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היעדר אחריות
מדריך זה הינו תרגום לעברית של המדריך המקורי שנכתב באנגלית על ידי צוות רופאים נרחב אשר דן בכל היבטי המחלה.
המידע והעצות המפורסמים או המוצעים בחוברת זו אינם מהווים תחליף להיוועצות עם רופא ,כמו כן הם אינם מהווים תחליף
לקשר בין הרופא לחולה .יש להשתמש בעצות אלה בשילוב עם העצות מהרופא שלכם ,עימו יש להתייעץ בכל הנושאים הקשורים
לבריאות ילדכם ,במיוחד ביחס לתסמינים הדורשים אבחנה או טיפול רפואי .כל פעולה שאתם מבצעים על סמך המידע שניתן
בחוברת זו ,היא על שיקול דעתכם בלבד.
אף שנעשה כל מאמץ להבטיח את דיוק ושלמות המידע המצוי בחוברת זו ,לא ניתן לערוב לדיוק והטיפול צריך להיות מותאם
אישית בכל מקרה ומקרה .לרופאים שונים יכולות להיות גישות טיפוליות שונות בשלבי המחלה השונים בהתאם לנסיון שצברו
במהלך הטיפול בחולים אשר לא הובאו לידיעת כותבי המסמך המקורי.
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 .1מבוא
מדריך זה למשפחות מביא בפניכם את התוצאה שהושגה בהסכמה כללית בינלאומית לגבי הטיפול הרפואי במחלת
ניוון שרירים על שם דושן .מבצע זה נתמך על ידי המרכזים האמריקאיים לפיקוח ולמניעת מחלות (  )CDCבשיתוף
קבוצות תמיכה של חולים ורשת התמיכה האירופית למחלות עצביות-שריריות.TREAT-NMD ,
המסמך העיקרי פורסם בכתב העת הרפואי .Lancet Neurology

הפניות למסמך העיקרי:
Bushby K, et al. The Diagnosis and Management of Duchenne Muscular Dystrophy, part 1: diagnosis, and
pharmacological and psychosocial management, Lancet Neurology 2010, 9(1) 77-93.
Bushby K, et al. The Diagnosis and Management of Duchenne Muscular Dystrophy, part 2: implementation of
multidisciplinary care, Lancet Neurology 2010, 9(2) 177-189.
את המסמך העיקרי ניתן להוריד חינם מהאתר:
http://www.treat-nmd.eu/diagnosis-and-management-of-DMD

 84מומחים בינלאומיים בתחום האבחנה והטיפול במחלת
ההמלצות מבוססות על מחקר מפורט שנערך על ידי
הדושן ומייצגים מגוון רחב של תחומי מומחיות .המומחים "דרגו" באופן נפרד את שיטות הטיפול בהן נעשה שימוש
במחלה ,תוך ציון עד כמה כל טיפול " חיוני" " ,מתאים" או " לא-מתאים" בשלבים השונים של מחלת הדושן .בסך
הכול הם הביעו את דעתם על יותר מ 70,000 -מקרי טיפול .על סמך זה הם יכלו לחבר הנחיות שבהסכמת הרוב
מייצגות את "הנוהל הטוב ביותר" לטיפול במחלת הדושן.
באמצעות הגישה הרב-תחומית,
המומחים הדגישו כי הטיפול הטוב ביותר בילדים החולים במחלת דושן הוא,
בעזרת מומחים מתחומים רבים ושונים ,וכן צריך להיות רופא או איש רפואה שמתאם את כל הפעולות האלה .מכיוון
שכל אדם שונה מזולתו ,מן הראוי כי החולה בדושן ומשפחתו יהיו בקשר פעיל עם איש רפואה אשר יתאם את
הטיפול הקליני באופן אינדיווידואלי.
מסמך זה ייתן לכם מידע בסיסי שיאפשר לכם ליטול חלק פעיל בתהליך זה .הרופא או איש הרפואה שמתאם את
הטיפול ,צריך להיות מודע לכל הבעיות האפשריות של מחלת הדושן וצריכה להיות לו גישה להתערבויות העומדות
בבסיס הטיפול הנכון ולעזרה בתחומי המומחיות השונים .הדגש על ההתערבויות השונות ישתנה במהלך הזמן.
 .)1לא יהיה צורך בכל
מדריך זה מלווה אתכם בנושאים או התחומים השונים של הטיפול במחלת הדושן (איור
המומחים בכל השלבים של המחלה ,אך חשוב שהם יהיו נגישים ושהאדם המתאם את הטיפול יזכה לתמיכה בכל
התחומים האלה.
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 .2כיצד להשתמש במסמך זה
מדריך זה מכיל מידע רב ואפשר להשתמש בו בשתי דרכים שונות.
יש משפחות המעדיפות להתרכז בשלב אליו הגיע הילד .אחרים רוצים
לדעת כמה שיותר על כל היבט של מחלת הדושן מתחילתה.
בפרק זה ובאיור  ,1תוכלו לראות מה חושבים המומחים על השלבים
השונים של מחלת הדושן וכיצד צרכי הטיפול משתנים עם הזמן.
אם אתם רוצים אפוא לדלג ישירות לחלקים של המסמך הרלוונטיים
עבורכם עכשיו ,תוכלו למצוא אותם בקלות .בסוף המסמך ישנם שני
פרקים שיוכלו להיות לכם לעזר גדול :האחד  -גורמים שיש לקחת

"זהו מדריך המציג את ההיבטים
"הרפואיים" של מחלת הדושן ,אך זכרו
תמיד שהצד הרפואי אינו הכול .הרעיון
הוא שעל ידי צמצום הבעיות הרפואיות,
בנכם יכול להמשיך בחייו ואתם יכולים
להמשיך להתנהל כמשפחה .טוב לזכור
שרוב הבנים הסובלים מדושן הם ילדים
שמחים ורוב המשפחות מסתדרות
היטב אחרי ההלם הראשוני של
האבחנה".
Elizabeth Vroom, United Parent
Projects Muscular Dystrophy

בחשבון לפני ניתוח ילד חולה דושן ,והשני  -גורמים שיש לקחת
בחשבון בעת טיפול חירום בילד חולה דושן.
לפרקים השונים ניתנו צופני צבע שתואמים את הצבע באיורים.

מחלת הדושן – צעד אחר צעד (איור )1
מחלת הדושן יוצרת מצב המשתנה ככל שהזמן חולף .רופאים ואנשי רפואה אחרים נוטים לזהות "שלבי מפתח"
בהתקדמות המחלה .הם משתמשים בשלבי מפתח אלה כסימני דרך להמלצותיהם הטיפוליות ,אף שהאבחנה של
שלבים אלה יכולה להיות מלאכותית למדי .בכל זאת ,יכולה להיות תועלת בשימוש בשלבים אלה על מנת לזהות את
סוגי ההתערבות המומלצים בזמן ספציפי וכן כדי לדעת למה יש לצפות מצוות המטפלים באותה עת.
השלבים שלפני התסמינים
רוב הבנים החולים בדושן אינו מאובחן ככזה בשלב שלפני הופעת התסמינים  ,אלא אם כן יש היסטוריה משפחתית
של המחלה או אם בוצעו בדיקות דם מסיבה אחרת .אמנם קיימים תסמינים של עיכוב בהליכה או בדיבור ,אך אלה
לרוב אינם משמעותיים ולעתים קרובות לא מזוהים בשלב זה.
שלב ההליכה המוקדם
בשלב ההליכה המוקדם ייראו אצל הבנים את מה שנחשב לאחד הסימנים "הקלאסיים" של דושן – תמרון גאוור
( ( )Gowers' maneuverשפירושו שהילד צריך לתמוך בעצמו על ידי הנחת ידיו על ירכיו כשהוא מתרומם
מהרצפה) ,וכן ייראו שהוא הולך במעין הליכת ברווז ו/או על קצות הבהונות .הוא יכול עדיין לעלות במדרגות ,אך נוהג
לעלות תוך עמידה בשתי כפות הרגליים על כל שלב של המדרגות.
שני השלבים המוקדמים הללו הם הזמן שבו מתחיל בדרך כלל תהליך האבחון (פרק .)3
אבחנה :לצורך האבחנה המדויקת ,ימליצו לכם לבצע בדיקות ספציפיות על מנת לזהות את השינוי ב DNA -או את
המוטציה הגנטית שגורמת לדושן .ייתכן שיהיה צורך בהתערבות של רופאים מומחים כדי לפענח את הבדיקות הללו
ולדון עמכם על השפעת התוצאות על בנכם ועל בני המשפחה האחרים .בחלק מהמקרים יהיה צורך בביופסיות שריר
לאבחנת המחלה.

אבחנה וטיפול במחלת ניוון שרירים מסוג דושן  :מדריך למשפחות – מרץ 2010

3

למידה והתנהגות :בנים החולים בדושן מתקשים יותר בתחומים אלה .הבעיה נובעת חלקית מההשפעה שיש לדושן
על המוח ,וחלקית ממגבלות גופניות .גם תרופות מסוימות ,כמו סטרואידים ,ישפיעו על כך במידה ותהיה תופעת
לוואי של אי-שקט .התמיכה של המשפחה היא חיונית וייתכן שיהיה צורך במומחים שיטפלו בסוגיות הספציפיות של
למידה והתנהגות (פרק .)10
פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק  :היכרות עם צוות המטפלים (פרק  )5בשלב מוקדם זה ,פירושו שניתן יהיה להתחיל
במשטר תרגילים לידים ולרגלים בצורה הדרגתית ,על מנת שהשרירים יישארו גמישים וימנעו או ימתנו נוקשות
מפרקית (קונטרקטורה) .צוות המטפלים יכול גם לתת עצות לבית הספר לגבי תרגילים מתאימים כדי שגם בנכם יוכל
להשתתף בפעילות.
 ,)4המתוכנן לתקופה שבה היכולות
סטרואידים :זהו הזמן הנכון לברר אופציות כמו טיפול בסטרואידים (פרק
המוטוריות מפסיקות להתפתח .כאשר מתכננים שימוש בסטרואידים ,חשוב לבדוק שבנכם קיבל את כל החיסונים
ויש לברר אם ניתן לצפות מראש לגורמי סיכון כלשהם בתופעות הלוואי הקשורות לסטרואידים ולמזער אותם.
לדוגמה ,ייתכן שיהיה צורך בהדרכה לגבי שמירה על המשקל.
שרירי הלב והנשימה :בדרך כלל אין בשלב הזה בעיות עם שרירי הלב והנשימה ,אולם הביקורים הסדירים במרפאה
צריכים לכלול בדיקה בעניין זה על מנת לקבוע מהי הנורמה עבור בנכם .מומלץ לבצע ניטור-לב עוד בזמן האבחנה
ואחר כך כל שנתיים עד גיל  .10לאחר גיל  10יש לבצע ניטור-לב לעתים קרובות יותר .חשוב גם שהבן יהיה מחוסן
מפני חיידק הפנוימוקוקוס (הגורם לדלקת ריאות) ומפני שפעת (פרק .)7

שלב ההליכה המאוחר
בשלב ההליכה המאוחר נעשית ההליכה יותר ויותר קשה ועולות יותר בעיות עם הטיפוס במדרגות ועם התרוממות
מהרצפה.
למידה והתנהגות :יהיה צורך בתמיכה קבועה מאנשי מקצוע שיסייעו בסוגיות הלמידה וההתנהגות ,וייתכן שיהיה
צורך מיוחד ללמוד אסטרטגיות להתמודדות עם אובדן יכולת ההליכה (פרק .)10
 .)5אם בעיית
פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק  :הטיפול השיקומי ימשיך להתמקד בטווח התנועה ובעצמאות (פרק
הנוקשות המפרקית מחריפה במידה כזו שפיזיותרפיה כבר אינה יכולה לעזור ,יש צורך בהערכת המצב וסיוע של
הרופא האורטופד המטפל .חשוב לדעת שקיימים כיסאות גלגלים מתאימים בעלי מושב תומך כדי לקדם את המשך
העצמאות ואת הנוחות של הבן.
סטרואידים :טיפול שוטף בסטרואידים חשוב בשלב הזה ,ויש להקדיש תשומת לב למשטר ולמינון הספציפיים (פרק
 )4וגם לתופעות הלוואי .חשוב לבצע בדיקת כוח ותפקוד פעמיים בשנה .בשמירה על המשקל יש לשים לב לכל
נטייה למשקל עודף או לתת-משקל ,ובמקרה של בעיה יש להתערב בהתאם (פרק .)9
שרירי הלב והנשימה :מנקודת מבט נשימתית ולבבית (פרקים  7ו ,8-בהתאמה) ,יש עדיין סיכון נמוך לבעיות ,אך יש
.10
צורך בבדיקות שוטפות של שרירי הלב והנשימה .יש לבצע פעם בשנה אקו-לב ובדיקות אחרות החל מגיל
הרופא ימליץ על התערבות אם נצפים שינויים באקו-לב.
שלב אובדן ההליכה המוקדם
בשלב אובדן ההליכה המוקדם על הבן להשתמש בכיסא גלגלים .בהתחלה ייתכן שיוכל להניע את הכיסא בעצמו,
והיציבה שלו עדיין תקינה בדרך כלל (פרק .)5
למידה והתנהגות  :למרות ההידרדרות המתמשכת במצבו ,יש לשים דגש חזק יותר על עצמאותו של הבן ולעודד
אותו להמשיך וללמוד בבית הספר ולהשתתף בפעילויות מהנות במהלך שנות התבגרותו.
פיזיותרפיה :תשומת-לב לנוקשות בגפיים נעשית חשובה מאוד ,כמו גם הצורך בציוד תמיכה שעוזר לבן לעמוד זקוף.
הודות לשימוש הנרחב בסטרואידים חלה ירידה גדולה בהופעת העקמת ,אך עדיין חשוב מאוד להקפיד על מעקב
מצב הגב בשלב שאחרי אובדן יכולת ההליכה .יש מקרים שבהם העקמת מתקדמת במהירות ,לפעמים אפילו תוך
חודשים ספורים (פרק  .)6יתכן שיהיה גם צורך בעזרה אורתופדית כדי לטפל בבעיות של תנוחת כף הרגל ,אשר
עלולה לגרום לכאב ולאי-נוחות ולהגביל את מבחר הנעליים.
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סטרואידים :הטיפול בסטרואידים הוא עדיין חלק חשוב בניהול המחלה בשלב זה (פרק
התחיל עוד לפני כן או מתחיל רק בשלב זה.

