
ΜΥΪΚΗ ∆ΥΣΤΡΟΦΙΑ ΤΥΠΟΥ DUCHENNE 
 
Τι είναι η µυϊκή δυστροφία (Μ∆) τύπου Duchenne; 
 
Υπάρχουν πολλοί τύποι Μ∆ και όλοι προκαλούνται από ελαττώµατα στα 
γονίδια (οι κληρονοµικές µονάδες που µεταβιβάζουν οι γονείς στα παιδιά 
τους) και προκαλούν προοδευτική µυϊκή αδυναµία επειδή τα µυϊκά κύτταρα 
καταστρέφονται και σταδιακά χάνονται. Ο τύπος Duchenne επιδρά µόνο στα 
αγόρια (µε πολύ σπάνιες εξαιρέσεις) και είναι γνωστό ότι κάποιο πρόβληµα σ' 
αυτό το γονίδιο προκαλεί κάποιο ελάττωµα σε µία και µοναδική σηµαντική 
πρωτεΐνη στους µυϊκούς ιστούς που λέγεται δυστροφίνη.  
 
Για το γενικό πληθυσµό, ο κίνδυνος να έχετε επηρεασµένο παιδί είναι 
περίπου µία σε κάθε 3500 γεννήσεις αγοριών.  
 
Πόσο σοβαρή είναι;  
 
Αυτή είναι µία πολλή σοβαρή πάθηση. Τα περισσότερα επηρεασµένα αγόρια 
παρουσιάζουν τα πρώτα σηµάδια δυσκολιών στο περπάτηµα όταν είναι 
µεταξύ ενός και τριών χρονών. Συνήθως δεν µπορούν να τρέξουν ή να 
πηδήξουν όπως οι συνοµήλικοί τους, συχνά δυσκολεύονται πολύ να ανεβούν 
σκαλοπάτια και χρειάζονται χειρολαβή για να στηριχθούν. Να σηκωθεί απ' το 
πάτωµα µπορεί επίσης να αποδειχθεί δύσκολο.  
 
Καθώς επιδεινώνεται η πάθηση, αγόρια µε µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne 
δεν µπορούν να περπατήσουν τόσο µακριά ή τόσο γρήγορα όπως άλλα παιδιά 
και µερικές φορές πέφτουν. Μερικά αγόρια έχουν επίσης δυσκολίες στη 
µάθηση ή και συµπεριφορά που µπορεί να αρχίσουν να εµφανίζουν στο 
στάδιο αυτό.  
 
Όταν τα αγόρια είναι ηλικίας µεταξύ οκτώ και 11 χρονών (σπάνια νωρίτερα ή 
λίγο αργότερα) δεν µπορούν να περπατήσουν κι όταν φτάσουν στα τελευταία 
χρόνια της εφηβείας τους ή περίπου τριάντα χρονών η πάθηση είναι τόσο 
σοβαρή που µικραίνει η αναµενόµενη διάρκεια ζωής τους.  
 
Υπάρχει κάποια θεραπεία;  
 
∆υστυχώς δεν έχει ανακαλυφθεί ακόµη καµιά γιατρειά. Έχουµε όµως 
τρόπους για να διαχειριζόµαστε την πάθηση που βοηθούν στις επιπλοκές της. 
Αυτοί οι τρόποι έχουν ασκήσει µια πολλή σοβαρή επίδραση στην ποιότητα και 
διάρκεια ζωής που αναµένει κανείς µε την πάθηση αυτή. Μπορούν να γίνουν 
πολλά πράγµατα για να βοηθήσουν στον περιορισµό των συνεπειών της 
µυϊκής δυστροφίας και σ' αυτά περιλαµβάνονται θεραπείες που τώρα είναι µε 
βεβαιότητα γνωστό ότι βοηθούν µερικά απ' τα προβλήµατα που µπορεί να 
απειλούν τη ζωή, όµως, είναι επίσης γνωστό, ότι δεν υπάρχει καµία θεραπεία 
που να επιδρά στην καθαυτή απώλεια µυϊκών κυττάρων.   
 
∆ιεξάγονται εντατικές έρευνες για να βρεθεί γιατρειά σε πολλά κέντρα ανά 



τον κόσµο.  
 
