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IMPORTANT!
Informaţiile şi sfaturile publicate în această broşură nu au intenţia să înlocuiască serviciile medicului şi nici 
relaţia medic-pacient. Aceste sfaturi trebuie luate în considerare împreună cu sfatul medicului dumneavoastră 
pe care ar trebui să îl consultaţi în toate aspectele legate de sănătatea copilului dumneavoastră!

Traducerea	şi	prelucrarea	datelor:

•	 Dr.	Niculina	Butoianu, medic primar Neurologie pediatrică
Clinica de Neurologie Pediatrică a Spitalului Clinic de Psihiatrie ’’ Prof. Dr. Al. Obregia’’, Bucureşti; 

•	 Dr.	Oana	Tabacu, medic specialist Neurologie pediatrică; 

•	 Dr.	Carmen	Sandu, medic rezident Neurologie pediatrică

Realizat din fondurile programului 8: ’’Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare si sepsis 
sever –Diagnosticul şi  managementul amiotrofiilor spinale şi al distrofiilor musculare de tip Duchenne si 
Becker, precum şi prevenirea transmiterii ereditare a acestora”, 2010



Acest ghid pentru familii reprezintă 
rezultatul unui consens internaţional 
despre îngrijirile medicale în Distrofia 
Musculară Duchenne (DMD). Acest 
efort a fost susținut de Centrul pentru 
control şi prevenire a bolilor din Statele 
Unite (CBC), în colaborare cu grupuri 
de sprijin ale pacienţilor şi cu reţeaua 
TREAT-NMD. Documentul principal a 
fost publicat în Lancet Neurology.

Experţii au subliniat faptul că 
îngrijirea ideală necesită o abordare 
multidisciplinară, cu contribuţia 
specialiştilor din diferite domenii 
şi că aceste eforturi trebuie să fie 
coordonate de către medic.

Acest document vă oferă informaţiile 
de bază pentru a putea participa activ 
la acest proces şi va  parcurge domenii 
variate de îngrijire pentru pacienţii cu 
DMD (figura 1).

Nu toate stadiile bolii necesită 
participarea tuturor specialiştilor.

1  Introducere
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Acest	ghid	conţine	multe	informaţii.	

În această secţiune şi în Figura 1 puteţi 
vedea cum abordează specialiştii 
stadiile diferite ale DMD şi cum se 
modifică în timp necesităţile de 
îngrijire ale unei persoane cu DMD.  
Apoi, dacă doriţi puteţi să treceţi 
direct la părţile relevante pentru  
dumneavoastră.

LuÂND		BOALA		pAS	Cu	pAS	(figura	1)

Distrofiile musculare sunt boli ale 
muşchiului, transmise genetic, 
caracterizate prin slăbiciune 
musculară progresivă datorată 
sintezei defectuoase a unei proteine 
musculare, distrofina (parte dintr-un 
complex de proteine care asigură 
forţa, integritatea şi protecţia 
muşchiului).

DMD este o afecţiune care suferă 
modificări odată cu trecerea timpului. 
Medicii şi persoanele implicate 
identifică adesea etape cheie ale 
evoluţiei afecţiunii. Ei folosesc 
aceste ‘stadii’ cheie pentru a-şi ghida 
recomandările în legătură cu îngrijirea. 

a.	 STADiuL		pReSiMpTOMATiC

Majoritatea pacienților nu sunt 
diagnosticaţi în acest stadiu. 
Diagnosticul precoce poate fi stabilit 
dacă:

• există cazuri în familie. 

•  se efectuează analize de sânge 
pentru alte motive (ex: infecţii 
intercurente) care arată o creştere 
importantă a unor enzime hepatice 
(transaminazele - ALT, AST), dar care 
sunt  crescute şi în DMD. Semne 
discrete, cum ar fi achiziţia mai 
târzie  a mersului sau a limbajului, 
în majoritatea cazurilor, trec 
neobservate. 

b.	 STADiuL	AMBuLATORiu	TiMpuRiu	

În acest stadiu, semnele ‘clasice’ ale 
DMD sunt:

• manevra Gowers pozitivă (ceea ce 
înseamnă că au nevoie să se sprijine 
cu   mâinile pe coapse în timp ce se 
ridică de jos).

• mersul legănat sau mersul pe vârfuri.

Aceste două stadii timpurii sunt 
perioada în care procesul de diagnostic 
este, de obicei, în curs de desfăşurare 
(secţiunea 3).

	Diagnosticul - ce putem face în acest 
stadiu:

• teste specifice pentru identificarea  
modificărilor în ADN sau mutaţia 
genetică care determină DMD.

• vor fi consultaţi specialiştii pentru 
interpretarea testelor (discuţia 
se face cu neurologul pediatru 

2. Cum să folosiţi această broșură
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şi medicul specialist de genetică 
medicală).

probleme	ce	trebuie	abordate	în	acest	
stadiu:

invăţarea	şi	comportamentul:

• pot exista probleme de acest gen.

• sprijinul familei este esenţial. 

• adesea e nevoie de ajutorul 
specialiştilor (secţiunea 10).

	Terapia	fizică/kinetoterapia:

•  împreună cu echipa de kinetoterapie 
(secţiunea 5) va fi stabilit regimul de 
exerciţii ce poate fi introdus. 

Steroizii	(glucocorticoizii):

• se vor obţine informaţii despre 
tratamentul cu steroizi (secţiunea 4).

• se va face planificare  pentru 
momentul în care abilităţile motorii 
ale băiatului încep să scadă sau să 
se “menţină la acelaşi nivel” (faza de 
platou).

inima	și	muşchii	respiratori:	

• în acest stadiu nu apar probleme 
cardiace sau ale muşchilor 
respiratori.

• supravegherea se face prin vizite regu-
late la doctor pentru stabilirea sta tu-
sului de bază cardiac (secţiunea 7). 

c.	 STADiuL	AMBuLATORiu	TARDiV		

• acum mersul devine din ce în ce mai 
dificil. 

• apar probleme la urcatul scărilor şi la 
ridicatul de jos.

probleme	ce	trebuie	abordate	în	acest	
stadiu:

invăţarea	şi	comportamentul:

• este necesar sprijin permanent al 
profesioniştilor pentru gestionarea 
acestor probleme. 

• vor fi abordate strategii de adaptare 
pentru a face faţă pierderii abilităţii 
de a merge (secţiunea 10).

Terapia	fizică/kinetoterapia:

• se va face individual, în funcţie de 
gradul de mişcare şi independenţă 
(secţiunea 5).

Steroizii	(glucocorticoizii):

• se va acorda atenţie sporită 
regimului, dozelor folosite şi efectelor 
secundare ale tratamentului cu 
steroizi (secţiunea 4).

inima	și	muşchii	respiratori:

• riscul de complicaţii este scăzut în 
acest stadiu;

• este necesară monitorizarea celor 
două funcţii.
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d.	 	STADiuL	NON-AMBuLATORiu	
TiMpuRiu	

• în acest stadiu va fi  necesar un scaun 
rulant (secţiunea 5). 

probleme	ce	trebuie	abordate	în	acest	
stadiu:

Învăţarea	şi	comportamentul:

• este necesar să se pună accentul pe 
independenţă.

• va fi încurajată participarea la şcoală 
şi la activităţi sociale.

• se poate solicita profesor de sprijin 
(care să vină la domiciliu).

Terapia	fizică/kinetoterapia:

• se va acorda atenţie asupra rigidităţii 
membrelor superioare. 

• folosirea steroizilor reduce incidenţa 
scoliozei (secţiunea 6).

Steroizii	(glucocorticoizii):

• se menţine tratamentul cu steroizi 
(secţiunea 4).

inima	și	muşchii	respiratori:

• funcţia cardiacă se va monitoriza 
anual.

• orice semn de deteriorare cardiacă 
trebuie tratat prompt (secţiunea 8).

• funcţia respiratorie începe să 
se deterioreze după pierderea 
independenţei în mers (secţiunea 7).

e.	 	STADiuL	NON-AMBuLATORiu	
TARDiV	

• acum, menţinerea funcţiei 
membrelor superioare şi a unei 
posturi corecte devine dificilă. 

• apar complicaţiile.

probleme	ce	trebuie	abordate	în	acest	
stadiu:

Terapia	fizică/kinetoterapia:

• va fi stabilit cel mai bun plan/
echipament pentru menţinerea 
independenţei.

Steroizii	(glucocorticoizii):

• se va revizui  tratamentul  cu steroizi, 
nutriţia şi  greutatea. 

inima	și	muşchii	respiratori:

• funcţia cardiacă şi respiratorie va fi 
evaluată bianual.
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08
Figura nr. 1 
Domeniile de îngrijire  pentru 
fiecare stadiu al DMD
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Aveţi	grijă	la	diagnostic

Scopul principal al îngrijirii în această 
perioadă îl reprezintă stabilirea 
diagnosticului de certitudine cât mai 
repede. 
Diagnosticul la noi în ţară este pus de 
medicul specialist neurolog pediatru, 
care poate evalua copilul din punct 
de vedere clinic şi poate recomanda 
şi interpreta investigaţiile într-un mod 
corect. 

Suportul, urmărirea/monitorizarea 
familiei după diagnostic sunt 
completate cu sprijin din partea 
medicilor specialişti de genetică 
medicală.

Când	să	suspectăm	DMD

Primele suspiciuni sunt de obicei 
ridicate de unul din următoarele 4 
semne:

probleme		ale	funcţiei	musculare: 

• băieţii cu DMD  încep să meargă mai 
târziu decât alţi băieţi de vârsta lor.

• ei pot avea muşchii gambei măriţi de 
volum.

• pot exista probleme la alergat, sărit 
sau la urcatul scărilor, pot cădea 
uşor, pot avea tendinţa să meargă pe 
vârful degetelor.

• pot avea o întârziere în vorbire.

• manevra sau semnul Gowers poate fi 
prezent (datorită slăbiciunii la nivelul 
şoldurilor şi coapselor).

Niveluri	crescute	ale	proteinei	
musculare	creatinkinaza	(Ck):	

• nivelul crescut al CK necesită 
prezentarea promptă la un medic 
specialist neurolog  pediatru pentru 
confirmarea diagnosticului.

• nivelurile crescute ale  CK sunt 
întâlnite şi la persoane cu alte 
afecţiuni musculare.

