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Η DMD είναι μια σοβαρή, προοδευτική και σπάνια, κληρονομική νόσος
που οδηγεί σε εκφύλιση των μυών και χαρακτηρίζεται από διαρκή
επιδείνωση της φυσιολογικής λειτουργικότητας

 Η DMD είναι μία από τις πιο συχνές και σοβαρές μορφές
μυϊκής δυστροφίας
 Εμφανίζεται σε περίπου 1 στις 3500 γεννήσεις
αρρένων1,2
~ 34.000 άρρενες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Χαρακτηρίζεται από ταχεία και αδιάλειπτη έκπτωση της
φυσιολογικής λειτουργικότητας με συνεπακόλουθη
βλάβη του αναπνευστικού και καρδιαγγειακού
συστήματος που οδηγεί σε πρόωρο θάνατο.
 Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε καμία εγκεκριμένη αγωγή που
να αντιμετωπίζει την υποκείμενη αιτία της DMD

1. Emery AE. Neuromuscul Disord 1991;1:19–29;

2. Merlini L et al. Neuromuscul Disord 1992;2:197–200;
3. Bushby K et al. Lancet Neurol 2010;9:77‒93
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Η έλλειψη δυστροφίνης στην DMD οδηγεί σε εκφυλισμό
των μυών και αντικατάσταση από συνδετικό ιστό
• Η δυστροφίνη διατηρεί την ακεραιότητα των μυϊκών ινών
• Η DMD οφείλεται σε μια μετάλλαξη του γονιδίου της δυστροφίνης,
που οδηγεί στην απώλεια της λειτουργικής δυστροφίνης1

Δομή δυστροφίνης και αλληλεπιδράσεις

Άνοσο-ιστοχημική απεικόνιση της έκφρασης της
δυστροφίνης σε μυϊκά κύτταρα από υγιείς εθελοντές και
ασθενείς με DMD
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1. Hoffman EP et al. Cell 1987;51:919–28;
2. Wells DJ et al. Expert Rev Mol Med 2002;1-23,
doi:10.1017/S146239940200515X

Η DMD είναι μια σπάνια, εξελισσόμενη, μη θεραπεύσιμη νόσος που
προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο της δυστροφίνης
Η DMD είναι μια φυλοσύνδετη υπολειπόμενη νόσος που
προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο της Δυστροφίνης1,2
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• 1 Η μετάλλαξη της δυστροφίνης κληρονομείται
όταν η μητέρα φέρει ένα παθολογικό γονίδιο
της δυστροφίνηςa
•2 Οι άρρενες απόγονοι έχουν 50% πιθανότητα
να κληρονομήσουν το παθολογικό γονίδιο
από την μητέρα

•3 Οι θήλεις απόγονοι έχουν επίσης 50%
πιθανότητα να κληρονομήσουν το
παθολογικό γονίδιο
 Είναι συνήθως ασυμπτωματικοί εξαιτίας
της παρουσίας ενός φυσιολογικού
γονιδίου από τον πατέρα
 Σπανίως παρουσιάζουν μια ήπια μορφή
της νόσου

aΣτο

30% των περιπτώσεων DMD, δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό
1. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Muscular dystrophy information page. https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Muscular-Dystrophy-InformationPage. Accessed August 14, 2018. 2. Bushby K, et al. Lancet Neurol. 2010;9:77-93.
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Αρχικά συμπτώματα της DMD
Σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη μπορεί να θέτουν
υποψία για DMD1,2
Αρχικά σημεία της DMD συμπεριλαμβάνουν:1,2

Καθυστερημένη
κινητική λειτουργία

Καθυστέρηση
ομιλίας

Νοητική υστέρηση

Άλλα σημεία και συμπτώματα της DMD:2
•
•
•
•

Υπερτροφία κνήμης
Μυϊκή αδυναμία
Σημείο του Gowers
Μη φυσιολογική βάδιση

•
•
•
•

Αυξημένη ALT/AST
Βάδιση στις μύτες
Υποτονία
ΥΠΕΡ CKαιμία

ALT, alanine aminotransferase; AST, aspartate aminotransferase; DMD, Duchenne muscular dystrophy.
1. Pane M, et al. Neuromuscul Disord. 2013;23:451‒455. 2. Birnkrant DJ, et al. Lancet Neurol. 2018;17:251–267.

