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Στάδιο 1:  
ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟ

Στάδιο 3: 
ΩΡΙΜΟ 

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟ

Η βάδιση γίνεται 
κουραστική

Χάνεται η ικανότητα 
να ανεβαίνει σκάλες 

και να σηκώνεται από 
το πάτωμα

Στάδιο 4:  
ΠΡΟΩΡΟ ΜΗ- 

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟ

Μπορεί να ωθήσει  
όνος του το αμαξίδιο 
για κάποιο διάστημα

Μπορεί να  ιατηρήσει 
καλή στάση του  

ώματος

Μπορεί να αναπτύξει 
σκολίωση

Στάδιο 5: 
ΩΡΙΜΟ ΜΗ-

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟ

Η λειτουργία των 
άνω άκρων και η 
διατήρηση καλής 

στάσης είναι πλέον 
δύσκολη

Χρειάζεται διαγνωστικός έλεγχος και 
συμβουλευτική από γενετιστή

Συνήθως σε αυτό το στάδιο έχει ολοκληρωθεί η διάγνωση, εκτός και αν 
έχει καθυστερήσει για άλλους λόγους (π.χ. συνακόλουθη παθολογία) ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προβλεπόμενα σχέδια 
για τις μελλοντικές 

εξελίξεις

Βεβαίωση πως έχουν 
ολοκληρωθεί οι 

εμβολιασμοί

Συνεχίζονται οι εξετάσεις και τα διαγνωστικά τεστ για να επιβεβαιωθεί πως η ασθένεια προοδεύει 
όπως είναι αναμενόμενο

Έξι τουλάχιστον αξιολογήσεις μηνιαίως πρέπει να πραγματοποιούνται όσο αφορά στη 
λειτουργικότητα, τη μυïκή ισχύ και το εύρος κίνησης ώστε να καθοριστεί το στάδιο της νόσου, να 
διευκρινιστεί εάν χρειάζεται αντιμετώπιση με στεροειδή και τέλος να γίνει έλεγχος της παρούσας 

δοσολογίας καθώς και αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων αντιδράσεων.

ΝΕΥΡΟΜΥÏΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

Επιμόρφωση και υποστήριξη

Προληπτικά μέτρα για τη διατήρηση της 
ελαστικότητας των μυών/Ελαχιστοποίηση  

υγκάμψεων 

Ενθάρρυνση για συμμετοχή σε κατάλληλες 
ασκήσεις/δραστηριότητες 

Υποστήριξη για λειτουργικότητα και συμμετοχή 
Παροχή κατάλληλων βοηθημάτων

Συνέχεια προηγούμενων μέτρων

Παροχή κατάλληλων αμαξιδίων, καθισμάτων, βοηθημάτων καθώς και 
προσαρμογών για μέγιστη ανεξαρτησία στις καθημερινές δραστηριότητες, 

μέγιστη λειτουργικότητα και συμμετοχή.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ορθοπεδικές επεμβάσεις σπάνια είναι αναγκαίες

Παρακολούθηση για σκολίωση: Σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις γίνεται αντιμετώπιση 

με σπονδυλοδεσία

Πιθανή αντιμετώπιση με σκοπό τη σωστή 
καθιστή θέση και τοποθέτηση των κάτω άκρων.

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Φυσιολογική 
αναπνευστική 

λειτουργία

Επιβεβαίωση 
ολοκλήρωσης 
συνηθισμένων 

εμβολίων 

Αυξάνεται ο κίνδυνος 
αναπνευστικού 
προβλήματος

Έναυσμα για εξετάσεις 
αναπνευστικού 

συστήματος

Αυξημένος κίνδυνος 
αναπνευστικού 
προβλήματος

Έναυσμα για εξετάσεις 
του αναπνευστικού 

συστήματος 
και κατάλληλες 

παρεμβάσεις

Μικρός κίνδυνος για παρουσία αναπνευστικών 
προβλημάτων

Παρακολούθηση προόδου

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

Υπερηχογράφημα 
κατά τη διάγνωση ή 

μέχρι τα 6 χρόνια

Μέγιστο διάστημα 24 
μηνών ανάμεσα σε 

εξετάσεις μέχρι τα 10 
χρόνια, από εκεί και 

πέρα ετήσια

Εξετάσεις γίνονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως στα μικρότερα παιδιά

Μεγαλώνοντας υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για προβλήματα στην καρδιά. 
Αναγκαία η παρέμβαση ακόμα και χωρίς συμπτωματολογία

Χρησιμοποιείστε καθιερωμένα μέσα αντιμετώπισης της καρδιακής 
ανεπάρκειας όταν υπάρξει επιδείνωση της καρδιακής λειτουργίας

ΚΑΡΔΙΑ

Παρακολούθηση του βάρους και αν αυτό βρίσκεται στα φυσιολογικά για την ηλικία επίπεδα

Αξιολόγηση διατροφής/θρεπτικών συστατικών για υπέρβαρα ή ελλιποβαρή παιδιά

Προσοχή για πιθανή 
δυσφαγίασυστατικών 

για υπέρβαρα ή 
ελλιποβαρή παιδιά

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

Υποστήριξη της 
οικογένειας, πρώιμη 

αξιολόγηση/
παρέμβαση 

για μάθηση και 
συμπεριφορά

Αξιολόγηση/παρέμβαση, προαγωγή ανεξαρτησίας και ανάπτυξης 
κοινωνικού περιβάλλοντος

Μετάβαση σε 
υπηρεσίες για ενήλικες

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εξέταση ενδεχόμενης 
χειρουργικής 

αντιμετώπισης 
συγκάμψεων του 
Αχίλλειου τένοντα

Η διάγνωση μπορεί  
α γίνει σε αυτό 
το στάδιο εάν η 

κρεατοκινάση βρεθεί 
τυχαία αυξημένη ή  
πό το ιστορικό της 

οικογένειας

Μπορεί να υπάρχει 
αναπτυξιακή 

καθυστέρηση αλλά 
όχι διαταραχές στη 

βάδιση

Μανούβρα του 
“Gowers”

Παπιοειδές βάδισμα

Πιθανή ιπποποδία

Μπορεί να ανέβει 
σκάλες

Στάδιο 2:  
ΠΡΟΩΡΟ 

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟ


