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Coroczna konferencja organizowana przez włoski Parent Project to
wyjątkowe spotkanie łączące osoby z dystrofiami mięśniowymi Duchenne’a
i Beckera i ich rodziny, partnerów przemysłu farmakologicznego, liderów
naukowych oraz dostawców usług medycznych.
Prawie 600 rodzin z Włoszech i całego świata zbiera się, aby dowiedzieć się
o najnowszych postępach w walce z dystrofią. Lekarze, naukowcy
i organizacje zrzeszające pacjentów z wielu krajów wymieniają swoje
doświadczenia by razem tworzyć jak najlepsze warunki leczenia i wsparcia
zarówno pacjentów jak i rodzin.
To dla społeczności DMD/BMD okazja na dialog twarzą w twarz o chorobie.
Występują nie tyko lekarze, przedstawiciele koncernów farmakologicznych,
ale i rodzice, a nawet sami pacjenci. Poruszane są nie tylko tematy leczenia,
czy usprawniania pacjentów, ale również ich codziennych zmagań.
Poprzez korzystanie z otwartych kanałów komunikacji (transmisja live, media
społecznościowe) organizatorzy chcą położyć podwaliny dla przyszłej
współpracy i kształtować powszechne zrozumienie pełnego obrazu dystrofii.

Wydarzenie było realizowane pod patronatem Parlamentu
Europejskiego, oraz przy wsparciu wielu Uniwersytetów,
i Organizacji pozarządowych.

Hasłem tegorocznej konferencji było: „Kto marzy ten sięga wysoko – zarówno
w badaniach jak i w życiu”
Natomiast głównymi tematami były: postęp badań i wyzwania samodzielnego
życia. Istotne jest, aby w dalszym ciągu wspierać badania, ale równie ważne
jest, aby pracować nad wyższą jakością życia.
"Ci, którzy marzą sięgają wysoko: w badaniach i w życiu" to hasło imprezy,
symbolizujące motywację pracach badaczy zaangażowanych w poszukiwaniu
lekarstwa, ale także siła dzieci i młodych ludzi, którzy zachowują się na
odwagę projektować i budować swoją przyszłość.
Prace rozpoczęły się dla rodzin już w piątek po południu w serii grup
skoncentrowanych na wybranych tematach, skupionych na kwestiach ściśle
związanych z codziennym życiem, doświadczeniami rodziców i dzieci: od
fizjoterapii, obowiązującego prawa dotyczącego opieki i praw osób
niepełnosprawnych, po naukę tworzenia pozytywnych, wspierających relacji
między rodzeństwem oraz między rodzicami i dziećmi.
W tym czasie przedstawiciele Parent Project z całego świata prowadzili
obrady za zamkniętymi drzwiami. Część z nich dotyczyła planowanych
działań na rzecz społeczności DMD/BMD, aktualnych badań klinicznych, jak
i tworzenia nowych wytycznych i standardów. W części tych obrad można
było uczestniczyć za pośrednictwem dostępu on-line.

W sobotę i niedzielę, miała miejsce główna część konferencji. Koncentrowała
się ona na rozwoju w dziedzinie badań naukowych. Pierwsza sesja była
poświęcona badaniom będących w fazie przed-klinicznej. Przedstawiono tam
niektóre bardzo innowacyjne podejścia mające na celu "korygowania"
mutacji, które powodują dystrofię: terapię genową, edycję genomu
(rewolucyjny i tak szerokiej dyskusji "wytnij i wklej genetyczna "), oraz
najnowsza generacja cząsteczek antysensownych stosowanych w exon
skipping. Wszystkie metody, które są aktualnie wciąż badane w laboratorium.
Niektóre są odkryte niedawno, ale za to inne są gotowe do wprowadzenia ich
w fazę testów klinicznych w 2017 roku.
Nacisk został następnie przesunięty na aktualizacje dotyczące trwających
badań klinicznych na arenie międzynarodowej. W ciągu ostatniej dekady
nastąpił gwałtowny rozwój badań nad translacją w DMD. Obecnie ponad 50
projektów badawczych dotyczących nowych metod terapeutycznych na
świecie jest na etapie przejścia w kliniczną fazę badania, z czego około
jedna trzecia badań zostanie uruchomiona we Włoszech.

Cząsteczki opracowywanych terapii są różnorodne, od najbardziej
uniwersalnych strategii, takich jak te, które mają na celu zwalczanie stanów
zapalnych i zwyrodnień tkanki mięśniowej (w tym mięśni oddechowych
i serca) jak i te, mające na celu produkcję dystrofiny (białko brakuje w DMD
chorych mięśni), aż do tych najbardziej pożądanych, których celem jest
„naprawienie" niektórych mutacji występujących w populacji pacjentów
DMD/BMD.
Jednym z rezultatów tak szerokich prac naukowych jest fakt, że na dzień
dzisiejszy 25 leków zostały uznanych jako lek sierocy dla pacjentów
z dystrofią, a dwa otrzymały zgodę na wejście na rynek.

Pierwszy – Translarna (Ataluren), uzyskał w 2014 roku warunkowe
dopuszczenie do obrotu przez EMA (Europejska Agencja Leków). We Włoszech
stosowanie leku Translarna jest uregulowane prawnie dla pacjentów
ambulatoryjnych DMD w wieku od lat pięciu wzwyż z mutacją nonsens.
To mutacja, która jest obecna u 10-13% populacji Duchenne’a.
Drugi lek - ExonDys51 - otrzymał natomiast warunkowe dopuszczenie do
obrotu przez FDA (Agencja dopuszczająca leki do obrotu w USA) w 2016 roku
do Stanów Zjednoczonych. Ponadto cząsteczka ta jest skierowana do dobrze
określonych mutacji, które łącznie występują u 13% populacji z dystrofią
mięśniową.
To bardzo ważne osiągnięcia, ale wciąż jest to za mało dla pacjentów, którzy
mają wysokie oczekiwania od trwających badaniach klinicznych. Podczas
konferencji zostały omówione również bardzo ważne aspekty badań
klinicznych takie jak czas, koszty badań klinicznych, trwałości i dostępności
ewentualnych przyszłych innowacyjnych metod leczenia oraz koszty
poniesione przez społeczności, rodziny opiekujące się osobami z dystrofią
mięśniową Duchenne'a i Beckera. Omówiono te wszystkie zagadnienia
podczas otwartych rozmów w których udział wzięły wszystkie zaangażowane
strony: naukowcy, lekarze, firmy farmaceutyczne, instytucje, agencje
regulacyjne, a przede wszystkim pacjenci i ich rodziny.

