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Μυϊκι δυςτροφία Duchenne
• Μία από τισ ςοβαρότερεσ και ςυχνότερεσ
νευρομυϊκζσ πακιςεισ.
• Κλθρονομείται κατά τον φυλοςφνδετο
υπολειπόμενο χαρακτιρα.
• ε γονιδιακό επίπεδο, θ βλάβθ εντοπίηεται
ςτο βραχφ ςκζλοσ του Χ χρωμοςϊματοσ,
ςτθν περιοχι Xp21.

“shock absorber”

Η βλάβθ ζχει ωσ
αποτζλεςμα
τθν ζλλειψθ τθσ
δυςτροφίνθσ,
μιασ δομικισ πρωτεΐνθσ
των μυϊκϊν κυττάρων.

Dr Günter Scheuerbrandt

Duchenne

Becker

Μυϊκι δυςτροφία Duchenne
Κφριο κλινικό χαρακτθριςτικό τθσ νόςου είναι
θ προοδευτικι μυϊκι αδυναμία.
• Αναπθρικό αμαξίδιο
• Αναπνευςτικι ανεπάρκεια
• Πρϊιμοσ κάνατοσ

Θεραπεία
• Αν και οι πρόςφατεσ εξελίξεισ
ςτθ μοριακι γενετικι ζχουν
επιτρζψει τθ ςυγκζντρωςθ
πολλϊν νζων δεδομζνων για
τθ νόςο Duchenne,
αποτελεςματικι κεραπεία
δεν ζχει βρεκεί.

Φυςιοκεραπεία
Ορκωτικά βοθκιματα

Πειράματα εδϊ και 40 ζτθ
προκειμζνου να αντιμετωπιςκεί θ
εκφφλιςθ των μυϊν και να προαχκεί θ
αναγζννθςθ.
• Πικανζσ κεραπείεσ
•
•
•
•
•

Gene Therapy
Cell Therapy
Drug Therapy
Increasing Muscle Mass
Mutation Specific Approaches

Μυϊκι δυςτροφία Duchenne:
κεραπεία
• Από τισ προ-κλινικζσ
ςτισ κλινικζσ μελζτεσ
• Η κεραπεία δοκιμάηεται ςε:
– cultured patient cells
– animal models: mdx mouse
– Αν τα αποτελζςματα είναι ικανοποιθτικά ςτα
πειραματόηωα: clinical trials.
• 1θ φάςθ: αςφάλεια
• 2θ φάςθ: θ μζκοδοσ αποτελεςματικι και αςφαλισ

Χρονοβόροσ διαδικαςία!

Φάρμακα
κεπτικό
• Επειδι οι μυϊκζσ ίνεσ δεν ζχουν δυςτροφίνθ
καταςτρζφονται ςυνεχϊσ κατά τθν άςκθςθ και
αντικακίςτανται από ςυνδετικό ιςτό (ίνωςθ).

• Μθ αναςτρζψιμθ διαδικαςία που
επιβαρφνεται από μία ανοςολογικι αντίδραςθ
που ξεκινά με τθ βλάβθ του μυόσ.
– Σα φάρμακα μπορεί να βοθκιςουν ςτθν ανάπτυξθ
των μυϊν, ζτςι ϊςτε να αντιρροπιςουν τθν απϊλεια
μυϊκισ μάηασ.
– Ή μπορεί να καταςτείλουν τθν ανοςολογικι αντίδραςθ
ι να αναςτείλουν τθν ίνωςθ.

• Η κεραπεία είναι
ςυμπτωματικι, όχι αιτιολογικι.
• υνικωσ δρουν παροδικά και
επιβραδφνουν τθ πρόοδο τθσ
νόςου.
• Όμωσ, λαμβάνονται ΡΟ και
πάνε παντοφ ςτο ςϊμα!
• Είναι ςυνικωσ φάρμακα
γνωςτά και δεν υπάρχει
κακυςτζρθςθ για κλινικζσ
δοκιμζσ.
• Είναι πολλά αυτά
που είναι
αποτελεςματικά ςτθ
Duchenne ι ςε
dystrophic mouse models.