Φυσική πορεία της DMD κατά την παιδική ηλικία

Κινητική καθυστέρηση

Προβλήματα βάδισης1-3

1-3

–
–
–
–
–

–
–
–
–

Κάθισμα
Μπουσούλημα
Στάση
Βάδισμα

Γέννηση

Βάδισμα στις μύτες/ πλατυποδία
Ασταθές βάδισμα
Πτώσεις/αδεξιότητα
Δυσκολία στην αναρρίχηση
Δυσκολία στο τρέξιμο

1.5 έτος
Καθυστέρηση στην
ομιλία1,3,4:

3 έτη

Δυσκολία να συμβαδίσει με συνομήλικους2,4
– Μυϊκή αδυναμία
– Σημείο του Gower

Ηλικία ασθενούς, χρόνια

5 έτη

• Αρχικά σημεία ποικίλουν και μπορεί να είναι ήπια, αλλά στενή
παρακολούθηση μπορεί να οδηγήσει σε συντομότερη διάγνωση και
καλύτερη φροντίδα5,6

• Σε περίπτωση υποψίας της DMD,τα επίπεδα της CK θα πρέπει
να μετρηθούν και να γίνει γενετικός έλεγχος1,2,5

AAP=American Academy of Pediatrics; CDC=Centers for Disease Control and Prevention; CK=creatine kinase; DMD=Duchenne muscular dystrophy.
1. Darras BT, et al. Dystrophinopathies. In: Adam MP, et al, eds. GeneReviews. Seattle, WA: University of Washington, Seattle; 1993-2018. 2. Nascimento Osorio A, et al. Neurologia. March
9, 2018 [Epub ahead of print]. 3. Cyrulnik SE, et al. J Pediatr. 2007;150:474-478. 4. Ciafaloni E, et al. J Pediatr. 2009;155:380-385. 5. Bushby K, et al. Lancet. 2010;9:77-93. 6. Parsons EP, et
al. Eur J Paediatr Neurol. 2004;8:145-153. 7. Centers for Disease Control and Prevention. Tool for parents helps address concerns.
https://www.cdc.gov/ncbddd/musculardystrophy/features/tool-parents-learn-physical-development-delays.html. Accessed August 14, 2018.
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Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης της DMD
Η DMD είναι μια σπάνια, γενετική, εξελισσόμενη, μη
αναστρέψιμη, θανατηφόρος νόσος1–6
Έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση μπορεί να δώσει την δυνατότητα
στον ασθενή και την οικογένειά του να λάβει την φροντίδα και την
υποστήριξη που χρειάζεται1,5,11
Σημεία μυϊκής φθοράς μπορούν να παρατηρηθούν από την
γέννηση1,6,11
Εφόσον ο μυς χαθεί, η απώλεια δεν διορθώνεται1,6,11
Διατήρηση και παράταση των κινητικών λειτουργιών μπορεί να
καθυστερήσει την εξέλιξη της νόσου12,13
Η DMD δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στους ασθενείς, τις
οικογένειες και τα συστήματα υγείας 7–10

DMD, Duchenne muscular dystrophy. 1. Birnkrant DJ, et al. Lancet Neurol. 2018;17:251–267. 2. Bushby K, et al. Lancet Neurol. 2010;77–93. 3. Goemans N, et
al. Eur Neurol Rev. 2014;9:78–82. 4. McDonald CM, et al. Muscle Nerve. 2013;48:357–368. 5. van Ruiten HJ, et al. Arch Dis Child. 2014;99:1074–1077. 6. Blake
DJ, et al. Physiol Rev. 2002;82:291–329. 7. Landfeldt E, et al. J Neurol. 2016;263:906–915. 8. Landfeldt E, et al. Acta Paediatrica. 2019;108:224–230. 9. Ryder S,
et al. Orph J Rare Dis. 2017;12:79. 10. McDonald CM, et al. J Child Neurol. 2010;25:1130–1144. 11. Laing NG, et al. Clin Biochem Rev. 2011;32:129–134. 12.
Humbertclaude V, et al. Eur J Paediatr Neurol. 2012;16:149–160. 13. Bushby K, et al. Muscle Nerve. 2014;50:477–487.

Σημασία Έγκαιρης και Έγκυρης διάγνωσης:
Δίνει την δυνατότητα στον ασθενή και την οικογένειά του να λάβει την φροντίδα
και την υποστήριξη που χρειάζεται 1–3

Θεραπευτική αγωγή και
στρατηγικές διαχείρισης
μπορούν να καθυστερήσουν την
εξέλιξη της νόσου και τις
επιπλοκές

Πρόσβαση σε γενετική
συμβουλευτική και
οικογενειακό
προγραμματισμό3

Στρατηγικές διαχείρισης της
νόσου μπορούν να
καθυστερήσουν την απώλεια της
περιπατητικότητας3,4

Γυναίκες συγγενείς
μπορούν να μάθουν την
φορεία τους 3

1. van Ruiten HJ, et al. Arch Dis Child. 2014;99:1074–1077. 2. Laing NG, et al. Clin Biochem Rev. 2011;32:129–134.
3. Birnkrant DJ, et al. Lancet Neurol. 2018;17:251–267. 4. Landfeldt E, et al. Acta Paediatrica. 2019;108:224–230.
5. Ishikawa Y, et al. Neuromuscul Disord. 2011;21:47–51.