Łącznie około 100 tysięcy cząsteczek, terapii jest w fazie badań klinicznych,
a tylko 7% zbliża się do momentu wejścia na rynek. Średnie wydatki związane
z wyprowadzeniem pojedynczego leku na rynek wynoszą ponad 2 mld euro,
a okres od pierwszych dni badań w laboratorium do pełnej akceptacji leku
dla pacjentów na świecie to od 10 do 15 lat. Bardzo wysokie koszty wynikają
między innymi z obowiązku opłacenia przez twórcę leku który odniósł
powodzenie i wszedł na rynek, części kosztów wszystkich innych cząsteczek,
które na rynek nie weszły.
Wiele firm uważa odpowiednie zaprojektowanie badań klinicznych za dobrą
szansę na sukces, w tych priorytetowych dążeniach niezbędne jest
nawiązanie dialogu z pacjentami poprzez organizacje reprezentujące ich
i włączyć je jako specjalistów.
„Mając lek, który pozwala pacjentowi z dystrofią na zwykły, prosty krok
umożliwiamy mu pokonać większość w mieście, wyjść z domu, pracować,
bawić się, studiować", powiedział Stefano Mazzariol, wiceprezes włoskiego
Parent Project

"W ciągu ostatnich 10-15 lat badania poczyniły wielkie postępy i perspektywa
chłopców z DMD zmienia się radykalnie, z wyraźną poprawą jakości życia.
Stało się to możliwe dzięki całej społeczności dystrofii, a także dzięki pracy
każdego rodzica angażującego się na rzecz swojego dziecka jak
i społeczności” - Luca Genovese, przewodniczący włoskiej Parent Project
- Chociaż nauka ponosi wymierne rezultaty, nie są one jeszcze
wystarczające, satysfakcjonujące nas, rodziców i chłopców. Z tego powodu
ważne jest, aby kontynuować wysiłki w celu rozszerzenia badań. Ponadto
ważne są aspekty nie tylko czysto medyczne. To właśnie tworzenie
niezależnego życia osób niepełnosprawnych, jest tym tematem, któremu
została przeznaczona znacząca przestrzeń konferencji.
Na tej sesji chłopcy z DMD będący aktywnymi podopiecznymi włoskiej Parent
Project oraz zaangażowani w różne projekty sportowe, jak i społeczne
prowadzili dyskusje na temat doświadczeń i rozwiązań w zakresie autonomii
i niezależnego życia.

OPIEKA KARDIOLOGICZNA – Kathi Kinnet


W DRUGIEJ POŁOWIE ROKU 2017 ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE REKOMANCJE PPMD
DOTYCZĄCE OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ NAD DZIEĆMI Z DMD/BMD

Obecnie opublikowano na ten temat 3 artykuły naukowe w The Lancet
– recenzowanym naukowym czasopiśmie medycznym, jednym z najwyżej cenionych
na świecie.

OPIEKA KARDIOLOGICZNA
W dystrofii mięśniowej, serce zazwyczaj jest już
uszkodzone zanim pojawią się pierwsze objawy.
Również mimo braku objawów lekarz może zlecić leki
mające na celu wspomaganie pracy serca i jego ochronę.
Niektóre metody leczenia w dystrofii, takie jak
stosowanie sterydów, mogą wpłynąć na stan serca
pacjentów z DMD.

Dlatego niezwykle ważne jest, by raz, dwa razy do roku
zgłosić się na kontrolę do kardiologa.

OPIEKA KARDIOLOGICZNA
Dystrofina znajduje się nie tylko w mięśniach
szkieletowych. Jej obecność wykryto między innymi
w mięśniach gładkich, mięśniu sercowym, mózgu i nerkach.
Brak dystrofiny, spadek jej ekspresji w mięśniu sercowym
może powodować
• Zmniejszenie sprawności serca
• Kardiomiopatię
• Niewydolność serca

OPIEKA KARDIOLOGICZNA
KARDIOMIOPATIA
•

To choroba dotycząca mięśnia sercowego

•

Serce ulega zniszczeniu w wyniku braku dystrofiny

•

Niewydolność serca jest rezultatem kardiomiopatii

•

Czekanie z leczeniem niewydolności aż do momentu
wystąpienia symptomów choroby – to zdecydowanie za późno!

OPIEKA KARDIOLOGICZNA
Następujące objawy mogą świadczyć o początkach problemów z sercem:


dziecko jest bardziej zmęczone niż zwykle



utrata wagi



wymioty



ból brzucha



trudności z zasypianiem



zmęczenie przy wykonywaniu codziennych czynności



ból w klatce piersiowej

OPIEKA KARDIOLOGICZNA
Mięsień serca staje się z wiekiem słabszy i nie pompuje prawidłowo krwi.
Oto kilka badań, które mogą pomóc w wykryciu zaburzeń pracy serca:


Echokardiografia (echo serca, usg serca) - technika diagnostyki obrazowej
polegająca na badaniu struktur serca i dużych naczyń krwionośnych za
pomocą ultradźwięków.

TYLKO GDY DZIECKO ŹLE ZNOSI REZONANS MAGNETYCZNY!


Rezonans magnetyczny serca (cMRI) - Jest techniką wymagającą więcej
czasu (badanie trwa od 30 minut do 90 minut) i służy w kardiologii głównie
do diagnostyki patologii obecnych w mięśniu sercowym takich jak: stany
zapalne, kardiomiopatie, ocena obszarów niedokrwienia. Daje bardziej
szczegółowy obraz funkcjonowania serca i struktury serca.

OPIEKA KARDIOLOGICZNA
Pacjenci z DMD mogą mieć również zaburzenia tętna lub rytmu pracy
serca. Badaniami które pomagają ocenić te zaburzenia są:


Elektrokardiografia (EKG) - sprawdza tętno i rytm serca. Badanie
polega na przyklejeniu elektrod do klatki piersiowej dziecka
i zmierzeniu szybkości i rytmu serca.

Zaburzenia rytmu mogą być pod następującymi postaciami:
•

Tachykardia: tętno jest zbyt duże; jest to powszechne w DMD/BMD
i jest zwykle nieszkodliwe.

•

Bradykardia: tętno jest zbyt powolne.

•

Arytmia: serce bije niemiarowo, nieregularnie.

OPIEKA KARDIOLOGICZNA
1.

Kontrola u kardiologa 1-2 razy w roku. Podczas kontroli powinno być
wykonane EKG, echo serca lub rezonans magnetyczny serca.

2.

Lekarz może również zlecić dodatkowe testy takie jak Holter
(przenośna urządzenie dokonujące EKG przez okres 24h) pozwoli ono
ocenić rytm serca podczas codziennych aktywność, jest bezbolesne.

3.

Pierwsze EKG i echo serca powinien być wykonane w czasie stawiania
diagnozy o DMD/BMD, na pewno przed ukończeniem 6 roku życia.

4.

Dopóki dziecko nie ukończy 10 lat, EKG i echo serca/MRI serca
powinno mieć wykonane co najmniej co drugi rok.

5.

Po 10 roku życia, EKG i echo serca/MRI powinno być wykonane co
najmniej raz w roku.

OPIEKA KARDIOLOGICZNA
6.

Jeśli zapis EKG, echo serca lub rezonansu wykaże nieprawidłowości,
kolejne testy powinny mieć miejsce co najmniej raz na pół roku.

7.

Lekarz powinien również wziąć pod uwagę rozpoczęcie podawania
leków mających na celu poprawę pracy serca, jeżeli pacjent jeszcze
ich nie zażywa.

8.

Pacjent powinien zawsze mieć swoje aktualne wyniki EKG, echo
serca/MRI serca oraz powinny być one powtarzane przed każdym
zabiegiem operacyjnym, szczególnie przed znieczuleniem ogólnym
które w przypadku dzieci z DMD/BMD jest odradzane.

OPIEKA KARDIOLOGICZNA
Podawanie leków
Leczenie rozpoczyna się często przed wystąpieniem objawów, zmian
w pracy serca. Szczególnie trzeba je rozważyć gdy problemy z sercem
zaczną być widoczne w badaniach obrazowych, nawet jeżeli dziecko nie
ma objawów.
Każdy z leków niesie ze sobą pewne skutki uboczne, charakterystyczne nie
tylko dla całej populacji, ale charakterystyczne dla chłopców z dystrofią
mięśniową. Kardiolog przepisujący leczenie powinien być zaznajomiony
z mechanizmem choroby, by móc dobrze dobrać zarówno lek jak i dawkę.