 ,)4בין אם השימוש בהם

.) 8
שרירי הלב והנשימה :הניטור של תפקוד הלב פעם בשנה עדיין חיוני ויש לטפל מיד בכל הידרדרות (פרק
התפקוד הנשימתי יתחיל ככל הנראה לרדת לאחר שלב אובדן ההליכה העצמאית ויש להתחיל בסדרה מתוכננת של
התערבויות כדי לעזור בנשימה ובשיעול (פרק .)7

שלב אובדן ההליכה המאוחר
בשלב אובדן ההליכה המאוחר ,תפקודי הגפיים העליונות והשמירה על יציבה נכונה נעשים יותר ויותר קשים ויש
סיכוי רב יותר לסיבוכים.
פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק :חשוב לדון עם המטפלים אילו סוגי ציוד ישמרו בצורה הטובה ביותר על העצמאות ועל
יכולתו של הבן ליטול חלק בחיים הרגילים .ייתכן ויהיה צורך בכלי עזר נוספים כדי לסייע לבן בפעילויות כמו אכילה,
שתייה והתפנות בשירותים ,כניסה למיטה ואפשרות תזוזה בה.
סטרואידים :על החלטות לגבי טיפול בסטרואידים ,תזונה ושמירה על המשקל יש לדון עם הצוות המטפל.
שרירי הלב והנשימה :מומלץ לבצע פעמיים בשנה ניטור של תפקוד הלב והריאות ,ולעתים יש צורך בביצוע בדיקות
והתערבויות מעמיקות יותר.
חולי דושן צעירים רבים מנהלים חיי בגרות מספקים .חשוב לתכנן את חיי הבן באופן פעיל ועם מבט לעתיד על מנת
לאפשר לו לחיות כאדם המקבל תמיכה אך בכל זאת עצמאי ,עם כל ההזדמנויות והאתגרים הכרוכים בכך.
הפרקים הבאים עוסקים לפי הסדר בעשרת תחומי הטיפול השונים הדרושים במחלת הדושן ,כמתואר באיור .1
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איור  .1תחומי הטיפול השונים הדרושים בכל שלב של מחלת הדושן.

()The Diagnosis and Management of Duchenne Muscular Dystrophy: A Guide for Families – March 2010
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השלב לפני
התסמינים

שלב ההליכה
המוקדם

שלב ההליכה
המאוחר

שלב אובדן ההליכה
המוקדם

שלב אובדן ההליכה
המאוחר

תיתכן אבחנה בשלב
זה אם מתגלה
במקרה  CKגבוה
בדם או אם המחלה
קיימת בהיסטוריה
המשפחתית.

תמרון גאוור,

ההליכה נעשית
קשה בהדרגה.
אובדת היכולת
לעלות במדרגות
ולקום מהרצפה.

יכול עדיין לנוע באופן
עצמאי לזמן מה.

מוגבלות גוברת
בתפקוד הגפיים
העליונות ובשמירה
על היציבה.

ייתכן שיתגלה עיכוב
בהתפתחות ,אך אין
הפרעה בהליכה.

הליכת ברווז ,תיתכן
הליכה על קצות
הבהונות.
יכול לעלות
במדרגות.

עלול לפתח עקמת.

דרושות בדיקות אבחון וייעוץ גנטי.
תכנון מראש
להתפתחויות
בעתיד.
יש לדאוג למתן כל
החיסונים.

יכול לעמוד יציב.

סביר שבשלב זה התקבלה האבחנה ,אלא אם יש עיכוב מסיבות
אחרות (למשל מחלה נלווית)

בדיקה שוטפת כדי להבטיח שמהלך המחלה הוא כפי המצופה ,בשילוב פענוח של בדיקות
האבחון.

אבחנה
טיפול עצבי-שרירי

כל חצי שנה לכל הפחות יש לבצע בדיקת תפקוד ,כוח וטווח תנועה כדי להגדיר את שלב
המחלה ולקבוע את הצורך במתן סטרואידים ,ניהול שוטף של משטר בסטרואידים וטיפול
בתופעות הלוואי.

לימוד ותמיכה.

המשך הצעדים הקודמים

צעדי מניעה כדי לשמור על מתיחּות השריר /
מזעור נוקשות מפרקית (קונטרקט ורה).

יש לדאוג לכיסא גלגלים מתאים עם מושב מתאים ,וכלי עזר
המאפשרים עצמאות מרבית בפעילות היומיומית ,בתפקוד
ובהשתתפות בהתנהלות היומיומית.

עידוד בתרגול ובפעילות גופנית מתאימים.

טיפול שיקומי

תמיכה בתפקוד ובהתנהלות היומיומית.
אספקת כלי עזר בהתאם לצורך.
ניתוח אורתופדי ,נחוץ רק לעתים נדירות.

שיקול האופציות
הניתוחיות עקב כיווץ
גידים והגבלת טווחי
תנועה.

תפקוד נשימתי תקין.

סיכון נמוך לבעיות נשימה.

יש לדאוג לסדרת
החיסונים הרגילה
כולל חיסון נגד 23
זני פנוימוקוקוס ונגד
שפעת

יש לעקוב אחר החמרה.

אקו-לב בעת
האיבחון או בגיל 6

עד גיל  , 10מרווח
של שנתיים לכל
היותר בין הבדיקות,
לאחר מכן כל שנה.

ניטור עקמת :התערבות עם קיבוע של עמוד
השדרה האחורי בהתייעצות עם האורטופד
המטפל .התערבות אפשרית לתנוחת כף
הרגל בכיסא גלגלים.
סיכון הולך וגובר
להפרעות נשימה.

סיכון הולך וגובר
להפרעות נשימה.

יש ליזום בדיקות
נשימתיות.

יש ליזום בדיקות
והתערבויות
נשימתיות.

הערכה כמו בקבוצה הצעירה יותר .הסיכון של בעיות לב גובר עם
הגיל .יש צורך בהתערבות ,אפילו אם אין תסמינים.

טיפול ריאתי

טיפול לבבי

יישום התערבויות סטנדרטיות לאי-ספיקת הלב ככל שיש ירידה
בתפקוד

יש לשמור על עלייה תקינה במשקל לפי הגיל.
הערכה תזונתית במקרה של משקל עודף או תת-משקל.
תמיכה משפחתית,
הערכה/התערבות
מוקדמת
בהתפתחות,
בלמידה ובהתנהגות.

טיפול אורתופדי

הערכה  /התערבות בלמידה ,בהתנהגות ובהתמודדות.
יש לקדם עצמאות והתפתחות חברתית
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שימו לב לאפשרות
של קושי בבליעה.
תכנון של מעבר
לשירותי הבריאות
למבוגרים.

טיפול במערכת העיכול

טיפול פסיכוסוציאלי
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 .3אבחון מחלת הדושן
דיוק האבחנה
מציאת הסיבה הספציפית של הפרעה רפואית מכונה אבחנה.
חשוב מאוד לקבוע אבחנה מדויקת כאשר הרופא חושד שמדובר
במחלת הדושן .המטרה בשלב זה היא לתת אבחנה מדויקת מהר
ככל האפשר .עם קבלת האבחנה ,ניתן ליידע את כל בני
המשפחה על המהלך הכללי של דושן ,וניתן לספר להם על המידע
מהייעוץ הגנטי ועל אופציות הטיפול שהוצגו .אפשר לדאוג לכך
שבנכם יקבל את הטיפול הדרוש ואפשר לדאוג לתמיכה שוטפת
ולמתן מידע למשפחה .באופן אידיאלי האבחנה צריכה להיעשות
(תחת תחום
על ידי רופא המתמחה בתחום העצבי-שרירי
הנוירולוגיה) ,אשר יוכל להעריך את הבן מבחינה קלינית ,ליזום
ולפענח את הבדיקות בצורה נכונה .לאחר האבחנה תבוצע לעתים
קרובות בדיקה גנטית בקרב המשפחה בתמיכת היועץ הגנטי.

עובדות שחשוב לזכור:
 .1קבלת אבחנה היא צעד חשוב המאפשר לכם
ולרופא להכין תוכניות לטיפול בבנכם.
 .2רופאים אינם יכולים לאבחן דושן בעזרת
בדיקת  CKבלבד .אם יש לבנכם רמה
גבוהה של  ,CKיצטרך הרופא לאשר את
האבחנה על ידי בדיקה גנטית.
 .3אתם לא לבד .היעזרו ברופא שיענה על כל
השאלות שעולות אצלכם ופנו לייעוץ גנטי
אצל מומחה לגנטיקה.
 .4זהו גם הזמן שבו קשר עם קבוצת תמיכה או
עם ארגון סיוע יכול להיות לכם לעזר רב.
באתר הבא תוכלו למצוא רשימה של קבוצות
תמיכה -
www.treat-nmd.eu/dmdpatientorganisations

.
מתי לחשוד במחלת הדושן?

החשדות הראשונים עולים בדרך כלל בגלל אחד משלושת הסימנים הבאים (אפילו כשאין היסטוריה של המחלה
במשפחה):
•

בעיות בתפקוד השרירים  .בדרך כלל יש בן משפחה ששם לב לכך שמשהו אינו כשורה .בנים החולים בדושן
מתחילים ללכת מאוחר יותר מבנים אחרים בני גילם .שרירי השוקיים שלהם מוגדלים והם מתקשים בריצה,
בקפיצה או בטיפוס במדרגות .הם נופלים בקלות ויש להם נטייה ללכת על קצות הבהונות .ייתכן גם שיהיה עיכוב
בדיבור .אחד הסימנים הקלאסיים של דושן הוא מה שידוע כ"תמרון גאוור" (  ,)Gower's maneuverשבו הילד
משתמש בידיו ובזרועותיו כדי "לטפס" מעלה על גבי גופו על מנת לעמוד זקוף .הסיבה לכך היא החולשה
בשרירי הירכיים והמותניים (ראה איור  – 2ציור תהליך ההתרוממות).

•

רמות גבוהות של חלבון השריר קריאטין קינאז (  )creatine kinase - CKבבדיקת דם  .הממצא של רמת CK
גבוהה צריך להביא להפניה דחופה למומחה בתחום העצבי-שרירי כדי שיאשר את האבחנה .רמות גבוהות של
 CKקיימות גם במחלות שריר אחרות ,ורמת  CKגבוהה לבדה אינה מספיקה כדי לקבוע שמדובר במחלת
הדושן.

•

רמות גבוהות של "אנזימי הכבד"  ASTו ALT-בבדיקת דם .רמות גבוהות של אנזימים אלה בדם קשורות לעתים
קרובות במחלת כבד ,אך גם ניוון שרירים יכול לגרום לכך .רמות גבוהות במיוחד של אנזימים אלה ללא כל סיבה
אחרת אמורות לעורר חשד שגם רמת ה CK -תהיה גבוהה ,ועל כן מעלה את החשד לניוון שרירים .לא מומלץ
לבצע ביופסיה של הכבד.

•

אצל ילדים הסובלים מדושן יש לעתים קרובות איחור מסוים בהתפתחות הדיבור וגם זה יכול להיות סימן מוקדם
(ראה פרק .)10

אישור האבחנה של מחלת הדושן
דושן היא מחלה גנטית – היא נגרמת על ידי מוטציה או שינוי ב DNA-בגן המכונה דיסטרופין ( )dystrophinאו גן ה-
 .DMDהאבחנה צריכה להיות מאושרת על ידי בדיקה גנטית ,בדרך כלל על סמך דגימת דם ,אך לפעמים מבוצעות
גם בדיקות אחרות .מעט רקע על הבדיקה הגנטית מופיע בתיבה .1
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הבדיקות

Normal

 )1בדיקות גנטיות
בדיקה גנטית נחוצה בכל מקרה ,גם אם ביופסיית שריר מראה שמדובר במחלת
הדושן .סוגים שונים של בדיקות גנטיות יכולים לספק מידע ספציפי ומפורט יותר
לגבי השינוי ב DNA -או המוטציה .קבלת אישור גנטי לגבי האבחנה חשוב
מסיבות שונות .ה וא יעזור לקבוע אם הילד יכול להיות מועמד לניסויים קליניים
מסוימים העוסקים במוטציה ספציפית ,וכן יעזור למשפחה לקבל החלטות בקשר
לאבחון של העובר בהריונות עתידיים.
ברגע שידועה מהות המוטציה או השינוי ב -ד.נ.א בגן הדיסטרופין ,יש לתת
לאמהות אפשרות לעבור בדיקה גנטית על מנת לבדוק אם הן נשאיות או לא.
מידע זה חשוב לבנות המשפחה האחרות מצד האם (אחיות ,בנות ,דודות,
בנות דודה) על מנת שיבינו שגם הן יכולות להיות נשאיות.
בדיקה גנטית והפניה ליועץ גנטי יעזרו למשפחה להבין את תוצאות הבדיקות
ואת ההשפעה שיש לכך על בני המשפחה האחרים (ראה תיבה .)1
 )2אנליזה של ביופסיית השריר

איור  : 3ביופסיית שריר;
למעלה :שריר תקין המראה נוכחות
של דיסטרופיה סביב סיבי השריר.
למטה :שריר מתנוון שאין בו
דיסטרופין.

הרופא יכול להמליץ על ביופסית שריר (לקיחת דגימת שריר קטנה לצורך
אנליזה) .פירושה של המוטציה הגנטית במחלה הוא שהגוף אינו מסוגל לייצר דיסטרופין או אינו מייצר מספיק
ממנו .הבדיקות של ביופסיות השריר יכולות לתת מידע לגבי כמות הדיסטרופין שנמצאת בתאי השריר (ראה איור
.) 3
במקרה שהתקבלה אבחנה על סמך בדיקה גנטית ,ייתכן ואין צורך בביופסיה ,אולם ישנם מרכזים רפואיים בעולם
בהם נעשית אבחנה של דושן על ידי אנליזה של ביופסיית שריר .בדיקה גנטית אחרי אבחנה חיובית של ביופסיה
עדיין חיונית לצורך קביעת השינוי הספציפי ב-ד.נ.א או המוטציה הגנטית.
ישנם שני סוגי בדיקות המבוצעות בדרך כלל בביופסיה של שריר על מנת לגלות את כמות הדיסטרופין בשריר.
האחת היא בדיקה במיקרוסקופ (  )immunocytochemistryוהשנייה היא "בדיקת הכתמה" ( .)immunoblotting
בדיקות אלה מבוצעות כדי לקבוע את נוכחות או היעדרות הדיסטרופין ויכולות לעזור בהבחנה בין דושן רגיל למצב
מתון יותר של המחלה (בקר).

 )3בדיקות אחרות
בעבר בוצעו בדיקות המכונות "אלקטרומיוגרפיה" (  )Electromyography - EMGובדיקות למוליכות העצבית
(בעזרת מחטים) באופן מסורתי על מנת להעריך את מצבו של ילד עם חשד להפרעה עצבית-שרירית .כיום
המומחים מסכימים ביניהם שבדיקות אלה אינן מתאימות או דרושות להערכת דושן.
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תיבה  .1מדוע חשוב שיהיה אבחון גנטי
ייעוץ גנטי ובדיקת נשאּות:


לפעמים מתרחשת לגמרי במקרה מוטציה גנטית הגורמת לדושן .מוטציה זו נחשבת לספונטנית.
במקרים אחרים מועבר הגן הפגום על ידי האם.



במידה והמוטציה קיימת אצל האם ,היא נחשבת ל"נשאית" והיא יכולה להעביר את המוטציה הגנטית
לילדיה האחרים .הבנים אליהם היא מעבירה את הגן יחלו במחלת הדושן ואילו הבנות יהיו נשאיות .אם
בודקים את האם ומתגלה שהמוטציה קיימת אצלה ,היא תוכל לקבל החלטות מושכלות לגבי הריונות
עתידיים ואפשר שגם בנות המשפחה הקרובה יעברו בדיקות (אחיות ,דודות ,בנות) על מנת לבדוק אם
גם אצלן קיים הסיכון ללדת בן החולה בדושן.