Φάρμακα

Φάρμακα που ελζγχκθκαν ςε αςκενείσ
• Corticosteroids (prednisone, deflazacort κλπ)
τόχοσ:
• Ανοςοκαταςτολι και ζμμεςα πρόλθψθ τθσ καταςτροφισ
των μυϊκϊν κυττάρων.
• Πικανόν να αυξάνουν τθν ζκφραςθ τθσ utrophin.
• Πικανόν να ςτακεροποιοφν τθ κυτταρικι μεμβράνθ.
Οι κλινικζσ μελζτεσ όχι πολλζσ.

Consensus:
κακυςτεροφν τθ πρόοδο τθσ νόςου.
• Κακυςτεροφν τθν απϊλεια τθσ βάδιςθσ ~1-3 ζτθ.
• Αυξάνουν παροδικά τθ μυϊκι ιςχφ και λειτουργικότθτα.
• Κακυςτεροφν τθν αναπνευςτικι ανεπάρκεια.

Θεραπεία
• Οι κεραπευτικζσ προςπάκειεσ αποςκοποφν
ςτθν ελάττωςθ κατά το δυνατόν τθσ
αναπθρίασ, τθ διατιρθςθ τθσ κινθτικότθτασ,
τθν πρόλθψθ των επιπλοκϊν και
τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ
και βαςίηονται ςτο τρίπτυχο:

Φυςιοκεραπεία
Ορκωτικά βοθκιματα
Κορτικοςτεροειδι

Φυςιοκεραπεία
• Δισ εβδομαδιαίωσ
• Αςκιςεισ ενδυνάμωςθσ
– Αποφεφγεται ο μυϊκόσ κάματοσ

• Διατιρθςθ του εφρουσ κίνθςθσ των αρκρϊςεων
Κακθμερινά, διατάςεισ ςτο ςπίτι από τουσ γονείσ.
Κολφμβθςθ.
ε μεγαλφτερα παιδιά: 2-3 ϊρεσ/θμζρα,
ορκοςτάτθςθ, περπάτθμα, κολφμβθςθ.

Φαρμακοκεραπεία
• Πρεδνιηόνθ: 0.75 mg/kg/θμ. 10 θμζρεσ μθνιαίωσ
• Deflazacort: 0.9 mg/kg/θμ. κακθμερινά

Ζναρξθ γφρω ςτα 5 ζτθ.
Μετά τθν απϊλεια τθσ βάδιςθσ, μείωςθ τθσ
δοςολογίαστων ςτεροειδϊν.

Κορτικοςτεροειδι
• Μζχρι ςιμερα, διάφορεσ μελζτεσ ζχουν δείξει
τθν ευνοϊκι επίδραςθ των κορτικοειδϊν ςτθν
εξζλιξθ τθσ νόςου Duchenne.
• Η επίδραςθ αυτι αφορά κυρίωσ ςτθ
λειτουργικότθτα των αςκενϊν, ανεξάρτθτα
από το κεραπευτικό ςχιμα που ακολουκείται.
•Kissel et al: “Mononuclear cell analysis of muscle biopsies in prednisone-treated and untreated Duchenne muscular
dystrophy.” Neurology 1991; 41: 667-72
•Mesa at al: “Steroids in Duchenne muscular dystrophy.” Neusomuscular Disorders 1992;1:261-66
•Zatz et al: “Steroids in Duchenne muscular dystrophy. ” Neusomuscular Disorders 1992;2:59
•Balaban et al: “Corticosteroid treatment and functional improvement in Duchenne Muscular dystrophy. Long-term effect.” Am
J Phys Med Rehabil 2005;84(11):843-50
•Beenakker et al: “Intermittent prednisone therapy in Duchenne Muscular Dystrophy. A randomized controlled trial.” Arch
Neurol 2005;62:128-32
•Connolly et al : “High dose weekly oral prednisone improves strength in boys with Duchenne muscular dystrophy”.
Neusomuscular Disorders 2002;12:917-25
•Merlini et al: “Early prednisone treatment in Duchenne muscular dystrophy ”. Muscle Nerve 2003;27: 222-27

Κορτικοςτεροειδι
• Οι Beenaker και ςυνεργάτεσ ςε μια τυχαιοποιθμζνθ
δοκιμι πρεδνιηόνθσ- placebo ζδειξαν ότι κατά τθ
διάρκεια τθσ κεραπείασ με πρεδνιηόνθ βελτιϊκθκε
ο χρόνοσ επίτευξθσ κινθτικϊν ςτόχων,
θ μυϊκι ιςχφσ των μελετϊμενων μυϊκϊν ομάδων
(όπωσ αυτι μετρικθκε με δυναμόμετρο) και
θ γενικότερθ ποιότθτα τθσ ηωισ των αςκενϊν,
που ζλαβαν μζροσ ςτθ μελζτθ.
•Beenakker et al: Arch Neurol 2005

• ε ανάλογο ςυμπζραςμα κατζλθξαν και άλλοι
ςυγγραφείσ.
• Επιπλζον, βρζκθκε ότι θ αγωγι με κορτικοειδι
κακυςτερεί τθν απϊλεια τθσ ικανότθτασ ζγερςθσ από
τθν κακιςτι κζςθ και τθσ ικανότθτασ βάδιςθσ και
μάλιςτα θ επίδραςθ αυτι γίνεται εντονότερθ όταν θ
κεραπεία ξεκινά ςε μικρι θλικία.
• Connolly et al Neusomuscular Disorders 2002

Corticosteroids
Προβλιματα :
• Χρόνια λιψθ που προκαλεί παρενζργειεσ:
–
–
–
–
–

Αφξθςθ βάρουσ
Κατάκλιψθ
Προβλιματα ςυμπεριφοράσ
Κακυςτζρθςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ ιβθσ
Οςτεοπόρωςθ

Λφςθ:
• Θεραπεία "on-off.
• Deflazacort.
• Διακοπι.

Πρωτόκολο
παρακολοφκθςθσ
Κάκε 6 μινεσ:
• Νευρολογικι εξζταςθ
• Ορκοπεδικι εξζταςθ
• Οςτικι πυκνότθτα
• πιρομζτρθςθ
• Καρδιολογικι εξζταςθ
• Μυϊκόσ χάρτθσ
• Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ
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Οςτικι πυκνότθτα

Effect of Prednisone vs Deflazacort on Bone
Metabolism in Boys with Duchenne
Muscular Dystrophy (DMD).
• A.Papavasiliou, C. Kotsalis, H. Athanasopoulou, H.
Bazigou., E.Paraskevoulakos, I. Voskaki.
• Mediterranean Child Neurology
Μeeting, Crete, June 10-12 1999

Side effects of steroid treatment on bone
metabolism in Duchenne muscular dystrophy.
• I. Voskaki, C. Rizou, H. Athanasopoulou, C. Kotsalis,
E.Paraskevoulakos, K. Georgakopoulou,
A. Papavasiliou.

• Brain and Development 2004, 26 supp 1:15.

Ευριματα:
• Αςκενείσ με DMD είχαν
ςοβαρι μείωςθ τθσ οςτικισ πυκνότθτασ.
• Δεν υπιρχαν ςοβαρζσ διαφορζσ
ανάμεςα ςε περιπατθτικοφσ αςκενείσ
(χωρίσ ι με κθδεμόνεσ)
και ςτουσ αςκενείσ που ιταν κλινιρεισ.
• Διαταραχζσ του μεταβολιςμοφ των οςτϊν
αναδείχκθκαν ςε όλο το μεταβολικό κφκλο των
οςτϊν (ςφνκεςθ και αποδόμθςθ) δια μζςου
των βιοχθμικϊν παραμζτρων που μετρικθκαν.