3  Diagnosticul bolii

ASpeCTe	iMpORTANTe	De	
ReţiNuT:
 1. Stabilirea diagnosticului este un pas  

important pentru ca dvs şi medicul  
dvs să puteţi face planuri pentru  
îngrijirea copilului.

 2. Medicul nu poate pune 
diagnosticul doar pe baza valorii CK 
(creatinkinazei) din sânge. Dacă fiul 
dvs are  valorile CK crescute,  medicul 
va trebui să confirme diagnosticul  
prin testarea genetică.

3. NU SUNTEŢI SINGUR. Luaţi legătura cu 
doctorul dvs. pentru a vă raspunde la 
orice întrebare şi veţi beneficia de  un 
consult genetic.

4. Aceasta este perioada  potrivită să 
contactaţi un grup de sprijin sau o 
organizaţie de susţinere care pot 
reprezenta un real ajutor.  
Vezi: PARENT PROJECT ROMANIA - 
asociaţia părinţilor cu copii cu DMD:  
www.parentproject 



Biopsia musculară:  

În stănga mușchiul normal cu distrofina prezentă; 
în dreapta mușchiul distrofic, fără  distrofină.

.

Niveluri	crescute	ale	enzimelor	
hepatice	(AST,	ALT)

• nivelurile  crescute ale acestor 
enzime sunt de cele mai multe 
ori asociate afecţiunilor hepatice, 
dar sunt crescute şi în distrofiile 
musculare.

• valori neaşteptat de mari ale acestor 
enzime fără existenţa unei cauze 
hepatice trebuie să ridice suspiciunea 
că şi nivelul CK va fi ridicat.

	Întârziere	în	dezvoltarea	vorbirii:

• adesea există oarecare întârziere în 
dezvoltarea vorbirii şi uneori acesta este 
primul semn observat (secţiunea 10).

Confirmarea	diagnosticului	de	DMD

DMD este o afecţiune genetică cauzată 
de o mutaţie sau o schimbare în 
ADN-ul  genei numită  gena distrofinei 
sau gena DMD. Diagnosticul trebuie 
confirmat printr-un test genetic realizat 
dintr-o probă de sânge, dar uneori sunt 
utilizate şi alte teste. Unele informaţii 
legate de testele genetice sunt oferite 
în Chenarul 1.

1)	Testarea	genetică

• este întotdeauna necesară chiar dacă 
DMD este iniţial confirmată prin 
biopsie musculară.

• ajută la decizia de includere  în  studii 
clinice legate de mutaţii specifice.

• va ajuta familia în luarea deciziilor 
legate de diagnosticul prenatal şi 
sarcinile viitoare.

• când se cunoaşte mutaţia, se poate 
efectua testarea genetică a mamelor 
pentru a vedea dacă sunt sau nu 
purtătoare. Acest lucru se va discuta 
detaliat în cadrul unei şedinţe cu 
medicul genetician. ( Chenarul 1).

	2)	Analiza	biopsiei	musculare

• dacă diagnosticul a fost stabilit prin 
testarea genetică, biopsia musculară  
nu mai este necesară (cu excepția 
anumitor situaţii).

• în anumite  centre, diagnosticul de 
DMD poate fi stabilit prin biopsie 
musculară (luarea unei mici probe de 
ţesut muscular pentru a o analiza). 
Dacă mutaţia genetică în DMD arată 
că organismul nu poate produce 
proteina numită distrofină sau 
produce o cantitate insuficientă, 
biopsia poate oferi informaţii 
referitoare la cantitatea de distrofină 
prezentă în celulele musculare.

12
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3)	Alte	teste

• În trecut, electromiografia (EMG) 
sau studiile de conducere nervoasă  
(testele  cu  ace) au făcut parte din 

evaluarea clasică a unui copil cu 
suspiciune de DMD. Experţii au căzut 
de acord că aceste  teste  NU SUNT  
necesare  pentru evaluarea DMD.
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CONSiLieReA	GeNeTiCĂ	şi	
TeSTAReA	puRTĂTORiLOR		
• Uneori mutaţia genetică care determină  

DMD apare în mod accidental la un băiat 
-  mutaţie spontană. În alte cazuri este 
transmisă de la mamă la fiu.

• Dacă mama are mutaţia genetică, ea este 
numită‚ ”purtătoare” şi poate transmite 
mutaţia celorlalţi copii ai ei. Băieţii cărora 
ea le transmite mutaţia vor avea  DMD, 
iar fetele vor fi purtătoare. Dacă mama 
are această mutaţie, poate lua decizii 
informate despre viitoarele sarcini. 

• O purtătoare prezintă  un risc  mic de 
a dezvolta afecţiuni cardiace sau chiar 
slăbiciune la nivelul picioarelor la vârste 
înaintate.

• La noi în ţară medicul  neurolog pediatru  
vă poate facilita accesul la consiliere 
genetică, pentru a cunoaşte aceste 
aspecte mai în detaliu (detalii pe  
www.distrofiimusculare.ro, sau adresare 
directă la Institutul Național de Medicină 
Legală București-Departamentul de 
Genetică).

eLiGiBiLiTATeA	peNTRu	STuDii	
ClINICE: 
• Există un număr  de studii clinice  în 

desfăşurare şi care au drept ţintă 
anumite tipuri de mutaţie.

• Testarea genetică este necesară pentru 
a determina dacă băiatul dvs este eligibil 
pentru a participa la aceste studii.  
Pentru a ajuta doctorii să găsească băieţii 
care pot fi eligibili, vă puteţi înscrie în 
registrul pacienţilor de pe site-ul www.
parentproject sau în registrul medical 
prin medicul curant (detalii pe www.
distrofiimusculare.ro).

• Toate registrele naţionale pentru 
pacienţii cu DMD din întreaga lume 
sunt enumerate la www.treat-nmd.eu/
patientregistries.

De	ce	este	importantă		confirmarea	genetică

Chenarul 1



Ce	evaluări	ar	trebui	făcute	 
și	de	ce	?
Fiul dvs ar trebui să fie evaluat periodic 
de  medicul neurolog  pediatru (la 
fiecare 6 luni) și de kinetoterapeut și/
sau terapeut ocupațional la fiecare 4 
luni, dacă este posibil. 

Aceste  evaluări periodice trebuie 
să includă teste  care arată cum 
evoluează afecțiunea, incluzând:

forța/puterea poate  fi măsurată în 
diferite moduri pentru a vedea dacă 
forța generată  la  nivelul articulațiilor 
specifice se schimbă.

Amplitudinea	mișcărilor	în	articulație 
pentru a monitoriza dacă apar 
contracturi sau limitări articulare  și 
pentru a orienta  către  cele  mai 
utile intervenții  de întindere (sau de 
streching).

Teste	cronometrate 

• cronometrarea  unor activități  cum 
ar fi : timpul necesar pentru  a se 
ridica de la podea, parcurgerii unei 
anumite distanțe, urcării câtorva 
scări.

• oferă informații importante despre 
cum se schimbă starea pacientului și 
cum  răspunde la tratament.

Scala	funcțiilor	motorii: există scale 
diferite, dar clinica dvs va folosi în 
mod curent aceeași scală pentru a 
monitoriza afecțiunea într-un mod 
sistematic.

Activități		de	zi	cu	zi: permit echipei 
să își dea seama dacă este nevoie de 
ajutor suplimentar pentru a asigura 
independența.

Tratamente	medicamentoase	
pentru	simptomele	musculare
În prezent, se desfășoară multiple 
activități de cercetare în domeniul 
noilor medicamente pentru DMD. 
Experții fac recomandări numai acolo 
unde există  deja  dovezi suficiente 
pentru un anumit tratament.

Deși se așteaptă în viitor o gamă 
mai largă de opțiuni terapeutice, 
în prezent, singurul tratament 
medicamentos pentru simptomele 

4.  Managementul pentru îmbunătăţirea  
şi menţinerea forţei şi funcţiei musculare 

ASpeCTe	iMpORTANTe	 
De	ReţiNuT:
• Deoarece fiul dumneavoastră nu are 

distrofină,  mușchii lui vor deveni din ce 
în ce mai slabi.

• Anumite tipuri de exerciții precum și 
oboseala pot deteriora  mușchii și mai  
mult.

• Medicul îl poate ajuta pe copilul 
dumneavoastră să fie pregatit pentru  
următorul pas.
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musculoscheletice ale DMD  asupra 
căruia specialiștii au fost de acord că 
există suficiente dovezi pentru  a-l 
recomanda  este  tratamentul  cu 
steroizi.

Tratamentul	cu	steroizi
• aduce beneficii  multor  băieți cu 

DMD  dar trebuie pus în balanță cu 
managementul proactiv al posibilelor 
efecte secundare.

• folosirea steroizilor este foarte 
importantă în DMD și ar trebui 
discutată cu toate familiile din timp.

Noțiuni	de	bază

• steroizii  încetinesc  declinul  forței 
musculare și funcției motorii în DMD.

• scopul este  de a ajuta copilul să 
meargă independent pentru mai 
mult timp, să permită participarea 
lui la diverse activități și mai tarziu să 
minimizeze problemele respiratorii,  
cardiace și ortopedice.

• pot reduce riscul scoliozei (curbarea  
coloanei vertebrale).

• prevenirea și gestionarea efectelor 
secundare ale steroizilor trebuie să 
fie proactive și anticipative.

Începerea	și	oprirea	tratamentului	cu	
steroizi:

• perioada optimă pentru începerea 
tratamentului este când funcția 
motorie se află în ”faza de platou” - 
când abilitățile motorii ale băiatului 

nu se mai îmbunătățesc, dar încă nu  
au început să se înrăutățească.

• nu sunt recomandați steroizi copiilor 
care fac încă  achiziții  motorii, în 
special dacă au vârsta sub 2 ani.

• programul național de vaccinare 
ar trebui finalizat până când 
tratamentul cu steroizi este început; 
la fel și imunizarea împotriva 
varicelei.

• începerea tratamentului cu 
steroizi la băieții care nu mai 
merg independent, este o decizie 
individuală  și trebuie să fie discutată 
cu medicul, având în vedere factorii 
de  risc pre-existenți. 

• la băieții care au folosit steroizi în 
perioada în care încă  mergeau, mulți 
experți recomandă continuarea 
medicației și după pierderea 
mersului. 

• scopul tratamentului la o persoană 
care nu mai poate să meargă este 
acela de a-și păstra forța la nivelul 
membrelor superioare, de a încetini 
progresia scoliozei și de  a întârzia 
declinul funcțiilor cardiace și 
respiratorii.