OPIEKA KARDIOLOGICZNA
Propozycje leków mające na celu poprawę pracy serca:


inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) i blokery receptora
angiotensynowego (ARB) – sprawiają, że naczynia krwionośne są otwarte
szerzej, co sprawia, że łatwiej jest sercu pompować do nich krew, która
następnie rozchodzi się w całym organizmie. Powinny byś stosowane
obligatoryjnie po 10 roku życia, nawet jeżeli nie występują objawy!



beta-blokery – pomagają mięśniowi serca się rozluźnić, przez co serce
bije wolniej i sprawniej. Stosowane przy tachykardii.



leki moczopędne - pomagają organizmowi usunąć dodatkową wodę, co
zmniejsza objętość krwi którą serca musi pompować.

TERAPIA STERYDAMI – Eugenio Mercuri
Na załączonym zdjęciu pokazane jest znaczne wydłużenie przeżycia chłopców
w perspektywie ostatnich 50 lat. Naukowcy łączą to z wieloma czynnikami.
Zwiększeniem wiedzy na temat choroby, wielospecjalistyczną opieką, jak również
z faktem podawania sterydów nowszych generacji, z lepiej dobraną dawką oraz
zarządzaniem ich skutkami ubocznymi.

TERAPIA STERYDAMI
W jaki sposób działają sterydy?


Wzrost tempa przyrostu masy, siły i wytrzymałości mięśni



Pozytywny wpływ na regeneracje mięśni



Stabilizacja membrany otaczającej włókno mięśnia (sarkolemmy)



Redukcja martwicy mięśni



Wpływa pozytywnie na wykorzystywanie przez mięśnie wapnia



Zwiększa ekspresje utrofiny (białka podobnego do dystrofiny)

TERAPIA STERYDAMI
Najnowsze badania dotyczące efektów leczenia sterydami
w dystrofiach mięśniowych w wersji angielskiej:
http://www.cochrane.org/CD003725/NEUROMUSC_corticost
eroid-therapy-duchenne-muscular-dystrophy

TERAPIA STERYDAMI
Wyniki badań:
Średniej jakości dowody z randomizowanych badań klinicznych wskazują, że leczenie
kortykosteroidami w DMD poprawia siłę mięśni i funkcji w perspektywie
krótkoterminowej (dwanaście miesięcy) i siłę do dwóch lat.
Na podstawie dostępnych dowodów dla wytrzymałości i funkcji rezultatów, nasze
zaufanie do oszacowania efektów dla skuteczności 0,75 mg / kg / dzień dawka
prednizonu lub powyżej jest dość bezpieczna. W krótkiej perspektywie, działania
niepożądane były znacznie bardziej powszechne niż placebo z kortykosteroidami, ale
nie klinicznie dotkliwe.
Weekendowy schemat prednizonu jest równie skuteczny jak codziennie jego
zażywanie
w krótkim terminie (12 miesięcy), bez wyraźnego różnicy BMI.
Dowody wskazują, że deflazacort powoduje mniejszy przyrost masy ciała niż
prednizon po roku leczenia.

Nie oceniano korzyści i zagrożeń wynikających z leczenia kortykosteroidami lub
przerywanych schematów z opublikowanych badań z randomizacją długoterminowych.

TERAPIA STERYDAMI
SKUTKI UBOCZNE
KRÓTKOTERMINOWE

DŁUGOTERMINOWE

ZALEŻNE OD DAWKI



Osteoporoza posterydowa



Większe ryzyko złamań
(szczególnie kręgosłupa)



Zaćma (rzadko)



Niższy wzrost



Wzrost masy ciała



Zmiany w zachowaniu (pobudzenie)



Cechy zespołu Cushinga

STERYDY RÓŻNIĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ SKUTKAMI UBOCZNYMI!!!
NP. ZAĆMA JEŻELI JUŻ WYSTĘPUJE TO JEST CHARAKTERYSTYCZNA DLA DEFLAZACORTU,
NATOMIAST DAJE ON ZNACZNIE MNIEJSZY PRZYROST MASY NIŻ NP. PREDNIZON

FIZJOTERAPIA – Elena Mazzone
nie tylko dla fizjoterapeuty
UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI
(tak długo jak to możliwe)

ZAPOBIEGANIE
KONSEKWENCJOM UTRATY
SPRAWNOŚCI

REHABILITACJA
EDUKACJA PACJENTA I
RODZINY

WSPIERANIE RODZICÓW,
ŚRODOWISKA NAUCZANIA,
REKREACJI

FIZJOTERAPIA
nie tylko dla fizjoterapeuty


STRETCHING ( ROZCIĄGANIE)

4-6 razy w tygodniu, nie tyko jako wyznaczony czas zajęć, ale jako NAWYK – rano
i wieczorem, chociaż parę minut
Przynajmniej 30 minut rozciągania manualnego, każde ćwiczenie przynajmniej
20 sekund


Tak długo jak możliwe night- AFO (nocne używanie ortezy stawu skokowego)



Stanie przez godzinę – jeżeli postawa jest symetryczna i jest to dobrze
tolerowane (np. przy czytaniu, oglądaniu telewizji)

NAJWAŻNIEJSZE JEST Z JAKĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ SIĘ ĆWICZY, ORAZ JAK DŁUGO
TRZYMA SIĘ DANĄ POZYCJĘ.

FIZJOTERAPIA
nie tylko dla fizjoterapeuty


ĆWICZENIA

Każdy mięsień jest potencjalnie możliwy do wzmocnienia, najlepiej podczas
codziennych aktywności – nie wyręczać dziecka.
Brak ćwiczeń – prowadzi do utraty siły i pamięci mięśni! „Do it – or loose it”
Co najmniej godzina dziennie jakichkolwiek ćwiczeń.
Za dużo/zbyt intensywne ćwiczenia może przyspieszyć rozpad mięśni.
Czyli, lepiej iść wolniej ale dłużej, niż biec krócej, czy biec pod górę.

FIZJOTERAPIA
nie tylko dla fizjoterapeuty
Aby uniknąć atrofii i innych wtórnych komplikacji nieaktywności mięśni, braku
ruchu zaleca się:


regularne sub-maksymalne (delikatne) funkcjonalne rozciąganie, ćwiczenia.



normalna, dostosowane do wieku aktywności, w tym gry z innymi dziećmi,
basen, aqua-aerobic, jazda na rowerze, jazda konna, zabawy na placu zabaw
– zachęcajmy i dbajmy o bezpieczeństwo.



uczestnictwo w lekcji wychowania fizycznego i innych zajęć sportowych
organizowanych w szkole w granicach wydolności dziecka, unikając
przemęczenia (nauczyciel musi być koniecznie poinformowany o chorobie
dziecka, najlepiej skontaktować go z fizjoterapeutą dziecka).



trening siłowy jest niewskazany w każdym stadium choroby!

FIZJOTERAPIA
nie tylko dla fizjoterapeuty
Podczas ćwiczeń nigdy nie możemy dopuścić do wyczerpania organizmu,
przykurczów, rozpadu mioglobiny, czy tak zwanych „zakwasów”.
Ćwiczenia mogą być częścią procesu socjalizacji z innymi dziećmi,
rodzeństwem, rodzicami. Mogą mieć formę zabawy, a nie obowiązku.
Zaleca się stosowanie przerw podczas wysiłku.

FIZJOTERAPIA
nie tylko dla fizjoterapeuty
Pacjenci poruszający się na wózku, leżący:


Zmieniać pozycję w ciągu dnia



Unoszenie stóp, do góry co godzinę



Ułożenie rąk, dłoni w różnych pozycjach, dbałość o prawidłowe ułożenie stóp
(ortezy, wałki)



Profilaktyka przykurczy – cecha indywidualna, każdy przypadek wymaga
innych technik



Stosowanie udogodnień – ale nie zastępowanie funkcji kończyn dopóki to nie
jest absolutnie koniecznie



Rozciąganie!