φγκριςθ αςκενϊν με DMD και
ςτεροειδι και αυτϊν χωρίσ αγωγι:
• 28 αγόρια με DMD, 6-15 ετϊν.
• Group A: 14 χωρίσ ςτεροειδι
– Subgroup A1: 9 περιπατθτκά
– Subgroup A2: 5 με περιοριςμζνθ ι κακόλου ικανότθτα
βάδιςθσ

• Group B: 14 με ςτεροειδι, όλα περιπατθτικά
– Subgroup Β1: 8, Πρεδνιηολόνθ 0.75 mg/θμ. 10 θμζρεσ
μθνιαίωσ
– Subgroup Β2: 6, Deflazacort: 0.9 mg/θμ. κακθμερινά

φγκριςθ αςκενϊν με DMD και
ςτεροειδι και αυτϊν χωρίσ αγωγι:
Μετρικθκαν:
• το αίμα:
– AlPh
– Osteocalcin
– PICP

• τα πρωϊνά οφρα 3 ωρϊν, μετά 12 ωρϊν νθςτεία:
– Uca/Ucr
– Upyr/UCr

Αποτελζςματα:
• Subgroup A2 είχε ςθμαντικά υψθλότερο, PICP, Osteocalcin,
AlPh, Ca/Cr, Upyr/Ucr από το Subgroup A1.
• Subgroup Β1 είχε ςθμαντικά υψθλότερο, PICP, Upyr/Ucr,
Uca/Ucr από το Subgroup Β2.

φγκριςθ αςκενϊν με DMD και
ςτεροειδι και αυτϊν χωρίσ αγωγι:
Αποτελζςματα:
• Τψθλότερο μεταβολικό turnover
ςε ακινθτοποιθμζνουσ αςκενείσ με DMD
(χωρίσ ςτεροειδι) ζναντι των περιπατθτικϊν.
• Τψθλότερο μεταβολικό turnover
ςε αςκενείσ με DMD με Πρεδνιηολόνθ
ζναντι αυτϊν που ζπαιρναν Deflazacort (όλων
περιπατθτικϊν).
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Σκολίωζη

ΜΤΪΚΗ ΔΤΣΡΟΦΙΑ DUCHENNE ΚΑΙ ΚΟΛΙΩΗ: Η
ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΚΟΡΣΙΚΟΕΙΔΗ
• Νίκαινα Ειρινθ, Ρίηου Χρυςοφλα, Μπαηίγου Ελζνθ,
Κότςαλθσ Χαράλαμποσ, Παραςκευουλάκοσ Ευάγγελοσ,
Παπαβαςιλείου Αντιγόνθ
• Παιδονευρολογική Κλινική
• Νοςοκομείο Παίδων Πεντζλησ, Αθήνα.

• Νευρολογία 16: 238-245, 2007

ΜΤΪΚΗ ΔΤΣΡΟΦΙΑ DUCHENNE ΚΑΙ ΚΟΛΙΩΗ:
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΚΟΡΣΙΚΟΕΙΔΗ
• Η ςκολίωςθ είναι μία από τισ επιπλοκζσ τθσ
μυϊκισ δυςτροφίασ Duchenne και
παρατθρείται ςτθν πλειοψθφία των
αςκενϊν, επιβαρφνοντασ τθν ποιότθτα ηωισ
τουσ.
– Σκοπόσ τησ παροφςασ μελζτησ είναι
η εκτίμηςη τησ δράςησ των κορτικοειδών
ςτην ανάπτυξη τησ ςκολίωςησ,
ςε αςθενείσ με μυϊκή δυςτροφία Duchenne.

ΜΤΪΚΗ ΔΤΣΡΟΦΙΑ DUCHENNE ΚΑΙ ΚΟΛΙΩΗ:
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΚΟΡΣΙΚΟΕΙΔΗ
• Μελετικθκαν αναδρομικά 26 αςκενείσ
με μυϊκι δυςτροφία Duchenne.
• Για όλουσ τουσ αςκενείσ καταγράφθκαν:
• θμερομθνίεσ απϊλειασ τθσ ικανότθτασ
ζγερςθσ και βάδιςθσ
• ζναρξθσ τθσ κεραπείασ με κορτικοειδι
• εμφάνιςθσ τθσ ςκολίωςθσ
• ανάγκθ διορκωτικισ επζμβαςθσ τθσ ςπονδυλικισ
ςτιλθσ και χριςθσ ναρκικων.

