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χρειάζονται διάγνωση ή ιατρική φροντίδα. Οποιαδήποτε ενέργεια από μέρους σας ορμώμενη από τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν 

φυλλάδιο έγκειται στη δική σας κρίση. Παρότι έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια διασφάλισης της ακρίβειας και πληρότητας των πληροφοριών που 

παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο, η ακρίβεια δεν μπορεί να εξασφαλιστεί και η φροντίδα για κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διάγνωση της μυϊκής δυστροφίας Duchenne (DMD ή Duchenne) είναι 

δύσκολη στην κατανόηση και διαχείριση. Πρόκειται για έναν κόσμο στον 

οποίο κανείς δεν εισέρχεται με προθυμία. Το Σωματείο Μυϊκής 

Δυστροφίας (MDA), η Ομάδα Γονέων παιδιών με Duchenne [Parent Project 

Muscular Dystrophy (PPMD)], το δίκτυο TREAT-NMD και η Παγκόσμια 

Ένωση Γονέων (UPPMD) κατανοούν τον πόνο και το άγχος που νιώθουν 

οι γονείς με αυτή τη διάγνωση, καθώς και την στήριξη που θα χρειαστούν 

στην συνέχεια. Είναι σημαντικό για όλους εμάς σε αυτό το ταξίδι σας μετά 

τη διάγνωση τόσο εσείς όσο και το παιδί σας να λάβει την καλύτερη 

φροντίδα, υποστήριξη και βοηθήματα. Γι' αυτόν τον λόγο εργαστήκαμε 

για την σύνταξη του Οδηγού Duchenne για την Οικογένεια 2018. 

Η νόσος Duchenne ανήκει στο φάσμα των μυϊκών παθήσεων που 

ονομάζονται «δυστροφινοπάθειες». 

Οι δυστροφινοπάθειες προκαλούνται από την έλλειψη μιας μυϊκής 

πρωτεΐνης, της «δυστροφίνης» και μπορούν να ποικίλλουν λαμβάνοντας 

τη μορφή του πιο σοβαρού φαινοτύπου (εμφανή συμπτώματα) της 

μυϊκής δυστροφίας Duchenne έως την ηπιότερη μορφή φαινοτύπου της 

μυϊκής δυστροφίας Becker. Για λόγους απλούστευσης, σε αυτόν τον 

Οδηγό για την Οικογένεια αναφερόμαστε κυρίως στη νόσο Duchenne. 

Συντάξαμε αυτόν τον Οδηγό για την Οικογένεια ώστε να απευθύνεται 

στον γονέα κατά τη Διάγνωση και το Πρώιμο Περιπατητικό Στάδιο, αλλά 

και στο άτομο που ζει με Duchenne. Για τους σκοπούς αυτού του εντύπου, 

οι λέξεις «εσείς /εσάς/ σας» αναφέρονται στο άτομο που ζει με Duchenne. 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ «ΣΚΕΨΕΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ DUCHENNE 

Οι κατευθυντήριες γραμμές των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αμερικής (CDC) σχετικά με 

τη Duchenne είναι ευρύτερα γνωστές στην κοινότητα ως «σκέψεις φροντίδας». Τόσο οι αρχικές όσο και οι 

επικαιροποιημένες σκέψεις βασίζονται σε ενδελεχή μελέτη από διεθνείς ειδικούς στη διάγνωση και θεραπεία 

της Duchenne, οι οποίοι έχουν επιλεχθεί ώστε να εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. «Αξιολόγησαν» 

ανεξάρτητα μεθόδους φροντίδας κατά τη διαχείριση της Duchenne συνάγοντας συμπεράσματα για το πόσο 

«απαραίτητη», «κατάλληλη» ή «ακατάλληλη» ήταν η καθεμία για τα διαφορετικά στάδια κατά την 

πορεία της Duchenne. Συνολικά ανέλυσαν περισσότερα από 70.000 διαφορετικά σενάρια. Με αυτόν τον τρόπο 

κατέληξαν στη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για τις οποίες η πλειονότητα συμφώνησε πως 

αντιπροσωπεύουν την «καλύτερη πρακτική» για τη φροντίδα της Duchenne. Οι επικαιροποιημένες 

κατευθυντήριες γραμμές δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία. 

Ο Οδηγός Duchenne για την Οικογένεια 2018 συνοψίζει τα αποτελέσματα των επικαιροποιήσεων για την 

ιατρική φροντίδα της μυϊκής δυστροφίας Duchenne. Τόσο η αρχική προσπάθεια όσο και οι επικαιροποιημένες 

κατευθυντήριες γραμμές στηρίχθηκαν από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αμερικής (CDC) 

σε συνεργασία με ομάδες υπεράσπισης ασθενών και το δίκτυο TREAT-NMD. Τα έντυπα δημοσιεύονται στο 

περιοδικό Lancet Neurology και είναι 

«Είναι ένας οδηγός που αφορά τις 

«ιατρικές» πτυχές της Duchenne, 

όμως πάντοτε να έχετε κατά νου ότι 

η ιατρική πλευρά δεν είναι το παν. Η 

ιδέα είναι ότι μειώνοντας τα ιατρικά 

προβλήματα, το παιδί σας θα μπορεί 

να συνεχίσει με τη ζωή του και εσείς 

θα μπορέσετε να συνεχίσετε ως 

οικογένεια. Είναι καλό να θυμάστε ότι 

τα περισσότερα παιδιά με Duchenne 

είναι χαρούμενα παιδιά και οι 

περισσότερες οικογένειας τα 

καταφέρνουν πολύ καλά μετά το 

αρχικό σοκ της διάγνωσης». 

 

Elizabeth Vroom, Παγκόσμια Ένωση Γονέων 

(UPPMD) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ (συνέχεια) 

διαθέσιμα στις ιστοσελίδες της Ομάδα Γονέων παιδιών με Duchenne (PPMD), του Σωματείου Μυϊκής 

Δυστροφίας (MDA), της Παγκόσμιας Ένωσης Γονέων (UPPMD), του δικτύου TREAT-NMD και των Κέντρων 

Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αμερικής (CDC). Επιπλέον, χάρη στο δίκτυο TREAT-NMD και της 

Παγκόσμιας Ένωσης Γονέων (UPPMD) υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις σε διάφορες γλώσσες μέσω του 

δικτύου TREAT-NMD. 

Παράλληλα, κάθε υποειδικότητα αναλύεται σε ξεχωριστό άρθρο χαρίζοντας πληρέστερη πληροφόρηση για 

τον συγκεκριμένο τομέα φροντίδας. Τα άρθρα αυτά θα δημοσιευθούν ως συμπληρωματικό ένθετο 

παιδιατρικής στο περιοδικό Pediatrics, το επίσημο περιοδικό της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, 

εντός του 2018 και θα είναι διαθέσιμα μέσω των ιστοσελίδων που αναφέρονται παρακάτω. 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ: 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

www.mda.org 

www.parentproiectmd.org 

www.treat-nmd.eu 

https://worldduchenne.org/ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

• Διάγνωση και διαχείριση της μυϊκής δυστροφίας Duchenne, επικαιροποίηση, μέρος 1: 

Διάγνωση, νευρομυϊκή διαχείριση, αποκατάσταση, ενδοκρινολογική, γαστρεντερολογική 

διατροφολογική αντιμετώπιση.  

• Διάγνωση και διαχείριση της μυϊκής δυστροφίας Duchenne, επικαιροποίηση, μέρος 2: 

Διαχείριση της υγείας των οστών, πνευμονολογική, καρδιολογική και ορθοπεδική 

αντιμετώπιση 

• Διάγνωση και διαχείριση της μυϊκής δυστροφίας Duchenne, επικαιροποίηση, μέρος 3: 

Πρωτοβάθμια περίθαλψη, διαχείριση επείγοντος περιστατικού, ψυχοκοινωνική φροντίδα και 

μετάβαση της φροντίδας σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

• Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αμερικής (CDC): 

www.cdc.gov/ncbddd/musculardvstrophv/care-considerations.html 

• Ομάδα Γονέων παιδιών με Duchenne (Parent Project Muscular Dystrophy): 

www.parentproiectmd.org/carequidelines 

• Σωματείο Μυϊκής Δυστροφίας (MDA): www.mda.org 

• Παγκόσμια Ένωση Γονέων: www.worldduchenne.org 

• TREAT NMD: treatnmd.ncl.ac.uk/care/dmd/diagnosis-management-DMD 

http://www.mda.org/
http://www.parentproiectmd.org/
http://www.treat-nmd.eu/
https://worldduchenne.org/
http://www.cdc.gov/ncbddd/musculardvstrophv/care-considerations.html
http://www.parentproiectmd.org/carequidelines
http://www.mda.org/
http://www.worldduchenne.org/
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ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Εικόνα 1 

ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ/ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΜΥΪΚΗ 

ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ 

DUCHENNE (DMD) 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ/ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

O 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
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2. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΥΣ: 

1. Να επικεντρωθείτε σε ένα συγκεκριμένο στάδιο της Duchenne 

2. Να επικεντρωθείτε σε έναν συγκεκριμένο τομέα φροντίδας της Duchenne 

Η επόμενη ενότητα, όπως και ο Πίνακας 1, παρουσιάζουν την εξέλιξη της Duchenne ως μια διαδικασία 

βήμα προς βήμα η οποία διαφέρει από άτομο σε άτομο. Ο παρόν οδηγός αποτελεί μια σύνοψη των 

αναγκών φροντίδας που ενδεχομένως να χρειαστείτε. 

Επιπλέον, εάν θέλετε να διαβάσετε συγκεκριμένες ενότητες διαχείρισης φροντίδας που μπορεί να σας 

ενδιαφέρουν, πλέον μπορείτε να τις βρείτε εύκολα μέσω του πίνακα περιεχομένων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Η σωστή διαχείριση της Duchenne απαιτεί μια διεπιστημονική προσέγγιση μέσω της συμβολής πολλών 

ειδικών από διαφορετικούς τομείς, οι οποίοι θα παρέχουν σε εσάς ολοκληρωμένη φροντίδα. Ο γιατρός 

που παρακολουθεί τη νευρομυϊκή σας πάθηση θα αποτελεί τον επικεφαλής γιατρό της νευρομυϊκής σας 

ομάδας φροντίδας και θα είναι υπεύθυνος για την συνολική φροντίδα σας σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

σας.  

 Καθώς θα προχωράτε από την παιδιατρική στην ενήλικη φροντίδα, ο ειδικός αυτός ενδέχεται να 

αλλάξει από τον γιατρό που παρακολουθεί τη νευρομυϊκή σας πάθηση σε παιδική ηλικία σε έναν 

αντίστοιχο γιατρό που θα σας παρακολουθεί στην ενήλικη ζωή σας και θα παραμένει ο επικεφαλής 

γιατρός της ομάδας φροντίδας σας. Ο συντονιστής φροντίδας είναι ένα σημαντικό μέλος της ομάδας και 

θα εξασφαλίζει την συντονισμένη επικοινωνία και τη φροντίδα μεταξύ των μελών της ομάδας, μεταξύ 

εσάς και της ομάδας και μεταξύ της ομάδας και των τοπικών/ πρωτοβάθμιων φορέων περίθαλψης 

(παιδίατρος, οικογενειακός γιατρός κτλ.). Εάν η ομάδα νευρομυϊκής φροντίδας δεν έχει κάποιον 

συντονιστή, ρωτήστε σε ποιον πρέπει να απευθύνεστε για απορίες/ ανησυχίες/ έκτακτες περιπτώσεις 

μεταξύ των ραντεβού σας. 

Ο παρόν Οδηγός για την Οικογένεια θα σας προσφέρει βασικές πληροφορίες που θα σας επιτρέψουν να 

συμμετέχετε αποτελεσματικά στη διαδικασία λήψης ολοκληρωμένης φροντίδας. Ο γιατρός που 

παρακολουθεί τη νευρομυϊκή σας πάθηση θα πρέπει να γνωρίζει όλα τα πιθανά ζητήματα που ενδέχεται 

να προκύψουν στη Duchenne, ενώ θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλες τις παρεμβάσεις που αποτελούν 

τη βάση της κατάλληλης φροντίδας καθώς και στην συμβολή των απαραίτητων υποειδικοτήτων. Καθώς 

μεγαλώνετε, η έμφαση σε ορισμένες υποειδικότητες αλλά και η ένταξη κάποιων γιατρών υποειδικότητας 

θα μεταβάλλονται. Ο Οδηγός για την Οικογένεια σας επισημαίνει τους διαφορετικούς τομείς της 

φροντίδας Duchenne (Εικόνα 1). Δεν θα χρειαστεί η συμβολή όλων των γιατρών υποειδικότητας σε όλες 

τις ηλικίες ή στάδια, όμως είναι σημαντικό να έχετε πρόσβαση σε αυτούς εάν χρειαστεί καθώς και ο 

συντονιστής φροντίδας να έχει την υποστήριξη τους σε όλους αυτούς τους τομείς. 

ΕΣΕΙΣ είστε το κέντρο της ομάδας φροντίδας- είναι σημαντικό εσείς και η οικογένειά σας να 

συνεργάζεστε ενεργά με έναν επαγγελματία υγείας που θα οργανώνει και θα εξατομικεύει 

την κλινική φροντίδα σας (Εικόνα 1). 
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DUCHENNE ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) 

Η Duchenne είναι μια νόσος που εξελίσσεται αργά με το πέρας του χρόνου. Έχουμε διαχωρίσει τα βασικά 

στάδια της Duchenne ώστε να σας βοηθήσουμε με τις προσδοκώμενες ανάγκες φροντίδας. Μολονότι 

αυτά τα στάδια ενδέχεται να είναι κάπως δύσκολα να διακριθούν, μπορεί να σας βοηθήσουν να 

εντοπίσετε το είδος της φροντίδας και τις παρεμβάσεις που συνιστώνται σε κάθε συγκεκριμένη περίοδο 

καθώς και στο τι να περιμένετε από την ομάδα φροντίδα σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

 

1. ΔΙΑΓΝΩΣΗ (ΒΡΕΦΙΚΗ/ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ) 

Σήμερα τα περισσότερα παιδιά με Duchenne παραμένουν αδιάγνωστα κατά το προσυμπτωματικό στάδιο 

(όταν τα παιδιά εμφανίζουν καθόλου ή λίγα συμπτώματα) εκτός και εάν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό ή 

εάν γίνει αιματολογικός έλεγχος για άλλους λόγους. Συμπτώματα όπως καθυστέρηση στο περπάτημα, 

μπουσούλημα ή στην ομιλία εμφανίζονται, όμως συνήθως είναι ήπια και δεν αναγνωρίζονται συχνά σε 

αυτό το στάδιο. 

Οι γονείς είναι συνήθως οι πρώτοι που εντοπίζουν διαφορές στην ανάπτυξη του παιδιού τους, οι πρώτοι 

που θέτουν ερωτήματα και εκείνοι που ζητούν περαιτέρω εξετάσεις για την αποσαφήνιση των 

αναπτυξιακών καθυστερήσεων. Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής δημιούργησε ένα εργαλείο που 

βοηθά τους γονείς να εκτιμήσουν την ανάπτυξη των παιδιών τους, να ελέγξουν πιθανές καθυστερήσεις 

και να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανησυχίες με τους παρόχους πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Μπορείτε να 

βρείτε αυτό το εργαλείο στο: motordelay.aap.org. 

Η ψυχοκοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη είναι εξαιρετικά σημαντική μόλις επιβεβαιωθεί η 

διάγνωση της Duchenne. Το να διαγνωσθεί ένα παιδί με τη νόσο Duchenne είναι τρομερό γεγονός για την 

οικογένεια. Υπάρχουν τόσα αναπάντητα ερωτήματα και οι οικογένειες συχνά νιώθουν μόνες και 

συναισθηματικά φορτισμένες χωρίς να έχουν που να στραφούν. Οι πάροχοι πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

και ο γιατρός που παρακολουθεί τη νευρομυϊκή πάθηση μπορούν να είναι ιδιαίτερα βοηθητικοί κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου διευκολύνοντας τις διασυνδέσεις για την κατάλληλη φροντίδα και για τους 

συμβουλευτικούς οργανισμούς που μπορούν να βοηθήσουν παρέχοντας πηγές, πληροφορίες και την 

υποστήριξη που χρειάζονται οι γονείς για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους. Στις ΗΠΑ, η Ομάδα 

Γονέων παιδιών με Duchenne (PPMD) έχει δημιουργήσει μια ειδική ιστοσελίδα με πηγές που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν οι γονείς ως βοήθεια κατά τους πρώτους 3 μήνες της νέας διάγνωσης 

(ParentProjectMD.org/for-newly-diagnosed). Επιπλέον, τόσο η Ομάδα Γονέων παιδιών με Duchenne 

(PPMD) όσο και το Σωματείο Μυϊκής Δυστροφίας (MDA) διαθέτουν πηγές για τη γνωστοποίηση της 

διάγνωσης Duchenne στα παιδιά, αδέλφια και στην ευρύτερη οικογένεια. Η επαφή με τον τοπικό 

συμβουλευτικό οργανισμό θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τις διαθέσιμες πηγές. 
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2. ΠΡΩΙΜΟ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ)  

Κατά το πρώιμο περιπατητικό στάδιο ή στάδιο βαδίσματος, τα παιδιά θα εμφανίζουν 

σημεία που θεωρούνται τυπικά για τη νόσο Duchenne. Αυτά τα σημεία μπορεί να είναι 

ανεπαίσθητα και ενδέχεται να περιλαμβάνουν: 

• Δυσκολία ανύψωσης της κεφαλής ή του λαιμού 

• Αδυναμία βάδισης έως την ηλικία των 15 μηνών 

• Δυσκολία στην βάδιση, στο τρέξιμο ή στο ανέβασμα σκάλας 

• Συχνό παραπάτημα και πτώσεις 

• Δυσκολία στο άλμα και την αναπήδηση 

• Καθυστέρηση/διαταραχές λόγους σε σχέση με τα παιδιά ίδιας ηλικίας 

• Αδυναμία άρσης από το έδαφος ή τοποθέτηση των χεριών ψηλά στα πόδια κατά την άρση από το 

έδαφος (βλ. σημάδι του Gowers (Gowers' Maneuver, Εικόνα 2 παρακάτω) 

 

Εικόνα 2. Σημάδι του Gowers 
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• Κνήμες που φαίνονται μεγαλύτερες από το φυσιολογικό (ψευδοϋπερτροφία) 

• Βάδισμα με τα πόδια διάπλατα ανοικτά 

• Βάδισμα στις μύτες των ποδιών και παπιοειδές (νήσειο) βάδισμα 

• Βάδισμα με το στήθος προς τα έξω (ή λόρδωση, σκυφτή ή τοξωτή στάση) 

• Αυξημένη κινάση της κρεατίνης (ονομάζεται CK ή CPK. Πρόκειται για ένζυμο που απελευθερώνεται 

από τον μυ όταν έχει υποστεί βλάβη. Το επίπεδο της CK μετριέται στο αίμα. Εάν η CK είναι 

υψηλότερη από 200, θα χρειαστούν περαιτέρω εξετάσεις για Duchenne). 

• Αυξημένα ηπατικά ένζυμα (AST ή ALT). Οι αυξημένες AST ή και ALT μπορούν επίσης να αποτελούν 

ενδείξεις πως θα χρειαστούν περαιτέρω εξετάσεις για Duchenne. Δεν θα πρέπει να γίνονται περαιτέρω 

ηπατικές δοκιμασίες μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις για Duchenne. 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ DUCHENNE: 

Όταν υπάρχει υποψία για Duchenne, η πρώτη εξέταση συχνά είναι μια εξέταση αίματος για να διαπιστωθεί 

εάν το επίπεδο CK είναι αυξημένο. Τα άτομα με Duchenne συχνά παρουσιάζουν επίπεδο CK 10 έως και 100 

φορές μεγαλύτερο της φυσιολογικής τιμής. Εάν συμβαίνει αυτό, θα χρειαστούν συγκεκριμένες εξετάσεις ώστε 

να εντοπιστεί η μεταβολή στο DNA (ονομάζεται «γενετική μετάλλαξη») που προκαλεί Duchenne. Η συμβολή 

των ειδικών, ιδιαίτερα των γενετικών συμβούλων ενδέχεται να χρειαστεί ώστε να ερμηνευτούν αυτές οι 

γενετικές εξετάσεις και να συζητηθεί πώς τα αποτελέσματα μπορεί να επηρεάσουν το παιδί σας και 

πιθανότατα και άλλα μέλη της οικογένειάς σας. Η διάγνωση συχνά γίνεται κατά το πρώιμο περιπατητικό 

στάδιο. 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Τα άτομα με Duchenne μπορεί να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη μάθηση και 

συμπεριφορά. Μερικές προκλήσεις οφείλονται στην έλλειψη δυστροφίνης στον εγκέφαλο, ενώ άλλες στην 

προσαρμογή σε φυσικούς περιορισμούς. Μερικά φάρμακα όπως τα στεροειδή που συχνά λαμβάνονται στο 

πρώιμο ή ώριμο περιπατητικό στάδιο (βλ. παρακάτω) παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Μερικά παιδιά που 

λαμβάνουν στεροειδή μπορεί να εμφανίσουν δυσκολίες όσον αφορά τον έλεγχο παρορμήσεων, τον θυμό, τις 

αλλαγές διάθεσης, την προσοχή και την μνήμη, ενώ άλλα όχι. Εάν παρατηρηθούν αναπτυξιακές ή/και 

μαθησιακές καθυστερήσεις, μια εκτίμηση από ψυχολόγο ή νευροψυχολόγο μπορεί να βοηθήσει στον 

καθορισμό των συγκεκριμένων ζητημάτων αλλά και στην παροχή συστάσεων για την πλήρη αξιοποίηση του 

δυναμικού του παιδιού. Τα συναισθηματικά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς δεν είναι σπάνια και 

η καλύτερη διαχείρισή τους γίνεται εάν αντιμετωπιστούν εγκαίρως. Οι παιδίατροι-αναπτυξιολόγοι και οι 

ψυχολόγοι μπορούν να σας βοηθήσουν ιδιαίτερα σε αυτούς τους τομείς. Ο λόγος και η ομιλίας θα πρέπει 

επίσης να εκτιμηθούν, έτσι ώστε αν χρειαστεί να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν συντομότερα οι λογοθεραπείες. 

Εάν η οικογένειά σας αντιμετωπίζει δυσκολία στην πρόσβαση σε βοηθήματα, οι κοινωνικοί λειτουργοί 

μπορούν να σας βοηθήσουν διασυνδέοντάς σας. Η οικογενειακή υποστήριξη είναι απαραίτητη και η 

συμβολή ειδικών μπορεί να χρειαστεί για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ψυχοκοινωνικών, μαθησιακών 

και συμπεριφορικών ζητημάτων (Ενότητα 14). 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

Η εισαγωγή σε φυσικοθεραπευτική ομάδα σε αυτό το πρώιμο στάδιο (Ενότητα 10) θα επιτρέψει την 

σταδιακή ένταξη σε πρόγραμμα ασκήσεων/ διατάσεων με στόχο να διατηρηθεί η ελαστικότητα των μυών 

και να προληφθούν/ελαχιστοποιηθούν οι συγκάμψεις στις αρθρώσεις. Η ομάδα αποκατάστασης μπορεί 

επίσης να παρέχει συμβουλές όσον αφορά τις κατάλληλες ασκήσεις κατά το παιχνίδι/ διάλειμμα, καθώς 

επίσης και προσαρμοσμένη φυσική αγωγή με στόχο να είναι το παιδί ασφαλές ενώ παράλληλα να ενισχύεται 

και η σχολική συμμετοχή. Το πρόγραμμα ασκήσεων φυσικοθεραπείας θα πρέπει να εστιάζει στις διατάσεις 

και στη διατήρηση του εύρους κίνησης παρά στην ενδυνάμωση. Οι νάρθηκες νυκτός (συχνά αποκαλούμενες 

κνημοποδικές ορθώσεις, AFO’s) μπορεί να χρειαστούν σε αυτό το επίπεδο ώστε να παρέχουν παρατεταμένη 

διάταση και να προληφθεί η απώλεια του εύρους κίνησης του αστραγάλου. Ένα πρόγραμμα διατάσεων για 

το σπίτι που συνιστώνται από τον φυσικοθεραπευτή σας θα πρέπει να γίνει τμήμα της καθημερινότητάς 

σας. 
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ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ: 
Η λήψη κορτικοστεροειδών ή «στεροειδών» θα ήταν προτιμότερο να συζητηθεί κατά τη διάγνωση και θα 

μπορούσε να ξεκινήσει σε αυτό το στάδιο (Ενότητα 6). Κατά τον σχεδιασμό για τη χρήση στεροειδών, είναι 

σημαντικό να συζητήσετε τα πλεονεκτήματα της χρήσης στεροειδών, να βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί 

το εμβολιαστικό πρόγραμμα και να συζητήσετε για παράγοντες κινδύνου της χρήσης τους, καθώς και πώς 

μπορείτε να τους προβλέψετε και να τους ελαχιστοποιήσετε. Αυτό περιλαμβάνει και την εκπαίδευση σε 

θέματα διατροφής (κατά προτίμηση από εγκεκριμένο διατροφολόγο) προς αποφυγή ανεπιθύμητων 

ενεργειών όπως η πρόσληψη βάρους και η μεταβολή στην υγεία των οστών. 

ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ: 
Η λήψη στεροειδών μπορεί να οδηγήσει σε αδύναμα οστά και μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα διάφορων 

ορμονών, όπως της αυξητικής ορμόνης και της τεστοστερόνης (η ορμόνη του ανδρικού φύλου) (Ενότητα 7). 

Η διατροφή είναι σημαντική για ισχυρά οστά και το διαιτολόγιο που περιέχει βιταμίνη D και ασβέστιο θα 

πρέπει να ενθαρρύνεται (Ενότητα 8 & 13). Ίσως θα ήταν κατάλληλο να συζητήσετε τις διατροφικές σας 

ανάγκες με έναν εγκεκριμένο διατροφολόγο κατά τις επισκέψεις για τη νευρομυϊκή παρακολούθηση. Το ύψος 

και το βάρος θα πρέπει να ελέγχονται σε κάθε νευρομυϊκή παρακολούθηση και θα πρέπει να 

αποτυπώνονται σε γράφημα ώστε να παρακολουθείτε την ανάπτυξη και το βάρος με το πέρας του χρόνου 

(Ενότητα 7). Η μέτρηση του μήκους του οστού στο αντιβράχιο («μήκος της ωλένης») ή στην κνήμη («μήκος 

της κνήμης») ή το άθροισμα του μήκος του ανώτερου και κατώτερου τμήματος του χεριού («τμηματικό 

μήκος χεριού») αποτελούν εναλλακτικούς τρόπου ακριβούς υπολογισμού «ύψους» και θα πρέπει να 

καταγράφονται και ως βασικές μετρήσεις. Μέτρηση οστικής πυκνότητας αναφοράς πρέπει να γίνεται μέσω 

απορροφησιομετρίας ακτινών Χ διπλής ενέργειας (ή «DEXA») όταν ξεκινά η λήψη στεροειδών (βλ. Ενότητα 

8). 

ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΙ ΜΥΕΣ: 
Συνήθως, προβλήματα με την καρδιά και τους αναπνευστικούς μυς δεν εμφανίζονται σε αυτό το στάδιο, 

όμως η παρακολούθηση θα πρέπει να ξεκινήσει από τη διάγνωση ως σημείο αναφοράς (τι είναι 

«φυσιολογικό» για εσάς) και στην συνέχεια να γίνονται τακτικές επισκέψεις για έλεγχο. Η έναρξη του ελέγχου 

της αναπνευστικής λειτουργίας σε νεαρή ηλικία θα σας βοηθήσει να συνηθίσετε τον εξοπλισμό και την 

«πρακτική» που ακολουθείται και στις μετέπειτα επισκέψεις. Η καρδιακή παρακολούθηση (ΗΚΓ και καρδιακή 

μαγνητική τομογραφία ή υπερηχοκαρδιογραφία) συνιστάται κατά τη διάγνωση να γίνεται ετησίως έως την 

ηλικία των 10 ετών και στην συνέχεια συχνότερα, όπως κρίνεται απαραίτητο (Ενότητα 12). Είναι επίσης 

σημαντικό να εμβολιάζεστε κατά του πνευμονιόκοκκου (πνευμονία) αλλά και ετησίως κατά της γρίπης ώστε 

να μην νοσήσετε (Ενότητα 11). 



ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ THN ΟΙΚΟΓΕΝΕΙA 

3. ΩΡΙΜΟ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (τελευταία έτη της παιδικής 
ηλικίας/έφηβος/νεαρός ενήλικος) 

Κατά το ώριμο περιπατητικό στάδιο, το βάδισμα θα γίνει ιδιαίτερα δύσκολο με ανάγκη μεγαλύτερης 

προσπάθειας για τις κινητικές δραστηριότητες, όπως η ανάβαση σκάλας και η ανασήκωση από το έδαφος. 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
Η συνεχής αξιολόγηση των μαθησιακών καθυστερήσεων ή συγκεκριμένων μαθησιακών δυσκολιών είναι 

σημαντική σε αυτό το στάδιο. Οι ψυχολόγοι και νευροψυχολόγοι μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε 

τις κατάλληλες παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις μαθησιακές σας ανάγκες. Η συνεχής υποστήριξη από 

ειδικούς είναι απαραίτητη για τη βοήθεια με οποιοδήποτε πρόβλημα μάθησης και συμπεριφοράς, ενώ μπορεί 

να χρειαστούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης σχετικά με την 

απώλεια της σωματικής δύναμης και των λειτουργιών (Ενότητα 14). Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να θέσετε 

στόχους για το μέλλον ώστε εσείς και η οικογένειά σας να συνεργαστείτε με το σχολείο και να οργανώσετε 

την εκπαίδευση και την κατάρτισή σας όπως χρειάζεται προκειμένου να πετύχετε τους στόχους αυτούς. Για 

μερικούς, μπορεί να υποδειχθεί νευροψυχολογική αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές νοητικές 

δυσλειτουργίες και να προταθούν στρατηγικές ρύθμισης του σπιτιού και της τάξης που θα σας βοηθήσουν 

να λειτουργήσετε όσο το δυνατόν καλύτερα. 

Η παροχή φροντίδας απαιτεί συναισθηματική και σωματική ενέργεια. Ο προσωπικός χρόνος με τον εαυτό 

σας, καθώς και οι σχέσεις με άλλους είναι εξαιρετικά σημαντικές. Η ανάπτυξη δικτύων υποστήριξης που 

περιλαμβάνουν της ευρύτερη οικογένεια και έμπιστα άτομα μιας κοινότητας μπορούν να λειτουργήσουν 

βοηθητικά, παρέχοντας στους φροντιστές χρόνο για ξεκούραση και ανάκτηση δυνάμεων. 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: 
Η συμβολή της αποκατάστασης θα συνεχίζει να εστιάζει στη διατήρηση ενός εύρους κίνησης, δύναμης και 

λειτουργίας για τη διατήρηση της αυτονομίας (Ενότητα 10). Σε περίπτωση που οι συγκάμψεις στις αρθρώσεις 

δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με φυσικοθεραπεία, πιθανότατα να είναι απαραίτητη η συμβολή ενός 

ορθοπεδικού. Ένας φυσικοθεραπευτής έχει πολλούς ρόλους σε μια ομάδα φροντίδας, συμπεριλαμβανομένης 

της επίβλεψης του προγράμματος διατάσεων, των προτάσεων για εξοπλισμό, όπως αναπηρικά αμαξίδια και 

στηρίγματα καθώς και για την προώθηση της συνεχούς στήριξης του βάρους και της όρθιας στάσης (αυτό 

βοηθά τόσο την υγεία των οστών όσο και την πέψη). Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι τα βοηθήματα 

κίνησης, όπως τα αναπηρικά αμαξίδια, είναι εξοπλισμένα με υποστηρικτικό κάθισμα που διευκολύνουν την 

ευθυγράμμιση του σώματος, την σωστή στάση και την άνεση. Ένα καθημερινό πρόγραμμα διατάσεων είναι 

συνεχούς σημασίας. 

ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ: 
Η συνέχιση της αγωγής με στεροειδή είναι σημαντική σε αυτό το στάδιο με ιδιαίτερη προσοχή στο 

συγκεκριμένο σκεύασμα και στη δόση που χρησιμοποιείται (Ενότητα 6), καθώς επίσης και στην πρόληψη των 

παρενεργειών, την παρακολούθηση και τη διαχείριση. Οι αξιολογήσεις για τον έλεγχο της μυοσκελετικής 

δύναμης και λειτουργίας δύο φορές τον χρόνο είναι σημαντικές. Κατά την συνεχή παρακολούθηση του 

βάρους χρήζει προσοχής και προκαλεί ανησυχία οποιαδήποτε τάση για χαμηλό βάρος (ελλιποβαρής) ή 

παχυσαρκία που θα αντιμετωπίζεται με την κατάλληλη παρέμβαση (Ενότητα 13). 

ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ: 
Η συνεχής παρακολούθηση της υγείας των οστών και του κινδύνου για κατάγματα είναι σημαντική κατά τη 

λήψη στεροειδών, ειδικά καθώς μειώνεται η κινητικότητα. Είναι σημαντικό για τον γιατρό που 

παρακολουθεί τη νευρομυϊκή σας πάθηση να ελέγχει τον κίνδυνο για κατάγματα μέσω εξετάσεων αίματος 

που μετρούν τα επίπεδα βιταμίνης D («25 OH vitamin D») καθώς επίσης και μέσω απεικονιστικών ελέγχων, 

όπως η DEXA ή οι ακτινογραφίες σπονδυλικής στήλης, που μπορούν να αξιολογήσουν την οστική 

πυκνότητα/ υγεία (Ενότητα 8). Η διατροφή θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε επίσκεψη διασφαλίζοντας ότι 

λαμβάνεται επαρκή ποσότητα βιταμίνης D και ασβεστίου. Η παρακολούθηση του ύψους, μήκους και βάρους 

θα συνεχίσει ελέγχοντας για ενδείξεις καθυστέρησης της ανάπτυξης (Ενότητα 7). 
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ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΙ ΜΥΕΣ: 
Οι συνεχιζόμενες αξιολογήσεις της καρδιάς και των αναπνευστικών μυών είναι απαραίτητες. Το ΗΚΓ, η 

καρδιακή μαγνητική τομογραφία ή ηχοκαρδιογράφημα, όπως και άλλα είδη εξετάσεων θα πρέπει να 

διεξάγονται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο μετά τη διάγνωση και συχνότερα, όπως κρίνεται απαραίτητο, 

μετά την ηλικία των 10 ετών. Ο καρδιολόγος θα συστήσει παρεμβάσεις εάν παρατηρηθούν μεταβολές στο 

ΗΚΓ, την καρδιακή μαγνητική τομογραφία ή στο ηχοκαρδιογράφημα (Ενότητα 12). 

2. ΠΡΩΙΜΟ ΜΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (τελευταία έτη της παιδικής 
ηλικίας/έφηβος/νεαρός ενήλικος) 

Κατά το πρώιμο μη περιπατητικό στάδιο, μπορεί να αισθάνεστε κούραση μετά το βάδισμα σε μεγάλες 

αποστάσεις. Ένα σκούτερ, ένα μεγαλύτερο καροτσάκι (εάν ενδείκνυται) ή ένα αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να 

λειτουργήσουν βοηθητικά για την κινητικότητά σας όταν συμβεί αυτό (Ενότητα 10). 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
Οι συζητήσεις για τη «μετάβαση» από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή θα πρέπει να ξεκινήσουν τουλάχιστον 

από την ηλικία των 13 ή 14 ετών. Παρότι οι ομάδες παιδιατρικής και ενήλικης φροντίδας σας, οι κοινωνικοί 

λειτουργοί, οι εκπαιδευτικοί και άλλοι θα βοηθήσουν στον προγραμματισμό της ομαλής μετάβασης, ένα ή 

δύο άτομα από την ομάδα διαχείρισης της νευρομυϊκής πάθησης θα πρέπει να σας καθοδηγήσουν για τη 

δημιουργία του προσωπικού σας πλάνου μετάβασης. Οι συζητήσεις για τους μελλοντικούς σας στόχους θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς στόχους, όπως επίσης και που θα θέλατε να μένετε, να 

σπουδάζετε, να εργάζεστε και να λαμβάνετε ιατρική φροντίδα. Καθώς ενηλικιώνεστε, είναι σημαντικό να 

διατηρείτε την ανεξαρτησία σας ώστε να εξακολουθήσετε να απολαμβάνετε δραστηριότητες στο σπίτι, το 

σχολείο και μαζί με τους φίλους σας. Είναι σημαντικό να παραμείνετε σε επαφή με τους φίλους σας - ο 

σχηματισμός και η διατήρηση σχέσεων σε αυτό το στάδιο είναι υψίστης σημασίας. Παρότι κάποια από τα 

άτομα που ζουν με Duchenne δεν εμφανίζουν ψυχολογικά προβλήματα, για μερικούς αυτό δεν ισχύει. Ο 

έλεγχος για άγχος και κατάθλιψη θα πρέπει να διεξάγεται σε κάθε νευρομυϊκή επίσκεψη. Εάν εντοπιστεί 

άγχος ή κατάθλιψη, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν εγκαίρως και καταλλήλως. 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: 
Σε συνδυασμό με το τρέχον πρόγραμμα διατάσεων, η προσοχή στην δυσκαμψία των άνω άκρων (ώμοι, 

αγκώνες, καρποί και δάχτυλα) είναι πολύ σημαντική, όπως και η ανάγκη (μέσω στήριξης εάν απαιτείται) για 

όρθια στάση. Η κυρτότητα της σπονδυλικής στήλης (σκολίωση) εμφανίζεται λιγότερο με τη χρήση 

στεροειδών, όμως ο έλεγχός της εξακολουθεί να είναι σημαντικός έπειτα από την απώλεια της 

περιπατητικής ικανότητας. Σε μερικές περιπτώσεις η σκολίωση μπορεί να εξελιχθεί αρκετά ραγδαία, συχνά 

μέσα σε περίοδο μηνών (Ενότητα 9). Η συμβολή του ορθοπεδικού μπορεί να χρειαστεί για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων στα πέλματα τα οποία μπορεί να αποτελέσουν αιτία πόνου και να περιορίσουν την επιλογή 

υποδημάτων. Επίσης, εάν είναι δυνατό, μπορεί να συζητηθεί η επιλογή χειρουργικής αντιμετώπισης των 

συγκάμψεων στις αρθρώσεις του ποδιού.  

ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ: 
Η συνέχιση της αγωγής με στεροειδή συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό τμήμα της διαχείρισης σε αυτό το 

στάδιο (Ενότητα 6) είτε εάν έχει ξεκινήσει πριν αυτό το στάδιο και συνεχίζεται, ή ακόμα και εάν ξεκίνησε σε 

αυτό το στάδιο. 

ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ: 
Η στενή παρακολούθηση της υγείας των οστών θα πρέπει να συνεχισθεί με ειδική προσοχή στα σημεία που 

υποδεικνύουν συμπιεστικό κάταγμα σπονδυλικής στήλης (Ενότητα 8). Η συνεχής παρατήρηση του ύψους, 

του μήκους και του βάρους είναι σημαντική για τον έλεγχο της ανάπτυξης. Οι εναλλασσόμενες μετρήσεις 

ύψους από το αντιβράχιο («μήκος της ωλένης»), την κνήμη («μήκος της κνήμης») και το μήκος των άνω και 

κάτω άκρων μαζί («τμηματικό μήκος άκρων») θα ελέγχεται όταν η στάση σε όρθια θέση γίνεται δύσκολη. 

Κατά την ηλικία των 9 ετών, είναι σημαντική η παρακολούθηση της εφηβείας. Εάν η εφηβεία δεν έχει 

ξεκινήσει μέχρι την ηλικία των 14 ετών, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ενδοκρινολόγο. Εάν το επίπεδο 

τεστοστερόνης σας είναι χαμηλό, ενδεχομένως να απαιτείται θεραπεία υποκατάστασης με τεστοστερόνη 

(Ενότητα 7). 
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ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΙ ΜΥΕΣ: 
Ο έλεγχος της καρδιακής λειτουργίας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο εξακολουθεί να είναι απαραίτητος 

και οποιεσδήποτε αλλαγές στη λειτουργία ή ενδείξεις ίνωσης (ουλή) στον καρδιακό μυ (εμφανής μόνο με 

καρδιακή μαγνητική τομογραφία), θα πρέπει να αντιμετωπιστεί εγκαίρως (Ενότητα 12). Η αναπνευστική 

λειτουργία θα πρέπει να ελέγχεται ανά 6 μήνες μέσω σπιρομέτρησης και λειτουργικών διαδικασιών 

πνευμόνων. Εάν η αναπνευστική λειτουργία ξεκινήσει να επιδεινώνεται, οι παρεμβάσεις για τη βοήθεια 

αναπνοής και υποβοήθηση βήχα θα πρέπει να συζητηθούν και να εφαρμοστούν όταν κρίνεται κατάλληλο 

(Ενότητα 11). 

ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: 
Η ομάδα παρηγορητικής φροντίδας περιλαμβάνει επαγγελματίες υγείας που επικεντρώνονται στην παροχή 

βοήθειας για την επίτευξη της όσο το δυνατόν υψηλότερης ποιότητας ζωής για εσάς, στην ανακούφιση από 

τον πόνο και την δυσφορία, καθώς και στη διαβεβαίωση ότι οι στόχοι ζωής που έχετε θέσει συνάδουν με τις 

επιλογές της αγωγής σας. Παρότι η παρηγορητική φροντίδα συγχέεται πολλές φορές με τη φροντίδα κατά 

το τελικό στάδιο της ασθένειας, η ομάδα παρηγορητικής φροντίδας θα σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε στις 

απαιτήσεις σε κάθε στάδιο της διάγνωσής σας ενώ θα αποτελεί μια πηγή υποστήριξης για εσάς και την 

οικογένειά σας κατά τις μεταβάσεις που θα πραγματοποιήσετε σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας. 

Όλοι οι άνθρωποι, με ή χωρίς Duchenne, θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις σχετικά με την επείγουσα 

φροντίδα - τι θα θέλανε να συμβεί στο σώμα τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τι δεν θα θέλανε να 

συμβεί, ποιος θα είναι ο αντιπρόσωπός τους για ζητήματα ιατρικών αποφάσεων εάν οι ίδιοι δεν είναι σε 

θέση. Η ομάδα παρηγορητικής φροντίδας είναι ιδιαιτέρως βοηθητική στην κατάρτιση ενός σχεδίου 

επείγουσας φροντίδας και απόφασης σχετικά με τι θα πρέπει να περιλαμβάνει και που θα πρέπει να 

διατηρείται. 

5. ΩΡΙΜΟ ΜΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (Νεαρός ενήλικος/ενήλικος) 

Κατά το ώριμο μη περιπατητικό στάδιο, η δύναμη του κορμού καθώς και των άνω άκρων μπορεί να 

μειωθεί κάνοντας τη λειτουργία αλλά και τη διατήρηση της καλής στάσης εξαιρετικά δύσκολη. 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: 
Είναι σημαντικό να συζητήσετε με τον φυσικοθεραπευτή σας τι είδους διατάσεις, ασκήσεις και εξοπλισμός 

μπορεί να υποστηρίξει με τον καλύτερο τρόπο το επιθυμητό επίπεδο αυτονομίας και λειτουργικότητάς σας. 

Ένας εργοθεραπευτής στην ομάδα αποκατάστασή σας μπορεί να σας βοηθήσει με τις δραστηριότητες όπως 

η λήψη φαγητού και ποτού, η χρήση της τουαλέτας και η μεταφορά ή η αλλαγή της θέσης σας στο κρεβάτι 

εάν χρειάζεται. Οι αξιολογήσεις μέσω χρήσης υποστηρικτικής τεχνολογίας μπορούν επίσης να γίνουν για την 

εκτίμηση των ευκαιριών επέκτασης της αυτονομίας και ασφάλειας. 

ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ: 
Θα πρέπει να συνεχίσετε την συζήτηση σχετικά με τα θεραπευτικά σχήματα με στεροειδή, τη διατροφή, την 

εφηβεία και τη διαχείριση του βάρους με την ομάδα νευρομυϊκής φροντίδας σας. Οι ισχύουσες συστάσεις 

ενθαρρύνουν την εφ' όρου ζωής συνέχιση των στεροειδών (Ενότητα 6) για τη διατήρηση της ισχύος και 

λειτουργικότητας του άνω άκρου. 

ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ: 
Η στενή παρακολούθηση της υγείας των οστών θα πρέπει να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας. 

Τα προβλήματα με τα οστά μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα που σχετίζονται με τον πόνο και θα πρέπει 

να διευθετηθούν με τη βοήθεια της ομάδας νευρομυϊκής φροντίδας σας (Ενότητα 8). 

ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΙ ΜΥΕΣ: 
Ο έλεγχος της καρδιακής και πνευμονικής λειτουργίας συνιστάται να διεξάγεται κάθε 6 μήνες ενώ συχνά 

απαιτείται πιο εντατική εξέταση και παρέμβαση (Ενότητα 11 & 12). 

ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: 
Η ομάδα παρηγορητικής φροντίδας εξακολουθεί να είναι σημαντική σε αυτό το στάδιο. Όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, αυτή η ομάδα περιλαμβάνει επαγγελματίες υγείας που επικεντρώνονται στην παροχή βοήθειας 

για την επίτευξη της όσο το δυνατόν υψηλότερης ποιότητας ζωής για εσάς, στην ανακούφιση από τον πόνο 

και την δυσφορία, καθώς και στη διαβεβαίωση ότι 



 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ THN ΟΙΚΟΓΕΝΕΙA 

οι στόχοι ζωής που έχετε θέσει συνάδουν με τις επιλογές της αγωγής σας. Παρότι η παρηγορητική φροντίδα 

συγχέεται πολλές φορές με τη φροντίδα κατά το τελικό στάδιο της ασθένειας, η ομάδα παρηγορητικής 

φροντίδας θα σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις σε κάθε στάδιο της διάγνωσής σας, ενώ θα 

αποτελεί μια πηγή υποστήριξης για εσάς και την οικογένειά σας κατά τις μεταβάσεις που θα 

πραγματοποιήσετε σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας. Όλοι οι άνθρωποι, με ή χωρίς Duchenne, θα πρέπει να 

λάβουν αποφάσεις σχετικά με την επείγουσα φροντίδα - τι θα θέλανε να συμβεί στο σώμα τους σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τι δεν θα θέλανε να συμβεί, ποιος θα είναι ο αντιπρόσωπός τους για 

ζητήματα ιατρικών αποφάσεων, εάν οι ίδιοι δεν είναι σε θέση. 

Η ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕ DUCHENNE: 

Η ολοκληρωμένη και παραγωγική ζωή ενός ανεξάρτητου ενήλικα που ζει με Duchenne απαιτεί σχεδιασμό. Η 

κατάρτιση ενός σχεδίου για τη μετάβαση από την εφηβική ηλικία στην ενήλικη ζωή θα πρέπει να ξεκινήσει 

τουλάχιστον στην ηλικία των 13 ή 14 ετών. Το προσωπικό σας σχέδιο μετάβασης θα πρέπει να βασίζεται 

στις προσδοκίες και στους στόχους που οραματίζεστε για το μέλλον σας. Το σχέδιο μετάβασής σας θα 

πρέπει να περιλαμβάνει σκέψεις για την εκπαίδευση, εργασία, στέγαση, μετακίνηση και κινητικότητα στην 

καθημερινότητά σας, καθώς και τη μεταφορά της ιατρικής φροντίδας από τους παρόχους παιδιατρικής 

φροντίδας στους παρόχους φροντίδας για ενήλικες (ενδεχομένως να μην είναι αναγκαίο, εάν οι πάροχοι 

ιατρικής φροντίδας σας μπορούν να συνεχίσουν τη φροντίδα και για ενήλικες με Duchenne). Ανεξάρτητα 

από το εάν οι πάροχοι ιατρικής φροντίδας σας αλλάξουν, οι πόροι και οι παροχές θα επηρεάζονται, καθώς 

μεταβαίνετε από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Ο σχεδιασμός σας σχετικά με αυτές τις αλλαγές θα 

πρέπει να περιλαμβάνει εσάς, την οικογένειά σας, το σχολείο σας και τις ομάδες ιατρικής φροντίδας. Αυτή η 

διαδικασία, αλλά και το περιεχόμενό της περιγράφεται στην Ενότητα 17. Η ζωή ενός ενήλικα με Duchenne 

είναι πιο δαπανηρή από ό,τι ενός ενήλικα χωρίς Duchenne. Θα χρειαστείτε πόρους για να υποστηρίξετε τη 

βοήθεια που χρειάζεστε για την επίτευξη των προσωπικών σας στόχων. Η ομάδα νευρομυϊκής φροντίδας 

θα σας βοηθήσει να ερευνήσετε τους διαθέσιμους πόρους και εάν δικαιούστε τη λήψη τους, ενώ θα σας 

βοηθήσει να εντοπίσετε τα κρατικά και ομοσπονδιακά συστήματα υποστήριξης. Είναι επίσης σημαντικό να 

συνεχίσετε να βρίσκετε δημιουργικούς τρόπους ώστε να είστε σε επαφή με φίλους σε αυτό το στάδιο, ειδικά 

εφόσον η ζωή σας ξεκινά να αλλάζει. Παρότι πολλά άτομα δεν αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα, μερικοί ενήλικες με Duchenne μπορεί να εμφανίσουν άγχος ή κατάθλιψη και να χρειαστούν 

θεραπεία. Ο έλεγχος για άγχος ή κατάθλιψη θα πρέπει να διεξάγεται σε κάθε επίσκεψη για νευρομυϊκή 

παρακολούθηση. Εάν εμφανίζετε προβλήματα με το άγχος ή την κατάθλιψη, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 

εγκαίρως και καταλλήλως. 
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» 
16 // 64 

Στάδιο 1: 
Κατά τη διάγνωση 

Στάδιο 2: 
Πρώιμο περιπατητικό 

Στάδιο 3: 
Ώριμο περιπατητικό 

Στάδιο 4: 
Πρώιμο μη περιπατητικό 

Στάδιο 5: 
Ώριμο μη περιπατητικό 

    
| Καθοδήγηση της διεπιστημονικής κλινικής, συμβουλευτική για νέες θεραπείες, παροχή υποστήριξης στον ασθενή και 
την οικογένεια, εκπαίδευση 

 παροχή γενετικής συμβουλής   

| Διασφάλιση ολοκλήρωσης προγράμματος ανοσοποίησης | 
| Εκτίμηση λειτουργικότητας, δύναμης και εύρους κίνησης ανά 6 μήνες τουλάχιστον για τον καθορισμό του σταδίου 
της ασθένειας 

  

| Συζήτηση για χρήση γλυκοκορτικοστεροειδών | Έναρξη και διαχείριση λήψης γλυκοκορτικοστεροειδών 
   

| Παραπομπή των θηλέων φορέων στον καρδιολόγο |    Βοήθεια καθοδήγησης φροντίδας κατά το τελικό στάδιο | 

Παροχή ολοκληρωμένων διεπιστημονικών αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένων τυποποιημένων αξιολογήσεων τουλάχιστον κάθε 6 μήνες 
  

Παροχή άμεσης αντιμετώπισης μέσω φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών και λογοθεραπευτών βασισμένη σε αξιολογήσεις και εξατομικευμένη στις ανάγκες κάθε ασθενή   

Βοήθεια στην πρόληψη συγκάμψεων ή παραμορφώσεων, υπερβολικής καταπόνησης και πτώσεων. Ενθάρρυνση 

εξοικονόμησης ενέργειας και κατάλληλης άσκησης ή δραστηριότητας, παροχή στήριξης για τις ορθώσεις, τον 

εξοπλισμό και την εκμάθηση 
Συνέχιση όλων των προηγούμενων μέτρων, παροχή εξοπλισμού κινητικότητας, καθίσματος, συσκευών υποστήριξης όρθιας θέσης και υποστηρικτικής τεχνολογίας, βοήθεια για 

την πρόληψη ή διαχείριση του πόνου και των καταγμάτων, υποστήριξη για χρηματοδότηση, ένταξη, συμμετοχή και αυτοβελτίωση κατά την ενήλικη ζωή 
     

| Μέτρηση του ύψους σε όρθια θέση κάθε 6 μήνες  

□ 
  

Αξιολόγηση ανάπτυξης σε μη όρθια θέση κάθε 6 μήνες    1 
 

Αξιολόγηση εφηβικής ανάπτυξης κάθε 6 μήνες ξεκινώντας από την ηλικία των 9 ετών  1 
Παροχή εκπαίδευσης στην οικογένεια και σύσταση λήψης 
υψηλής δόσης στεροειδών εάν λαμβάνονται γλυκοκορτικοστεροειδή 

 1 
    

| Συμπερίληψη αξιολόγησης από εγκεκριμένο διαιτολόγο διατροφολόγο κατά τις κλινικές επισκέψεις (κάθε 6 μήνες), έναρξη στρατηγικών αποφυγής παχυσαρκίας, έλεγχος για υπερβολική αύξηση ή μείωση βάρους, ειδικά κατά τις σημαντικές 
μεταβατικές περιόδους 1 
     
| Παροχή ετήσιων αξιολογήσεων τιμών 25-υδροξυβιταμίνης D στον ορό και πρόσληψης ασβεστίου   1 
     

Αξιολόγηση δυσκολίας κατάποσης, δυσκοιλιότητας, γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και γαστροπάρεσης κάθε 6 μήνες  _____________________ 

1 
 

Έναρξη ετήσιας συζήτησης για την τοποθέτηση σωλήνα 
γαστροστομίας ως μέρος της συνήθους φροντίδας 1 
   

   

Εκμάθηση σπιρομέτρησης και παροχή μελετών ύπνου 
όπως απαιτείται (χαμηλός κίνδυνος προβλημάτων) 

Αξιολόγηση αναπνευστικής λειτουργίας τουλάχιστον κάθε 6 
μήνες 1 

| Διασφάλιση ολοκλήρωσης ανοσοποίησης: με εμβόλιο του 
πνευμονιόκοκκου και με αδρανοποιημένο εμβόλιο της γρίπης ετησίως 

  1 
   

Έναρξη αύξησης εισπνεόμενου όγκου 
|Έναρξη υποβοηθούμενου βήχα και μη επεμβατικού αερισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας | 

 Προσθήκη αερισμού κατά τη 
διάρκεια της ημέρας μη 
επεμβατικού αερισμού 

   

Συμβουλευτική από καρδιολόγο, αξιολόγηση μέσω 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος και ηχοκαρδιογραφήματος* ή 

καρδιακής μαγνητικής τομογραφίας 
Ετήσια αξιολόγηση της καρδιακής λειτουργίας, έναρξη 

χορήγησης αναστολέων ΜΕΑ ή ανταγωνιστών των 

υποδοχέων της αγγειοτασίνης στην ηλικία των 10 ετών 

Αξιολόγηση της καρδιακής λειτουργίας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, συχνότερα εάν εμφανίζονται συμπτώματα μη φυσιολογικής απεικόνισης, έλεγχος για αρρυθμίες 

Χρήση πρότυπων παρεμβάσεων σε περίπτωση καρδιακής ανεπάρκειας με επιδείνωση της λειτουργίας  

     

   

Αξιολόγηση με πλάγια ακτινογραφία της σπονδυλικής στήλης (για ασθενε ίς που λαμβάνουν γλυκοκορτικοστεροειδή: κάθε 1-2 έτη, για ασθενείς που δεν λαμβάνουν 
γλυκοκορτικοστεροειδή: κάθε 2-3 έτη) 

 

Παραπομπή στον ειδικό για την υγεία των οστών κατά την πρώτη ένδειξη κατάγματος (1ου βαθμού κατά Genant ή σοβαρότερο σπονδυλικό κάταγμα ή πρώτο κάταγμα μακρού 
οστού) 

 

    

| Αξιολόγηση εύρους κίνησης τουλάχιστον κάθε 6 μήνες 
    

 

Ετήσιος έλεγχος για σκολίωση  
 

Έλεγχος για σκολίωση κάθε 6 μήνες 
 

Παραπομπή για ορθοπεδική επέμβαση εάν απαιτείται 

(σχεδόν σπάνια είναι απαραίτητη) 
Παραπομπή για επέμβαση στο πόδι και στον Αχίλλειο τένοντα για τη βελτίωση της βάδισης σε συγκεκριμένες 
περιστάσεις 

Εξέταση ενδεχόμενης παρέμβασης για την τοποθέτηση του ποδιού κατά τη χρήση αναπηρικού αμαξιδίου, έναρξη 

παρέμβασης για οπίσθια σπονδυλοδεσία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
     

Αξιολόγηση ψυχικής υγείας του ασθενή και της οικογένειας σε κάθε κλινική επίσκεψη και παροχή συνεχούς υποστήριξης   1 
| Παροχή νευροψυχολογικής αξιολόγησης/ παρεμβάσεις για μαθησιακά, συναισθηματικά και συμπεριφορικά 
προβλήματα    

 

| Αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών και διαθέσιμοι πόροι (εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Σχέδιο 504),  
αξιολόγηση αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης για 
ενήλικες 

 

Προώθηση ανεξαρτησίας ανάλογα με την ηλικία και 
κοινωνική ανάπτυξη 

  

    

Συμμετοχή σε αισιόδοξες συζητήσεις για το μέλλον, 
προσδοκίες για την  
ενήλικη ζωή 

Ενθάρρυνση καθορισμού στόχων και μελλοντικών 

προσδοκιών για την ενήλικη ζωή, αξιολόγηση ετοιμότητας 

για τη μετάβαση (στην ηλικία των 12 ετών) 

Έναρξη σχεδιασμού μετάβασης σε ό,τι αφορά την ιατρική φροντίδα, εκπαίδευση, εργασία και ενήλικη ζωή (στην ηλικία των 13-14 ετών), έλεγχος προόδου τουλάχιστον μια φορά 

τον χρόνο, καθορισμός ενός συντονιστή παροχής φροντίδας ή κοινωνικού λειτουργού για καθοδήγηση και παρακολούθηση 

Παροχή υποστήριξης κατά τα μεταβατικά στάδια και προληπτικές οδηγίες σχετικά με αλλαγές σε ζητήματα υγείας 
 

Πίνακας 1: Η διαχείριση των υποειδικοτήτων ενθαρρύνεται σε όλα τα στάδια της Duchenne 
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3. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
Το συγκεκριμένο αίτιο μιας παθολογίας ονομάζεται «διάγνωση». Είναι πολύ σημαντικό να τεκμηριωθεί η 

ακριβής διάγνωση όταν υπάρχει υποψία για Duchenne. Με βάση το σύστημα υγείας για τον κάθε ασθενή, ο 

πάροχος πρωτοβάθμιας περίθαλψης συχνά είναι ο πρώτος επαγγελματίας από τον χώρο της υγείας που θα 

ακούσει τους προβληματισμούς της οικογένειας σχετικά με τη μυϊκή αδυναμία του παιδιού τους ή τις 

καθυστερήσεις. Οι πάροχοι πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι συνήθως ιατροί, νοσηλευτές ή ιατρικοί βοηθοί 

που ειδικεύονται στην παιδιατρική, στη γενική ιατρική, στην οικογενειακή ιατρική ή στην παθολογία και 

παρέχουν στους ασθενείς τους ιατρικές υπηρεσίες.  

Ο στόχος της ιατρικής περίθαλψης σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να είναι η παροχή μιας ακριβούς 

διάγνωσης όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μια άμεση διάγνωση θα βοηθήσει όλα τα μέλη της οικογένειας να 

πληροφορηθούν για τη Duchenne, να αναζητήσουν συμβουλευτική από γενετιστή ή να λάβουν πληροφορίες 

για πιθανές επιλογές σχετικά με τη θεραπεία. Η κατάλληλη φροντίδα, η συνεχής στήριξη και η εκπαίδευση 

είναι απαραίτητες σε αυτό το στάδιο. Ιδανικά, ένας γιατρός εξειδικευμένος στις νευρομυïκές παθήσεις θα 

εξετάσει το παιδί και μπορεί να βοηθήσει στην έναρξη/ ή ερμηνεία εργαστηριακών και γενετικών εξετάσεων 

με σωστό τρόπο, παρέχοντας ακριβή διάγνωση (Ενότητα 4). 

Το ChildMuscleWeakness.org αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους ειδικούς στην αξιολόγηση 

των ασθενών σε ό,τι αφορά τις αναπτυξιακές καθυστερήσεις και πιθανές νευρομυϊκές διαγνώσεις. 

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής αντιλαμβάνεται ότι οι γονείς είναι συχνά οι πρώτοι που 

αναγνωρίζουν την καθυστέρηση στην ανάπτυξη του παιδιού τους. Ανέπτυξε το «εργαλείο κινητικής 

καθυστέρησης». Το εργαλείο αυτό βοηθά τους γονείς στην παρακολούθηση της ανάπτυξης του παιδιού 

τους, στην αξιολόγηση του τι θεωρείται φυσιολογική ανάπτυξη έναντι της καθυστερημένης ανάπτυξης και 

στην πληροφόρηση για το πότε θα πρέπει να εγείρονται ανησυχίες. Μπορείτε να βρείτε αυτό το εργαλείο 

στο: www.HealthvChildren.org/MotorDelav. 

Κατά τη διάγνωση είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να επισκεφτούν έναν γιατρό εξειδικευμένο στις 

νευρομυϊκές παθήσεις, ο οποίος θα είναι εξοικειωμένος με τη Duchenne. Μπορείτε να βρείτε τα κέντρα που 

προσφέρουν φροντίδα για τη Duchenne στις παρακάτω ιστοσελίδες: 

Κέντρα φροντίδας νευρομυϊκών παθήσεων (MDA) στις ΗΠΑ:  

www.mda.org/services/your-mda-care-center 

Πιστοποιημένα κέντρα φροντίδας Duchenne από την Ομάδα Γονέων Παιδιών με Duchenne 

(PPMD) στις ΗΠΑ: www.ParentProjectMD.org/CareCenters 

Δίκτυο TREAT-NMD: 
http://www.treat-nmd.eu/ 

Παγκόσμια Ένωση Γονέων (UPPMD):  

http://worldduchenne.org/ 

Είναι επίσης η στιγμή που η επικοινωνία με έναν συμβουλευτικό οργανισμό ασθενή μπορεί να είναι 

ιδιαιτέρως βοηθητική. Μπορείτε να βρείτε τους συμβουλευτικούς οργανισμούς ασθενή στο 

www.treatnmd.eu/dmdpatientorganisations. 

ΠΟΤΕ ΝΑ ΥΠΟΠΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ DMD (ΕΙΚΟΝΑ 3) 

Η υποψία για Duchenne μπορεί να προκύψει μέσω ενός εκ των ακόλουθων ενδείξεων (ακόμα και εάν δεν 

υπάρχει οικογενειακό ιστορικό για Duchenne): 

• Καθυστέρηση στην ανάπτυξη και/ ή στην ομιλία 

• Προβλήματα με τη μυϊκή ισχύ με το σημάδι του Gowers' (Εικόνα 2) να αποτελεί τυπική ένδειξη για 

Duchenne 

• Διογκωμένοι μύες της κνήμης (ονομάζεται «ψευδοϋπερτροφία ») 

• Αυξημένη CK και/ ή υψηλές τρανσαμινάσες ή ηπατικά ένζυμα AST και ALT στις εξετάσεις αίματος 

http://www.healthvchildren.org/MotorDelav
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Παρότι η υποψία μπορεί να προκληθεί από διάφορους λόγους, το παρακάτω σχήμα μπορεί να βοηθήσει 

στην περιγραφή των βημάτων που γίνονται κατά τη διάγνωση της Duchenne. 

