
 
 

کنند. دیستروفی هایی از فیبرهای عضالنی محافظت میهای خاصی در بدن وجود دارند که با ساخت پروتئینژن

ها معیوب باشد. هر نوع دیستروفی عضالنی ناشی از یک جهش دهد که یکی از این ژنزمانی رخ میعضالنی 

ها ارثی هستند. عالمت اصلی دیستروفی عضالنی باشد و بیشتر این جهشژنتیکی خاص برای آن نوع از بیماری می

مختلفی در سنین و عضالت های ضعف پیشرونده عضالنی است. بسته به نوع دیستروفی عضالنی عالئم و نشانه

 شود.متفاوت شروع می

کشف ۱۸۶۰دوشن در سال  نیبه نام بنجام یو عصب شناس فرانسو ستیبار توسط نورولوژ نیدوشن اول یماریب

  .شد ینامگذار شانیکرد و به نام ا

در اثر جهش  DMDباشد. ترین شکل دیستروفی عضالنی میرایج (DMD)بیماری دیستروفی عضالنی دوشن 

مغلوب دارد. ژن  Xشود. این بیماری توارث وابسته به قراردارد ایجاد می Xکه بر روی کرومزوم  DMDدر ژن 

DMDشود. های قلبی یافت میهای اسکلتی و ماهیچهکند که در غشاء سلولرا کد می ، تولید پروتئین دیستروفین 

ای( و برداری از بافت ماهیچههای ژنتیکی، آزمایش الکترومیوگرافی )نوار عضله(، بیوپسی عضالنی )تکهآزمایش

 کنند. کمک می DMD( به تشخیص بیماری CPKبررسی سطح آنزیم کراتین کیناز خون )

 عالئم بیماری دیستروفی عضالنی دوشن:

آنها  نیگزیرا جا یچرب یببرد و سلول ها نیرا از ب یعضالن یسلول ها جیسال به تدر ۳ یال کی یط یماریب نیا

 عالئمدر صورت بروز  یباشد ول یم یماریدختران معموال ناقل ب .شود یدر پسران مشاهده ماغلب عالئم  .کند یم

 .بود خواهد فیخف بیماری

پا معموالً  یهاچهی. ماهبروز خواهند کردعالئم  نیاول یسالگ ۶است، احتماالً قبل از مبتال  DMDبه  یاگر کودک

 ی. زمانکنندیکودکان هم سنشان شروع به راه رفتن م ریاز سا رتریاحتماالً د نیهستند، بنابرا هایدگیدبیآس نیاول



 
 

مشکل  نیزم یبلند شدن از رو ایو در باال رفتن از پله ها  فتندیب نیکه بتوانند راه بروند، ممکن است اغلب به زم

 نگشتان خود کنند.ا یراه رفتن رو ایداشته باشند. پس از چند سال، آنها ممکن است شروع به تکان خوردن 

DMD ممکن سن، کودک  شیبرساند. با افزا بیبدن آس یقسمت ها ریها و سا هیتواند به قلب، ر یم نیهمچن

 داشته باشد، از جمله: زین یگریاست عالئم د

 شود یم دهینام زین وزیکه اسکول دهیفقرات خم ستون 

 کوتاه و سفت در پاها یها چهیماه 

 سردرد 

 و حافظه یریادگی مشکالت 

 نفس یتنگ 

 یآلودگ خواب 

 در تمرکز مشکل 

. ستیدردناک ن DMD ،یعضالت شود، اما به طور کل یاوقات باعث گرفتگ یتواند گاه یم یعضالن مشکالت

شکالت اختالل م نیاز کودکان مبتال به ا یهمچنان کنترل مثانه و روده خود را خواهد داشت. اگرچه برخکودک 

 ندارد. یریتأثبر هوش کودک  DMDدارند، اما  یو رفتار یریادگی

 :صیتشخ

 یپزشک خچهیخواهند تار یم پزشکان. دنمطلع کن دنکه متوجه شده ا یپزشک کودک خود را از عالئم دیبا والدین

 بپرسند، مانند: یفرزند شما را بدانند، سپس در مورد عالئم او سؤاالت

 شما چند ساله بود که راه رفتن را شروع کرد؟ فرزند

 دهند؟ یرا انجام م نیزم یبلند شدن از رو ایباال رفتن از پله ها  دن،یمانند دو ییکارها