Αποτελζςματα:
• 17/26 εμφάνιςαν ςκολίωςθ (65,38%)

• μζςθ θλικία εμφάνιςθσ
τθσ παραμόρφωςθσ:
12 ζτθ και 2 μινεσ
(SD: 3 ζτθ και 4 μινεσ)
• μζςθ θλικία για τθ χοριγθςθ κορτικοειδϊν:
8 ζτθ και 6 μινεσ
(SD: 2 ζτθ και 4 μινεσ)

Αποτελζςματα:
• Η θλικία εμφάνιςθσ ςκολίωςθσ ςε αςκενείσ που
δεν ζλαβαν κεραπεία πριν από τθν εμφάνιςθ τθσ
ςκολίωςθσ ι ακολοφκθςαν τθν αγωγι για λιγότερο
από 1 ζτοσ (20%) ιταν ςθμαντικά μικρότερθ ςε
ςχζςθ με αυτοφσ που ζλαβαν ζγκαιρα κεραπεία
(p=0,023).
• Η θλικία εμφάνιςθσ τθσ ςκολίωςθσ ςυςχετίςτθκε
με τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ
(ρ = 0,8281, p<0,001)
• …ενϊ ειδικά για αςκενείσ >12 ετϊν ςυςχετίςτθκε
επιπλζον και με τθν θλικία ζναρξθσ τθσ αγωγισ
(ρ = - 0,5381, p=0,0385)

ΜΤΪΚΗ ΔΤΣΡΟΦΙΑ DUCHENNE ΚΑΙ ΚΟΛΙΩΗ:
Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΚΟΡΣΙΚΟΕΙΔΗ

• υμπζραςμα:
• Η κεραπεία με κορτικοειδι μπορεί να
κακυςτεριςει τθν εμφάνιςθ τθσ ςκολίωςθσ
• Επιπλζον, θ προςτατευτικι τθσ δράςθ
αυξάνεται όταν θ αγωγι ξεκινά νωρίσ ςτθν
πορεία τθσ νόςου και δε διακόπτεται πρϊιμα.
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Καρδιακή λειηουργία

Cardiac and sternocleidomastoid muscle
involvement in Duchenne muscular
dystrophy: an MRI study.

• Mavrogeni S, Tzelepis GE, Athanasopoulos G,
Maounis T, Douskou M, Papavasiliou A,
Cokkinos DV.
• Chest. 2005 Jan; 127(1):143-8.

• Objective: To examine the
extent of cardiac and
sternocleidomastoid muscle
involvement detected by
magnetic resonance imaging
(MRI) measurement of T2
relaxation time in patients with
Duchenne Muscular Dystrophy
(DMD) and no
cardiorespiratory symptoms.
• Design. Prospective controlled
study.
• Setting: Teaching referral hospital and
University Hospital.

MRI of the heart muscle (top)
and the SCM (bottom) in a
patient with DMD.

• Subjects:
• 17 patients with DMD (aged 7-25 years) and
17 age-matched controls.
• All patients were free of cardiac or respiratory
complaints and had normal ECG,
echocardiogram and Holter monitor
examination.
• Methods:
• We assessed respiratory function by means of
standard pulmonary function testing.
• MRI measurements included the T2 relaxation
time of the myocardium and the
sternocleidomastoid (SCM) muscles in both
patients and controls.

Results:
•

•

•

•

The FVC and FEV1 values were
lower in patients with DMD than in
age-matched controls, whereas the
FEV1/FVC ratio was normal in all
subjects.
Patients with DMD had lower T2
relaxation time of the heart
(37.8±6.1 vs. 58.1±7.1 msec,
p<0.001) and lower T2 relaxation
time of the right SCM (24.5±2.6 vs.
42.2±1.3 msec, p<0.001) and left
SCM (23.2±3.2 vs. 42.2±1.6 msec,
p<0.001), compared to controls.
In children (<12 years), the T2 of
SCM was lower than that of the
controls, but T2 of the heart did not
differ between the two groups. In
the patient group, T2 relaxation
time of the heart decreased with
age (r= -0.80, p<0.001).
In patients with FVC< 80% of
predicted, the T2 values of the
heart were lower than the T2 values
of patients with FVC  80% of
predicted (35.65.8 vs. 41.8 4.6
msec, p<0.05).

Relationship of the myocardial T2 relaxation
time and age in patients with DMD (top) and
healthy control subjects (bottom).