Diverse	regimuri	de	steroizi

• una dintre potențialele confuzii 
în îngrijirea DMD este că doctori 
și clinici diferite prescriu scheme 
variate de steroizi.

• aceste ghiduri au încercat să 
stabilească o modalitate clară de a 
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utiliza steroizii în mod eficient și în 
condiții de siguranță.

• prednisonul (prednisolonul) și 
deflazacortul sunt cele două tipuri de 
steroizi în principal folosiți.

• alegerea tipului de steroid folosit 
depinde de existența acestuia în 
țară, de  cost, de modul în care este 
administrat, de  reacțiile secundare 
apărute.

• prednisonul este ieftin și diponibil 
la noi în țară. Deflazacortul poate fi 
preferat în favoarea prednisonului,  
deoarece există un risc mai mic de a 
lua în greutate, dar nu este disponibil 
la noi.

• tratamentul zilnic cu steroizi este  
preferat de către experți în favoarea 
regimurilor alternative.

16



• Doza de început pentru 
prednison este 0.75 mg/kg/zi 
iar pentru deflazacort  0.9 mg/
kg/zi, administrate dimineața. 

• Pentru persoanele care 
merg (ambulatori), doza este 
crescută pe măsură ce copilul 
crește până atinge greutatea 
de 40 kg; doza maximă de 
prednison ~ 30 mg/zi și cea de 
deflazacort ~ 36 mg/zi.

• La adolescenții  
nonambulatori în tratament 
cu steroizi de lungă durată,cu 
greutatea >40 kg, doza de 
prednison / kg este de 0,3-0,6 
mg/kg/zi. 

• Stabilirea dozei de întreținere 
este rezultatul unui echilibru 
între creștere, răspunsul 
pacientului și riscul efectelor 
secundare. 

• Băieții cu tratament  cu doză  
mică  de steroizi (< doza de 
început /kg corp) care încep 
declinul  funcțional, este 
necesară o ajustare pentru 
“salvare funcțională” a 
dozelor. 

• Nu există un consens privind 
doza optimă de steroizi dacă 
tratamentul este început la o 
persoană care nu mai merge 
(pacient  nonambulator).

17
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Administrarea	tratamentului	cu	
steroizi
• Este sugerată o reducere a dozei de 

aproximativ ¼ - ⅓  când apar  efecte 
secundare intolerabile sau imposibil de 
controlat, urmată de o reevaluare după 
o lună pentru a monitoriza controlul 
efectelor secundare.

• Dacă o schemă cu doze zilnice determină 
efecte secundare de necontrolat și/
sau care nu pot fi tolerate, care nu se 
îmbunătățesc nici după reducerea dozei, 
atunci este recomandat să se treacă la 
administrare  alternativă.

• Tratamentul cu steroizi nu trebuie 
abandonat chiar dacă efectele secundare  
NU POT FI controlate și/sau sunt 
intolerabile până când nu s-a făcut cel 
puțin o reducere a dozei și trecerea la 
regimul alternativ. 

• Dacă scăderea dozei de steroizi și/sau 
schimbarea schemei de tratament nu 
duc la un control suficient și tolerabil 
al efectelor secundare, atunci este 
necesară  întreruperea tratamentului 
cu steroizi. Aceste decizii trebuie  luate 
individual, de comun acord cu copilul și 
familia. Niciodată, tratamentul cu steroizi 
nu trebuie oprit brusc.
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Administrarea	steroizilor	 
și	efectele	secundare	
(Chenarele	3	şi	4	şi	Tabelul	1)

Gestionarea atentă a efectelor adverse 
legate de steroizi este esențială din 
momentul începerii tratamentului.

Unele din cele mai cunoscute  efecte 
secundare pe termen lung ca urmare 
a administrării de doze mari de 

steroizi la copiii aflați în creștere 
sunt enumerate mai jos (Tabelul 
nr 1).  Factorii care ar trebui luați 
în considerare în menținerea sau 
creșterea dozei sunt: răspunsul la 
tratament, greutatea și creșterea, 
prezența/controlul efectelor 
secundare.

Experții au luat în considerare și alte 
medicamente și suplimente care se folosesc 
în anumite cazuri pentru tratamentul DMD. 
Ei au concluzionat următoarele: 

• Nu este recomandată folosirea 
oxandrolonului, un steroid anabolic.

• Siguranța folosirii botoxului nu a fost 
studiată pentru tratamentul și prevenirea 
contracturilor și nu este recomandată.

• Nu există dovezi pentru folosirea 
sistematică a creatinei.

• În prezent, nu poate fi facută nici o 

recomadare cu privire la alte suplimente 
sau medicamente, cum ar fi: coenzima 
Q10, carnitina, aminoacizii (glutamina, 
arginina) anti-inflamatoare/anti-oxidante 
(ulei de pește, vitamina E, extract din 
ceai verde, pentoxifilină) și altele, 
incluzând extracte pe bază de plante sau 
botanice. Experții au considerat că nu 
există suficiente dovezi în literatura de 
specialitate.
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Tabelul 1.
efeCTeLe	SeCuNDARe	ALe	STeROiziLOR:	 
MONiTORizARe	şi	iNTeRVeNţii	ReCOMANDATe

Deși unele medicamente menționate în Chenarul 4 sunt utilizate pe scară largă, 
nu există dovezi suficiente care să arate dacă  aceste suplimente funcționează 
sau nu.

EFECTE SECUNDARE ALE 
STEROIzILOR

COMENTARII ŞI MONITORIzARE  
RECOMANDATă

LUCRURI PE CARE Să LE DISCUTAŢI CU 
MEDICUL DVS

Generale şi cosmetice

Creşterea în greutate

Obezitatea

Sfaturi legate de dietă înaintea 
începerii  tratamentului. 

Avertizare că steroizii cresc  apetitul.

Sfaturi pentru întreaga familie cu 
privire la dietă şi nutriție.

Trăsăturile cushingoide 
(faţă cu   apect “de   lună 
plină”) 

Rotunjirea feţei şi a obrajilor devine 
vizibilă odată cu trecerea timpului.          

Dieta monitorizată , restricţia  
aportului de zahăr şi sare ajută la 
menţinerea greutăţii şi vor minimiza 
trăsăturile cushingoide.

Creşterea excesivă 
a părului pe  corp 
(hirsutism)  

Examinare clinică.  De obicei nu este severă pentru a 
necesita schimbarea medicaţiei.

Acneea, tinea (micoza 
cutanată), verucile (negii)

Mai evidente la adolescenţi. Tratamente specifice (local).

Nu schimbaţi tratamentul cu steroizi 
(se face excepțional, când există 
impact emoţional important, cu avizul 
medicului dvs).

Încetinirea creşterii Monitorizaţi înălţimea la interval 
de maxim 6 luni (înălţimea tinde să 
fie mică în DMD fără tratament cu  
steroizi). 

Dacă copilul sau dvs sunteți   îngrijorat 
cu privire la statura mică discutaţi 
cu medicul despre un control 
endocrinologic.
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EFECTE SECUNDARE ALE 
STEROIzILOR

COMENTARII ŞI MONITORIzARE  
RECOMANDATă

LUCRURI PE CARE Să LE DISCUTAŢI CU 
MEDICUL DVS

Întârzierea pubertăţii       Monitorizaţi dezvoltarea.

Identificaţi orice întârziere a 
maturizării sexuale. 

Încurajaţi discuţiile despre pubertate. 

Întrebaţi-vă fiul dacă este îngrijorat cu 
privire la orice problemă de acest fel.

 Discutaţi cu medicul dvs despre o 
consultaţie endocrinologică dacă se  
consideră necesar.

Schimbări 
comportamentale    
nefavorabile

(secțiunea 10)

Observați dispoziţia, temperamentul 
şi problemele asociate cu ADHD 
iniţiale. Aceste simptome se 
agravează  adesea temporar în 
primele 6 săptămâni de tratament.

Apreciaţi împreună cu un medic de 
specialitate dacă problemele  iniţiale 
trebuie tratate înainte de steroizi, 
(consiliere  şi  tratament pentru 
ADHD).

 Poate fi util să schimbaţi ora 
medicaţiei cu steroizi la o oră mai 
târzie în cursul zilei - discutaţi acest 
lucru cu medicul  specialist. 

Supresia imună / adrenală Atenție la  riscul infecţiilor  severe 
şi la necesitatea tratării prompte a  
infecţiilor minore!

Informaţi tot personalul medical că 
băiatul ia steroizi!

Asiguraţi-vă că tratamentul cu steroizi 
nu este oprit brusc!

Este foarte important ca cineva care 
ia steroizi regulat să nu întârzie doza 
mai mult de 24 de ore, mai ales dacă 
nu se simte bine!

Vaccinaţi-l împotriva varicelei înainte 
de începerea tratamentului  cu 
steroizi.

Dacă nu o faceţi discutaţi cu medicul 
în caz de contact cu varicelă.

 Dacă există o problemă regională 
cu TBC, ar putea fi necesară 
supraveghere specifică (recomandăm 
IDR la PPD înainte de începerea 
tratamentului indiferent de regiune).

Discutaţi cu doctorul cum puteţi 
proceda dacă s-a facut o pauză  în 
tratamentul cu steroizi (înlocuirea 
echivalentului de prednison dacă 
deflazacortul nu este disponibil 
temporar) sau cum s-ar putea să aveţi  
nevoie de administrare intravenoasă,  
sau dacă aportul pe cale orală este 
imposibil.

Discutaţi administrarea intravenoasă  
(IV) a ”dozei de stres”  de 
metilprednisolon în timpul operaţiilor 
sau bolilor grave.

Administraţi intravenos în caz de post 
alimentar/imposibilitatea aportului pe 
cale orală.
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EFECTE SECUNDARE ALE 
STEROIzILOR

COMENTARII ŞI MONITORIzARE  
RECOMANDATă

LUCRURI PE CARE Să LE DISCUTAŢI CU 
MEDICUL DVS

Hipertensiunea arterială Monitorizaţi tensiunea arterială (TA) 
la fiecare control clinic.   

Dacă tensiunea arterială este ridicată, 
reducerea consumului de sare şi a 
greutăţii pot fi primii paşi utili.

 Dacă aceste măsuri nu sunt eficiente, 
medicul dvs  va fi nevoit să ia în 
considerare medicaţia de tip IEC 
sau  betablocantă, în colaborare cu 
medicul cardiolog.