 
 
 
 
Πώς κληρονοµείται; 
 
 Η µυϊκή δυστροφία 
Duchenne προκαλείται από 
ένα εξαρτηµένο γονίδιο Χ 
(δηλαδή, το γονίδιο 
βρίσκεται πάνω στο 
χρωµόσωµα Χ, τα κορίτσια 
έχουν δύο απ' αυτά και τα 
αγόρια µόνο ένα). Αυτό 
σηµαίνει ότι µόνο τα αγόρια 
επηρεάζονται αλλά οι 
µητέρες τους µπορεί να είναι 
φορείς.  
 
Στο 1/3 όλων των 
περιπτώσεων Μ∆ Duchenne, 
το ελαττωµατικό γονίδιο 
προέκυψε από µια αλλαγή 
στο γονίδιο ή 'µετάλλαξη' 
στο ίδιο το αγόρι και κανένα 
άλλο µέλος της οικογένειας 
δεν είναι φορέας. Αλλά 
µπορεί να είναι δύσκολο να 
αποδειχθεί και µπορεί να 
αποφασιστεί µόνο µετά από 
προσεκτική και 
εξειδικευµένη εξέταση της 
οικογένειας.  
 
Στα άλλα 2/3 όλων των περιπτώσεων Μ∆ Duchenne, η µητέρα έχει το 
γονίδιο αλλά συνήθως η ίδια δεν επηρεάζεται απ' αυτό. Αυτές οι γυναίκες 
λέγονται 'φορείς'. Κάθε επακόλουθο αγόρι ενός φορέα έχει µια πιθανότητα 
50:50 να επηρεαστεί και κάθε κόρη έχει µια πιθανότητα 50:50 να είναι η ίδια 
φορέας. Ένας µικρός αριθµός γυναικών φορέων του γονιδίου έχει µια 
ελαφράς µορφής µυϊκή αδυναµία οι οποίες είναι γνωστές ως 'συµπτωµατικοί 
φορείς'.  
 
Ένα απ' τα σηµαντικότερα πράγµατα που πρέπει να γίνει σύντοµα µετά τη 
διάγνωση ενός αγοριού µε µυϊκή δυστροφία Duchenne είναι να 
συµβουλευτείτε γενετικό ειδικό και να γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις των 



οικογενειακών µελών που κινδυνεύουν να είναι φορείς.  
 
Μπορεί να διαγνωστεί η µυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne πριν τη 
γέννηση;  
 
Όταν κάποιο παιδί στην οικογένεια γεννηθεί µε µυϊκή δυστροφία τύπου 
Duchenne, συνήθως είναι δυνατόν να γίνει προγεννητική διάγνωση στις 
µελλοντικές εγκυµοσύνες, είτε στη µητέρα ή σε άλλες γυναίκες που 
βρέθηκαν ότι κινδυνεύουν να είναι φορείς. Αυτό συνήθως είναι πιθανό όταν 
µελέτες του DNA παρέχουν ακριβείς πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν να 
εντοπιστεί η κατάσταση του εµβρύου. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη µελέτη DNA 
του ίδιου του εµβρύου µε βιοψία χοριακής λάχνης. 
 
 
Τι είδους ιατρική βοήθεια θα χρειαστεί;  
 
Πολλή λίγη στις πρώτες µέρες µετά τη διάγνωση. Η ενεργής σωµατική 
εξάσκηση είναι σηµαντική αλλά αναγκαστικά πρέπει να γίνεται µε ιατρική 
επιτήρηση, παρόλο που µπορεί να σας χρησιµεύσει να επικοινωνήσετε µε 
φυσιοθεραπευτή για να παρακολουθεί την κατάσταση.  
 
Η τακτική παρακολούθηση από νευρολόγο θα αποβεί όλο και πιο σηµαντική 
καθώς περνάνε τα χρόνια. Γνωρίζοντας το είδος των προβληµάτων που 
µπορεί να παρουσιαστούν σηµαίνει ότι µπορούν να γίνουν πολλά πράγµατα 
για την πρόληψή τους ή για την κατάλληλη αντιµετώπισή τους. Στα αρχικά 
στάδια, ο γιος σας θα παρακολουθείται προσεκτικά για συµπτώµατα 
επιδείνωσης των προβληµάτων µε την κινητικότητά του και συγκεκριµένα για 
την παρουσίαση βράχυνσης των µυών του (σύσπαση). Η φυσιοθεραπεία 
παίζει εδώ έναν σηµαντικό βοηθητικό ρόλο.  
 
