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эскертүү 

Бул китепчеде же башка жарыяланган басмаларда берилген сунуштар жана көрсөтмөлөр 

дарыгердин кароосу менен алмаштырыла албайт жана анын бейтап менен болгон байланышынын 

толук варианты болуп эсептелбейт. Сунушталган көрсөтмөлөрдҥ бейтаптын ден-соолугуна 

байланышкан бардык суроолор менен алектенген дарыгердин берген медициналык сунуштары менен 

айкалыштырып колдонуу керек. Өзгөчө, бул тастыктоону же медициналык көзөмөлдҥ талап кылган 

симптомдорго тиешелҥҥ.  Бул китепчеде берилген маалыматтарга таянып жасаган бҥт кыймыл-

аракетиңиз сиздин тандооңуз болуп эсептелет.  

Бул китепченин тҥзҥҥчҥлөрҥ анын ичиндеги маалыматтардын так жана толук тҥрдө болуусуна бҥт 

эмгегин  жумшагандыгына карабастан, алар маалыматтын толук тҥрдө болгондугуна кепилдик бере 

албайт, ошондуктан ар бир абалга жараша жеке мамиле кылуу керек.    

 



 
 
 
 

  
1  КИРИШҮҮ  

 
Колуңуздардагы бул “Ҥй-бҥлөлөр ҥчҥн 

колдонмодо” Дюшенндин булчуң дистрофиясы менен 

ооруган бейтаптарга медициналык жардам көрсөтҥҥ 

жана даарылоо маселелелери жөнҥндөгҥ эл аралык 

келишимдин жыйынтыктары жалпылышталалып 

берилген. Бул долбоор TREAT-NMD тармагынын 

өкҥлдөрҥ жана бейтаптардын коомдук уюмдарынын 

кызматташтыгы менен бирге Америкалык 

Борборлордун (CDC) колдоосунун  негизинде тҥзҥлдҥ.  
Негизги документтер Lancet Neurology журналында 

жарыяланган. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Берилген сунуштар Дюшенндин 

миодистрофиясын (ДМД) диагностикалоо боюнча ар 

башка өлкөнҥн 84 адиси  жҥргҥзгөн кеңири 

изилдөөлөрдҥн жыйынтыктарына негизделген. Бул 

колдонмону тҥзҥҥдө авторлор башка профилдеги 

адистердин да көптөгөн ой-пикирлерин эске алып, 

аларды да сунуш кылды. Алар ДМД менен ооруган 

бейтаптарды даарылоодо оорунун ар тҥрдҥҥ 

баскычында колдонулган ыкмалардын канчалык 

деңгээлде керек же керек болбогондугун, туура же 

туура эмес экендигин аныктоо максатында 

жҥргҥзҥлгөн байкоо ыкмаларына өз алдынча балоо 

жҥргҥзҥштҥ. ДМД менен ооруган бейтаптар менен 

иштөөдө эң ыңгайлуу болгон ыкмаларды иштеп 

чыгууга көмөк тҥзгөн 70 000ден  ашуун программалар 

каралып чыкты.  

Эксперттер белгилеп кеткендей, даарылоонун 

ыңгайлуу болушу ҥчҥн ар тҥрдҥҥ багыттагы адистерди 

камтыган жана анын башында болсо бардык кыймыл-

аракеттердин координатору катары  даарылаган 

дарыгер башында турган  көп тармактуу ыкма керек. 

Ар бир адам жеке өзгөчөлҥктөргө ээ, ошондуктан ДМД 

менен ооруган бейтаптар жана алардын тууган-

уруктары бейтаптын андан аркы даарылануусун жана 

клиникалык көзөмөлҥн жетектеген дарыгер менен 

тыгыз байланышта болууга чакырылуусу керек.   

Бул документ баарына бул процесске таасирдҥҥ 

катышууга көмөк тҥзгөн керектҥҥ маалыматтарды 

алууга жардам берет. Дарыгердин координатор ДМД 

менен байланышкан баардык боло турган маселелер 

менен кабардар болуусу абзел. Ал ар бир жекече 

абалда керектҥҥ болгон, жада калса башка профилдеги 

адистерди да камтыган   кийлигишҥҥлөр жөнҥндө 

маалыматта болуп, оорунун натыйжасы жөнҥндө 

тааныш болуусу керек. Убакыт өткөн сайын сунуштар 

өзгөрҥҥсҥ мҥмкҥн. Бул колдонмодо сиздер ДМД менен 

ооруган бейтаптарды даарылоо жана көзөмөлдөө менен 

байланышкан тҥрдҥҥ суроолор жана эмне кылуу 

керектиги жөнҥндө тааныша аласыздар ( 1-сҥрөт). 

Оорунун бул же тигил баскычында көрсөтҥлгөн 

адистердин баары эле керек болуусу абзел эмес. Эң 

негизгиси алардын жардамы керек учурунда оңой 

жеткиликтҥҥ болуусу абзел. 

 

 
 

2 КОЛДОНМО МЕНЕН ИШТӨӨНҮН ЖОЛДОРУ 
 

Колдонмо көптөгөн маалыматтырды ичине 

камтыйт. Бул маалыматтарды колдонуунун эки жолу 

бар. Биринчиси, оорулуу баласы болгон ҥй-бҥлөлөр 

оорунун алардын баласында болгон баскычына көңҥл 

коюуну жактырышат. Экинчи учурда болсо, 

туугандары ДМД оорусу боюнча маалым болгон 

аспекттер жөнҥндө  баштан аяк билгилери келет.  

Бул бөлҥмдө (1-сҥрөттҥ кошуп алганда) ДМД 

бардык баскычтары (стадиялары) жөнҥндө 

маалыматтар берилген жана анын стадияларына 

жараша кубатточу даарылоо жөнҥндө да сунуштар 

камтылган. Керек болгон учурда дароо эле сизди 

кызыктырган бөлҥмгө өтҥп кетсе да болот. 

Колдонмонун аягында кыскача маалымат китепчеси 

катарында колдонула турган, өтө пайдалуу эки бөлҥм 

бар.  