Intoleranţa la glucoză Testaţi glucoza din urină în timpul 
vizitelor la spital.

 Cereţi informaţii în legatură cu 
volumul mare de urină sau senzaţia 
crescută de sete. 

Pot fi necesare teste de sânge dacă 
testele de urină sunt pozitive.

Gastritele / Refluxul 
gastroesofagian

Atenţie la simptomele de reflux  
(senzaţia de arsură la nivelul 
stomacului). 

Evitaţi medicamentele  
antiinflamatoare nonsteroidiene 
(AINS), cum ar fi aspirina, ibuprofenul-
nurofen,  naproxenul.

Antiacidele şi alte medicamente pot fi 
folosite dacă apar simptome.

Ulcer peptic Semnalaţi  durerile de stomac, 
deoarece pot fi un semn de lezare a 
mucoasei stomacului.        

Puteţi verifica dacă există sânge în 
scaun, în cazul în care băiatul este 
anemic sau are un istoric sugestiv.

Evitaţi AINS – cum ar fi aspirina, 
ibuprofenul, naproxenul.

Antiacidele şi alte medicamente pot fi 
folosite dacă apar simptome.

Solicitaţi o consultaţie  la un specialist 
gastroenterolog.

Cataracta Examen oftalmologic anual. Consideraţi înlocuirea deflazacortului 
cu prednison în caz de cataractă cu 
afectarea  vederii.

Solicitaţi un consult oftalmologic.
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EFECTE SECUNDARE ALE 
STEROIzILOR

COMENTARII ŞI MONITORIzARE  
RECOMANDATă

LUCRURI PE CARE Să LE DISCUTAŢI CU 
MEDICUL DVS

Demineralizarea osoasă şi 
riscul  crescut de fracturi.  

Anamneza atentă pentru depistarea    
fracturilor (atenție la dureri).     

 Control anual DEXA pentru a 
monitoriza densitatea osoasă.

 Anual se verifică nivelul vitaminei D 
din sânge (ideal iarna târziu în cazul 
climelor temperate) şi suplimentare 
cu vitamina D3 dacă nivelul este 
scăzut.

 Dieteticianul evaluează consumul de 
calciu şi vitamina D.

Poate fi necesar un supliment de 
vitamina D în funcţie de nivelul din 
sânge.  

Verificaţi din nou nivelul vitaminei D3 
după 3 luni de tratament .

 Activitățile de susținere de greutăți 
pot fi utile.

 Dieta trebuie să conţină un aport bun 
de calciu; dacă nu, poate fi nevoie de 
supliment.

Mioglobinuria

(Urina arată ca şi coca-
cola, se colorează 
deoarece conţine produşii 
reziduali ai proteinelor  
musculare. Pentru aceasta 
e nevoie să faceţi analize 
de laborator în spital).   

Întrebaţi despre colorarea   anormală 
a urinii după efort –test de urină.      

Evitați exercițiile viguroase și cele 
excentrice, cum ar fi alergarea în 
pantă sau săritul la trambulină.

 Este important un consum 
corespunzător de lichide.

 Investigaţii ale funcţiei renale sunt 
necesare dacă simptomele persistă.
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Scopul exerciţiilor de întindere 
(stretching) este de  a păstra funcţia 
motorie şi de a menţine un grad de 
confort. Programul de stretching va 

fi monitorizat de kinetoterapeut, dar 
trebuie să devină parte din rutina de zi 
cu zi a familiei.
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5.  Managementul reabilitării -  

al menţinerii extensibilităţii musculare  
şi al prevenirii contracturilor  
(terapia fizică şi ocupaţională)



• Persoana cheie pentru gestionarea 
contracturilor articulare este 
kinetoterapeutul dumneavoastră. 

• Exercițiile de întindere (stretching) ar 
trebui să fie efectuate de cel puțin  4-6 
ori în fiecare săptămână și ar trebui să fie 
rutina de zi cu zi.

• Stretching-ul eficient pentru a contracara 
instalarea contracturilor poate necesita 
diferite tehnici pe care vi le va arăta 
kinetoterapeutul dumneavoastră, inclusiv 
dispozitive pentru stretching, fixare și 
pentru stat în picioare.

• Stretching-ul regulat la nivelul gleznei, 
genunchiului și șoldului este important.
Ulterior, stretching-ul regulat pentru 
membrele superioare devine necesar, în 
special pentru degete, încheietura mâinii, 
cotului și umărului.

•  Ortezele/atelele de noapte (orteze 
gleznă-picior; OGP) pot fi folosite pentru 
a ajuta la controlul contracturilor gleznei. 
Acestea trebuie făcute la comandă și vor 
fi individualizate. După pierderea mersului 
se preferă ortezele de zi.

• Ortezele lungi de picior (ortezele 
genunchi-gleznă-picior sau OGGP) pot fi 
utile în jurul etapei când mersul pe jos 
devine foarte dificil sau imposibil. 

• OGGP pot fi utile pentru a ajuta la 
controlul contracturilor articulare,  pentru 
a prelungi mersul și a întârzia apariția 
scoliozei.

• Programele de stat în picioare ( cadrul 
de stat în picioare,  scaunul rulant cu 
acționare electrică și alte dispozitive 
pentru stat în picioare) sunt recomandate 
după ce mersul  devine imposibil.

• Atelele de mână pentru repaus 
sunt adecvate pentru persoanele cu 
hipertonie/contractură la nivelul flexorilor   
lungi  ai degetelor.

• Chirurgia poate fi efectuată în unele 
situații, pentru a prelungi perioada de 
mers pe jos.

• Abordarea trebuie să fie strict 
individualizată!

Scaunele		rulante,	 
dispozitivele	pentru	șezut	 
și		alte	echipamente
În etapa ambulatorie timpurie, un 
scooter, ajutorul unei persoane  sau  
un scaun rulant pot fi folosite pentru 
distanțe lungi pentru a conserva 

puterea/ forța. Este importantă grija 
pentru postură/ monitorizarea posturii 
și adaptarea scaunului rulant.

Pe măsură ce dificultatea  la mers 
crește, se recomandă ca un scaun 
rulant electric să fie furnizat cât mai 
repede (± dispozitivul de ridicat în 
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picioare inclus, dacă este disponibil).

Cu timpul, puterea la nivelul brațului 
devine o problemă mai importantă. 
Kinetoterapeuții și terapeuții 
ocupaționali  vor fi de ajutor în 
recomandarea dispozitivelor de 
asistare pentru a ajuta la menținerea 
independenței. Trebuie să planificați 
achiziționarea acestora cât mai din timp 
posibil!

Pot fi necesare adaptări suplimentare 
în stadiile ambulatoriu tardiv și non-
ambulatoriu pentru a ajuta la urcatul la 
etaj și la transfer, la mese, la întorsul în 
pat și la baie.

Este important să întrebați băieții cu DMD 
dacă durerea este o problemă.  Se cunosc 
foarte puține lucruri în prezent despre 
durerea în DMD. Dacă fiul dumneavoastră 
are dureri, trebuie să discutați cu medicul 
dumneavoastră.

• Pentru managementul eficient al durerii, 
este important să se stabilească care este 
cauza durerii ca pacienții să beneficieze de  
intervenții adecvate.

• Având în vedere că o mare parte 
din acuzele dureroase se datorează 
problemelor de postură și dificultății 
de a-și găsi o poziție confortabilă, 
intervențiile includ furnizarea de orteze 
adecvate și individualizate, dispozitive 
pentru ședere, pentru statul în pat  
și pentru mobilitate, precum și de 

tratament medicamentos (de exemplu 
relaxante musculare, medicamente 
antiinflamatorii). Interacțiunea cu alte 
medicamente (de exemplu steroizi și 
antiinflamatoare nonsteroidiene [AINS]) 
și de asemenea efectele secundare  
asociate, în special cele care ar putea 
afecta funcția cardiacă sau respiratorie, ar 
trebui să fie luate în considerare.

• Rar, intervenția ortopedică  ar putea fi 
indicată pentru eliminarea durerii, care 
nu poate fi gestionată în alt mod, dar 
care ar putea răspunde la o intervenție 
chirurgicală.  Dacă apar dureri de spate, 
mai ales la persoanele  care folosesc 
steroizi, înseamnă că medicii ar trebui 
să verifice cu atenție dacă există fracturi 
vertebrale; acestea răspund bine la 
tratamentul cu bifosfonați.
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Persoanele cu DMD, care nu sunt 
tratate cu corticosteroizi au risc de 
90% de a dezvolta scolioză progresivă 
(o curbare laterală a coloanei 
vertebrale, care se înrăutățește pe 
măsură ce trece timpul). Tratamentul 
zilnic cu steroizi s-a dovedit că reduce  
riscul de scolioză sau cel puțin întârzie 
debutul său. Managementul proactiv 
al riscului de scolioză necesită:

Supraveghere
Monitorizarea pentru scolioză: 
observare clinică pe tot parcursul 
etapei de ambulator și o radiografie 
a coloanei numai dacă se observă 
scolioza. În faza non-ambulatorie, 
evaluarea clinică pentru scolioză este 
esențială la fiecare control clinic.

Radiografia  coloanei ar trebui să fie 
făcută ca evaluare inițială în jurul 
perioadei  în care va deveni dependent 
de scaunul rulant. Urmărirea  prin  
radiografie ar trebui să se facă cel 
puțin o dată pe an, dacă există o 
problemă.

profilaxie	(măsuri	preventive)
Atenție la postură în orice moment: 
prevenirea contracturilor asimetrice la 
băieții care încă merg, sistemul corect 
de ședere în scaunul rulant care să 

ofere sprijin și simetrie  coloanei și 
pelvisului și extinderea coloanei. 

Tratamentul
Chirurgia cu fuziunea spinală 
posterioară este indicată atunci 
când gradul de curbură (cunoscut 
sub numele de unghiul Cobb) este 
mai mare de 20° la băieții care încă 

6.  Managementul ortopedic -  
al afectărilor osoase şi scheletice

Aspecte	importante	de	reţinut:
1.  Băieții cu DMD au oase mai puțin 

rezistente, mai ales dacă aceștia iau  
tratament cu steroizi.

2.  Este important pentru fiul 
dumneavoastră să  aibă cantitatea  
corectă de calciu și vitamina D pentru 
a-și păstra oasele puternice.

3.  Medicul ar trebui să urmărească  
îndeaproape coloana vertebrală a 
fiului dumneavoastră, după  ce nu mai 
poate merge, mai ales  în perioada în 
care el este încă în creștere, deoarece 
scolioza se poate instala rapid.

