨ੍ ਕੇ ਰਿੱਖਦਹ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਆ ਕਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਨਹਲ ਮਹਸਪ੍ੇਸ਼ੀ ਦੇ ਕਵਕਹਸ ਅਤੇ ਤਹਕਤ ਕਵਿੱਚ 

ਵਹਧਹ ਹੋ ਸਕਦਹ ਹੈ।       

http://www.summitplc.com/


ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਿੱਕ ਟ੍ਰ ਹਇਲ ਪ੍ਕਹਲਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਹ ਜਹ ਚੁਿੱਕਹ ਹੈ। MYO-029 ਕਹੇ ਜਹਣ ਵਹਲੀ ਇਿੱਕ ਐਂਟ੍ੀਬੌਡੀ ਦਹ ਇਸਤੇਮਹਲ ਬੈਕਰ, 

ਕਲੰਬ-ਗ੍ਰਡਲ (ਅੰਗ੍-ਪ੍ੇਟ੍ੀ) ਅਤੇ ਫੈਸੀਓਸਕੇਕਪ੍ਲੋਹਯੁਮਰਲ (ਮੰੂਹ, ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਬਹਾਂਹ ਸੰਬੰਧੀ) ਮੈਸਕਯੁਲਰ ਡੀਸਟ੍ਰ ੋਫੀ ਨਹਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਹਾਂ ਕਵਿੱਚ 

ਮਹਓਸਟ੍ੇਕਟ੍ਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਹ ਕਗ੍ਆ ਸੀ। ਇਸ ਛੋਟ੍ੇ ਟ੍ਰਹਇਲ ਕਵਿੱਚ ਭਹਗ੍ ਲੈਣ ਵਹਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਹਾਂ ਕਵਿੱਚ ਮਹਸਪ੍ੇਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ੁੰਜ ਕਵਿੱਚ 

ਥੋੜਹ ਵਹਧਹ ਪ੍ਹਇਆ ਕਗ੍ਆ ਸੀ ਪ੍ਰ ਮਹਸਪ੍ੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਹਕਤ ਕਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਹਧਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਹਇਆ ਕਗ੍ਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਟ੍ਪ੍ਣੀ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਸੀ ਕਕ ਹੋਰ ਵਿੱਧ 

ਤਹਕਤਵਰ ਮਹਓਸਟ੍ੇਕਟ੍ਨ ਇਕਨਕਹਬਟ੍ਰਜ਼ (ਅਵਰੋਧਕਹਾਂ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਾਂ ਦਵਹਈਆਾਂ ਕਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਜਹਰੀ ਹੈ।      

USA ਕਵਿੱਚ ਖੋਜਕਹਰ ਜੀਨ ਥੇਰੇਪ੍ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਹਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਹਓਸਟ੍ੇਕਟ੍ਨ ਨੰੂ ਇੰਨਹੇਕਬਟ੍ (ਰੋਕਣ) ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਵਿੱਚ 

ਫਹਕਲਸਟ੍ਕਟ੍ਨ ਕਹੇ ਜਹਣ ਵਹਲੇ ਪ੍ਰੋਟ੍ੀਨ ਦੇ ਪ੍ਿੱਧਰਹਾਂ ਨੰੂ ਵਧਹਉਣਹ ਸ਼ਹਕਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟ੍ੀਨ ਮਹਓਸਟ੍ੇਕਟ੍ਨ ਨੰੂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਵਹਲਹ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰੋਟ੍ੀਨ 