Бул пландаштырылган хирургиялык 

кийлигишҥҥлөрдө, ошондой эле шашылыш 

жагдайларда эске алынуучу маалымат болуп саналат. 

Бөлҥмдө темалар менен сҥрөттөрдҥн тематикалык 

бөлҥктөрҥн айкалыштырууда тҥстҥҥ боектор 

колдонулган.  Китепченин аягында китепченин 

ичинде колдонулган татаал терминдер менен 

иштөөңҥзгө жардам берген терминдердин тизмеси 

бар.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООРУНУН БАСКЫЧТАРЫ ( 1-сүрөт) 
 

ДМД – бул огранизмдин убакыт өткөн сайын өзгөрҥп 

турган абалы. Дарыгерлер жана башка адистер бул 

оорунун өнҥгҥҥсҥндө “баскычтарды”  бөлҥп карашат 

жана аларга карата медициналык тейлөө жана дарылоо 

сунуштарын беришет. Мындай баскычтарга бөлҥҥ 

шартуу болуп эсептелиши мҥмкҥн, бирок бул же башка 

учурларда, оорунун бул же тигил этаптарында сизди 

медициналык жактан тейлеген кызматкерден кҥтҥлө 

турган медициналык жардамдын тҥрҥн аныктоодо 

баалуу болуп саналат. 

________________________________________________ 
 

СИМПТОМДОРГО ЧЕЙИНКИ БАСКЫЧЫ  
 

Оорунун бул баскычында диагноз көбҥнчөсҥ ҥй-бҥлөдө 

оорунун пайда болуу коркунучу жогору болгон 

учурларда же болбосо башка эле себептер боюнча 

биохимиялык анализге кан текшерилген учурларда 

коюлат. Кыймыл-аракеттин жана сҥйлөөнҥн кеч калуу 

симптомдору бул баскычта кездешет, бирок алар 

кескин байкалбагандыктан дарыгерлер бул 

симптомдорду ДМД менен байланыштырбайт.  
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Бул – ДМД дин “медициналык” аспекттери боюнча 

колдонмо болуп саналат, бирок маселе анын 

медициналык тармагында эле эмес экендигин 

унутпоо керек. Бул жердеги максат оорунун 

жагымсыз симптомдорун жана татаалдашуусунан 

келип чыккан ооруларды азайтууда сиздин ҥй-

бҥлөңҥз, сиздин балаңыз ден-соолугунун өзгөчө 

абалдарына ҥйрөнҥп кете алуу мҥмкҥнчҥлҥгҥн 

камсыз кылуу болуп саналат.  ДМД менен ооруган 

балдар башкалар сыяктуу эле көңҥлҥ ачык жайдары 

болушат. Орулуу баласы бар ҥй-бҥлө коюлган 

дартты укканда  алгачкы сестенҥҥдөн кийин 

жашоого болгон пикирин өзгөртҥп, кемтиксиз 

жашоодо жашай алат.  

Элизабет Варум. 

 



 
 
 
 
 

БЕЙТАП БАСКАНГА ЖӨНДӨМДҮҮ 
 

АЛГАЧКЫ БАСКЫЧЫ 

 
Оорунун алгачкы баскычында балдарда ДМД дин 

классикалык болгон  Говерстин симптому (бала жерден 

турууда колдору менен тизесине таянып туруусу),  

“өрдөкчө” басуу, тамандын алды жагы менен басуу 

симптомдору байкалат. Бала тепкичтен чыгып 

баратканда,  тепкичтен чоң-чоң кадам таштап, бир 

бутун көтөрҥп, ага экинчисин коюп басат. 

  

Бул сҥрөттөлгөн эки алгачкы баскыч дартты аныктоо 

мезгили болуп эсептелет (3-бөлҥм).  

 

ДИАГНОЗ: ооруну аныктоо ҥчҥн оорунун себеби болгон 

дистрофин генинин мутациясын аныктоо ҥчҥн 

молекулярдык анализ (ДНК-анализ) жҥргҥзҥҥ сунуш 

кылынат. Алынган жыйынтыктарга, бала жана анын 

ҥй-бҥлөсҥ ҥчҥн кҥтҥлгөн натыйжаларга  баа жҥргҥзҥҥ 

генетик дарыгери тарабынан жасалуусу керек.  

 

ҮЙРӨТҮҮ ЖАНА ЖҮРҮМ-ТУРУМУНУН ТҮЗӨӨ: ДМД 

менен ооруган балдардын бул тармакта көбҥрөөк 

суроолор пайда болот. Кээ бир суроолор когнитивдик 

бузулуулар менен байланышса, башкасы болсо 

оорунун айынан физикалык жактан чектелҥҥлөр менен 

байланышат. Андан сырткары, кээ бир даарылардын 

(стероиддер сыяктуу) да терс таасирлеринен болуусу 

ыктымал.  Мындай учурда бала ҥчҥн анын ҥй-бҥлөсҥнө 

колдоо көрсөтҥҥ керек, ал эми ҥйрөтҥҥ жана жҥрҥм-

турумун оңдоо боюнча адистердин жардамы талап 

кылынат (10-бөлҥм).  
 
 

ДЕНЕ ТАРБИЯСЫ: Бала менен иштөөдө оорунун бул 

алгачкы баскычында дене тарбия адистерин  ишке 

тартуунун максаты (5-бөлҥм) булчуңдарды акырындык 

менен көнҥгҥҥлөргө ҥйрөтҥп, муундардын иштебей 

катып калуусун алдын алуу болуп саналат. Дене 

тарбиясы боюнча адистер балдардын көп убакытка 

чейин мектепке баруу мҥмкҥнчҥлҥгҥн камсыз кылуу 

максатында мектептеги дене тарбия сабагы ҥчҥн да 

көнҥгҥҥлөрдҥ тандап бере алышат.  

 
 
СТЕРОИДДЕР: Бул убакта баланын кыймыл 

аракеттери тҥзөлө баштаган учурда колдонуу ҥчҥн  

стероиддерди ичҥҥ режимин  (4-бөлҥм) тҥзҥҥ керек. 