• Conclusions:
• MRI measurements of the T2 relaxation time in
the myocardium and the sternocleidomastoid
muscle of patients with DMD and no
cardiorespiratory symptoms are abnormal,
indicating altered tissue composition.
• These measurements may prove a clinically
useful test for monitoring cardiac and
respiratory muscle involvement in these
patients.
Σο μυοκάρδιο και ο ςτερνοκλειδομαςτοειδισ
ςε αςκενείσ με DMD, ζχουν πακολογικι
ςφςταςθ ιςτοφ ςτο MRI.

Effect of deflazacort on cardiac and
sternoclidomastoid muscles in Duchenne
muscular dystrophy:
A magnetic resonance imaging study.
• S. Mavrogeni, A. Papavasiliou, M. Douskou, G.
Kolovou, E. Papadopoulou, DV Cokkinos.
• Onassis Cardiac Surgery Center
• Pendeli Children's Hospital
• Athens, Greece

• European Journal of Paediatric Neurology 2009;
13:34-40.

Effect of deflazacort on cardiac and sternoclidomastoid muscles
in Duchenne muscular dystrophy:
A magnetic resonance imaging study.

• OBJECTIVE:
• In an effort to detect early myocardial disease,
previous studies used specific tests of myocardial
function including 201-Thallium scintigraphy,
echocardiography and systolic time intervals or various
ECG indices.
• To evaluate the involvement of cardiac and
sternocleidomastoid muscles by magnetic resonance
imaging (MRI) measurement of T2 relaxation time and
the left ventricular systolic function in patients with
Duchenne muscular dystrophy (DMD) on treatment
with deflazacort and compare them with DMD
patients without treatment.

• SUBJECTS:
• 17 patients with DMD (aged 17-22 years) on treatment
with deflazacort for at least 7 years and
17 boys with DMD of younger age (12-15 years) without
steroid treatment.
• All patients were free of cardiac or respiratory symptoms
and had normal ECG and Holter monitor examination.
• METHODS:
• T2 relaxation time of the myocardium (H), left (SCM-L) and
right sternocleidomastoid (SCM-R) muscles and left
ventricular systolic function were evaluated by magnetic
resonance imaging (MRI) in two groups of DMD patients.
Myocardial and sternocleidomastoid muscles T2 relaxation
time was calculated using 16 TEs (10-85 msec) and TR at
least 2000 ms and T2 maps were created.

• RESULTS:
• DMD on deflazacort had higher T2 relaxation time values of
the heart and of both sternocleidomastoid muscles (T2H
που
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SCM-R median (range): 35από
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vs. 23 (2027)ms,χωρίσ
p<0.001)
andκακϊσ
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(LVEDV median
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(75-120) vs.
90 (80-105)ml,
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p=0.03, LVESV median (range): 45 (38-55) vs. 47 (41-51)ml,
p=0.81(NS), LVEF median (range): 53% (51-57) vs. 48% (4251), p<0.001) compared to DMD without treatment.
• CONCLUSIONS:
• DMD patients on deflazacort are characterized by better
preservation of the T2 relaxation time of myocardium and
sternocleidomastoid muscles and better LV systolic
function.
• The duration of this beneficial effect needs to be studied
prospectively.

Myocarditis in a patient with Duchenne
muscular dystrophy detected by
cardiovascular magnetic resonance and
cardiac biopsy.
• Mavrogeni S, Papavassiliou A, Cokkinos DV.
• Int J Cardiol. 2009
Mar 6;132(3):e123-4.

• A thirteen years old boy with a history of DMD
presented with sudden onset of fatigue, feeling of
chest pressure, palpitations and agitation.
• Since the age of 6 years he was on treatment with
deflazacort, without any cardiac medication.
• Fever, cervical adenomegaly, leukocytosis, high Creactive protein and ESR were not identified. The
patient had high levels of CK and CK–MB (expected by
the disease) but cardiac troponin was normal.
• The ECG revealed only sinus tachycardia 110 bs/min.
• The echocardiogram showed a sudden deterioration
of previously normal left ventricle with diffuse
hypokinesia that has been attributed to the
progression of DMD.