4.  Cheia succesului în chirurgia coloanei 
vertebrale, când este necesară, 
este identificarea unui chirurg cu 
experiență și acordarea atenției  
potrivite mușchilor respiratori și 
inimii.

 5.  Dacă fiul dumneavoastră are dureri 
de spate, ar trebui să fie consultat de 
medic.
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nu s-au oprit din creștere și care 
nu iau steroizi. Scopul intervenției 
chirurgicale este de a păstra cea mai 
bună poziție posibilă pentru confort și 
funcționalitate. 

Managementul	sănătății	
oaselor
Sănătatea oaselor este importantă 
atât în  fazele ambulatorii cât  și în cele 
non-ambulatorii.  La toate vârstele, 
băieții cu DMD au oasele slabe, mai 
ales dacă urmează tratament cu 
steroizi. Ei au o densitate minerală 
osoasă  mai mică  și au un  risc 
crescut  de  fracturi (ruperea oaselor) 
comparativ cu populația generală.

Managementul	fracturilor	
oaselor	lungi
Dacă un băiat care încă merge are o 
fractură de picior, este necesară o 
fixare internă (acest lucru înseamnă 
intervenție chirurgicală pentru a  
stabiliza fractura cât mai repede 
posibil) pentru a relua mersul pe jos și 
să aibă șansa cea mai mare posibilă de 
a-și păstra mersul.

La băieții care nu mai merg, un picior 
rupt poate fi tratat în condiții de 
siguranță prin atele sau punere în 
gips, luând în considerare poziția 
funcțională a membrelor și posibila 
dezvoltare a contracturilor.

Sănătatea	oaselor		în	general
Tratamentul  cu steroizi  crește  riscul 
de fracturi ale coloanei vertebrale. 
Poate fi necesar ca densitatea osoasă 
să fie evaluată cu teste de sânge, 
scanări ale oaselor și alte investigații 
cu raze X (a se vedea Chenarul 7). 
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Chenarul 7 
Managementul	sănătăţii	
oaselor:
Factorii predispozanți pentru o sănătate 
osoasă deficitară sunt:

• Mobilitatea scăzută ( lipsa mișcării).

• Slăbiciunea musculară.

• Tratamentul cu steroizi.

intervenţii	posibile:
• Vitamina D - este necesară în cazul 

în care există o deficiență reală; 
suplimentarea ar trebui să fie luată în 
considerare la copii.

• Calciul - aportul cel mai bun este din 
dietă, dar suplimentarea ar trebui să 
fie luată în considerare în cazul în care 
dieta nu este adecvată, la sfatul unui 
dietetician.

• Bifosfonații – bifosfonații intravenoși 
sunt recomandați pentru fracturile 
vertebrale.



Deoarece problemele apar 
treptat, o abordare planificată și 
proactivă a îngrijirii respiratorii 
este posibilă bazându-ne pe 
supraveghere, profilaxie și intervenții 
corespunzătoare.

Supraveghere
Cât timp un băiat cu DMD  încă 
merge, evaluarea minimă a funcției 
pulmonare (cum ar fi măsurarea 
capacității vitale forțate [CVF] periodic) 
permite copilului să se familiarizeze cu 
echipamentele, iar echipei să evalueze 
funcția respiratorie maximă atinsă.

Evaluarea pulmonară este esențială 
după  pierderea mersului independent, 
și ar trebui să includă măsurarea CVF și 
debitului maxim de tuse. 

7.  Managementul complicaţiilor pulmonare - 
îngrijirea muşchilor respiratorii   
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Aspecte	importante	de	reţinut:
1.  Păstrați o copie  a celor mai recente 

teste respiratorii ale fiului dvs pentru 
a le arăta oricărui medic care are grijă 
de el.

2.   Fiului dvs  nu trebuie niciodată să i se 
administreze anestezice inhalatorii 
sau medicamentul succinilcolină.

3.  Funcția pulmonară a fiului dvs  ar 
trebui să fie verificată înainte de orice 
intervenție chirurgicală.  Este bine să 
se diagnosticheze problemele care nu 
sunt evidente, astfel încât acestea să 
poată fi tratate cu promptitudine.

4.  Fiul dvs  va  avea  nevoie de ajutor 
pentru a tuși și de antibiotice în cazul 
în care are o infecție respiratorie.

5.  Simptomele de hipoventilație  și 
de tuse slabă/ineficientă trebuie 
monitorizate și raportate medicului, 
pentru ca terapia să poate fi inițiată.

6.  Dacă nivelul de oxigen  al fiului dvs 
scade  atunci  când el este bolnav, 
medicul trebuie să fie foarte atent la 
administrarea oxigenului!



Este foarte important să fiți atenți 
la semnele care sugerează că fiul 
dumneavoastră ar putea avea 
probleme de respirație pe măsură ce 
înaintează în vârstă!

Adresați-vă medicului dacă fiul 
dumneavoastră:

• se confruntă cu o boală prelungită, 
în caz de infecții de căi  respiratorii 
superioare, aparent minore. 

• este mai obosit decât de obicei.

• are o respirație scurtă/dificilă, se 

poartă ca și cum nu poate respira 
sau are dificultăți în terminarea 
propozițiilor.

• are dureri de cap tot timpul sau mai 
ales dimineața.

• este de multe ori somnoros fără motiv.

• are probleme  cu somnul, se trezește 
foarte des, are probleme cu trezirea 
sau are coșmaruri.

• se trezește încercând  să respire sau 
spune că  își simte inima bătând.

• are probleme cu menținerea atenției.
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profilaxie	-		ce	putem	face?
Imunizarea  cu vaccinul antipneu-
mo cocic este indicată pentru copiii 
în vârstă de 2 ani și peste 2 ani. 
Imunizarea anuală cu vaccinul 
antigripal este indicată. Ambele pot fi 
administrate la persoanele tratate cu 
corticosteroizi.

Este esențial să vă mențineți la curent 
cu politicile de vaccinare deoarece 
acestea se pot modifica în mod regulat 
în funcție de noile amenințări, cum ar 
fi apariția gripei AH1N1 în 2009.

Dacă apar infecții respiratorii,  ar 
trebui să fie luată  în considerare 
administrarea de antibiotice, în plus 
față de  utilizarea asistării manuale și 
mecanice a tusei.

intervențiile	(acestea	necesită	
expertiză	specială)
Intervențiile depind de faza bolii. 
Mai întâi de toate, ar putea fi util să 
se folosească modalități de a crește 
cantitatea de aer care poate intra 
în plămâni prin respirație profundă 
(tehnici de umplere a  plamânilor). Pe 
măsură ce DMD progresează, tusea va 
deveni mai puțin eficientă și tehnicile 
de tuse asistată manual și mecanic 
pot fi de ajutor. Cu timpul, va fi nevoie 
de suport pentru respirația în timpul 
nopții  la început, și apoi mai târziu, 
și în timpul zilei (suport ventilator 
non-invaziv nocturn/diurn). Ventilația 
poate fi asigurată prin intermediul 
unui tub introdus chirurgical, în 

funcție de practica locală (acest lucru 
este  cunoscut sub numele de suport 
ventilator invaziv). 

O atenție deosebită la respirație este 
necesară în momentul  unei intervenții 
chirurgicale planificate (secțiunea 11).
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Chenarul 8 
ATeNţie	–	iMpORTANT
• În etapele tardive ale DMD, terapia 

cu oxigen suplimentar ar trebui să fie 
utilizată cu precauție.

• În timp ce terapia cu oxigen  poate 
aparent îmbunătăți nivelul scăzut de 
oxigen, folosirea oxigenului va masca 
cauza subiacentă, cum ar fi un plamân 
colabat sau respirație dificilă.

• Terapia cu oxigen poate inhiba reflexul 
respirator și poate conduce la retenția 
de dioxid de carbon.

• Tusea asistată manual și mecanic și 
suportul ventilator non-invaziv vor fi 
probabil necesare. Folosirea terapiei 
cu oxigen în locul acestora nu este 
recomandată și poate fi periculoasă.

• Dacă se administrează oxigen, și 
uneori este necesar acest lucru, atunci 
trebuie monitorizate foarte atent  
gazele sanguine și /sau trebuie acordat 
simultan ajutor pentru respirație.



Scopul îngrijirii inimii  în DMD este 
depistarea timpurie și tratarea 
deteriorării funcțiilor mușchiului inimii 
(de obicei cardiomiopatie -   implicarea 
mușchiului cardiac sau probleme de 
ritm cardiac ce conduc de exemplu 
la palpitații) care însoțesc de regulă 
evoluția afecțiunii.  Cum această 
deteriorare se produce adesea fără 
apariția unor simptome semnificative, e 
necesară supravegherea/monitorizarea 
funcției cardiace.

Supravegherea
•  Evaluarea inițială a funcției cardiace ar 

trebui realizată odată cu confirmarea 
diagnosticului, sau cel mai târziu 
până la vârsta de 6 ani. O evaluare 
minimă  ar  trebui să includă o 
electrocardiogramă (EKG) și o 
ecocardiogramă.

•  Evaluarea funcției cardiace ar trebui 
făcută cel puțin o dată la doi ani 
până la vârsta de 10 ani. Evaluări 
cardiace complete ar trebui făcute 
anual, începând cu vârsta de 10 ani, 
sau mai devreme dacă apar semne 
și simptome cardiace. Dacă testele 
cardiace noninvazive arată anomalii, 
este necesară supraveghere 
mai intensă, la fiecare șase luni 
și trebuie inițiat tratamentul 
medicamentos.

Tratamentul
•  Inhibitorii enzimei de conversie a 

angiotensinei (IEC) trebuie considerați 
ca prima linie de tratament. Alte 
medicamente precum betablocantele 
și diureticele sunt de asemenea 
potrivite.  

•  Tulburările ritmului cardiac trebuie 
investigate și tratate prompt. 

8.  Managementul complicaţiilor cardiace - 
 îngrijirea inimii

Aspecte	importante	de	reţinut:
• Inima fiului dvs trebuie verificată în 

mod regulat începând din momentul 
stabilirii diagnosticului.

• În DMD inima poate fi afectată înainte 
de apariția simptomelor.

• Asta înseamnă că fiul dumnevoastră 
poate avea nevoie de tratament chiar 
dacă nu are simptome de afectare 
cardiacă.