Стероиддерди колдонууну    пландоодо 

иммунизациялоо боюнча бҥт иш-чаралардын толугу 

менен аткарылгандыгы көзөмөлгө алынуу керек 

Стероиддерди колдонууга каршы көрсөтмөлөрҥдҥн 

болгондугун жана аны колдонуунун терс 

таасирлеринин пайда болуусун тактоо керек. Дененин 

салмагын текшерип туруу боюнча сунуштар талап 

кылынуусу мҥмкҥн.  

ЖҮРӨК ЖАНА ДЕМ АЛУУ БУЛЧУНДАРЫ: Негизинен бул 

баскычта жҥрөк жана дем алуу системасынын 

булчуңдарын иштөөсҥ бузулбайт, бирок негизги 

көрсөткҥчтөрдҥ (мындайча айтканда, сиздин балаңыз 

ҥчҥн “норма” болуп эсептелген көрсөткҥчтҥ) тактоо 

ҥчҥн клиникада дарыгерлердин ар бир кароосунда 

аталган системалардын кызматына байкоо жҥргҥзҥҥ 

керек. Жҥрөктҥн иштөөсҥнө байкоо жҥргҥзҥҥ диагноз 

койгон учурда баштоо сунуш кылынат, андан кийин ар 

эки жылда бир текшерип туруу керек, бала он жашка 

чыккандан кийин бул текшерҥҥ көбҥрөөк 

жҥргҥзҥлҥҥсҥ керек. Мезгил сайын гриппке каршы 

эмдөө чоң мааниге ээ (7-бөлҥм). 

 

ООРУНУН АКЫРКЫ БАСКЫЧЫ  
 

Бул баскычта өз алдынча басуу кыйындап, тепкичтен, 

жерден кыйынчылык менен      көтөрҥлөт.  
 

ҮЙРӨТҮҮ ЖАНА ЖҮРҮМ-ТУРУМУНУН ТҮЗӨӨ: Ҥйрөтҥҥ 

жана жҥрҥм-турумун оңдоо боюнча маселелерди 

чечҥҥдө дайыма адистердин жардамы керектелет. 

Басууга жөндөмсҥз болгон учурларда пайда болгон 

маселелерди чечҥҥдө атайын адистердин жардамына 

муктаждык пайда болот. 

 

ДЕНЕ ТАРБИЯСЫ: Программанын реабилитациялоо 

бөлҥмҥ бул жерде да кыймыл аракет жана анын өз 

алдынча аткарылуусуна багытталат (5-бөлҥм). Эгерде 

муундардын кыймылсыздыгы дене тарбиясында 

көнҥгҥҥлөрдҥ аткарууда көп кыйынчылыктарды 

жаратса, анда ортопед адистеринин кеңеши керек 

болот. Майыптык арабанын бейтапка туура 

келгендигин, ыңгайлуулугун жана  анын отурган 

абалына, өз алдынча кыймыл-аракет жасоосуна жардам 

бергендигин текшерҥҥ чоң мааниге ээ.  

 

 

СТЕРОИДДЕР:  Бул баскычта белгилҥҥ схемада жана 

дозада жҥргҥзҥлгөн стероиддик дарылоону улантуу 

маанилҥҥ болуп саналат, бирок анын терс таасирлерине 

да көңҥл буруу керек ( 4-бөлҥм). 

 

 
Жылына эки жолу кыймыл-аракет активдҥҥлҥгҥн, 

булчуң кҥчҥн, дененин салмагын текшерип туруу чоң 

мааниге ээ. Дененин салмагынын кескин артып, же 

азыйып кетҥҥсҥнө өзгөчө көңҥл буруу керек, мындай 

маселелер пайда болсо, аларга жараша өз убагында 

чара колдонуу керек (9-бөлҥм).  

 
 ЖҮРӨК ЖАНА ДЕМ АЛУУ БУЛЧУНДАРЫ: Жҥрөк жана 

дем алуу системасынын абалын ҥзгҥлтҥксҥз текшерип 

туруу абзел (7, 8- бөлҥм). Бирок, оорунун бул 

баскычында оорлошуу белгилери кескин байкалбайт. 

Бейтап 10 жашынан баштап жылына тҥрдҥҥ 

текшерҥҥлөрдөн өтҥп, ошону менен бирге эле 

эхокардиограммадан да өтҥп туруусу керек. Эгерде, 

кандайдыр бир өзгөрҥҥлөр байкалса, анда дарыгер 

жардам көрсөтҥҥ боюнча сунуштарын берет. 

 

БЕЙТАП БАСКАНГА ЖӨНДӨМСҮЗ  
 

АЛГАЧКЫ БАСКЫЧЫ 

 
Бул баскычта бейтап өзҥ башкара алган майыптык 

араба колдоно баштайт. Ал денесин туруктуу жана тҥз 

абалда кармоого жөндөмдҥҥ.  

 

 ҮЙРӨТҮҮ ЖАНА ЖҮРҮМ-ТУРУМУНУН ТҮЗӨӨ: 

Оорунун кҥчҥгөндҥгҥнө карабастан баланын окууга 

катышуу жана бҥткҥл өспҥрҥм курактагы оюн-зоок 

сабактарына катышууга каалоосун пайда кылуу 

максатында кыймыл-аракеттин өз алдынчалуулугуна 

басым жасоо керек.  

 

ДЕНЕ ТАРБИЯСЫ: Бул баскычта колдордун 

контрактурасын (далы, чыканак, билек, манжа 

муундарынын кыймылсыздыгын) алдын алуу керек. 

Баланын тик туруу мҥмкҥнчҥлҥгҥнө жардам 

көрсөткөн кошумча ыңгайлануулар өзгөчө мааниге ээ. 