 
 

 د؟یمشکالت شده ا نیمدت است که متوجه ا چه

 است، چه نوع؟ نیدارد؟ اگر چن یعضالن یستروفیدر خانواده شما د یگریفرد د ایآ

 دارند؟ یآنها مشکل تنفس ایآ

 آورند؟ یم ادیبه  ایکنند  یتوجه م زهایخوب به چ چقدر

تواند باعث  یکه م یطیشرا ریرد سا یرا برا یشاتیکند و ممکن است آزما یم یکیزیف نهیرا معاکودک  پزشک

 شود انجام دهد. یضعف عضالن

 :زیر را درخواست میکند یهاشیمشکوک باشد، آزما DMDاگر پزشک به 

 بیهنگام آس هاچهیکه ماه یمیآنز ناز،یک نیکرات میآنز را برای بررسیاز خون  یاپزشک نمونه :خون شاتیآزما

 داشته باشد. DMDممکن است  کودکاست که  نینشانه ا CK ی. سطح باالتهیه میکند کنند،یآزاد م

 نیستروفیدر ژن د رییکنند تا به دنبال تغ شیتوانند نمونه خون را آزما یم نیپزشکان همچن تیکی:ژن شاتیآزما

 نیحامل ا ایآ نندیرا انجام دهند تا بب شیآزما نیتوانند ا یشود. دختران خانواده م یم DMDباشند که باعث 

 .ریخ ایژن هستند 

 ریدارد. آنها آن را ز یرا برمکودک  چهیاز ماه یسوزن، تکه کوچک کیپزشک با استفاده از  :یعضالن یوپسیب

 DMDکه در افراد مبتال به  ینیکنند، پروتئ یرا بررس نیستروفید نییکنند تا سطوح پا یم یبررس کروسکوپیم

 !وجود ندارد

 درمان:

سال  5تا  2زمانی که کودک بین  DMDوجود ندارد. اولین عالئم بیماری  DMDرمانی برای بیماری متاسفانه د

باشد که با ضعف عضالنی در ها میاختالل در ماهیچه DMDترین عالمت بیماری شود. مهمسن دارد شروع می

ها، برخاستن رفتن از پله خورد و در باالاغلب زمین می DMDشود. کودک مبتال به باسن، لگن و پاها شروع می



 
 

 DMDشوند. در بیماری اغلب عضالت ساق پا بزرگ می DMDاز زمین یا دویدن مشکل دارد. در پسران مبتال به 

سالگی نیاز به استفاده  ۱2از سن  DMDگیرند و معموالً کودکان مبتال به پاها قبل از بازوها تحت تاثیر قرار می

این بیماران اغلب در اواخر نوجوانی یا اوایل جوانی به دلیل نارسایی تنفسی یا  کنند. متاسفانهاز ویلچر پیدا می

 کنند.قلبی فوت می

متولد شده باشد، در صورت ناقل بودن مادر احتمال ابتالی فرزندان پسر  DMDای کودک مبتال به اگر در خانواده

خفیف عالئم بیماری را نشان دهند. عالوه توانند ناقل باشند و به صورت درصد خواهد بود. دختران می 5۰بعدی 

را به فرزندان خود منتقل کنند، اما پسرها به دلیل اینکه فقط یک  DMDتوانند بیماری بر این دختران ناقل می

 DMDگردند. افرادی که سابقه خانوادگی دارند درصورت داشتن ژن معیوب به بیماری مبتال می Xکروموزوم 

به این بیماری یا انتقال آن به فرزندان خود هستند. بنابراین والدینی که دارای فرزند  دارند در معرض خطر ابتال

توانند با مراجعه به پزشک متخصص هستند و یا در بستگان نزدیکشان این بیماری وجود دارد می DMDمبتال به 

با انجام بارداری بعدی  نموده و در زمان های ژنتیک از ناقل بودن خود اطمینان حاصلژنتیک و انجام آزمایش

 پیشگیری نمایند.  DMDآزمایش بر روی پرزهای کوریونی و یا مایع آمنیون جنین از تولد فرزند مبتال به 
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