גם אם אישה אינה נשאית יש סיכון קטן לגבי הריונות עתידיים ,שכן המוטציה יכולה להתקיים בביציות
שלה .תופעה זו מכונה "פסיפסיות" (.)germ line mosaicism



לנשאית יש סיכון קל לפתח חולשה בלב או אפילו חולשה ברגליים בגיל מבוגר יותר .הידע שאישה
נשאית עוזר לה לזהות את הסיכון הזה ,כך שהיא יכולה לבקש ייעוץ מתאים.



מומלץ שתתייעצו עם מומחה לגנטיקה על מנת שיוכל להסביר את הנושא ביתר פירוט.

אפשרות של השתתפות בניסויים קליניים:


בעולם וגם בארץ מבוצעים מספר ניסויים קליניים בחולי דושן המתמקדים בסוגי מוטציה מסוימים .בדיקה
גנטית חשובה על מנת להבין אם בנכם מתאים להשתתפות בניסויים אלה .כדי שהרופאים/חוקרים יוכלו
למצוא את הבנים שיכולים להתאים ,עליכם לרשום אותו במאגר החולים.



השאלה החשובה ביותר עליה אתם חייבים לקבל תשובה היא ,האם הבדיקה הגנטית בוצעה לפי התקנים
במקובלים כיום ,תקנים המאפשרים הגדרה מדויקת של המוטציה .אם התשובה היא שלילית ,ייתכן ויש
צורך בבדיקות נוספות .עליכם לדון בכך עם הרופא המטפל .מוטציה מדויקת דרושה גם כדי להירשם באחד
המאגרים של דושן לדוגמא המאגר של פרופ' נבו כפי שצוין .תוכלו למצוא פרטים לגבי סוגי הבדיקות שניתן
לבצע ,ועד כמה הן יעילות בגילוי הפרטים המדויקים ביותר של המוטציה במסמך העיקרי שפרטיו מופיעים
בפרק המבוא.

ניתן להרשם גם למאגרים העולמיים באמצעות אתר  TREAT-NMDבכתובת www.nmd.eu/patientregistries -
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 .4טיפול עצבי-שרירי – שמירה על כוחו ותפקודו של השריר
אילו הערכות יש לבצע ומדוע
על בנכם לעבור בדיקות סדירות אצל רופא מומחה שמומחיותו היא
לעקוב אחרי מהלך המחלה ולהבין אם יש משהו חריג שצריך לבדוק
במיוחד .חשיבות המעקב היא לאפשר קבלת החלטות לגבי טיפולים
חדשים בנקודת הזמן המתאימה ביותר ,לצפות מראש בעיות ולמנוע
6
אותן עד כמה שאפשר .מומלץ שבנכם יבקר אצל הרופא כל
 4חודשים
חודשים ,ואצל הפיזיותרפיסט ו/או המרפא בעיסוק כל
בקירוב ,אם אפשר.
הבדיקות המבוצעות במרפאות השונות על מנת לעקוב אחר חולי
דושן יכולות להיות שונות .הדבר החשוב ביותר הוא שתהיה בדיקה
קבועה ,כך שניתן יהיה לעקוב כראוי אחר השינויים .הערכה קבועה זו
צריכה לכלול בדיקות שעוזרות להראות כיצד המחלה מתקדמת ,כולל:

עובדות שחשוב לזכור:

.1

מכיוון שלבנכם אין דיסטרופין ,שריריו
ייחלשו בהדרגה .

.2

סוגי התעמלות מסוימים ופעילות עד
כדי עייפות יכולים להחמיר את הנזק
לשרירים.

.3

הרופא מבין את ההתקדמות של
חולשת השרירים ויכול להכין את בנכם
לשלב הבא.

.4

חשוב שהרופא ידע כיצד פועלים
שריריו של הבן ,כך שניתן יהיה
להתחיל בתרפיה הנכונה מוקדם ככל
האפשר.

כוח :חוזק אפשר למדוד במספר דרכים שונות על מנת לראות אם חל
שינוי בכוח שניתן להפיק ממפרקים מסוימים.
טווח התנועה של המפרקים :בדיקה זו מבוצעת כדי לברר אם יש התפתחות של נוקשות במפרקים וכדי להדריך אילו
תרגילי מתיחה או התערבויות יעזרו בצורה הטובה ביותר.
בדיקות במדידת זמן  :במרפאות רבות מודדים באופן שגרתי את הזמן לפעולות שונות ,כמו לקום מהרצפה ,ללכת
מרחק מסוים ולעלות במספר שלבים במדרגות .זה נותן מידע חשוב לגבי השינוי במצב ולגבי התגובה לטיפול.
דירוג התפקוד המוטורי  :יש מספר רב של דירוגים שונים ,ועל המרפאה שלכם להשתמש בדרך שגרה באותו דירוג
על מנת לעקוב אחר המחלה באופן שיטתי .ייתכן שיהיה צורך בדירוגים שונים בתקופות שונות.
פעולות של חיי היומיום :בדיקה זו מאפשרת לצוות לקבוע אם יש צורך בסיוע נוסף כדי לעזור לבנכם להיות עצמאי.

טיפולים תרופתיים לסימפטומים של חולשת שרירים
בתקופה זו נערכים מחקרים רבים ברחבי העולם לחיפוש תרופות חדשות למחלת הדושן ולמחלות שריר נוספות.
המלצות המומחים במדריך זה הן רק לגבי תרופות שיש הוכחות ליעילותן .המלצות אלה יעודכנו בעתיד ,כאשר יהיו
במידה ויתפרסמו
ראיות חדשות (כמו למשל תוצאות של ניסויים קליניים) .קווי ההנחיה יעברו סקירה מחודשת
תוצאות חדשות.
אף שמקווים כי בעתיד יתרחב מגוון האפשרויות לטיפול במחלה ,הטיפול התרופתי היחיד לתסמינים השריריים-
שלדיים של דושן ,שלדעת מומחים יש דיי ראיות כדי להמליץ עליו היום ,הוא הטיפול בסטרואידים .בפרק זה נדון
בהרחבה בסטרואידים .מאוחר יותר נדון בטיפולים תרופתיים לתסמינים ספציפיים אחרים של המחלה ,כמו בעיות
לב.
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הטיפול בסטרואידים – הדרכה צעד אחר צעד
סטרואידים משמשים לטיפול בבעיות רפואיות רבות אחרות ויש
ניסיון רב בשימוש בהם בעולם כולו .אין ספק שהם יכולים להיות
לעזר לחולי דושן רבים ,אך יש לאזן את היתרון הזה על ידי טיפול
מראש בתופעות לוואי אפשריות .השימוש בסטרואידים חשוב מאוד
במחלת דושן ויש לדון בכך עם כל בני המשפחה בשלב מוקדם.
מידע בסיסי

עובדות שחשוב לזכור:
 .1סטרואידים הם התרופה היחידה הידועה
המפחיתה את חולשת השרירים.
 .2במקרה שבנכם מטופל בסטרואידים,
דאגו תמיד לעדכן את הרופאים והצוות
הרפואי המטפל בו .זה חשוב במיוחד אם
עליו לעבור ניתוח או אם יש לו זיהום או
חבלה ,שכן סטרואידים יכולים לדכא את
המערכת החיסונית.
 .3אסור שבנכם יפסיק לקחת סטרואידים
בבת-אחת.

•

סטרואידים (המכונים גם גלוקוקורטיקואידים או
קורטיקוסטרואידים) הם התרופות היחידות הידועות כמאטות
את הירידה בכוח השרירים ובתפקוד המוטורי בדושן  .המטרה
של השימוש בסטרואידים היא לעזור לילד ללכת בכוחות עצמו
לתקופה ממושכת יותר ,על מנת שיוכל לחיות חיים רגילים ככל
שניתן .בשלב מאוחר יותר ,השימוש בסטרואידים מסייע לצמצם
בעיות נשימה ,לב ואורתופדיה .סטרואידים יכולים גם להפחית
את הסיכון של עקמת בעמוד השדרה.

•

 .יש להתחיל
המניעה והטיפול בתופעות הלוואי של סטרואידים צריכים להתבצע מוקדם ובאופן יזום
בהתערבות מוקדם על מנת לנסות ולמנוע בעיות מחד ,ולוודא שהן לא יחמירו ,מאידך .תופעות לוואי הקשורות
לשימוש בסטרואידים הן שונות ומופיעות ברשימה של טבלה .1

 .4על בנכם לבקר בקביעות אצל רופא
המיומן בטיפול בסטרואידים .הרופא ייתן
הסבר על תופעות הלוואי האפשריות
ויספר לכם אם יש אפשרות שבנכם יסבול
מהן.

התחלת וסיום הטיפול בסטרואידים
•

הזמן האופטימאלי להתחיל בטיפול בסטרואידים הוא כאשר התפקוד המוטורי מפסיק להתפתח אך טרם
החל להידרדר  .זה קורה בדרך כלל בין הגילאים  .6-4לא מומלץ להתחיל בסטרואידים כאשר הבן עדיין מפתח
יכולות מוטוריות ,ובמיוחד אם טרם מלאו לו שנתיים.



מן ההכרח שהילד קיבל את כל החיסונים המומלצים במדינתו לפני שיתחיל לקחת סטרואידים ,ויש לוודא
גם שיהיה מחוסן מפני אבעבועות רוח.



ההחלטה אם להתחיל בטיפול בסטרואידים אצל בנים/נערים שכבר לא יכולים ללכת בכוחות עצמם ,היא
החלטה אישית המצריכה דיון עם הרופא הנוירולוג המטפל ,תוך התחשבות בגורמי סיכון שקיימים ממילא .

•

במידה והבן השתמש בסטרואידים בשלב שעדיין יכול היה ללכת ,מומחים רבים ממליצים להמשיך בתרופה גם
לאחר אובדן ההליכה .היעד של אדם שאינו יכול ללכת הוא לשמור על כוחן של הגפיים העליונות ,להפחית את
ההתקדמות של עקמת ולעכב את הירידה בתפקוד הנשימה והלב.

פרוטוקולי טיפול שונים בסטרואידים
אחד הדברים שיכולים לבלבל בטיפול בדושן הוא רופאים שונים ומרפאות שונות המורים לעתים קרובות על
פרוטוקולי טיפול שונים בסטרואידים .פירוש הדבר הוא שתמצאו מידע על תרופות שונות ופרוטוקולים שונים.
ההנחיות הבאות מנסות להתוות מסלול ברור עבור השימוש בסטרואידים בצורה יעילה ובטוחה ,בהתבסס על
הערכות סדירות של תפקוד ותופעות לוואי (ראה תיבה .)2
•

פרדניזון (  )prednisone, prednisoloneו-דפלזקורט (  )deflazacortהם שני סוגי הסטרואידים הנפוצים
ביותר במחלת דושן .נראה ששניהם יעילים באותה מידה  .לא נראה שהאחד בבירור טוב יותר מהשני .ניסויים
המתוכננים עם תרופות אלה חשובים ויכולים לעזור לנו להבין אותן טוב יותר בעתיד.

•

הבחירה באיזה סטרואיד להשתמש תלויה בעיקר בזמינות התרופה במדינה מסוימת ,העלות למשפחה ,אופן
נטילת התרופה ותופעות הלוואי הנצפות .היתרון של הפרדניזון הוא מחירו שאינו יקר וזמינותו הן בצורת כמוסה
והן בצורת נוזל .דפלזקורט יכול להיות עדיף על פרדניזון לאנשים מסוימים ,שכן הוא גורם ככל הנראה לעליה
מתונה יותר במשקל.
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תיבה  .2מינונים להתחלה ולהמשך נטילת סטרואידים-
•

המינון ההתחלתי המומלץ של פרדניזון הוא  0.75מ"ג/ק"ג/ליום ושל דפלזקורט הוא  0.9מ"ג/ק"ג ליום,
הניתן בבוקר .יש ילדים שמראים תופעות לוואי התנהגותיות קצרות-טווח( ,פעלתנות-יתר ,שינויים פתאומיים
במצב הרוח) במשך כמה שעות לאחר נטילת התרופה .עבור ילדים אלה  ,נטילת התרופה אחר הצהריים
יכולה למתן את הקשיים במידה מסוימת.

•

לילדים שיכולים ללכת לבד נותנים בדרך כלל מינון שהולך וגדל ככל שהילד גדל ועד שהוא מגיע
למשקל  40ק"ג בקירוב .המינון המרבי של פרדניזון הוא בדרך כלל כ 30-מ"ג/יום ,ודפלזקורט  36מ"ג/יום.

•

בני-עשרה שאינם הולכים בכוחות עצמם ומטופלים בסטרואידים זמן רב ,שוקלים בדרך כלל מעל  40ק"ג.
 0.3עד 0.6
אצל נערים אלו לעתים קרובות מאפשרים למינון של פרדניזון לק"ג לרדת עד לטווח של
מ"ג/ק"ג/יום .אף שמינון זה הוא פחות מהשיא של כ 30-מ"ג ,זה מהווה תועלת חשובה.

•

ההחלטה החשובה לגבי המינון של סטרואידים צריכה לאזן בין גדילה ,טיב התגובה לסטרואידים והקושי של
תופעות הלוואי .על כן ,יש לבדוק את ההחלטה מחדש בכל ביקור במרפאה ,על בסיס תוצאות הבדיקות ועל
פי השאלה אם תופעות הלוואי הן בעיה שלא ניתן להסתדר או לסבול אותן.

•

אצל בנים שמקבלים מינון נמוך יחסית של סטרואידים (פחות מהמינון ההתחלתי לק"ג משקל גוף),
 .מינון
ומתחילים להראות ירידה בתפקוד ,חיוני לשקול התאמת המינון לצורך "הצלה תפקודית"
הסטרואידים עולה עד ליעד והנער ייבדק מחדש תוך חודשיים עד שלושה חודשים כדי לראות אם היתה
הטבה כלשהי.

•

אין הסכמה כללית לגבי מינון הסטרואידים האופטימאלי אם החולה התחיל לקחת אותם כשהוא כבר לא יכול
היה ללכת בכוחות עצמו .כמו כן ,לא ידוע עד כמה הטיפול בסטרואידים יעיל במניעת עקמת או בשמירה על
תפקוד הלב או הנשימה בתנאים אלה .נושא זה דורש מחקר נוסף.

טיפול התופעות הלוואי של הסטרואידים (תיבות  3ו 4-וטבלה )1
מהשלב שהילד מתחיל בטיפול ארוך-טווח בסטרואידים ,יש חשיבות רבה להיות קשובים לתופעות הלוואי הנגרמות
מהטיפול בסטרואידים .אף שהטיפול בסטרואידים הוא כעת הטיפול התרופתי המקובל בדושן ,אסור שהרופא או
המשפחה יתחילו בטיפול כלאחר יד ,ורק רופאים בעלי מומחיות מתאימה יכולים להחליט על כך.

תיבה  .3דגשים בטיפול בסטרואידים
ניתן לחשוב על הקטנת המינון ב 1/4 -או ב 1/3 -במקרה של תופעות לוואי בלתי נסבלות או בלתי
נשלטות .הערכה מחודשת יכולה להתבצע באמצעות שיחת טלפון או בביקור במרפאה תוך חודש ,בכדי
לבדוק את השליטה בתופעות הלוואי.
•

במידה והמינון היומי גורם לתופעות לוואי בלתי-נסבלות או בלתי ניתנות לשליטה ,אשר אינן משתפרות
כשמפחיתים את המינון ,מן הראוי לעבור לפרוטוקול אלטרנטיבי .