Кеңири колдонулган стероиддик дарылоонун 

негизинде омуртканын кыйшаюусу аз кездешет, 

бирок баланын баса албай калганынан кийин тулку 

бойун тҥз алып жҥрҥҥсҥнө көңҥл буруу чоң мааниге 

ээ.   Кээде омуртка аз убакыттын ичинде – бир нече 

айда тез эле кыйшайып кетет (6-бөлҥм). Тамандардын 

абалынынын өзгҥргөндҥгҥнөн, мисалы кыйшайып 

кетҥҥсҥнҥн айынан келип чыккан ыңгайсыздык, оору, 

бут кийим тандоодогу чектелҥҥлөр сыяктуу 

маселелерди чечҥҥ ҥчҥн ортопеддик жардамга да 

муктаждык пайда болуусу мҥмкҥн 

 

СТЕРОИДДЕР: Бул баскычта стероиддер менен  

даарылоо, анын качан башталгандыгына (мындан 

мурунку баскычта башталганбы, же бул баскычта 

улантылып жатабы, же эми эле башталдыбы) 

карабастан, даарылоонун маанилҥҥ бөлҥгҥ болуп 

каралат. 
 
ЖҮРӨК ЖАНА ДЕМ АЛУУ БУЛЧУНДАРЫ: Мурункудай 

эле, жыл сайын жҥрөктҥн иштөөсҥн текшерип туруу 

чоң мааниге ээ; эгерде анын начарлоосу байкалса, анда 

тезинен даарылоо керек (8-бөлҥм). Бала өз алдынча 

басууга жөндөмсҥз болуп калгандан кийин, дем алуусу 

начарлайт, ошондуктан дем алууну жеңилдетҥҥчҥ жана 

жөтөл менен кҥрөшҥҥгө жардам берҥҥчҥ даарылоо 

жолдорун колдонуу керектиги чыгат.  

 

ООРУНУН АКЫРКЫ БАСКЫЧЫ 
  
Оорунун акыркы баскычында колдордун иштөөсҥ, 

денени тҥз кармоо кыйынчылыктарды пайда кылат 

жана оорчулуктарга алып келет.  

 

ДЕНЕ ТАРБИЯСЫ: Дене тарбиясы боюнча адис менен 

дене тарбиянын кайсы тҥрҥ баланын өз алдынча 

кыймыл-аракет жасоосуна жакшыраак жардам 

берҥҥсҥн талкуулоо керек. Тамактандыруу, отургузуп-

тургузуу, төшөктө абалын алмаштыруу, туалет кылуу 

сымал кыймыл-аракеттерди жасоодо кошумча 

буюмдар керектелҥҥсҥ мҥмкҥн. 

 

 СТЕРОИДДЕР: стероиддик дарылоо, тамактандыруу, 

дененин салмагын көзөмөлдөө боюнча чечимдерди 

талкуулоо дарыгерлер жана баланы медициналык 

жактан тейлөөдө катышкан адистер менен жҥргҥзҥлөт.  

 

ЖҮРӨК ЖАНА ДЕМ АЛУУ БУЛЧУНДАРЫ: Жҥрөктҥн 

жана өпкөнҥн иштөөсҥн бир жылда эки жолу текшерип 

туруу керек, бирок кээде терең текшерҥҥлөр жана 

дарылоо керек болгон учурлар да кездешет.  

 

ДМД менен ооруган көпчҥлҥк өспҥрҥмдөр чоң 

адамдардын жашоосу менен жашайт. Мындай 

өспҥрҥмдҥн жашоосун келечекте  ыңгайлуу шарттарда 

да, кыйынчылыктарда да өз алдынча, бирок көзөмөл 

алдында жашай тургандыгын эске алган, активдҥҥ 

жашоого багыттоо керек.  

 

Кийинки бөлҥмдөрдө ДМД менен ооруган бейтаптарды 

медициналык тейлөөнҥн тҥрдҥҥ болгон он багыты 

каралган (1-сҥрөт). 
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1-сүрөт  

ДМД оорусунун ар бир баскычында керек болгон медициналык жардамдардын тҥрлөрҥ 

1-баскыч 

Симптомдорго чейинки баскычы 

 

Бул баскычта оору  кандын 

курамында КФК нын жогору 

болгондугун капилеттен 

табылгандыгынан,  

же болбосо  

санжырасында мындай оорунун 

кездешкендигинен 

аныкталат. Кыймыл аракетинин 

өнҥгҥҥсҥ кеч калуусу мҥмкҥн, бирок 

кадам коюусу бузулбайт 

2-баскыч 

Алгачкы баскыч – бейтап басканга 

жөндөмдҥҥ 

 

Бул баскычта Говерстин симптому 

байкалып, бейтап буттун учунда баса 

баштайт. Тепкичтен көтөрҥлҥҥгө 

жөндөмдҥҥ. 

 

3-баскыч 

Акыркы баскыч – бейтап басканга 

жөндөмдҥҥ 

 

 

Басуу кыйынчылыктарды жаратып, 

тепкичтен жана жерден көтөрҥлҥҥгө 

жөндөмсҥз. 

4-баскыч 

Алгачкы баскычы – бейтап басканга 

жөндөмсҥз 

 

Бейтап бир канча убакытка чейин 

майып арабасында  

өз алдынча 

кыймылдоого жөндөмдҥҥ. Отурууга 

жана денесин кармоого  жөндөмдҥҥ. 

Сколиоздун пайда болуусу мҥмкҥн 

5-баскыч 

Акыркы баскыч – бейтап басканга 

жөндөмсҥз 

 

Колдордо кыймыл-аракеттин чектелҥҥ 

сҥнҥн 

жана отурууга мҥмкҥнчҥлҥгҥн 

жоготуунун   кҥчөгөн  баскычы.   

 

 

Генетик адистин дартты аныктоосу жана сунуштарына муктаждык бар Бул баскычта оору көбҥнчөсҥ аныкталган болот, бирок кээде кошумча оорулар болгон учурларда дартты аныктоо 

кеч калат. 

ДИАГНОСТИКА 

Алдыда боло турган  окуяларга 

жараша жасалуучу нерселерди 

пландоо 

Оорунун баскычын аныктоо жана стероиддик дарылоонун керектигин тактоо ҥчҥн кыймыл-аракеттин толуктугун жана  активдҥҥлҥгҥн, булчуң кҥчҥн жок 

дегенде 6 айда бир жолу текшерип туруу керек. Стероиддик дарылоонун өз убагы менен туура өткөрҥлҥп жаткандыгын жана анын терс таасирлерин 

байкоо.   