Πότε να υποπτευτείτε την εμφάνιση DMD 

Πρώιμα συμπτώματα που παρατηρούνται συχνότερα σε ασθενείς με DMD 

Kινητικά  

 

• Μη φυσιολογική βάδιση 

• Ψευδοϋπερτροφία των μυών της κνήμης 

• Αδυναμία άλματος 

• Μειωμένη αντοχή 

• Μειωμένος έλεγχος της κεφαλής κατά το κάθισμα 

• Δυσκολία ανάβασης σκάλας 

• Πλατυποδία 

• Συχνές πτώσεις και αδεξιότητα 

• Σημείο Gower κατά την ανέγερση από το πάτωμα 

• Σοβαρή καθυστέρηση στην κίνηση 

• Υποτονία 

• Αδυναμία να συμβαδίσει με τους συνομηλίκους του 

• Απώλεια ικανότητας κίνησης 

• Μυϊκό άλγος ή κράμπες 

• Βάδιση στις μύτες των ποδιών 

• Δυσκολία στο τρέξιμο ή στην ανάβαση 

Μη κινητικά 

 

• Συμπεριφορικές δυσκολίες 

• Γνωστική καθυστέρηση 

• Αδυναμία σίτισης ή στασιμότητα βάρους 

• Δυσκολίες στη μάθηση και στη συγκέντρωση 

• Καθυστερημένη έναρξη ομιλίας ή δυσκολίες στην 

 άρθρωση 

Εικόνα 3 

Ανεξήγητη αύξηση στις 

τρανσαμινάσες 

Εάν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό DMD 

Οποιαδήποτε υποψία μη φυσιολογικής 

μυϊκής ισχύος 

Εάν δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό DMD 
Απουσία περιπατητικής ικανότητας μέχρι 
την ηλικία των 16-18 μηνών, σημάδι του 
Gowers' ή βάδιση στις μύτες των ποδιών 

(σε οποιαδήποτε ηλικία, ειδικά <5 ετών) 

Φυσιολογική  
κινάση της 
κρεατίνης(CPK) 

Εξέταση της κινάσης (CPK) 
της κρεατίνης στον ορό 

Αυξημένη κινάση 
της κρεατίνης 

Εξέταση για έλλειψη ή 
διπλασιασμό του γονιδίου 
DMD 

Δεν εντοπίστηκε 
μετάλλαξη 

Εντοπίστηκε μετάλλαξη 

Γενετική αλληλούχιση 
Δεν εντοπίστηκε 

μετάλλαξη 

Βιοψία μυός Απουσία δυστροφίνης 

Παρουσία δυστροφίνης Εντοπίστηκε μετάλλαξη 

Δεν υπάρχει πιθανότητα DMD, εξετάστε εναλλακτική 
διάγνωση  Διάγνωση DMD 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Μετά την επιβεβαίωση της διάγνωσης από εξειδικευμένο στις νευρομυϊκές παθήσεις γιατρό, θα πρέπει να 

δοθούν πληροφορίες και πηγές στον πάροχο πρωτοβάθμιας περίθαλψης σχετικά με τη Duchenne. Οι 

πάροχοι πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι συνήθως ιατροί, νοσηλευτές ή ιατρικοί βοηθοί που ειδικεύονται 

στην παιδιατρική, στη γενική ιατρική, στην οικογενειακή ιατρική ή στην παθολογία και παρέχουν στους 

ασθενείς τους μία «ιατρική εστία». Μια συνεχόμενη ιατρική σχέση με τον πάροχο πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης θα σας προσφέρει μια συνεχή, αναγκαία πηγή σταθερότητας και στήριξης. 

Στις αρμοδιότητες του παρόχου πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται: 

• Η πρώτη γραμμή φροντίδας για οξεία και χρόνια ιατρικά προβλήματα 

• Η κατάλληλη ανάλογα με την ηλικία/ ανάπτυξη φροντίδα σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια 

• Ο συντονισμός της φροντίδας με τους κατάλληλους ειδικούς 

• Ο ετήσιος έλεγχος ακοής και όρασης 

• Ο ετήσιος έλεγχος για συμπεριφορικές διαταραχές, κατάχρηση ουσιών και άλλα προβλήματα ψυχικής 

υγείας 

• Η διασφάλιση της ολοκλήρωσης όλων των εμβολιασμών, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων εμβολίων 

κατά της γρίπης (σε ενέσιμη μορφή και όχι ως ρινικό εναιώρημα που περιέχει ζωντανό εξασθενημένο ιό) 

• Ετήσιος ανιχνευτικός έλεγχος για παράγοντες καρδιαγγειακού κίνδυνου, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση 

(υπέρταση) και υψηλά επίπεδα χοληστερόλης (υπερχοληστερολαιμία) 
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4. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ DUCHENNE: 
ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ DUCHENNE; 
Η Duchenne είναι μια γονιδιακή ασθένεια η οποία προκαλείται από τη μετάλλαξη ή μεταβολή στο γονίδιο 

της δυστροφίνης. Η δυστροφίνη είναι μια πρωτεΐνη που βρίσκεται σε κάθε μυϊκή ίνα του σώματος. 

Λειτουργεί ως «αποσβεστήρας κραδασμών» που επιτρέπει στους μυς να συσπώνται και να χαλαρώνουν 

χωρίς να φθείρονται. Χωρίς τη δυστροφίνη οι μύες δεν είναι σε θέση να λειτουργήσουν ή να 

αποκατασταθούν σωστά. Επιπλέον, η μυϊκή μεμβράνη φθείρεται εύκολα με την φυσιολογική καθημερινή 

δραστηριότητα δημιουργώντας μικροεκδορές στην κυτταρική μεμβράνη. Χωρίς τη δυστροφίνη οι μύες 

δεν είναι σε θέση να αποκατασταθούν. Αυτές οι μικρές εκδορές επιτρέπουν την είσοδο του ασβεστίου, 

μιας τοξικής ουσίας, στο κύτταρο. Οι βλάβες που προκαλεί το ασβέστιο εν τέλει σκοτώνουν τα μυϊκά 

κύτταρα τα οποία και αντικαθίστανται από ουλώδη ιστό και λίπος. Η απώλεια των μυϊκών κυττάρων 

οδηγεί σε απώλεια δύναμης και λειτουργικότητας με το πέρας του χρόνου. 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 
 Η επιβεβαίωση της διάγνωσης Duchenne θα πρέπει να γίνεται μέσω γονιδιακών εξετάσεων. Οι εξετάσεις 

συνήθως γίνονται μέσω δείγματος αίματος, όμως υπάρχουν και άλλες εξετάσεις που πολλές φορές 

χρειάζεται επίσης να πραγματοποιηθούν.  

1) ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΙΚΟΝΑ 2) 
Ο γενετικός έλεγχος είναι πάντα αναγκαίος και θα πρέπει να διεξάγεται σε κάθε ασθενή. Διαφορετικοί 

τύποι γενετικού  

ελέγχου μπορούν να προσφέρουν συγκεκριμένες και πιο σαφείς πληροφορίες  

σχετικά με τη μεταβολή του DNA γνωστή ως γενετική μετάλλαξη. Είναι σημαντικό να έχετε  

γενετική επιβεβαίωση της διάγνωσης, η οποία μπορεί να βοηθήσει στο να καθοριστεί η δυνατότητα για 

μια σειρά κλινικών  

δοκιμών εξειδικευμένων γονιδιακών μεταλλάξεων. 

Όταν η ακριβής γενετική μετάλλαξη επιβεβαιωθεί, θα πρέπει μέσω γενετικού ελέγχου να προσφέρεται 

στις μητέρες η ευκαιρία να μάθουν εάν είναι φορείς. Η πληροφόρηση αυτή είναι επίσης πολύ σημαντική 

και για τα υπόλοιπα θηλυκά μέλη  

της οικογενείας από την πλευρά της μητέρας (αδερφές, κόρες, θείες, ξαδέρφες) ώστε να γίνει γνωστό εάν 

και αυτά είναι φορείς. Λαμβάνοντας αυτήν την πληροφόρηση η οικογένεια θα κατανοήσει τον κίνδυνο 

γέννησης περαιτέρω παιδιών με Duchenne, ενώ θα μπορέσει να λάβει αποφάσεις σχετικές με την 

προγεννητική διάγνωση και τις αναπαραγωγικές επιλογές. Οι οικογένειες θα πρέπει να παραπέμπονται 

σε σύμβουλο-γενετιστή έπειτα από τη διάγνωση (Πλαίσιο 2). 

ΕΙΔΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

• Μέθοδος πολλαπλής ενίσχυσης ανιχνευτών εξαρτώμενης από την αντίδραση 

λιγάσης (MLPA): Η μέθοδος MLPA ελέγχει για έλλειψη ή διπλασιασμό και μπορεί να εντοπίσει το 70 

τοις εκατό των γενετικών μεταλλάξεων της Duchenne. 

• Γονιδιακή αλληλούχιση: Εάν τα αποτελέσματα της μεθόδου MLPA είναι αρνητικά, η γενετική 

αλληλούχιση μπορεί να έχει τη μορφή μεταλλάξεων διαφορετικών από αυτές της έλλειψης ή 

διπλασιασμού (δηλαδή σημειακές μεταλλάξεις [ανερμηνεύσιμες ή παρερμηνεύσιμες] καθώς και μικροί 

διπλασιασμοί/ ενθέσεις). Ο συγκεκριμένος έλεγχος μπορεί να εντοπίσει το υπόλοιπο 25-30 τους εκατό 

των γενετικών μεταλλάξεων της Duchenne που η μέθοδος MLPA αδυνατεί. 

2) ΒΙΟΨΙΑ ΜΥΟΣ 
Εάν εμφανίζετε υψηλό επίπεδο CK και ενδείξεις Duchenne όμως δεν εντοπίστηκαν γενετικές μεταλλάξεις 

μέσω του γενετικού ελέγχου, προβείτε σε βιοψία μυός. Η βιοψία μυός διεξάγεται επεμβατικά λαμβάνοντας 

ένα μικρό δείγμα μυ για ανάλυση. Η γενετική μετάλλαξη στη Duchenne σημαίνει ότι το σώμα δεν μπορεί να 

παράγει την πρωτεΐνη δυστροφίνη ή ότι δεν παράγει αρκετή. Οι έλεγχοι μέσω της βιοψίας μυός μπορούν 

να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα της δυστροφίνης στα μυϊκά κύτταρα (βλ. Πλαίσιο 1). 
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Τα περισσότερα άτομο με Duchenne ΔΕΝ χρειάζονται 

βιοψία μυός. 

Υπάρχουν δύο είδη ελέγχου που συνήθως διεξάγονται κατά τη 

βιοψία μυός: η ανοσοχημική μέθοδος και η δοκιµή βασιζόμενη 

στην τεχνική της αποτύπωσης κατά Western. Οι εξετάσεις αυτές 

βοηθούν στον εντοπισμό ή όχι της δυστροφίνης στον μυ. Η 

μέθοδος της ανοσοϊστοχημικής εξέτασης περιλαμβάνει την 

τοποθέτηση ενός μικρού δείγματος ιστού σε μία διαφανή 

αντικειμενοφόρο πλάκα και την ανάλογη χρώση και στην συνέχεια 

την εξέταση των μυϊκών κυττάρων σε ένα μικροσκόπιο για τον 

εντοπισμό δυστροφίνης. Η δοκιµή βασιζόμενη στην τεχνική της  

αποτύπωσης κατά Western αποτελεί μια χημική διεργασία που 

ελέγχει την χημική παρουσία της δυστροφίνης. 

3) ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Στο παρελθόν, οι εξετάσεις γνωστές ως ηλεκτρομυογράφημα 

(ΗΜΓ) και οι εξετάσεις νευρικής αγωγιμότητας (εξετάσεις με 

βελόνες), στο παρελθόν αποτέλεσαν κλασσικό κομμάτι της 

αξιολόγησης των παιδιών με πιθανή νευρομυϊκή νόσο. Οι ειδικοί 

συμφωνούν πως το ΗΜΓ και οι εξετάσεις νευρικής 

αγωγιμότητας ΔΕΝ είναι πλέον κατάλληλες ή αναγκαίες για 

την αξιολόγηση της Duchenne. 

Φυσιολογική εικόνα 

 

Πλαίσιο 1. 

Βιοψία μυός. Πάνω: 
φυσιολογικός μυς, η 
δυστροφίνη εμφανίζεται με 
το λευκό χρώμα γύρω από 
τις ίνες. 

Κάτω: μυς με απουσία 
δυστροφίνης 

 

 

Duchenne 



 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ THN ΟΙΚΟΓΕΝΕΙA 

  
 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ: 

• Μερικές φορές οι γενετικές μεταλλάξεις που προκαλούν την Duchenne είναι τυχαίες. Το φαινόμενο αυτό 

ονομάζεται «αυτόματη μετάλλαξη». Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό για 

Duchenne. Το τριάντα τοις εκατό των ατόμων που γεννιούνται με Duchenne έχουν μια αυτόματη 

μετάλλαξη στο γονίδιο της δυστροφίνης και όχι μια κληρονομική ασθένεια από κάποιο μέλος της 

οικογένειας. 

• Εάν η μητέρα έχει τη μετάλλαξη στο DNA της και τη μεταφέρει στο παιδί, ονομάζεται «φορέας». Μια 

φορέας έχει 50 τοις εκατό πιθανότητα σε κάθε εγκυμοσύνη να μεταφέρει τη γενετική μετάλλαξη στο 

παιδί της. Τα αγόρια με το μεταλλαγμένο γονίδιο θα έχουν την νόσο Duchenne, ενώ τα κορίτσια θα 

γίνουν οι ίδιες φορείς. Εάν η μητέρα που εξεταστεί βρεθεί να έχει τη μετάλλαξη τότε θα μπορεί να πάρει 

και  

υπεύθυνες αποφάσεις σχετικά με πιθανή μελλοντική εγκυμοσύνη. Επίσης οι συγγενείς θηλυκού γένους 

(αδελφές, θείες και κόρες) θα πρέπει να εξεταστούν ώστε να εξακριβώσουν εάν είναι και εκείνες φορείς. 

• Μια γυναίκα που είναι φορέας και εμφανίζει κάποιες ενδείξεις της Duchenne (μυϊκή αδυναμία, κούραση, 

πόνο κτλ.) είναι γνωστή ως «συμπτωματικός φορέας». Δεν υπάρχει εξέταση που εντοπίζει εάν μια 

γυναίκα φορέας θα είναι συμπτωματικός φορέας. 

• Ακόμα και εάν μια γυναίκα δεν είναι φορέας, υπάρχει μικρός κίνδυνος οι μελλοντικές εγκυμοσύνες να 

προσβληθούν από Duchenne. Η γενετική μετάλλαξη που προκαλεί την Duchenne μπορεί να συμβεί μόνο 

στα ωάρια παρά σε όλα τα άλλα κύτταρά της. Αυτό ονομάζεται «μωσαïκισμός βλαστικής σειράς». Δεν 

υπάρχει κάποια εξέταση αίματος για τον μωσαïκισμό βλαστικής σειράς. 

• Μια γυναίκα φορέας της ασθένειας διατρέχει επίσης αυξημένο κίνδυνο να αποκτήσει αδύναμη καρδιά ή 

μυοσκελετική αδυναμία και δυσλειτουργία. Η καρδιακή παρακολούθηση συνιστάται στις γυναίκες 

φορείς (ΗΚΓ και καρδιακή μαγνητική τομογραφία ή ηχοκαρδιογράφημα) κάθε 3-5 έτη εάν οι εξετάσεις 

είναι φυσιολογικές (ή συχνότερα ανάλογα με τη σύσταση του καρδιολόγου). Γνωρίζοντας εάν μια 

γυναίκα είναι φορέας βοηθάει στο να εντοπιστούν οι κίνδυνοι αυτοί αλλά και στο να της δοθεί σωστή 

συμβουλευτική και αγωγή.  

• Ένας γενετιστής μπορεί να σας εξηγήσει όλα τα παραπάνω με περισσότερες λεπτομέρειες. 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ: 

• Υπάρχει εν ενεργεία μεγάλος αριθμός κλινικών δοκιμών οι οποίες στοχεύουν σε συγκεκριμένες 

γονιδιακές μεταλλάξεις που προκαλούν την Duchenne. Ο γενετικός έλεγχος είναι απαραίτητος για να  

γίνει γνωστό εάν το παιδί σας μπορεί να είναι υποψήφιο για συμμετοχή σε κάποια από αυτές. Για την 

παροχή βοήθειας μέσω των ιστοσελίδων κλινικών δοκιμών σχετικά με την υποψηφιότητα για δοκιμές, 

εγγραφείτε στο εθνικό μητρώο ασθενών με Duchenne - μπορείτε να βρείτε τη λίστα εδώ: 

http://www.treat-nmd.eu/resources/patient-registries/list/DMD-BMD/ 

• Εάν ο προηγούμενος γενετικός έλεγχος δεν έγινε σύμφωνα με τα τρέχοντα αποδεκτά  

πρότυπα, επιτρέποντας να εντοπιστεί η ακριβής μετάλλαξη, ενδεχομένως να είναι αναγκαίος 

περαιτέρω/ επαναληπτικός  

έλεγχος. Αυτό θα πρέπει να το συζητήσετε με τον γιατρό που παρακολουθεί τη νευρομυϊκή σας πάθηση 

και/ ή με τον γενετιστή σας. Ο εντοπισμός της ακριβούς μετάλλαξης είναι επίσης αναγκαίος για την 

εγγραφή σε κάποιο από τα μητρώα ασθενών για  

τη νόσο Duchenne. Στο κυρίως έγγραφο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις που 

μπορούν να γίνουν αλλά και με το πόσο αποτελεσματική είναι η κάθε μια εξέταση για τον λεπτομερή 

εντοπισμό της μετάλλαξης. 

• Οι ενήλικες που δεν έχουν υποβληθεί σε γενετικό έλεγχο ή που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν και 

χρειάζεται να εξεταστούν με πιο σύγχρονες μεθόδους (ρωτήστε τον γενετιστή σας εάν πρέπει να 

επαναλάβετε τον έλεγχο), θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο γενετικού ελέγχου ώστε να θεωρηθούν 

υποψήφιοι για συμμετοχή σε κλινική δοκιμή. 
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5. ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
Στην Duchenne, οι σκελετικοί μύες σταδιακά αποδυναμώνονται διότι δεν διαθέτουν δυστροφίνη. Συχνές 

εξετάσεις (check ups) θα πρέπει να γίνονται από γιατρό που παρακολουθεί τις νευρομυϊκές παθήσεις και 

είναι εξοικειωμένος με την Duchenne. Ο γιατρός που παρακολουθεί την νευρομυϊκή σας πάθηση ελέγχει την 

εξέλιξη της μυϊκής αδυναμίας και μπορεί να βοηθήσει εσάς και την οικογένειά σας να προετοιμαστείτε για 

το επόμενο βήμα στη φροντίδα σας. Είναι σημαντικό για τον γιατρό σας να γνωρίζει πως λειτουργούν οι 

μύες σας ώστε να ξεκινήσει την σωστή θεραπεία όσο το δυνατόν νωρίτερα. 

ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 
 Η επίσκεψη στον γιατρό που παρακολουθεί την νευρομυϊκή σας πάθηση συνιστάται κάθε 6 έως 12 μήνες, 

ενώ η επίσκεψη στον φυσιοθεραπευτή ή/και εργοθεραπευτή για αξιολόγηση κάθε 4 μήνες. Αυτό είναι 

σημαντικό ώστε να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με νέες θεραπείες ή μεταβολή των υφιστάμενων στον 

κατάλληλο χρόνο, καθώς επίσης και για την αναμονή και πρόληψη προβλημάτων στον μέγιστο δυνατό 

βαθμό. 

Τα τεστ αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στις διάφορες κλινικές για την παρακολούθηση της εξέλιξης 

της νόσου μπορεί να διαφέρουν. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να λαμβάνετε συνεχείς αξιολογήσεις 

χρησιμοποιώντας τα ίδια τεστ κάθε φορά ώστε να εντοπίσετε οποιεσδήποτε διαφορές. Οι συχνές 

αξιολογήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τεστ που ελέγχουν την εξέλιξη της νόσου και εκτιμούν εάν οι 

παρεμβάσεις είναι κατάλληλες. Αυτές οι αξιολογήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

ΙΣΧΥΣ: 
Η εξέταση της μυοσκελετικής ισχύος μπορεί να γίνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ώστε να εκτιμηθεί 

εάν η δύναμη η οποία παράγεται σε συγκεκριμένες αρθρώσεις αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. 

ΕΥΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ: 
Το εύρος κίνησης εξετάζεται ώστε να εκτιμηθεί εάν δημιουργούνται συσπάσεις ή συγκάμψεις των 

αρθρώσεων και να καθοριστεί το είδος των κατάλληλων διατάσεων ή παρεμβάσεων.  

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΕΣΤ: 
Πολλές κλινικές χρησιμοποιούν για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας χρονομετρημένες 

δραστηριότητες όπως τον χρόνο που κάνει ένα παιδί να σηκωθεί από το έδαφος, να περπατήσει μια 

συγκεκριμένη απόσταση ή να ανέβει ένα συγκεκριμένο αριθμό σκαλοπατιών. Η διαδικασία αυτή παρέχει 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη μεταβολή των μυών και την απόκρισή τους σε διαφορετικές 

παρεμβάσεις. 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 
Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών κλιμάκων αξιολόγησης, αλλά η κλινική σας θα πρέπει 

συστηματικά να χρησιμοποιεί την ίδια κλίμακα κάθε φορά που γίνεται αξιολόγηση. Διαφορετικές κλίμακες 

μπορεί όμως να χρειαστούν σε διαφορετικές περιόδους.  

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 
Η αξιολόγηση των καθημερινών δραστηριοτήτων βοηθάει την ομάδα φροντίδας σας να αποφασίσει εάν 

χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια για τη μεγιστοποίηση της ανεξαρτησίας σας. 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥΣ ΜΥΕΣ 
Η έρευνα πάνω σε νέες θεραπείες για την αντιμετώπιση της Duchenne είναι συνεχής. Οι επικαιροποιημένες 

σκέψεις φροντίδας περιλαμβάνουν συστάσεις μόνο για θεραπείες για τις οποίες υπάρχουν επαρκή στοιχεία 

σχετικά με την αγωγή. Αυτές οι συστάσεις μελλοντικά θα αντικατασταθούν όταν γίνουν διαθέσιμα νέα 

δεδομένα για νέες θεραπείες. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα εξετάζονται και θα επικαιροποιούνται 

καθώς θα διατίθενται νέα αποτελέσματα. 

Παρότι στο μέλλον αναμένεται να υπάρχει μια ευρεία γκάμα όσον αφορά στις επιλογές φαρμακευτικής 

θεραπείας, αυτή τη στιγμή είναι αρκετά περιορισμένη. Επί του παρόντος, τα στεροειδή είναι η μόνη 

θεραπεία που συνιστάται για τα μυοσκελετικά συμπτώματα της Duchenne διότι 
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οι ειδικοί του χώρου συμφωνούν ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να το συνιστούν. Τα στεροειδή 

αναλύονται λεπτομερώς στην Ενότητα 6. Η φαρμακευτική αγωγή για άλλα συγκεκριμένα συμπτώματα 

της νόσου, όπως τα καρδιακά προβλήματα, αναλύεται στην συνέχεια. 

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ 
Τα κορτικοστεροειδή ή στεροειδή χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση πολλών ιατρικών παθήσεων 

παγκοσμίως. Αναμφίβολα τα στεροειδή μπορούν να λειτουργήσουν ευνοϊκά για πολλά άτομα με Duchenne, 

όμως αυτή η εύνοια θα πρέπει να συνοδεύεται με την προληπτική διαχείριση των πιθανών παρενεργειών. 

Η χρήση στεροειδών είναι εξαιρετικής σημασίας για την Duchenne και θα πρέπει να συζητείται πριν 

παρατηρηθεί υποβάθμιση στην σωματική λειτουργικότητα. 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 
Τα στεροειδή είναι γνωστό  

ότι καθυστερούν την απώλεια της μυïκής ισχύος και της κινητικής λειτουργίας στην Duchenne. Τα 

κορτικοστεροειδή διαφέρουν από τα αναβολικά στεροειδή, που χρησιμοποιούνται συχνά με λάθος τρόπο 

από τους αθλητές που θέλουν να γίνουν δυνατότεροι. Ο στόχος της θεραπείας με στεροειδή στη Duchenne 

είναι η διατήρηση της μυϊκής ισχύος και λειτουργικότητας βοηθώντας σας στην παράταση της βάδισης, 

στη διατήρηση της αναπνευστικής και λειτουργικότητας άνω άκρου και στην αποφυγή χειρουργικής 

επέμβασης για την αντιμετώπιση της σκολίωσης (καμπυλότητα της σπονδυλικής στήλης). 

• Η θεραπεία με στεροειδή θα πρέπει να συζητείται κατά τη διάγνωση. Η κατάλληλη στιγμή για την 

έναρξη λήψης στεροειδών είναι κατά το περιπατητικό στάδιο πριν εντοπιστεί σημαντική σωματική 

εξασθένηση (βλ. Εικόνα 4). 

• Το συνιστώμενο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της 

θεραπείας με στεροειδή, ενώ η ανοσοποίηση ενάντια στην ανεμοβλογιά θα πρέπει να επίσης να έχει 

πραγματοποιηθεί. Συστάσεις σχετικά με τον εμβολιασμό από τα Κέντρα για τον Έλεγχο και την 

Πρόληψη Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) βρίσκονται διαθέσιμες εδώ: 

www.parentproiectmd.org/vaccinations. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές σχετικά με τις συστάσεις για 

τα εμβόλια στην χώρα σας. 

• Για την αποφυγή και τη διαχείριση των παρενεργειών των στεροειδών θα πρέπει να λαμβάνονται 

προληπτικά και προνοητικά μέτρα (βλ. Πίνακα 1). 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ 
Οι γιατροί που παρακολουθούν τις νευρομυϊκές παθήσεις μπορεί να συστήσουν διαφορετικά θεραπευτικά 

σχήματα με στεροειδή. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές προσπαθούν να καθιερώσουν μια σαφή μέθοδο 

αποτελεσματικής και ασφαλούς χρήσης στεροειδών, βασισμένη στην τακτική αξιολόγηση της 

λειτουργικότητας και την παρακολούθηση πιθανών παρενεργειών (βλ. Εικόνα 4). 

• Η πρεδνιζόνη και η δεφλαζακόρτη (πωλείται ως Emflanza στις ΗΠΑ) είναι οι δύο τύποι στεροειδών που 

χρησιμοποιούνται κυρίως στην  

Duchenne. Θεωρείται πως λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Οι συνεχείς μελέτες των φαρμάκων αυτών 

είναι σημαντικές και θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τα συγκριτικά οφέλη του καθενός. 

• Η επιλογή σχετικά με τη χρήση του κάθε είδους στεροειδών εξαρτάται από τη δική σας προτίμηση ή 

της οικογένειάς σας, την προτίμηση του γιατρού που σας παρακολουθεί, από τη διαθεσιμότητά τους 

στην χώρα σας, το κόστος  

τους και τις αναμενόμενες παρενέργειές τους. Η πρεδνιζόνη έχει το πλεονέκτημα ότι δεν είναι ακριβή. H 

δεφλαζακόρτη από την άλλη μεριά μπορεί να προτιμάται από κάποιους λόγω του  

μικρότερου ρίσκου που διαθέτει όσον αφορά στην πρόσληψη βάρους και στα συμπεριφορικά 

προβλήματα, όμως συνδέεται με ελαφρώς αυξημένα περιστατικά καθυστερημένης ανάπτυξης και 

εμφάνισης καταρράκτη. 
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ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΕΙΚΟΝΑ 4, ΠΙΝΑΚΑΣ 2) 

• Η προσεκτική διαχείριση των παρενεργειών που σχετίζονται με τη λήψη στεροειδών είναι 

σημαντική. Παρότι η θεραπεία με στεροειδή είναι επί του παρόντος ο στυλοβάτης της 

φαρμακευτικής θεραπείας για την Duchenne, δεν θα πρέπει να λαμβάνεται περιστασιακά ενώ θα 

πρέπει να επιβλέπεται μόνο από τον γιατρό που παρακολουθεί την νευρομυϊκή σας πάθηση και έχει 

τις κατάλληλες γνώσεις. 

• Οι παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη διατήρηση ή την αύξηση της 

δόσης των στεροειδών περιλαμβάνουν την απόκριση στη θεραπεία, το βάρος, την ανάπτυξη, 

την εφηβεία, την υγεία των οστών, την συμπεριφορά, τον καταρράκτη, καθώς και την 

εμφάνιση και δυνατότητα διαχείρισης παρενεργειών. 

Χρονοδιάγραμμα και δοσολογία 

 

Προφυλάξεις 

   

Αρχική συζήτηση 
Συζήτηση με την οικογένεια σχετικά με τη 

χορήγηση στεροειδών 

Έναρξη θεραπευτικού σχήματος με χορήγηση 
στεροειδών 

• Πριν την σημαντική σωματική εξασθένηση 

• Μετά την συζήτηση για τις παρενέργειες 

• Μετά την παροχή διατροφικών συμβουλών 

Προτεινόμενη αρχική δόση 

• Πρεδνιζόνη ή πρεδνιζολόνη 0,75 mg/kg ημερησίως Ή 

• Δεφλαζακόρτη 0,9 mg/kg ημερησίως 

Μεταβολές δοσολογίας 
Σε περίπτωση που οι παρενέργειες είναι μη διαχειρίσιμες ή 
μη ανεκτές 

• Μείωση της δόσης στεροειδών κατά 25-33% 

•  Επαναληπτική αξιολόγηση 
μετά από 1 μήνα 

Σε περίπτωση λειτουργικής εξασθένησης 

• Αύξηση στεροειδών στη δόση-στόχο σε σχέση με το 
βάρος με βάση την αρχική δόση 

• Επαναληπτική αξιολόγηση μετά από 2-3 μήνες 

Χρήση σε μη περιπατητικό στάδιο 

• Συνέχιση της χρήσης στεροειδών αλλά μείωση της δόσης 
όπως κρίνεται αναγκαίο για τη διαχείριση των 
παρενεργειών 

• Οι μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς στους οποίους δεν έχουν 

χορηγηθεί στεροειδή στο παρελθόν θα μπορούσαν να 

επωφεληθούν από ένα θεραπευτικό σχήμα με στεροειδή 

Επινεφριδιακή ανεπάρκεια 

Εκπαίδευση ασθενή και οικογένειας 

• Εκπαίδευση σχετικά με τα σημάδια, τα συμπτώματα και 
τη διαχείριση της επινεφριδιακής κρίσης 

Συνταγογράφηση ενδομυϊκής υδροκορτιζόνης για χορήγηση 
στο σπίτι 

• 50 mg για παιδιά ηλικίας <2 ετών 

• 100 mg για παιδιά ηλικίας > 2 ετών και ενήλικες 
 
Υψηλή δόση για ασθενείς που λαμβάνουν >12 mg/m2 
πρεδνιζόνης/ δεφλαζακόρτης ημερησίως 

• Ενδέχεται να είναι απαραίτητη σε περίπτωση 
σοβαρής ασθένειας, σημαντικού τραύματος ή 
χειρουργικής επέμβασης 

• Χορήγηση υδροκορτιζόνης 50-100 mg/m2 ημερησίως 

Μην διακόπτετε τη χορήγηση στεροειδών απότομα 
 

• Εφαρμογή πρωτοκόλλου PJ Nicholoff για τη βαθμιαία 
διακοπή χορήγησης στεροειδών29 

• Μείωση της δόσης κατά 20-25% κάθε 2 εβδομάδες 

• Από τη στιγμή που επιτυγχάνεται η φυσιολογική 
δόση (3 mg/m2 πρεδνιζόνης ή δεφλαζακόρτης 
ημερησίως) αλλαγή σε 12 mg/m2 υδροκορτιζόνης 
ημερησίως με χορήγησή της σε τρεις ίσες δόσεις 

• Συνεχίστε να μειώνετε τη δόση κατά 20-25% κάθε 
εβδομάδα μέχρι να φτάσετε στη δόση 2,5 mg 
υδροκορτιζόνης μέρα παρά μέρα 

• Μετά από δύο εβδομάδες χορήγησης της δόσης μέρα 
παρά μέρα, διακόψετε τη λήψη υδροκορτιζόνης 

• Ελέγχετε τακτικά την συγκέντρωση κορτιζόλης κατά τις 
πρωινές ώρες που προκαλείται από την CRH ή την ACTH 

μέχρι ο άξονας ΥΥΕ (υποθάλαμος - υπόφυση - 
επινεφρίδια) να λειτουργεί φυσιολογικά 

• Συνεχίστε τη χορήγηση υψηλής δόσης μέχρι να επανέλθει 
η λειτουργία του άξονα ΥΥΕ (ενδέχεται να χρειαστούν 12 

μήνες ή περισσότερο) 

Εικόνα 4, Πίνακας 2 Δοσολογία Στεροειδών και Διαχείριση 
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ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ 
Τα επινεφρίδια βρίσκονται στο άνω μέρος των νεφρών και παράγουν μια ορμόνη (κορτιζόλη) που βοηθά 

το σώμα να διαχειρίζεται το άγχος (π.χ. σοβαρή ασθένεια ή τραυματισμός). Κατά την καθημερινή λήψη 

στεροειδών, τα επινεφρίδια σταματούν την παραγωγή κορτιζόλης (ονομάζεται επινεφριδιακή 

ανεπάρκεια) και γίνονται ανενεργά. Ακόμα και αν σταματήσετε τη λήψη στεροειδών, θα χρειαστούν 

εβδομάδες ή μήνες μέχρι το σώμα σας να ξεκινήσει και πάλι την παραγωγή κορτιζόλης. Χωρίς την 

κορτιζόλη το σώμα σας δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί το άγχος γεγονός που οδηγεί σε επινεφριδιακή 

κρίση, η οποία μπορεί να θέσει ακόμα και τη ζωή σας σε κίνδυνο. Γι' αυτόν τον λόγο δεν θα πρέπει σε 

καμία περίπτωση να διακόψετε την καθημερινή λήψη των στεροειδών σας (πόσο μάλλον χωρίς τη 

βοήθεια από τον γιατρό σας) ή να παραλείψετε τις δόσεις σας για περισσότερες από 24 ώρες. 

