
DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY 
(DISTROFIJA MUSKOLARI TA’ DUCHENNE) 
 
X’inhi Duchenne muscular dystrophy (MD)? 
 
Hemm ħafna tipi ta’ MD, kollha huma kkaġunati minn difetti fil-ġeni (il-units 
li jintirtu li l-ġenituri jgħaddu lil uliedhom) u jikkaġunaw dgħufija muskolari 
progressiva għaliex iċ-ċelluli muskolari jitfarrku u jintilfu bil-mod.  It-tip ta’ 
kundizzjoni ta’ Duchenne taffettwa biss lit-tfal subien (b’xi eċċezzjonijiet 
estremi) u problema f’dan il-ġene  hija magħrufa li tirriżulta f’difett 
f’proteina importanti waħdenija fil-fibri tal-muskoli msejħa distrofin.  
 
Għal popolazzjoni ġenerali r-riskju li jkollok tifel affettwat minn din il-
kundizzjoni huwa madwar wieħed f’kull 3,500 twelid ta’ subien. 
 
Kemm hi serja? 
 
Din hija kundizzjoni serja ħafna. Il-biċċa l-kbira tas-subien affettwati 
jiżviluppaw l-ewwel sinjali ta’ diffikultà fil-mixi bejn l-età ta’ sena u tliet snin. 
Ġeneralment ma jkunux jistgħu jiġru jew jaqbżu bħal sħabhom, ħafna drabi 
jsibuha diffiċli biex jitilgħu t-taraġ u jkollhom bżonn ta’ balavostri bħala 
sapport. Li tqum mill-art jista’ wkoll ikun diffiċli. 
 
Waqt li l-kundizzjoni tkompli tavvanza, is-subien b’Duchenne muscular 
dystrophy ma jkunux jistgħu jimxu ‘l bogħod ħafna jew bl-għaġġla bħal tfal 
oħra u kultant jistgħu jaqgħu. Xi subien isibuha diffiċli wkoll biex jitgħallmu 
u/jew ikollhom diffikultajiet fl-imġieba tagħhom li jistgħu jibdew jidhru f’dan 
l-istadju. 
 
Bejn l-etajiet ta’ tmienja u 11-il sena (rari aktar kmieni jew ftit tard) is-
subien ma jkunux jistgħu jimxu u sa tard is-snin meta jkunu teenagers  jew 
fl-għoxrinijiet il-kundizzjoni tkun severa biżżejjed li tnaqqas is-snin ta’ 
kemm mistennija tgħix persuna. 
 
Hemm xi kura? 
 
Sfortunatament għadha ma kienet skoperta l-ebda kura s’issa. Imma 
għandna modi li jimmaniġġaw il-kundizzjoni li jgħinu fil-komplikazzjonijiet 
tagħha. Dawn kellhom impatt importanti ħafna fuq il-kwalità u t-tul ta’ ħajja 
li mistennija b’din il-kundizzjoni. Jista’ jsir ħafna biex jgħin jillimita l-effetti 
tad-distrofija muskolari u dan jinkludi kura li issa definittavament magħrufa 
li tgħin f’xi problemi li jistgħu jkunu ta’ theddid għall-ħajja, imma l-ebda 
kura m’hi magħrufa li taffettwa t-telf attwali taċ-ċelluli muskolari. 
 
Riċerka intensiva biex tinstab kura qed issir f’ħafna ċentri madwar id-dinja. 
 
 
 



Kif tintiret? 
 
Duchenne muscular 
dystrophy hija kkaġunata 
b’ġene kkonnettjat mal-X 
(iġifieri, il-ġene jkun fuq il-
kromosoma X; il-bniet 
ikollhom tnejn minn dawn u 
s-subien wieħed biss). Dan 
ifisser  li s-subien biss huma 
affettwati imma li 
ommijiethom jistgħu 
jgħaddu l-marda.  
 
F’1/3 tal-każi kollha tad-
DMD, il-ġene difettuż ikun 
seħħ b’bidla fil-ġene jew ‘fil-
proċess ta’ tibdil’ fit-tifel 
innifsu u l-ebda membru 
ieħor tal-familja ma jkun 
jista’ jgħaddi l-marda. Imma 
dan jista’ jkun diffiċli biex 
ikun ippruvat u jista’ jkun 
deċiż biss wara assessjar 
bil-għaqal u minn esperti 
tal-familja. 
 
Fiż-2/3 tal-każi kollha tad-
DMD, l-omm tkun tista’ 
tgħaddi l-ġene imma ssoltu 
hi stess ma tkunx affettwata minnu. Nisa bħal dawn huma magħrufa bħala 
‘carriers’ (li jistgħu jgħaddu l-marda). Kull iben sussegwentament ta’ 
persuna li tista’ tgħaddi l-marda jkollu cans ta’ 50:50 li jkun affettwat u kull 
bint ikollha ċans ta’ 50:50 li tkun tista’ tgħaddi l-marda hi stess. Numru 
żgħir ta’ nisa li jistgħu jgħaddu l-ġene jkollhom effett ħafif ta’ dgħufija 
muskolari huma stess u għalhekk huma magħrufa bħala ‘li jistgħu jgħaddu l-
marda biċ-ċar’.  
 