НЕЙРО-БУЛЧУҢДУК ДАРЫЛОО 

Ҥйрөтҥҥ жана колдоо. Булчуңдардын ийкемдҥҥлҥгҥн сактоо ( муундардын 

катып калуусун азайтуу) максатында жҥргҥзҥлгөн иш-чаралар. Кыймыл-

аракеттин активдҥҥлҥгҥн мактоо. Ар тҥрдҥҥ иш-чараларга катышуусуна 

көмөк көрсөтҥҥ, керек болгон учурда жардамчы аспаптар менен камсыздоо. 

Жороруда айтылган иш-чараларды улантуу. Баланын кҥнҥмдҥк жашоосунда, физикалык активдҥҥлҥгҥндө, коомдук 

жашоого катышуусунда максималдуу тҥрдө өз алдынча болуусун камсыздоо максатында төп келген майыптык 

араба, отургуч жана ошондой эле керектҥҥ болгон жардамчы аспаптар менен камсыздоо. 

РЕАБИЛИТАЦИЯЛОО 

Ортопедиялык, хирургиялык дарылоо кээ бирки учурларда гана керектелет. Хирургиялык жол менен дарылоо  

ахиллов тарамышынын катып 

калуусу сымал айрым учурларда 

каралат. 

Сколиоз кээде хирургиялык жол менен дарыланат. Таманды тҥздөөдө да 

(анын майыптык арабанын бут койгон жеринде тҥз, ыңгайлуу туруусу ҥчҥн) 

хирургиялык жол-жоболор колдонулат.   

ОРТОПЕДИЯ 

ЛЫК ЖАРДАМ 

Дем алуунун начарлоосу 

кездешпейт. 

Респиратордук маселелердин пайда болуусу аз өлчөмдө. Дем алуунун начарлоосунун кҥчөгөн 

деңгээли. Дем алуу функциясын 

текшерҥҥ. 

Дем алуунун начарлоосунун кҥчөгөн 

деңгээли. Дем алуу функциясын 

текшерҥҥ жана керек болгон учурда 

дарылоону баштоо. 

ДЕМ АЛУУ ФУНКЦИЯСЫН 

ТЕКШЕРҤҤ ЖАКШЫРТУУ 

Эхокардиограмма дартты аныктоо 

мезгилинде же 6 жашында 

жҥргҥзҥлҥҥсҥ абзел 

10 жашка чейинки балдарды ар эки 

жылда, андан кийин ар бир жылда 

текшерҥҥдөн өткөрҥҥ керек. 

Жҥрөктҥн иштөөсҥн изилдөө жана байкоо жҥргҥзҥҥнҥ улантуу. Баланын чоңойгондугу сайын жҥрөк функциясынын 

начарлоосу мҥнөздҥҥ. Дарылоо клиникалык симптомдордун (дарттануунун) кездешпеген учурунда да жҥргҥзҥлҥҥсҥ 

керек. Жҥрөктҥн иштөөсҥнҥн начарлоосунда жҥрөк кызматынын жетишсиздигинде колдонулган дарылоонун 

стандарттык жол-жоболорун колдонуу. 

ЖҤРӨКТҤН ФУНКЦИЯСЫН КОЛДОО 

(КАРДИОТЕРАПИЯ) 

Жашына жараша салмак 

кошкондугун текшерҥҥ жана байкоо 

жҥргҥзҥҥ. 

Дененин салмагынын жетишпеген 

же ашыкча болгон учурлfрында 

тамактануу рационун текшерҥҥ.   

Дисфагия пайда болгондо өзгөчө көңҥл буруу керек. ИЧЕГИ-КАРЫН ФУНКЦИЯСЫН 

КОЛДОО 

Баланын ҥй-бҥлөсҥнө колдоо 

көрсөтҥҥ. Баланын жашына жараша 

өнҥгҥҥсҥнө, окуусуна жана жҥрҥм-

турумуна тиешелҥҥ маселелерди 

чечҥҥ максатында эрте текшерҥҥ 

жана иш-чараларды колдонуу. 

Баланын өнҥгҥҥсҥнө, окуусуна, жҥрҥм-турумуна жана жашоонун кыйынчылыктары менен кҥрөшө алгандыгына 

байкоо жҥргҥзҥҥнҥ улантуу. Өз алдынча болуусуна жана коомго кошулуусуна көмөк көрсөтҥҥ.   

Өз алдынча жашоого өтҥҥсҥнө колдоо 

көрсөтҥҥ. 
ПСИХИКАЛЫК-СОЦИАЛДЫК 

ТЕРАПИЯ 
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3 Диагностика 

 
Оорунун пайда болуусунун себеби диагноз коюу 

болуп саналат. Дарыгерлер балада булчуң 

дистрофиясынын болгондугуна шек санаган 

учурларда диагнозду тактоо өтө маанилҥҥ болуп 

саналат. Бул баскычтагы негизги максат кыска 

мөөнөттҥн ичинде так диагноз коюу. Кыска 

мөөнөттҥн ичинде диагноз тастыкталгандан кийин ҥй-

бҥлөнҥн ар бир мҥчөсҥнө оорунун агымы жана аны 

дарылоонун жол-жобосу боюнча генетикалык 

консультация берилип жаткан учурда эле маалымат 

берилет. Бул учурда дарылоонун толуктугу маанилҥҥ 

болуп саналат, ҥй-бҥлө муктаж болгон бардык 

жардамды жана тҥшҥндҥрмөлөрдҥ алуусу керек. 

Диагноздун нерв-булчуң ооруларынын адиси 

тарабынан коюулуусу маанилҥҥ болуп саналат, себеби 

ал оорунун клиникасын тастыктап, ошого карата 

керектҥҥ кошумча текшерҥҥлөрдҥ өткөрө баштайт. 

Диагноз тастыкталгандан соң, ҥй-бҥлө генетик-

консультанттардан кошумча жардам алуусу керек.  