• Este bine să detectați problemele care 
nu sunt evidente, astfel ca ele să fie 
tratate cu promptitudine.

• Păstrați o copie a ultimelor teste 
cardiace făcute fiului dumneavoastră 
pentru a le arăta oricărui medic care îl 
va consulta.
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•  Persoanele care se află sub 
tratamentul cu steroizi au nevoie 
de atenție suplimentară din punct 
de vedere cardiovascular, în special 
monitorizarea hipertensiunii arteriale 
(presiunea crescută a sângelui). E 
posibil să fie nevoie de o ajustare a 
dozei de steroizi sau de adăugarea 
unui alt tratament (vezi Tabelul 1).
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Accesul la următorii specialiști poate fi 
necesar în diferite etape: un dietetician 
sau nutriționist, un logoped și terapeut 
al vorbirii și al deglutiției (înghițirii) și un 
gastroenterolog.                                          

Managementul	nutriției
•   Menținerea unui status nutrițional 
bun, pentru a preveni atât subnutriția 
cât și excesul ponderal, este esențială 
din momentul  diagnosticului, pe tot 
parcursul vieții. Este important ca 
greutatea corespunzătoare vârstei sau 
indexul de masă corporală pentru vârstă 
să fie menținut între percentilele 10 și 
85 ale graficelor naționale. Asigurați o 
dietă echilibrată care să cuprindă toate 
tipurile de alimente. 

•    Băieții ar trebui să aibă monitorizate 
regulat greutatea și înălțimea. Evaluarea 
de către un expert dietetician/nutriționist 
trebuie făcută dacă băiatul este 
supraponderal sau subponderal, dacă el 
ia sau pierde în greutate neintenționat, 
dacă ia greu în greutate, dacă sunt 
planificate intervenții chirurgicale majore, 
dacă are constipație cronică și/sau dacă 
are dificultăți la înghițire (disfagie). 

• Este recomandat ca persoanele cu 
DMD să primeasca supliment zilnic de 
vitamina D și minerale.

• Dacă are loc o pierdere în greutate, 
este important să se caute o problemă 
de înghițire și complicații ale altor 
sisteme, cardiac sau respirator. 

Managementul	deglutiției
 În ultimele stadii, slăbirea mușchilor 
gâtului poate duce la probleme de 
înghițire (disfagie), accentuând și mai 
mult problemele de nutriție. Acestea 
se instalează adesea foarte lent, făcând 
dificilă identificarea lor.

9.  Managementul gastrointestinal -  
nutriţie, deglutiţie şi alte aspecte 
gastrointestinale      

Aspecte	importante	de	reţinut:
• Greutatea și înălțimea fiului dvs ar trebui 

verificate la fiecare vizită la doctor.

• Este important ca fiul dvs să aibă o dietă 
echilibrată, care să includă cantitatea 
potrivită de calciu și vitamina D.

• Nutriționiștii și dieteticienii sunt membri 
importanți ai echipei de îngrijire a fiului 
dvs.

• Fiul dvs ar trebui evaluat dacă are 
probleme la înghițire.

• Un tub gastrostomic este o opțiune, după 
ce ați încercat alte moduri de menținere 
a greutății fiului dvs.
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• Testarea clinică și cu raze X 
(radiologică) a deglutiției  este necesară 
când sunt prezenți indicatori clinici de 
posibilă aspirație (ajungerea mâncării 
pe căile respiratorii) și mișcări reduse 
ale musculaturii de înghițire (simte 
că îi rămâne mâncarea în gât). Clinic 
putem avea: o pierdere neintenționată 
în greutate de 10% sau mai mult, sau 
o creștere în greutate insuficientă la 
copiii ce sunt în creștere, o prelungire 
a timpului necesar pentru alimentare 
(peste 30 de minute) sau mese însoțite 
de oboseală, salivație excesivă (curgerea 
salivei), tuse sau sufocare.

• Pneumonia cauzată de ajungerea 
lichidelor în plămâni (pneumonie 
de aspirație), un declin neașteptat 
al funcției pulmonare, febra de 
cauză necunoscută, pot fi semne ale 
problemelor de înghițire care necesită 
evaluare.

• În cazul problemelor de înghițire, un 
terapeut specializat ar trebui implicat 
pentru a oferi un plan de tratament 
individualizat. 

• Plasarea unui tub gastric trebuie 
oferită  când eforturile de menținere a 
greutății și consumul de lichide pe gură 
nu sunt suficiente. 

Alte	arii	ale	managementului	
gastrointestinal
Constipația și refluxul gastrointestinal 
(ce cauzează arsuri) sunt două 
dintre cele mai comune probleme 
gastrointestinale observate la 
persoanele cu DMD. Constipația apare 
de obicei la o vârstă mai mare și după 
operație. 

•  Laxativele și alte medicamente pot fi 
utile. Este important să fie consumată o 
cantitate suficientă de lichide. Creșterea 
cantității de fibre poate înrăutăți 
simptomele mai ales dacă nu este 
crescută cantitatea de lichide.

• Refluxul este tratat cu medicamentele 
adecvate. Antiacidele sunt prescrise 
în mod obișnuit copiilor aflați sub 
tratament cu steroizi sau bifosfonați pe 
cale orală.

•  Îngrijirea cavității bucale este un 
domeniu important și, deși nu a fost 
inclusă în consensul internațional 
publicat pe tema îngrijirii și 
managementului DMD, TREAT-NMD a 
dezvoltat recomandări ale experților 
pentru îngrijirea cavității bucale care 
sunt evidențiate în Chenarul 9.
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Recomandări	privind	îngrijirea	cavităţii	bucale

• Băieții cu DMD ar trebui să fie consultați de 
un medic dentist cu experiență extinsă, de 
preferat într-o clinică stomatologică. Acest 
dentist ar trebui să fie informat în legătură 
cu aspectele specifice de dezvoltare 
dentară și scheletală a băieților cu DMD și 
să colaboreze cu un ortodont bine informat 
și cu experiență.

• Îngrijirea  orală și dentară trebuie să se 
bazeze pe măsuri profilactice legate de 
menținerea unei bune igiene bucale și 
dentare.

• Sunt necesare dispozitive de asistare 
adaptate individual și ajutoare tehnice când 
forța  mușchilor mâinilor, brațelor și gâtului 
începe să scadă.

Chenarul 9 



Persoanele cu DMD pot avea un 
risc crescut de a dezvolta dificultăți  
psihosociale, cum ar fi tulburările de  
comportament și de învățare. 

Dificultățile de ordin social se pot 
datora provocărilor specifice  legate de 
anumite abilități, cum ar fi  înțelegerea 
cu ceilalți, judecarea situațiilor sociale și 
a perspectivelor, în timp ce consecințele 
DMD (cum ar fi limitările fizice) pot duce 
la izolarea și  retragerea socială,  accesul 
redus la activitățile sociale. Adesea 
băieții cu DMD își înțeleg afecțiunea mai 
mult decât își imaginează părinții lor. 

Este important să li se răspundă deschis 
la întrebări, dar răspunsurile vor fi în 
limitele de înțelegere pentru vârstă; 
e bine să răspundeți doar la ceea ce 
sunteți întrebat. 

 Nu toți cei ce au DMD prezintă 
dificultăți psihosociale, dar familia 
trebuie să fie atentă la următoarele 
aspecte:

• Întârziere în dezvoltarea limbajului, a 
capacității de înțelegere și a memoriei 
de scurtă durată.

• Problemele de învățare.

• Dificultăți legate de interacțiunea 
socială și /sau de legarea de prietenii.

• Anxietate/grijă.

• Există risc crescut de apariție a unor 
afec țiuni neurocomportamentale și de 
dezvoltare neurologică, incluzând afec        țiuni 
din spectrul autist, tulburare de hiper    -
activitate cu deficit de atenție (ADHD)  și 
tulburare obsesiv-complusivă (TOC).

• Pot să apară probleme de adaptare 
emoțională și depresie.

• Comportament opozițional/
argumentativ și probleme de 
temperament.

•  În plus, există o rată crescută a 
episoadelor depresive în rândul 
părinților copiilor cu DMD.

10.  Managementul psihosocial - 
intervenţii pentru tulburările  
de comportament şi de învăţare

Aspecte	importante	de	reţinut:
• Sănătatea psihosocială a fiului și a 

familiei dvs este importantă.

• Fiul dvs prezintă un risc crescut pentru 
a dezvolta dificultăți psihosociale.

• Cea mai bună cale de a controla 
problemele psihosociale este de 
a le identifica din timp și a începe 
tratamentul.

• Tulburările de limbaj și dificultățile 
școlare permanente sunt frecvent 
întâlnite în DMD și pot fi ameliorate cu 
evaluare și tratament corespunzător.

• Problemele de învățare din cadrul 
DMD  nu sunt progresive, cei mai mulți 
băieți reușind să le depășească dacă 
primesc ajutor de specialitate.
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• Cele mai importante probleme sunt legate 
de dezvoltarea limbajului, memoria verbală 
pe termen scurt și prelucrarea fonologică, 
precum și cele legate de afectarea QI -ului 
și de tulburările specifice de învățare. 
Acestea nu afectează toți copiii cu DMD, 
dar ele ar trebui identificate și tratate dacă 
sunt identificate.

• Îndrumarea către un terapeut logoped 
pentru evaluarea vorbirii și limbajului și 
pentru tratament este necesară în cazul în 
care sunt suspectate probleme de acest gen.  

• Exercițiile pentru mușchii implicați în 
vorbire și ajutor pentru articularea 
cuvintelor sunt adecvate și necesare 
pacienților cu   dificultăți în acest domeniu. 
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evaluări
Deși nevoile fiecărui copil sunt diferite, 
momentele cruciale în care trebuie 
făcute  evaluările sunt: în momentul 
diagnosticului sau foarte aproape de 
acesta (o fereastră de 6 – 12 luni pentru 
unele evaluări poate fi benefică pentru 
a permite adaptarea după aflarea 
diagnosticului), înainte de începerea 
școlii și în urma  unei schimbări în 
activitatea funcțională. 

• Ar trebui evaluate: domeniile de 
ajustare emoțională și adaptare, de 
dezvoltare a capacității de învățare în 
concordanță cu vârsta, de dezvoltare  a 
vorbirii și limbajului, prezența posibilă a 
afecțiunilor din spectrul autist.