Καθώς το παιδί θα αρχίσει να δυσκολεύεται στη µετακίνησή του, θα 
συζητηθούν επιπλέον επιλογές βοήθειας και αργότερα θα αποφασιστεί ένα 
πρόγραµµα ενεργειών. Θα δοθεί προσοχή στη διαχείριση οποιασδήποτε 
κύρτωσης της σπονδυλικής και παρακολούθηση των καρδιακών και 
αναπνευστικών µυών. Ανακαλύπτοντας προβλήµατα σε οποιονδήποτε απ' 
τους τοµείς αυτούς σηµαίνει ότι µπορεί να γίνει κανονική αντιµετώπιση, 
µειώνοντας τις µακροπρόθεσµες συνέπειες. Η αντιµετώπιση του καρδιακού 
και αναπνευστικού προβλήµατος έχει βελτιωθεί σε µεγάλο βαθµό τα 
τελευταία λίγα χρόνια και αυτή η βελτίωση πιθανόν να συνεχιστεί.  
 
 
Τι µπορούµε να κάνουµε για να βοηθήσουµε το γιο µας;  
 
Είναι αρκετά δύσκολο να είσαι γονέας ακόµη και χωρίς παιδί µε µυϊκή 
δυστροφία Duchenne. Αυτή η είδηση θα σας κάνει να επανεξετάσετε µερικές 
απ' τις ελπίδες και προσδοκίες που είχατε για το γιο σας. Η καινούργια 
πρόκληση είναι να προχωρήσετε µπροστά υπό το φως αυτών των 
πληροφοριών, να συνεχίσετε να µεγαλώνετε ως οικογένεια και να εκτιµάτε 



κάθε µέλος της οικογένειας και να βεβαιωθείτε ότι κάθε µέλος έχει ίσο 
µερτικό στο χρόνο της οικογένειας.  
 
Μερικές φορές τα µη επηρεασµένα αδέρφια και αδερφές δεν απολαµβάνουν 
την ίδια προσοχή και αγάπη που χρειάζονται επειδή οι γονείς τους ανησυχούν 
ή στεναχωριούνται. Αφιερώνοντας χρόνο σ' αυτά τα παιδιά και επίσης 
αναµεταξύ σας θα κάνει την οικογενειακή σας ζωή ασφαλέστερη και θα 
αποτελέσει µια διεγερτική βάση για το γιο σας. ∆εν θα έχετε χρόνο για όλους 
και είναι σηµαντικό να το αναγνωρίσετε αυτό και να µην αισθάνεστε ενοχές, 
αλλά αναγνωρίζοντας τις ανάγκες όλων – συµπεριλαµβανοµένων και των 
δικών σας αναγκών – είναι πολύ σηµαντικό για όλους σας.  
 
Μπορεί να αισθάνεστε µεγάλη µοναξιά. Όλοι έχουν διαφορετικές εµπειρίες 
αλλά µε τον καιρό θα σας φανεί χρήσιµο να µιλήσετε µε άλλη οικογένεια που 
είχε παρόµοια διάγνωση.  
 
Αναµφίβολα, νέα σαν κι αυτά αλλάζουν µια οικογένεια µε πολύ θεµελιώδη 
τρόπο. Θα πρέπει να γίνετε ειδικός σ' αυτό το καινούργιο και ανεπιθύµητο 
θέµα για να διασφαλίσετε ότι έχετε την αυτοπεποίθηση να προβλέπετε και να 
προλαµβάνετε προβλήµατα στα χρόνια που έρχονται. Όµως, όσο κι αν 
φαίνεται άσχηµο στην αρχή, οι οικογένειες βρίσκουν τρόπο να ζουν µε τη 
µυϊκή δυστροφία. Ο γιος σας θα µεγαλώσει και θα ωριµάσει και είναι 
σηµαντικό να τον ενθαρρύνετε να πετύχει όσο γίνεται µεγαλύτερη 
ανεξαρτησία.  
 
Τι θα πρέπει να πω στα παιδιά µου;  
 
Αυτή είναι µια πολλή δύσκολη ερώτηση και συχνά οι άνθρωποι ανησυχούν 
για την ερώτηση αυτή. Καθώς περνάει ο καιρός, ο γιος σας, και τα άλλα 
παιδιά αν έχετε, αναπόφευκτα κάνουν ερωτήσεις για τις οποίες θα πρέπει να 
είστε προετοιµασµένοι να απαντήσετε ανοιχτά και ειλικρινά. Γνωρίζοντας ότι 
µπορούν να σας κάνουν ερωτήσεις στις οποίες θα απαντήσετε µε αλήθεια 
αυτό θα ενισχύσει τη σχέση σας.  
 