 

 

ДМДна күмөн саналган учурлар  
 

Алгачкы кҥмөн саноо төмөнкҥ симптомдор болгон 

учурларда пайда болот:  

Булчуң функцияларынын начарлаган учурларында: 

көбҥнчөсҥ ҥй-бҥлөнҥн мҥчөлөрҥнҥн бирөөсҥ баланын 

бир жери соо эмес экендигин байкайт. ДМД менен 

ооруган балдар курбуларынан кеч басат. Алардын 

балтыр булчуңдары чоңоюп кетет; алар чуркаганда, 

секиргенде, тепкичте басканда кыйналышат. Алар көп 

жыгылышат, бутунун учунда басуу сымал адаттар 

пайда болот. Мындан сырткары, аларга кеч сҥйлөө 

мҥнөздҥҥ. ДМД нын классикалык симптомдору болуп 

Говерстин симптому саналат: бала жаткан абалынан 

тик туруу ҥчҥн кол манжалары, чыканактары менен 

ылдыйдан жогору көздөй денесине таянып турат. Ал 

муну жамбаш-сан булчуңдарынын алсыздыгынан 

жасоого муктаж (2-сҥрөт).  

КАН АНАЛИЗИНДЕ КРЕАТИНКИНАЗА (КК) 

БУЛЧУН БЕЛОГУНУН ЖОГОРКУ ДЕНГЭЭЛДЕ 

БОЛУУСУ. КК нын көрсөткҥчҥ жогорку деңгээлде 

болгон учурда диагнозду тактоо ҥчҥн нерв-булчуң 

ооруларынын адисине кыска мөөнөттҥн ичинде 

кайрылуу керек. ККнын жогорку көрсөткҥчҥ булчуң 

ооруларынын башка тҥрлөрҥ менен ооруган 

бейтаптарда да кездешет, ошондуктан ДМДсын 

аныктоо ҥчҥн ККнын гана көрсөткҥчҥ жеткиликтҥҥ 

эмес.  

КАН АНАЛИЗИНДЕ “БООР ФЕРМЕНТТЕРИ” ДЕП 

АТАЛГАН КӨРСӨТКҤЧТӨРДҤН (AST ЖАНА ALT) 

ЖОГОРУ БОЛУШУ. Алардын жогору болушун 

боордун оорулары менен байланыштырышат, бирок ал 

булчуң дистрофиясынын негизинде көтөрҥлҥҥсҥ да 

мҥмкҥн. Бул ферменттердин кҥтҥлбөгөн жерден, 

жогору болгондугу аныкталган жана башка себептер 

табылбаган учурлар ДМД жөнҥндө ойлоого шарт 

тҥзөт. ККнын деңгээли да жогору болушу мҥмкҥн, бул 

болсо булчуң дистрофиясы жөнҥндө шек саноонун 

далили болуп саналат. Мындай учурда боордун 

биопсиясы керектелбейт. 

ТИЛДИН КЕЧ КАЛУУСУ. ДМД менен ооруган 

балдардын тили көпчҥлҥк учурда кеч чыгат (10-

бөлҥмдҥ кара).  
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Ата-энелер үчүн  эскертүү. 

 

1. Диагноз коюу – дарылоо жолуна коюлган 

маанилҥҥ кадам. 

2. Дарыгерлер оорунун диагнозун КФК нын 

өлчөмҥн изилдөөнҥн эле негизинде коюла 

албайт. Эгерде сиздин балаңызда бул 

көрсөткҥч жогору болсо, анда диагнозду 

генетикалык анализ менен далилдөө керек.  

3.  СИЗ ЖАЛГЫЗ ЭМЕССИЗ! Тҥшҥнбөгөн 

суроолоруңуз боюнча дарыгерге 

кайрылсаңыз болот, ал эми тҥшҥндҥрмөлөр 

боюнча генетик дарыгерине кайрылсаңыз 

болот.  

4. Бул мезгилде коомдук жана социалдык 

уюмдардын колдоосу жана байланышта 

болуусу өтө чоң мааниге ээ. Сиз төмөнкҥ 

сайттан кошумча маалымат таба аласыз: 

www.treat-nmd.eu/patients/DMD/duchenne/  

 

http://www.treat-nmd.eu/patients/DMD/duchenne/


 
 
 
 
ДМД ДИАГНОЗУН ДАЛИЛДӨӨ 
 
ДМД – генетикалык оору болуп саналат, ал дистрофин-

генинин мутациясынын (өзгөрҥҥсҥнҥн) негизинде 

пайда болот. Диагноз кандын анализдерине 

жҥргҥзҥлгөн молукулярдык ыкма менен далилденет; 

бирок кээде башка анализдер да жҥргҥзҥлөт. 

Генетикалык тестирлөөнҥн баштапкы көрсөткҥчтөрҥ 1-

тиркемеде көрсөтҥлгөн.  

 

АНАЛИЗДЕР  
 

1. Генетикалык анализ. 
 

ДМД булчуң биопсиясы менен далилденген учурда 

деле генетикалык анализ жҥргҥзҥҥ керек болуп 

саналат. Генетикалык анализдин жардамы менен ДНК 

нын өзгөрҥҥлөрҥ (мутациялары) жөнҥндө толук жана 

так маалымат алса болот. Диагнозду генетикалык 

жактан далилдөөнҥн маанилҥҥ болгондугунун бир 

канча себеби бар: биринчиден, бейтап белгилҥҥ 

мутациялар боюнча жҥргҥзҥлгөн клиникалык 

изилдөөлөргө катыша ала тургандыгын тактоого болот, 

мындан башка, ДКН-изилдөөсҥ ҥй-бҥлөгө пренаталдык 

диагностикага жана келечекте боло турган кош-

бойлуулук маселесин чечҥҥгө жардам берет. 

 

ДНКдагы дистрофин генинин  өзгөрҥҥсҥ  же так 

мутациясы белгилҥҥ болгондон соң, энелердин алар 

кемтиктҥҥ гендин ташуучулары же эмес экендигин 

билҥҥ максатында генетикалык анализден өтҥҥсҥнө 

шарт тҥзҥҥ керек.  Бул маалымат эне тараптагы 

туугандарга (эже-сиңди, кыздары, таеже, жээндерине) 

маанилҥҥ болуп саналат, себеби бул алардын 

кемтиктҥҥ гендин ташуучулары же эмес экендигин 

тастыктап берет.  