Stosowanie pozycji symetrycznych

ŻYWIENIE, - Simona Bertoli
GASTROENETROLOGIA
NADWAGA I OTYŁOŚĆ
Badacze europejscy są zdania, że BMI w przedziale 85–95
percentyla upoważnia do rozpoznania nadwagi, a powyżej 95
percentyla – otyłości.


44% chłopców z DMD w wieku 9-13 jest powyżej 90tego
percentyla według siatek centylowych wagi (populacja
chłopców bez mutacji – 21%)
badania McDonald et al. 1995

ŻYWIENIE, GASTROENETROLOGIA
NADWAGA I OTYŁOŚĆ – PRZYCZNY


Spadek aktywności fizycznej



Spadek poziomu Podstawowej Przemiany Materii



Stosowanie sterydów – kluczowych w terapii DMD

ŻYWIENIE, GASTROENETROLOGIA
NIEDOWAGA


65% chłopców w wieku powyżej 17 lat znajduje się poniżej 10tego
percentyla odnośnie wagi.

badania McDonald et al. 1995
Mechanizm niedożywienia tłumaczy się dwoma zjawiskami


Problemami natury gastroenterologicznej



Hiperkatabolizmem

ŻYWIENIE, GASTROENETROLOGIA
PROBLEMY GASTROENTEROLOGICZNE


Dysfagia – trudności, zaburzenia związane z przełykaniem



Refluks żołądkowo-przełykowy

Trudności te pogarszają się w miarę progresu choroby zmniejszając
przyjmowaną doustnie ilość pożywienia.

ŻYWIENIE, GASTROENETROLOGIA
DYSFAGIA


Dyskomfort podczas przełykania



Uczucie zablokowania pokarmu w gardle



Trudności z przełykaniem śliny



Kaszel w czasie lub po posiłku



Wydłużenie czas trwania posiłku



Zwiększona częstotliwość infekcji górnych dróg oddechowych



Częsta czkawka
PROWADZI DO UTRATY APETYTU
ORAZ NIEPLANOWANEJ UTRATY MASY CIAŁA

ŻYWIENIE, GASTROENETROLOGIA
DYSFAGIA


Monitorowanie – u pacjentów poruszających się na wózkach/leżących
co 6 miesięcy za pomocą specjalnego kwestionariusza

Jak sobie z nią radzić:


Strategia stałego czasu częstych, małych posiłków o wysokiej
kaloryczności



Zbilansowana dieta stworzona przez dietetyka klinicznego



Konsystencja akceptowana przez pacjenta: konsystencja półpłynna lub
płynna (jednak staramy się jak najdłużej utrzymywać stałą
konsystencję pokarmów), wymagająca mniejszego wysiłku przy
gryzieniu, przeżuwaniu.

ŻYWIENIE, GASTROENETROLOGIA
REFLUKS ŻOŁĄDKOWO – PRZEŁYKOWY
Polega na cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej do przełyku. W takiej sytuacji
delikatna błona przełyku jest narażona na działanie kwasu solnego zawartego
w żołądku.
Objawami refluksu mogą być:


Bóle brzucha, zgaga, wymioty



Uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej



Niechęć do jedzenia, brak przyrostu masy ciała



Niedokrwistość, oraz inne niedobory



Nawracające infekcje dróg oddechowych, przewlekły kaszel



Próchnica zębów.

ŻYWIENIE, GASTROENETROLOGIA
REFLUKS ŻOŁĄDKOWO – PRZEŁYKOWY


Monitorowanie – pacjentów zgłaszających objawy choroby diagnozuje
się poprzez wykonanie 24godzinnej pHmetrii.

Jak sobie z nim radzić:


Strategia stałego czasu częstych, małych posiłków o wysokiej kaloryczności



Ułożenie ciała w pozycji siedzącej podczas posiłków, i czasu bezpośrednio po
posiłku



Zbilansowana dieta stworzona przez dietetyka klinicznego



Za pomocą farmakoterapii: - Alginian sodu (E-401) – środek zagęszczający
pożywienie, stosowany pomiędzy posiłkami
-

Inhibitory pompy protonowej – hamujące proces
powstawania kwasu żołądkowego.

ŻYWIENIE, GASTROENETROLOGIA
HIPERKATABOLIZM


Zwiększenie zapotrzebowania energetycznego organizmu



Zmniejszenie wydatku energii – udokumentowano to zjawisko
u pacjentów z DMD otrzymujących wentylację mechaniczną domu.

Charakteryzujący się gwałtownym zużywaniem zapasów białka oraz
tłuszczów.
W konsekwencji prowadzi do spadku wagi chorego.

ŻYWIENIE, GASTROENETROLOGIA
NIEDOWAGA
Nie ma aktualnie żadnych badań mówiących o wpływie niedowagi na
pogorszenie stanu chorego, czy spadek jego mobilności w przypadku
chorych na DMD/BMD.
Jednak na podstawie innych, podobnych chorób i przeprowadzonych
badań, oraz znajomości mechanizmu choroby, możemy stwierdzić, że
niedowaga ma negatywne skutki również w przypadku osób z dystrofią
mięśniową:


Spadek efektywności układu odpornościowego



Niedożywienie, niedobory minerałów i witamin



Zwiększone ryzyko powstawania odleżyn

ŻYWIENIE, GASTROENETROLOGIA
NIEDOWAGA
Sposoby radzenia sobie z niedowagą:


Odpowiednie postępowanie w przypadku pojawienia się dysfagii,
refluksu żołądkowo-pokarmowego



Stosowanie wysokokalorycznej, wysokobiałkowej diety – w przypadku,
gdy spadek masy ciała rocznie przekracza 10%



Uzupełnianie diety o wszystkie potrzebne minerały i witaminy



W razie konieczności założenie gastrostomii – gdy po 6 miesiącach
stosowania uznano wysokokaloryczną dietę za nieskuteczną, lub gdy
powikłania oddechowe i kardiologiczne są bardzo zaawansowane
uniemożliwiając żywienie drogą doustną.

PACJENT PEDIATRYCZNY – Ros Quinlivan
– PACJENT DOROSŁY
Proces przejścia pacjenta spod opieki specjalistów z zakresu pediatrii
jest z pewnością elementem, na który trzeba się dobrze przygotować.
Pacjent zbliżający się do osiągnięcia pełnoletności powinien się z tą
myślą oswajać
System opieki nad dzieckiem, a system opieki nad człowiekiem dorosłym
ma wiele różnic. W literaturze angielskiej nazywa się tą zmianę
określeniem „transition” czyli przejście.
Należy pamiętać, że nastolatek z DMD w procesie dorastania nie różni się
zbytnio od osób zdrowych. Niektóre badania wykazują taki sam lub
nawet większy procent występowania zachowań ryzykownych
u pacjentów z DMD jak u ich rówieśników.

PACJENT PEDIATRYCZNY
– PACJENT DOROSŁY


Badania ukazują, że populacja
nastolatków cierpiących na choroby
przewlekłe wykazuje większy odsetek
osób palących, zażywających środki
psychoaktywne, mające zaburzenia
odżywiania,
czy
zachowania
antyspołeczne.



Znamienny jest również w tej grupie
wzrost prób samobójczych

PACJENT PEDIATRYCZNY
– PACJENT DOROSŁY
Tak samo jak w przypadku innych chorób przewlekłych (jak np. cukrzyca)
obserwuje się spadek współpracy z personelem medycznym, niechęć do
regularnego zażywania leków, rehabilitacji.

Również należy pamiętać o tym, że pacjent stając się osobą pełnoletnią
ma prawo decydowania o sobie, odmawiania leczenia i procedur
medycznych.
Natomiast udowodniono, że dobrze zaplanowany i wykonany proces
wejścia w dorosłość, również tą w kontekście dbania o swoje zdrowie,
zbudowania osobistej odpowiedzialności za nie, daje bardzo dobre efekty
nie tylko w sferze psychicznej ale i fizycznej.

