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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Οι συμπτωματικές μορφές των μυϊκών δυστροφιών  Duchenne και Becker (DMD και BMD: δείτε 

αυτούς τους όρους) σε γυναίκες φορείς, χαρακτηρίζονται από ποικίλου βαθμού μυϊκή αδυναμία 

που οφείλεται σε προοδευτική μυοπάθεια των σκελετικών μυών και μερικές φορές συνδυάζονται  

με διατατική μυοκαρδιοπάθεια ή διάταση της αριστερής κοιλίας. Ο επιπολασμός είναι άγνωστος: 

η DMD και η BMD προσβάλλουν  κυρίως άνδρες και μόνο ένα μικρό ποσοστό των γυναικών 

φορέων έχουν αναφερθεί ότι  εμφανίζουν τα νοσήματα αυτά (24% των γυναικών φορέων που 

προέρχονται από οικογένειες με μυϊκή δυστροφία Duchenne και 19% των γυναικών φορέων που 

προέρχονται από οικογένειες με BMD). Οι συμπτωματικές γυναίκες φορείς συνήθως 

εκδηλώνουν τα συμπτώματα αργότερα στη ζωή τους (η έναρξη συνήθως εμφανίζεται στην 

ενήλικη ζωή). Η μυϊκή αδυναμία είναι γενικά ήπια έως μέτρια και συνήθως αφορά τις εγγύς 

μυϊκές ομάδες και είναι ασύμμετρη; συχνά τα άνω άκρα είναι ασθενέστερα από τα κάτω άκρα. 

Έχουν επίσης αναφερθεί μυαλγίες και κράμπες. Ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν μόνο 

εκδηλώσεις από την καρδιά. Η DMD και η BMD είναι και τα δύο φυλοσύνδετα υπολειπόμενα 

νοσήματα και προκαλούνται από την ανεπάρκεια της δυστροφίνης στους σκελετικούς μύες και 

την καρδιά λόγω ελλειμμάτων / μεταλλάξεων στο γονίδιο DMD (Xp21.2). Οι γυναίκες με κλινικά 

χαρακτηριστικά DMD και BMD είναι συνήθως φορείς χρωμοσωμικών ανακατατάξεων, 

εμφανίζουν επιλεκτική αδρανοποίηση του χρωμοσώματος X, ή έχουν σύνδρομο Turner (πλήρης 

ή μερική απουσία ενός χρωμοσώματος Χ; Δείτε αυτόν τον όρο).  Η διάγνωση μπορεί να 

επιβεβαιωθεί με μοριακή ανάλυση η οποία είναι διαθέσιμη σε περίπτωση  κλινικήςυποψίας.  

Όπως και  για τους άνδρες ασθενείς DMD και BMD, η αντιμετώπιση πρέπει να είναι 

διεπιστημονική και οι γυναίκες φορείς BMD και DMD θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτική 

καρδιολογική  παρακολούθηση. Η πρόγνωση για τις συμπτωματικές γυναίκες φορείς ποικίλλει, 

αλλά η πορεία της νόσου τείνει να είναι ηπιότερη στις γυναίκες από ότι στους άνδρες και η 

εξέλιξη είναι αργή. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 

 


