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Santrauka
Bekerio raumenų distrofija (BMD) − tai paveldima liga, 
sukelianti progresuojantį skeleto ir širdies raumenų sil-
pnumą bei išsekimą. BMD atsiranda dėl DMD geno mu-
tacijos ir yra paveldima su X chromosoma susijusiu re-
cesyviniu būdu. Ji, kaip ir Diušeno raumenų distrofija, 
priklauso distrofinopatijų grupei. Šia liga dėl paveldėjimo 
tipo dažniausiai serga vyrai. BMD yra labai panaši į Diu-
šeno raumenų distrofiją, tačiau šios ligos simptomai pra-
sideda vėliau ir  progresuoja lėčiau. Liga neišgydoma, ta-
čiau intensyviai atliekami moksliniai tyrimai, kurių tikslas 
surasti tinkamą gydymą. Šiuo metu gydymas nukreiptas į 
simptomų mažinimą ir gyvenimo kokybę. Tyrimo tikslas 
− įvertinti literatūroje pateikiamus duomenis apie Bekerio 
raumenų distrofiją ir aptarti ligos klinikinius simptomus, 
diagnostikos bei gydymo galimybes.

Įvadas 
Bekerio raumenų distrofija yra su lytine X chromosoma 

susijęs recesyvinis sutrikimas, dėl kurio sutrinka baltymo 
distrofino sintezė. Šios ligos simptomai varijuoja nuo galūnių 
silpnumo iki mialgijos. Trūkstant distrofino baltymo, nepal-
aikomas raumenų skaidulų vientisumas, o tai lemia skaidulų 
degeneraciją, regeneracinių mechanizmų išsekimą bei 
raumenų fibrozę, dėl kurių pasireiškia klinikiniai požymiai 
[1]. Bekerio raumenų distrofijos paplitimas yra 2,3 iš 100 
000 gyventojų. Šios ligos metu pažeistas genas yra identiškas 
Diušeno raumenų distrofijos genui. Distrofino baltymą koduo-
jantis genas randamas Xp21 lokuse X chromosomoje. Bekerio 
raumenų distrofija sergantiems pacientams būdinga tai, jog 
jų ląstelėse randama funkcionuojančio distrofino baltymo, 
todėl  šios ligos eiga yra lengvesnė, nei Diušeno raumenų 
distrofijos [2].  Šiuo metu gydymo, nukreipto į ligos priežastį, 
nėra, tačiau atsiranda vis daugiau tyrimų, kurie parodo daug 
žadančių rezultatų  ikiklinikinių bandymų metu [3].

Tyrimo tikslas − aptarti informaciją apie Bekerio raumenų 
distrofijos klinikinius simptomus, diagnostiką ir gydymą.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Taikyta mokslinės literatūros bei dokumentų apžvalga ir 

analizė. Duomenų buvo ieškoma Medline (PubMed) ir Google 
Scholar duomenų bazėse. Visateksčiai straipsniai atrinkti, jei 
jų pavadinimas, santrauka ar reikšminiai žodžiai nurodė, kad 
tyrimas tinkamas įtraukti į šią apžvalgą. Pasirinktos tik anglų 
kalba skelbtos publikacijos. Naudoti raktažodžiai: Bekerio 
raumenų distrofija, BMD diagnostika, Bekerio raumenų dis-
trofijos klinikiniai simptomai, Bekerio raumenų distrofijos 
gydymas (angl. Becker muscular dystrophy, BMD diagnosis, 
clinical symptoms of Becker muscular dystrophy, treatment 
of Becker muscular dystrophy).

Tyrimo rezultatai  
Klinikiniai simptomai. Klinikinių simptomų pasi-

reiškimas bei pasireiškimo laikas varijuoja. Kai kurie pacien-
tai išlieka judrūs iki senatvės, tačiau kitiems simptomai gali 
atsirasti anksčiau. Pirmieji ligos simptomai dažniausiai būna 
raumenų silpnumas, selektyviai pažeidžiantis proksimalinius 
apatinių galūnių raumenis. Pacientus gali varginti raumenų 
spazmai, sutrikęs gebėjimas šokinėti, bėgioti, lipti laiptais. 
20-25 proc. pacientų intelekto koeficientas yra mažesnis 
nei 70. Alkūnkaulio lūžiai, vaikščiojimas ant pirštų galų 
gali pasireikšti vėlesniame amžiuje [2].  Daug dažniau nei 
Diušeno raumenų distrofijos metu pacientams pasireikš kairi-
ojo skilvelio sienelės fibrozė, susijusi su gyvybei pavojingų 
aritmijų rizika [4]. Fizinės apžiūros metu dažniausiai bus 
nustatoma blauzdų raumenų ir kartais keturgalvio raumens 
atrofija su pseudohipertrofija, hipotonija, hiporefleksija, 
fascikuliacijos, Gowers požymis, juosmens lordozė, Achilo 
sausgyslių sutrumpėjimas kartu su kelio, alkūnių ir klubų 
sąnarių kontraktūromis. Retais atvejais gali būti nustatoma 
dilbio raumenų ir liežuvio hipertrofija [5]. Vidutinė Bekerio 
raumenų distrofija sergančio paciento gyvenimo trukmė yra 
apie 40-50 metų. Dažniausia mirties priežastis − dilatacinė 
kardiomiopatija [2].