PACJENT PEDIATRYCZNY
– PACJENT DOROSŁY
Oprócz choroby nastolatek zmaga się z wyzwaniami właściwymi
dla jego grupy wiekowej. Myśleniem o przyszłości, relacjami
z innymi ludźmi, obowiązkami ucznia, syna, brata.

Ma również podobne potrzeby dotyczące poczucia niezależności
i autonomii, przynależenie do grupy społecznej, potrzeby
emocjonalne i seksualne. Będą one omówione w rozdziale
o aspektach psychologicznych.

PACJENT PEDIATRYCZNY
– PACJENT DOROSŁY
Opublikowany w 2009 roku raport o sytuacji dorosłych młodych mężczyzn
z DMD ukazuje następujące fakty:


Ponad 1/3 z nich nie wychodzi z domu



Również 1/3 nie uczęszcza na żadną formę edukacji, rekreacji
grupowej, pracy



37/40 ma za sobą trudne doświadczenia związane ze świadczeniem
usług opiekuńczych (naruszanie intymności, poczucie zawstydzenia,
konflikty z opiekunem, niechęć do kontaktów społecznych).



Znaczące różnicy oferowanych pakietów usług, opieki między
dotychczasową opieką pediatryczną, a opieką nad osobą dorosłą.

PACJENT PEDIATRYCZNY
– PACJENT DOROSŁY
W tym samym raporcie opublikowano również dane odnośnie postaw
rodziców i ich relacji z dziećmi:


Rodzice byli bardziej poinformowani o chorobie i leczeniu pacjenta
niż on sam.



Rodzice ograniczają kontakty młodych dorosłych z innymi osobami
(intencje: ochrona przed infekcjami, zawodem miłosnym,
odrzuceniem)



Przez pierwsze dwa lata obserwują zdecydowany spadek jakości
relacji z dzieckiem, natomiast później następuje ich polepszenie.

PACJENT PEDIATRYCZNY
– PACJENT DOROSŁY
W okresie gdy pacjent znajduje się pod opieką pediatryczną wykazano
regularność wizyt kontrolnych u kardiologa oraz neurologa.
Natomiast w momencie uzyskania
regularność znacząco spada.

pełnoletności,

z

wiekiem,

ta

Dzieje się tak również z ilością godzin fizjoterapii.
Młodzi dorośli z DMD w procesie wyjścia spod opieki pediatrycznej,
zgłaszają często uczucie straty, związanej ze zmianą zespołu
terapeutycznego, kolegów z danej placówki medycznej.

PACJENT PEDIATRYCZNY
– PACJENT DOROSŁY
Pacjenci, młodzi dorośli z DMD, przybywający po raz pierwszy w Klinice
prowadzącej opiekę nad osobami dorosłymi (neurologicznej,
kardiologicznej, internistycznej) zgłaszali dokuczające im niedogodności.
Oto ich lista, zgodnie z częstotliwością zgłaszania:
1.

Niezrozumienie nowych zasad, wymogów prawnych

2.

Obawa przed tym, że osoby z nowego zespołu terapeutycznego nie
będą w stanie zrozumieć jego choroby, potrzeb

3.

Brak sali zabaw, świetlicy, czy gier w poczekalni

4.

Konieczność podejmowania samemu decyzji – częste odwlekanie ich
do przyjścia rodziców

5.

Brak czasu ze strony personelu, duża ilość innych pacjentów.

PACJENT PEDIATRYCZNY
– PACJENT DOROSŁY
Rodzice natomiast martwią się o:


Spadek jakości opieki medycznej i dostępu do niej,



Utratę grupy wsparcia jaką byli dla nich rodzice z placówki
pediatrycznej



Utratę kontroli nad choroba i leczeniem dziecka

PACJENT PEDIATRYCZNY
– PACJENT DOROSŁY
Jakie czynniki wpływają na pozytywny przebieg przejścia?


Angażowanie dziecka w proces leczenia od najmłodszych lat
(np. w pilnowanie godzin leków, planowanie czasu na rehabilitacje…)



Podkreśla się znaczenie posiadania hobby, udzielania się w grupach
społecznych (czy to pacjentów, czy szkolnych)



Posiadanie dalszych planów realizacji siebie
podstawowej edukacji szkolnej, posiadanie celów.



Dbanie o sferę psychiczną (jakość relacji z rodzina, rówieśnikami,
hobby, zarządzanie emocjami)

po

zakończeniu

PACJENT PEDIATRYCZNY
– PACJENT DOROSŁY
Jakie czynniki wpływają na pozytywny przebieg przejścia cd.


Odpowiedni poziom wiedzy na temat choroby oraz leczenia



Nawyk chodzenia na kontrole wyrobiony z wcześniejszych lat



Nawyk brania leków, stały schemat godzin fizjoterapii



Satysfakcja z jakości usług medycznych w nowej placówce



Pozytywne relacje z nowopoznanym zespołem terapeutycznym

PACJENT PEDIATRYCZNY
– PACJENT DOROSŁY
Badanie przeprowadzone po upływie 3 lat od zakończenia opieki
pediatrycznej wykazały następujące dane:


30% dorosłych z DMD nie wykonuje pracy w żadnej formie



60% ma uczucie, że choroba zaprzepaściła ich ambicje zawodowe



73% miało epizody depresji oraz/i stany lękowe



83% zauważyło spadek ilości i jakości relacji z rówieśnikami, rodziną,
oraz spadek zainteresowania swoim hobby



50% żyje ze swoimi rodzicami, opiekunami



85% udaje się regularnie na wizyty, 65% z osobą towarzyszącą.

PACJENT PEDIATRYCZNY
– PACJENT DOROSŁY
Jednak te same badania można przedstawić w drugą stronę:


70% dorosłych z DMD pracuje (w różnej formie)



40% nie ma uczucie, że choroba zaprzepaściła ich ambicje zawodowe



50% żyje samodzielnie lub z rówieśnikami

Niezależne życie, jest dla dorosłych z DMD z pewnością wyzwaniem,
ale jak ukazują to liczne przykłady z pewnością nie jest ono niemożliwe.

PACJENT PEDIATRYCZNY
– PACJENT DOROSŁY
Następujące tematy są kluczowe, w drodze do niezależnego
i
świadomego
życia
dorosłych
pacjentów
z
DMD.
Ich przedyskutowanie z nastolatkiem, młodym dorosłym ma
znaczący wpływ na jego samodzielne życie.


Pełna wiedza o chorobie, jej leczeniu, przebiegu



Możliwości edukacyjne i zawodowe



Zasady bezpieczeństwa w Internecie, decyzjach finansowych



Możliwości technologiczne wsparcia, sprzęt pomocniczy

WSPOMAGANIE ODDECHU, - Fabrizio Racca
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
DMD jest związane ze stopniowym spadkiem siły
mięśni oddechowych

Pojawiają się trudności z oddychaniem

Niewydolność oddechowa

Hiperkapnia
(podwyższenie ciśnienia parcjalnego CO2 we krwi)

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
DMD jest związane ze stopniowym spadkiem siły
mięśni oddechowych

Nieefektywny kaszel

Trudności z oczyszczeniem dróg oddechowych

Trudności w wymianie gazowej
(pobieraniu o2)

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
Problemy z niewydolnością oddechową, jak i trudności w
oczyszczaniu dróg oddechowych dotyczą w zasadzie tylko
pacjentów który utracili możliwość samodzielnego chodzenia.
W tym okresie kluczowa jest odpowiednia opieka pulmunologiczna.