Επιπλέον, όταν το σώμα σας υποφέρει από καταστάσεις που προκαλούν πρόσθετο άγχος (π.χ. υψηλός 

πυρετός, χειρουργική επέμβαση, κάταγμα), ενδεχομένως να απαιτείται η λήψη πρόσθετης ή υψηλότερης 

δόσης στεροειδών. Πληροφορίες σχετικά με τη δόση και τον εντοπισμό/θεραπεία/πρόληψη της οξείας 

επινεφριδιακής ανεπάρκειας μπορείτε να βρείτε στο πρωτόκολλο PJ Nicholoff Steroid Protocol που είναι 

διαθέσιμο εδώ: www.parentproiectmd.org/pi. 

ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 
Σε συνδυασμό με τα στεροειδή, τα άλλα φάρμακα που έχουν εγκριθεί προς χρήση για τη Duchenne 

περιλαμβάνουν το EXONDYS 51 (eteplirsen), το οποίο έχει εγκριθεί στις ΗΠΑ από τον Αμερικανικό 

Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και το ataluren (Translarna), το οποίο έχει εγκριθεί για χρήση 

σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), όμως δεν έχει εγκριθεί 

από τις ΗΠΑ. Τόσο το EXONDYS 51 όσο και το ataluren προορίζονται για χρήση σε άτομα με 

διαφορετικούς τύπους μεταλλάξεων Duchenne. 

To EXONDYS 51 ενδείκνυται για άτομα που ζουν με Duchenne και έχουν γενετικές μεταλλάξεις που 

επιδέχονται θεραπεία μέσω παράκαμψης του εξονίου 51 (περίπου 13 τοις εκατό των περιπτώσεων). Αυτό 

το φάρμακο στοχεύει στην «παράκαμψη» του προβληματικού σημείου (εξονίου) για την παραγωγή 

μερικώς λειτουργικής δυστροφίνης. 

Το ataluren ενδείκνυται για άτομα που ζουν με Duchenne και έχουν μια ανερμηνεύσιμη μετάλλαξη 

(περίπου το 13 τοις εκατό των περιπτώσεων). Παρότι ο μηχανισμός λειτουργίας του ataluren είναι 

άγνωστος, πιστεύεται ότι αντιδρά με το τμήμα του κυττάρου που «διαβάζει» τις πρωτεΐνες, επιτρέποντας 

στο κύτταρο να «διαβάσει μέσα» από τις ανερμηνεύσιμες μεταλλάξεις και να παράγει μια λειτουργική 

πρωτεΐνη. 

Υπάρχει εν ενεργεία μεγάλος αριθμός κλινικών δοκιμών οι οποίες στοχεύουν σε συγκεκριμένες γονιδιακές 

μεταλλάξεις που προκαλούν την Duchenne. Ο γενετικός έλεγχος είναι απαραίτητος για να  

γίνει γνωστό εάν το παιδί σας μπορεί να είναι υποψήφιο για συμμετοχή σε κάποια από αυτές. Για την 

παροχή βοήθειας μέσω των ιστοσελίδων κλινικών δοκιμών σχετικά με την υποψηφιότητα για δοκιμές, 

εγγραφείτε στο εθνικό μητρώο ασθενών με Duchenne - μπορείτε να βρείτε τη λίστα εδώ: 

http://www.treat-nmd.eu/resources/patient-registries/list/DMD- BMD. 

Εκτός από τα φάρμακα που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχουν επίσης πολλά ακόμα φάρμακα και 

διατροφικά συμπληρώματα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την Duchenne αλλά δεν έχουν εγκριθεί 

από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Φαρμάκων (ΕΜΑ). Παρότι κάποια από τα φάρμακα που αναφέρονται στο Πλαίσιο 4 είναι ευρείας χρήσης, 

δεν υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία ώστε να υποστηριχθεί με βεβαιότητα εάν αυτά τα 

συμπληρώματα μπορεί να είναι βοηθητικά ή επιζήμια για εσάς. Είναι σημαντικό να συζητάτε πάντα τη 

φαρμακευτική αγωγή σας με το γιατρό που παρακολουθεί την νευρομυϊκή σας πάθηση πριν σκεφτείτε να 

προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κάποιο φάρμακο. 

http://www.parentproiectmd.org/pi
http://www.treat-nmd.eu/resources/patient-registries/list/DMD-BMD
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Πλαίσιο 3. ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ DUCHENNE 

Οι ειδικοί εξέτασαν μια σειρά από άλλα φάρμακα και συμπληρώματα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε 

ορισμένες περιπτώσεις αγωγής της Duchenne. Αξιολόγησαν τα δημοσιευμένα δεδομένα για αυτές τις 

ουσίες ώστε να καταλήξουν στο εάν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητά τους ώστε να τα συνιστούν. 

Οι ειδικοί κατέληξαν στα ακόλουθα: 

• Η χρήση του αναβολικού στεροειδούς oxandrolone δεν συνιστάται. 

• Η χρήση Botox δε συνίσταται. 

• Δεν βρέθηκαν στοιχεία που υποστηρίζουν τη χρήση κρεατίνης. Μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη 

μελέτη  

πάνω στη χρήση κρεατίνης στη νόσο Duchenne δεν έδειξε ξεκάθαρα οφέλη. Σε περίπτωση που 

ένα άτομο λαμβάνει κρεατίνη και υπάρξουν ενδείξεις προβλήματος στους νεφρούς, τότε η 

χρήση αυτού του συμπληρώματος πρέπει να διακοπεί αμέσως. 

• Καμία σύσταση δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή αναφορικά με άλλα συμπληρώματα ή φάρμακα 

που χρησιμοποιούνται μερικές φορές για την αντιμετώπιση της Duchenne 

συμπεριλαμβανομένων των: συνενζύμου Q10, καρνιτίνης, αμινοξέων (γλουταμίνη, αργινίνη), 

αντιφλεγμονωδών/αντιοξιδοτικών (ιχθυέλαιο, βιταμίνη E, εκχύλισμα πράσινου τσαγιού, 

πεντοξυφιλλίνη), και άλλων συμπεριλαμβανομένων των εκχυλισμάτων διαφόρων βοτάνων. Οι 

ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα στη 

βιβλιογραφία για να υποστηρίξουν τη χρήση τους. 

• Οι ειδικοί συμφώνησαν πως πρόκειται για έναν νέο τομέα που χρήζει περαιτέρω έρευνας. 

Επιπλέον, παροτρύνουν τις οικογένειες για ενεργή συμμετοχή σε κλινικές μελέτες ή εγγραφή σε 

μητρώα ασθενείας, ώστε με αυτόν τον τρόπο να προσφέρουν νέα δεδομένα και γνώση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ: 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Μερικές από τις πιο συνηθισμένες μακροπρόθεσμες παρενέργειες λόγω της χορήγησης στεροειδών 

παρουσιάζονται εδώ. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως κάθε άτομο παρουσιάζει διαφορετική αντίδραση 

στα στεροειδή. Το κλειδί για την επιτυχή διαχείριση των στεροειδών είναι η επίγνωση των πιθανών 

παρενεργειών και η προσπάθεια πρόληψης ή ελάττωσής τους όπου είναι δυνατό. Η μείωση της 

δοσολογίας των στεροειδών μπορεί να είναι απαραίτητη εάν οι παρενέργειες δεν είναι ελεγχόμενες ή 

υποφερτές (Εικόνα 4). Εάν αυτή η λύση δεν είναι επιτυχής, τότε περαιτέρω μείωση ή αλλαγή της αγωγής 

είναι αναγκαία πριν την πλήρη εγκατάλειψη της θεραπείας. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τον 

γιατρό που παρακολουθεί την νευρομυϊκή σας πάθηση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ 

Παρενέργειες 

στεροειδών 

Πρόσθετες πληροφορίες Συζήτηση με τον γιατρό που 
παρακολουθεί την νευρομυϊκή 
σας πάθηση 

Πρόσληψη βάρους 

και παχυσαρκία 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα 

στεροειδή ενδέχεται να αυξήσουν 

την όρεξη για φαγητό. Συμβουλές 

σχετικά με τη διατροφή πρέπει να 

παρέχονται πριν από την έναρξη 

θεραπείας με στεροειδή. 

Είναι σημαντικό όλη η οικογένεια να 

σιτίζεται με σύνεση ώστε να 

αποφευχθεί η πρόσληψη περιττού 

βάρους. Υγιεινά προγράμματα 

διατροφής είναι διαθέσιμα στο 

https://www.choosemyplate.gov 

Χαρακτηριστικά 

τύπου Cushing 

(«πανσεληνοειδές 

προσωπείο») 

Γεμάτο πρόσωπο και μάγουλα τα 

οποία γίνονται πιο αισθητά με το 

πέρασμα του χρόνου. 

Η προσεκτική παρακολούθηση της 

διατροφής καθώς και ο περιορισμός 

ζάχαρης και αλατιού θα βοηθήσουν 

με το ζήτημα της πρόσληψης βάρους 

ενώ ενδέχεται να μειώσουν και την 

εμφάνιση χαρακτηριστικών 

παρόμοιων με αυτά της νόσου του 

Cushing. 

Υπερβολική 

ανάπτυξη 

τριχοφυΐας στο 

σώμα (υπερτρίχωση) 

Τα στεροειδή συχνά προκαλούν 

αυξημένη ανάπτυξη τριχοφυΐας 

στο σώμα. 

Αυτή συνήθως δεν είναι τόσο 

σοβαρή ώστε να δικαιολογεί αλλαγή 

της φαρμακευτικής αγωγής. 

Ακμή, μυκητιασικές 

λοιμώξεις του 

δέρματος 

(δερματοφυτία), 

κρεατοελιές 

Παρατηρούνται περισσότερο 

στους έφηβους. 

Αντιμετώπιση με χρήση 

συγκεκριμένης αγωγής (τοπική 

χρήση). Αλλαγή της φαρμακευτικής 

αγωγής μόνο εάν υπάρχει 

συναισθηματική αναστάτωση. 

Χαμηλό ανάστημα Το ύψος θα πρέπει να ελέγχεται 

τουλάχιστον κάθε 6 μήνες στο 

πλαίσιο της γενικής φροντίδας. 

Εάν η ανάπτυξη καθυστερεί ή έχει 

σταματήσει ή εάν η αύξηση του 

ύψους είναι <1.5 ίντσες (4 cm)/έτος ή 

εάν το ύψος είναι <3ου 

εκατοστημόριου, είναι απαραίτητο 

να απευθυνθείτε σε ενδοκρινολόγο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ 

Παρενέργειες 

στεροειδών 
Πρόσθετες πληροφορίες 

Συζήτηση με τον γιατρό που 

παρακολουθεί την 

νευρομυϊκή σας πάθηση 

Καθυστερημένη 

εφηβεία 
Η εφηβεία θα πρέπει να ελέγχεται σε 

κάθε επίσκεψη ξεκινώντας από την 

ηλικία των 9 ετών. 

Ενημερώστε τον γιατρό που 

παρακολουθεί την νευρομυϊκή σας 

πάθηση για οικογενειακό ιστορικό 

καθυστερημένης σεξουαλικής 

ωριμότητας. 

Η θεραπεία υποκατάστασης 

τεστοστερόνης συνιστάται γενικά 

για αγόρια των οποίων η εφηβεία 

δεν έχει ξεκινήσει έως την ηλικία 

των 14 ετών. 

Εάν ανησυχείτε για την 

καθυστερημένη εφηβική 

ανάπτυξη ή εάν η εφηβεία δεν 

έχει ξεκινήσει έως την ηλικία των 

14 ετών, κρίνεται απαραίτητο να 

απευθυνθείτε σε ενδοκρινολόγο 

για αξιολόγηση. 
. 

Δυσμενείς 

αλλαγές 

της συμπεριφοράς 

(θα βρείτε περισσότερες 

πληροφορίες όσον αφορά 

στην συμπεριφορά στην 

Ενότητα 10) 

Ενημερώστε τον γιατρό που 

παρακολουθεί την νευρομυϊκή σας 

πάθηση σχετικά με ζητήματα 

βασικής συμπεριφοράς, 

ιδιοσυγκρασίας και ΔΕΠΥ. 

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι συχνά 

εντοπίζεται περιστασιακή 

επιδείνωση κατά το στάδιο των 

πρώτων έξι εβδομάδων λήψης της 

θεραπείας με στεροειδή. 

Ζητήματα βασικής 

συμπεριφοράς θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν πριν την 

έναρξη θεραπείας με στεροειδή, 

π.χ. συμβουλευτική ή 

συνταγολόγηση για ΔΕΠΥ. 

Η λήψη των στεροειδών πιο 

αργά κατά τη διάρκεια της 

ημέρας μπορεί να βοηθήσει – 

συζητήστε επί αυτού του 

θέματος με τον γιατρό σας ο 

οποίος μπορεί να σας 

παραπέμψει σε κάποιον ειδικό 

για ζητήματα συμπεριφοράς. 

Καταστολή 

ανοσοποιητικού 

Η λήψη στεροειδών μπορεί να 

μειώσει το ανοσοποιητικό σύστημα 

(την ικανότητα καταπολέμησης 

λοιμώξεων). 

Προσοχή σε σοβαρές λοιμώξεις και 

στην ανάγκη για έγκαιρη 

αντιμετώπιση. 

Πριν το ξεκίνημα της θεραπείας 

με στεροειδή χορηγείστε το 

εμβόλιο της ανεμοβλογιάς. Σε 

περίπτωση που αυτό δεν έχει 

γίνει και υπάρξει επαφή με 

κάποιον που πάσχει από 

ανεμοβλογιά, τότε αναζητήστε 

ιατρική συμβουλή. 

Εάν υπάρχει στην περιοχή 

έξαρση φυματίωσης τότε 

χρειάζεται ειδική 

παρακολούθηση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ 

Παρενέργειες 
στεροειδών 

Πρόσθετες πληροφορίες 
Συζήτηση με τον γιατρό που 

παρακολουθεί την νευρομυϊκή 
σας πάθηση 

Καταστολή 

επινεφριδίων 
Ενημερώστε το ιατρικό προσωπικό 

ότι λαμβάνετε στεροειδή και έχετε 

μαζί σας την κάρτα προειδοποίησης 

στεροειδών.  

Είναι σημαντικό τα άτομα που 

λαμβάνουν στεροειδή να μην 

παραλείπουν τις δόσεις τους για 

περισσότερες από 24 ώρες καθώς 

αυτό μπορεί να προκαλέσει 

επινεφριδιακή κρίση. 

Καλό θα ήταν να γνωρίζετε τις 

περιπτώσεις που θα πρέπει να 

παρέχονται υψηλότερες δόσεις 

στεροειδών (σοβαρή ασθένεια, 

σημαντικό τραύμα ή χειρουργική 

επέμβαση) ώστε να αποφύγετε μια 

επινεφριδιακή κρίση. 

Λάβετε γνώση των ενδείξεων και 

συμπτωμάτων μιας επινεφριδιακής 

κρίσης (πόνος στο στομάχι, έμετος, 

λήθαργος). 

Να έχετε ιατρική συνταγή για 

ενδομυϊκή ένεση υδροκορτιζόνης 

στο σπίτι (μπορεί να χρειαστεί να 

τη χορηγήσετε σε περίπτωση 

επινεφριδιακής κρίσης). 

Ποτέ μην διακόπτετε τη λήψη 

στεροειδών απότομα. 

Ζητήστε ένα πλάνο υψηλής δόσης 

στεροειδών από τον γιατρό που 

παρακολουθεί τη νευρομυϊκή σας 

πάθηση, το οποίο θα εξηγεί: 

• Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση 

παράλειψης μιας δόσης 

στεροειδών >24 ώρες (λόγω 

νηστείας, ασθένειας ή μη 

διαθεσιμότητας της συνταγής) 

• Πότε θα πρέπει να χορηγείται 

υψηλή δόση στεροειδών, σε τι 

δοσολογία και σε ποια μορφή (από 

του στόματος, μέσω ενδομυϊκής 

ένεσης ή ενδοφλέβια). 

Συμβουλευτείτε το πρωτόκολλο PJ 

Nicholoff Steroid Protocol ως 

παράδειγμα για το πλάνο: 

www.parentprojectmd.org/pj  

• Εάν πρόκειται να σταματήσετε τη 

λήψη στεροειδών, ζητήστε από τον 

γιατρό σας ένα σχέδιο βαθμιαίας 

διακοπής. Μπορείτε να ανατρέξετε 

στο πρωτόκολλο PJ Nicholoff 

Steroid Protocol της Ομάδας 

Γονέων παιδιών με Duchenne 

(PPMD) ως παράδειγμα για το 

πλάνο: 

www.parentprojectMD.org/PJ  

Υψηλή αρτηριακή 

πίεση 

(υπέρταση) 

Η αρτηριακή σας πίεση θα πρέπει 

να ελέγχεται σε κάθε κλινική σας 

επίσκεψη. 

Εάν η αρτηριακή πίεση είναι 

αυξημένη, η ελάττωση της 

πρόσληψης αλατιού και η μείωση του 

βάρους αποτελούν τα πρώτα 

χρήσιμα βήματα. 

Εάν αυτό δε φέρει αποτελέσματα, ο 

γιατρός σας θα χρειαστεί να εξετάσει 

το ενδεχόμενο για πρόσθετη 

φαρμακευτική αγωγή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ 

Παρενέργειες 
στεροειδών 

Πρόσθετες πληροφορίες 
Συζήτηση με τον γιατρό που 

παρακολουθεί την νευρομυϊκή 
σας πάθηση 

Δυσανεξία στη 

γλυκόζη 

Τα ούρα σας θα πρέπει να 

εξετάζονται για γλυκόζη 

(γλυκοζουρία) με stick στις κλινικές 

σας επισκέψεις. 

Ενημερώστε τον γιατρό που 

παρακολουθεί τη νευρομυϊκή σας 

πάθηση για την πολυουρία ή το 

αυξημένο αίσθημα δίψας. 

Εξετάσεις αίματος θα πρέπει να 

γίνονται μια φορά τον χρόνο για 

την εμφάνιση διαβήτη τύπου 2 και 

άλλων επιπλοκών λόγω της χρήσης 

στεροειδών - συμπεριλαμβανομένης 

της αύξησης βάρους. 

Περαιτέρω εξετάσεις αίματος για 

διαβήτη τύπου 2 μπορεί να 

χρειαστούν εάν οι εξετάσεις ούρων 

αναδείξουν γλυκοζουρία ή τα 

συμπτώματα υποδεικνύουν διαβήτη. 

Γαστρίτιδα / 

γαστροοισοφαγική 

παλινδρόμηση 

(ΓΟΠ) 

Τα στεροειδή μπορεί να 

προκαλέσουν συμπτώματα 

παλινδρόμησης (στομαχικός 

καύσος). Ενημερώστε τον γιατρό 

που παρακολουθεί τη νευρομυϊκή 

σας πάθηση για αυτά τα 

συμπτώματα. 

Αποφύγετε τα μη στεροειδή 

αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), 

όπως την ασπιρίνη, την 

ιβουπροφαίνη και την ναπροξένη. 

Αντιόξινα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν εάν εμφανιστούν 

συμπτώματα. 

Πεπτικό έλκος Αναφέρετε εάν υπάρχουν 

συμπτώματα πόνου στο στομάχι 

καθώς αυτό μπορεί να είναι ένδειξη 

βλάβης του βλεννογόνου του 

στομάχου. 

Τα κόπρανά σας θα πρέπει να 

ελεγχθούν για αίμα εάν είστε 

αναιμικοί ή υπάρχει υποψία 

αιμορραγίας του εντέρου. 

Αποφύγετε τα ΜΣΑΦ (ασπιρίνη, 

ιβουπροφαίνη, ναπροξένη). 

Συνταγογραφημένα φάρμακα και 

αντιόξινα μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν για τα 

συμπτώματα. 

Ενδεχομένως να χρειαστεί να 

επισκεφτείτε γαστρεντερολόγο για 

αξιολόγηση και θεραπεία. 

Καταρράκτης Τα στεροειδή μπορεί να 

προκαλέσουν καταρράκτη. Η ετήσια 

οφθαλμολογική εξέταση είναι 

αναγκαία.  

Σκεφτείτε τη μετάβαση από 

δεφλαζακόρτη σε πρεδνιζόνη εάν 

εξελίσσεται καταρράκτης που  

επηρεάζει την όραση (η 

δεφλαζακόρτη έχει παρατηρηθεί ότι 

είναι περισσότερο επικίνδυνη για 

την εμφάνιση καταρράκτη). 

Εάν εντοπιστεί καταρράκτης, 

επιδιώξτε συμβουλευτική. 

Ο καταρράκτης θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται μόνο σε περίπτωση 

που επηρεάζει την όραση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ 

Παρενέργειες 
στεροειδών 

Πρόσθετες πληροφορίες 
Συζήτηση με τον γιατρό που 
παρακολουθεί την νευρομυϊκή 
σας πάθηση 

Οστεοπόρωση Ενημερώστε τον γιατρό που 

παρακολουθεί την νευρομυϊκή 

σας πάθηση σχετικά με 

κατάγματα και πόνο στη μέση σε 

κάθε σας επίσκεψη. 

Ακτινογραφίες της σπονδυλικής 

στήλης θα πρέπει να γίνονται 

κάθε 1-2 έτη για τον εντοπισμό 

σπονδυλικών συμπιεστικών 

καταγμάτων. 

Η εξέταση DEXA θα πρέπει να 

διεξάγεται κάθε 2-3 έτη για την 

παρακολούθηση της οστικής 

πυκνότητας. 

Τα ετήσια επίπεδα βιταμίνης D 

στο αίμα θα πρέπει να ελέγχονται 

μέσω της εξέτασης 25 OH vitamin 

D (ιδανικά στο τέλος του 

χειμώνα) και συμπληρώματα 

βιταμινών D με βιταμίνη D3 

μπορεί να χρειαστούν εάν τα 

επίπεδα είναι χαμηλά. 

Η διατροφή σας θα πρέπει να 

αξιολογείται κάθε χρόνο ώστε να 

διασφαλιστεί ότι λαμβάνετε μέσω 

διατροφής επαρκή επίπεδα 

ασβεστίου. 

Τα συμπληρώματα βιταμίνης D 

μπορεί να χρειαστούν ανάλογα με τα 

επίπεδά στο αίμα. 

Ελέγξτε τα επίπεδα 25 OH vitamin D 

κάθε χρόνο. Χρησιμοποιήστε 

συμπληρώματα όπως χρειάζεται. 

Βεβαιωθείτε ότι η πρόσληψη 

ασβεστίου μέσω της διατροφής σας 

συνάδει με τις απαιτήσεις πρόσληψης 

για την ηλικία σας. 

Τα συμπληρώματα ασβεστίου μπορεί 

να χρειαστούν εάν η διατροφή σας 

δεν περιέχει αρκετό ασβέστιο. 

Δραστηριότητες που περιλαμβάνουν 

φορτίσεις του σωματικού βάρους 

(όρθια στάση) μπορεί να είναι 

χρήσιμες για την υγεία των οστών. 

Συζητήστε με τον γιατρό που 

παρακολουθεί την νευρομυϊκή σας 

πάθηση/ φυσικοθεραπευτή πριν 

ξεκινήσετε μια δραστηριότητα ή ένα 

πρόγραμμα φόρτισης του σωματικού 

βάρους. 

Μυοσφαιρινουρία 

(Τα ούρα έχουν χρώμα 

κόκκινο-καφέ λόγω των 

προϊόντων του 

μεταβολισμού από  

τις μυïκές πρωτεΐνες. Θα 

πρέπει να εξεταστεί σε 

εργαστήριο). 

Ενημερώστε τον γιατρό που 

παρακολουθεί την νευρομυϊκή 

σας πάθηση για τα κόκκινο-καφέ 

ούρα σας. 

Τα ούρα μπορούν να εξεταστούν 

για μυοσφαιρίνη. 

Τα ούρα θα πρέπει επίσης να 

εξεταστούν για ουρολοίμωξη. 

Αποφύγετε την έντονη άσκηση και τις 

πλειομετρικές ασκήσεις, όπως το 

τρέξιμο, η κατάβαση και το 

τραμπολίνο. 

Η καλή πρόσληψη υγρών είναι 

σημαντική. 

Εάν αυτό συνεχίσει, θα χρειαστεί 

εξέταση στους νεφρούς. 
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7. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
Ένας μεγάλος αριθμός ορμονών μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από τα στεροειδή που χρησιμοποιούνται 

για την αντιμετώπιση της Duchenne. Συχνότερα σε αυτές περιλαμβάνονται η αυξητική ορμόνη (επηρεάζει 

την ανάπτυξη, μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλό ανάστημα) και η τεστοστερόνη (η ορμόνη του ανδρικού 

φύλου, μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη εφηβεία). Ο γιατρός που παρακολουθεί τη νευρομυϊκή σας 

πάθηση μπορεί να σας συστήσει να επισκεφτείτε έναν παιδίατρο-ενδοκρινολόγο (ιατρός για τις ορμόνες) 

εάν υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την ανάπτυξη, την εφηβεία ή την επινεφριδιακή καταστολή. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ 
Το χαμηλό ανάστημα και η καθυστερημένη εφηβεία μπορεί να προκαλέσουν αναστάτωση. Θα πρέπει να 

νιώθετε άνετα να συζητάτε αυτά τα θέματα με τον γιατρό που παρακολουθεί τη νευρομυϊκή σας πάθηση. 

Το χαμηλό ανάστημα μπορεί να είναι ένδειξη άλλων προβλημάτων υγείας και η ανεπάρκεια 

τεστοστερόνης μπορεί να επιδεινώσει την υγεία των οστών. Συνεπώς είναι σημαντικό η ομάδα 

νευρομυϊκής φροντίδας σας να παρακολουθεί στενά την ανάπτυξη και την εφηβική εξέλιξη (Εικόνα 5). 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ 
• Ο γιατρός μπορεί να σας συνταγογραφήσει τη λήψη αυξητικής ορμόνης για το χαμηλό ανάστημα εάν 

εντοπιστεί ότι πάσχετε από έλλειψη της αυξητικής ορμόνης. 

• Δεν υπάρχουν στοιχεία ή βιβλιογραφία που να αξιολογούν την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα 

της λήψης αυξητικής ορμόνης σε άτομα που ζουν με Duchenne και πάσχουν από την ανεπάρκειά της. 

• Η λήψη αυξητικής ορμόνης ενδέχεται να σχετίζεται με πιθανούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων 

των πονοκεφάλων, της ιδιοπαθούς ενδοκράνιας υπέρτασης (υψηλή πίεση στον εγκέφαλο και στα 

μάτια), της επιφυσιολίσθησης μηριαίας κεφαλής (μια διαταραχή του ισχίου που μπορεί να προκαλέσει 

πόνο και να χρειαστεί επέμβαση για την αποκατάστασή της), της επιδείνωσης της σκολίωσης και του 

αυξημένου κινδύνου εμφάνισης διαβήτη. 

• Πριν αποφασίσετε σχετικά με τη χρήση της αυξητικής ορμόνης, θα πρέπει να συζητήσετε με τον 

ενδοκρινολόγο σας τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη της θεραπείας. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ 
• Η τεστοστερόνη είναι σημαντική για την υγεία των οστών καθώς και για την ψυχοκοινωνική/ 

συναισθηματική ανάπτυξη. 

• Η θεραπεία με τεστοστερόνη θα πρέπει να ξεκινήσει με χαμηλές δόσεις και να αυξάνεται σταδιακά 

μιμούμενη την φυσιολογική εφηβεία. 

• Η τεστοστερόνη βρίσκεται διαθέσιμη σε πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένης της ενδομυϊκής 

ένεσης, της γέλης και των επιθεμάτων. 

• Θα πρέπει να συζητήσετε με τον ενδοκρινολόγο σας την προσδοκώμενη απόκριση στη θεραπεία πριν 

ξεκινήσετε τη λήψη της τεστοστερόνης, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει: την οσμή του σώματος, 

τρίχες στο πρόσωπο, ακμή, ξαφνική ανάπτυξη, κλείσιμο των επιφύσεων και αυξημένη λίμπιντο 

(σεξουαλικό ενδιαφέρον). 

• Στις πιθανές παρενέργειες περιλαμβάνονται: λοίμωξη στο σημείο της ένεσης, αλλεργική αντίδραση, 

εναλλαγή διαθέσεων και αύξηση του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων.  

• Θα χρειαστεί να υποβάλλεστε συχνά σε εξετάσεις αίματος όσο λαμβάνετε τεστοστερόνη ώστε να 

ελέγχετε την απόκριση του σώματός σας στη θεραπεία. 

