
फेिसओस्क्यापुलोह्युमरल मस्कुलर िडस्टर्ोफी 
(Facioscapulohumeral muscular 
dystrophy) (FSHD) 

फेिसओस्क्यापलुोह्युमरल मस्कुलर (facioscapulohumeral muscular dystrophy) 

(FSHD) के हो ? 
facioscapulohumeral शब्दमा यस अवस्था ारा धेरै पर्भािवत मासंपेशीलाई ाख्या गन तीन वटा ल्यािटन 

शब्दहरु छ। ‘Facio’ को अथर् हुन्छ अनुहार, ‘scapulo’ को अथर् कुमको पातो तथा ‘humeral’ मािथल्लो 

पाखुराका लािग ल्यािटन शब्दहरू हुन। मस्कुलर िडस्टर्ोफी (Muscular dystrophy) ले मांसपेशीको कमजोरी 
तथा नाशलाई जनाउँछ।  

यसका लक्षणहरु बाल्यकालदिेख िक्तको ५०  उमेरताका जितखेर पिन दखेा पनर् सक्छ र उक्त अवस्थामा 
गम्भीरताका थुपर्ै चरणहरु हुन्छन्। मांसपशेीको कमजोरी सामान्यतया िवस्तारै बढ्द ैजान्छ तर रोगको दौरान 
शरीरको अन्य भागहरु जस्तै खु ाितर पर्भाव पाछर्। पर्ायः शरीरको एक भागलाई मातर् असर गछर्। FSHD ले 
सामान्यतया शरीरको अन्य पर्णालीलाई असर गदन र बौि क क्षमतालाई पिन पर्भाव पादन। 

लक्षणहरु बाल्यकालदिेख िक्तको ५०  उमेरताका जितखेर पिन दखेा पनर् सक्छ।  

FSHD डुचेन मस्कुलर िडस्टर्ोफी (Duchenne muscular dystrophy) तथा म्योटोिनक िडस्टर्ोफी (myotonic 

dystrophy) पिछ तेसर्ो सबैभन्दा बढी हुने सामान्य ायमुांसपेशीय अवस्था हो, जुन लगभग २०,००० मािनसमा 

१ जनामा हुन्छ। तथािप यसलाई कम आंकलन गिरन्छ र हालसालै १४,००० मा १ जनालाई र ७,५०० मा १ 

जना मािनसलाई यो अवस्था भएको िरपोटर् आएको छ। FSHD लाई पिहला ल्याण्डोजी-डेजेराइन मस्कुलर 

िडस्टर्ोफी (Landouzy-Dejerine muscular dystrophy) तथा फेिसओस्क्यापुलोपेरोिनयल मस्कुलर िडस्टर्ोफी 

(facioscapuloperoneal muscular dystrophy) का रुपमा िचिनन्थ्यो। 

FSHD को लक्षणहरु के हुन?् 
FSHD का लक्षणहरुलाई दईु समूहमा वग करण गनर् सिकन्छ– वयस्क-संकर्मण, जो पर्ायः हल्का तथा बाल्यकालीन 
शुरुआत हो र जीवनको पिहलो दईु वषर्मा दखेा पन लक्षणहरुसिहत यो एकदमै गम्भीर हुन्छ। बाल्यकालीन 
संकर्मणको िकिसम भने दलुर्भ हुन्छ, FSHD भएकाहरुमध्ये दईु पर्ितशतमा मातर् हुन्छ। 

पुरुषहरुको लक्षण सामान्यतया बढी गम्भीर हुन्छ र मिहलामा भन्दा कम उमेरमा दखेा पछर्। वास्तवमा केही 
मिहलाहरुले उनीहरुको अनुवांिशकरुपमा परीक्षण नभएसम्म उनीहरुलाई यो अवस्था भएको चाल पाउँदनैन्।  

मांसपेशी साँघिुरने (अवकंुचन/contractures) त्यितबेला िवकिसत हुन सक्छ जितबेला दाग भएको तन्तुले 
सामान्य लचकदार तन्तुलाई बदल्छन्। यसले सामान्य जोन  गितिविधलाई रोक्छ र तन्कनबाट तन्तुहरुलाई 
पर्ितरोधी बनाउँछ। साँघुिरने अवकंुचन गोलीगाँठामा हुन्छ र यसबाट मुक्त हुन् िचरफारको आवश्यकता पनर् सक्छ। 