• Delayed-enhanced image in a patient with DMD showed
the presence of myocardial inflammation in the area of
interventricular septum due to viral myocarditis.
• Myocardial biopsy was also performed.
• Neither active nor borderline myocarditis was present in
histological analysis of myocardial specimens.
• However, mmunohistochemically, the numbers of
infiltrating CD3-positive T lymphocytes and macrophages
documented the presence of myocardial inflammation.
• Polymerase chain reaction (PCR) was performed for the
detection of coxsackie-,echo-,adeno-, parvovirus B19,
human cytomegalovirus, Epstein–Barrvirus, Chlamydia
pneumoniae and trachomatous.

• Human cytomegalovirus (CMV)
was revealed from the myocardial specimens
of the patient.

DMD myopathy
• Characterized by a defect in the p21 band of the X
chromosome
that δυςτροφίνθ
is responsibleλειτουργεί
for dystrophin,
a protein
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leads to progressive skeletal muscle and heart failure.
μυοκαρδιοπάκειασ από εντεροϊό.
• Abnormal dystrophin has also been identified as a
potential susceptibility gene for viral infection of the
myocardium.
– Bowles NE, Vallejo J. Viral causes of cardiac inflammation. Curr
Opin Cardiol 2003;18(3):182–8.

• Additionally, dystrophin deficiency markedly increases
enterovirus induced cardiomyopathy.
– Badorff C, Knowlton KU. Dystrofin deficiency markedly increases
enterovirusinducedcardiomyopathy.MedMicrobiolImmunol2004
;193(2-3): 121–6.

Myocardial inflammation in
Duchenne Muscular Dystrophy
as a precipitating factor for heart failure:
a prospective study.
• Mavrogeni S, Papavasiliou A, Spargias K, Constandoulakis P,
Papadopoulos G, Karanasios E, Georgakopoulos D, Kolovou G,
Demerouti E, Polymeros S, Kaklamanis L, Magoutas A, Papadopoulou
E, Markussis V, Cokkinos DV.
•
•
•
•
•
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• BMC Neurol. 2010 May 21;10:33.
PMID: 20492678

• Cardiovascular magnetic resonance imaging (CMR) has the unique ability
to detect coronary anatomy, function and viability in one examination .
• The use of a combination of STIR T2-weighted (T2W), T1-weighted (T1W)
before and after contrast media and late enhanced images (LGE) can
accurately diagnose the presence of myocardial inflammation missed
by other imaging techniques .
• Objective:
• In patients with Duchenne Muscular Dystrophy (DMD), the absent or
diminished dystrophin leads to progressive skeletal muscle and heart
failure.

• We evaluated the role of myocardial inflammation as a
precipitating factor in the development of heart failure in DMD.
Pathology image (arrows),
indicative of healing
myocarditis (hematoxylineosin, ×200.

Methods:
• 20 DMD patients
(aged 15-18 yrs) and
20 age-matched healthy
volunteers were studied and
followed-up for 2 years.
• In this prospective study, twenty consecutive
DMD patients selected from Pediatric
Neuromuscular clinics due to a recent onset
(last six months) of atypical chest discomfort
or fatigue without new ECG changes, were
evaluated in our tertiary cardiac center and
followed-up for 2 years.
• Evaluation of myocarditis with cardiovascular
magnetic resonance imaging (CMR) was
performed using STIR T2-weighted (T2W), T1weighted (T1W) before and after contrast
media and late enhanced images (LGE). Left
ventricular volumes and ejection fraction were
also calculated.
• Myocardial biopsy was performed in patients
with positive CMR and immunohistologic and
polymerase chain reaction (PCR) analysis was
employed.

Epicardial late gadolinium
enhanced area (LGE) in the
inferior LV wall (arrows),
indicative of healing
myocarditis.

Results:
• In DMD patients, left ventricular end-diastolic
volume (LVEDV) was not different compared to
controls. Left ventricular end-systolic volume (LVESV)
was higher (45.1±6.6 vs. 37.3±3.8 ml, p<0.001) and
left ventricular ejection fraction (LVEF) was lower
(53.9±2.1 vs. 63±2.4 %, p<0.001). T2 heart/skeletal
muscle ratio and early T1 ratio values in DMD
patients presented no difference compared to
controls.