Μ' αυτό δεν εννοούµε ότι πρέπει να τους πείτε τα 'πάντα' µε την πρώτη 
ευκαιρία. Ακούστε τι σας ρωτάνε τα παιδιά σας και απαντήστε ακριβώς πάνω 
σ' αυτό που σας ρωτάνε. Αληθεύει επίσης ότι συχνά το παιδί σας γνωρίζει 
περισσότερα απ' ότι νοµίζετε. ∆ίνοντας την ευκαιρία να µιλήσουν ανοιχτά 
είναι πολύ τολµηρό, αλλά να θυµάστε να τα καθησυχάζετε ότι δεν είναι 
σφάλµα κανενός.  
 
Τι σχέδια θα πρέπει να κάνουµε για το µέλλον; 

Οι προηγούµενες παράγραφοι µπορεί να σας έδωσαν µερικές ιδέες για το 
πώς να βοηθήσετε το γιο σας. Ένα απ' τα πρακτικά προβλήµατα για τα οποία 
πρέπει να σχεδιάσετε είναι πώς θα µετακινείται στο σπίτι και να είναι όσο 
γίνεται περισσότερο ανεξάρτητος όταν δεν θα µπορεί πλέον να ανεβαίνει 
σκάλες ή όταν θα χρησιµοποιεί αναπηρικό καροτσάκι. Θα µπορεί να πηγαίνει 



στην τουαλέτα ή στο δωµάτιό του χωρίς βοήθεια; Θα µπορεί να κάνει 
µπάνιο; Μπορούν να βρεθούν λύσεις για τα προβλήµατα αυτά αλλά µπορεί 
να χρειαστείτε ειδικό εξοπλισµό και µερικές φορές το σπίτι µπορεί να 
χρειαστεί µετατροπές ή ακόµη και προέκταση. Είναι πολύ σηµαντικό να 
αρχίσετε να σκέφτεστε εκ των προτέρων για τις αποφάσεις αυτές.  

Τι θα γίνει µε το σχολείο; 
 
Τα περισσότερα παιδιά µε µυϊκή δυστροφία τα καταφέρνουν πολύ καλά στο 
νηπιαγωγείο της γειτονιάς τους και στα πρώτα χρόνια του δηµοτικού. 
Μιλήστε µε το σχολείο σας και δώστε τους όσο γίνεται περισσότερες 
πληροφορίες. Τα δηµόσια σχολεία θα κάνουν ειδικές ρυθµίσεις και 
µετατροπές αν χρειάζεται, για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ενός µαθητή σε 
αναπηρικό καροτσάκι.  
 
Όταν ο γιος σας τελειώσει το σχολείο, ο γιος σας φυσικά θα δυσκολευτεί να 
κάνει µια δουλειά που χρειάζεται µυϊκή δύναµη και παροµοίως οι 
ψυχαγωγικές δραστηριότητές του θα περιοριστούν. Οπότε, απ' τις πρώτες 
µέρες του σχολείου η εκπαίδευσή του θα είναι διπλά σηµαντική ώστε να 
µπορέσει να αναπτύξει πλήρως το ταλέντο του, είτε σαν καλλιτέχνης, 
οργανωτής, συγγραφέας ή οτιδήποτε άλλο. Οι υπολογιστές προσφέρουν την 
καλύτερη λύση για την βοήθεια παιδιών µε Μ∆ για να αναπτύξουν το ταλέντο 
τους όσο µπορούν. Η ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση προσφέρει συχνά 
καλές ευκαιρίες για τους απόφοιτους του σχολείου. 
 
 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΓΟΝΙ∆ΙΟ Χ 
 

Μητέρα     Μη επηρεασµένος  
φορέας    πατέρας 

 
 
 
 
 
Μη επηρεασµένη  Επηρεασµένος   Κόρη    Επηρεασµένος 
κόρη    γιος    φορέας    γιος 
 

Χ Ελαττωµατικό γονίδιο     Φυσιολογικό  
στο χρωµόσωµα Χ    χρωµόσωµα Χ 

   