ਹੈ। ਮਹਸਪ੍ੇਸ਼ੀ ਦੇ ਸੈੈੱਲਹਾਂ ਕਵਿੱਚ ਫਹਕਲਸਟ੍ਕਟ੍ਨ ਜੀਨ ਪ੍ਹਉਣ ਲਈ ਨੁਕਸਹਨ ਨਹ ਕਰਨ ਵਹਲੇ ਇਿੱਕ ਵਹਇਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਹਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਕਨਰਦੇਸ਼ਹਾਂ ਦਹ ਇਸਤੇਮਹਲ ਫਹਕਲਸਟ੍ਕਟ੍ਨ ਪ੍ਰੋਟ੍ੀਨ ਬਣਹਉਣ ਲਈ ਕੀਤਹ ਜਹਾਂਦਹ ਹੈ। ਬੈਕਰ ਮੈਸਕਯੁਲਰ ਡੀਸਟ੍ਰ ੋਫੀ ਅਤੇ ਮਹਸਪ੍ੇਸ਼ੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਹੋਰ 

ਸਮਿੱਕਸਆ, ਕਜਸਨੰੂ ਇੰਕਲੂਜ਼ਨ ਬਹਡੀ ਮਹਓਸਹਇਕਟ੍ਸ ਕਕਹੰਦੇ ਹਨ, ਨਹਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਹਾਂ ਕਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜਹਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਸ 1 ਦਹ ਕਲੀਕਨਕਲ ਟ੍ਰਹਇਲ 

ਕੀਤਹ ਜਹ ਕਰਹਹ ਹੈ। ਫਹਕਲਸਟ੍ਕਟ੍ਨ ਟ੍ਰਹਇਲ ਬਹਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਹਣਕਹਰੀ ਇਸ ਵੈੈੱਬ-ਸਹਈਟ੍ ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। 

[http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01519349]         

ਸਟ੍ੀਰੌਇਡ ਦਵਹਈਆਾਂ 

ਪ੍ਰਡਨੀਸੋਲੋਨ ਵਰਗ੍ੇ ਸਟ੍ੀਰੌਇਡ ਵਰਤਮਹਨ ਕਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਕਜਹੀਆਾਂ ਦਵਹਈਆਾਂ ਹਨ ਕਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਹਲ ਨਹਲ ਡੂਸ਼ੈਨ ਮੈਸਕਯੁਲਰ ਡੀਸਟ੍ਰ ੋਫੀ ਕਵਿੱਚ 

ਮਹਸਪ੍ੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਧਣ ਨੰੂ ਘਿੱਟ੍ ਕਰਨਹ ਪ੍ਰਮਹਕਣਤ ਕੀਤਹ ਕਗ੍ਆ ਹੈ। ਪ੍ਰ, ਆਮ-ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਕਰ ਐਮ.ਡੀ. ਨਹਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਪ੍ਰਯੋਗ੍ ਦੀ ਸਲਹਹ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱਤੀ ਜਹਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਅਕਜਹਹ ਮੰਕਨਆ ਜਹਾਂਦਹ ਹੈ ਕਕ ਇਸਦਹ ਫਹਇਦਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਹਲੇ ਨੁਕਸਹਨਦੇਹ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਹਵਹਾਂ ਤੋਂ 

ਵਿੱਧ ਫਹਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ੍ਹ, ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਹਨਦੇਹ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਹਵ ਬਹੁਤ ਗ੍ੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵਿੱਚ ਸ਼ਹਕਮਲ ਹਨਾ ਭਹਗ੍ ਵਿੱਧਣਹ, ਸੁਭਹਅ 

ਕਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਕਵਕਹਸ ਕਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਨਹਜ਼ੁਕ ਹਿੱਡੀਆਾਂ, ਮੋਕਤਆਕਬੰਦ, ਹਹਈ ਬਲਿੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਡਹਇਬੀਟ੍ੀਜ਼ ਅਤੇ ਛੂਤ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ ਵਿੱਧ ਸੰਭਹਵਨਹਵਹਾਂ 

ਸ਼ਹਕਮਲ ਹਨ।       

USA ਕਵਿੱਚ ਖੋਜਕਹਰਹਾਂ ਨੇ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਦਵਹਈ ਦਹ ਪ੍ਤਹ ਲਗ੍ਹਇਆ ਹੈ ਕਜਹੜੀ ਪ੍ਰਡਨੀਸੋਲੋਨ ਵਰਗ੍ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੂਕਹਆਾਂ ਕਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜਹਾਂਚ ਕੀਤੀ 