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ 
Τα επινεφρίδια, τα οποία βρίσκονται στους νεφρούς, παράγουν μια ορμόνη (κορτιζόλη) που βοηθά το 

σώμα να διαχειρίζεται το άγχος (π.χ. σοβαρή ασθένεια ή τραυματισμός). Όταν διακόπτετε τη λήψη των 

στεροειδών, τα επινεφρίδια σταματούν την παραγωγή κορτιζόλης («επινεφριδιακή καταστολή»). Ακόμα 

και αν σταματήσετε τη λήψη στεροειδών, θα χρειαστούν εβδομάδες ή μήνες μέχρι το σώμα σας να 

ξεκινήσει και πάλι την παραγωγή κορτιζόλης. Χωρίς την κορτιζόλη το σώμα σας δεν είναι σε θέση να 

διαχειριστεί το άγχος, γεγονός που οδηγεί σε επινεφριδιακή κρίση, η οποία μπορεί να θέσει ακόμα και τη 

ζωή σας σε κίνδυνο. 
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Η επινεφριδιακή καταστολή και κρίση αποτελούν δυνητικά επικίνδυνες για τη ζωή επιπλοκές της 

μακροπρόθεσμης λήψης στεροειδών (βλ. Εικόνα 5). Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι διατρέχετε κίνδυνο 

επινεφριδιακής κρίσης εάν διακόψετε τα στεροειδή σας απότομα ή εάν παραλείψετε δόσεις λόγω 

ασθένειας ή άλλου λόγου για πάνω από 24 ώρες. Όλοι οι ασθενείς που λαμβάνουν χρόνια ημερήσια δόση 

στεροειδών θα πρέπει να έχουν ένα πλάνο που θα περιγράφει τι θα πρέπει να κάνουν σε περίπτωση 

παράλειψης δόσεων ή σε περιόδους σοβαρής ασθένειας ή τραύματος, όταν ενδεχομένως θα απαιτούνται 

επιπλέον ή «υψηλότερες» δόσεις στεροειδών. Πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη, τον εντοπισμό και 

τη διαχείριση της επινεφριδιακής ανεπάρκειας, καθώς επίσης και πότε και πώς να χρησιμοποιείται η 

υψηλή δόση στεροειδών περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο PJ Nicholoff Steroid Protocol που βρίσκεται 

διαθέσιμο εδώ: www.parentprojectmd.org/pj. 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

θα πρέπει να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις ενδείξεις και τα συμπτώματα της επινεφριδιακής κρίσης: 

• Έντονη κόπωση 

• Πονοκέφαλος 

• Ναυτία/ έμετος 

• Χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα 

• Χαμηλή αρτηριακή πίεση 

• Λιποθυμία 

Εικόνα 5 Εκτίμηση και διαχείριση ανάπτυξης και εφηβείας κατά τη λήψη κορτικοστεροειδών 

Καθυστερημένη εφηβεία 

Μέγεθος όρχεων <4 cm3 στην ηλικία 

των 14 ετών ή μεγαλύτερη  Συμβουλευτείτε 

ενδοκρινολόγο 

Συνιστώνται 

Εργαστηριακές δοκιμές: 

• Ωχρινοτρόπος ορμόνη 

• Ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη 

• Τεστοστερόνη 

Αγωγή για επιβεβαιωμένο υπογοναδισμό: 

• Έναρξη υποκατάστασης τεστοστερόνης σε 

χαμηλή δόση και σταδιακή αύξηση με το 

πέρας του χρόνου 

• Συνιστάται για ηλικία >14 ετών, μπορεί να 

εξεταστεί για εφαρμογή από την ηλικία των 12 

ετών  

Εφηβεία 

Φυσική αξιολόγηση της εφηβικής 

ανάπτυξης μέσω των Σταδίων του 

Tanner με έλεγχο κάθε 6 μήνες 

μετά την ηλικία των 9 ετών 

Ανάπτυξη 
Αξιολόγηση του ύψους κάθε 6 
μήνες έως και την 
ολοκλήρωση της εφηβείας και 

επίτευξη τελικού ύψους 

Μειωμένη ανάπτυξη 
Οποιοδήποτε από τα παρακάτω: 
• Πτωτική τάση της εκατοστιαίας 

τιμής ύψους 
• Ταχύτητα αύξησης ύψους <4 cm 

ανά έτος 

• Ύψος <3ο εκατοστημόριο 

Συμβουλευτείτε 

ενδοκρινολόγο 

Συνιστώνται 
• Αξιολόγηση της οστικής ηλικίας μέσω 

ακτινογραφίας της αριστερής άκρας χειρός 

• Έλεγχος λειτουργίας θυρεοειδούς αδένα 

• Έλεγχος κοιλιοκάκης 

• Αυξητικοί παράγοντες 

• Ολοκληρωμένος μεταβολικός έλεγχος 

• Πλήρης αιματολογικός έλεγχος 

Για εκτίμηση 
Εξέταση διέγερσης αυξητικής ορμόνης 

Για εκτίμηση 
Αξιολόγηση της οστικής ηλικίας μέσω 

ακτινογραφίας της αριστερής άκρας χειρός 

http://www.parentprojectmd.org/pj
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8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 
 (ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ) (Εικόνα 6) 

Η υγεία των οστών είναι σημαντική τόσο στο περιπατητικό όσο στο μη περιπατητικό στάδιο της 

Duchenne. Τα άτομα που ζουν με Duchenne παρουσιάζουν αδύναμα οστά ανεξαρτήτως ηλικίας, ειδικά 

όταν λαμβάνουν αγωγή με στεροειδή. Σε σύγκριση με τον ευρύ πληθυσμό, η θεραπεία με στεροειδή 

προκαλεί μείωση οστικής πυκνότητας, αυξάνοντας τον κίνδυνο για κατάγματα. Η μυϊκή αδυναμία και η 

μειωμένη κινητικότητα αποτελούν παράγοντες κινδύνου για τα αδύναμα οστά. 

Η μέθοδος απορροφησιομετρίας ακτινών Χ διπλής ενέργειας (DEXA) αποτελεί μια μη επεμβατική εξέταση 

που ελέγχει την οστική πυκνότητα των μακρών οστών (συνήθως του ποδιού ή του χεριού). Τα λεπτότερα 

οστά δεν είναι τόσο υγιή, ενώ είναι πιο επιρρεπή σε κατάγματα. Η μέτρηση οστικής πυκνότητας είναι 

σημαντική για τον έλεγχο συνολικής υγείας των οστών. Συνιστάται να διεξάγετε εξέταση DEXA 

τουλάχιστον κάθε 2-3 χρόνια. 

Τα άτομα που ζουν με Duchenne, ειδικά εκείνα που λαμβάνουν στεροειδή, διατρέχουν τον κίνδυνο 

σπονδυλικών συμπιεστικών καταγμάτων. Τα σπονδυλικά συμπιεστικά κατάγματα συμβαίνουν όταν οι 

σπόνδυλοι (τα οστά σπονδυλικής στήλης) υπόκεινται σε μικρά κατάγματα με αποτέλεσμα να 

παραμορφώνονται και να συμπιέζονται ο ένας πάνω στον άλλο. Αυτά τα κατάγματα και η προκληθείσα 

σπονδυλική ρήξη μπορεί να προκαλέσουν πόνο. Τα σπονδυλικά συμπιεστικά κατάγματα μπορούν να 

εντοπιστούν μέσω μιας πλάγιας ακτινογραφίας σπονδυλικής στήλης, ακόμα και αν δεν υπάρχει πόνος 

στη μέση. Μπορούν να αντιμετωπιστούν με διφωσφονικά κυρίως εάν υπάρχει πόνος. Συνιστάται να 

υποβάλλεστε σε πλάγια ακτινογραφία σπονδυλικής στήλης κάθε 1-2 χρόνια ή συχνότερα εάν νιώθετε 

πόνο στη μέση. 
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Τα οστά υπόκεινται συνεχώς σε μικρορρήξεις, απορροφούνται από την κυκλοφορία του αίματος, 

αποκαθιστώνται και αναδομούνται. Τα στεροειδή καθυστερούν το στάδιο αποκατάστασης και ανάπτυξης 

των οστών. Τα διφωσφονικά είναι φάρμακα που σταθεροποιούνται στην επιφάνεια των οστών, 

καθυστερώντας τη διαδικασία θραύσης και απορρόφησης, βοηθώντας τα οστά να αποκατασταθούν πιο 

αποτελεσματικά. Μέσω αυτής της διαδικασίας τα οστά διατηρούν την πυκνότητά τους, ενώ είναι 

υγιέστερα και λιγότερο επιρρεπή σε θραύσεις. Η χρήση των διφωσφονικών μπορεί να συζητηθεί εάν 

υπάρχουν ενδείξεις μειωμένης οστικής πυκνότητας, κατάγματα μακρών οστών που συμβαίνουν χωρίς 

σοβαρό τραυματισμό και/ή σπονδυλικά συμπιεστικά κατάγματα (βλ. Εικόνα 6). 

Αξιολόγηση και εκπαίδευση 

Αξιολόγηση και εκπαίδευση από εργοθεραπευτή ή φυσιοθεραπευτή. 

• Ελαχιστοποίηση κινδύνων πτώσεων σε όλα τα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων επιφάνειας βάδισης, 
του εδάφους και των εμποδίων. 

• Παροχή εκπαίδευσης για ασθενείς και οικογένειές σχετικά με την ασφάλεια του αναπηρικού αμαξιδίου. 
Προσοχή στο γεγονός ότι οι πτώσεις από το αναπηρικό αμαξίδιο αποτελούν συχνή αιτία τραυματισμών. 

• Παροχή εκπαίδευσης στις οικογένειες σχετικά με την ασφάλεια κατά την άρση και τη μεταφορά από και στο 
αναπηρικό αμαξίδιο και σε διάφορες επιφάνειες σε όλα τα περιβάλλοντα. 

Κοινές παρατηρήσεις ή πιθανές τροποποιήσεις 

Εικόνα 62 Σκέψεις για την ασφάλεια και την αποφυγή πτώσεων 

Ενδεχόμενες οικιακές τροποποιήσεις 

• Αντιολισθητικά χαλάκια στην ντουζιέρα ή στη μπανιέρα 

• Ράβδοι λαβής στην ντουζιέρα ή στη μπανιέρα 

• Κάθισμα μπάνιου ή προσαρμοστικός εξοπλισμός μπάνιου 

• Αντιολισθητικές προσθήκες για γυμνά ξύλινα σκαλοπάτια 

• Κουπαστές και στις δύο πλευρές της σκάλας 

Ασφαλής μεταφορά στο και από το αναπηρικό 
αμαξίδιο  

• Εξετάστε την επιλογή χρήσης προσαρμοστικού 
εξοπλισμού και συστήματος ανέγερσης ασθενή 

για χρήση σε όλα τα περιβάλλοντα προκειμένου 
να προαχθεί η ασφάλεια και να περιοριστεί ο 
κίνδυνος πτώσεων ή τραυματισμών κατά τις 

μεταφορές, την ατομική περιποίηση και την 

χρήση του μπάνιου 

Ασφάλεια σε άνισες ή ολισθηρές επιφάνειες 

• Ιδιαίτερη προσοχή κατά την παραμονή σε 
εξωτερικούς χώρους εξαιτίας ανώμαλων 
επιφανειών 

• Χρήση υποδημάτων πισίνας για προστασία κατά 
των πτώσεων κατά τη βάδιση σε ολισθηρές 

επιφάνειες γύρω από νερό 

• Χρήση αντιολισθητικών πελμάτων όπως 
κνημοποδικές ορθώσεις κατά τη διάρκεια της 
νύχτας προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος 

πτώσης κατά τη βάδιση, όπως και από το μπάνιο 

Ασφάλεια του οικιακού περιβάλλοντος  

• Απομάκρυνση εμποδίων όπως χαλιά, 

παιχνίδια, κορδόνια και ακαταστασία 

Αποφυγή πτώσεων από το αναπηρικό αμαξίδιο ή 

από τη συσκευή κίνησης 

• Συνεχής χρήση ζώνης 

• Χρήση μηχανισμού για αποφυγή ανατροπής στο 

αναπηρικό αμαξίδιο 
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9.  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (Εικόνα 7) 
Ο κύριος στόχος της ορθοπεδικής φροντίδας είναι η διατήρηση της περιπατητικής και/ ή κινητικής 

λειτουργικότητας για όσο το δυνατόν περισσότερο, μειώνοντας τις συγκάμψεις στις αρθρώσεις. Η 

ικανότητα βάδισης ή όρθιας θέσης θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε ευθεία την σπονδυλική σας στήλη, 

ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την υγεία των οστών. 

ΣΥΓΚΑΜΨΕΙΣ 
Καθώς οι μύες γίνονται αδύναμοι και η κίνηση των αρθρώσεων πιο δύσκολη, οι αρθρώσεις διατρέχουν 

τον κίνδυνο «κλειδώματος» σε μια θέση, γνωστός και ως σύγκαμψη. Η σωστή στάση του σώματος κατά τη 

βάδιση μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη συγκάμψεων στη μέση, τα πέλματα και στους αστραγάλους. 

Ενώ κάθεστε, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε πως η στάση σας είναι σωστά ευθυγραμμισμένη και ότι φέρει 

σωστά το βάρος και στις δύο πλευρές του σώματος. Τα πέλματα και τα πόδια σας θα πρέπει να είναι 

σωστά ευθυγραμμισμένα, με σωστή θέση και κατάλληλη στήριξη. Ένα σωστό σύστημα καθίσματος στο 

αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο θα υποβοηθά την σπονδυλική και πυελική συμμετρία, καθώς και την 

επέκταση της σπονδυλικής στήλης, είναι απαραίτητο. Μπορεί να υπάρχουν χειρουργικές επιλογές για τη 

διατήρηση της ευθυγράμμισης των πελμάτων και ποδιών, οι οποίες ενδέχεται να ενδείκνυνται για εσάς. 

ΣΚΟΛΙΩΣΗ 
Τα άτομα που ζουν με Duchenne τα οποία δεν ακολουθούν θεραπεία με κορτικοστεροειδή  

έχουν 90% πιθανότητα να αναπτύξουν προοδευτική σκολίωση (μια  

πλάγια καμπύλη στη σπονδυλική στήλη, η οποία επιδεινώνεται όσο περνάει ο καιρός). Η θεραπεία με 

στεροειδή σε καθημερινή βάση  

έχει αποδειχθεί πως μειώνει τις πιθανότητες σκολίωσης ή τουλάχιστον καθυστερεί την έναρξή της. Η 

προσοχή στην στάση και στη θέση σας είναι εξαιρετικής σημασίας για την πρόληψη της σκολίωσης. Η 

συνεχής αξιολόγηση της σπονδυλικής σας στήλης σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας είναι απαραίτητη. 

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ 
Ένα κάταγμα στο πόδι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανεξάρτητη βάδιση. Εάν υποστείτε κάταγμα στο 

πόδι, συζητήστε εάν είναι δυνατή η αποκατάσταση μέσω χειρουργικής επέμβασης. Η χειρουργική 

παρέμβαση συχνά επιτρέπει στα άτομα που ζουν με Duchenne να περπατήσουν  

το γρηγορότερο δυνατό. Σε περίπτωση κατάγματος φροντίστε να ενημερώσετε σχετικά την ομάδα 

νευρομυϊκής φροντίδας σας πριν λάβατε αποφάσεις για θεραπεία. Η ομάδα νευρομυϊκής φροντίδας σας θα 

σας καθοδηγήσει τόσο για τη φροντίδα του κατάγματός σας όσο και για τη θεραπεία που θα χρειαστείτε. 

 Το Σύνδρομο λιπώδους εμβολής αποτελεί έναν κίνδυνο στην Duchenne και συνιστά κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης. 

Η λιπώδης εμβολή προκαλείται από ένα μικρό τμήμα λίπους που απελευθερώνεται στην κυκλοφορία του 

αίματος αφού σπάσει ένα οστό ή χτυπηθεί σοβαρά. Το τμήμα λίπους (ονομάζεται «εμβολή») μπορεί να 

ταξιδέψει μέσω του αίματος στους πνεύμονες, εμποδίζοντας το σώμα να λαμβάνει επαρκές οξυγόνο. Στα 

συμπτώματα της λιπώδους εμβολής μπορεί να περιλαμβάνονται η σύγχυση, ο αποπροσανατολισμός, η 

παράξενη για τα δεδομένα του ατόμου συμπεριφορά, η ταχεία αναπνοή και καρδιακοί παλμοί και/ ή 

δυσκολία στην αναπνοή. Εάν υπεστήκατε κάποιο χτύπημα, πτώση και/ ή κάταγμα και εμφανίζετε 

οποιοδήποτε από τα συμπτώματα της λιπώδους εμβολής, μεταβείτε στα επείγοντα όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα. Ενημερώστε το ιατρικό προσωπικό ότι υποπτεύεστε πως πάσχετε από λιπώδη 

εμβολή. Πρόκειται για επείγον περιστατικό. 
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Παρεμβάσεις 

Εικόνα 72 Αξιολόγηση και διαχείριση της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων 

Περιπατητικό στάδιο Πρώιμο μη περιπατητικό στάδιο Ώριμο μη περιπατητικό στάδιο 

Αξιολογήσεις 

Αξιολόγηση εύρους κίνησης τουλάχιστον κάθε 6 μήνες  

Διενέργεια οπτικής επιθεώρησης της σπονδυλικής στήλης μία φορά 
τον χρόνο 

Διενέργεια οπτικής επιθεώρηση της σπονδυλικής στήλης κάθε 6 μήνες  

Διενέργεια ακτινογραφικής αξιολόγησης εφόσον παρατηρηθεί 

κύρτωση ή η οπτική επιθεώρηση καθίσταται δύσκολη 

Διενέργεια ακτινογραφίας όταν οι ασθενείς περνούν στο μη 

περιπατητικό στάδιο. Σε περίπτωση που έχει παρατηρηθεί 

κύρτωση, διενέργεια ακτινογραφίας κάθε 6 μήνες έως 1 χρόνο, 

ανάλογα με την σκελετική ωρίμανση. Παραπομπή σε ορθοπεδικό 

χειρουργό εάν η κύρτωση είναι >20° 

Διενέργεια ετήσιων οπισθοπρόσθιων ακτινογραφιών σπονδυλικής 

στήλης σε όρθια θέση για ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί με 

εξελικτική σκολίωση 

Με βάση τις οδηγίες του φυσικοθεραπευτή, εφαρμογή ενός προγράμματος διατάσεων στο σπίτι το οποίο να επικεντρώνεται στους αστραγάλους, στα γόνατα και στα ισχία 

Με βάση τις οδηγίες του εργοθεραπευτή, πρόσθεση διατάσεων των άνω άκρων 

Όταν η παθητική ραχιαία κάμψη είναι <10°, χρήση 

εξατομικευμένης κνημοποδικής όρθωσης κατά τη διάρκεια 

της νύχτας τοποθετημένης σε ουδέτερη θέση 

Χρήση εξατομικευμένης κνημοποδικής όρθωσης κατά τη διάρκεια 

της ημέρας προκειμένου να καθυστερήσει η επιδείνωση της 

ραιβοϊπποποδίας 

Συνέχεια της χρήσης κηδεμόνων των κάτω άκρων. Ενδέχεται να είναι 

κατάλληλη η κατασκευή εξατομικευμένου νάρθηκα για τους καρπούς 

και τα χέρια 

Έναρξη προγράμματος στάσης σε όρθια θέση χρησιμοποιώντας 

συσκευές και αναπηρικά αμαξίδια στήριξης όρθιας θέσης 

Χρήση προγραμμάτων στάσης σε όρθια θέση με προσοχή 

Παραπομπή για διενέργεια χειρουργικής επέμβασης στο πόδι και 

στον Αχίλλειο τένοντα προκειμένου να βελτιωθεί η βάδιση εφόσον 

υφίσταται σημαντική σύσπαση στον αστράγαλο και ικανοποιητική 

δύναμη στον τετρακέφαλο μηριαίο μυ και στον εκτείνοντα  μυ του 

ισχίου. 

Παραπομπή για διενέργεια χειρουργικής επέμβασης στο πόδι και 

στον αστράγαλο προκειμένου να βελτιωθεί η στάση μόνο εφόσον 

ζητηθεί από τον ασθενή 

Αποφυγή χρήσης όρθωσης σπονδυλικής στήλης 

Παροχή οδηγιών σχετικά με την πρόληψη των καταγμάτων στις οικογένειες  

Λήψη συμβουλής καρδιολόγου και αναπνευστικού θεραπευτή πριν και μετά από κάθε χειρουργική επέμβαση  

Παραπομπή για φυσιοθεραπεία μετά τη χειρουργική επέμβαση Παραπομπή για οπίσθια σπονδυλική εμφύτευση και 

σπονδυλοδεσία, εφόσον η σπονδυλική κύρτωση είναι >20-30° σε 

ασθενείς που βρίσκονται στην προεφηβική ηλικία και δεν 

ακολουθούν θεραπεία με κορτικοστεροειδή . Παροχή 

προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής αξιολόγησης με φυσιοθεραπεία 

Παραπομπή για οπίσθια σπονδυλική εμφύτευση και 

σπονδυλοδεσία, εφόσον η κύρτωση είναι εξελικτική 

Διασφάλιση ότι οι οικογένειες και η ιατρική ομάδα είναι ενημερωμένοι σχετικά με το σύνδρομο λιπώδους εμβολής.  
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« 
39 // 64 

10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία και λογοθεραπεία 

Τα άτομα που ζουν με Duchenne χρειάζονται πρόσβαση σε διαφορετικούς τύπους αποκατάστασης σε όλη 

τη διάρκεια της ζωής τους. Η ομάδα αποκατάστασης μπορεί να περιλαμβάνει γιατρούς, φυσιοθεραπευτές, 

εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ορθοπεδικούς, ορθωτιστές και παρόχους ανθεκτικού ιατρικού 

εξοπλισμού. 

Η ομάδα αποκατάστασης θα πρέπει να λάβει υπόψη τους στόχους και τον τρόπο ζωής σας, ώστε να σας 

παρέχει συνεχή προληπτική φροντίδα, να μειώσει τον αντίκτυπο της Duchenne στη ζωή και στις 

δραστηριότητές σας και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής σας. Η αποκατάσταση μπορεί να παρέχεται σε 

κλινική ή στο περιβάλλον του σχολείου και θα πρέπει να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας. 

Συνιστάται η αξιολόγηση από ειδικό στην αποκατάσταση τουλάχιστον κάθε 4-6 μήνες. 

ΕΥΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ (ΕΙΚΟΝΑ 8) 

• Υπάρχουν πολλοί παράγοντες στην Duchenne που συμβάλλουν στην τάση για σύσφιξη ή σύγκαμψη των 

αρθρώσεων. Οι μύες χάνουν όλο και περισσότερο την ελαστικότητά τους, λόγω της περιορισμένης 

χρήσης ή επειδή οι μύες γύρω από μία άρθρωση είναι εκτός ισορροπίας (όταν μία μυïκή ομάδα είναι 

ισχυρότερη από μια άλλη). 

• Πολύ σημαντική είναι η διατήρηση του καλού εύρους κίνησης και της συμμετρίας σε διάφορες 

αρθρώσεις. Αυτό βοηθά στη διατήρηση της καλύτερης δυνατής λειτουργίας, στην  

πρόληψη της ανάπτυξης συγκάμψεων και στην πρόληψη προβλημάτων από πιέσεις στο δέρμα. 

• Συνιστώνται οι αερόβιες ασκήσεις ή δραστηριότητες. Η κολύμβηση αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα 

ασφαλούς άσκησης. Μερικές ασκήσεις (όπως η αναπήδηση σε τραμπολίνο ή άλλου είδους φουσκωτού 

παιχνιδιού) μπορεί να είναι επιβλαβής για τους μυς. Επομένως όλες οι ασκήσεις θα πρέπει να ελέγχονται 

και να καθοδηγούνται από τον φυσικοθεραπευτή. 

• Οι διατάσεις θα πρέπει να ελέγχονται από τον φυσικοθεραπευτή, όμως θα πρέπει να γίνουν μέρος της 

καθημερινότητάς σας. 

• Ο στόχος των διατάσεων και της χρήσης κηδεμόνων μετά τη διάγνωση είναι η διατήρηση της 

λειτουργικότητας και ευλυγισίας, καθώς επίσης και η διατήρηση της άνεσης. 
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Πίνακας 2: Αξιολογήσεις και παρεμβάσεις που αφορούν στην αποκατάσταση σε όλα τα στάδια της νόσου για ασθενείς που πάσχουν από 

μυϊκή δυστροφία Duchenne 

Αξιολόγηση 

Διεπιστημονική αξιολόγηση της αποκατάστασης κάθε 6 μήνες ή 

συχνότερα σε περίπτωση που προκύψουν προβληματισμοί, 

μεταβολή της κατάστασης ή ιδιαίτερες ανάγκες (παράρτημα) 

Παρέμβαση 

Άμεση θεραπεία 

Άμεση θεραπεία που εφαρμόζεται από φυσιοθεραπευτές, 

εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές και είναι προσαρμοσμένη στις 

εξατομικευμένες ανάγκες, στο στάδιο της ασθένειας, στην 

ανταπόκριση στη θεραπεία και στην ανοχή και παρέχεται σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής του ασθενή. 

Πρόληψη συγκάμψεων και δυσμορφιών 

• Καθημερινές προληπτικές διατάσεις 4-6 φορές την εβδομάδα, 

τακτικές διατάσεις σε αστραγάλους, γόνατα και ισχία και 

αργότερα διατάσεις των καρπών, των χεριών και του λαιμού εάν 

υποδεικνύεται από την αξιολόγηση 

• Διατάσεις των δομών που χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου για 

συγκάμψεις και παραμορφώσεις*,  καθώς και εκείνων που 

υποδεικνύονται από την αξιολόγηση 

• Ορθωτικές παρεμβάσεις, εφαρμογή νάρθηκα ή γύψου, 

τοποθέτηση και εξοπλισμός: 

• Κνημοποδικές ορθώσεις για δυνατότητα διάτασης κατά τη 

διάρκεια της νύχτας - ενδεχομένως να είναι περισσότερο 

ανεκτές, εφόσον η εφαρμογή τους ξεκινήσει προληπτικά σε 

μικρή ηλικία 

• Κνημοποδικές ορθώσεις για δυνατότητα διάτασης ή 

τοποθέτησης κατά τη διάρκεια της ημέρας σε μη περιπατητικά 

στάδια 

• Νάρθηκες καρπού ή χειρός για δυνατότητα διάτασης μακρών 

καμπτήρων/ εκτεινόντων μυών του καρπού και των 

δαχτύλων - συνήθως σε μη περιπατητικά στάδια 

• Γύψινος επίδεσμος - σε περιπατητικά ή μη στάδια 

• Παθητικές/μηχανοκίνητες συσκευές στήριξης όρθιας θέσης - 

όταν η στάση σε σωστή ευθυγράμμιση δυσχεραίνει, σε 

περίπτωση που οι συγκάμψεις δεν είναι υπερβολικά σοβαρές 

ώστε να εμποδίσουν την τοποθέτηση ή την ανοχή 

• Μηροκνημοποδικές ορθώσεις με δυνατότητα ασφάλισης των 

αρθρώσεων των γονάτων - επιλογή κατάλληλη για τελικές 

περιπατητικά ή μη περιπατητικά στάδια 

• Εξατομικευμένη προσαρμογή θέσης σε χειροκίνητα και 

μηχανικά αναπηρικά αμαξίδια (σταθερό κάθισμα, σταθερή 

πλάτη, οδηγοί ισχίου, πλευρικά στηρίγματα κορμού, μέσα 

ακινητοποίησης και στηρίγματα κεφαλής) 

• Εξαρτήματα τοποθέτησης σε μηχανοκίνητα αναπηρικά 

αμαξίδια (μηχανισμοί κλίσης και ανάκλισης, ανυψούμενα 

στηρίγματα ποδιών, βοηθήματα στήριξης σε όρθια θέση και 

προσαρμοζόμενο ύψος καθίσματος) 

Άσκηση και δραστηριότητα 

Τακτική αερόβια δραστηριότητα ή άσκηση υπομέγιστης έντασης (π.χ. 

κολύμβηση και ποδήλατο) με παροχή βοήθειας ανάλογα με τις 

ανάγκες, αποφυγή αποκλίνουσας ή έντονης άσκησης, 

παρακολούθηση προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική 

καταπόνηση, σεβασμός της ανάγκης για ανάπαυση και εξοικονόμηση 

ενέργειας, και προσοχή όσον αφορά στην ενδεχόμενη μείωση της 

ικανότητας εξάσκησης καρδιοαναπνευστικής δραστηριότητας καθώς 

και στον κίνδυνο πρόκλησης μυϊκής βλάβης ακόμα και κατά τις 

περιόδους ικανοποιητικής κλινικής λειτουργικότητας 

Πρόληψη και διαχείριση πτώσεων και καταγμάτων  

• Ελαχιστοποίηση του κινδύνου πτώσεων σε όλα τα πιθανά 

 περιβάλλοντα 

• Συμβολή φυσιοθεραπευτή στην ορθοπεδική αντιμετώπιση με 

άμεση ομαδική διαχείριση των καταγμάτων των μακρών οστών 

και παροχή της κατάλληλης αποκατάστασης προκειμένου να 

διατηρηθεί η περιπατητική ικανότητα και/ή η υποστηριζόμενη 

στάση σε όρθια θέση. 

Διαχείριση των διαφορών που αφορούν στη μάθηση, 

στην εστίαση προσοχής και στην αισθητήρια 

επεξεργασία 

Διαχείριση σε συνεργασία με την ομάδα με βάση τους 

προβληματισμούς και την αξιολόγηση 

Υποστηρικτική τεχνολογία και προσαρμοστικός εξοπλισμός 

Σχεδιασμός και ενημέρωση με παροχή αξιολόγησης, οδηγιών, 

εκπαίδευσης και υποστήριξη για χρηματοδότηση 

Συμμετοχή 

Συμμετοχή σε όλους τους τομείς της ζωής με υποστήριξη σε όλα τα 

στάδια Πρόληψη και διαχείριση πόνου 

Δια βίου πρόληψη πόνου και ολοκληρωμένη διαχείριση, ανάλογα με 

τις ανάγκες 

Κνημοποδικές ορθώσεις Μηροκνημοποδικές ορθώσεις * Περιοχές 

που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για εμφάνιση συγκάμψεων και 

παραμορφώσεων είναι οι καμπτήρες των ισχίων, οι 

λαγοκνημιαίες ταινίες, οι τένοντες, οι πελματιαίοι καμπτήρες, η 

πελματιαία περιτονία, οι καμπτήρες του αγκώνα, ο πρηνιστής 

του αντιβραχίου, ο μακρός καμπτήρας και εκτείνων μυς του 

καρπού και των δαχτύλων, οι ελμινθοειδείς του ποδιού και οι 

καμπτήρες μύες της αυχενικής μοίρας. Μεμονωμένη σύγκαμψη 

άρθρωσης κατά την κάμψη και την πελματιαία κάμψη του ισχίου 

και του γονάτου, ραιβό οπίσθιο και πρόσθιο πόδι, κάμψη 

αγκώνα, κάμψη ή επέκταση καρπού και αρθρώσεις των 

δαχτύλων, παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης και του 

θωρακικού τοιχώματος συμπεριλαμβανομένης της σκολίωσης, 

της υπερβολικής κύφωσης ή λόρδωσης και περιορισμένη 

κινητικότητα του θωρακικού τοιχώματος. 

Εικόνα 81 
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ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
(ΕΙΚΟΝΑ 9) 

• Στο περιπατητικό στάδιο ένα σκούτερ, καροτσάκι ή αμαξίδιο μπορεί να χρησιμοποιείται για  

μεγάλες αποστάσεις με σκοπό τη διατήρηση της δύναμης. 

• Όταν θα χρειάζεται να χρησιμοποιείτε το  

αμαξίδιο για μεγαλύτερες περιόδους, είναι πολύ σημαντική η χρήση καθίσματος που θα διατηρεί 

ευθυγραμμισμένη την στάση του σώματος και θα παρέχει σωστή στήριξη σε όλα τα τμήματα του 

σώματος. 

• Μόλις παρατηρηθεί αύξηση της δυσκολίας της βάδισης, τότε η χρήση ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου 

συνίσταται όσο το δυνατόν νωρίτερα. Επιπλέον, ένα ηλεκτροκίνητο εξάρτημα όρθιας θέσης 

συνιστάται επίσης. 

• Οι φυσικοθεραπευτές και οι εργοθεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν στη σύσταση βοηθημάτων τα 

οποία διατηρούν την  

ανεξαρτησία και προάγουν την ασφάλεια. 

• Είναι καλό να σκεφτόμαστε προληπτικά για το είδος του εξοπλισμού που θα υποστηρίξει καλύτερα 

την ανεξαρτησία και την συμμετοχή σε δραστηριότητες και να προγραμματίζουμε για το μέλλον με 

όσο το δυνατόν πιο έγκαιρο τρόπο.  

Πλαίσιο 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ _______________________________________________________  

Είναι σημαντικό να ενημερώνετε τον γιατρό που παρακολουθεί τη νευρομυϊκή σας πάθηση εάν 

αισθάνεστε πόνο, ώστε να υπάρξει η κατάλληλη  

αντιμετώπιση. Αυτό θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε νευρομυϊκή επίσκεψη. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε 

πολλά γύρω από το θέμα του πόνου στην Duchenne. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα. Σε περίπτωση που 

αισθάνεστε πόνο, τότε πρέπει να απευθυνθείτε στο γιατρό σας και να του  

εξηγήσετε το πρόβλημα. 