 

Генетик-консультанттын тактаган генетикалык 

диагностикасы ҥй-бҥлө мҥчөлөрҥнө тесттин 

жыйынтыгын жана анын ҥй-бҥлөнҥн мҥчөлөрҥнө 

тийгизе турган потенциалдык таасирин жакшы 

тҥшҥнҥҥгө жардам берет. 

 

2. Булчуңдун биопсиясы.  
 

Сиздин дарыгериңиз булчуңдун биопсиясын кылууну 

сунуш кылат (б.а. булчуңдун кичинекей ҥлгҥсҥн 

анализге алуу). ДДМДа генетикалык мутациянын 

болгондугу организм дистрофин белогун иштеп чыгара 

албайт же болбосо аны аз өлчөмдө иштеп чыгарат. 

Булчуңдун биопсиясынын анализинен булчуң 

клеткаларында дистрофиндин канчалык өлчөмдө 

болгондугун билҥҥгө болот (3-сҥрөт). 

Генетикалык анализде диагноз тастыкталса, анда 

булчуңдун биопсиясын жасоонун кереги жок. Бирок, 

кээ бирки медициналык борборлордо ДМД диагнозун 

булчуң биопсиясынын негизинде коюшат. Эгерде алар 

ДМДсын көрсөтҥшсө, анда генетикалык анализ 

мурункусундай эле, ДНКнын ДМД оорусуна алып 

келген  өзгөрҥҥлөрҥн так аныктоого өтө керек болуп 

саналат.  

 

Булчуңдуң биопсиясын изилдөөдө анализдин 2 тҥрҥ 

жҥргҥзҥлөт: иммуно-гистохимиялык жана иммуно-

блотинг анализи (дистрофинге болгон белок 

антигендерин изилдөөчө ыкма)  жҥргҥзҥлөт. Бул 

тесттер дистрофин белогунун санынын б.а. бар 

экендигин же жок экендигин аныктайт; алардын 

жардамы менен ДМДсын миодистрофиянын 

жеңилирээк тҥрҥ БМДнан (Беккердин 

миодистрофиясынан) айырмалоого болот.  

 

 

 
 

3. БАШКА АНАЛИЗДЕР 

 

Мурунтан белгилҥҥ болгон электромиография (ЭМГ)  

жана “нервдердин өткөргҥчтҥгҥн изилдөө” (ийнелерди  

колдонуу менен) анализдер балада нерв-булчуң ооруларына  

шек саналган учурларда изилдөөнҥн ҥрп-адатка айланып  

калган бөлҥмҥн тҥзчҥ. Бирок, көпчҥлҥктҥн ою боюнча  

ДМДсын аныктоо ҥчҥн бул анализдердин сөзсҥз  

жасалуусу талап кылынбайт. 
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1- ТИРКЕМЕ. Генетикалык тастыктоонун 

маанилҥҥлҥгҥ эмнеде жатат. 

 

Генетикалык консультация жана патологиялык 

мутацияны ташып жүрүүнү аныктоо 

 Кээде ДМДсына алып келген генетикалык 

мутация балада капилеттен пайда болот. 

мындай мутация спонтандык (капилеттик) 

болуп эсептелет. Башка учурларда ал балага 

энеден берилет.  

 Эгерде аялда мутация бар болсо, анда ал 

“ташып жҥрҥҥчҥ” болуп саналат да, бул 

мутацияны өзҥнҥн башка балдарына берет. 

Мутация берилген балдары ДМД менен 

ооруйт, ал эми кыздары болсо ташып 

жҥрҥҥчҥлөр болуп саналат. Эгерде аял бул 

генетикалык анализди тапшырса, анда ал 

келечектеги кош-бойлуулук жөнҥндө 

негизделген чечим кабыл ала алат. Ошондой 

эле бул анализди анын туугандары ( эже-

сиңдилери, таежелери, кыздары) аларда да 

оорулуу бала төрөлҥп калуу коркунучун 

билҥҥ максатында алар да текшерилсе 

болот.  

 Эгер аял патологиялык генди ташып 

жҥрҥҥчҥ болуп саналбаган учурда деле, 

келечектеги кош-бойлуулук ҥчҥн  коркунуч 

сактала берет, себеби, мутация анын 

жумуртка клеткаларында пайда болушу 

мҥмкҥн, себеби, мутация анын жумуртка 

клеткаларында пайда болушу мҥмкҥн. Бул 

кубулуш “гонадалык мозаицизм” деп аталат.  

 Патологиялык генди ташып жҥрҥҥчҥгө 

жашы өткөн сайын жҥрөк жетишсиздигинин 

же буттун алсыздыгынын пайда болуу 

коркунучу бар. Бул аял патологиялык генди 

ташып жҥрҥҥчҥ экендиги тууралуу 

маалымат дарыгерге коопсуздуктарды билип 

чыгууну жана аларга кеңеш берҥҥнҥ 
жеңилдетет.  

 Сиз жогоруда айтылгандардын баарын 

тҥшҥндҥрҥп берҥҥ ҥчҥн генетик-

консультантка кайрылууңуз керек.  

 

КЛИНИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨРГӨ КАТЫШУУ 

МҤМКҤНЧҤЛҤГҤ:  

 

 Бҥгҥнкҥ кҥндө мутациянын белгилҥҥ бир 

тҥрлөрҥ болгон ДМДсын даарылоо боюнча 

клиникалык изилдөөлөрдҥн бир топ тҥрлөрҥ 

өткөрҥлҥҥдө. Генетикалык анализди 

жҥргҥзҥҥ сиздин балаңыздын бул 

изилдөөлөргө катыша алуусун тактоо ҥчҥн 

чоң мааниге ээ. Сиздин балаңызды улуттук 

катоодон өткөрҥҥ дарыгерлерге изилдөөгө 

төп келген балдарды табууга жардам берет.  