• Asigurarea sănătății psihosociale a 
persoanei cu DMD, a părinților și 
rudelor ar trebui să facă parte din 
rutina îngrijirii pentru  DMD.

intervenții	de	îngrijire	și	sprijin
• Un coordonator al programului de 

îngrijire poate fi o persoană crucială în 
această situație: aceasta poate servi 
drept persoană de contact pentru 
familie și poate deveni o persoană de 
încredere. Poate fi chiar neurologul 
dvs!

• Intervenția proactivă este esențială 
pentru a ajuta la evitarea problemelor 
sociale și a izolării sociale care pot 
apărea în contextul DMD. Exemple 
de astfel de intervenții utile includ 
creșterea gradului de conștientizare 
și educație despre DMD în școală și 
printre colegi, asigurarea participării 
la activități sportive adecvate, tabere, 
internet și  alte activități.

  Ar trebui să fie dezvoltat un program 
de instruire individualizat  pentru 
a aborda potențialele probleme de 
învățare și pentru a modifica activitățile 
care s-ar putea dovedi  dăunătoare 
pentru mușchii copilului (de exemplu 
educație fizică), consumatoare de 
energie / obositoare (de exemplu 
mersul pe  distanțe lungi pentru a lua  
masa de prânz), nesigure (de exemplu 
activitățile pe terenul de joacă), precum 
și aspecte legate de accesibilitate.

• Este important să vă asigurați că școala 
este pe deplin informată cu privire 
la DMD. Trebuie să împărtășiți cu ei 
toate informațiile pe care le aveți și să 
identificați persoana din școală care 
este acolo pentru a sprijini copiii cu 
nevoi suplimentare.
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• Este necesar și de o importanță majoră 
să încurajați independența și implicarea 
copiilor în luarea deciziilor. 

• Accesul la servicii paliative de îngrijiri 
este necesar pentru a ușura sau 
preveni suferința și pentru a îmbunătăți 
calitatea vieții. 

psihoterapia	și	intervenția	
medicamentoasă
Există tehnici variate pentru a 
ajuta în diverse probleme. Acestea 
includ instruire pentru părinți, în 
încercarea de a face față tulburărilor 

de comportament și conflictelor, 
terapia individuală sau familială sau 
intervenții comportamentale. Analizele 
comportamentale aplicate pot fi de 
ajutor în anumite aspecte legate de 
autism.

Există medicamente ce pot fi luate, 
sub supraveghere, pentru depresie, 
agresivitate, TOC sau ADHD, atunci 
când aceste probleme au fost 
diagnosticate în mod specific de către 
medicii specialiști.
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Vor exista diverse situații, unele legate 
de DMD (de ex. biopsia musculară, 
intervenția chirurgicală pentru 
contracturi articulare, chirurgia spinală 
sau gastrostomia), altele fără legatură 
(de ex. cazuri chirurgicale acute), în care 
anestezia generală poate fi necesară. 

   De asemenea, trebuie luată în 
considerare nevoia de administrare 
intravenoasă a dozelor stres de steroizi 
/ continuării tratamentului cu steroizi pe 
parcursul intervenției prin administrarea 
intravenoasă, în cazul persoanelor 
tratate cu steroizi acasă. 

Agenți	anestezici	 
și	alte	considerente	pentru	
îngrijirea	operatorie	sigură
• Întotdeauna există riscuri în 

administrarea anestezicelor și sunt 
considerații speciale în DMD pentru 
a permite administrarea sigură a 
anestezicelor, cum ar fi folosirea doar a 
anestezicelor  intravenoase și evitarea 
anumitor medicamente.                                                            

• Reducerea pierderii de sânge este 
importantă, mai ales în intervențiile 
chirurgicale majore precum fuziunea 
spinală.

Considerente	cardiace
• O ecocardiogramă și o 

electrocardiogramă trebuie efectuate 
înainte de anestezia generală. 

11.  Consideraţii privind intervenţiile chirurgicale

Aspecte	importante	de	reţinut:
• Întotdeauna există riscuri cu anestezia, 

totuși  măsuri speciale în DMD pot 
permite administrarea mai sigură 
a anestezicelor, cum ar fi folosirea 
doar a anestezicelor intravenoase și 
evitarea absolută a medicamentului 
numit succinilcolină.

• Evaluarea corectă a inimii și plămânilor 
este importantă când planificați o 
intervenție chirurgicală.

• Asigurați-vă că toți medicii sunt 
informați corespunzător despre DMD 
și despre toate medicamentele pe care 
le primește  fiul dvs.
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• Pentru anestezie locală, ar trebui 
realizată o ecocardiogramă dacă există 
un rezultat anormal obținut anterior.

Considerente	respiratorii
• O evaluare preoperatorie a funcțiilor 

respiratorii într-un centru medical 
familiarizat cu DMD este foarte 
importantă. Ar putea fi necesară 
pregătirea preoperatorie pentru 
ventilație non-invazivă și tuse asistată, 
și  de asemenea  pentru intervenții 
specializate.

• Kinetoterapeuții ar trebui implicați 
întotdeauna când o persoană cu DMD 
suferă o intervenție chirurgicală.

• Planificarea, evaluarea și 
managementul proactiv al riscurilor 
reprezintă cheia unei intervenții 
chirurgicale sigure în DMD.
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Dacă trebuie să mergeți la spital într-o 
situație de urgență, trebuie să nu uitați să 
dați informații despre:

• Diagnosticul de DMD, medicația 
curentă, prezența oricărei complicații 
respiratorii sau cardiace, precum și 
persoanele care pot fi consultate sau 
pot oferi informații medicale în legătură 
cu afecțiunea; toate acestea trebuie 
comunicate unității de primire.

Steroizii
Consumul cronic de steroizi trebuie 
menționat clar. Spuneți personalului de 
cât timp urmează tratamentul cu steroizi 
fiul dvs și dacă a omis vreo doză. Este de 

asemenea important să informați medicii 
și în cazul în care fiul dvs a urmat în trecut 
un tratament cu steroizi.                                     

• Steroizii reduc răspunsul la stres așa 
că un nivel crescut de steroizi poate fi 
necesar când persoanele care folosesc 
cronic steroizi nu se simt bine.

• Steroizii pot crește riscul de ulcer 
gastric.

• Rareori, pot apărea alte complicații 
acute.

fracturile	osoase
Băieții cu DMD au un risc mai mare al 
fracturilor osoase, iar fracturarea osului 
de la un  picior poate însemna că va fi 
dificil să reînceapă să meargă dacă deja 
există mari dificultăți la mers. Anunțați 
kinetoterapeutul și restul echipei de îngri-
jire în cazul unei fracturi pentru a se putea 
consulta cu chirurgii dacă este necesar.

• Operația este adesea o opțiune mai bună 
decât fixarea în gips pentru un picior 
fracturat, dacă pacientul încă merge.

• Opinia kinetoterapeutului este esențială 
pentru a vă asigura că băiatul revine pe 
picioare cât mai curând posibil.

• Dacă osul fracturat este o vertebră (os 
al coloanei vertebrale) ce provoacă 
durere la nivelul spatelui, consultația 
unui ortoped sau a unui endocrinolog 
este necesară pentru a se asigura  
tratamentul potrivit (vezi Secțiunea 6).

12. Consideraţii privind îngrijirea de urgenţă 

Aspecte	importante	de	reţinut:
• Este foarte posibil ca dvs să știți mai 

multe despre DMD decât medicii din 
secția de urgență.

• Avertizați medicul sau personalul 
de îngijire că fiul dumneavoastră ia 
steroizi.

• Dacă fiul dvs  are o fractură, insistați 
ca ei să vorbească cu medicul sau 
kinetoterapeutul dvs.

• Dacă puteți, aduceți copii ale ultimelor 
teste făcute de fiul dvs, cum ar fi CVF 
sau FEV.

• Dacă scade nivelul de oxigen al fiului 
dumneavoastră, medicul trebuie să fie 
foarte atent când administrează oxigen 
sau medicație sedativă.
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probleme	respiratorii
Încercați să notați sau rețineți care 
au fost rezultatele ultimelor teste 
respiratorii (CVF). Această informație 
poate fi folositoare pentru doctorii care 
vă evaluează fiul dacă acesta prezintă o 
afecțiune  acută.

Principalele riscuri în cazul problemelor 
respiratorii apar când CVF și forța tusei 
scad. Astfel:

• Poate fi necesar ajutor pentru eliminarea 
secrețiilor.

• Poate fi necesar să-l ajutați să tușească.

• Antibioticele pot fi necesare.

• Uneori este nevoie de asistență 
ventilatorie.

• Riscul ca mușchii respiratori să aibă 
nevoie de sprijin suplimentar în timpul 
unei infecții poate fi ridicat la persoanele 
cu funcții respiratorii la limită. Se va 
acorda atenție în cazul folosirii opiaceelor 
sau a altor sedative precum și la folosirea 
oxigenului fără ventilație, deoarece există 
riscul de a crește dioxidul de carbon 
la persoanele care au afectată forța 
mușchilor respiratori.

• Dacă ventilația nocturnă este deja 
folosită, atunci accesul la ventilator este 
esențial în orice eveniment acut. Pentru 
cei care sunt deja asistați ventilator echipa 
responsabilă cu îngrijirea respiratorie 
trebuie implicată cât mai curând posibil. 

Dacă aveți un ventilator  (sau alt aparat 
similar) este o idee bună să-l luați cu dvs la 
spital!

funcția	cardiacă
Încercați să notați sau rețineți care 
au fost rezultatele ultimelor teste ale 
funcției cardiace (fracția de ejecție 
ventriculară: FEV) și dacă este cazul, 
ce medicație cardiacă primește fiul dvs 
și ce medic cardiolog îl monitorizează. 
Aceste informații pot fi extrem de utile 
pentru medicii de la departamentul de 
urgență!

•  Cunoașterea riscului de tulburări de 
ritm cardiac sau cardiomiopatie este 
importantă.