अन्य िकिसमका थुपर्ै मांसपेशीको िबमारीजस्तो नभई, FSHD मा मटुुसम्बन्धी तथा ासपर् ासजन्य समस्या 
दलुर्भ हुन्छ। तथािप केही िबरामीहरुका लािग मुटु तथा ासपर् ासको कायर्लाई िनगरानी गिरनपुन सुझाव 
िदइन्छ। 

FSHD मा मांसपेशी सुि ने हुन्छ जुन पीडाको सर्ोत हुन सक्छ, िकनिक पिरवितर्त जोन को अवस्थाले 
मांसपेशीलाई कमजोर तुल्याउन सक्छ। 

यसको िनदान (पर्ोग्नोिसस) के हो? 
FSHD को गम्भीरता धेरै फरक हुन्छ – एउटै पिरवार सदस्यहरुबीच पिन। केहीले िजन्दगीभर थोरै किठनाइ 
भएको बताउँछन् भने अरुलाई ह्वीलचेयरको आवश्यकता पछर् िकनिक िहडँाइ एकदम ैकिठन वा असम्भव हुन 
जान्छ। अवस्था िवस्तारै बढ्द ैजान्छ, र सापेिक्षतरुपमा लक्षणमा थोरै पिरवतर्नका लािग लामो समय लाग्छ। 
गम्भीर समस्याको िवकास हुन् सम्भावनास्वरुपमा ३० वषर् लाग्न सक्छ। ५० वषर्को उमेरसम्ममा लगभग २० 
पर्ितशत FSH िबरामीहरुलाई ह्वीलचेयरको आवश्यकता पछर् र यो किहलेकाही ँमातर् हुन सक्छ। दलुर्भ 

अपवादबाहके, जीवनको आयु साधारण ब्यिक्तको जित नै हुन्छ। 

मिहलाहरूमा भन्दा पुरुषहरुले अिलक सानो उमेर दिेख धेरै कमजोरीहरु दखेाउँछन् र यसको कारण अिहलेसम्म 
स्प  छैन।  दलुर्भरुपमा FSHD ले २ वषर्को उमेरमुिनका बालबािलकालाई पर्भाव पाछर् (५ दिेख १० पर्ितशत 

FSHD अवस्थाहरुमा)। यसलाई बाल्यकालीन (infantile) FSHD भिनन्छ र लक्षणहरु पर्ायः धरैे गम्भीर हुन्छन् 
र यसले शर्वण तथा दशृ्य क्षमतामा हानी हुन सक्छ। 

FSHD को लक्षणलाई कसरी वस्थापन गनर् सिकन्छ? 
FSHD को हालसम्म कुनै िवशेष उपचार छैन तर लक्षणलाई कम गन थुपर्ै उपाय गनर् सिकन्छ। 

खानिपन तथा शारीिरक अभ्यास 
िफिजयोथेरािपस्ट तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा ावसाियकहरु 
पीडा तथा थकान 
शल्यिकर्या 
शर्वण तथा दृश्य 

ासपर् ास तथा मुटु समस्या 

के ल ेगदार् FSHD हुन्छ? 
हामर्ो DNA डोरीजस्तो बनावटमा बनेको हुन्छ जस्लाई कर्ोमोज्म भिनन्छ। हामीसँग २३ जोडी कर्ोमोज्म हुन्छ र 

सन् १९९० मा FSHD का धेरै िबरामीहरुमा कर्ोमोज्म नम्बर चारको केही थोरै भाग हराएको प ा लागेको 

िथयो। यसमा 'D4Z4' भिनने DNA के्षतर् रहन्छ। स्वस्थ िक्तमा, D4Z4 मा DUX4 भिनने िजनका ११ दिेख 

१५० पर्ितहरु हुन्छन्। तथािप FSHD का धेरै िबरामीहरुमा १ दिेख १० पर्ितहरुमातर् हुन्छन्।  