• Για την αποτελεσματική διαχείριση του πόνου σημαντικό είναι να καθοριστεί το αίτιο του πόνου 

ώστε η ομάδα νευρομυϊκής φροντίδας να προσφέρει την κατάλληλη θεραπεία. 

• Ο πόνος μπορεί να προκληθεί από προβλήματα στάσης και από τη δυσκολία αισθήματος άνεσης. 

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την παροχή των κατάλληλων και εξατομικευμένων ορθωτικών  

βοηθημάτων (νάρθηκες), καθισμάτων, κρεβατιών και αμαξιδίων, αλλά και καθιερωμένη  

φαρμακευτική αγωγή (π.χ. μυοχαλαρωτικά, αντιφλεγμονώδη φάρμακα). Οι αλληλεπιδράσεις με 

άλλα φάρμακα (π.χ. στεροειδή και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα [ΜΣΑΦ]) καθώς και οι 

συναφείς παρενέργειες, ιδίως εκείνες που ενδέχεται να επηρεάσουν την καρδιακή ή αναπνευστική  

λειτουργία, πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη. 

• Σπάνια, όταν ο πόνος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με κανέναν άλλο τρόπο, μπορεί να 

ενδείκνυται ορθοπεδική παρέμβαση. Ο πόνος στη μέση, ειδικά για άτομα που χρησιμοποιούν 

στεροειδή, μπορεί να είναι μια ένδειξη σπονδυλικών συμπιεστικών καταγμάτων, τα οποία 

ανταποκρίνονται καλά στην αγωγή με διφωσφονικά. 

• Η χρήση αναλγητικών ναρκωτικών ουσιών θα πρέπει να γίνεται με εξαιρετική προσοχή, ειδικά 

εάν υπάρχει πνευμονική δυσλειτουργία. Οι αναλγητικές ναρκωτικές ουσίες μπορεί να 

προκαλέσουν αβαθή αναπνοή ή διακοπή της αναπνοής. 

• Μπορεί να χρειαστείτε πρόσθετες προσαρμογές για την ανάβαση σκάλας και τη μεταφορά, τη 

λήψη φαγητού και ποτού, την αλλαγή θέσης σας στο κρεβάτι, τη χρήση της τουαλέτας και την 

ατομική περιποίηση. 

• Απλά εξαρτήματα, όπως ο υπερυψωμένος δίσκος φαγητού και τα προσαρμοζόμενα καλαμάκια 
μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα. 

• Οι εξελιγμένες τεχνολογίες, όπως η ρομποτική, το Bluetooth και η εξ αποστάσεως ενεργοποίηση 

συσκευών μπορεί να λειτουργήσουν βοηθητικά. Οι προηγμένες βοηθητικές τεχνολογίες 

υπολογιστών, όπως οι οικιακές συσκευές αυτοματοποίησης Tesla (Tecla Home Automation devices), 

το πρόγραμμα φωνητικής αναγνώρισης Dragon Naturally Speaking, οι συσκευές φωνητικής 

αναγνώρισης, όπως η Google Home και Amazon Echo μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο του 

περιβάλλοντός σας και να λειτουργήσουν βοηθητικά για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων της 

καθημερινότητας. 
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Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε ο,τιδήποτε είναι δυνατό, εντός και εκτός σπιτιού, για να παραμείνετε 

ασφαλείς. Παρακάτω επισημαίνονται μερικές προτάσεις για την αποφυγή ατυχημάτων και πιθανών 

θραύσεων οστών. 

Εικόνα B2 Παρακολούθηση και Διαχείριση της Ομάδας Αποκατάστασης 

Αξιολόγηση και εκπαίδευση 

Αξιολόγηση και εκπαίδευση από εργοθεραπευτή ή φυσιοθεραπευτή. 

• Ελαχιστοποίηση κινδύνων πτώσεων σε όλα τα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων της επιφάνειας βάδισης, του 
εδάφους και των εμποδίων 

• Παροχή εκπαίδευσης για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους σχετικά με την ασφάλεια του αναπηρικού αμαξιδίου. 
Προσοχή στο γεγονός ότι οι πτώσεις από το αναπηρικό αμαξίδιο αποτελούν συχνή αιτία τραυματισμών  

• Παροχή εκπαίδευσης στις οικογένειες σχετικά με την ασφάλεια κατά την άρση και τη μεταφορά από και στο αναπηρικό 

αμαξίδιο και σε διάφορες επιφάνειες σε όλα τα περιβάλλοντα 

Κοινές παρατηρήσεις ή πιθανές τροποποιήσεις 

Ασφάλεια του οικιακού περιβάλλοντος  

• Απομάκρυνση εμποδίων όπως χαλιά, παιχνίδια, 

κορδόνια και ακαταστασία 

Αποφυγή πτώσεων από το αναπηρικό αμαξίδιο ή από 
την συσκευή κίνησης 

• Συνεχής χρήση ζώνης 

• Χρήση μηχανισμού για αποφυγή ανατροπής στο 

αναπηρικό αμαξίδιο 

Ασφάλεια σε άνισες ή ολισθηρές επιφάνειες 

• Ιδιαίτερη προσοχή κατά την παραμονή σε εξωτερικούς 
χώρους εξαιτίας της ανισότητας των επιφανειών 

• Χρήση υποδημάτων πισίνας για προστασία κατά των 
πτώσεων κατά τη βάδιση σε ολισθηρές επιφάνειες 

γύρω από νερό 

• Χρήση αντιολισθητικών πελμάτων στις κνημοποδικές 
ορθώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να 
περιοριστεί ο κίνδυνος πτώσης κατά τη βάδιση προς 

και από το μπάνιο 

Ασφαλής μεταφορά στο και από το αναπηρικό αμαξίδιο.  

• Εξετάστε την επιλογή χρήσης προσαρμοστικού 
εξοπλισμού και συστήματος ανέγερσης ασθενή για 
χρήση σε όλα τα περιβάλλοντα προκειμένου να 
προαχθεί η ασφάλεια και να περιοριστεί ο κίνδυνος 

πτώσεων ή τραυματισμών κατά τις μεταφορές, την 

ατομική περιποίηση και τη χρήση του μπάνιου 

Ενδεχόμενες οικιακές τροποποιήσεις 

• Αντιολισθητικά στρώματα στην ντουζιέρα ή στη μπανιέρα 

• Ράβδοι λαβής στην ντουζιέρα ή στη μπανιέρα 

• Κάθισμα μπάνιου ή άλλος προσαρμοστικός εξοπλισμός μπάνιου 

• Αντιολισθητικές προσθήκες για γυμνά ξύλινα σκαλοπάτια 

• Κουπαστές και στις δύο πλευρές της σκάλας 
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11. ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
Τα άτομα με Duchenne συνήθως δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αναπνοή ή στην παραγωγή 

βήχα όσο βρίσκονται στο περιπατητικό στάδιο. Καθώς μεγαλώνετε και οι μύες που βοηθούν στην 

παραγωγή του βήχα εξασθενούν, υπάρχει κίνδυνος για αναπνευστικές λοιμώξεις λόγω 

αναποτελεσματικής παραγωγής βήχα. Στην συνέχεια, οι μύες που υποστηρίζουν την αναπνοή μπορεί 

να εξασθενίσουν επίσης και μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα αναπνοής κατά τον ύπνο. Είναι 

σημαντικό να ενημερώσετε την ομάδα νευρομυϊκής φροντίδα σας εάν αντιμετωπίζετε πονοκεφάλους ή 

πρωινή κόπωση, καθώς αυτά μπορεί να είναι ενδείξεις επιφανειακής αναποτελεσματικής αναπνοής 

κατά τον ύπνο και υποδεικνύουν την ανάγκη διεξαγωγής μελέτης ύπνου. 

Εάν η ικανότητα βήχα εξασθενεί, είναι εξαιρετικά σημαντικό να χρησιμοποιείτε συσκευές που 

καθιστούν τον βήχα πιο αποτελεσματικό, ειδικά εάν είστε άρρωστοι. Η μελέτη ύπνου αξιολογεί πόσο 

καλά αναπνέετε ενώ κοιμάστε. Εάν εντοπιστούν χαμηλά επίπεδα οξυγόνου κατά τη διάρκεια του 

ύπνου, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε συσκευές διφασικής θετικής πίεσης αεραγωγών (BI-PAP) για 

τη βελτίωση της αναπνοής κατά τον ύπνο. Καθώς μεγαλώνετε, μπορεί να χρειαστεί αναπνευστική 

υποστήριξη και κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Μια προγραμματισμένη και προνοητική προσέγγιση για την αναπνευστική φροντίδα είναι απαραίτητη 

και θα πρέπει να βασίζεται στον στενό έλεγχο, στην πρόληψη προβλημάτων και στην έγκαιρη 

παρέμβαση, όπου κρίνεται αναγκαίο. 

Η ομάδα πνευμονικής φροντίδας θα πρέπει να περιλαμβάνει γιατρό (πνευμονολόγο) και 

φυσικοθεραπευτή με γνώση στην αξιολόγηση της αναπνοής σε άτομα με Duchenne. Οι στόχοι της 

θεραπείας τους συνήθως περιλαμβάνουν την εφαρμογή τεχνικών για τη διεύρυνση των πνευμόνων και 

τη διατήρηση της ευελιξίας των μυών του θωρακικού τοιχώματος (αύξηση του εισπνεόμενου όγκου), 

χειροκίνητη ή μηχανική υποβοήθηση βήχα για αποτελεσματική κάθαρση του αεραγωγού και παροχή 

μη επεμβατικής ή επεμβατικής υποστήριξης αερισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΠΡΟΛΗΨΗ (ΕΙΚΟΝΑ 10) 
• Θα πρέπει να επισκέπτεστε πνευμονολόγο ετησίως μετά τη διάγνωση και να υποβάλλεστε σε έλεγχο 

της αναπνευστική λειτουργίας όσο το δυνατόν πιο σύντομα σε συνέχεια της διάγνωσης. Ο έλεγχος 

θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρηση της ταχέως εκπνεόμενης ζωτικής χωρητικότητας (ή «FVC», η 

μεγαλύτερη αναπνοή που μπορεί ένα άτομο να εκπνεύσει πλήρως και με δύναμη). Η έγκαιρη έναρξη 

αυτών των ελέγχων θα επιτρέψει στα παιδιά να εξοικειωθούν με τον εξοπλισμό και στην ομάδα να 

αξιολογήσει τη βασική αναπνευστική λειτουργία. 

• Όταν δεν θα είστε σε θέση να βαδίζετε χωρίς υποστήριξη, η προγραμματισμένη πνευμονική 

αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα τουλάχιστον κάθε έξι μήνες. Η αξιολόγηση θα πρέπει να 

περιλαμβάνει έλεγχο με μέτρηση της FVC, έλεγχο της μέγιστης εισπνευστικής (ΜΙΡ- πόσο δυνατά 

μπορείτε να εισπνέετε) και εκπνευστικής πίεσης (ΜΕΡ- πόσο δυνατά μπορείτε να εκπνέετε), καθώς 

και έλεγχο της μέγιστης ροής βήχα (PCF - δύναμη του βήχα σας). Αυτές οι τιμές θα μεταβάλλονται σε 

συνάρτηση με την ηλικία σας από την ομάδα πνευμονικής φροντίδας. 

• Επιπλέον, η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει παλμική οξυμετρία (SpO2 - μέτρηση του 

οξυγόνου στο αίμα όσο είστε ξύπνιοι) και όταν χρειάζεται, μέτρηση εκπνοής ή διαδερμική μέτρηση 

του επιπέδου του διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα (PetCO2/PtcCO2 - μετρά τα επίπεδα του 

διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα όσο είστε ξύπνιοι). 

• Μια μελέτη ύπνου μπορεί να χρειαστεί εάν υπάρξουν ενδείξεις ανήσυχου ύπνου, πρωινοί 

πονοκέφαλοι ή εξαιρετική κόπωση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η μελέτη αυτή αξιολογεί την 

αναπνοή και μετρά τα επίπεδα οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα ενώ κοιμάστε. 

• Ο εμβολιασμός κατά του πνευμονιόκκοκου (για πρόληψη κατά της πνευμονίας) και ο ετήσιος 

εμβολιασμός κατά της γρίπης (σε ενέσιμη μορφή και όχι ως ρινικό εναιώρημα που περιέχει ζωντανό 

εξασθενημένο ιό) θα βοηθήσουν στην πρόληψη σοβαρών περιστατικών γρίπης και πνευμονίας. 
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Εικόνα 102 Παρακολούθηση, Αξιολόγηση και Διαχείριση της Ομάδας Πνευμονικής Φροντίδας 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗ ΣΑΣ 

ΠΑΘΗΣΗ Ή ΜΕ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟ ΣΑΣ ΕΑΝ: 

• Έχετε παρατεταμένη νόσο με συνοδά συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα 

• Νιώθετε περισσότερη κούραση από ό,τι συνήθως ή υπνηλία χωρίς ιδιαίτερο λόγο κατά τη διάρκεια 
της ημέρας 

• Εμφανίζετε δυσκολία στην αναπνοή, π.χ. δεν μπορείτε να αναπνεύσετε σωστά ή να ολοκληρώσετε μια 

πρόταση 

• Υποφέρετε από πονοκεφάλους τα περισσότερα πρωινά ή όλη την ώρα 

• Αντιμετωπίζετε προβλήματα ύπνου, ξυπνάτε συνέχεια ή έχετε πρόβλημα στο να ξυπνάτε 

ή βλέπετε εφιάλτες 

• Ξυπνάτε προσπαθώντας να αναπνεύσετε σωστά ή νιώθετε την καρδιά σας να χτυπάει δυνατά 

• Αντιμετωπίζετε προβλήματα προσήλωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας στο σπίτι ή το σχολείο 

Περιπατητικό στάδιο Πρώιμο μη περιπατητικό στάδιο Ώριμο μη περιπατητικό στάδιο 

Αξιολογήσεις 

Μία φορά τον χρόνο: FVC Δύο φορές τον χρόνο: FVC, MIP/MEP, PCF, SpO2, PetCO2/PtcCO2d 

Μελέτη ύπνου* με τη μέθοδο της καπνογραφίας για τον εντοπισμό σημαδιών και συμπτωμάτων αποφρακτικής άπνοιας ή διαταραχών της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου 

Παρεμβάσεις 

Ανοσοποίηση με τη χορήγηση εμβολίων του πνευμονιόκοκκου και αδρανοποιημένου εμβολίου της γρίπης μία φορά τον χρόνο. 

Αύξηση του εισπνεόμενου όγκου όταν η FVC πέφτει <60% της προβλεπόμενηας 

Χρήση συσκευής υποβοήθησης βήχα όταν η FVC προβλέπεται να είναι <50%, η PCF <270 L/min, ή η MEP 

<60 cm H2Ο 

Παροχή μη επεμβατικού αερισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας με εφεδρικό ρυθμό αναπνοής (κατά 

προτίμηση μη επεμβατικά) όταν υπάρχουν σημάδια ή συμπτώματα υποαερισμού ή άλλης αναπνευστικής 

διαταραχής στον ύπνο, ± μη φυσιολογικά αποτελέσματα στις μελέτες ύπνου*, όταν η FVC προβλέπεται να 

είναι <50%, η MIP <60 cm H2O ή η αρχική τιμή αφύπνισης SpO2 <95% ή η pCO2 >45 mm Hg 

Επιπλέον χρήση υποβοηθούμενου αερισμού κατά 

τη διάρκεια της ημέρας όταν, παρά την παροχή 

αερισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας 

παρατηρούνται SpO2 <95% και pCO2>45 mm Hg, 

κατά τη διάρκεια της ημέρας, ή συμπτώματα 

δύσπνοιας σε κατάσταση αφύπνισης 



 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ THN ΟΙΚΟΓΕΝΕΙA 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΕΙΚΟΝΑ 10) 
Υπάρχουν τρόποι να βοηθήσετε τους πνεύμονες να λειτουργούν όσο καλύτερα γίνεται 
για όσο το δυνατόν περισσότερο διάστημα. 

• Ενδεχομένως να είναι βοηθητική η αύξηση της ποσότητας του αέρα που εισέρχεται στους πνεύμονες 

με τη διάταση των αναπνευστικών μυών μέσω βαθιάς αναπνοής («αύξηση του εισπνεόμενου όγκου», 

διόγκωση των πνευμόνων ή τεχνικές συσσώρευσης αέρος). 

• Εάν η ικανότητα βήχα εξασθενίσει, χειροκίνητες ή μηχανικές τεχνικές υποβοήθησης βήχα 

(«υποβοήθηση βήχα») λειτουργούν βοηθητικά για την κάθαρση του αεραγωγού και διατηρούν τη 

βλέννα και τα μικρόβια μακριά από τους πνεύμονες. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος της πνευμονίας. 

• Με την πάροδο του χρόνου, η υποστήριξη θα χρειαστεί αρχικά για την αναπνοή κατά τη διάρκεια της 

νύχτας (μη επεμβατικός υποβοηθούμενος αερισμός μέσω συσκευής διφασικής θετικής πίεσης 

αεραγωγών ή Bi-PAP) και στην συνέχεια κατά τη διάρκεια της ημέρας (μη επεμβατικός 

υποβοηθούμενος αερισμός) καθώς τα συμπτώματα που περιγράφονται στην ενότητα 

παρακολούθησης εμφανίζονται. 

• Η μετάβαση στον υποβοηθούμενο αερισμό δεν συνηθίζεται εύκολα. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά 

«μέσα» (μάσκες και επιστόμια) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Είναι σημαντικό να βρείτε το μέσο 

που είναι κατάλληλο για εσάς. Η ομάδα πνευμονικής φροντίδας μπορεί να σας συμβουλεύσει για τις 

διαφορετικές επιλογές έως ότου καταλήξετε στην πιο βολική για εσάς. 

• Ο αερισμός μπορεί επίσης να υποβοηθηθεί μέσω επέμβασης τοποθέτησης σωλήνα στην τραχεία, στη 

βάση του λαιμού («σωλήνας τραχειοστομίας»), αναλόγως με τις τοπικές μεθόδους. Αυτό αποκαλείται 

επεμβατικός υποβοηθούμενος αερισμός. Δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για το πότε 

απαιτείται μια επέμβαση τραχειοστομίας. Συχνά αποτελεί προσωπική απόφαση μεταξύ εσάς και του 

πνευμονολόγου. 

• Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα διευκολύνουν την αναπνοή σας, ενώ παράλληλα προλαμβάνουν τις 

οξείες αναπνευστικές νόσους. 

• Είναι σημαντικό να μην αμελείτε τους εμβολιασμούς σας, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων κατά 

του πνευμονιόκκοκου και του ετήσιου εμβολίου της γρίπης. Θα άτομα με Duchenne θα πρέπει πάντα 

να επιλέγουν την ενέσιμη μορφή του εμβολίου της γρίπης και όχι το ρινικό εναιώρημα που περιέχει 

ζωντανό εξασθενημένο ιό. 

• Ιδιαίτερη προσοχή στην αναπνοή απαιτείται όταν πρόκειται να υποβληθείτε σε προγραμματισμένη 

χειρουργική επέμβαση (βλ. Ενότητα 15). 

• Εάν νοσείτε από λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, ζητήστε τη λήψη αντιβιοτικών σε 

συνδυασμό με την χειροκίνητη ή μηχανική υποβοήθηση βήχα. 

• Πάντοτε να επιδεικνύετε προσοχή εάν χρειαστεί συμπληρωματικό οξυγόνο. Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό 

προσωπικό γνωρίζει να χρησιμοποιεί κατάλληλα την συσκευή μη επεμβατικού υποβοηθούμενου 

αερισμού μέσω διφασικής θετικής πίεσης αεραγωγών (Bi-PAP) καθώς και να ελέγχει προσεκτικά τα 

επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα (CO2). 



ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ THN ΟΙΚΟΓΕΝΕΙA 

12. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (Εικόνα 11) 
Η καρδιά είναι ένας μυς και συχνά επηρεάζεται και εκείνη από την Duchenne. Η νόσος του καρδιακού 

μυός ονομάζεται «μυοκαρδιοπάθεια». Στην Duchenne η μυοκαρδιοπάθεια είναι το αποτέλεσμα της 

έλλειψης δυστροφίνης στον καρδιακό μυ. Μπορεί να προκαλέσει μειωμένη λειτουργικότητα της καρδιάς ή 

καρδιακή ανεπάρκεια με την πάροδο του χρόνου. Υπάρχουν πολλά επίπεδα καρδιακής ανεπάρκειας και οι 

πάσχοντες μπορούν να ζήσουν για πολλά χρόνια μέσω της διαχείρισής της με χρήση φαρμακευτικής 

αγωγής ή τακτικών επισκέψεων σε καρδιολόγο. Ο στόχος της καρδιολογικής διαχείρισης στη Duchenne 

είναι η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία των μεταβολών του καρδιακού μυός. Δυστυχώς τα καρδιακά 

προβλήματα συχνά μπορεί να είναι σιωπηλά και μπορεί να μην εντοπίσετε συμπτώματα. Συνεπώς είναι 

εξαιρετικής σημασίας η συμμετοχή ενός καρδιολόγου στην ομάδα φροντίδας σας αμέσως μετά τη 

διάγνωση. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
• Θα πρέπει να επισκέπτεστε τον καρδιολόγο σας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο μετά τη διάγνωσή 

σας ή και πιο συχνά εάν συνιστάται. 

• Η αξιολόγηση της καρδιακής λειτουργίας θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει 

ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ- ελέγχει τους ηλεκτρικούς παλμούς της καρδιάς και μετρά τον καρδιακό 

παλμό) και ηχοκαρδιογράφημα (παρουσιάζει εικόνες της δομής και λειτουργίας της καρδιάς) ή 

καρδιακή μαγνητική τομογραφία (παρέχει ακριβείς εικόνες της δομής και λειτουργίας της καρδιάς, 

εντοπίζει εάν υπάρχει ίνωση ή ουλή στον καρδιακό μυ). 

• Οι γυναίκες φορείς της Duchenne θα πρέπει να ελέγχουν την καρδιά τους κάθε 3-5 χρόνια εάν δεν 

εμφανίζουν κάποιο πρόβλημα (ή και πιο συχνά εάν συνιστάται), καθώς μπορεί να έχουν το ίδιο είδος 

καρδιακού προβλήματος όπως τα άτομα που ζουν με Duchenne. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
• Η φαρμακευτική αγωγή για την καρδιά θα πρέπει να ξεκινά με την πρώτη ένδειξη καρδιακής ίνωσης 

(ουλώδης ιστός που σχηματίζεται στον καρδιακό μυ, εντοπίζεται μέσω μαγνητικής τομογραφίας), 

μειωμένης καρδιακής λειτουργίας (εντοπίζεται από τη μειωμένη εξώθηση ή το κλάσμα εξώθησης στην 

μαγνητική τομογραφία ή στο ηχοκαρδιογράφημα) ή από την ηλικία των 10 ετών ακόμα και εάν οι 

εξετάσεις είναι φυσιολογικές. Με αυτόν το τρόπο θα συμβάλλετε στην προστασία της καρδιάς. 

• Η χρήση αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ΜΕΑ) (Αναστολείς του ΜΕΑ - 

λισινοπρίλη, καπτοπρίλη, εναλαπρίλη κτλ.) ή ανταγωνιστών των υποδοχέων της αγγειοτασίνης (ΑΥΑ - 

λοσαρτάνη) πρέπει να ληφθεί υπόψη ως θεραπεία πρώτης γραμμής. Αυτά τα φάρμακα βοηθούν στη 

διάνοιξη των αιμοφόρων αγγείων που μεταφέρουν αίμα από την καρδιά, ώστε να μην χρειάζεται να 

λειτουργεί δυνατά για την διοχέτευση αίματος στο σώμα. 

• Άλλα φάρμακα, όπως οι β-αναστολείς μειώνουν τους καρδιακούς παλμούς, ώστε η καρδιά να γεμίζει 

και να διοχετεύει το αίμα αποτελεσματικά. Η χρήση διουρητικών (χάπια ούρησης που οδηγούν στην 

αποβολή 

υγρών από το σώμα, μειώνοντας τον όγκο του αίματος, επιτρέποντας στην καρδιά να μην χτυπά 

τόσο δυνατά και έντονα) μπορεί επίσης να συνιστάται σε περίπτωση εξέλιξης της καρδιακής 

ανεπάρκειας. 

• Οι ανωμαλίες του καρδιακού ρυθμού που εντοπίζονται στο ΗΚΓ θα πρέπει να διερευνώνται και να 

αντιμετωπίζονται άμεσα. Θα ήταν καλό να έχετε εύκαιρο ένα αντίγραφο του ΗΚΓ σας. 

• Ένα holter ρυθμού θα αξιολογήσει τους καρδιακούς παλμούς και ρυθμό για 24 ή 48 ώρες. Ο έλεγχος 

αυτός διεξάγεται εάν υπάρχει υποψία μεταβολών στους παλμούς ή στο ρυθμό της καρδιάς και 

απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση. 

• Ο γρήγορος καρδιακός ρυθμός και/ ή το αίσθημα παλμών (περιστασιακοί ακανόνιστοι χτύποι) είναι 

 συχνά σε άτομα που ζουν με Duchenne και συνήθως χαρακτηρίζονται ως αβλαβείς. Ωστόσο υπάρχει 

 περίπτωση να συσχετιστούν με σοβαρότερα καρδιακά προβλήματα και τότε χρήζουν διερεύνησης 

 από τον καρδιολόγο. 
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• Εάν αισθανθείτε έντονο και επίμονο πόνο στο θώρακα, μπορεί να αποτελεί ένδειξη καρδιακής 

βλάβης και θα πρέπει να αξιολογηθεί άμεσα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. 

• Τα άτομα που λαμβάνουν στεροειδή θα πρέπει να ελέγχονται για πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην 

καρδιά, όπως υπέρταση (υψηλή αρτηριακή πίεση) και υπερχοληστερολαιμία (υψηλά επίπεδα 

χοληστερόλης). Είναι πιθανό να χρειαστεί προσαρμογή της δόσης στεροειδών ή και να προστεθεί νέα 

αγωγή (βλ. Πίνακα 2).  

Συμπτώματα 

Διάγνωση 

Αρχική αξιολόγηση κατά τη διάγνωση 

• Παραπομπή σε καρδιολόγο 

• Καρδιολογικό ιατρικό ιστορικό 

• Οικογενειακό ιστορικό 

• Σωματική εξέταση 

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα 

• Μη επεμβατική απεικόνιση: 

• Ηχοκαρδιογράφημα (<6-7 ετών) 

• Καρδιαγγειακή μαγνητική 

τομογραφία (≥6-7 ετών) 

Ετήσια αξιολόγηση 

Ετήσια καρδιαγγειακή αξιολόγηση 

• Καρδιολογικό ιατρικό ιστορικό 

• Σωματική εξέταση 

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα 

• Μη επεμβατική απεικόνιση: 

• Αύξηση της συχνότητας 

αξιολόγησης σύμφωνα με τις 

συστάσεις του καρδιολόγου 

• Έναρξη χορήγησης φαρμακευτικής 

αγωγής 

Περιπατητικό και πρώιμο μη περιπατητικό στάδιο 
•  Διεξαγωγή καρδιολογικής εξέτασης τουλάχιστον μία φορά 

τον χρόνο 
•  Έναρξη χορήγησης αναστολέων του μετατρεπτικού 

ενζύμου της αγγειοτασίνης ή ανταγωνιστών των 

υποδοχέων της αγγειοτασίνης από την ηλικία των 10 

ετών 

 Ώριμο μη περιπατητικό στάδιο 
• Στενή παρακολούθηση των σημείων και των συμπτωμάτων 

της καρδιακής δυσλειτουργίας.  

Η διάγνωση της συμπτωματικής καρδιακής ανεπάρκειας 
 ενδέχεται να είναι δύσκολη σε αυτό το στάδιο 
• Παρακολούθηση αρρυθμιών 
• Αντιμετώπιση με χρήση δοκιμασμένων θεραπειών κατά της 

καρδιακής ανεπάρκειας 

 Χειρουργική επέμβαση 
•  Αξιολόγηση με διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος και 

μη επεμβατική απεικόνιση πριν από κάθε σοβαρή 

χειρουργική επέμβαση 
•  Ενημέρωση του αναισθησιολόγου σχετικά με τη διάγνωση 

της μυϊκής δυστροφίας Duchenne. Οι ασθενείς διατρέχουν 

αυξημένο κίνδυνο από τη διαδικασία της αναισθησίας 

  

  

  

  

  

Αξιολόγηση για φορείς θηλυκού φύλου 

Καρδιολογική εξέταση κατά την πρώιμη 

ενήλικη ζωή 

• Καρδιαγγειακή μαγνητική τομογραφία 

• Εάν η ασθενής είναι συμπτωματική και 

τα αποτελέσματα της απεικόνισης είναι 

θετικά, αύξηση της συχνότητας 

αξιολόγησης σύμφωνα με τις συστάσεις 

του καρδιολόγου 

• Εάν είναι αρνητικά, επανάληψη της 

αξιολόγησης κάθε 3-5 χρόνια 

Εικόνα 112 Παρακολούθηση, Αξιολόγηση και Διαχείριση της Ομάδας Καρδιακής Φροντίδας 
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13. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
Διατροφή, κατάποση και άλλα γαστρεντερολογικά ζητήματα 

Η συνδρομή των ακόλουθων ειδικών μπορεί να  

απαιτηθεί σε διαφορετικές ηλικίες: διατροφολόγος - διαιτολόγος, φυσικοθεραπευτής, λογοθεραπευτής και 

γαστρεντερολόγος. Οι γαστρεντερικές ανησυχίες για τα άτομα που ζουν με Duchenne περιλαμβάνουν: 

πρόσληψη ή απώλεια βάρους, χρόνια δυσκοιλιότητα και δυσκολία στην κατάποση (δυσφαγία). 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΕΙΚΟΝΑ 12) 

Ένας διαιτολόγος μπορεί να βοηθήσει στην εκτίμηση του αριθμού των θερμίδων που χρειάζεστε 

καθημερινά υπολογίζοντας την κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ηρεμίας με βάση το ύψος, την ηλικία 

και το επίπεδο δραστηριότητας. 

• Η διατήρηση της καλής θρέψης και η πρόληψη τόσο του υποσιτισμού όσο και της λήψης 

υπερβολικού βάρους είναι απαραίτητο να ξεκινάει από τη διάγνωση και να συνεχίζεται σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής. 

• Είναι σημαντικό το βάρος σε σχέση με την ηλικία ή ο δείκτης μάζας σώματος για την ηλικία να 

διατηρείται μεταξύ της 10ης και 85ης εκατοστιαίας θέσης σύμφωνα με τα εθνικά διαγράμματα (δείτε 

το τμήμα πληροφοριών). 

• Η σωστή, ισορροπημένη διατροφή με μια ποικιλία από διαφορετικά είδη τροφών είναι απαραίτητη 

για τη διατήρηση ενός υγιούς σώματος. Πληροφορίες για όλη την οικογένεια σχετικά με μια 

ισορροπημένη διατροφή μπορούν  

να βρεθούν από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των Διατροφικών Κατευθυντήριων 

Γραμμών για τους Αμερικάνους (www.choosemyplate.gov/Dietary-Guidelines) και άλλων αξιόπιστων 

πηγών στην χώρα σας. 

• Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διατροφή μετά τη διάγνωση, όταν ξεκινάει η λήψη 

στεροειδών, όταν σημειώνεται η απώλεια της περιπατητικής ικανότητας και εμφανίζονται 

προβλήματα κατάποσης. 

• Η διατροφή σας θα πρέπει κάθε χρόνο να αξιολογείται σε ό,τι αφορά τις θερμίδες, τα υγρά, το 

ασβέστιο, τη βιταμίνη D και άλλες θρεπτικές ουσίες. 