•

אין להפסיק את הטיפול בסטרואידים גם אם תופעות הלוואי בלתי נסבלות ו/או נשלטות ,לפני
שנבדקה האפשרות של הפחתת המינון במנה אחת או מעבר למשטר שונה  .המלצה זו חלה הן לגבי
בנים שהולכים בכוחות עצמם והן לגבי בנים שאינם הולכים.

•

אם יתברר שההתאמות במינון הסטרואידים ו/או בזמני הנטילה אינן יעילות בהפיכת תופעות הלוואי
לנסבלות או נשלטות ,צריך להפסיק את הטיפול בסטרואידים .יש לקבל את ההחלטות האלה באופן אישי
ביחד עם החולה והמשפחה .לעולם אין להפסיק בסטרואידים בפתאומיות.
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תיבה  .4תרופות אחרות ותוספי מזון
המומחים חוו את דעתם לגבי מגוון תרופות אחרות ותוספי מזון הידועים כמשמשים במקרים מסוימים
לטיפול בדושן .הם סקרו נתונים שהתפרסמו על תרופות אלה כדי לראות אם יש מספיק ראיות לגבי
בטיחותן ויעילותן על מנת להמליץ עליהן.
המומחים הגיעו למסקנות הבאות:


השימוש באוקסנדרולון ( ,)oxandroloneשהוא סטרואיד אנבולי ,אינו מומלץ.



לא נחקרה הבטיחות של בוטוקס לטיפול או למניעה של נוקשות מפרקית אצל חולי דושן והוא אינו מומלץ.



לא נמצאה תמיכה לשימוש השיטתי בקריאטין .ניסוי אקראי מבוקר עם קריאטין בדושן לא הראה הטבה
ברורה .אם אדם לוקח קריאטין ויש ראיות לבעיות בכליות ,יש להפסיק את נטילת התוסף.



ברגע זה לא ניתן להמליץ על תוספים או תרופות אחרים בהם משתמשים לעיתים בטיפול בדושן ,כולל קו-
אנזים  ,Q-10קרניטין ,חומצות אמינו (גלוטמין ,ארגינין) ,תרופות אנטי-דלקתיות ,נוגדי חמצון (שמן דגים,
ויטמין  ,Eתמצית תה ירוק ,פנטוקסיפילין (  )pentoxifyllineואחרים ,כולל תמציות צמחיות או בוטאניות.
המומחים הגיעו למסקנה שלא היו מספיק ראיות בספרות המפורסמת.

•

המומחים הסכימו שמדובר בתחום בו יש צורך במחקר נוסף .הם מעודדים מעורבות פעילה של
משפחות בפעילויות המפתחות ידע נוסף ,כמו מאגרי נתונים על חולים וניסויים קליניים.

סטרואידים הם התרופה היחידה שלדעת המומחים ניתן להמליץ עליה  .אף שכמה מהתרופות המוזכרות בתיבה
 4נמצאות בשימוש נרחב ,אין מספיק ראיות כדי לומר אם התוספים הללו באמת יעילים או לא .חשוב לדון על כל
תרופה עם הרופא לפני שאתם שוקלים להוסיף או להפסיק תרופה.
טבלה ( 1בעמוד הבא) מסכמת את תופעות הלוואי העיקריות של סטרואידים שיש לעקוב אחריהן ,ואת ההתערבויות
היעילות עבורן .גורמים שיש לקחת בחשבון בשמירה על המינון או בהעלאת המינון הם התגובה לתרפיה ,משקל
וצמיחה ,האם יש תופעות הלוואי והאם הן ניתנות לשליטה.
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טבלה  .1תופעות הלוואי של הסטרואידים :מעקב והתערבות מומלצים
בטבלה זו מצוינות כמה מתופעות הלוואי ארוכות הטווח הנפוצות במקרה של מינונים גבוהים של סטרואידים
הניתנים לילדים שנמצאים בתקופת הגדילה .חשוב לציין כי לאנשים שונים יהיו תגובות שונות לסטרואידים .המפתח
לטיפול מוצלח בסטרואידים הוא להיות מודע לתופעות הלוואי האפשריות ולפעול על מנת למנוע או להפחית אותן
ככל האפשר .הקטנת מינון הסטרואידים נחוצה אם תופעות הלוואי לא ניתנות לשליטה או בלתי נסבלות .אם צעד זה
אינו מביא להצלחה ,יש להפחית עוד יותר את המינון או לשנות את פרוטוקול המינון לפני שמפסיקים את הטיפול
בכלל.
תופעות הלוואי של הסטרואידים

הערות ומעקב מומלצים

נקודות למחשבה ולדיון עם
הרופא

עליה במשקל והשמנת-יתר
כללית וקוסמטית

כל המשפחות צריכות לקבל ייעוץ תזונתי חשוב שכל המשפחה תדאג לתזונה
לפני תחילת פרוטוקול הסטרואידים .יש נכונה כדי למנוע עלייה מוגזמת במשקל.
קבלו ייעוץ למשפחה כולה בעניין דיאטה
להזהיר מראש שסטרואידים מגבירים
ותזונה.
את התיאבון.

תווי פנים רחבים (מראה של "פני
ירח")

פנים ולחיים מלאות ,תופעה שגוברת עם מעקב קפדני אחרי הדיאטה והגבלת
השימוש בסוכר ומלח יעזרו למנוע עלייה
חלוף הזמן.
במשקל ויכולים למזער את התעגלות
הפנים.

צמיחה עודפת של שיער על הגוף
)(hirsutism

בדיקה קלינית

בדרך כלל אין זה מספיק חמור על מנת
להביא לשינוי בתרופה.

אקנה ,גזזת ,יבלות

נראה יותר אצל בני העשרה

טיפולים ספציפיים (מרשם מקומי) .אין
למהר לשנות את משטר הסטרואידים
אלא אם יש מצוקה רגשית.

עיכוב בצמיחה

עקבו אחר הגובה כל  6חודשים כחלק
מהטיפול הכללי (גובהם של הילדים
החולים בדושן נוטה להיות נמוך גם ללא
טיפול בסטרואידים).

שאלו את בנכם אם הוא מודאג מקומתו
הנמוכה .אם כן ,שאלו את הרופא אם הוא
זקוק לבדיקה הורמונאלית.

עיכוב בבגרות הגופנית

יש לעקוב אחרי ההתפתחות.

עודדו דיון על נושא ההתבגרות .שאלו את
בנכם אם הוא מודאג בגלל עיכוב כלשהו.

בדקו אם יש היסטוריה משפחתית של
עיכוב בבשלות המינית.
שינויים התנהגותיים שליליים
(מידע נוסף על נושא ההתנהגות
תוכלו למצוא בפרק  10במדריך
זה)

יש לזהות כל מצב-רוח ,טמפרמנט
או סוגיות של הפרעת קשב וריכוז
שכבר קיימים .היו מודעים לכך
שאלו מחמירים לעתים קרובות,
באופן זמני ,בששת השבועות
הראשונים לטיפול בסטרואידים .
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אם אתם או בנכם מודאגים.
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דיכוי המערכת החיסונית/האדרנלין

היו מודעים לסיכון של דלקת חמורה
ולצורך לטפל מיד בדלקות קטנות.

דאגו לחיסון מפני אבעבועות רוח לפני
תחילת הטיפול בסטרואידים .אם זה לא
נעשה ,היוועצו עם הרופא במידה והילד
היה במגע עם המחלה.

הודיעו לכל הצוות הרפואי שהילד מקבל
סטרואידים ,והחזיקו כרטיס אזהרה לגבי
אם יש בעיה אזורית של שחפת ,ייתכן
הסטרואידים.
שיהיה צורך בפיקוח מיוחד.
וודאו שאין הפסקה פתאומית בנטילת
סטרואידים.
חשוב מאוד שמטופל בסטרואידים לא
ידלג על מנה למשך יותר מ 24 -שעות
לכל היותר ,במיוחד אם הוא אינו חש
בטוב.

שאלו את הרופא כיצד לפעול במקרה של
הפסקה בנטילת סטרואידים ,למשל
במעבר לפרדניזון כאשר דפלזקורט אינו
זמין זמנית ,או שאלו כיצד לקבל זריקת
קורטיזון בזמן מחלה או צום.
שאלו לגבי ההזרקה ( )IVשל
במתילפרדניסולון
( )methylprednisoloneב "מינון גבוה"
( )stress doseבמקרה של ניתוח או
מחלה חמורה.
תנו סטרואידים בזריקה במקרה של צום.

יתר לחץ דם

בדקו את לחץ הדם ( ) BPבכל ביקור
במרפאה.

אי-סבילות לגלוקוז

עשו בדיקת שתן להימצאות גלוקוז
בעזרת מקלון-בדיקה בביקורים
במרפאה.

כאשר לחץ הדם גבוה ,הפחתת השימוש
במלח וירידה במשקל יכולים להיות
הצעדים המועילים הראשונים.
במידה וזה לא מועיל ,יצטרך הרופא
לשקול מתן תרופת  ACEאו תרופה של
חוסם-בטא.
ייתכן שיהיה צורך בבדיקות דם אם
בדיקות השתן חיוביות ומצביעות על
בעיה כלשהי .

שאלו שאלות במקרה של הגדלת כמות
השתן או התגברות תחושת הצמא.
דלקת הקיבה  /ריפלוקס דרך הוושט

שימו לב לתופעות של ריפלוקס (צרבת) .הימנעו ממתן תרופות אנטי-דלקתיות
( )NSAIDsכמו אספירין ,איבופרופן,
נפרוקסן.
ניתן להשתמש בתרופות ובנוגדי חומצה
כאשר יש תסמינים.

כיב קיבה

דווחו על תסמינים של כאבי קיבה ,מאחר הימנעו ממתן תרופות אנטי-דלקתיות
( )NSAIDsכמו אספירין ,איבופרופן,
שהם יכולים לאותת על נזק לציפוי
נפרוקסן.
הפנימי של הקיבה.
ניתן לבדוק את הצואה להימצאות דם
אם יש אנמיה או היסטוריה מחשידה.

ניתן להשתמש בתרופות ובנוגדי חומצה
כאשר יש תסמינים.
היוועצו עם מומחה בתחום הגסטרו.
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קטרקט

בצעו בדיקת עיניים שנתית.

שקלו לעבור מ-דפלזקורט לפרדניזון
במקרה של היווצרות קטרקט שמפריע
לראייה.
היוועצו עם רופא עיניים.
יש לטפל בקטרקט רק אם הוא מפריע
לראייה.

בריחת סידן מהעצמות והגדלת הסיכון יש לעקוב בקפידה אחרי ההיסטוריה של ייתכן שיש צורך בתוספי ויטמין  Dוסידן
לשבר בעצמות הארוכות ובחוליות
בהתאם לרמתם בדם .בדקו את רמת
שברים.
(אוסטויפורוזיס)
הוויטמין  Dוהסידן שוב כעבור  3חודשים
בדקו כל שנה את צפיפות העצם במכונת
מתחילת הנטילה .מומלץ להתייעץ בנושא
 DEXAהמותאמת לילדים.
עם דיאטנית.
בדקו כל שנה את רמת ויטמין  Dבדם
(עדיף בסוף החורף) ותנו תוסף  D3אם
פעילויות הקשורות בנשיאת-משקל
הרמה נמוכה.
עשויות לסייע.
דיאטנית תעריך את צריכת הסידן
והוויטמין . D
שתן המכיל חומרי פירוק של השרירים
()myoglobinuria
(צבעו של השתן דומה בצבעו לקוקה-
קולה כיוון שהוא מכיל חומרי פירוק של
חלבוני השרירים .יש לבדוק זאת
במעבדה של בית חולים)

שאלו לגבי צבע לא-רגיל של השתן אחרי הימנעו מאמונים מאמצים מדי או יוצאי
דופן ,כמו ריצה במדרון או קפיצה על
אמונים גופניים – בדיקת שתן.
טרמפולינה.
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 .5טיפול שיקומי – פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק
אנשים הלוקים בדושן זקוקים לסוגים שונים של סיוע מאנשי מקצועות הבריאות השונים במהלך חייהם .חלק גדול
מהטיפול יינתן על ידי פיזיותרפיסטים ומרפאים בעיסוק ,אך ייתכן שיש צורך גם בתרומתם של אנשי מקצוע מתחומים
נוספים ,כולל רופאים ומומחים לשיקום ,מומחים לסדים ולמכשירים אורטופדיים ,ספקים של כיסאות גלגלים וציוד
אחר .ייתכן שיהיה צורך לערב גם כירורגים אורתופדיים.
הטיפול ביכולת המתיחה של השרירים ומניעת נוקשות מפרקים (קונטרקטורה) הם חלק מההתערבות וא
חלק משמעותי נוסף הוא התאמת הסביבה והתאמת אביזרים שונים לקשייו של הילד והמתבגר.

ילו

מטרת המתיחות היא לשמור על טווחי התנועה בתחום סביר ,לשמור על יכולת טיפול סיעודי טוב ולגרום
להרגשה נוחה .תוכנית המתיחות תבוצע בהשגחת המטפלים (פיזיותרפיסט  /ריפוי בעיסוק) ,אך צריכה להיות
חלק מהשגרה היומית במשפחה.
ישנם גורמים רבים בדושן התורמים לנטייה של המפרקים להיות נוקשים או "מכווצים" .הגורם העיקרי הוא הפחתת
הגמישות של השריר עקב השינוי במבנהו ,היחלשותו והצטברות רקמת שומן ורקמת חיבור .תבנית התפתחות
הקונטרקטורות היא אופיינית מכיוון שקצב היחלשות השרירים שמסביב למפרקים אינה אחידה ונוצר חוסר איזון (צד
אחד חזק מהשני) סביב המפרקים.
חשוב לשמור על טווח תנועה תקין וסימטריה במפרקים השונים ,היות וזה עוזר לשמור ככל האפשר על התפקוד,
מסייע במניעת ההתפתחות של עיוותים מקובעים ושל בעיות של לחץ על העור.

תיבה  .5טיפול ביכולת המתיחה של השרירים ובנוקשות המפרקים


איש המפתח העיקרי לטיפול בנוקשות במפרקים הוא הפיזיותרפיסט .כדאי ללמוד מהפיזיותרפיסט
המומחה את אופן ביצוע המתיחות ולבצע אותן בבית מדי בוקר וערב ,כשהילד במיטתו ,באופן סיסטמטי.
חשוב שהמתיחות יהפכו לחלק מהשגרה היומית ,למרות שהן עשויות לכאוב ויהיו ילדים שינסו להימנע
מכך ככל שיוכלו.



כדי לבצע מתיחות המסכלות ביעילות את ההתפתחות של נוקשות מפרקית ,צריך להכיר טכניקות שונות
שהפיזיותרפיסט יראה לכם ,כולל מתיחות ,שימוש בסדי יישור ובעמידון.



חשוב לדאוג למתיחות קבועות של הקרסול ,הברך והירך ומומלץ לבצע מתיחות גם של הזרועות ,במיוחד
האצבעות ,פרק היד ,המרפק והכתף .ניתן לאתר אזורים נוספים בבדיקה אישית.



