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 مرض ضمور العضالت الدوشین

احد االمراض الشائعة و االسوا من نوع  (Duchenne muscular dystrophy,DMD)مرض الدوشین  

العضالت. هذا المرض قد یظهر فی ایام الطفولة و قد یکون مع ضعف  نضمور العضالت او الدیستروفی

التدریجی للعضالت و قد یودی الی حرکات الجسدیة الغیر منسقة و عدم القدرة علی العدو و الصعوبة فی 

القیام من علی االرض. عضالت الساق للرجل قد تکبر بسبب استبدال الیاف النسیج و الدهون و قد یکون 

علی اصابع قدمیه.الکثیر من  مشی المریض

من العمر) سنه  ١٣المصابین و فی ایام المراهقة (

و ربما قبل هذا السن قد یخسروا القدرة علی المشی 

تدریجیا و مع  و قد یستخدموا الکراسی المتحرکة و

الجذع قد یصاب  ضعف عضالت الخصر و

اعوجاج عند نخاع العضام  المریض بانحراف و

جاج نخاع العضام. مع تقدم المسمی بجنف او اعو 

المرض قد تضعف و بشکل تدریجیا عضالت القلب 

 و عضالت جهاز التنفسی للمریض.

فی الواقع قد یکون شکل االخف  (Becker Muscular Dystrophy, BMD)ضمور العضالت البیکر 

تقدم للدوشین و عالئم المرض قد تشبه مرض الدوشین اما حدة المرض قد تکون اخف و اقل. سرعة 

المرض قد تکون اقل من الدوشین و عادة و فی الثالثینیات من العمر قد یحتاج المریض القعود علی 

 الکرسی المتحرک.

و قد تکون الطفرات االکثر شیوعا فی هذا الجین من نوع  Xq21.2جین هذا المرض قد یکون فی موقع ال 

 الخبن و التضاعفات.
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ل ذکر. هذا المرض قد یحدث بسبب التغیرات و النقص عند جین طف ٣٥٠٠مقابل  ١وفرة الدوشین قد تکون 

). الرجال X( الوراثة ذات الصلة ب ال Xضمور العضالت او الدیستروفین الواقع فی کروموسوم ال 

 قلما یقدروا علی االنجاب.DMD المصابین ب ال 

% ٥٠ DMDاذا کانت امراة ناقلة الطفرة عند جین ال 

من المحتمل و فی کل حمل ان یرث جنینها الطفرة لهذا 

% من المحتمل ان ٥٠الجین.  هذا اذا کان الجنین بنتا 

% ٥٠تکون ناقلة هذا المرض اما اذا کان الجنین ولدا 

 .ان یکون الجنین مصابا بهذا المرضمن المحتمل 

 

 

  BMD, DMDالنمط الظاهری لل 

 DMDین هذین النوعین من المرض اما الخبن عند المصابین ب ال رغم ان لم یکن هناک فرق رئیسی ب

عادة لم یودی الی تغییر فی  BMDیسبب خلل عند اطار قراءة الترجمة اما الخبن عند المصابین ب ال 

لم یکن لدیهم ای بروتئین لضمور العضالت  DMDاطار قراءة الترجمة.  لهذا السبب ان المصابین ب ال 

لم یکن بهذه الصورة لهذا السبب المصابین ب  DMDضالت اما عند المصابین ب ال الع ناو الدیستروفی

 لدیهم قد یندلع بشکل اخف. یقد یکون نمط الظاهر  BMDال 

 تحدید الناقلین

قد کان تحدید النالقلین عن طریق معلومات الماخوذة من انساب  DNAقبل ان یبدع اسلوب التحلیل لل 

قد یستخدم   CKالحقنی اما حالیا تحدید و اختبار مستوی ال  (CK)الشخص و ایضا اختبار کیناز الکراتین 

و تعیین  MLPAفی بعض من الحاالت و تحدید الرئیسی قد یکون علی اساس دراسات المستمرة و 

 التسلسل.
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 قبل الوالدة قابل للتحدید؟  DMDال هل یکون مرض 

غالبا ما و للحمل االخر االم و باقی نساء الالتی قد  DMD عند المرة االولی اذا ولد مولود مصاب ب ال 

 یحتمل بنقلهم قد توصی لهن االستشارة الوراثیة.

تحدد وضعیة  DNAمن الطبیعی قد یکون هذا االمکان و من قبل معلومات الدقیقة الحاصلة من دراسة ال 

 الجنین. هذه االختبارات قد تنجز فی اسبوع  الحادی عشر حتی الثانی عشر من الحمل.

 العالج 

حالیا لبعض الطفرات الخاصة للدوشین انتجت ادویة جدیدة  قد توصف من قبل طبیب اخصائی الدماغ و 

 تقلص العضالت.االمراض العصبیة. ایضاعالج الفیزیائی قد یستخدم لحفظ  الحرکة و المنع من 

 .هذا الموقعللحصول علی معلومات اکثر حول هذا المرض راجعوا 

 .هذا المرضفی هذا القسم قد اجیب علی استفسارات العوائل حول  
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