 Riscurile anesteziei (vezi Secțiunea 11) 
trebuie luate în considerare în toate 
cazurile ce necesită intervenții chirurgicale 
sau sedare.
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ADHD tulburare de hiperactivitate cu deficit 
de atenţie (prescurtare  din engleză: 
attention deficit hyperactivity 
disorder)

AiNS antiinflamatoare nonsteroidiene 
(medicamente care sunt folosite la 
eliminarea durerii, dintre care cele 
mai cunoscute sunt ibuprofenul-
nurofenul, diclofenacul şi 
naproxenul)

AlT alanin  aminotransferaza (enzimă 
hepatică-transaminază)

AST aspartat  aminotransferaza (enzimă 
hepatică- transaminază)

Ck creatinkinaza (o enzimă  cu nivel 
crescut  în sânge în DMD şi în alte 
forme de distrofie musculară)

CVf capacitate vitală  forţată (un test al 
puterii muşchilor respiratori)

DEXA absorbţiometrie cu  raze  X cu 
energie duală  (un  test  efectuat  
pentru  a  verifica  puterea  
oaselor)  –  numit  deasemenea 
DXA (prescurtare  din engleza: dual 
energy  X-ray  absorbtiometry)

DMD distrofie musculară  Duchenne

EkG electrocardiograma (testul principal 
ce evaluează  ritmul cardiac) 

feV fracţie de ejecţie ventriculară (unul 
din testele principale ale funcţiei 
cardiace)

IEC inhibitori ai enzimei de conversie a 
angiotensinei (sunt folosiţi pentru 
a controla problemele  cardiace şi 
tesiunea arterială crescută )

iV intravenos (în venă)

kg kilogram

l litru

mg miligram

nmol nanomol

OGGP orteză genunchi-gleznă-picior 
(orteze lungi pentru picior care 
pot fi folosite mai ales în perioada 
în care  mersul  începe  să  devină  
imposibil  şi  ulterior  pentru  a  ajuta  
la  prelungirea  perioadei  în  care 
mersul este posibil)

OGP orteze gleznă-picior (orteze care sunt 
folosite pentru a controla hipertonia 
la nivelul gleznelor)

TA tensiunea arterială

TOC tulburare obsesiv-compulsivă

TBC tuberculoza

Abrevieri
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A
Adductorii	genunchiului	
muşchii care ţin genunchii împreună

Atelectazie
pierderea parţială/totală a conţinutului de aer 
dintr-un teritoriu pulmonar

B
BipAp  -		bi	
două căi; 

PAP
presiunea aerului pozitivă - dispozitiv medical 
folosit la menţinerea expansiunii pulmonare

C
Capacitate	vitală	forţată 
volumul maxim de aer ce poate fi expirat după o 
inspiraţie maximă

Cardiomiopatie 
deteriorarea   funcţiei   muşchiului   cardiac  –   
cunoscută  de asemenea  sub numele de ”boala 
muşchiului inimii”

Cifoscolioza 
o curbare/deviere anormală a coloanei vertebrale 
în două planuri: deviere laterală-scolioza şi 
deviere cu convexitatea posterioară – cifoza

Contractura 
rigiditate la nivelul  articulaţiei  care duce la 
fixarea acesteia într-o poziţie particulară sau 
limitează amplitudinea mişcărilor la nivelul acelei 
articulaţii

D
DEXA   
vezi lista de abrevieri

Disfagie  
probleme de înghiţire

Distrofinopatii	
termen  folosit  pentru  a descrie toate  tipurile  

de  afecţiuni  cauzate  de  modificări  la nivelul  
genei distrofinei 

E
ecocardiograma	(”echo”) 
metoda folosită pentru a evalua  structura inimii.  
Este de asemenea cunoscută sub denumirea de 
”ecografie cardiacă” şi oferă imagini ale activităţii  
inimii.

electrocardiograma	(eKG) 
Metoda  folosită  pentru  evaluarea  activităţii 
electrice  a  muşchiului cardiac. EKG-ul  
presupune  fixarea  pe  piept  a  unor  electrozi  
pentru  a  înregistra semnalele  inimii.

electromiografia 
Un  test ce măsoară semnalele  electrice 
provenite de la muşchi şi poate indica dacă 
este vorba despre o afecţiune  musculară sau a 
nervilor periferici.

etiologie  
Cauză

evenimente	trombolitice  
Formarea unui cheag (tromb) într-un vas de 
sânge care se desprinde şi este purtat de fluxul 
sanguin şi blochează un alt vas

exerciţii	excentrice  
Exerciţii  cum ar  fi coborârea scărilor  sau  săritul  
la  trambulină care implică mai degrabă alungirea 
decât contracţia muşchilor

F
fuziune	spinală	anterioară  
Un mod de a corecta scolioza printr-o abordare 
anterioară

G
Gastrită/reflux	gastro-esofagian 
Apare când muşchiul care uneşte  esofagul 
(tubul de înghiţire care porneşte de la gură) şi 
stomacul se deschide singur sau nu se închide 
corespunzător şi conţinutul stomacului urcă în 

Lista termenilor pe care i-aţi putea întâlni 
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esofag. Denumită de asemenea reflux acid sau 
regurgitare acidă din cauză că sucurile digestive, 
numite acizi, urcă împreună cu mâncarea.

Gastrostomie 
Deschidere chirurgicală în stomac, în cazul nostru 
pentru a introduce un tub de hrănire uneori 
menţionat sub denumirea de GEP (gastrostomie 
endoscopică percutanată)

H
Hipercapnie   
Nivel ridicat de dioxid de carbon în sânge

Hipertensiune		
Presiune crescută a sângelui

Hipoventilaţie 
Eficacitate respiratorie redusă prin scăderea 
capacităţii de ventilare

Hipoxemie  
Nivel scăzut de oxigen în sânge

Holter	 
Metodă folosită pentru înregistrarea EKG 
continuă, timp de 24 ore în mod ambulator

I
index	de	masă	corporală 
Relaţia  dintre  greutate şi înălţime  obţinută prin 
formula:  greutatea  în  kg împărţită la înălţimea 
la pătrat  în metri

intoleranţa	la	glucoză 
Defineşte o stare prediabetică asociată cu 
rezistenţa la insulină

M
Manevra/semnul	lui	Gowers 
Un semn de slăbiciune a muşchilor din jurul 
şoldurilor şi partea de sus a gambei. Ea descrie 
modul în care cineva cu slăbiciune la nivelul 
acestor muşchi se ridică de la podea, având nevoie 
să se întoarcă cu faţa în jos, să îşi depărteze 
picioarele şi să îşi sprijine mâinile pe coapse pentru 
a se ridica. Se observă în mod obşnuit în DMD, dar 
şi în alte afecţiuni care   determină slăbiciune la 
nivelul aceloraşi grupe musculare și pot determina 
apariţia manevrei Gowers.

Mioglobinurie 
Prezenţa mioglobinei în urină ca un semn al 
distrugerii musculare  (urina se colorează ca şi 
coca-cola  deoarece ea conţine produşii reziduali 
ai distrugerii proteinelor  musculare.)

Mozaicism	al	liniei	germinale 
Situaţie în care celulele din gonade, din care 
se vor dezvolta celulele  germinale (ovule  şi  
spermatozoizi)  sunt  un  amestec  de  două  
tipuri  de celule  diferite din punct de vedere  
genetic

O
Osteopenia/	osteoporoza 
Densitate minerală osoasă scăzută

Oximetrie	 
Măsurarea oxigenului din sânge cu ajutorul unui 
dispozitiv care face detectarea prin piele

P
palpitaţii	 
Perceperea bătăilor anormale ale inimii

pneumonie	de	aspiraţie  
Pneumonia cauzată de iritaţie sau bacterii prin 
pătrunderea conţinutului stomacului în plămâni 
din cauza unei tulburări de deglutiţie

profilaxie	
prevenire

R
Rabdomioliză
Distrugere a muşchiului

Reacţie	de	tip	hipertermie	malignă 
Un  răspuns  la  anestezie  care  determină o  
temperatură crescută şi  care  poate reprezenta  
un pericol vital

Recrutare	de	volum  
Creşterea volumului de aer inspirat în plămâni cu 
ajutorul unui dispozitiv care ajută  plămânii  să  
se  extindă.  Aceste  dispozitive  includ  pungile 
AMBU și in-exsuflatoarele. Ventilatoarele pot 
fi de asemenea  utilizate pentru creşterea 
volumului.
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Relaxante	musculare	depolarizante 
Medicamente care scad tonusul muscular prin 
acţiunea asupra receptorilor musculari implicaţi 
în depolarizare

S
Scale	ale	funcţiei	motorii 
Teste  care  sunt  folosite  pentru  a  evalua  
performanţa  motorie  într-un  mod standardizat

Scolioză	 
Curbarea coloanei vertebrale

Stadiile		Tanner 
Definesc  dezvoltarea  pubertăţii pe baza  
caracterelor sexuale externe primare şi 
secundare, cum ar fi dimensiunea sânilor, 
organelor genitale şi dezvoltarea părului pubian

Starea		de	referinţă/bază	 
Nivelul de la care se pleacă şi cu care se compară 
alte testări

Studiu	videofluoroscopic  
Instrument de evaluare pentru a vizualiza şi 
determina natura şi amploarea unei probleme 
de înghiţire orofaringiană. Se face o înregistrare 
video cu raze X în timp ce copilul înghite 
mâncarea.

T
Tenotomie  
Intervenția chirurgicală la nivelul unui tendon

Test	imunoblot 
Un mod de a măsura cantitatea de distrofină din 
muşchi

Tinea  
O infecţie fungică a  pielii

Traheostomie  
Procedură  chirurgicală  la nivelul  gâtului  pentru  
a  deschide  o cale respiratorie  directă  printr-o 
incizie  la nivelul  traheei

Trăsături	cushingoide   
Termen folosit pentru a descrie faţa rotundă 
sau ”faţa cu aspect de lună plină” care poate să 
apară la persoanele care iau steroizi. (Aceasta 
poate fi evidentă chiar  dacă  nu  are loc creştere 

în  greutate  şi  poate  fi  dificil  de  controlat  fără 
schimbarea  schemei de glucocorticoizi sau a 
dozei utilizate)

u
unghiul	lui	Cobb
Măsurarea  unghiului scoliozei folosind 
radiografia coloanei vertebrale

V
Varus	
Rotaţia internă a piciorului datorată unui  
dezechilibru al muşchilor piciorului
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Fotografiile utilizate în acest ghid au fost oferite de Duchenne Parent Project Netherlands, 
MDA, PPMD, Parent Project Czech Republic și Treat NMD. Mulțumim copiilor și familiilor 
care au permis utilizarea acestor fotografii. MDA, PPMD, Treat NMD și UPPMD au fost direct 
implicate în elaborarea acestui ghid.

Dacă aveți întrebări sau comentarii în legătură cu informațiile cuprinse în acest ghid,  
vă rugam să contactați: www.distrofiimusculare.ro sau 
Dr. N. Butoianu la adresa: nbutoianu@yahoo.com.