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
STERYDOTERAPIA


Badania wykazały, że leczenie sterydami wydłuża okres chodzenia,
a więc i lepszej sprawności układu oddechowego, średnio o około 3
lata.



Udowodniono również, że wykazują one działanie prewencyjne
wobec zaburzeń w układzie oddychania.

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH

Wydolność oddechowa zmienia się wraz z postępem choroby,
dlatego opieka, forma wspomagania oddechu, jej intensywność
również powinna ulegać zmianie.

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
OBTURACYJNY BEZDECH SENNY
- Może wystąpić przed utratą samodzielnego chodzenia!


Bezdech: ustanie wentylacji płuc przez okres dłuższy niż 10 sekund lub
spłycenie oddechu poniżej 50%.



Bezdech senny: polega na przerwach w oddychaniu podczas snu.



U chłopców z DMD spowodowany jest obturacją (zwężeniem) górnych dróg
oddechowych.



Słabość mięśni górnych dróg oddechowych jest najczęściej związana
z powiększonymi migdałkami i otyłością)

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
OBTURACYJNY BEZDECH SENNY – Kiedy zgłosić się do lekarza?


Większa męczliwość



Bóle głowy w różnych porach dnia, lub tylko rano



Uczucie senność bez wyraźnej przyczyny



Trudności w koncentracji



Problemy ze snem: budzenie się w nocy, koszmary, trudności ze wstawaniem



Problemy z oddychaniem podczas snu:
z występującym przed lub po chrapaniem.

przerwy

w

oddychaniu

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
Przed utratą samodzielnego chodu:


Zazwyczaj chłopcy nie mają problemów z oddychaniem, kaszlem.

Po utracie samodzielnego chodu:


Zwiększa się ryzyko infekcji układu oddechowego jako konsekwencja spadku
efektywności kaszlu



Z czasem rozwija się hipowentylacja podczas snu (niedostateczne dostarczenie
tlenu do organizmu w wyniku obniżonej ilości oddechów na minutę)



Wraz z postępem choroby u chłopców dochodzi do hipowentylacji w ciągu dnia

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
WRAZ Z UTRATĄ ZDOLNOŚCI CHODZENIA BARDZO WAŻNE JEST
STOPNIOWE WPROWADZANIE WSPOMAGANIA ODDECHU
POŻĄDANE CECHY RESPIRATOROTERAPII:


ZAPLANOWANE.



POPARTE SZCZEGÓŁOWĄ IDENTYFIKACJĄ POTENCJNYCH PROBLEMÓW.



POWINNA ONA ZAPOBIEGAĆ, A NIE TYLKO BYĆ ODPOWIEDZIĄ NA JUŻ
ZAISTNIAŁE PROBLEMY ODDECHOWE DZIECKA.

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
Badania pozwalające ocenić wydolność oddechową:


SPIROMETRIA



OCENA SKUTECZNOŚCI KASZLU (POMIAR PCF) – pacjenci nie chodzący



PULSOKSYMETRIA – pacjenci nie chodzący

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
SPIROMETRIA


Ocena FVC – natężoną pojemność życiową płuc – jest to ilość powietrza,
wydmuchiwana począwszy od najgłębszego wdechu aż do maksymalnego
wydechu. Zależy ona między innymi od siły mięśni oddechowych.



Pierwsze badanie: gdy chłopiec jeszcze chodzi, najlepiej od 6 roku życia.
Umożliwia to utworzenie punktu odniesienia w dalszych badaniach oraz
pozwala zaznajomić dziecko ze sprzętem. U niechodzących co 6msc min.



Po utracie samodzielnego chodu chłopcy zazwyczaj występuje tendencja
spadku siły mięśni oddechowych co skutkuje zmniejszeniem FVC

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
PCF – PEAK COUGH FLOW


Obserwacja efektywności kaszlu: prowadzenie systematycznych pomiarów
szczytowego przepływu kaszlowego (PCF, peak cough flow) pozwala na
monitorowanie efektywności kaszlu.



Użycie metod zwiększania efektywności kaszlu takich jak kaszel
wspomagany, techniki nabierania oddechu czy urządzenia wspomagające
kaszel, powinno być brane pod uwagę, kiedy PCF spadnie poniżej 270l/min
u chłopców niechodzących i zastosowane, zanim PCF spadnie poniżej
160l/min.

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
PCF – PEAK COUGH FLOW


Pacjenci, którzy są powyżej 12 roku życia i wynik PCF<270 l/min mają
wyższe ryzyko rozwinięcia niewydolności oddechowej podczas zwykłej
(szczególnie wirusowej) infekcji dróg oddechowych.



Ryzyko zwiększa się, wraz ze spadkiem PCF, powód – nieefektywny kaszel

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
PULSOKSYMETRIA


Nieinwazyjna metoda przezskórnego oznaczania wysycenia krwi tlenem.



Metoda polega na zasadzie pomiaru wysycenia (saturacji – SpO2)
tlenem hemoglobiny. Jednocześnie rejestrowana jest również częstotliwość
pracy serca (puls).

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
Saturacja poniżej 95% lub FVC poniżej 40% wartości
należnej

lub

Oznaki sugerujące bezdech
nocny

Są czynnikami sugerującymi podjęcie następujących działań
1.

Zmierzenie poziomu CO2: Badanie gazometryczne oceniające poziomy O2,
CO2 i dwuwęglanów we krwi (pobranej z palca) lub kapnografia mierząca
zawartość CO2 w powietrzu wydechowym.

2.

Całonocne monitorowanie snu - Polisomnografia - badanie, które pozwala
na wykrycie zaburzeń snu. Pozwala ocenić stadia snu, wzorzec oddychania
(bezdechy), pozom tlenu we krwi, czynność serca oraz reakcje
fizjologiczne organizmu na bezdechy.

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
KAPNOMETRIA – pomiar stężenia CO2
KAPNOGRAFIA - prezentacja zmian stężenia CO2 w czasie


to pomiar umożliwiający rejestrację zawartości dwutlenku węgla
w powietrzu wydychanym co pozwala określić w sposób nieinwazyjny
poziom dwutlenku węgla we krwi, a więc skuteczność wentylacji, a także
pośrednio wyciągać wnioski co do stanu układu krążenia.



Norma to EtCO2<45mmHg



HIPERKAPNIA – to sytuacja w której wartość EtCO2 jest większa niż 45mmHg

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
NOCNE MONITOROWANIE SATURACJI


Najprostsze narzędzie oceny nocnych zaburzeń oddechu



Nieinwazyjne



Poziom prawidłowy >92%



Spadek saturacji może być konsekwencją bezdechu nocnego – spadki są
cykliczne lub hipowentylacji nocnej – spadek pojedynczy ale o dłuższym
czasie trwania

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
PROFILAKTYKA


SZCZEPIENIA - chłopcy w wieku powyżej 2 lat i starsi powinni być
szczepieni przeciwko infekcjom pneumokokowym. Może być wymagane
powtarzanie w zależności od lokalnej polityki danego kraju.



SZCZEPIENIA – wskazane jest również szczepienie przeciwko grypie.



SZCZEPIENIA – oba szczepienia mogą być podawane pacjentom leczonym
sterydami, mimo że odpowiedź immunologiczna na te szczepionki u tych
pacjentów może być zmniejszona.

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
PROFILAKTYKA


Ćwiczenia zwiększające objętość płuc, techniki
pogłębionego oddechu



Nadmuchiwanie płuc – przy FVC <40%: polega na
wdmuchiwaniu
dodatkowego
powietrza
by
rozszerzać klatkę piersiową, można do tego używać
worka Ambu

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
Techniki zwiększające
efektywności kaszlu:
manualne
oraz
z wykorzystaniem sprzętu
wspomagającego.