ਗ੍ਈ ਤਹਾਂ ਕੋਈ ਕਚੰਤਹਜਨਕ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਹਵ ਨਹੀਂ ਪ੍ਹਏ ਗ੍ਏ ਹਨ। ਕਲਹਹਜ਼ਹ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਕਰ ਐਮ.ਡੀ. ਵਰਗ੍ੀਆਾਂ ਮੈਸਕਯੁਲਰ ਡੀਸਟ੍ਰ ੋਫੀ ਦੇ ਹੋਰ 

ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਕਹਰਹਾਂ ਦਹ ਇਲਹਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਮਹਨ ਕਵਿੱਚ ਡੂਸ਼ੈਨ ਐਮ.ਡੀ. ਦਹ ਇਲਹਜ ਕਰਨ ਵਹਲੇ ਸਟ੍ੀਰੌਇਡਹਾਂ ਦੀ 

ਥਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੂਕਹਆਾਂ ਕਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਕਧਐਨ ਕਵਿੱਚ VBP15 ਕਕਹ ਜਹਣ ਵਹਲੀ ਦਵਹਈ ਨੁਕਸਹਨਦੇਹ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਹਵਹਾਂ ਦੇ ਕਬਨਹਾਂ ਪ੍ਰਡਨੀਸੋਲੋਨ ਤੋਂ 

ਕਬਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪ੍ਹਈ ਗ੍ਈ ਹੈ। VBP15 ਦੇ ਕਲੀਕਨਕਲ ਟ੍ਰਹਇਲਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਹ ਬਣਹਈ ਜਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2014ਕਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ 

ਸੰਭਹਵਨਹ ਹੈ।      

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟ੍ੀਰੌਇਡ  ਖੋਜ ਬਹਰੇ MDA ਦੀ ਵੈੈੱਬ-ਸਹਈਟ੍ (http://mda.org.au/research/steroidalt.asp) ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਹਣਕਹਰੀ ਪ੍ਰਹਪ੍ਤ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸੋਜ ਅਤੇ ਜਲੂਣ ਨੰੂ ਘਿੱਟ੍ ਕਰਨਹ  

ਉਹ ਖੋਜ ਕਜਹੜੀ ਮਹਸਪ੍ੇਸ਼ੀਆਾਂ ਕਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਜਲੂਣ ਨੰੂ ਘਿੱਟ੍ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਸਪ੍ੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੜ ਉਤਪ੍ਨ ਹੋਣ ਕਵਿੱਚ ਸੁਧਹਰ ਕਲਆਉਣ ਦੇ ਕੇਂਕਦਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 

ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਉਹ ਖੋਜ ਕਜਸ ਲਈ MDA ਧਨ-ਰਹਸ਼ੀ ਕਦੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਹਲ ਵੀ ਬੈਕਰ ਐਮ.ਡੀ. ਕਵਿੱਚ ਮਹਸਪ੍ੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਗੰ੍ਭੀਰਤਹ ਨੰੂ ਘਿੱਟ੍ ਕਰਨ 

ਕਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕਕਸੇ ਇਲਹਜ ਦਹ ਪ੍ਤਹ ਲਗ੍ਹਇਆ ਜਹ ਸਕਦਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੋਜ ਬਹਰੇ ਹੋਣ ਜਹਣਕਹਰੀ ਦੀ ਵੈੈੱਬ-ਸਹਈਟ੍ 

(http://www.nmdrc.org/) ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਅਟ੍ਹਲਯੂਰੈਨ (Ataluren) 

ਅਟ੍ਹਲਯੂਰੈਨ (ਕਜਸਨੰੂ ਪ੍ਕਹਲਹਾਂ ਕਕਹਹ ਜਹਾਂਦਹ ਸੀ) ਮੰੂਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਲਤੀ ਜਹਣ ਵਹਲੀ ਇਿੱਕ ਦਵਹਈ ਹੈ ਜੋ ਜੈਨੇਕਟ੍ਕ ਕੋਡ ਕਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਖਹਸ ਕਕਸਮ ਦੀ 