) (ankle-foot orthoses or AFOsכדי לשמור על
אפשר להשתמש בלילה בסדי מנוחה (קרסול-כף רגל)
תנועתיות הקרסול .אלה צריכים להיות עשויים לפי מידה ולא "מהמדף" .לאחר אובדן יכולת ההליכה,
ייתכן שעדיף להשתמש בסדים במשך היום ,אך המלצה זו אינה רלוונטית לבנים שיכולים ללכת.



סדים ארוכים (ברך-קרסול-כף רגל) ) (knee-ankle-foot orthoses or KAFOsיכולים להיות מועילים כאשר
ההליכה קשה מאוד או בלתי-אפשרית .סדים אלו יכולים לעזור בניסיון לטפל בנוקשות במפרקים,
להאריך את יכולת ההליכה ובעקבות זאת ,לדחות את תחילת הופעת העקמת .ההתאמה היא אישית
ותלויה בגורמים שונים.



תוכניות עמידה (בעמידון או בכיסא גלגלים ממונע עם יכולת להעמדה) מומלצות לאחר אובדן יכולת
ההליכה.



סדים לידיים במנוחה יכולים להועיל בניסיון למנוע שרירי אצבעות מכופפים ,ארוכים ונוקשים.

•

ישנם מקרים בהם אפשר לבצע ניתוח כדי להאריך את תקופת ההליכה ,אולם גישה זו צריכה
להתבצע על בסיס אישי לחלוטין .מידע נוסף על האפשרויות הקיימות ניתן למצוא במסמך העיקרי
שפרטיו מופיעים בפרק המבוא.
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כסא גלגלים ואמצעי עזר אחרים


בתקופה של יכולת הליכה ,אפשר להשתמש בקלנועית ,בעגלה או בכיסא גלגלים למרחקים ארוכים כדי
לשמור על הכוח  .אם בנכם מתחיל להשתמש בכיסא גלגלים לפרקי זמן ארוכים יותר ,חשוב הרבה יותר
להתייחס ליציבה שלו ,ובדרך כלל יש גם צורך בהתאמה אישית של הכיסא.



ככל שעולה הקושי בהליכה ,מומלץ להקדים ולדאוג לכיסא גלגלים ממונע .באופן אידיאלי יש לדאוג לכיסא גלגלים
המותאם אישית כדי שייתן נוחות ,יציבה וסימטריה אופטימאלית .יש מומחים הממליצים גם על עמידונים לצורך
עמידה.



עם הזמן יתעוררו בעיות בשימוש בזרועות .פיזיותרפיסטים ומרפאים בעיסוק יוכלו לעזור בהמלצה על מתקני-
עזר כדי לסייע ולשמור על עצמאות בניידות .הטוב ביותר הוא לחשוב מראש על סוג הציוד שיתמוך בצורה
הטובה ביותר בעצמאותו ובהשתתפותו של הבן בשגרת החיים .רצוי להתכונן מראש ולספק את העזרה מיד
כאשר מתעורר הצורך.



ייתכן ויהיה צורך בהתאמות נוספות בשלב ההליכה המאוחר ובשלבים של אובדן יכולת ההליכה ,על מנת לעלות
במדרגות ,להגיע ממקום למקום ,לאכול ולשתות ,להסתובב במיטה ולהתרחץ.

תיבה  .6טיפול בכאב
חשוב לשאול את הילד החולה בדושן אם הוא סובל מכאב ,על מנת שאפשר יהיה לטפל בזה כראוי .למרבה
הצער ,כיום ידוע מעט מאוד על כאב בדושן ויש צורך במחקר נוסף .אם בנכם סובל מכאב ,יש לשוחח על כך עם
הרופא ולהעלות בפניו את הבעיה.


על מנת שהרופא יוכל להתערב בצורה יעילה בטיפול בכאב ,חשוב לזהות את מקורו של הכאב.



מכיוון שבשלבים מאוחרים יותר ,הכאב נובע ברובו מבעיות של יציבה וקושי להתמקם בצורה נוחה,
תנועתיות וטיפול
ההתערבות יכולה לכלול שימוש באמצעי יישור ,כיסא ומיטה המותאמים אישית,
בתרופות סטנדרטיות (כגון תרופות להרפיית שרירים או תרופות אנטי-דלקתיות) .יש לבדוק אם יש
אינטראקציה עם תרופות אחרות (כמו סטרואידים ותרופות אנטי-דלקתיות שאינן סטרואידים ( ,))NSAIDs
היכולות לגרום לתופעות לוואי ,במיוחד אלו המשפיעות על תפקוד הריאות והלב.



לעתים נדירות בלבד יש מקום להתערבות ניתוחית כטיפול בכאב וזאת כאשר אי אפשר להפיג אותו
בדרך אחרת .במקרה של כאבי גב ,במיוחד אצל המשתמשים בסטרואידים ,על הרופאים לבדוק היטב
אם יש שברים בחוליות ,המגיבים היטב לטיפול בביפוספונאט (.)biphosphonate
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 .6טיפול אורטופדי  -טיפול בבעיות עצם ומפרקים

עובדות שחשוב לזכור:

לחולי דושן שאינם מקבלים טיפול בסטרואידים יש סיכוי של
לפתח עקמת שתחמיר עם הזמן .הוכח שנטילה יומיומית של
סטרואידים מקטינה את הסיכון להתפתחות עקמת או לפחות מעכבת
את הופעתה .יש לפעול בזמן על מנת לעכב את העקמת ולשם כך יש
צורך ב:-
90%

מעקב


הדאגה לעמוד השדרה צריכה לכלול מעקב אחר התפתחות
העקמת ,אשר נעשה על ידי בדיקה קלינית במהלך שלב
ההליכה ובעזרת צילום רנטגן רק במידה ונצפית עקמת .בדרך
כלל ,בשלב אובדן יכולת ההליכה ,יש לבצע הערכה לגבי עקמת
בכל ביקור במרפאה המתמחה.



) (X-rayשל עמוד השדרה כהערכה
יש לבצע צילום רנטגן
 .בארץ
התחלתית בזמן שהבן חייב להיעזר בכיסא גלגלים
ישנם מקרים בהם מבצעים צילום רנטגן של עמוד השדרה גם
בשלבים מוקדמים יותר של המחלה .נהוג לבצע צילום של עמוד
השדרה לכל אורכו ולרוב ניתן להסתפק בזוית קדמית-אחורית.
יש לבצע לפחות פעם בשנה צילומי רנטגן לצורך מעקב במידה
וקיימת בעיה .אם הצילומים נעשים במרווחים של יותר משנה,
קיים סיכון לפספס החמרה של עקמת .אחרי שהבן כבר הפסיק
לגדול ,יש צורך בצילומי רנטגן רק במידה ונצפה שינוי קליני.

 .1החולים בדושן הם בעלי עצמות חלשות,
במיוחד אם הם נוטלים סטרואידים.
 .2חשוב לוודא שרמת הסידן וויטמין
אצל בנכם תקינה ,היות והם מסייעים
בחיזוק העצמות.

D

 .3חשוב להקפיד על מתיחות לגפיים,
לצורך מניעת התפתחות קונטרקטורות
של שרירים .במקרה והתפתחו
קונטרקטורות  ,יש לשקול היטב אם יש
מקום לטיפול ניתוחי ,ומומלץ להתייעץ
עם אורטופד מנוסה בטיפול בילדים עם
דושן.
 .4על הרופא לעקוב בקפידה אחר מצב
עמוד השדרה של בנכם לאחר שהוא
מפסיק ללכת ,במיוחד בשלב הגדילה
של הבן ,שכן עקמת יכולה להחמיר
במהירות.
 .5המפתח להצלחה של ניתוח בעמוד
השדרה במידה ויש צורך בכך ,הוא
איתור הבעיה על ידי רופא מיומן ומתן
תשומת-לב לתפקוד שרירי הנשימה
והלב.

טיפול שמרני


יש תמיד לשים לב לתנוחת הגב בישיבה :יש להקפיד על ישיבה סימטרית והנחת מושב מתאים בכיסא הגלגלים
הנותן תמיכה ודואג לסימטריה בעמוד השדרה ובאגן ,וכן שומר את עמוד השדרה במנח זקוף .תמיכה ביישור
עמוד השדרה אינה מונעת עקמת ויכולה לעכב ניתוח ,אך ניתן להיעזר בה במידה ולא ניתן לבצע ניתוח.

טיפול ניתוחי


ניתוח לקיבוע עמוד השדרה האחורי נועד לשמור על ישיבה יציבה ככל האפשר לשם נוחות ותפקוד .עיתוי
הניתוח נקבע בהתאם לזוית העקמת והוא מתבצע לרוב כאשר דרגת העקמת הגיעה ל ( 20 °כלומר "זווית קוב"
–  Cobb angleשל  )20 °אצל בנים שעדיין בשלב הגדילה ואינם לוקחים סטרואידים .השימוש בסטרואידים
מפחית את הסיכון להחמרה ואפשר להמתין עם ההחלטה לבצע ניתוח עד לדרגת עקמת של .40°



חשוב לדון עם הרופא האורטופד המומחה מתי הוא ממליץ לבנכם לבצע את הניתוח הדרוש היות ומדובר
בהחלטה אישית .שוחחו עם האורטופד על החששות השונים המלווים אתכם.

טיפול בשבר בעצמות הארוכות


רגל שבורה יכולה להוות איום משמעותי על המשך יכולת ההליכה של הבן ולכן יש לשקול טיפול כירורגי בכדי
שילד חולה דושן יוכל לעמוד שוב על רגליו מהר ככל האפשר .אם יש שבר ,דאגו לעדכן את האורטופד המומחה
המטפל של הבן.



במקרה שילד שעדיין הולך באופן עצמאי שובר את רגלו ,יש להתייעץ עם האורטופד המומחה המטפל על הצורך
בקיבוע פנימי (כלומר ניתוח כדי לייצב את השבר מהר ככל האפשר) כדי שיוכל להמשיך ללכת ולשמר את כוחם
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של שרירי הרגל השבורה .חשוב לדאוג שיהיה לו הסיכוי הטוב ביותר לשמר את יכולת ההליכה.


כשהנער כבר אינו יכול ללכת ,אפשר לטפל בבטחה ברגל השבורה באמצעות קיבוע או גבס ,תוך התחשבות
במנח התפקודי של האיבר השבור וגם בהתפתחות האפשרית של נוקשות במפרק.

טיפול בבריאות העצם
בריאות העצם חשובה הן בשלבים של הליכה עצמאית והן בשלבים של אובדן ההליכה במחלת דושן .לחולי דושן
בכל הגילאים יש עצמות חלשות ,במיוחד אם הם נוטלים סטרואידים .צפיפות הסידן בעצמות נמוכה יותר והסיכון של
שבר גדול יותר בהשוואה לאוכלוסייה הכללית.
בריאות העצם באופן כללי


ידוע שהטיפול בסטרואידים מגביר את הסיכון לירידה בצפיפות העצם וגם את הסיכון לשברים בחוליות עמוד
השדרה .בדרך כלל ,לא רואים שברים של החוליות אצל בנים שאינם מקבלים סטרואידים .אפשר לבדוק את
צפיפות העצם באמצעות בדיקת  DEXAהמתאימה לילדים.

תיבה  . 7טיפול בבריאות העצם
הגורמים התורמים לבריאות לקויה של העצם הם:




תנועתיות מוגבלת
חולשת שרירים
טיפול בסטרואידים

סוגי טיפולים אפשריים:





חשוב לשמר ככל האפשר על יכולת ההליכה .כאשר הילד נחלש ,חשוב להקפיד על עמידה בעזרת העזרים
המתאימים על פי המלצת הפיזיותרפיסט המטפל.
ויטמין  – Dנדרש במקרה של חסר ממשי .יש לשקול מתן תוסף לילדים צעירים.
סידן – הדרך הטובה ביותר היא לצרוך סידן במזון ,אך אפשר לשקול תוסף אם התזונה אינה מספיקה .בכל מקרה
מומלץ להתייעץ בנושא תוספי המזון עם דיאטנית.
ביפוספונטים – מתן ביפוספונטים בעירוי מומלצות במקרה של שברים בחוליות וישנם רופאים המתמחים ספציפית
בנושא זה.
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 .7טיפול ריאתי – טיפול בשרירי הנשימה
בדרך כלל הבנים אינם מתקשים לנשום או להשתעל כל עוד הם
יכולים ללכת .מכיוון ששרירי הנשימה נפגעים ככל שהבנים מתבגרים,
הם חשופים לסיכון של זיהומים הנובעים לעתים קרובות מאי-יכולת
להשתעל .מאוחר יותר צפויות להם בעיות נשימה בזמן שינה .כשהם
מתבגרים ,ייתכן שיהיו להם קשיי נשימה גם במשך היום .מכיוון שזה
תהליך המתקדם בשלבים ,אפשר לתכנן בזמן ובאופן פעיל טיפול
המטפל
נשימתי עם השגחה מתאימה ,מניעה והתערבויות .הצוות
צריך לכלול רופא ומטפל שמיומן בהנשמה לא פולשנית ובטכניקות
הקשורות לכך במטרה להגביר את כמות האוויר שיכולה להיכנס
לריאות (ניצול היקף הריאות) ובעזרה ידנית או מכאנית בשיעול
(באמצעות "משעל").
השגחה

עובדות שחשוב לזכור :
 .1שמרו על העתק של בדיקת תפקודי
הריאות האחרונה של בנכם והראו
אותה לכל רופא שמטפל בו.
 .2לעולם אין לתת לבנכם חומר הרדמה
דרך דרכי הנשימה או את התרופה
סוקצינילכולין ( .)succinylcholine
 .3יש לבדוק את תפקוד הריאות של בנכם
לפני ניתוח .טוב תעשו אם תשימו לב
גם לבעיות קטנות ,כך שניתן יהיה
לטפל בהן באופן מיידי.
 .4בנכם יהיה זקוק לעזרה בשיעול וגם
לאנטיביוטיקה במקרה של זיהום
חיידקי בדרכי הנשימה או בריאות.
 .5יש לעקוב אחר תסמינים של תת-
נשימה ושיעול חלש ,ויש לדווח על כך
לצוות הרפואי ,כדי שניתן יהיה להתחיל
בטיפול.



כאשר ילד החולה בדושן עדיין הולך ויש מעקב מינימאלי אחר
תפקוד הריאות (כמו מדידת הקיבולת החיונית המאומצת לפחות
פעם בשנה) ,הוא יוכל כבר לערוך היכרות עם הציוד הטיפולי
הרלוונטי ועם הצוות הבודק את התפקוד הנשימתי שלו.



בדיקת תפקוד ריאות מעמיקה יותר תבוצע בשלב שלאחר
אובדן ההליכה העצמאית והיא צריכה לכלול מדידה של הקיבולת
החיונית המאומצת ושל מהירות זרימת האוויר בשיעול .גם
מדידות אחרות יכולות להועיל ,כולל בדיקת רמת החמצן בשינה,
ויש לכלול גם בדיקה זו ככל שהזמן עובר .תדירות הבדיקות תלויה
בשלב המחלה ,אך בדיקת הקיבולת החיונית המאומצת צריכה להיעשות לפחות כל  6חודשים.