अनुवांिशक पिरवतर्नले कसरी FSHD हुन्छ भ मेा थुपर्ै अन्योलता तथा िववादहरु छन् र िवगत थोरै वषर्यता मातर् 
वैज्ञािनकहरु पर्णालीका िवषयमा सहमत भएका छन् र यसलाई अझै रामर्ोसँग बुिझएको छैन। िनकै जिटल 
पर्णालीको एउटा सरल संस्करणलाई तल ाख्या गिरएको छ। 

जब D4Z4 DNA के्षतर् थुपर्ै DUX4 िजनको पर्ितिलिपहरु िमलेर रचना हुन्छ DNA किसलोरुपमा बेिरएको हुन्छ र 

त्यसलाई पढ्न सिकँदनै। पिरणामस्वरुप, DUX4 िजनलाई बन्द गिरन्छ। तथािप यिद त्यहाँ थोरै मातर् DUX4 

पर्ितहरु छन् भने, DNA खुकुलो बेिरएको हुन्छ र पहुचँयोग्य बन्छ। यसले DNA कोडलाई कोष ारा पढ्न सिकने 

बनाइिदन्छ, पुस्तक खोलेको जसरी। जब यस्तो हुन्छ, DUX4 िजनको दरुुस्त पर्ितहरु बन्छन् जसलाई RNA 

भिनन्छ। ितनमा DUX4 पर्ोिटन िनमार्ण गन िनदशनहरु रहकेा हुन्छन्।  

थप जिटल तत्व के हो भने DNA कोडको एक अितिरक्त टुकर्ा DUX4 िजनसँग छेउमा हुनुपदर्छ उक्त अवस्थाको 

लक्षणको िवकास हुनका लािग। सबैसँग उनीहरुको DNA मा यस्तो कोड हुदँनै। यस कोडले DUX4 RNA लाई 

िस्थर बनाउँछ  – पुस्तकका पृ हरुलाई ल्यािमनेट गरेको जसरी तािक ितनीहरुलाई लामो समयसम्म पढ्न 

सिकयोस् नच्यातीकन। अनुसन्धानकतार्हरुले DUX4 RNA को फरक संस्करण बनेका छन् र ितनका फरक असर 

हुन्छन् भ  ेप ा लगाएका छन्, तर हामी अिहले यसमा जाने छैनौ।ँ 

धेरै वैज्ञािनकहरुले अिहले के िव ास गछर्न ्भने िनयन्तर्णभन्दा बािहरको RNA सन्दशेहहरुले FSHD 

िबरामीहरुमा मांसपेशी कमजोरी गराउँछ, शायद ितनीहरुले उत्प  गन DUX4 पर्ोिटनका कारण। यस्तो सम्भव 

हुन्छ िक DUX4 पर्ोिटन र/वा RNA ले अन्य अनुवांिशक िजनहरुको िनयन्तर्णमा वधान पुर् याउँछन्, जुन अन्तमा 
त्यस अवस्थाको लक्षणको कारण बन्दछ। 

 

 



कस्तो अनसुन्धान भइरहकेो छ? 
अनुवांिशकरुपमा दबाउने 

मांसपेशीको वृि लाई बढाउने 

सुि नेलाई घटाउने 

स्टेराइड औषिध 

तपाईले MDA वेबसाइटमा यस स्टेराइड अनुसन्धानका बारेमा पढ्न सकु्न हुन्छ 
(http://mda.org.au/research/steroidalt.asp). 

नोट: दर्तु गितमा अनुसन्धान अगािड बिढरहकेो छ, त्यसैले यो अनुसन्धान सारांश यो पढ्ने बेलामा अ ाविधक 
नहुन सक्छ। 

 MDA फेसबुक पृ को साथी बनेर तपाईले िनयिमत अपडेटहरु पर्ा  गनर् सकु्नहुन्छ 
(www.facebook.com/MDA.MuscularDystrophyAustralia) 

मािथ छलफल गिरएका के्षतर्हरुमा कुनैमा पिन थप जानकारीका लािग, कृपया MDA लाई (03) 9320 9555 
नम्बरमा सम्पकर्  गनुर्होस् वा info@mda.org.au मा इमेल गनुर्होस्।  

१८ नोभेम्बर २०१३ मा संशोधन गिरएको 
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