ਗ੍ਲਤੀ ਤੇ ਕੇਂਕਦਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਜਸਨੰੂ ਨਹਨਸੇਂਸ ਮਯੁਟ੍ੇਸ਼ਨ ਕਕਹਹ ਜਹਾਂਦਹ ਹੈ। ਅਕਜਹਹ ਤਦੋਂ ਹੁੰਦਹ ਹੈ ਜਦ ਜੀਨ ਦੇ ਅਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਟ੍ਹਪ੍ ਕਸਗ੍ਨਲ ਮੌਜੂਦ 

ਹੁੰਦਹ ਹੈ। ਅਟ੍ਹਲਯੂਰੈਨ ਸੈੈੱਲ ਨੰੂ ਇਸ ਸਟ੍ਹਪ੍ ਕਸਗ੍ਨਹਲ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਹਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਕਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਨ ਕਵਿੱਚ ਸ਼ਹਕਮਲ ਪ੍ੂਰੇ ਕਨਰਦੇਸ਼ਹਾਂ ਨੰੂ 

ਪ੍ੜ੍ਣਹ ਜਹਰੀ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਬੈਕਰ ਐਮ.ਡੀ. ਨਹਲ ਗ੍ਰਸਤ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ੍ ਲੋਕਹਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹ ਮਯੁਟ੍ੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਹ ਹੈ। ਡੂਸ਼ੈਨ ਐਮ.ਡੀ. ਲਈ ਅਟ੍ਹਲਯੂਰੈਨ ਦਹ 

ਪ੍ਰੀਖਣ ਫੇਸ 2b ਦੇ ਕਲੀਕਨਕਲ ਟ੍ਰਹਇਲ ਕਵਿੱਚ ਕੀਤਹ ਕਗ੍ਆ ਹੈ ਕਜਸ ਕਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਹਇਆ ਕਗ੍ਆ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਪ੍ੈਦਲ ਚਿੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰਥਹ ਕਵਿੱਚ ਹੋਣ 

ਵਹਲੀ ਕਮੀ ਦੀ ਦਰ ਨੰੂ ਹੌਲਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਕਰਣਹਮਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟ੍ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਡੇ ਫੇਸ 3 ਦਹ ਟ੍ਰ ਹਇਲ ਚਿੱਲ ਕਰਹਹ ਹੈ। ਹਹਲਹਾਂਕਕ ਬੈਕਰ 

ਐਮ.ਡੀ. ਨਹਲ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੰੁਡੇ ਕਲੀਕਨਕਲ ਟ੍ਰਹਇਲਹਾਂ ਕਵਿੱਚ ਭਹਗ੍ ਲੈਣ ਕਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਵਹਈ ਨੰੂ ਬੇਚਣ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ 

ਕਦਿੱਤੀ ਜਹਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।          

http://mda.org.au/research/steroidalt.asp


ਅਟ੍ਹਲਯੂਰੈਨ ਫੇਸ 2b ਟ੍ਰਹਇਲ ਕਵਿੱਚ ਵੇਕਖਆ ਕਗ੍ਆ ਸੁਧਹਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਹ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਸਮਹਲ ਕਹਰਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਹਲੀਆਾਂ ਅਕਜਹੀਆਾਂ ਦਵਹਈਆਾਂ ਦਹ 

ਪ੍ਤਹ ਲਗ੍ਹਉਣ ਬਹਰੇ ਖੋਜ ਜਹਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਧ ਕਹਰਗ੍ਰ ਹੋਣ।     