• Η σωστή πρόσληψη υγρών είναι απαραίτητη για την πρόληψη της αφυδάτωσης, δυσκοιλιότητας και 

νεφρικών προβλημάτων. 

• Σε περίπτωση αύξησης βάρους, συνιστώνται η μείωση των θερμίδων και η αύξηση της ασφαλούς 

φυσικής δραστηριότητας. 

• Η γαστροπάρεση ή καθυστέρηση γαστρικής κένωσης μπορεί να εμφανιστεί με το πέρας της ηλικίας, 

προκαλώντας κοιλιακό άλγος μετά την κατανάλωση φαγητού, ναυτία, έμετο, απώλεια όρεξης και 

γρήγορο αίσθημα κορεσμού. 

• Εάν παρατηρηθεί απρόσμενη απώλεια βάρους, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι αυτό μπορεί να 

αποτελεί μια επιπλοκή στη λειτουργία κάποιου άλλου συστήματος (π.χ. καρδιακό ή αναπνευστικό). 

• Προβλήματα που αφορούν στην κατάποση μπορούν επίσης να επηρεάσουν την απώλεια βάρους. Ο 

διατροφολόγος θα πρέπει σε στενή συνεργασία με τον λογοθεραπευτή να δημιουργήσουν ένα πλάνο 

διατροφής που θα στοχεύει στη διατήρηση ή πρόσληψη βάρους, στην υιοθέτηση διατροφικών 

αλλαγών που μπορεί να λειτουργήσουν βοηθητικά για τα διαστήματα ανάμεσα στα γεύματα, ενώ 

παράλληλα θα αποφασίσουν εάν είναι απαραίτητη η αξιολόγηση της κατάποσής σας. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ (ΕΙΚΟΝΑ 12) 

Η αδυναμία των μυών του προσώπου, της γνάθου και του λαιμού μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα 

κατάποσης (δυσφαγία), οξύνοντας περαιτέρω τα διατροφικά προβλήματα. Η δυσφαγία μπορεί επίσης να 

προκαλέσει αναρρόφηση (τμήματα τροφίμου ή υγρού που μεταβαίνουν στους πνεύμονες) λόγω 

ανεπαρκούς κίνησης των μυών κατάποσης, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για πνευμονία. Η 

δυσφαγία συχνά μπορεί να εμφανίζεται σταδιακά, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό της. 

Συνεπώς τα συμπτώματα κατάποσης θα πρέπει να εξετάζονται σε κάθε επίσκεψη. 

http://www.choosemyplate.gov/Dietary-Guidelines
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ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ: 

• Αίσθημα ότι το φαγητό «έχει κολλήσει στον λαιμό» 

• Ακούσια απώλεια βάρους έως και 10 τοις εκατό ή περισσότερο ή μη ικανοποιητική πρόσληψη 

βάρους (εάν είστε στο στάδιο της ανάπτυξης) 

• Ο χρόνος για κάθε γεύμα μπορεί να παρατείνεται (περισσότερο από 30 λεπτά) και/ ή κατά τη 

διάρκεια του γεύματος παρατηρείται κόπωση, σιελόρροια, βήχας ή πνίξιμο από το φαγητό. 

• Η ανεξήγητη μείωση στην πνευμονική λειτουργία ή ο πυρετός άγνωστης αιτιολογίας μπορεί να 

είναι ενδείξεις πνευμονίας από εισρόφηση.  

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ 

• Κλινικά τεστ και ακτινολογικές εξετάσεις της κατάποσης είναι αναγκαίες όταν εντοπίζονται 
συμπτώματα.  

• Σε περίπτωση προβλημάτων κατάποσης, ένας λογοθεραπευτής θα πρέπει να σας βοηθήσει 

δημιουργώντας ένα εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας με στόχο τη διατήρηση της καλής 

λειτουργίας της κατάποσης. 

• Η τοποθέτηση γαστρικού σωλήνα θα πρέπει να εξεταστεί εάν οι προσπάθειες για διατήρηση του 

βάρους και λήψη υγρών από το στόμα δεν βοηθούν αρκετά. 

- Οι πιθανοί κίνδυνοι και τα οφέλη της τοποθέτησης γαστρικού σωλήνα θα πρέπει να συζητηθούν 
αναλυτικά. 

- Η γαστροστομία μπορεί να τοποθετηθεί με διαφορετικούς τρόπους. Θα πρέπει να συζητήσετε τους 

χειρουργικούς και τους κινδύνους αναισθησίας, καθώς επίσης και την προσωπική σας προτίμηση πριν 

λάβετε κάποια απόφαση. 

Εικόνα 121 Αξιολόγηση και Διαχείριση της Διατροφής, της Κατάποσης και της Γαστρεντερικής Λειτουργίας 

Αξιολογήσεις της διατροφής, της κατάποσης και της γαστρεντερικής λειτουργίας 

Κάθε επίσκεψη 

Εξέταση από διπλωματούχο διαιτολόγο-  διατροφολόγο 

Παρακολούθηση βάρους και ύψους: ένας εναλλακτικός υπολογισμός του ύψους μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για μη περιπατητικούς ασθενείς 

Κάθε 6 μήνες 

Ερωτήσεις σχετικά με τη δυσφαγία, την δυσκοιλιότητα, τη γαστροοισοφαγική 

παλινδρόμηση και τη γαστροπάρεση  

Ετησίως 

Αξιολόγηση συγκέντρωσης ορού σε 25-υδροξυβιταμίνη D Αξιολόγηση πρόσληψης 

διατροφικού ασβεστίου 

Συμπτώματα δυσφαγίας Ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: 

• Απώλεια βάρους και αφυδάτωση 

• Υποθρεψία 

• Αναρρόφηση 

• Μέτρια ή σοβαρή δυσφαγία 

25-υδροξυβιταμίνη D 
<30 ng/mL 

Πρόσληψη ασβεστίου κατώτερη από 
τα επιτρεπόμενα διατροφικά όρια 

Παραπομπή σε λογοθεραπευτή για την 
αξιολόγηση της κατάποσης και εξέταση 
με βιντεοακτινοσκόπηση κατάποσης 

Σύσταση τοποθέτησης σωλήνα 

γαστροστομίας 
Θεραπεία για έλλειψη βιταμίνης D 

Σύσταση αυξημένης πρόσληψης 
διατροφικού ασβεστίου και 

συμπληρωμάτων 
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- Η τοποθέτηση γαστρικού σωλήνα την κατάλληλη στιγμή μπορεί να σας απαλλάξει από την πίεση της 

επαρκούς λήψης φαγητού για τη διατήρηση των θερμίδων. 

- Εάν οι μύες που χρησιμοποιείτε για την κατάποση είναι ισχυροί, η τοποθέτηση σωλήνα σίτισης ΔΕΝ 

σημαίνει ότι δεν μπορείτε να συνεχίσετε να καταναλώνετε το φαγητό που θέλετε! Σας απαλλάσσει 

απλώς από την αγωνία της πρόσληψης αρκετών θερμίδων και άλλων θρεπτικών στοιχείων που 

χρειάζεστε αφού πλέον μπορείτε να συμπληρώσετε τη διατροφή σας μέσω του γαστρικού σωλήνα. 

ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΦΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 
Η δυσκοιλιότητα και η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (οξύ που ανεβαίνει από το στομάχι στον λαιμό 

προκαλώντας στομαχικό καύσο) είναι οι δύο πιο συχνές γαστροοισοφαγικές παθήσεις για τα άτομα με 

Duchenne. Καθότι η δυσκοιλιότητα εμφανίζεται συχνά, όμως συνήθως δεν επισημαίνεται, είναι 

σημαντικό να συζητάτε τις συνήθειες του εντέρου σας με την ομάδα φροντίδα σας. Η διαχείριση της 

δυσκοιλιότητας μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή μελλοντικών επιπλοκών που επηρεάζουν την 

εντερική λειτουργία λόγω της μακράς περιόδου δυσκοιλιότητας. 

• Τα καθαρτικά και άλλα φάρμακα μπορεί να βοηθήσουν. Ρωτήστε τον πάροχο πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

ή την νευρομυϊκή ομάδα σας ποια καθαρτικά είναι κατάλληλα για εσάς και για πόσο διάστημα θα πρέπει 

να τα λαμβάνετε. Δεν είναι όλα τα καθαρτικά ίδια. 

• Είναι επίσης σημαντικό να πίνετε αρκετά υγρά μέσα στην ημέρα. Η αύξηση κατανάλωσης φυτικών ινών 

μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα εάν δεν αυξηθεί και η πρόσληψη υγρών. Συνεπώς εξετάστε τη 

διατροφή σας και την πρόσληψη υγρών με έναν διατροφολόγο, σε κάθε επίσκεψη, ειδικά εάν 

αντιμετωπίζετε προβλήματα δυσκοιλιότητας. 

• Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση συνήθως αντιμετωπίζεται με φάρμακα που καταστέλλουν την 

έκκριση γαστρικών οξέων. Αυτά συνήθως συνταγογραφούνται σε άτομα που λαμβάνουν θεραπεία με 

στεροειδή ή διφωσφονικά από του στόματος. 

• Η στοματική υγιεινή είναι σημαντική για όλους, ειδικά για εκείνους που λαμβάνουν διφωσφονικά για 

απώλεια οστικής μάζας. Οι συμβουλές των ειδικών για την στοματική υγιεινή περιγράφονται στο Πλαίσιο 

5. 

• Σε περίπτωση αδυναμίας της γνάθου μπορεί να παρατηρηθεί κόπωση κατά το μάσημα, η οποία μπορεί να 

οδηγήσει σε μειωμένη πρόσληψη θερμίδων. 

   

 

Πλαίσιο 5. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 

• Τα άτομα που ζουν με Duchenne θα πρέπει, ξεκινώντας από νεαρή ηλικία, να επισκέπτονται 

οδοντίατρο με εκτενή εμπειρία και γνώσεις σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη νόσο. Αποστολή του 

οδοντιάτρου θα πρέπει  

να είναι η επιδίωξη υψηλής ποιότητας θεραπείας, η στοματική υγεία και ευεξία, αλλά και η 

παροχή πληροφοριών και καθοδήγησης. Ο οδοντίατρος θα πρέπει να γνωρίζει 

τις διαφορές στην οδοντική και σκελετική ανάπτυξη στα παιδιά με μυϊκή δυστροφία Duchenne και 

να συνεργάζεται με έναν καλά ενημερωμένο και έμπειρο ορθοδοντικό. 

• Η στοματική και οδοντική φροντίδα θα πρέπει να βασίζεται στην πρόληψη με στόχο την καλή 

οδοντική και στοματική υγιεινή. 

• Η εκμάθηση του τρόπου βουρτσίσματος των δοντιών ενός άλλου ατόμου είναι σημαντική, τόσο 

για τους γονείς όσο και για τους φροντιστές. Ειδικά στην περίπτωση της Duchenne, όπου η 

μεγάλη γλώσσα και το συχνά περιορισμένο άνοιγμα στόματος το καθιστούν ακόμη πιο δύσκολο. 

• Η χρήση εξατομικευμένων, προσαρμοσμένων βοηθημάτων και τεχνικών μέσων για την στοματική 

υγιεινή είναι πολύ σημαντική όταν η μυïκή ισχύς των χεριών, των βραχιόνων, της γνάθου, του 

στόματος και του λαιμού ελαττωθεί ή εάν υπάρχουν συγκάμψεις στη γνάθο. 
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 Πλαίσιο 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ - ΛΕΠΡΟΜΕΡΕΙΕΣ: 

• Υπάρχει ένα καλά τεκμηριωμένο μοτίβο των ελλειμμάτων της ομιλίας και του λόγου σε ορισμένα 

παιδιά με μυϊκή δυστροφία Duchenne συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων της γλωσσικής 

ανάπτυξης, βραχυπρόθεσμης λεκτικής μνήμης και φωνολογικής επεξεργασίας, μειωμένου IQ αλλά 

και ειδικών  

μαθησιακών διαταραχών. 

• Αυτά δεν επηρεάζουν όλα τα παιδιά με μυϊκή δυστροφία Duchenne, αλλά θα πρέπει να δοθεί 

προσοχή και να γίνουν παρεμβάσεις εάν παρατηρηθούν. 

• Επισκεφτείτε λογοθεραπευτή για την αξιολόγηση και θεραπεία της ομιλίας και του λόγου εάν 

υπάρχουν υπόνοιες για προβλήματα στον τομέα αυτό. 

• Οι ασκήσεις για τους μύες που συμμετέχουν στην ομιλία και βοηθούν στην άρθρωση είναι 

κατάλληλες και αναγκαίες για τα παιδιά με προβλήματα ομιλίας και λόγου, αλλά και για 

μεγαλύτερα άτομα με επιδείνωση της  

ισχύος των στοματικών μυών και/ ή διαταραχή της ομιλίας. 

• Οι αντισταθμιστικές στρατηγικές, οι φωνολογικές ασκήσεις και η χρήση ενισχυτή φωνής 

συνιστώνται όταν η κατανόηση γίνεται δύσκολη λόγω προβλημάτων στην αναπνευστική 

υποστήριξη. 

• Η αξιολόγηση για χρήση εναλλακτικών βοηθημάτων φωνητικής επικοινωνίας (Voice Output 

Communication Aid) είναι κατάλληλη σε όλες τις ηλικίες εάν η παραγωγή λόγου είναι 

περιορισμένη. 

• Τα προβλήματα λόγου μπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον, όμως 

μπορούν να βελτιωθούν με σωστή αξιολόγηση και παρέμβαση. 

 

14. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
Η διαδρομή στο μονοπάτι της Duchenne είναι περίπλοκη και η ψυχοκοινωνική και συναισθηματική 

υποστήριξη είναι σημαντική τόσο για τα άτομα που ζει με Duchenne όσο και για τις οικογένειές τους 

(Πλαίσιο 7). Τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα μπορεί να προκύψουν οποιαδήποτε στιγμή. Είναι σημαντικό 

να ενημερώσετε την νευρομυϊκή σας ομάδα εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με ένα από τα παρακάτω. 

• Δυσκολία με κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και/ ή σύναψη φιλικών σχέσεων (π.χ. κοινωνική 

ανωριμότητα, έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, απομάκρυνση ή απομόνωση από τους συνομήλικους) 

• Μαθησιακές δυσκολίες 

• Εκτεταμένη ή συνεχής ανησυχία/ άγχος 

• Συχνές διαμάχες και συμπεριφορικά ξεσπάσματα. Δυσκολία διαχείρισης του θυμού ή της λύπης 

• Αυξημένο κίνδυνος για συμπεριφορικές και νευροαναπτυξιακές διαταραχές, όπως διαταραχές που 

ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, διαταραχή προσοχής και υπερκινητικότητας (ADHD) και 

ψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD). 

• Προβλήματα με την συναισθηματική προσαρμογή και την κατάθλιψη 

Τα ψυχοκοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα αποτελούν σημαντικό κομμάτι της υγείας και δεν θα 

πρέπει να αγνοούνται. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, ανησυχίες ή απορίες σχετικά με τη διάγνωση ή 

οτιδήποτε άλλο, είναι σημαντικό να λάβετε απαντήσεις. Σε κάθε νευρομυϊκή επίσκεψη θα πρέπει να γίνεται 

συζήτηση σχετικά με το άγχος και την κατάθλιψη. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα θα πρέπει 

να μεταβείτε για αξιολόγηση και θεραπεία όσο το δυνατόν πιο σύντομα. 



 

 

   

Πλαίσιο 7. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Οι γονείς που είναι ανοικτοί και πρόθυμοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις θα διευκολύνουν πολύ 

περισσότερο τα παιδιά να εκφράσουν απορίες. Είναι σημαντικό οι γονείς να απαντούν στις ερωτήσεις 

ανοικτά, όμως με τρόπο κατάλληλο για την αντίστοιχη ηλικία, όπως επίσης και να απαντούν μόνο σε 

αυτό που τους ρωτούν (χωρίς να επεκταθούν σε λεπτομέρειες). Είναι αντιληπτό ότι πρόκειται για πολύ 

δύσκολη συζήτηση. Οι ομάδες υποστήριξης και το προσωπικό της κλινικής σας μπορούν να σας 

βοηθήσουν παρέχοντας πληροφορίες, καθοδήγηση και άλλες πηγές. Η νευρομυϊκή ομάδα θα πρέπει να 

γνωρίζει ότι τα παιδιά ζητούν πληροφορίες και ότι θα εκτιμήσουν την όποια στήριξη. Μπορεί επίσης να 

φέρει σε επαφή τις οικογένειες με έναν πάροχο υγείας, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για τη διαχείριση 

ευαίσθητων συζητήσεων.  

Παρότι είναι σημαντικό για κάθε άτομο με Duchenne να λαμβάνει ψυχοκοινωνική και συναισθηματική 

υποστήριξη, η συγκεκριμένη διάγνωση επηρεάζει όλη την οικογένεια. Οι γονείς και τα αδέλφια μπορούν 

επίσης να αντιμετωπίσουν κοινωνική απομόνωση και κατάθλιψη. Είναι σημαντικό να ενημερώσετε την 

νευρομυϊκή σας ομάδα πώς είναι η κατάσταση στην οικογένειά σας σε κάθε επίσκεψη. Εάν θεωρείτε ότι 

θα ευνοηθείτε από συμβουλευτική υποστήριξη, καλό θα ήταν να λάβετε συστάσεις για κάποιον ειδικό. 

Υπάρχουν πολλές γνωστές παρεμβάσεις που μπορούν να βοηθήσουν σε διάφορους τομείς της 

ψυχοθεραπείας. Σε αυτές περιλαμβάνονται η εκπαίδευση των γονέων στην προσπάθεια αντιμετώπισης 

συμπεριφορών και διενέξεων, η ατομική ή οικογενειακή θεραπεία και οι συμπεριφορικές παρεμβάσεις. 

Οι εφαρμοσμένες αναλύσεις συμπεριφοράς μπορούν να βοηθήσουν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές που 

σχετίζονται με τον αυτισμό. 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ THN ΟΙΚΟΓΕΝΕΙA 



 

Π
α

ρ
ε
μ

β
ά

σ
ε
ις

 
Α

ξι
ο

λ
ο

γ
ή

σ
ε
ις

 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ THN ΟΙΚΟΓΕΝΕΙA 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ (ΕΙΚΟΝΑ 13) 

Η ετήσια ψυχοκοινωνική αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την γνωστική και γλωσσική 

ανάπτυξη, την συναισθηματική προσαρμογή, την συμπεριφορική διαχείριση, τις κοινωνικές δεξιότητες 

και άλλους τομείς ανησυχίας. Παρότι η κάθε κλινική δεν έχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις αξιολογήσεις 

και παρεμβάσεις που επισημαίνονται, αυτές οι συστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για 

την ψυχοκοινωνική φροντίδα. 

Περιπατητικό στάδιο ή παιδική ηλικία Πρώιμο μη περιπατητικό στάδιο, εφηβική ηλικία, ή Ώριμο μη περιπατητικό στάδιο ή ενήλική ζωή 

πρώτα χρόνια ενηλικίωσης 

• Εξέταση αρχικής αξιολόγησης κατά τον πρώτο χρόνο της 

διάγνωσης 

• Παροχή αναπτυξιακής (<4 ετών) ή νευροψυχολογικής 

αξιολόγησης (>5 ετών) όταν υπάρχουν προβληματισμοί 

κοινωνικής ή συναισθηματικής φύσεως ή γνωστικές 

καθυστερήσεις 

Παροχή αξιολόγησης λογοθεραπευτή για παιδιά στα 

οποία υπάρχει υποψία καθυστερήσεων στην ανάπτυξη 

της ομιλίας ή του λόγου 

• Παροχή νευροψυχολογικής αξιολόγησης προκειμένου να 
αναγνωριστούν γνωστικά ή μαθησιακά ζητήματα που 
αφορούν στην απόδοση στο σχολείο 

• Παροχή νευροψυχολογικής αξιολόγησης κατά τη 
μετάβαση στην ενηλικίωση προκειμένου να εκτιμηθεί 
η ενδεχόμενη ανάγκη παροχής ελεγχόμενης 

υποστήριξης 

Παροχή νευροψυχολογικής αξιολόγησης όταν υφίστανται 

προβληματισμοί σχετικά με μεταβολές στη λειτουργικότητα ή 

την ικανότητα διαχείρισης καθημερινών θεμάτων 

Παροχή αξιολόγησης λογοθεραπευτή για ασθενείς με μηδενική 

ή περιορισμένη ικανότητα λειτουργικής επικοινωνίας, 

δυσκολίες στη μάσηση ή δυσφαγία 

W 

Υποστήριξη μέσω προσαρμογών προκειμένου να 

ικανοποιηθούν οι εργασιακές ανάγκες  

Εικόνα 133 Ψυχολογική Αξιολόγηση και Διαχείριση 

 

Δυνατότητα παροχής φροντίδας σε ειδικά κέντρα για 

ασθενείς που βρίσκονται κοντά στο τέλος της ζωής τους  

Υποστήριξη με θέσπιση περιόδων ανάπαυλας των φροντιστών 

Ενημέρωση των ασθενών και των οικογενειών σχετικά με τη δυνατότητα παροχής παρηγορητικής φροντίδας 

Οργάνωση παροχής υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης 

στο σπίτι σε περίπτωση που διακυβεύεται η υγεία του 
ασθενή επειδή δεν καθίσταται δυνατή η παροχή 

επαρκούς φροντίδας στο τρέχον περιβάλλον 

Υποστήριξη της αυτοδιάθεσης και την ανεξαρτησίας του ασθενή 

Ενθάρρυνση των ασθενών και των οικογενειών τους προκειμένου να παραμείνουν ενεργοί και συμμετοχικοί  

Παραπομπή σε ψυχολόγο για ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων ανάλογα με την περίπτωση  

Παροχή πόρων στους γονείς και στους ασθενείς για την εκπαίδευση συνομηλίκων σχετικά με την DMD 

Παροχή πόρων στους γονείς για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, σχολικών ψυχολόγων και λοιπού 

σχολικού προσωπικού σχετικά με την DMD 

Θέσπιση στόχων για μελλοντική εκπαίδευση και εργασία 

Υποστήριξη μέσω συνεχούς εκπαίδευσης, εργασιακής 

κατάρτισης και διευρυμένης εκπαίδευσης μετάβασης μέσω 

εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέχρι την 

ηλικία των 22 ετών 

Εφαρμογή κατάλληλων προσαρμογών στο σχολείο για την υγεία, την ασφάλεια και την προσβασιμότητα. 

Διαμόρφωση σχεδίου σχετικά με τις απουσίες για λόγους υγείας 

Παραπομπή για ψυχοθεραπεία, ψυχοφαρμακολογία ή και τα δύο όταν αναγνωριστούν προβληματισμοί σχετικά με την υγεία του ασθενή ή της οικογένειας 

Παροχή αξιολόγησης από κοινωνικό λειτουργό κατά τη 

διάγνωση ανάλογα με την περίπτωση 

Παροχή αξιολόγησης από κοινωνικό λειτουργό των αναγκών του ασθενή και της οικογένειας  
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
• Ο συντονιστής φροντίδας είναι το βασικό άτομο της ομάδας και μπορεί να χρησιμεύσει ως σημείο 

επαφής για παραπομπές σε ειδικούς συμπεριφοράς, κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους και παρόχους 

παρηγορητικής φροντίδας. Εάν η ομάδα φροντίδας σας δεν έχει κάποιον συντονιστή, ρωτήστε σε ποιον 

πρέπει να απευθύνεστε για απορίες/ ανησυχίες/ έκτακτες περιπτώσεις μεταξύ των ραντεβού σας. 

• Είναι σημαντικό να βοηθήσετε στην εκπαίδευση του σχολικού προσωπικού σχετικά με την Duchenne 

ώστε να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τη διάγνωση και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε ό,τι 

χρειαστεί για την εκπαίδευση, την κοινωνική συμμετοχή, τις μελλοντικές σπουδές και την εργασία του 

παιδιού. 

• Ένα ειδικά διαμορφωμένο και εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα πρέπει να δημιουργηθεί για 

την αντιμετώπιση οποιονδήποτε πιθανών μαθησιακών δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσετε και να 

τροποποιήσει δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν επιβλαβείς για τους μυς σας (π.χ. 

μάθημα γυμναστικής), να μειώσουν περαιτέρω την ενέργειά σας ή να αυξήσουν την κόπωσή σας (π.χ. 

περπάτημα μακρών αποστάσεων από το/ για το μεσημεριανό φαγητό), να θέσουν σε κίνδυνο την 

ασφάλειά σας (π.χ. δραστηριότητες σε χώρους παιχνιδιού), καθώς και να διευθετήσει τα προβλήματα 

προσβασιμότητας. 

• Η προώθηση της αυτοδιάθεσης, της ανεξαρτησίας και της συμμετοχής στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων (ιδίως όσον αφορά στην ιατρική περίθαλψη), καθώς και η εξοικείωση με βοηθούς φροντίδας 

(πέραν των γονέων) είναι αναγκαία και μεγάλης σημασίας για την προώθηση της αυτονομίας (βλ. 

Ενότητα 17). 

• Η ανάπτυξη κοινωνικών και μαθησιακών δεξιοτήτων θα σας διευκολύνουν στην εύρεση εργασίας και 

στην συμμετοχή στις καθημερινές δραστηριότητες τις ενήλικης ζωής. 

• Σε συνδυασμό με τη διαχείριση του πόνου (Πλαίσιο 4), οι ομάδες παρηγορητικής φροντίδας μπορούν 

επίσης να σας παρέχουν συναισθηματική και πνευματική υποστήριξη, να βοηθήσουν την οικογένεια στην 

οργάνωση περιόδου ανάπαυλας  

εάν χρειάζεται, να αποσαφηνίσουν τους στόχους της θεραπείας με στόχο τη διευκόλυνση λήψης 

δύσκολων αποφάσεων, να οργανώνει την επικοινωνία μεταξύ εσάς και της ιατρικής σας ομάδας, να 

αντιμετωπίζει ζητήματα που σχετίζονται με τη θλίψη, την απώλεια και το πένθος.  

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα που σχετίζονται με το άγχος ή την κατάθλιψη, μπορεί να ωφεληθείτε από 

τη χρήση συνταγογραφούμενων αντικαταθλιπτικών. Αυτά τα φάρμακα μπορούν να συνταγογραφηθούν 

και να χρησιμοποιηθούν μόνο κάτω από στενή επίβλεψη, όταν έχει προηγηθεί σωστή διάγνωση για τον 

λόγο χορήγησής τους. 

 

15. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 
Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που σχετίζονται με την Duchenne  

(π.χ. βιοψία μυός, χειρουργική επέμβαση για αντιμετώπιση συγκάμψεων, χειρουργική επέμβαση της 

σπονδυλικής στήλης ή γαστροστομία) και άλλες που δε σχετίζονται (π.χ. οξέα χειρουργικά περιστατικά), 

στις οποίες μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση και/ ή γενική αναισθησία. Εάν προβείτε σε 

χειρουργική επέμβαση, υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την νόσο και που πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη για την ασφάλειά σας. 

Η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να διεξαχθεί σε νοσοκομείο, στο οποίο το προσωπικό που θα 

συμμετέχει στο χειρουργείο, αλλά και στη μετέπειτα φροντίδα, θα είναι εξοικειωμένο με την Duchenne και 

πρόθυμο να συνεργαστεί ώστε όλα να διεξαχθούν ομαλά. Η χορήγηση υψηλής δόσης στεροειδών 

θα πρέπει να εξεταστεί. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη χορήγηση υψηλής δόσης στεροειδών είναι 

διαθέσιμες στο πρωτόκολλο PJ Nicholoff Steroid Protocol στο www.parentprojectmd.org/PJ. 

Όλα τα άτομα που ζουν με Duchenne διατρέχουν κίνδυνο ραβδομυόλυσης. Η ραβδομυόλυση συμβαίνει 

όταν παρατηρείται εκτεταμένη λύση των μυών. Η λύση αυτή απελευθερώνει μυοσφαιρίνη και κάλιο στην 

κυκλοφορία του αίματος. Η μυοσφαιρίνη είναι επικίνδυνη για τους νεφρούς και μπορεί να προκαλέσει 

νεφρική ανεπάρκεια. Το κάλιο μπορεί να είναι επικίνδυνο για την καρδιά. Λόγω του κινδύνου για 

ραβδομυόλυση, υπάρχουν συγκεκριμένες ανησυχίες για την αναισθησία σε ασθενείς με Duchenne. 

http://www.parentprojectmd.org/PJ
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• H σουκινυλχολίνη προκαλεί ραβδομυόλυση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ 

• Αποφύγετε την εισπνεόμενη αναισθησία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ραβδομυόλυσης κατά τη 

χρήση εισπνεόμενης αναισθησίας 

• Οι ενδοφλέβιοι παράγοντες αναισθησίας είναι συνήθως ασφαλείς 

• Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε παράγοντες αναισθησίας στην Duchenne 

• Ένας κατάλογος με  

τη μη ασφαλή και ασφαλή αναισθησία είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του  

PPMD στο www.parentprojectmd.org/Surgery 

• Υπενθυμίστε στην ιατρική ομάδα σας ότι το οξυγόνο θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή (βλ. Ενότητα 
11) 

• Η προσοχή κατά τη χρήση οπιοειδών, άλλων κατασταλτικών φαρμάκων και μυοχαλαρωτικών είναι 

απαραίτητη - μπορεί να επηρεάσουν τον ρυθμό αναπνοής και το βάθος της, κάνοντας την περισσότερο 

αβαθή και αργή 

Καρδιακή φροντίδα 

Πριν από τη διενέργεια κάθε χειρουργικής επέμβασης θα πρέπει να ζητείται η συμβουλή καρδιολόγου 

Οι αναισθησιολόγοι θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι σχετικά με το γεγονός ότι οι ασθενείς με DMD διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής 

ανεπάρκειας κατά τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων  

 

Σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις 
• Οι ασθενείς με DMD διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών δυσλειτουργιών κατά τη διενέργεια σοβαρών χειρουργικών επεμβάσεων  

• Το ηχοκαρδιογράφημα και το ηλεκτροκαρδιογράφημα θα πρέπει να διενεργούνται σε μικρή χρονική απόσταση από την προγραμματισμένη  
 χειρουργική επέμβαση 

Ελάσσονες χειρουργικές επεμβάσεις  

•  Σε ασθενείς με φυσιολογική καρδιακή λειτουργία προτείνεται η διενέργεια καρδιολογικής αξιολόγησης σε περίπτωση που η τελευταία εξέταση 

πραγματοποιήθηκε πάνω από έναν χρόνο πριν 

Αναπνευστική φροντίδα 

Προεγχειρητική εκπαίδευση στις τεχνικές υποβοηθούμενου βήχα και μετεγχειρητική χρήση αυτών  

• Οι τεχνικές παραγωγής βήχα είναι απαραίτητες για τους ασθενείς με αρχική ροή υποβοηθούμενου βήχα <270 L/min ή αρχική μέγιστη 

εκπνεόμενη πίεση <60 cm H20* 

Προεγχειρητική εκπαίδευση στις μεθόδους μη επεμβατικού αερισμού και μετεγχειρητική χρήση αυτών 

• Ο μη επεμβατικός αερισμός είναι απαραίτητος για ασθενείς με αρχική FVC που προβλέπεται να είναι <30%  

• Ο μη επεμβατικός αερισμός συνιστάται ιδιαίτερα για ασθενείς με FVC που προβλέπεται να είναι <50% 

Η αποσωλήνωση με παροχή μόνο συμπληρωματικού οξυγόνου χωρίς ταυτόχρονη χρήση μη επεμβατικού αερισμού θα πρέπει να 

αποφεύγεται 

Η σπιρομέτρηση δεν ενδείκνυται δεδομένου ότι ενδέχεται να αποβεί αναποτελεσματική σε ασθενείς με αδύναμους αναπνευστικούς μύες, 

ενώ υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές  

Αναισθησία 

Συνιστάται ιδιαίτερα η ολική ενδοφλέβια αναισθησία 
Η λήψη αποπολωτικών μυοχαλαρωτικών, όπως το χλωριούχο σουξαμεθόνιο, αντενδείκνυται αυστηρά εξαιτίας της πιθανότητας θανατηφόρων 
αντιδράσεων 

Κίνδυνος ραβδομυόλυσης και υπερκαλιαιμίας  

• Οι ασθενείς με DMD κινδυνεύουν να αναπτύξουν ραβδομυόλυση με τη λήψη εισπνεόμενων αναισθητικών ή όταν τους χορηγείται χλωριούχο 

σουξαμεθόνιο 

• Οι επιπλοκές της ραβδομυόλυσης συγχέονται συχνά με την κακοήθη υπερθερμία.  