Αναμενόμενη αύξηση του
προσδόκιμου ζωής με
βελτιωμένη πολυπαραγοντική
φροντίδα3,5

Πρόσβαση σε νέες
θεραπείες και κλινικές
δοκιμές1

Η απώλεια της ικανότητας για βάδιση είναι κομβικός προγνωστικός
παράγοντας της φυσικής εξέλιξης της νόσου
Πιθανότητα εμφάνισης σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας σε
όλες τις ηλικιακές ομάδες όπως προσδιορίζεται από την
Δυναμική Ζωτική Χωρητικότητα (Forced Vital Capacity) <
30%1
1.00

Survival distribution function

Διαφορά ανάμεσα στις
ομάδες: p < 0.00011
0.75
Ομάδα A: απώλεια
ικανότητας για
βάδιση σε ηλικία
< 8 ετών

0.50

Ομάδα C: απώλεια ικανότητας
για βάδιση σε ηλικία > 11 ετών

0.25

Η απώλεια της βάδισης
έχει συσχετιστεί άμεσα
με:
• την περιορισμένη
κινητικότητα των άνω
άκρων
• την ανάγκη για
μηχανική υποστήριξη
της αναπνευστικής
λειτουργίας και
• την επιβάρυνση της
καρδιακής λειτουργίας

Ομάδα B: απώλεια ικανότητας για βάδιση σε
ηλικία μεταξύ 8 και 11 ετών
0.00
0
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FVC < 30%
1: Humbertclaude, V. et al. Eur J Paediatr Neurol. 2012 ;16:149–60.

Το πρόβλημα της καθυστέρησης στην διάγνωση

Πότε θα πρέπει να γίνεται έλεγχος CK

Η διάγνωση της DMD μπορεί να επιβεβαιωθεί από τον γενετικό έλεγχο
Ο γενετικός έλεγχος (ανάλυση αλληλουχίας) και η ταυτοποίηση της μετάλλαξης είναι
σημαντικοί παράγοντες που επιτρέπουν την γενετική συμβουλευτική σε οικογένειες,
πρόσβαση σε πρότυπα φροντίδας και πρόσβαση σε θεραπείες ειδικές για
συγκεκριμένες μεταλλάξεις.

Είδη γενετικών μεταλλάξεων σε ασθενείς με DMD
25%
Μικρές
μεταλλάξεις

Διαγραφές

~65%

~10%-15%
Nonsense
μεταλλάξεις

Διπλασιασμοί

H έγκαιρη διάγνωση της Μυϊκής Δυστροφίας Duchenne, είναι ζωτικής
σημασίας για τον καθορισμό σωστής διαχείρισης και αγωγής

Διάγνωση DMD
Ανεξήγητη αύξηση
στις τρανσαμινάσες

Σε περίπτωση οικογενειακού ιστορικού DMD
Οποιαδήποτε υποψία μη φυσιολογικής
μυϊκής λειτουργίας

CK μη αυξημένη

Έλεγχος για επίπεδα CK ορού

Σε απουσία οικογενειακού ιστορικού
DMD Απουσία βάδισης μέχρι τους 16-18
μήνες. Σημείο Gower, βάδιση στις μύτες

CK αυξημένη

Μέθοδος MLPA

Έλεγχος για διαγραφή ή
διπλασιασμό στη δυστροφίνη
Απουσία
μετάλλαξης
Genetic
Sequencing

Απουσία μετάλλαξης
Βιοψία μυός

Παρουσία Δυστροφίνης
Αποκλεισμός DMD- άλλη
διάγνωση

Απουσία Δυστροφίνης

Παρουσία μικρής
μετάλλαξης
(~30% των DMD)

Διάγνωση DMD

Παρουσία
μετάλλαξης
(~70% των
DMD)

Η πολυεπιστημονική προσέγγιση στην ολιστική
φροντίδα του ασθενούς
Αποκατάσταση

Ορθοπεδική
διαχείριση

Διάγνωση

•
•
•
•
•
•
•
•

Νευρολόγος
Γενετιστής
Καρδιολόγος
Πνευμονολόγος
Ορθοπεδικός
Φυσιοθεραπευτής
Λογοθεραπευτής
Ψυχολόγος