 .6במידה ורמת החמצן של בנכם יורדת
כשהוא חולה או חבול ,על הרופא
להיות זהיר מאוד במתן חמצן מכיוון
שתוספת חמצן עשויה להביא למצב בו
הדחף לנשימה עצמאית יורד.

חשוב מאוד לבדוק את סוגי הסימנים המעידים על כך שבנכם מתקשה לנשום ככל שהוא גדל  .אם אתם חושבים
שצפיתם באחד מהם ,עליכם להודיע על כך למומחה הריאות המטפל בבנכם .צרו קשר עם הרופא כאשר בנכם:









נשאר חולה זמן ממושך עם זיהומים נשימתיים שנראים קלים לכאורה .לדוגמא ,אם הוא מחלים באיטיות
מהצטננות רגילה וההצטננות מתקדמת עד כדי גודש בחזה וברונכיט ,זהו מצב המצריך טיפול אנטיביוטי;
עייף יותר מהרגיל;
מראה סימנים של קוצר נשימה ,או שאינו יכול "לתפוס" את נשימתו או מתקשה לסיים משפט;
סובל מכאבי ראש כל הזמן או בבקרים;
מנומנם לעתים קרובות ללא סיבה;
מתקשה לישון ,מרבה להתעורר ,מתקשה להתעורר או סובל מסיוטי לילה;
מתעורר תוך ניסיון לשאוף אוויר או אומר שהוא מרגיש שלבו פועם בחוזקה;
מתקשה להתרכז.
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מניעת בעיות


 5שנים ,בהתאם
בנים בני שנתיים ויותר חייבים לקבל חיסון נגד דלקת ריאות ויהיה צורך לחזור על כך כל
למדיניות בארץ .יש גם צורך בחיסון שנתי נגד שפעת .את שני החיסונים אפשר לתת גם לבנים המטופלים
ניתן להשיג
בסטרואידים ,אף שאצל בנים אלה התגובה של מערכת החיסון לחיסונים יכולה להיות פחותה.
מידע עדכני ומפורט לגבי שיקולים בעד ונגד מדיניות החיסונים ,והן יכולות להשתנות בהתאם לאיומים של
מגיפות חדשות ,כמו ההופעה של שפעת "( H1N1החזירים") בשנת .2009



כאשר יש זיהום בדרכי הנשימה ,יש לשקול נטילת אנטיביוטיקה בנוסף לעזרה ידנית או מכאנית לשיעול.

תיבה  .8זהירות – חשוב!
•

בשלבים המאוחרים יותר של תסמונת דושן יש לנהוג בזהירות כאשר נותנים תוספת חמצן.

•

הטיפול בחמצן עשוי לשפר רמות חמצן נמוכות ,אך מתן החמצן עלול להסתיר את הסיבה לבעיה ,כמו
ההתמוטטות של ריאה או נשימה ירודה.

•

הטיפול בחמצן יכול להפחית את הדחף לנשום ולגרום לעודף דו-תחמוצת הפחמן בדם.

•

כאשר נראה שיש צורך בעזרה ידנית או מכאנית בשיעול ובהנשמה לא-פולשנית
אלא רק לפי החלטת רופא מומחה,היות וזה יכול אפילו להיות מסוכן.

לא מומלץ לתת חמצן,

•

אם נותנים חמצן ,ולפעמים יש צורך בכך ,צריך לעקוב בקפידה רבה מאוד אחר
בזמן יש לעזור בנשימה.

רמת ה חמצן בדם ו/או בו

התערבויות (הדורשות מיומנות מיוחדת)


ההתערבויות תלויות בשלב בו נמצאת המחלה .קודם כל ,ייתכן ותהיה תועלת בשימוש באמצעים במטרה
ככל
להגביר את כמות האוויר שיכולה להיכנס לריאות על ידי נשימה עמוקה (טכניקות לניפוח הריאות).
שהמחלה מתקדמת ,השיעול יהיה פחות יעיל  ,והשיטות שנועדו לשפר זאת ,כמו טכניקות ידניות ואמצעי עזר
אחרים (בעיקר מכשיר "משעל") ,עשויות להיות לעזר רב בשיעול .ככל שחולף הזמן יהיה צורך בעזרה ,תחילה
בנשימה בלילה ומאוחר יותר גם במהלך היום (הנשמה לא-פולשנית בלילה/ביום) ככל שמתפתחים התסמינים
המופיעים בפרק על ההשגחה .תמיכה בנשימה באמצעות הנשמה לא-פולשנית היא דרך חשובה מאוד
לשמור על הבריאות .ניתן לדאוג להנשמה גם באמצעות צינור המוכנס בניתוח לצוואר ( ,)tracheostomy
בהתאם לנוהל המקומי (מכונה הנשמה תומכת פולשנית) .כל ההתערבויות האלה יכולות לסייע לחולי דושן
להישאר בריאים ולהימנע ממחלות חמורות.



נדרשת תשומת-לב מיוחדת לנושא הנשימה במידה ומתוכנן ניתוח (ראה פרק  11על גורמים שיש לקחת בחשבון
לפני ניתוח ילד חולה דושן ).
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 .8טיפול לבבי – שמירה על תפקוד הלב

עובדות שחשוב לזכור:

היעד של טיפול בלב במחלת דושן הוא גילוי מוקדם של בעיות
וטיפול בהידרדרות בתפקוד שריר הלב (בדרך כלל הבעיה היא
בשריר הלב או בקצב הלב שמביא לפרפורי לב
[ ,)]cardiomyopathyאשר בדרך כלל מלווה את ההתקדמות
הכוללת של המחלה .כיוון שהדבר קורה לעתים קרובות ללא
ההתפתחות של תסמינים משמעותיים ,יש לעקוב אחר מצב הלב,
כך שניתן יהיה לטפל בו במהירות .גורמי המפתח בטיפול בלב הם
השגחה וטיפול פעיל עם מודעות לבאות .עליכם לוודא שבצוות
הטיפול יש גם קרדיולוג.

 .1יש לבדוק בקביעות את תפקוד הלב של
בנכם מהרגע שאובחן כחולה דושן .

השגחה

 .2במקרה של דושן ,יכולה להיות בעיה
לבבית עוד לפני הופעת תסמינים .
 .3פירוש הדבר הוא ש בנכם יכול להזדקק
לתרופות עבור הלב גם אם אין לו
תסמינים של בעיות לב .
 .4טוב תעשו אם תשימו לב לבעיות
קטנות ,כך שניתן יהיה לטפל בהן מיד .
 .5שמרו על העתק של בדיקת הלב
האחרונה של בנכם כדי שאפשר יהיה
להראות אותה לכל רופא אחר שיטפל
בבנכם.



יש לבצע את ההערכה הבסיסית של תפקוד הלב בעת וידוא
האבחנה ,או בגיל שש לכל המאוחר .ההערכה המינימאלית
צריכה לכלול א.ק.ג .ו-אקו-לב.



בדיקה של תפקוד הלב צריכה להתבצע לפחות פעם בשנתיים עד גיל עשר .החל מגיל עשר בקירוב ,יש
לבצע בדיקת-לב שנתית ,או קודם לכן אם יש סימנים ותסמינים הקשורים לבעיות לב  .אם תוצאותיהן של
בדיקות הלב הלא-פולשניות חריגות ,יש צורך בבדיקות תכופות יותר ,לפחות כל שישה חודשים ,ויש להתחיל
במתן תרופות.

טיפול


יש לשקול כטיפול ראשון את השימוש במעכבי  .)Angiotensin converting enzyme ( ACEתרופות
אחרות ,כמו מעכבי-בטא ותרופות משתנות מתאימות גם הן ,ויש לתת אותן בהתאם להנחיות שנקבעו לאי-
ספיקת הלב .יש ראיות אחדות מניסויים קליניים התומכות בנטילת מעכבי  ACEכטיפול מונע במחלות לב עוד
לפני שיש סימנים כלשהם של תפקוד לקוי  .צפויים להיערך מחקרים נוספים שיעניקו אישור מוצק לממצאים
אלה.



יש לבדוק את קיומן של חריגות בקצב הלב ולטפל בהן מיד  .קצב לב מהיר הוא מאפיין נפוץ ולא מזיק של
דושן ,אך אפשר לראות זאת גם במקרה של בעיות לב .אם תופעה זו מתפתחת כממצא חדש ,יש לחקור זאת.



אצל בנים המטופלים בסטרואידים יש לתת תשומת-לב נוספת למצב הלב וכלי הדם ,ובמיוחד ליתר לחץ
דם .יתכן שיש לעדכן את מינון הסטרואידים או שיש צורך בטיפול נוסף (ראה טבלה .)1
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 .9טיפול במערכת העיכול – תזונה ,בליעה וסוגיות נוספות
הקשורות למערכת העיכול
ייתכן ויהיה צורך לפנות למומחים הבאים בשלבי המחלה השונים:
דיאטנית או מומחה לתזונה ,מומחה להפרעות בליעה/דיבור ושפה,
ורופא גסטרואנטרולוג.
טיפול תזונתי

עובדות שחשוב לזכור:
 .1יש לבדוק את הגובה והמשקל של בנכם
בכל ביקור אצל הרופא.
 .2חשוב שלבנכם תהיה דיאטה מאוזנת,
במיוחד דיאטה המכילה את הכמות
הנכונה של סידן וויטמין .D
 .3מומחי תזונה ודיאטנים הם חברים
חשובים בצוות המטפלים של בנכם .הם
יכולים לבדוק את הדיאטה של הבן
ולסייע לו בהתאמת מזון טוב יותר
עבורו.



חשוב מאוד לפעול בזמן תוך מחשבה על העתיד לבוא ,לשמור
מרגע האבחנה ובמשך כל החיים ,על מצב תזונתי תקין ,בכדי
למנוע תת-תזונה או עודף משקל  .חשוב לדאוג לכך שהמשקל
המתאים לגיל ,או אינדקס מסת הגוף (  )BMIהמתאים לגיל ,יהיה
בין האחוזון ה 10 -וה 85 -ברשימות האחוזונים הארציים .דאגו
לדיאטה מאוזנת היטב עם מגוון רחב של סוגי מזון  .מידע לכל
המשפחה בנושא דיאטה מאוזנת ניתן להשיג במקומות רבים
בארץ.



יש לבדוק את משקלם וגובהם של הנערים באופן קבוע (אפשר
למדוד זאת על פי מדידת הזרוע של נערים שאינם הולכים
בכוחות עצמם) .סיבות להפניה לדיאטן/מומחה לתזונה מתעוררות במקרים הבאים  -כאשר הנער סובל מעודף
משקל או מתת-משקל ,במידה והוא חווה ירידה או עלייה לא-מכוונת במשקל ,עלייה מזערית בלבד במשקל,
במידה ומתכוונים לבצע ניתוח רציני ,במידה ויש לו עצירות כרונית ו/או אם הוא מתקשה לבלוע ( .)dysphagia
תהיה גם הפניה בעת האבחנה ובתחילת הטיפול בסטרואידים .יש להעריך את הדיאטה מבחינת קלוריות,
חלבונים ,נוזלים ,סידן ,ויטמין  Dומרכיבי תזונה אחרים.



מומלץ שאנשים חולי דושן ייקחו כל יום מולטי וויטמין הכולל ויטמין Dוסידן.



במידה ומופיעה ירידה במשקל ,יש לבדוק אם יש בעיות בבליעה .יחד עם זאת ,חשוב לדעת כי סיבוכים
במערכות אחרות כמו מערכת הלב או הנשימה ,עשויים לגרום גם הם לירידה במשקל .אם יש ירידה פתאומית
במשקל ,חשוב לבדוק גם מערכות אחרות בגוף.

 .4בנכם צריך לעבור בדיקה אם יש סימנים
של בעיות בליעה.
 .5ההתקנה של צינור פיום לקיבה מהווה
אופציה נוספת לאחר שניסיתם לשמור
על משקל בנכם בדרכים אחרות.

טיפול בבליעה
בשלבים מאוחרים יותר יכולה חולשה של שרירי הגרון לגרום לבעיות בבליעה ,מה שמדגיש ביתר שאת את בעיות
התזונה .זה יכול להתפתח באיטיות רבה ,כלומר ייתכן ויהיה קושי לאתר את הבעיה.


יש צורך בבדיקות קליניות ובצילומי רנטגן של בית הבליעה כאשר יש סימנים קליניים לשאיפת מזון לתוך
קנה הנשימה ותנועה ירודה של שרירי הבליעה (הרגשה שהמזון נשאר תקוע בגרון) .סימנים אלו כוללים ירידה
לא-מכוונת במשקל של  10%או יותר ,או עלייה לא-מספקת במשקל אצל ילדים בשלבי גדילה ,זמן אכילה
ממושך (מעל  30דקות לארוחה) או עייפות בזמן הארוחה ,הזלת ריר מהפה ,שיעול או תחושת חנק.



דלקת ריאות בגלל כניסת נוזלים לריאות (דלקת ריאות עקב שאיפת נוזלים ) ,ירידה לא-מוסברת בתפקוד
הריאות או חום מסיבה לא-ידועה ,יכולים להיות סימנים של בעיות בליעה הדורשות בדיקה.



במקרה של בעיות בליעה ,יש לערב קלינאי תקשורת שיכין תוכנית טיפולית אישית  .המטרה היא לשמור על
התפקוד האופטימלי של שרירי הבליעה.
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יש להציע אפשרות של הכנסת צינור לקיבה במידה והמאמצים לשמור על המשקל ועל שתיית נוזלים דרך הפה,
אינם עוזרים .יש לדון בפרוטרוט על הסיכונים והיתרונות האפשריים של התהליך .אפשר ליצור פתח בקיבה
באמצעות אנדוסקופיה או ניתוח פתוח ,תוך התחשבות באפשרויות ההרדמה וההעדפה האישית או
המשפחתית .צינור האכלה המוכנס בזמן הנכון יכול להפיג חלק גדול מהלחץ הנובע מהמאמצים לאכול במידה
מספקת .במידה ושרירי הבליעה תקינים ,צינור ההאכלה לא ימנע מהנער לאכול כרצונו ,אלא לא יהיה צורך
להסתמך על הארוחות הקבועות על מנת לצרוך את הקלוריות או את מרכיבי התזונה החיוניים האחרים ,כך
שיוכל ליהנות יותר מהמזון.

סוגיות אחרות הקשורות לטיפול במערכת העיכול
עצירות וריפלוקס דרך הוושט (מה שגורם לצרבת) הם שני המצבים הנפוצים ביותר המופיעים אצל חולי דושן.
העצירות מופיעה בדרך כלל בגיל מבוגר יותר ואחרי ניתוח .ככל שהחולה מאריך חיים ,כך מתרחשים סיבוכים
אחרים ,כולל נפיחות בקיבה ובמעיים ,בשל בליעת אוויר עקב השימוש במכשיר הנשמה.


תרופות משלשלות ותרופות אחרות יכולות להועיל .חשוב שהחולה ישתה מספיק .הגברת הצריכה של סיבים
תזונתיים יכולה להחריף את התסמינים ,במיוחד אם בנכם אינו מגביר את כמות השתייה.