Diagnostika. Jeigu surinkus anamnezę ir atlikus fizinę 
apžiūrą kyla įtarimų dėl raumenų distrofijos, diagnozei 
patvirtinti atliekami laboratoriniai bei genetiniai tyrimai, o 
kartais ir raumens biospija. Pirmasis tyrimas − kreatinino 
kinazės koncentracija. Padidėjęs kreatinino kinazės kiekis 
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sufleruoja apie raumenų degeneraciją, kuri šios ligos metu 
stipriausiai pasireiškia maždaug 10-15 metų asmenims. Kreat-
inino kiekis didesnis už normą penkis ar daugiau kartų [6]. 
Diagnozei patvirtinti užtenka nustatyti DMD geno mutaciją. 
Yra du genetinių tyrimų būdai: pirmasis − tai delecijų ir 
(arba) duplikacijų, kurios yra dažniausia mutacijų forma ir 
pasireiškia 70-80 proc. atvejų, analizė;  antrasis metodas − 
taškinių mutacijų nuskaitymas ir sekos analizė [5]. Seniau 
didelę svarbą diagnostikai turėjo raumenų biopsija. Šiais 
laikais raumenų biopsijos prireikia retai, nes beveik visiems 
pacientams diagnozė nustatoma atlikus genetinius tyrimus, 
o  biopsijos pagalba randami pakitimai nėra specifiški tik 
šiai ligai [2].

Gydymas. Bekerio raumenų distrofija neišgydoma, todėl 
palaikomasis gydymas derinamas su reabilitacija. Šios ligos 
eiga turėtų rūpintis daugiadalykė  komanda, kurios pagrin-
diniai tikslai būtų  gyvenimo kokybės gerinimas bei gyvenimo 
trukmės ilginimas. Gydymas kortikosteroidais: prednizolonu 
0,75 mg/kg per parą arba deflazakortu 0,9 mg/kg per parą, 
šiuo metu yra pagrindinis gydymo būdas. Kortikosteroidai 
pradedami vartoti dar prieš atsirandant fizinei negaliai ir 
tęsiami net ir praradus galimybę judėti. Šie vaistai pager-
ina plaučių funkciją, nutolina skoliozės ir kardiomiopatijos 
atsiradimą bei pailgina išgyvenamumą. Azoto oksidas gali 
būti naudojamas, kad padidintų raumenų aprūpinimą krauju, 
išplečiant kraujagysles. Sutrikus augimui ir vėluojant lyti-
nei brandai, šių pacientų gydyme turėtų dalyavuti gydytojas 
endokrinologas [7]. Kardiomiopatijos gydymui rekomen-
duojama skirti AKF inhibitorius, o sunkiais atvejais tikslinga 
apsvarstyti net širdies transplantaciją [8]. Nepaisant specifinio 
gydymo nebuvimo ir prastos ligos prognozės, naujų gydymo 
būdų perspektyva yra didelė. Šiuo metu tyrėjai stengiasi su-
kurti į genus nukreiptą gydymą. Tiriami įvairūs šio gydymo 
įgyvendinimo būdai: genų pakeitimas naudojant virusus, ge-
nomo modifikavimas pasitelkus CRISPR/Cas9 ir kiti. Dėl 
aktyviai vykdomų tyrimų, galbūt, netolimoje ateityje ši liga 
turės į priežastį orientuotą gydymą [1].

Išvados
1. Bekerio raumenų distrofijai būdingas progresuojantis 

raumenų silpnumas, selektyviai pažeidžiantis proksimalinius 
apatinių galūnių raumenis, bei kardiomiopatija, daug dažnesnė 
nei Diušeno raumenų distrofijos metu. 

2. Bekerio raumenų distrofijos diagnozei patvirtinti 
užtenka nustatyti DMD geno mutaciją genetiniais moleku-
liniais tyrimais.

3. Bekerio raumenų distrofija nėra išgydoma, todėl pagrin-
dinis gydymo būdas yra palaikomasis gydymas kortikosteroi-
dais. Kardiomiopatijos gydymui rekomenduojama naudoti 
AKF infibitorius. Šiuo metu pagrindinis gydymo tikslas yra 
gyvenimo kokybės gerinimas bei gyvenimo trukmės ilginimas.
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Summary
Becker muscular dystrophy (BMD) is an inherited disease that 

causes progressive weakness of skeletal and cardiac muscles. BMD 
is caused by a mutation in the DMD gene. Like Duchenne muscu-
lar dystrophy, it belongs to the group of dystrophinopathies. Due 
to the type of inheritance, the disease predominantly affects ma-
les. BMD is very similar to Duchenne muscular dystrophy, but the 
onset of symptoms is later and progression is slower. There is cur-
rently no cure, but intensive research is being carried out to find 
a suitable treatment. For the time being, treatment is focused on 
symptom reduction and quality of life. The aim of this study is to 
evaluate the literature on Becker muscular dystrophy and to discuss 
the clinical symptoms, diagnosis and treatment options.
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