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
Z czasem u pacjentów
hiperwentylacja.
Wsparcie oddechu będzie
początkowo tylko w nocy.

rozwija

się

potrzebne

Razem z postępem choroby pacjent będzie
wymagał
coraz
dłuższej
wentylacji
mechanicznej.

Pierwszym wyborem jest nieinwazyjna
wentylacja mechaniczna.

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
TRACHEOTOMIA
Wiąże się ze znaczą ilością infekcji, chorób:


tracheomalacji ( wiotkości tchawicy),



możliwości wytworzenia narośli wokół otworu (wynika z rozwoju ziarniny),



możliwość rozwoju przetoki tchawiczo-tętniczej,



stany zapalne tkanek miękkich w okolicy tracheostomii,



zaburzenia połykania.
Tracheostomia to otwór wykonany w szyi, komunikujący się z tchawicą. .
Wykonywany jest podczas zabiegu chirurgicznym tracheotomii.

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
TRACHEOTOMIA


Może zaburzać normalną mowę,



Powoduje znacznie więcej zakłóceń życia społecznego niż NIV (NIV –
Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna). NIV ma tę zaletę, że można ją
stosować "na żądanie" użytkownika,



NIC vs. Tracheotomia – trudności w pielęgnowaniu i stosowaniu są
przedmiotem wielu dyskusji,



Czy tracheotomia zwiększa ilość godzin które pacjent spędza na
respiratoroterapii? Przedmiot dyskusji i badań.

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
TRACHEOTOMIA
Wskazania do tracheotomii:


Preferencje pacjenta i jego lekarza prowadzącego



Niepowodzenia w nieinwazyjnej wentylacji



Niezdolność lokalnej infrastruktury medycznej do wspierania wentylacji
nieinwazyjnej



3 niepowodzenia przy osiąganiu ekstubacji podczas choroby pomimo
optymalnego wykorzystania nieinwazyjnej wentylacji oraz metod kaszlu
wspomaganego mechanicznie.

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
TRACHEOTOMIA
Wskazania do tracheotomii:


Niepowodzenia w nieinwazyjnych metodach wspomagania kaszlu oraz
wymianie tlenowej, podczas których saturacja tlenem spada poniżej 95%.



Konieczność częstego
tracheostomię.

bezpośredniego

odsysania

tchawicy

poprzez

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
Dla pacjentów z DMD ostra niewydolność oddechowa (Acute Respiratory
Failure - ARF) najczęściej występuje podczas zwykłych infekcji górnych dróg
oddechowych.

ARF - jest spowodowane zatykaniem oskrzeli przez śluz.
Podczas takich epizodów, już i tak mające ciężkie zaburzenia czynnościowe
płuca, są dodatkowo obciążane zatykającym śluzem i postępującą słabością
mięśni oddechowych.

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
Jeżeli rodzina/opiekunowie są dobrze wytrenowani w opiece nad pacjentem
z DMD, używają NIV z sukcesem, posiadają koflator oraz pulsoksymetr, to są
w stanie wyprowadzić pacjenta z ARF z pomocą lekarza w domu, bez
konieczności pobytu w szpitalu:


NIV ciągłe, 24-godzinne, ciągłe monitorowanie za pomocą pulsoksymetrii



Gdy saturacja w warunkach użycia tlenu z powietrza pokojowego spada
poniżej 95%, zaleca się usuwanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego
połączone z użyciem koflatora, aż do uzyskania saturacji powyżej 95%

WSPOMAGANIE ODDECHU,
OPIEKA W STANACH NAGŁYCH
Podczas infekcji układu oddechowego w sytuacji używania NIV i koflatora,
wczesne zastosowanie antybiotyków jest obowiązkowe. Muszą one być
wybrane w oparciu o wynik posiewu.

Należy również pilnować poziomu saturacji, by nie spadał poniżej 95%.
Tlen nie powinien być używany, by poprawić hipoksemie spowodowaną
hipowentylacją u pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi.
Użycie 100% tlenu w tym przypadku pogarsza sytuacje!

PSYCHOLOGICZNY ASPEKT CHOROBY
- Jos Hendriksen
Zagadnienia związane z psychologicznym rozwojem chłopców z DMD/BMD


Rozwój sfery psychologicznej, osobowości



Inteligencja



Zdolności poznawcze



Deficyty uwagi



Zaburzenia ze spektrum autyzmu

PSYCHOLOGICZNY ASPEKT CHOROBY
Nie istnieje ktoś taki jak
„TYPOWY CHŁOPIEC/MĘŻCZYZNA Z DMD/BMD”.
Każdy z chłopców jest wyjątkowy z charakterystycznymi dla
niego mocnymi jak i słabymi stronami.

PSYCHOLOGICZNY ASPEKT CHOROBY
Chłopcy poddawani są w ciągu życia stresorom
związanym


z ich chorobą (pierwsze upadki, zależność od
wózka inwalidzkiego)



z życiem każdego nastolatka (pierwszy dzień
w szkole, złe stopnie)

PSYCHOLOGICZNY ASPEKT CHOROBY
Według przeprowadzonych badań, dorastanie z ciągłym poczuciem straty
(zdrowia, możliwości chodu, dalszych funkcji mięśni, znajomych ze szkoły)
może powodować zmiany w strukturze osobowości.

Może – nie musi.
Zbadano, że stworzenie środowiska optymistycznego, pozytywnego
połączone z nauką radzenia sobie z czynnościami dnia codziennego
(by uniknąć poczucia bezradności, frustracji) znacznie podwyższa poziom
zadowolenia z życia chłopców.

PSYCHOLOGICZNY ASPEKT CHOROBY
Wraz z dorastaniem chłopców rośnie również poziom ich przystosowania.

PSYCHOLOGICZNY ASPEKT CHOROBY
Podczas różnych badań nad jakością życia, zaprezentowano następujące
wnioski:


Ocena jakości życia chłopców z DMD/BMD nie różni się znacząco od oceny
dzieci z innymi chorobami przewlekłymi



Największy spadek jakości życia przypada na okres utraty zdolności
samodzielnego chodu



Jakość życia spada w momencie poznania istoty choroby i jej rokowań,
jednak następnie szybko wzrasta, ponad stan sprzed poznania tych
informacji

PSYCHOLOGICZNY ASPEKT CHOROBY
Podczas różnych badań nad jakością życia, zaprezentowano następujące
wnioski:


Chłopcy znający
adaptowanie się
ryzykownych

dalsze konsekwencje choroby wykazują lepsze
do zachodzących zmian, oraz mniej zachowań



Czynnik który ma największe znaczenie w ocenie jakości życia u chłopców
z DMD/BMD to relacje z rówieśnikami



Nie wykazano żadnych różnic w rozwoju psychicznym, rozwoju osobowości
między chłopcami którzy biorą sterydy i tymi którzy ich nie biorą.

PSYCHOLOGICZNY ASPEKT CHOROBY
Zaburzenia neurorozwojowe związane z dystrofiną:


Zaburzenia obsesyjne, zaburzeni kompulsywne, lub mieszane



Dysleksja (szczególnie gdy zaburzenia ze spektrum autyzmu)



Dyskalkulia (szczególnie gdy zaburzenia uwagi, ADHD)



Dysgrafia



Niepełnosprawność intelektualna (różnego stopnia)

Ich rozwój jest sprawą osobniczą.

PSYCHOLOGICZNY ASPEKT CHOROBY
Badania na przestrzeni 50 lat, nad ponad 400 chłopcami z wykorzystaniem
testu Wechslera, ukazują, że poziom inteligencji u chłopców z DMD:


Nie wykazuje spadku z wraz z wiekiem



Jest niższy u chłopców którzy mają deficyty językowe



Wczesna nauka mówienia, dbałość o poprawność językową i sprawność
aparatu mowy wpływa na utrzymanie sprawności intelektualnej



Chłopcy z DMD wykazują spadek tempa procesów myślowych, jest to
również zależne od ich zdolności językowych



Wykazują sprawność wzrokowo-motoryczna, mimo zaburzeń mięśniowych.