הריפלוקס מטופל בדרך כלל בתרופות מתאימות .נהוג לתת נוגדי חומציות לנערים המטופלים בסטרואידים או
בביפוספונאטים כדי למנוע הופעת ריפלוקס.



היגיינת הפה מהווה מרכיב בריאותי חשוב .אף שזה לא כלול בהסכמה הכללית שפורסמה לגבי הטיפול של
דושן ,עמותת  TREAT-NMDפיתחה המלצות של מומחים לגבי היגיינת הפה ,המתוארות בתיבה .9

תיבה  .9המלצות להיגיינת הפה


על נערים חולי דושן לבקר אצל רופא שיניים בעלי ניסיון וידע מעמיק במחלה ,עדיף במרכז רפואי או מרפאת
מומחים .המטרה של רופא השיניים צריכה להיות מתן טיפול איכותי ,דאגה לבריאות הפה ותפקוד כיועץ
למשפחה ולרופא השיניים האישי של הבן בקהילתו .רופא זה צריך להיות מודע להבדלים ספציפיים
בהתפתחות הדנטאלית והשלדית אצל בנים חולי דושן ולשתף פעולה עם רופאים מיומנים ומנוסים במחלה
זו.



הטיפול בפה ובשיניים צריך להיות מבוסס על צעדי מניעה ,מתוך כוונה לשמור על היגיינת הפה והשיניים.



מתקנים ועזרים טכניים המותאמים אישית להיגיינת הפה ,חשובים במיוחד כאשר כוח השרירים בידיים,
בזרועות ובצוואר מתחיל להידרדר.
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 .10טיפול פסיכו סוציאלי – טיפול בבעיות התנהגותיות ועזרה
בקשיי למידה
חולי דושן נוטים יותר לסבול מבעיות פסיכו-סוציאליות כמו בעיות
בהתנהגות ובלימודים והטיפול הרפואי אינו שלם ללא תמיכה
בתחום הפסיכו-סוציאלי .קשיים בתפקוד החברתי יכולים לנבוע
מאתגרים ספציפיים במיומנויות מסוימות כמו להסתדר עם אחרים,
ההערכה של מצבים חברתיים ופרספקטיבות חברתיות ,שעה
שההשלכות של מחלת הדושן (כמו מגבלות גופניות) יכולות לגרום
לבידוד חברתי ,נסיגה חברתית וגישה מוגבלת לפעילויות חברתיות.
לגבי הורים רבים ,הלחץ הנגרם על ידי הבעיות הפסיכו-סוציאליות
של הבן והקשיים להכיר בהן ולטפל בהן בצורה נכונה ,גובר על
הלחץ הקשור להיבטים הפיזיים של המחלה.
אם אתם חושבים שבנכם מודאג ממצבו ,עליכם לגלות פתיחות
ורצון לענות על שאלותיו .כך תסייעו במידה רבה למניעת בעיות
נוספות .בנים חולי דושן לעתים קרובות מבינים יותר על מצבם
מכפי שחושבים הוריהם .חשוב לענות בפתיחות על שאלות ,אך
שוחחו עם הבן בהתאם לגילו וענו רק על מה שהוא שואל .ייתכן
שזה יהיה קשה מאוד ,אך הצוות במרפאה יכול לתת עזרה והדרכה
מתוך הניסיון שצברו לגבי מה שהועיל למשפחות אחרות ,וכך גם
קבוצות תמיכה של הורים.

עובדות שחשוב לזכור:
 .1הבריאות הפסיכו-סוציאלית של בנכם
ומשפחתכם חשובה.
 .2לבנכם סבירות גבוהה יותר לסבול
מקשיים פסיכו-סוציאליים.
 .3ייתכן בהחלט שאתם ומשפחתכם תסבלו
מבעיות כמו דיכאון.
 .4הדרך הטובה ביותר לטפל בבעיות פסיכו-
סוציאליות היא לזהות אותן בזמן ולטפל
בהן.
 .5השימוש הנכון בשפה יכול להוות בעיה
ולגרום לקשיים מתמשכים בבית הספר.
התנהגויות אלה נפוצות במקרה של מחלת
הדושן וניתן לטפל בהן בעזרת הערכה
וטיפול נכון.
 .6בעיות בלימודים אצל בנים חולי דושן אינן
מן הסוג המחריף עם הזמן ורוב הבנים
משיגים את הרמה הדרושה כשהם
מקבלים עזרה מתאימה.

לא כל חולה דושן יסבול מקשיים פסיכו-סוציאליים ,אך על המשפחות להיות ערות ל:










עיכוב בהתפתחות השפה ,ההבנה והזיכרון לטווח קצר;
בעיות לימוד;
קשיים באינטראקציות חברתיות ו/או ביצירת חברויות (כלומר חוסר-בשלות חברתית ,מיומנויות חברתיות ירודות,
רתיעה או התבודדות מבני גילו);
חרדות/דאגות;
מריבות רבות והתקפי זעם;
ישנו גם סיכון מוגבר להפרעות נוירו-התנהגותיות והתפתחותיות ,כולל הפרעות בטווח האוטיזם ,הפרעת קשב
וריכוז ( )ADHDוהפרעת טורדנות כפייתית (;)OCD
ייתכן שייווצרו בעיות של הסתגלות רגשית ודיכאון .ישנה אפשרות להופעת חרדה שעשויה להחריף עקב חסכים
בגמישות ובהסתגלות מנטאלית (כלומר תהליך החשיבה הוא נוקשה יתר על המידה);
הבעיות עלולות להתבטא גם בהתנהגות מרדנית/וכחנית ומצבי רוח מתחלפים;
בנוסף לכך ,השיעור הגבוה יותר של דיכאון אצל הורים לילדים חולי דושן מדגיש את הצורך להקדיש לכך
תשומת-לב מיוחדת וכן את הצורך בתמיכה לכל המשפחה.

הדגש בטיפול הפסיכו -סוציאלי צריך להתמקד במניעת התפתחות הבעיות ובהתערבות מוקדמת במקרה
שקיימות כבר בעיות ,על מנת להבטיח תוצאות טובות יותר  .באופן כללי ,יש לטפל בבעיות הפסיכו-סוציאליות
באותם אמצעים המוכחים כיעילים בקרב האוכלוסייה הכללית .פירוש הדבר הוא שחשוב לפנות לקבלת עזרה אם
אתם חשים שיש בעיה בתחום זה.
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תיבה  .10טיפול בדיבור ובשפה:


קיים דפוס מתועד היטב של ליקויי דיבור ושפה אצל חלק מהבנים החולים בדושן .ליקויים אלו כוללים בעיות
בהתפתחות השפה ,בזיכרון הלשוני הקצר ובעיבוד הפונולוגי ,וכן נצפו גם  IQירוד ולקויי למידה ספציפיים .לא
כל הבנים הלוקים בדושן סובלים מבעיות אלה ,אך יש לשים לב לכך ולעזור להם אם מתגלות בעיות מסוג זה.



עיכוב בהשגת אבני הדרך בשפה המוקדמת נפוץ אצל בנים חולי דושן לעומת ילדים אחרים בני אותו גיל.
ההבדלים ברכישת השפה ובשיפורה יכולים לבוא לידי ביטוי בכל שנות הילדות .חשוב לאתר את הבעיות
ולטפל בהן .יש לבצע אפוא הערכה של בעיות דיבור ושפה ולטפל בהן.



מן ההכרח לפנות לקלינאי תקשורת לצורך הערכה וטיפול בדיבור ובשפה  ,במידה ויש חשד לבעיות בתחום
זה.



יש צורך לתרגל את השרירים המעורבים בדיבור ולדאוג לעזרה בהיגוי  ,הן לילדים הצעירים החולים בדושן
ומתקשים בתחום זה ,והן לחולים מבוגרים יותר ,אשר כוח שרירי הפה נחלש ו/או שהדיבור שלהם נעשה
בלתי ברור.

•

לאנשים מבוגרים יותר מתאימות אסטרטגיות מפצות ,תרגילי קול ואמצעי הגברה לדיבור ,במידה ונעשה
קשה להבין את החולה עקב בעיות של תמיכה נשימתית .ייתכן שכדאי לנסות מכשיר תקשורת קולי (
מת"ק) שיכול להתאים בכל הגילאים במידה והדיבור מוגבל.

הערכות
אף שהצרכים של כל ילד שונים ,הזמן המכריע לשקול הערכת תפקוד הוא בזמן האבחנה או קרוב לזמן זה (חלון של
 6עד  12חודשים לבדיקות השונות יכול להועיל מבחינת ההסתגלות שלאחר האבחנה) ,לפני הכניסה לבית הספר
ואחרי שינוי בתפקוד .אף שלא בכל מרפאה יש אפשרות ישירה לבדיקות ולהתערבויות השונות שצוינו ,המלצות אלה
יכולות לשמש מדריך להשלמת פערי הידע של הצוות הקליני ובהדרכה למתן הפניות ,במקרה המתאים.


יש לבדוק את התחומים של הסתגלות רגשית והתמודדות ,התפתחות לימודית בהתאם לגיל ,התפתחות דיבור
ושפה ,הקיום האפשרי של הפרעה בטווח האוטיזם ותמיכה חברתית( .עובד סוציאלי יכול לעזור להעריך את
המשאבים הפיננסיים ,לפתח רשתות של תמיכה חברתית או לתת תמיכה למשפחה בתחום בריאות הנפש ,על
פי הצורך).



הרווחה הפסיכו-סוציאלית של חולה דושן ,ההורים והאחים צריכה להיות חלק שגרתי מהטיפול בדושן.

התערבויות
התערבויות של טיפול ותמיכה


"מתאם הטיפולים " יכול להיות דמות מכריעה :הוא יכול לשמש כאיש/אשת קשר ואמון למשפחות .לאדם זה
צריך להיות מספיק ידע ורקע בהפרעות נוירו-מוסקולאריות על מנת שיוכל לספק את המידע הדרוש למשפחה.



התערבות מונעת היא חיונית כדי לעזור במניעה של בעיות חברתיות ובידוד חברתי שיכולים להתרחש אצל
חולים במחלת הדושן  .דוגמאות של התערבויות מועילות כוללות הגברת המודעות ומתן מידע על מחלת הדושן
בבית הספר ובקרב בני אותו גיל ,השתתפות בענפי ספורט ומחנות מתאימים ,אספקה של כלבי-שירות ותקשורת
עם ילדים אחרים דרך האינטרנט ופעילויות אחרות.
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שעשויות להזיק
יש לפתח תוכנית לימוד אישית מיוחדת כדי לטפל בבעיות לימוד אפשריות ולשנות פעילויות
לשרירי הילד (למשל חינוך גופני) ,לגרום לירידה באנרגיה  /עייפות (למשל הליכה למרחקים ארוכים) ,בטיחות
(למשל פעילויות במגרש משחקים) וסוגיות של נוחות גישה.


חשוב לוודא שבבית הספר יש מידע מלא על מחלת הדושן .שתפו את ההנהלה/המורה בכל המידע שיש לכם
והכירו את האדם בבית הספר התומך בילדים עם צרכים מיוחדים .חשוב לנקוט בגישה שיש בה ראייה לעתיד על
מנת לוודא שהתלמיד חולה הדושן יוכל לסיים את לימודיו במערכת החינוך ,מאחר והוא חייב לפתח
אינטראקציות חברתיות טובות ולהתכונן להמשך הלימודים והעבודה .כך שרצוי שבית הספר יפעל לטובתו !



מומלץ לקדם עצמאות ומעורבות בקבלת החלטות (במיוחד בכל הקשור לטיפול הרפואי) ,וחשוב במיוחד לקדם
אוטונומיה ועצמאות .זה צריך להיות חלק מתוכנית מעבר מתוכננת מרפואת ילדים לרפואת מבוגרים .יחד עם
זאת יש לזכור שלא תמיד לילד יש את היכולת להעריך נכון את מצבו ולקבל את ההחלטה הרפואית הנכונה
עבורו.



עזרה בפיתוח מיומנויות חברתיות ולימודיות תקל על חולי הדושן במציאת עבודה שתהווה חלק משגרת חיי
היומיום הרגילים בגיל מבוגר יותר .בנים חולי דושן מפיקים תועלת מתמיכה בהשגת מטרותיהם האישיות.



השירות לטיפול בכאב ,ככל שיש צורך בכך ,יכול להקל או למנוע סבל ולשפר את איכות החיים .בנוסף לטיפול
בכאב (תיבה  ,)6יוכלו הצוותים לטיפול פליאטיבי (נגד כאב) אולי גם לספק תמיכה רגשית ונפשית ,לסייע
למשפחות להגדיר את מטרות הטיפול ולקבל החלטות רפואיות קשות ,לסייע בתקשורת בין המשפחה לצוותים
רפואיים ולטפל בסוגיות הקשורות לעצב ,אובדן ושכול.

התערבות של פסיכותרפיה ותרופות
קיימות טכניקות שונות וידועות היטב כדי לסייע בתחומים השונים והן כוללות אימון והנחיית ההורים בהתמודדות עם
התנהגות שלילית וקונפליקטים ,תרפיה פרטנית או משפחתית והתערבויות התנהגותיות .ניתוח שימושי של
ההתנהגות עשוי לעזור בהתנהגויות מסוימות הקשורות לאוטיזם.
ישנם ילדים ובוגרים אשר יוכלו להפיק תועלת מהשימוש בתרופות מרשם כדי לטפל בבעיות רגשיות או התנהגותיות.
יש להשתמש בתרופות אלה תחת השגחה ופיקוח של מומחים ,ודרושה ערנות כדי לעקוב אחר אפשרות להתפתחות
מקרי דיכאון ,אגרסיה ,הפרעת קשב וריכוז ( )ADHDוהפרעת טורדנות כפייתית ( ,)OCDלאחר שבעיות אלה אובחנו
באופן ספציפי על ידי רופאים מומחים.
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 .11גורמים שיש לקחת בחשבון לפני ניתוח ילד חולה דושן
ישנם מגוון מקרים המצריכים ניתוח .חלקם קשורים למחלת הדושן (כגון
ביופסיה של שריר ,ניתוח במקרה של נוקשות מפרקית ,ניתוח עמוד
השדרה או פיום הקיבה  )gastrostomy -וחלקם אינם קשורים למחלה
(למשל במקרה של ניתוח אקוטי) ,ובהם עולה הצורך בהרדמה כללית .
יש לקחת בחשבון פרטים ייחודיים הקשורים למצבו של הבן על מנת
לתכנן הליך ניתוחי בטוח.
הניתוח צריך להתבצע בבית חולים שבו הצוות המעורב בניתוח
ובטיפול שלאחר מכן ,מכיר את מחלת דושן ומוכן לשתף פעולה כדי
לוודא שהכול יתנהל כראוי  .בנוסף לכך ,יש לקחת בחשבון מתן
"סטרואיד במינון גבוה" (  )stress steroidבעת הניתוח של חולה
שמטופל בסטרואידים באופן קבוע.

עובדות שחשוב לזכור:
 .1בהרדמה יש תמיד סיכונים ,אולם
בשל שיקולים הייחודיים למחלת
דושן ,אפשר לתת את חומר
ההרדמה בצורה בטוחה יותר ,כלומר
בטכניקת הרדמה כללית בהזרקה
ותוך הימנעות מוחלטת מחומר
סוקצינילכולי ן (.)succinylcholine
 .2חשוב להעריך נכון את מצב הלב
והריאות כאשר מתכננים ניתוח
 .3יש לוודא שכל הרופאים מיודעים
לגבי מחלת הדושן ובכל
ההתערבויות (תרופות) שהבן מקבל.

