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O DMD/BMD

Co możesz zrobić

Razem jesteśmy silniejsi

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a i Beckera to rzadkie choroby 
genetyczne, które charakteryzuje występowanie osłabienia siły 
mięśniowej. Mięśnie stają się z czasem bardzo słabe, co ma też 
negatywny wpływ na funkcjonowanie serca i płuc. Osoby urodzone 
z dystrofią mięśniową Duchenne lub Becker wymagają zapewnienia 
wielospecjalistycznej opieki przez całe życie.

• Wspieraj i promuj akcję “Silniejsi Razem”
• Oświetl budynek lub inny rozpoznawalny znak krajobrazu na 

czerwono
• Skontaktuj się z lokalnymi mediami aby zwiększać świadomość w 

lokalnej społeczności
• Zorganizuj wirtualne spotkanie edukacyjne albo celem zbierania 

funduszy
• Okaż solidarność poprzez wypuszczenie balonów

#WDAD2020

Obecna epidemia koronawirusa ma istotny wpływ na nasze 
codzienne życie. Zmienia nasz tradycyjny sposób spędzania czasu, 
zmienia nasze nawyki. Chociaż zmienia nasze codzienne życie, nie 
może mieć wpływu na nasze działania i nasz głos w społeczeństwie.

Jako społeczność Duchenne jesteśmy bardzo świadomi, jak mocno 
ma to nas wpływa – pozostanie w izolacji, stawienia czoła sytuacjom 
kryzysowym i przystosowania się. Znamy słowa takie jak strach, ból 
i dystans. Jednak staramy się przekształcić strach w nadzieję, ból w 
odporność, a dystans w bliskość.

W tym Światowym Dniu Wiedzy o Duchenne 2020 przekazujemy 
wiadomość, której wiele osób doświadczyło i nadal doświadcza: 
Razem jesteśmy silniejsi. Nawet po zakończeniu sytuacji kryzysowej 
nasza sprawa nadal istnieje, nasze zaangażowanie nadal istnieje i 
potrzebujemy zaangażowania każdej osoby.
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Dystrofia mięśniowa Duchenne’a i Beckera (DMD i BMD) to dwa schorzenia 
powodujące osłabienie i zanik mięśni. Oba są spowodowane mutacjami 
w genie dystrofiny, gdzie część DNA ulega delecji (brakuje fragmentu) lub 
duplikacji (fragment został podwojony), lub fragment został zmieniony 
tak, że organizm nie może prawidłowo odczytać kodu genetycznego. 
Prowadzi to do braku białka dystrofiny, które odgrywa ważną rolę w 
mięśniach i mózgu.

Bez dystrofiny komórki mięśniowe łatwo ulegają uszkodzeniu, co prowadzi 
do utraty ich funkcji. Może się to również zdarzyć w mózgu, w którym 
również brakuje dystrofiny.

U pacjentów z DMD wstępuje całkowity brak dystrofiny, a u pacjentów z 
BMD występuje dystrofina o skróconej budowie lub w mniejszym stężeniu.  

Więcej informacji:
nicoletta.madia@worldduchenne.org
suzieann.bakker@worldduchenne.org

Duchenne i umysł 

O DMD/BMD

7 września to Światowy Dzień Świadomości o dystrofii mięśniowej 
Duchenne’a. Tego dnia zwiększamy świadomość na temat dystrofii 
mięśniowej Duchenne’a i Beckera (DMD i BMD) na całym świecie. Co 
roku zwracamy szczególną uwagę na jeden z aspektów choroby – w tym 
roku będzie to Duchenne i umysł.

W dystrofii mięśniowej Duchenne’a brak białka dystrofiny w mięśniach 
powoduje ich rozpad. U chłopców z DMD również w mózgu brakuje 
dystrofiny, co może powodować u nich trudności w nauce i zaburzenia 
zachowania, takie jak zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia 
obsesyjno-kompulsywne, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z 
deficytem uwagi  (ADHD). Dla wielu rodzin stwarza to większe trudności, 
zmartwienie i stres w codziennym życiu niż problemy fizyczne.

Ten kluczowy neurologiczny aspekt DMD / BMD został rozpoznany już 
w 1861 roku, kiedy Duchenne de Boulogne po raz pierwszy opisał to 
schorzenie nerwowo-mięśniowe. Jednak w ostatnich dziesięcioleciach 
większość wysiłków koncentrowała się na poprawie wydolności fizycznej, 
poprawie siły mięśniowej czy też zwolnienia tempa osłabienia mięśni. 
Mniej uwagi poświęcono problematyki dotyczącej umysłu.

Apelujemy o wcześniejsze wykonywanie badań przesiewowych, 
specjalistycznych testów czy badan naukowych dotyczących funkcjonowania 
układu nerwowego u pacjentów z DMD. Jest to niezbędne, aby każdy 
pacjent mógł w pełni wykorzystać swój potencjał.
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• Dystrofia mięśniowa 
Duchenne’a i Beckera 
to rzadkie choroby 
genetyczne, które 
charakteryzuje 
występowanie 
osłabienia siły 
mięśniowej

• Białko dystrofina 
nie jest wytwarzane 
na skutek błędu w 
materiale genetycznym 
zawartym na 
chromosomie X.

• Obecnie nie ma 
dostępnego lekarstwa 
na tę śmiertelną 
chorobę.

• Każdego roku 1 na 
5000 noworodków 
płci męskiej jest 
diagnozowanych z 
DMD

• Brak świadomości 
przyczynia się do 
średniego opóźnienia 
diagnozy o 2,5 roku

Najważniejsze 
informacje
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