Απώλεια αίματος 

Η λήψη υποτασικών αναισθητικών προκειμένου να περιοριστεί η απώλεια αίματος δεν συνιστάται εξαιτίας του αιμοδυναμικού κινδύνου στην 
καρδιοπάθεια σε ασθενείς με DMD 

Η τεχνολογία διεγχειρητικής συλλογής αίματος, μαζί με τη χρήση αμινοκαπροϊκού ή τρανεξαμικού οξέως μπορεί να εξεταστεί ως επιλογή προκειμένου 
να συμβάλλει στη διαχείριση της διεγχειρητικής απώλειας αίματος 
 

Η μετεγχειρητική αντιθρομβωτική θεραπεία με χορήγηση ηπαρίνης ή ασπιρίνης δεν είναι κατάλληλη για ασθενείς με DMD.  
 

Οι κάλτσες διαδοχικής συμπίεσης ενδέχεται να ενδείκνυνται για την πρόληψη εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης  

Εικόνα 142 Χειρουργικές παρατηρήσεις για την Duchenne 

http://www.parentprojectmd.org/Surgery
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16. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
Εάν χρειαστεί να μεταβείτε στο νοσοκομείο για ένα επείγον περιστατικό, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας 

μερικούς παράγοντες. 

• Ο πάροχος πρωτοβάθμιας περίθαλψης ή ο γιατρός που παρακολουθεί την νευρομυϊκή σας πάθηση 

θα πρέπει να έχει ειδοποιήσει το νοσοκομείο πριν φτάσετε. Με αυτόν τον τρόπο το νοσοκομείο θα 

σας υποδεχθεί και θα σας παράσχει την κατάλληλη φροντίδα 

• Εάν βρεθείτε στα επείγοντα, καλέστε τον γιατρό που παρακολουθεί την νευρομυϊκή σας πάθηση ή 

την ομάδα φροντίδας σας 

• Η διάγνωση της Duchenne, η τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή, η πιθανή παρουσία αναπνευστικών 

και καρδιακών επιπλοκών και οι γιατροί που σας παρακολουθούν σε σταθερή βάση, θα πρέπει να 

γνωστοποιηθούν στην μονάδα που θα εισαχθείτε 

• Καθώς πολλοί επαγγελματίες υγείας δεν γνωρίζουν όλες τις δυνατές διαθέσιμες στρατηγικές 

διαχείρισης της Duchenne, θα πρέπει να ενημερώσετε για το τρέχον προσδόκιμο ζωής και την 

αναμενόμενη ποιότητα ζωής. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Ιδανικά θα πρέπει πάντοτε να έχετε μαζί σας την 

κάρτα επείγουσας περίθαλψης και μια σύντομη 

ιατρική σύνοψη από τον γιατρό που παρακολουθεί 

την νευρομυϊκή σας πάθηση, η οποία περιλαμβάνει: 

Πλαίσιο 8. ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

• Διάγνωση 

• Λίστα με τη φαρμακευτική αγωγή 

• Βασική παρουσίαση της κατάσταση της υγείας 

περιλαμβάνοντας αποτελέσματα από 

πρόσφατες εξετάσεις για τη λειτουργία των 

πνευμόνων και της καρδιάς 

• Παλαιό ιστορικό επαναλαμβανόμενων 

προβλημάτων υγείας (π.χ. πνευμονία, καρδιακή 

ανεπάρκεια, νεφρόλιθοι, γαστροπάρεση 

[καθυστέρηση γαστρικής κένωσης]) 

• Σύντομη συζήτηση για την αρχική αξιολόγηση 

και διαχείριση 

Υπάρχουν επίσης διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με 

το τι πρέπει να κάνετε σε μια επείγουσα κατάσταση 

στην εφαρμογή του PPMD για κινητά τηλέφωνα 

(www.parentprojectmd.org/App), ενώ σε άλλες χώρες 

μπορείτε επίσης να τις βρείτε μέσω των τοπικών 

συμβουλευτικών οργανισμών 

ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ: 
Η χρόνια χρήση στεροειδών πρέπει να γίνει σαφής στο 

προσωπικό των επειγόντων περιστατικών. 

Ενημερώστε το προσωπικό για πόσο διάστημα 

λαμβάνετε στεροειδή και εάν έχετε παραλείψει κάποια 

δόση. Είναι επίσης σημαντικό να  

ενημερώσετε τους γιατρούς σχετικά με το εάν 

λαμβάνατε στεροειδή στο παρελθόν, ακόμα και αν 

τώρα έχετε σταματήσει τη λήψη τους. 
 

1. Έχετε μαζί σας την κάρτα επείγουσας 

περίθαλψης ή κατεβάστε την εφαρμογή του 

PPMD (www.parentprojectmd.org/App) ή την 

αντίστοιχη διαθέσιμη εφαρμογή στη χώρα σας 

και χρησιμοποιήστε την όταν ενημερώνετε 

γιατρούς, νοσηλευτές και το προσωπικό του 

νοσοκομείου 

2. Επικοινωνήστε με τον γιατρό που εξετάζει την 

νευρομυϊκή σας πάθηση έπειτα από την αρχική 

αξιολόγηση για να συζητήσετε τον τρόπο 

αντιμετώπισης της πάθησης 

3. Ενημερώστε το προσωπικό στα επείγοντα 

περιστατικά ότι λαμβάνετε στεροειδή 

4. Εάν μπορείτε, έχετε μαζί σας αντίγραφα των 

πιο πρόσφατων εξετάσεων για τη λειτουργία 

των πνευμόνων και της καρδιάς, όπως FVC, 

HΚΓ και LVEF 

5. Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή υποβοήθησης 

βήχα ή αναπνευστική συσκευή (π.χ. BiPAP),  

πάρτε την μαζί σας στα επείγοντα. 

6. Εάν τα επίπεδα οξυγόνου σας μειωθούν, το 

προσωπικό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικό κατά τη χορήγηση οξυγόνου χωρίς 

αναπνευστική υποστήριξη (συσκευή αερισμού). 

Μπορεί να προκληθεί μια κατάσταση κατά την 

οποία δεν υπάρχει το αίσθημα ανάγκης 

αναπνοής (βλ. Πλαίσιο 8) 

7. Εάν έχετε κάποιο σπασμένο οστό, επιμείνετε να 

επικοινωνήσουν με τον γιατρό που 

παρακολουθεί την νευρομυϊκή σας πάθηση ή με 

τον φυσικοθεραπευτή σας. Ελέγξτε για ενδείξεις 

και συμπτώματα του συνδρόμου λιπώδους 

εμβολής (Ενότητα 9) 

http://www.parentprojectmd/
http://www.parentprojectmd.org/App
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Αυτό είναι σημαντικό διότι: 

• Τα στεροειδή μπορούν να αμβλύνουν την αντίδραση στο στρες, επομένως όταν κάποιος που λαμβάνει 

χρόνια θεραπεία βρίσκεται στα επείγοντα, μπορεί να χρειαστεί υψηλότερη δόση 

• Τα στεροειδή μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο γαστρικού έλκους. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

από το προσωπικό στα επείγοντα 

• Σπανίως μπορούν να εμφανιστούν και άλλες οξείες επιπλοκές που σχετίζονται με τα στεροειδή και θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη από το προσωπικό των επειγόντων  

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

• Πρόσφατα αποτελέσματα εξετάσεων που αφορούν την καρδιακή λειτουργία μπορεί να είναι 

βοηθητικά (π.χ. ΗΚΓ, ηχοκαρδιογράφημα ή αποτελέσματα καρδιακής μαγνητικής τομογραφίας). 

Συνιστάται να τα έχετε μαζί σας 

• Υπενθυμίστε στο προσωπικό των επειγόντων ότι το ΗΚΓ στους ασθενείς με Duchenne συνήθως δεν 

είναι φυσιολογικό σε καμία ηλικία. Συνιστάται να έχετε μαζί σας ένα αντίγραφο του ΗΚΓ 

• Κατά τη διάρκεια οξείας νόσου, ο συνεχής έλεγχος της καρδιάς απαιτείται για τη διασφάλιση πως δεν 

υπάρχει πρόβλημα με τους καρδιακούς παλμούς ή τον ρυθμό 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

• Πρόσφατα αποτελέσματα εξετάσεων που αφορούν την αναπνευστική λειτουργία μπορεί να είναι 

βοηθητικά (π.χ. μέτρηση της ταχέως εκπνεόμενης ζωτικής χωρητικότητας ή FVC). Συνιστάται να τα 

έχετε μαζί σας 

• Είναι σημαντικό να έχετε μαζί σας εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιήσετε (συσκευή υποβοήθησης 

βήχα, BiPAP κτλ.) όταν βρίσκεστε στο νοσοκομείο σε περίπτωση που εκεί δεν υπάρχει διαθέσιμος ο 

συγκεκριμένος εξοπλισμός. Επιμείνετε το προσωπικό των επειγόντων να χρησιμοποιήσει τον 

εξοπλισμό για να σας βοηθήσει κατά τη φροντίδα σας 

• Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή αερισμού στο σπίτι, η ομάδα αναπνευστικής φροντίδας του νοσοκομείου 

θα πρέπει να συμμετέχει στη φροντίδα σας όσο το δυνατόν πιο σύντομα 

• Η προσοχή κατά τη χρήση οπιοειδών, άλλων κατασταλτικών φαρμάκων και μυοχαλαρωτικών είναι 

απαραίτητη - μπορεί να επηρεάσουν τον ρυθμό αναπνοής και το βάθος της, κάνοντας την 

περισσότερο αβαθή και αργή (βλ. Ενότητα 15) 

• Εάν απαιτείται αναισθησία, ενδείκνυται η χρήση της ενδοφλέβιας αναισθησίας, ενώ αντενδείκνυται η 

χρήση της εισπνεόμενης. Η σουκινυλοχολίνη απαγορεύεται αυστηρά στην Duchenne και δεν θα πρέπει 

να χορηγείται (βλ. Ενότητα 15) 

Οι μύες που χρησιμοποιούνται για την αναπνοή και τον βήχα εξασθενούν ακόμη περισσότερο όταν 

είστε άρρωστοι και ο κίνδυνος αυτών των επιπλοκών αυξάνεται δραματικά. Συνεπώς εάν οι 

αναπνευστικοί μύες είναι σημαντικά εξασθενημένοι: 

• Μπορεί να χρειαστούν αντιβιοτικά για λοιμώξεις του θώρακα 

• Πιθανότατα να χρειαστεί αναπνευστική υποστήριξη με μη επεμβατική συσκευή αερισμού ή να 

χρειαστεί για περισσότερο διάστημα από ό,τι συνήθως 

• Εάν χρειαστεί οξυγόνο, να είστε προσεκτικοί (βλ. Πλαίσιο 9) 

• Η συνεχής χρήση μη επεμβατικής συσκευής αερισμού όσο είστε ξύπνιοι, η οποία διακόπτεται όπως 

χρειάζεται για συχνή υποβοήθηση βήχα, θα πρέπει να αποτελεί την καθιερωμένη προσέγγιση για τις 

αναπνευστικές νόσους στα επείγοντα 
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Πλαίσιο 9. ΟΞΥΓΟΝΟ - ΠΡΟΣΟΧΗ! 

• Όλοι αναπνέουμε εισπνέοντας οξυγόνο (Ο2) ΚΑΙ εκπνέοντας διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 

• Εάν έχετε μειωμένη πνευμονική λειτουργία, η παροχή οξυγόνου μπορεί να μειώσει το αίσθημα 

ανάγκης αναπνοής και να οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα (αποκαλείται 

«κατακράτηση CO2» ή «αναπνευστική οξέωση»). Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και μπορεί να θέσει 

σε κίνδυνο και τη ζωή σας. Η παροχή πρόσθετου οξυγόνου θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη 

προσοχή και το διοξείδιο του άνθρακα θα πρέπει να ελέγχεται 

• Το επίπεδο διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα θα πρέπει να ελέγχεται εάν ο κορεσμός στο αίμα 

(μετράται με παλμικό οξύμετρο δακτύλου) έχει μειωθεί στο <95 τοις εκατό. Εάν το επίπεδο του 

διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα αυξηθεί, η χειροκίνητη και μηχανική υποβοήθηση βήχα καθώς 

και η μη επεμβατική αναπνευστική υποστήριξη είναι απαραίτητες 

• Εάν απαιτείται οξυγόνο, θα πρέπει να παρέχεται με μη επεμβατική συσκευή αερισμού (συσκευής 

διφασικής θετικής πίεσης αεραγωγών), ενώ το επίπεδο CO2 στο αίμα θα πρέπει να ελέγχεται 

προσεκτικά 

 

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΟΣΤΩΝ 

Όλα τα άτομα που ζουν με Duchenne διατρέχουν κίνδυνο κατάγματος οστών. Το κάταγμα ενός 

οστού στο πόδι μπορεί να καταστήσει τη βάδιση ξανά δύσκολη, ειδικά εάν ήταν ήδη πολύ 

δύσκολη πριν το κάταγμα. Ενημερώστε την νευρομυϊκή σας ομάδα, ειδικά τον φυσικοθεραπευτή 

σας, εάν υπάρχει κάποιο κάταγμα ώστε να υπάρξει επικοινωνία με τους χειρουργούς, εάν κριθεί 

απαραίτητο. 

• Η χειρουργική αποκατάσταση, εάν ενδείκνυται για το κάταγμά σας, αποτελεί συχνά καλύτερη 

επιλογή από τον γύψο στο σπασμένο πόδι, ειδικά για κάποιον που διαθέτει ακόμα την 

περιπατητική ικανότητα (η στήριξη του βάρους γίνεται συχνά συντομότερα μέσω της 

χειρουργικής αποκατάστασης από ό,τι μέσω τοποθέτησης γύψου) 

• Η συμβολή του φυσικοθεραπευτή σας είναι αναγκαία για την διασφάλιση της βάδισης το 

γρηγορότερο δυνατό 

• Εάν το σπασμένο οστό είναι κάποιο από αυτά της σπονδυλικής στήλης και αισθάνεστε πόνο 

στη μέση, η συμβολή του ορθοπεδικού ή του ενδοκρινολόγου είναι απαραίτητη για την 

παροχή της σωστής θεραπείας (βλ. Ενότητα 9) 

Το Σύνδρομο λιπώδους εμβολής αποτελεί έναν κίνδυνο στην Duchenne και συνιστά κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης (βλ. Ενότητα 9) Ενημερώστε το ιατρικό προσωπικό ότι 

υποπτεύεστε πως πάσχετε από λιπώδη εμβολή. Τα συμπτώματα του συνδρόμου 

λιπώδους εμβολής περιλαμβάνουν: 

• Σύγχυση και/ ή αποπροσανατολισμό 

• Παράξενη για τα δεδομένα του ατόμου συμπεριφορά 

• Ταχεία αναπνοή και καρδιακούς παλμούς 

• Δυσκολία στην αναπνοή 

17. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
Καθώς προετοιμάζεστε για μεγαλύτερη ανεξαρτησία, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις 

ανάγκες της υγείας και της φροντίδας σας. Συνήθως η επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου 

ανεξαρτησίας απαιτεί προσεκτικό και συνεχή σχεδιασμό. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

Ξεκινώντας από την πρώιμη παιδική ηλικία, οι πάροχοι φροντίδας, οι εκπαιδευτικοί και οι 

γονείς θα πρέπει να επιδιώξουν την συμμετοχή σας στην περίθαλψη που σας παρέχεται και 

στον μελλοντικό σχεδιασμό. Σε πολλές περιπτώσεις, η μετάβαση στην 
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ενήλικη ζωή απαιτεί και την αλλαγή κάποιων - ή και όλων - των παρόχων υγείας σας. Εσείς και η 

οικογένειά σας θα πρέπει να εξετάσετε τα σχέδια για την μετάβαση της ιατρικής σας περίθαλψης (από 

παιδιατρική σε ενήλικη νευρομυϊκή φροντίδα) στην ηλικία των 12 ετών, έχοντας προβεί σε συζητήσεις για 

τη μετάβαση και στον σχεδιασμό τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 13 ή 14 ετών. 

• Ο σχεδιασμός σας θα πρέπει να περιλαμβάνει υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχονται, ποιος θα τις 

παρέχει και πώς θα χρηματοδοτούνται 

• Το σχέδιο μετάβασης θα πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις αξίες που εσείς και οι 

οικογένειά σας θεωρείτε σημαντικές 

• Το πλάνο σας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα αποτελέσματα που θεωρείτε σημαντικά χωρισμένα σε 

τέσσερις τομείς: εργασία/ εκπαίδευση (τι θέλετε να κάνετε), ανεξάρτητη διαβίωση (πού θα ζείτε και με 

ποιον), υγεία (με βάση τις προτεραιότητές σας) και κοινωνική ένταξη (πώς θα παραμείνετε ενεργός με 

τους φίλους και την κοινότητά σας) 

• Ο οικονομικός σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα μακροπρόθεσμο οικονομικό πλάνο 

• Ένας νομικός σχεδιασμός για όταν θα φτάσετε στην ηλικία των 18 και μεγαλύτερη θα πρέπει επίσης να 

περιληφθεί. Αυτό ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα, όμως στις ΗΠΑ περιλαμβάνει μια συζήτηση 

κηδεμονίας ή επιμέλειας (κάποιος άλλος θα είναι ο «κηδεμόνας» σας και θα λαμβάνει νομικές 

αποφάσεις για εσάς) και τον ορισμό αντιπροσώπου για θέματα υγείας (θα παρέχετε σε κάποιον την 

έγκριση να λαμβάνει αποφάσεις για την υγεία σας, εάν εσείς δεν είστε σε θέση) 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΕΙΚΟΝΑ 15) 
Ο συντονιστής φροντίδας και/ ή ο κοινωνικός λειτουργός μπορεί να είναι η βασική πηγή πληροφόρησής 

σας για πιθανές ερωτήσεις που έχετε για τη διαχείριση θεμάτων υγείας και φροντίδας που σχετίζονται με 

την Duchenne. Οι συντονιστές φροντίδας διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ της νευρομυϊκής ομάδας 

σας, των παρόχων πρωτοβάθμιας περίθαλψης, της οικογένειας και της κοινότητας, ενώ μπορούν να σας 

βοηθήσουν για το ποιες ανάγκες υγείας πρέπει να αναμένετε, αλλά και να σας φέρουν σε επαφή με πηγές 

που μπορούν να σας βοηθήσουν για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Συχνά μπορούν να βοηθήσουν στην 

ανεύρεση επιδομάτων και στην απόκτηση εξοπλισμού και βοηθημάτων. Χωρίς τον συντονισμό φροντίδας 

και την συμμετοχή των κοινωνικών λειτουργών, η φροντίδα μπορεί να γίνει αποσπασματική, οι συστάσεις 

να αγνοούνται και οι ανάγκες να μην καλύπτονται. 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Ο σχεδιασμός της μετάβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σχέδιο παροχής συνεχούς φροντίδας με 

παρόχους παιδιατρικής φροντίδας μέχρι να καθοριστεί η ενήλικη φροντίδα. Ο συντονιστής μετάβασης θα 

πρέπει να διευκολύνει την αυτοδιαχείριση της περίθαλψής σας, την παραπομπή στον κατάλληλο πάροχο 

για ενήλικη φροντίδα και τη διασφάλιση μεταβίβασης των ιατρικών φακέλων σας. 

• Από μικρή ηλικία θα πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή σας σε συζητήσεις σχετικά με την υγεία σας 

και εν τέλει (~ηλικία 14 ετών) να περνάτε χρόνο μόνοι σας με τους παρόχους υγείας 

• Όταν θα ξεκινήσετε να δείχνετε ενδιαφέρον και ικανότητα να υποστηρίξετε τον εαυτό σας σχετικά με 

τη φροντίδα και τις ανάγκες σας, τότε είστε έτοιμοι για τη μετάβαση από την παιδιατρική -με κέντρο 

την οικογένεια- αλληλεπίδραση στην ενήλικη -με κέντρο τον ασθενή. 

• Τα ευαίσθητα θέματα είναι συχνότερα κατά την εφηβεία και τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής και 

μπορεί να περιλαμβάνουν δυσφορία, ανησυχία, προβλήματα διαχείρισης και απώλειας, τα οποία θα 

πρέπει να αξιολογηθούν και να αντιμετωπιστούν με τη βοήθεια ειδικών. Η ανοιχτή συζήτηση για αυτά 

τα θέματα με την νευρομυϊκή σας ομάδα θα της επιτρέψουν να συνεργαστεί μαζί σας για την παροχή 

πρόσθετων ιατρικών ή υποστηρικτικών υπηρεσιών που μπορεί να χρειάζεστε. 

• Είναι πολύ σημαντικό για εσάς να γνωστοποιείτε τις προσωπικές αξίες και προτιμήσεις σας σχετικά με 

την υγεία με την νευρομυϊκή σας ομάδα. Οι γονείς και οι πάροχοι φροντίδας μπορούν να σας 

βοηθήσουν στον προνοητικό σχεδιασμό της φροντίδας σας, καθώς ξεκινάτε να εξετάζετε τις σοβαρές 

επιλογές ιατρικής φροντίδας κατά την ενήλικη ζωή. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΟΣ 
Η εκπαίδευση και ο επαγγελματικός σχεδιασμός μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής. Το προσωπικό του σχολείου, οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και οι επίσημες 

κλινικές μετάβασης ίσως μπορούν να σας προσφέρουν περαιτέρω καθοδήγηση. Δεν αναζητούν όλοι 

επιπλέον εκπαίδευση μετά το επίπεδο της δευτεροβάθμιας. Τα δυνατά σας σημεία και ταλέντα θα πρέπει 

να καταγραφούν για τη δημιουργία ενός προγράμματος καθημερινών δραστηριοτήτων που είναι 

σημαντικές για εσάς και σας ικανοποιούν. 

• Οι συναντήσεις εκπαιδευτικού σχεδιασμού θα πρέπει να διεξάγονται τουλάχιστον μια φορά τον 

χρόνο, ξεκινώντας περίπου από την ηλικία των 13 και θα περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των 

δυνατών σας σημείων και ενδιαφερόντων, εστιάζοντας στις ανάγκες και τους στόχους σας 

• Η δημιουργία ενός σχεδίου που ισορροπεί τις ιατρικές σας ανάγκες αλλά και τον χρόνο για πρακτικά 

ζητήματα, όπως η παρακολούθηση μαθημάτων στο σχολείο και οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις/ 

εργασιακές απαιτήσεις είναι σημαντική 

• Σημαντικός είναι επίσης ο εντοπισμός πηγών πρόσβασης σε απαραίτητο εξοπλισμό και τεχνολογία 

που θα χρειαστείτε, καθώς και η ανεύρεση μεθόδου μετακίνησης 

• Καίριας σημασίας είναι η ενθάρρυνση ώστε να ζείτε μια παραγωγική, ουσιαστική και ικανοποιητική 

για εσάς ζωή, στο βαθμό που είναι δυνατό 

ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Καθώς προχωράτε από την εφηβεία στα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής, θα πρέπει να εξερευνήσετε τα 

επιθυμητά επίπεδα ανεξάρτητης διαβίωσης, καθώς επίσης και τα μέσα και βοηθήματα που απαιτούνται 

για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ανεξαρτησίας. Οι δραστηριότητες της καθημερινότητας 

υποστηρίζονται από τα μέλη της οικογένειας όταν κάποιος είναι νεότερος, όμως όσο ωριμάζει, είναι 

συχνό φαινόμενο η αναζήτηση παρόχων φροντίδας εκτός της οικογενείας. Οι διορισμένοι υπάλληλοι ή 

ειδικοί εκπαιδευτές στο σχολείο μπορούν να παρέχουν βοήθεια σε θέματα υγιεινής, φαγητού, μεταφοράς 

αλλά και σε παρεμβάσεις ιατρικής φροντίδας. Οι πάροχοι κατ' οίκον φροντίδας μπορούν να παρέχουν 

πιστοποιημένες υπηρεσίες για πιο εξεζητημένες ιατρικές ανάγκες. Ρωτήστε την νευρομυϊκή σας ομάδα 

ποιες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για έφηβους/ ενήλικες που ζουν στην χώρα σας. 

Ως αποτέλεσμα των περίπλοκων και συχνά μη οργανωμένων συστημάτων για τις παροχές αναπηρίας, 

ενδεχομένως να χρειαστείτε οικονομικές συμβουλές, καθώς και παραδοχή πως θα χρειαστείτε πολλά 

περισσότερα από όσους δεν έχουν κάποια αναπηρία. Η νευρομυϊκή ομάδα σας και ιδιαίτερα οι κοινωνικοί 

λειτουργοί θα ενημερώσουν εσάς και την οικογένειά σας για την ιδιωτική ασφάλιση, για τα κρατικά ή 

τοπικά προγράμματα, καθώς και για τα εθνικά, κοινωνικά συστήματα υποστήριξης. 

Εάν σκέφτεστε να ζήσετε ανεξάρτητα, καλό θα ήταν να εξετάσετε τις παρακάτω 
επιλογές: 

• Η διαμονή μπορεί να περιλαμβάνει τη διαβίωση στην οικογενειακή οικία, τη διαβίωση σε εστία κατά 

τις ακαδημαϊκές σπουδές, τη διαβίωση με ομάδα ατόμων ή σε οργανωμένες εγκαταστάσεις ή σε ένα 

σπίτι ή διαμέρισμα με ή χωρίς συγκάτοικο 

• Οι οικιακές τροποποιήσεις και προσαρμογές μπορεί να είναι απαραίτητες για καλύτερη 

προσβασιμότητα (συμβουλευτείτε ειδικούς, ενημερωθείτε για τους νόμους και τα δικαιώματά σας, για 

τις πηγές χρηματοδότησης και για τις επιλογές υποστηρικτικής τεχνολογίας) 

• Μπορεί να χρειαστείτε βοήθεια για τις καθημερινές δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας 

(πρόσληψη παρόχων προσωπικής φροντίδας vs παρόχων οικογενειακής φροντίδας, διαθεσιμότητα 

παρόχων, πηγές χρηματοδότησης, διαχείριση και εκπαίδευση των παρόχων φροντίδας) 
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Τα ζητήματα που συνδέονται με τη μεταφορά επηρεάζουν την αυτονομία και την ανεξαρτησία σας, 

τις ευκαιρίες εργασίας και εκπαίδευσης και την συμμετοχή σας σε κοινωνικές δραστηριότητες. Θα 

πρέπει να συζητήσετε με την νευρομυϊκή σας ομάδα σχετικά με τις επιλογές σας για ασφαλή 

μεταφορά, στις οποίες περιλαμβάνονται: 

• Η ανεξάρτητη οδήγηση με προσαρμογές στο όχημα 

• Οι προσαρμογές στο όχημα της οικογένειας 

• Τα μέσα μαζικής μεταφοράς 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

• Οι κοινωνικές επαφές είναι κρίσιμης σημασίας για την υγεία, την ευημερία και την ποιότητα ζωής 

• Μερικές φορές οι ευκαιρίες για προσωπική και κοινωνική επαφή δεν συμβαίνουν τόσο φυσικά και 

χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για την προαγωγή και τη διευκόλυνση των κοινωνικών 

επαφών. Υπάρχουν πολλές κοινωνικές ομάδες για έφηβους και ενήλικες με Duchenne τις οποίες 

μπορείτε να βρείτε μέσω της επικοινωνίες με μεγάλους συμβουλευτικούς οργανισμούς. Ο κοινωνικός 

λειτουργός σας μπορεί να διαθέτει έναν κατάλογο με τις κοινωνικές ομάδες που μπορεί να σας 

ενδιαφέρουν. 

• Η συναναστροφή και η δημιουργία οικείων σχέσεων με το άλλο φύλο, καθώς και η σεξουαλική ζωή, 

αποτελούν θέματα πρώτης προτεραιότητας για τα άτομα που ζουν με Duchenne. Δοκιμάστε να 

συζητήσετε θέματα σχετικά με τις σχέσεις, τις γνωριμίες, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τον 

γάμο με έναν έμπιστο φίλο ή με ένα μέλος της οικογένειάς σας. Μπορεί επίσης να σας μιλήσουν για το 

πώς να ξεπεράσετε τα εμπόδια που συναντά κανείς κατά την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και την 

συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις Η συζήτηση με κάποιον από την νευρομυϊκή σας ομάδα μπορεί 

επίσης να είναι βοηθητική 

• Κατά την καθιερωμένη πρωτοβάθμια περίθαλψη, αλλά και κατά τα ραντεβού με τους ειδικούς θα 

πρέπει να έχετε κάποιον από την ομάδα φροντίδα σας, στον οποίο θα νιώθετε άνετα να θέσετε 

ερωτήματα που αφορούν τον αυνανισμό, το σεξ με σύντροφο, την ανατροφή παιδιών ή άλλα 

προσωπικού χαρακτήρα θέματα. Εάν χρειαστεί, η καθοδήγηση του ζευγαριού, από έναν σύμβουλο 

γάμου ή σχέσης μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά 
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Σχέσεις με τους άλλους 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων για 
επικοινωνία με τους άλλους και 
διαχείριση προσωπικών υποθέσεων 
(π.χ. κοινωνικές έξοδοι, ραντεβού) 

• Προσπάθεια επίτευξης του 
επιθυμητού επιπέδου αυτονομίας 

και ανεξαρτησίας 

Μόρφωση ή εργασία 

• Έγκαιρος σχεδιασμός μελλοντικής 
επαγγελματικής κατάρτισης 

• Σκέψη για διαδικτυακά μαθήματα  
στο πανεπιστήμιο 

• Ενημέρωση σχετικά με τα 
προγράμματα του πανεπιστημίου 
για φοιτητές με ειδικές ανάγκες 

• Αναζήτηση εργασίας ή πηγών 

επαγγελματικού σχεδιασμού 

Στέγαση 

• Εξέταση του τόπου κατοικίας 
(οικογενειακή οικία ή κάπου 
αλλού) 

• Διαμόρφωση του σπιτιού για 
προσβασιμότητα και ασφάλεια 

• Χρήση βοηθητικής τεχνολογίας 

Δραστηριότητες καθημερινότητας 

• Διερεύνηση δυνατοτήτων 
χρηματοδότησης και επιδόματα 
περίθαλψης 

• Εκμάθηση πρόσληψης και 
εκπαίδευσης ατόμων παροχής 
προσωπικής φροντίδας 

• Διασφάλιση περιόδου ανάπαυλας 
για τους παρόχους οικογενειακής 
φροντίδας 

• Σκέψη ανάγκης κηδεμονίας ή 

επιμέλειας 

Μεταφορά 

• Ενθάρρυνση ανεξάρτητης οδήγησης 
με προσαρμογές στο όχημα 

• Προσαρμογή του οικογενειακού 
οχήματος 

• Διερεύνηση επιλογών 
προσβάσιμων μέσων μαζικής 

μεταφοράς  

Υγειονομική περίθαλψη 

• Μετάβαση από την παιδιατρική 
στην ενήλικη υγειονομική 
περίθαλψη 

• Μετακίνηση από την 

αλληλεπίδραση των παρόχων με 
επίκεντρο την οικογένεια σε 
αλληλεπίδραση με επίκεντρο τον 
ασθενή 

• Εξέταση της ηλικιακής αλλαγής στα 
επιδόματα περίθαλψης 

• Εκτίμηση της ανάγκης διορισμού 
αντιπροσώπου για ζητήματα 

υγειονομικής περίθαλψης 

Εικόνα 153 Σκέψεις για τους ενήλικες που ζουν με Duchenne 
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