Waħda mill-affarijiet l-aktar importanti li għandha ssir malajr kemm jista’ 
jkun wara dijanjosi ta’ tifel bid-Duchenne muscular dystrophy hija li titlob 
parir ġenetiku u testijiet xierqa għal dawk il-membri tal-familja li jkunu 
f’riskju li jistgħu jgħaddu l-marda.  
 
Jista’ jkun hemm dijanjosi tad-Duchenne muscular dystrophy qabel 
it-twelid? 
 
Meta tarbija bid-Duchenne muscular dystrophy titwieled f’familja, ħafna 
drabi jkun possibbli li tkun offruta dijanjosi ta’ qabel it-twelid fi tqaliet fil-



futur, jew għall-omm jew għal nisa oħra li jkunu jinstabu f’riskju li jistgħu 
jgħaddu l-marda. Normalment dan ikun possibbli meta studji tad-DNA 
jagħtu informazzjoni preċiża li tippermetti l-istat tal-fetu li jkun identifikat. 
Dan jista’ jsir billi jkun studjat id-DNA tal-fetu stess f’chorion villus biopsy.   
 
 
X’għajnuna medika jkollu bżonn? 
 
Ftit li xejn fl-ewwel ġranet kmieni wara dijanjosi. Eżerċizzju attiv huwa 
importanti imma mhux neċessarju b’superviżjoni medikali għalkemm tista’ 
ssib li jkun ta’ għajnuna li żżomm kuntatt ma’ fiżjoterapista biex tara kif 
ikunu sejrin l-affarijiet. 
 
Superviżjoni regulari minn newrologu ssir aktar importanti aktar ma jgħaddi 
ż-żmien. Li tkun taf il-kwalità ta’ problemi li jistgħu jiżviluppaw ifisser li jista’ 
jsir ħafna biex twaqqafhom jew timmaniġġahom b’mod xieraq. Fl-istadji 
kmieni, it-tifel tiegħek ikun immonitorjat sewwa għal sinjali ta’ żjieda fil-
problemi tiegħu ta’ mobilità, u b’mod partikulari għall-iżvilupp ta’ tnaqqis 
tal-muskoli tiegħu (kontrazzjonijiet). Il-fiżjoterapista jkollu rwol importanti 
fl-għajnuna f’dan l-istadju. 
 
Billi l-mobilità ssir aktar diffiċli, aktar għażliet fl-għajnuna jkunu diskussi u 
pjan ta’ azzjoni jkun deċiż aktar tard. Tingħata attenzjoni fl-immaniġġar ta’ 
kull kurvatura tas-sinsla u sorveljanza tal-qalb u muskoli tan-nifs. Meta 
jinstabu problemi f’xi waħda minn dawn l-oqsma jfisser li jkunu jistgħu jiġu 
mmaniġġati b’mod xieraq, li jnaqqsu l-effetti fit-tul. L-immaniġġar tal-qalb u 
l-problemi tan-nifs tjiebu drammatikament f’dawn l-aħħar ftit snin u dan it-
titjib mistenni li jkompli. 
 
X’nistgħu nagħmlu biex ngħinu lit-tifel tagħna? 
 
Li tkun ġenitur hija sfida anke mingħajr ma jkollok tifel/tifla b’Duchenne 
muscular dystrophy.  Din l-aħbar iġġiegħlek terġa’ tikkunsidra xi wħud mit-
tamiet u l-aspettazzjonijiet li kellek għal ibnek. L-isfida l-ġdida hija li tħares 
‘il quddiem fid-dawl ta’ din l-informazzjoni, biex tkompli tikber bħala familja 
u tapprezza kull membru tal-familja u tiżgura li huwa jew hija jkollhom 
sehem indaqs mill-ħin tal-familja. 
 
Kultant aħwa subien u bniet li ma jkunux affettwati mill-kundizzjoni jitilfu 
mill-attenzjoni u l-affezzjoni li jkollhom bżonn għaliex il-ġenituri tagħhom 
ikunu preokkupati jew qalbhom sewda. Il-ħin li jingħata lilhom u wkoll lil 
xulxin jagħmel il-ħajja tal-familja tiegħek aktar sigura u bażi aktar 
stimulanti għat-tifel tiegħek. Ma jkunx hemm ħin għal kollox, u huwa 
importanti li tirrikonoxxi dan u li ma tħossokx ħati/ħatja, imma li tagħraf il-
bżonnijiet ta’ kulħadd – inkluż tiegħek stess – huwa importanti ħafna 
għalikom kollha. 
 



Tista’ tħossok waħdek ħafna. L-esperjenza ta’ kull individwu hija differenti 
imma biż-żmien tista’ ssibha ta’ għajnuna li titkellem ma’ familji oħra li 
jkollhom dijanjosi simili. 
 