ਸਟ੍ੈਮ ਸੈੈੱਲ  

ਹਹਲਹਾਂਕਕ ਮੈਸਕਯੁਲਰ ਡੀਸਟ੍ਰ ੋਫੀ ਲਈ ਵਰਤਮਹਨ ਕਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਹਕਣਤ ਸਟ੍ੈਮ ਸੈੈੱਲ ਥੇਰੇਪ੍ੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਯੋਗ੍ਸ਼ਹਲਹ ਕਵਿੱਚ ਖੋਜ ਜਹਰੀ ਹੈ। 

ਸਟ੍ੈਮ ਸੈੈੱਲ ਖੋਜ ਬਹਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਹਣਕਹਰੀ ਇਿੱਥੇ ਪ੍ਹਓਾ  

TREAT-NMD ਵੈੈੱਬ-ਸਹਈਟ੍ [http://www.treat-nmd.eu/dmd/research-overview/cell-therapy/] ਤੇ ਸੈੈੱਲ ਥੇਰੇਪ੍ੀ ਖੋਜ ਸੰਬੰਧੀ 

ਸੰਖੇਪ੍ ਜਹਣਕਹਰੀ 

ਕਵਕਗ੍ਆਨੀ, ਕਕਲਨੀਕਸ਼ਅਨ ਅਤੇ ਸਟ੍ੈਮ ਸੈੈੱਲ “ਥੇਰੇਪ੍ੀਆਾਂ” ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਵਧਹਨੀ ਬਰਤਨ ਦੀ ਸਲਹਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ 

[http://www.mda.org.au/research/stemcelltherapy.asp] 

ਕਧਆਨ ਕਦਓਾ ਖੋਜ ਤੇਜ਼ ਗ੍ਤੀ ਨਹਲ ਅਿੱਗੇ੍ ਵਿੱਧ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਇਸਲਈ ਹ ੋਸਕਦਹ ਹ ੈਕਕ ਖੋਜ ਦਹ ਇਹ ਸਹਰ ਤੁਹਹਡੇ ਇਹ ਜਹਣਕਹਰੀ ਪ੍ੜ੍ਣ ਸਮੇਂ ਅਪ੍-ਟੂ੍-

ਡੇਟ੍ (ਤਹਜ਼ਹ) ਨਹ ਹੋਵੇ।  

ਵਧਰੇੀ ਜਹਣਕਹਰੀ 
 ਡੂਸ਼ੈਨ ਐਮ.ਡੀ. ਨਹਲ ਸੰਬੰਕਧਤ ਜਹਣਕਹਰੀ ਪ੍ਰਦਹਨ ਕਰਨ ਲਈ MDA ਦਹ ਇਿੱਕ ਪ੍ੋਰਟ੍ਲ ਹੈ - MD-NET (www.mda-net.md), 

ਕਜਸ ਕਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਰੀ ਜਹਣਕਹਰੀ ਸ਼ਹਕਮਲ ਹੈ ਜੋ ਬੈਕਰ ਐਮ.ਡੀ. ਲਈ ਵੀ ਉਕਚਤ ਹੈ। 

 Clinical trials – ਤੁਹਹਡੇ ਸਵਹਲਹਾਂ ਦੇ ਜਵਹਬ (www.mda.org.au/trials/index2.asp) 

 ਮਰੀਜ਼ ਰਕਜਸਟ੍ਰੀਆਾਂ ਬਹਰੇ ਪ੍ਤਹ ਲਗ੍ਹਓ (www.mda.org.au/registries) 

 MDA Facebook ਪ੍ੇਜ਼ (www.facebook.com/MDA.MuscularDystrophyAustralia) ਦੇ ਫਰ ੇਂਡ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਕਹਇਦਹ 

ਅਪ੍ਡੇਟ੍ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਹਡੇ ਕੋਈ ਸਵਹਲ ਹਨ, ਤਹਾਂ ਕਿਪ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਹਡੇ ਨਹਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋਾ 

ਈ-ਮੇਲ: info@mda.org.au 

ਫੋਨ: (03) 9320 9555 

14ਅਪ੍ਰੈਲ 2014ਨੂ ੰਮੜੁ ਸਧੋ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ  
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