חומרי הרדמה ושיקולים אחרים לניתוח בטוח


תמיד קיים סיכון במתן חומרי הרדמה ויש להתחשב בשיקולים מיוחדים במקרה של דושן על מנת שההרדמה
תתבצע באופן בטוח ,כולל מתן חומר הרדמה דרך הוריד והימנעות מחומרים ספציפיים.



חשוב לדאוג לאובדן דם מינימאלי ,במיוחד בניתוח גדול כמו קיבוע עמוד השדרה .במצב הזה יכולים הרופא
המנתח והרופא המרדים להחליט להשתמש בטכניקות ספציפיות לצורך זה.



במסמך העיקרי בנושא הדושן יש פרטים מלאים על כך (פרטי המסמך העיקרי מופיעים בפרק המבוא).

בדיקת תפקוד הלב לפני ניתוח


לפני הרדמה כללית יש לבצע אקו-לב ו-א.ק.ג .יש לבצע בדיקות אלה גם לפני טשטוש או הרדמה מקומית
במקרה שהבדיקה האחרונה נערכה לפני יותר משנה ,או אם האקו-לב שבוצע במהלך ה 7 -עד  12חודשים לפני
כן ,לא היה תקין.



לפני הרדמה מקומית יש לבצע אקו-לב במידה והיתה תוצאה לא-תקינה קודם לכן.

בדיקת תפקוד מערכת הנשימה לפני ניתוח


גם אם חולה דושן סובל מבעיות בשרירי הנשימה ,יש אמצעים שיכולים להפוך את הניתוח לבטוח יותר  ,אף
שהסיכון יהיה בכל זאת גדול .חשוב מאוד לבצע לפני הניתוח בדיקה של תפקוד הריאות/הנשימה במרכז רפואי
בו מכירים את מחלת הדושן .ייתכן שיהיה צורך ללמוד לפני הניתוח כיצד להשתמש באמצעים להנשמה לא-
פולשנית ובסיוע בשיעול והתערבויות מיוחדות אחרות.



אם חולה דושן עובר ניתוח ,הפיזיותרפיסט צריך תמיד להיות מעורב.



תכנון ,הערכות מראש וניהול הסיכונים הם המפתח לכירורגיה בטוחה במחלת הדושן.

אבחנה וטיפול במחלת ניוון שרירים מסוג דושן  :מדריך למשפחות – מרץ 2010

30

 .12גורמים שיש לקחת בחשבון בעת טיפול חירום בילד חולה דושן
במידה ומתעורר הצורך ללכת לבית החולים במקרה חירום ,יש דברים
רבים שצריך לקחת בחשבון.

עובדות שחשוב לזכור:
 .1קרוב לוודאי שאתם יודעים יותר על
מחלת דושן מאשר הרופאים
במחלקת הרפואה הדחופה.



יש ליידע את יחידת הקבלה על הנושאים הבאים :אבחנת הדושן ,
התרופות בהן משתמש החולה ,ב מידה וקיימים סיבוכי נשימה או לב,
אנשי הרפואה המכירים את הילד ולבקש ליידע אותם.

 .2עדכנו את הרופא או הצוות הרפואי
במידה והבן נוטל סטרואידים.



מכיוון שאנשי רפואה רבים אינם מודעים לאסטרטגיות טיפול
תוחלת החיים
אפשריות שקיימות בדושן ,יש להסביר גם מהי
הנוכחית וכיצד ניתן לשמור על איכות חיים טובה .

 .3אם בנכם שבר עצם ,עמדו על כך
שהצוות ידבר עם האורטופד
המומחה המטפל או עם
הפיזיותרפיסט המטפל.

סטרואידים
במידה ובנכם נוטל סטרואידים ,עליכם לציין זאת ולהדגיש שהוא נוטל
סטרואידים על בסיס קבוע  .ספרו לצוות כמה זמן בנכם כבר נוטל
סטרואידים ואם הוא דילג על מינון .חשוב גם ליידע את הרופאים במידה
ובנכם נטל סטרואידים בעבר.


סטרואידים יכולים למתן את התגובה ללחץ ,כך שיתכן צורך
בסטרואידים נוספים אם המטופל בסטרואידים אינו מרגיש טוב.



סטרואידים יכולים להגביר את סיכון לפתח כיב קיבה.



לעתים נדירות בלבד ניתן לצפות בסיבוכים אחרים באופן ברור.

 .4רצוי להביא העתקים של תוצאות
הבדיקות האחרונות ,כגון בדיקת
חוזק שריר הנשימה (  )FVCואי-
ספיקה של חדר הלב השמאלי
(.)LVEF
 .5במידה ורמת החמצן בדם של בנכם
יורדת ,על הרופא להיות זהיר מאוד
לגבי מתן חמצן או תרופת טשטוש.

עצמות שבורות
בנים הסובלים מדושן מסתכנים בשבירת עצמות .שבר ברגל פירושו קושי לשוב וללכת שוב אם ההליכה כבר היתה
קשה ממילא .יש להודיע לאורטופד המומחה המטפל ,לפיזיותרפיסט ולאנשים אחרים בצוות המטפלים כאשר יש
שבר ,כך שהם יוכלו לשוחח עם הכירורג במקרה הצורך.


לעתים קרובות ניתוח הוא אופציה טובה יותר מאשר גבס



התייעצות עם הרופא האורטופד המומחה המטפל על אופן הטיפול חיונית כדי לוודא שהבן יוכל לעמוד על רגליו
מהר ככל האפשר.



במקרה וישנו שבר באחת מחוליות הגב וכתוצאה מכך נגרמים כאבי גב חזקים ,יש צורך בעזרתו של רופא
אורטופד המתמחה בעצמות או באנדוקרינולוג כדי שהבן יקבל את הטיפול הנכון (ראה פרק .)6

לרגל שבורה ,במקרה בו הבן יכול עדיין ללכת

קשיי נשימה
נסו לרשום ולזכור או להביא עמכם את התוצאה של בדיקת שרירי הנשימה האחרונה .מידע זה יכול להיות מועיל
לרופאים שבודקים את בנכם ועשוי לגלות אם לקה במחלה אקוטית.
הסיכונים העיקריים בבעיות הנשימה מופיעים כאשר בדיקת חוזק שרירי הנשימה וחוזק השיעול מראה ירידה:
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.



ייתכן שיהיה צורך לנקות את בית החזה מליחה;



יכול להיות צורך לסייע בשיעול;



יכול להיות צורך באנטיביוטיקה;



לפעמים יש צורך להסתייע במכשיר הנשמה.



האפשרות ששרירי הנשימה זקוקים לתמיכה נוספת בעת זיהום גדולה אצל אלה שתפקוד הנשימה שלהם
גבולי .יש לנהוג זהירות בשימוש בתרופות המכילות אופיום או בתרופות הרגעה אחרות ,וגם בשימוש
בחמצן ללא הנשמה ,עקב הסיכון של עלייה בדו-תחמוצת הפחמן אצל אנשים ששריר הנשימה שלהם
נחלש.



אם כבר נעשה שימוש בהנשמה במשך הלילה ,הגישה למכשיר ההנשמה חיונית במשך כל אירוע אקוטי או
התערבות .לאלה שכבר מונשמים ,יש לערב מהר ככל האפשר את הצוות העוסק בטיפול הנשימתי.

במידה ויש לכם מכשיר הנשמה או ציוד דומה ,רצוי שתיקחו אותו אתכם לבית החולים.
תפקוד הלב
נסו לרשום ורצוי להביא עמכם פרטים על תוצאות הבדיקה האחרונה של תפקוד הלב (למשל אי-ספיקה של חדר
הלב השמאלי  ,)LVEF -באיזו תרופה ללב משתמש בנכם ,אם בכלל ,ואת שם הקרדיולוג שלו .זה יעזור לרופאים
במחלקת הרפואה הדחופה להחליט אם ייתכן שהבעיות הנצפות נובעות מבעיה בלב.


חשוב שתהיה מודעות לסיכון של בעיות בקצב בלב ולחולשת הלב [)]cardiomyopathy

תמיד יש לקחת בחשבון את הסיכונים הכרוכים בהרדמה (ראה פרק  )11במידה ויש צורך בניתוח או בתרופת
הרגעה/טשטוש.
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ABBREVIATIONS
ACE

angiotensin converting enzyme (ACE inhibitors are used to control cardiac problems and
high blood pressure)

ADHD

attention deficit hyperactivity disorder

ADL

activities of daily living

AFOs

ankle-foot orthoses (splints which are used to control tightness at the ankles)

ALT

alanine aminotransferase

AST

aspartate aminotransferase

BP

blood pressure

CDC

Centers for Disease Control and Prevention (the major public health body in the USA)

CK

creatine kinase (an enzyme found at high levels in the blood in DMD and other forms of
muscular dystrophy)

DEXA

dual energy X-ray absorptiometry (a test done to look at the strength of the bones) – also
referred to as DXA

DMD

Duchenne muscular dystrophy

ECG

electrocardiogram (the main test done to look at heart rhythm)

FVC

forced vital capacity (a test of breathing muscle strength)

GC

Glucocorticoid

IV

intravenous (into the vein)

KAFOs

knee-ankle-foot orthoses (long leg splints that can be used especially over the period that
walking is becoming impossible and thereafter to help prolong walking)

kg

Kilogram

L

Litre

LVEF

left ventricular ejection fraction (one of the main tests of heart function)

mg

Milligram

nmol

Nanomoles

NSAIDs

non-steroidal anti-inflammatory drugs (which are used for pain relief, the most common of
which are ibuprofen, diclofenac and naproxen)

OCD

obsessive-compulsive disorder

TA

achilles tendon

TB

Tuberculosis

VOCA

voice output communication aid
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LIST OF TERMS THAT YOU MAY COME ACROSS
Aetiology

Cause

Anterior spinal fusion

a way to correct scoliosis via an anterior approach

Aspiration pneumonia

pneumonia caused by irritation or bacteria from stomach content
entering lungs due to faulty swallowing

Atelectasis

condition in which the lungs are not fully inflated the

Baseline

starting point to compare other tests

BiPAP

bi - two way; PAP - positive air pressure. Used to maintain lung
expansion

Body Mass Index

relationship between weight and height according to formula weight, in
kg, divided by the square of length, in metres

Cardiomyopathy

deterioration of heart muscle function - also known as "heart muscle
disease"

Cobb angle

measurement of scoliosis angle from spinal X-ray

Contractures

tightness round a joint leading to its becoming fixed in a particular
position or having less than full range of motion at that joint

Cushingoid features

term used to describe the round or "moonlike" face that people on
steroids may develop. (This may be prominent even if weight gain
overall is not an issue and can be hard to control without a change in
steroid or in the dosing schedule)

Depolarizing muscle relaxants

drugs that decrease the muscle tone by acting on muscle receptors
involved in depolarization

DEXA

see abbreviations

Dysphagia

swallowing problems

Dystrophinopathy

the term used to cover all the different conditions caused by faults in
the dystrophin gene (Duchenne muscular dystrophy, Becker muscular
dystrophy, manifesting carriers of one of these conditions and rare
patients who have only heart disease)

Eccentric Exercises

exercises such as going downstairs or trampolining that involve
lengthening rather than contraction on the muscle

Electrocardiogram (ECG)

methods used to assess the electrical activity of the cardiac muscle. The
ECG involves stickers placed on the chest to record heart signals.

Echocardiogram ("echo")

method used to assess the structure of the heart. The Echo is also
known as a "cardiac ultrasound" and gives pictures of the beating heart.

Electromyography

a test that measures electrical signals from a muscle and can give a clue
to whether a nerve or muscle disorder is present

Forced Vital Capacity

the maximum volume of air that can be exhaled after maximum
inhalation
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Gastritis/gastroesophageal reflux

occurs when the muscle joining the oesophagus (swallowing tube from
the mouth) to the stomach opens on its own, or does not close properly
and stomach contents rise up into the oesophagus. Also called acid
reflux or acid regurgitation, because digestive juices, called acids, rise
up with the food

Gastrostomy

surgical opening into the stomach, in this case to insert a feeding tube also referred to as a PEG

Germline mosaicism

Condition in which the cells in the gonads that will develop into germ
cells (ova and spermatozoa) are a mixture of two genetically different
cell types

Glucose intolerance

defines a pre-diabetic state associated with insulin resistance

Gowers' manoeuvre/sign

a sign of weakness in the muscles round the hips and upper part of the
lower legs. It describes the way that someone with weakness in these
muscles gets up of the floor, needing to turn onto their front, keep their
legs wide apart and using a hand on their thigh to rise. It is commonly
seen in DMD but other conditions causing weakness in the same muscle
groups also cause a Gowers' manoeuvre

Holter

method used for continuous ambulatory 24 hr ECG recording

Hypercapnia

too much carbon dioxide in the blood

Hypertension

high blood pressure

Hypoventilation

reduced breathing efficiency of ventilatory capacity

Hypoxemia

decreased oxygen levels in the blood

Immunoblotting

a way to measure the amount of dystrophin in the muscle

Immunocytochemistry

a way to look at the muscle under the microscope and see how much
dystrophin is present

Knee adductors

the muscles that keep the knees together

Kyphoscoliosis

abnormal curvature of the spine with both sideward (scoliosis) and
hunched forward or backward (kyphosis)

Malignant Hyperthermia -like
reaction

a response to anaesthesia that causes a high temperature and can be
life- threatening

Motor Function Scales

tests which are used to assess activities of motor performance in a
standardised way

Myoglobinuria

presence of myoglobin in the urine as a sign of breakdown of muscle
(urine looks coca-cola coloured because it contains breakdown
products of muscle proteins)

Osteopenia/osteoporosis

decrease in bone mineral density

Oximetry

the measurement of oxygen in the blood stream using a machine to
detect it through the skin

Palpitations

awareness of abnormal heartbeats

Pelvic obliquity

describes a condition in which the pelvis is uneven, such as being
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rotated downward on one side
Prophylaxis

Prevention

Rhabdomyolysis

breakdown of muscle

Scoliosis

curvature of the spine

Tanner stage

defines pubertal development based on external primary and
secondary sex characteristics, such as the size of the breasts,
genitalia and the development of pubic hair

Tenotomy

surgical cutting of a tendon

Thrombolitic events

formation of a clot (thrombus) in a blood vessel that breaks loose
and is carried by the blood stream to plug another vessel

Tinea

a fungal skin infection

Tracheostomy

surgical procedure on the neck to open a direct airway through an
incision in the trachea (the windpipe)

Varus

inward rotation of the foot due to an imbalance of the foot muscles

Volume recruitment

increasing the amount of air taken in by the lungs using a device to help
inflate the lungs. Such devices include Ambu bags and in-exsufflators.
Ventilators can also be used to increase volume

Videofluoroscopic study

assessment tool to view and determine the nature and extent of an
oropharyngeal swallowing problem. A video X-ray is taken as the child
swallows the food

MDA, PPMD, TREAT-NMD and UPPMD have all been directly involved in the
writing and production of this guide.
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