• LGE (late enhanced images) areas
were identified in six DMD patients.
• In four of them with CMR evidence of myocarditis,
myocardial biopsy was performed.
• Active myocarditis was identified in one and healing
myocarditis in three using immunohistology.

• All six patients with CMR evidence of myocarditis
had a rapid deterioration of left ventricular function
during the next year.
Intramural late gadolinium enhanced area
in the intraventricular septum (arrows),
indicative of active myocardial inflammation

• Conclusions:
• In DMD, which is traditionally
considered
asμε
a degenerative
Οι αςκενείσ
DMD και
muscular disease, the myocardial
φλεγμονι
τουdocumented
μυοκαρδίουby CMR
inflammation
ςτο
CMR ζχουν
ταχεία
and
myocardial
biopsy
was a
precipitating
factor
for heart failure.
πορεία προσ
καρδιακι
• DMD patients
with myocarditis had
ανεπάρκεια.
rapid LV deterioration in contrary to
those without, who remained stable
during the 2 years of follow-up.

• DMD patients with
myocardial inflammation
documented by CMR had a
rigorous progression to
heart failure.

A Kaplan-Meier graph of
the probability of heart
failure between
LGE+(continuous line) and
LGE- (dotted line) DMD
patients is presented in
figure.

DMD μυοκαρδιοπάκεια
• Οι αςκενείσ με DMD ςιμερα ζχουν διαφορετικι κλινικι εικόνα
ανάλογα με τθ πρϊιμθ χριςθ των angiotensin-converting enzyme
inhibitors και/ι deﬂazacort, τθν υποςτθρικτικι κεραπεία, τθ ςτενι
παρακολοφκθςθ κλπ.
• Καρδιακι ςυμμετοχι δεν είναι κατ’ανάγκθ παροφςα ςε όλουσ
τουσ αςκενείσ τθν εποχι τθσ απϊλειασ τθσ ανεξάρτθτθσ
μετακίνθςθσ.
• Επιπλζον, ΗΚΓ ανωμαλίεσ δεν ανευρίςκονται ςε όλουσ τουσ
αςκενείσ.
• Ακόμθ, θ πακοφυςιολογία των καρδιακϊν βλαβϊν είναι πιο
ςφνκετθ από ότι νομίηαμε.
• Η ζλλειψθ δυςτροφίνθσ δεν οδθγεί μόνον ςε καρδιακι
ανεπάρκεια.
• Επιπρόςκετα, θ πακολογικι δυςτροφίνθ λειτουργεί ωσ γενετικόσ
προδιακεςικόσ παράγων για ιογενείσ λοιμϊξεισ του μυοκαρδίου
και ιδιαίτερα τθσ μυοκαρδιοπάκειασ από εντεροϊό.

υμπζραςμα για τα κορτικοςτεροειδι
• Κακυςτεροφν τθν απϊλεια ανεξάρτθτθσ
βάδιςθσ ζωσ 4 ζτθ.
• Μειϊνουν το κίνδυνο εμφάνιςθσ ςκελετικϊν
προβλθμάτων.
• Κακυςτεροφν τθν ζναρξθ αναπνευςτικισ
ανεπάρκειασ.
• Κακυςτεροφν τθν ζναρξθ καρδιακισ
ανεπάρκειασ.
• Αφξθςθ βάρουσ
• Οςτεοπόρωςθ, κατάγματα.

Μυϊκι Δυςτροφία Duchenne

Care standards

Πρωτόκολο
παρακολοφκθςθσ
Κάκε 6 μινεσ:
• Νευρολογικι εξζταςθ
• Ορκοπεδικι εξζταςθ
• Οςτικι πυκνότθτα
• πιρομζτρθςθ
• Καρδιολογικι εξζταςθ
• Μυϊκόσ χάρτθσ
• Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ

MRI μυοκαρδίου μετά τα 7 ζτθ.
Πολυ-υπνογραφικι μελζτθ γφρω ςτθν εφθβεία

Οι ςτόχοι μασ:
Βελτίωςθ
Σθσ λειτουργικότθτασ…
Σθσ ποιότθτασ ηωισ…

ασ ευχαριςτϊ!