PSYCHOLOGICZNY ASPEKT CHOROBY
Badania na przestrzeni 50 lat, nad ponad 400 chłopcami z wykorzystaniem
testu Wechslera, ukazują, że poziom inteligencji u chłopców z DMD:


Czytanie przychodzi im znacznie wolniej niż ich rówieśnikom



Jeżeli podczas zajęć szkolnych, psychologicznych, czy zabaw dziecko
wykaże spadek uwagi, trudności z pamięcią, automatyzmem, tempem
procesów myślowych wymagane jest wykonanie specjalnych testów do
oceny potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dziecka.

PSYCHOLOGICZNY ASPEKT CHOROBY
Jak zapobiegać problemom natury psychologicznej dziecka?


Obserwować zmiany



Wcześnie reagować



Dokonywać ponownych obserwacji



Korzystać z pomocy psychologa, terapeuty, psychiatry



Planować z wyprzedzeniem rozwój dziecka



Dostosować poziom nauczania do możliwości dziecka

PSYCHOLOGICZNY ASPEKT CHOROBY
Rodzice również powinni
współpracować z psychologiem
w zakresie psychoedukacji,
oraz treningów
psychoterapeutycznych co
pomoże im nie tylko zrozumieć
i zarządzać emocjami dziecka
ale i swoimi.

PSYCHOLOGICZNY ASPEKT CHOROBY
W sytuacji wystąpienia zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych
zauważono pozytywny wpływ leczenia chłopców Fluoxetinem
(lek przeciwdepresyjny).
Nadal jednak jest za mało badań nad oceną psychologiczną
chłopców z DMD, aby móc stworzyć pełny standard opieki
i leczenia tej sfery choroby.

PSYCHOLOGICZNY ASPEKT CHOROBY
Opublikowano broszurę dotyczącą znaczenia wsparcia
psychologicznego oraz oceny psychologicznej dzieci z DMD.
Jest ona dostępna w wersji anglojęzycznej na stronie
www.parentprojectmd.org
W wersji polskiej będzie przetłumaczona do końca czerwca 2017r.

BADANIA
FAZA PRZED-KLINICZNA
1.

Firma: Wave Life Science

Mutacja: 51 egzon

Metoda: Exon-skipping
2.

Firma: Solid Biosciences

Mutacja: wszystkie

Metoda: Microdystrofina jest skróconą wersją dystrofiny. Jest podawana przez
wirusy, towarzyszące adenowirusom (AAV)

BADANIA
FAZA I i I/II BADAŃ KLINICZNYCH
1.

Firma: Bristol-Myers Squibb Mutacja: wszystkie
Metoda: Kompleks białkowy antymiostatyny, powoduje przyrost masy mięśni
szkieletowych

2.

Firma: Capricor

Mutacja: wszystkie

Metoda: Leczenie kardiomiopatii. Jest to terapia wykorzystująca komórkowi
mięśnia sercowego.

BADANIA
FAZA I i I/II BADAŃ KLINICZNYCH
3.

Firma: Cardero Therapeutics

Mutacja: wszystkie

Metoda: Epicathecina. To związek występujący w ciemnej czekoladzie. Ma
zdolność do zwiększania produkcji mitochondriów w sercu i mięśniach,
stymulacji regeneracji tkanki mięśniowej.
4.

Firma: EspeRare

Mutacja: wszystkie

Metoda: Rimeporide. Substancja blokuje działanie pompy jonów sodowowodorowych. Przypuszcza się, że hamowanie tej pompy zmniejsza
nadmiarem sodu i wapnia w komórkach pacjentów DMD.

BADANIA
FAZA II BADAŃ KLINICZNYCH
1.

Firma: Summit Therapeutics

Mutacja: wszystkie

Metoda: Ezutramid (Utrophina). To białko występujący naturalnie, podobna
strukturalnie i funkcjonalnie do dystrofiny. Powstaje we wczesnym stadium
rozwoju mięśni, ale zostaje w nie wbudowana dopiero, gdy włókna mięśniowe
dojrzeją – podobny mechanizm do dystrofiny. Bierze udział w procesie
regeneracji mięśni.
2.

Firma: Catabasis Pharmaceuticals

Mutacja: wszystkie

Metoda: Edasalonexent. Hamuje działanie NF-KB (kompleksów białkowych
wiążących DNA podczas transkrypcji – etapy biosyntezy białek). Regulacja
aktywności NF-kB powoduje zmniejszenie stopień degeneracji mięśni, poprawia
funkcje i regeneracje mięśnia szkieletowych, sercu i membrany wszystkich
włókien mięśniowych.

BADANIA
FAZA II BADAŃ KLINICZNYCH
3.

Firma: ReveraGen BioPharma

Mutacja: wszystkie

Metoda: Vamorolone. To steryd nowej generacji. W odróżnieniu od tradycyjnych,
wykazuje mniej skutków ubocznych szczególnie zahamowania wzrostu kości.
4.

Firma: Pfizer – BADANIA W POLSCE

Mutacja: wszystkie

Metoda: Domagrozumab (Miostatyna). Przeciwciało monoklonalne. Miostatyny to
białko, które działa w organizmie, aby zapobiec zbyt dużemu rozrostowi mięśni.
Ten lek jest testowany, aby sprawdzić, czy blokowanie miostatyny przyczyni się
do zwiększenia siły i funkcji mięśni u chłopców z DMD.

BADANIA
FAZA III BADAŃ KLINICZNYCH
1.

Firma: Italfarmaco

Mutacja: wszystkie

Metoda: Givinostat. Ma potencjalne działanie przeciwzapalne, zapobiega
zwłóknieniom i wspomaga regeneracje mięśni.
2.

Firma: Santhera Pharmaceuticals

Mutacja: wszystkie

Metoda: Raxone (Idebenone). Syntetyczny analog koenzymu Q10. Powoduje
wzrost wielkość włókien mięśniowych, zmniejsza stopień zwłóknienia oraz stopień
zastępowania mięśni tkanką tłuszczową i martwicą. Umożliwia to lepszą
regeneracji mięśni. Szczególnie wspomaga mięśnie oddechowe oraz serce.

BADANIA
FAZA III BADAŃ KLINICZNYCH
3.

Firma: Sarepta Therapeutics
Metoda: Exon skipping.
45 badanie SRP-40405.
53 badanie SRP-4053.
51 – Eteplirsen.

Mutacja: 53, 51, 45

BADANIA
FAZA III BADAŃ KLINICZNYCH
Podczas konferencji została wydana (w języku włoskim)
pełna analiza badań klinicznych dotyczących DMD/BMD.
W ciągu najbliższych dni powinna ukazać się wersja angielska.
Tłumaczenie na język angielski planowana jest na II połowę roku.
O wszystkim będziemy na bieżąco Państwa informować przez stronę internetową
oraz fanpage na Facebook’u.

WSZYSTKIE TREŚCI I ZDJĘCIA POCHODZĄ
Z PREZENTACJI UŻYTYCH PODCZAS KONFERENCJI
I NALEŻĄ DO ICH POSZCZEGÓLNYCH AUTORÓW
ORAZ STANOWIĄ UZUPEŁNIENIE
STANDARDÓW LECZENIA DMD
TŁUMACZYŁA I OPRACOWAŁA:
MAŁGORZATA KAMIŃSKA
malgorzata.maria.kaminska@gmail.com