M’hemm l-ebda dubju li aħbar bħal din tibdel familja b’mod fundamentali 
ħafna. Trid issir espert/a fuq dan is-suġġett ġdid li mhux pjaċevoli biex 
tiżgura li jkollok il-kunfidenza li tara bil-quddiem u telimina problemi matul 
is-snin. Madankollu għalkemm jidher diffiċli fil-bidu, il-familji jsibu mod kif 
jgħixu mad-DMD. It-tifel tiegħek jiżviluppa u jimmatura u huwa importanti li 
jkun inkoraġġut li jikseb l-indipendenza kollha possibbli li jista’. 
 
X’għandi ngħid lit-tfal tiegħi? 
 
Din hija mistoqsija diffiċli ħafna u waħda li dwarha ħafna drabi n-nies 
jinkwetaw. Aktar ma jgħaddi ż-żmien, it-tifel tiegħek, u jekk ikollok tfal 
oħra, inevitabilment jistaqsuk mistoqsijiet li għandek tkun ippreparat/a li 
tweġibhom fil-miftuħ u onestament. Li tkun taf li jistgħu jistaqsuk 
mistoqsijiet li jridu jkunu mwieġba mingħajr taħbi l-verita’ ssaħħaħ ir-
relazzjoni tagħkom. 
 
Dan ma jfissirx li għandek tgħidilhom ‘kollox’ mal-ewwel opportunità.  Isma’  
dak li t-tfal tiegħek qegħdin jistaqsu u rrispondi eżatt dak li jistaqsuk. Huwa 
veru wkoll li ħafna drabi t-tfal tiegħek ikunu jafu aktar milli taħseb int. Li 
tippermetti l-opportunità li titkellem fil-miftuħ hija waħda kuraġġuża ħafna, 
imma ftakar li tassigurahom li dan m’huwa t-tort ta’ ħadd. 
 
Xi pjanijiet ikollna nagħmlu għall-futur? 
 
Il-paragrafi ta’ qabel jistgħu jagħtuk ftit ideat dwar ippjanar biex tgħin lil 
ibnek. Problema prattika li għandek tippjana għaliha hija dwar kif huwa se 
jimmanuvra madwar id-dar u jibqa’ indipendenti kemm jista’ jkun possibbli 
meta ma jkunx jista’ jitla’ aktar it-taraġ jew meta juża s-siġġu tar-roti. Ikun 
jista jmur fit-tojlit jew fil-kamra tas-sodda tiegħu mingħajr għajnuna? Ikun 
jista’ juża l-banju? Jistgħu jinstabu soluzzjonijiet għal dawn il-problemi 
imma tagħmir speċjali jista’ jkun meħtieġ u kultant id-dar tal-familja jkollha 
bżonn tiġi adattata jew anke ssir estensjoni. Huwa vitali li tibda taħseb  
dwar dawn id-deċiżjonijiet bil-quddiem. 
 
X’jiġri dwar l-iskola? 
 
Il-biċċa l-kbira tat-tfal b’muscular dystrophy ilaħħqu sewwa fl-iskola lokali 
meta jkunu żgħar u fl-ewwel ftit snin tagħhom fl-iskola primarja. Tkellem 
mal-għalliema tal-iskola tiegħek u agħtihom kemm jista’ jkun informazzjoni 
dwar it-tifel tiegħek. Skejjel pubbliċi jagħmlu arranġamenti u 
modifikazzjonijiet speċjali jekk ikun hemm bżonn, biex jakkomodaw 
student/a fuq siġġu tar-roti. 
 



Meta t-tifel tiegħek iħalli l-iskola naturalment isibha diffiċli li jagħmel xogħol 
li jkun jeħtieġ xi saħħa muskolari, u l-attivitajiet tiegħu tal-ħin ħieles se 
jkunu ristretti bl-istess mod.  Għalhekk mill-ewwel ġranet kmieni fl-iskola, l-
edukazzjoni tiegħu għandha tkun id-doppju importanti biex it-talenti tiegħu, 
kemm bħala artist, organizzatur, kittieb jew ikun x’ikun, ikunu żviluppati 
kompletament. Il-kompjuters joffru triq reali biex jgħinu lil tfal b’DMD 
jiżviluppaw it-talenti tagħhom  skont l-aħjar tal-kapaċitajiet tagħhom. 
Edukazzjoni aktar għolja jew aktar avvanzata ħafna drabi toffri 
opportunitajiet tajbin għal dawk li jħallu l-iskola.  
 

 
Translation of phrases in diagram 

 
 
X-LINKED INHERITANCE – MARDA LI TINTIRET B’KONNESSJONI MAL-X  
 
Carrier mother – Omm li tista’ tgħaddi l-marda 
 
Unaffected father – Missier mhux affettwat 
 
Unaffected daughter – Bint mhix affettwata 
 
Unaffected son – Iben mhux affettwat 
 
Carrier daughter – Bint li tista’ tgħaddi l-marda 
 
Affected son – Iben affettwat 
 
Defected gene on X-chromosome – Ġene difettuż fuq kromosoma-X 
 
Normal X-chromosome – Kromosoma-X normali 
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