Family
Χορήγηση
κορτικοστεροειδών

Ασθενής
με DMD

Γαστρεντερικό,
ομιλία/
κατάποση,
διατροφή

Ψυχολογική
υποστήριξη

Καρδιακή
υποστήριξη

Αναπνευστική
υποστήριξη

1. Bushby K et al. Lancet Neurol 2010;9:77‒93

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ
DMD ΑΠΟ ΕΜΑ Ή ΑΠΟ FDA

Κορτικοστεροειδή και στόχοι αγωγής
•

Πιο συχνά χορηγούμενα κορτικοστεροειδή
• Prednisone - 0.75 mg/kg/day
• Deflazacort - 0.9 mg/kg/day

•

DMD Care Considerations Working Group
• Επείγουσα χορήγηση
κορτικοστεροειδών θα πρέπει να
εξεταστεί για όλους τους
περιπατητικούς ασθενείς
– Στόχοι θεραπείας
» Συντήρηση κινητικότητας
» Ελαχιστοποίηση επιπλοκών
(καρδιά, οστά, αναπνευστικό)
• Ο χρόνος έναρξης αγωγής είναι μια
ατομική απόφαση, αλλά συνήθως μετά
την ηλικία των 4
• Μακροχρόνια χρήση απαιτεί ουσιαστική
δέσμευση από τον ασθενή, την
οικογένεια και τους γιατρούς
1. Bushby K et al. Lancet Neurol 2010;9:77‒93
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~13% των DMD ασθενών είναι
δεκτικοί/κατάλληλοι σε exon
51 skipping
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Translarna-Ataluren

Το Translarna ενδείκνυται για τη θεραπεία της μυϊκής δυστροφίας τύπου
Duchenne που προκαλείται από ανερμηνεύσιμη (nonsense) μετάλλαξη στο
γονίδιο της δυστροφίνης, σε περιπατητικούς ασθενείς ηλικίας 2 ετών και
άνω.
Η παρουσία ανερμηνεύσιμης μετάλλαξης στο γονίδιο της δυστροφίνης
πρέπει να προσδιορίζεται με γενετική εξέταση.
Αφορά στο 10-15% των DMD ασθενών.
To Translarna θα πρέπει να χορηγείται από του στόματος κάθε ημέρα σε 3
δόσεις.

Η πλατφόρμα RCPCH Compass, είναι μια
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που έχει δημιουργηθεί
από το Royal College of Pediatrics and Child
Health (RCPCH) και το Πανεπιστήμιο του
Newcastle, με την χρηματοδότηση της PTC.

Είναι ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για την
αναγνώριση της μη φυσιολογικής κινητικής ανάπτυξης,
των τύπων των νευρομυϊκών διαταραχών και την
παραπομπή των περιστατικών αυτών στις κατάλληλες
ειδικότητες

RCPCH COMPASS
 Σύνδεση και δημιουργία λογαριασμού
μέσω του link
https://rcpch.learningpool.com
 Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα είναι ‘Recognising
Neuromuscular Disorders’
 Παρέχονται μόρια Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης (CPD) με την
ολοκλήρωση του προγράμματος
 Συγκριτικά βίντεο φυσιολογικής και
μη φυσιολογικής ανάπτυξης, ανά
τρίμηνο της ζωής του παιδιού

Βασικά σημεία
• Η DMD είναι μια σοβαρή, προοδευτική και σπάνια, κληρονομική νόσος με διαρκή επιδείνωση
της φυσιολογικής λειτουργικότητας, που καταλήγει στον θάνατο μετά τα 30 έτη.
• Αρχικά σημεία της DMD είναι εμφανή από τα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού και
συμπεριλαμβάνουν καθυστερημένη κινητική λειτουργία, καθυστέρηση ομιλίας και νοητική
υστέρηση

• Ο παιδίατρος είναι ο πλέον κατάλληλος επιστήμονας που θα αναγνωρίσει τα πρώτα σημεία της
νόσου
• Υψηλές τιμές τρανσαμινασών και πολύ αυξημένα επίπεδα της CK, θέτουν την υποψία για την
DMD

• Επί υποψίας DMD, ο ασθενής πρέπει να παραπέμπεται σε Παιδονευρολόγο για την έγκυρη και
έγκαιρη διάγνωση
• Η έγκαιρη διάγνωση δίνει την δυνατότητα για την βέλτιστη διαχείριση και θεραπευτική
προσέγγιση του ασθενούς καθώς και την παροχή γενετικής συμβουλής στην οικογένεια .

Ειδική Μονάδα ΝΜΠ - Νοσοκομείο Παίδων
"Η Αγία Σοφία" – Αθήνα
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Ευχαριστώ για την
προσοχή σας!!