 Бул жерде маанилҥҥ болгон жооп талап 

кылган суроо болуп жҥргҥзҥлгөн 

генетикалык анализдин деңгээли саналат, 

б.а. ал так мутацияны аныктап бере турган 

бҥгҥнкҥ кҥндөгҥ стандарттарга төп келеби 

деген маселе. Төп келбей калган учурларда 

кайрадан анализ жҥргҥзҥҥ керек болот. Бул 

суроону бейтаптын дарыгери менен 

талкулоо керек. Мутация жөнҥндөгҥ так 

маалымат бейтаптардын катоосуна киргизҥҥ 

ҥчҥн да керек. Жҥргҥзҥлө турган анализдин 

тҥрлөрҥ боюнча кошумча маалыматтарды 

Сиз негизги документтен окуй аласыз.  

 

Дҥйнөнҥн ар кайсы өлкөлөрҥндө ДМД менен 

ооруган бейтаптардын катоосу төмөнкҥ сайтта 

көрсөтҥлгөн:  

www.treat-nmd.eu/patientregistries бул сайттан 

кошумча маалыматтарды таба аласыз.      

 

3-сҥрөт. Булчуң биопсиясы. 

Жогоруда – булчуң талчаларынын сыртында 

дистрофин болгон нормадагы булчуң талчасы; 

төмөндө – дистрофинсиз булчуң талчасы.. 

 
НОРМА 

 

 
ДМД 

 
 

 

 

http://www.treat-nmd.eu/patientregistries


 
 

 

4 НЕЙРО-БУЛЧУНДУК ДАРЫЛОО -  
булчуңдун күчүн жана иштөөсүн колдоо 

 
КАНДАЙ ТЕКШЕРҮҮДӨН ӨТҮҮ КЕРЕК 

ЖАНА ЭМНЕ ҮЧҮН 

Сиздин балаңыз ҥзгҥлтҥксҥз невролог адисинин 

көзөмөлҥндө болуусу керек, ал балаңыздан кандайдыр 

бир өзгөрҥҥлөрдҥ байкаган учурларда баланын ден-

соолугунун абалын билҥҥ ҥчҥн кошумча текшерҥҥдөн 

өтҥҥнҥ сунуштайт. Бул болсо бейтаптын ден-соолугуна 

убагында жардам берҥҥ ҥчҥн жаңы дары дармектерди 

колдонууда чоң мааниге ээ. Сиздин балаңызды 

невролог адиси жарым жылда бир кароосу, ал эми 

дене-тарбия адиси же эмгек менен дарылоочу адиси 4 

айда бир кароосу сунушталат.  

 

ДМД менен ооруган балдарды көзөмөлгө алуу ҥчҥн 

тҥзҥлгөн  клиникаларда колдонулган тесттер бири-

биринен айырмаланышы мҥмкҥн.  

Бирок бейтаптын абалынын өзгөргөндҥгҥн, 

начарлагандыгын текшерҥҥ ҥчҥн эң керек болгон 

текшерҥҥлөрдҥн ҥзгҥлтҥксҥз өткөрҥлгөндҥгҥ чоң 

мааниге ээ болуп саналат. Ҥзгҥлтҥксҥз текшерҥҥ 

оорунун кҥчөө деңгээлин жана бейтаптын абалын 

текшерип турууга мҥмкҥнчҥлҥк тҥзгөн тесттерден 

турат.  

Булчуң күчүн текшерүү. Аны белгилҥҥ булчуң 

топторунун кҥчҥнҥн өзгөргөндҥгҥн жазып турууга 

жардам берген тҥрдҥҥ ыкмалар менен жҥргҥзҥҥгө 

болот.     

Муундагы кыймылдын амплитудасы. 

Кыймылдарыдын амплитудасы муундардын 

кыймылсыздыгын, алардын катып калгандыгын 

аныктоо ҥчҥн, чоюу ыкмаларын колдонуунун 

керектигин, ортопедиялык жардамдардын, жада калса 

ортопедиялык дарылоонун керек экендигин чечҥҥ ҥчҥн 

колдонулат.  

Ылдамдуулукту текшерүү тести. Бейтаптын 

абалынын убакыт өткөн сайын  өзгөргөндҥгҥн, 

жҥргҥзҥлгөн иш-чаралардын пайдалуулугун текшерҥҥ 

ҥчҥн көп клиникалар дайыма убактылуу тесттерди: 

полдон туруу, өлчөнгөн убукыт ичинде белгилҥҥ 

аралыкка басуу, тепкич менен чыгуу сымал тесттерди 

жҥргҥзҥп турушат.  

Кыймыл активдүүлүгүн аныктоо шкаласы. 

Шкалалардын көптөгөн тҥрлөрҥ бар, бирок Сиздин 

клиникаңыз бейтаптарды бир эле протокол боюнча 

системалык тҥрдө мониторингге алуу ҥчҥн бир гана 

шкаланы колдонуусу керек 

Күнүмдүк кыймыл-аракет активдүүлүгүн 

мониторингге алуу адистерге бейтаптын өзҥн-өзҥ 

тейлөсҥнө кошумча жардам керек же керек эместигин 

аныктоого шарт тҥзөт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДҮЙШӨНДҮН БУЛЧУН ДИСТРОФИЯСЫН 

МЕДИКАМЕНТТЕР МЕНЕН ДААРЫЛОО  

 

Бҥгҥнкҥ кҥндө ДМД  айыктыруучу жаңы дарыларды 

издеп табуу боюнча масштабдуу изилдөөлөр 

жҥргҥзҥлҥҥдө. Бул документте ДМДсын дарылоодо 

өзҥнҥн эффективдҥҥлҥгҥн көрсөткөн дарылардын 

чектелген гана тобу боюнча берилген адистердин 

сунуштары келририлген. Келечекте жҥргҥзҥлгөн жаңы 

изилдөөлөрдҥн жыйынтыктары белгилҥҥ болоору 

менен ДМДсын аныктоо жана дарылоо боюнча 

колдонмого толуктоолор киргизилип туруусу мҥмкҥн.  

Келечекте булчуң дистрофиялары менен кҥрөшҥҥдө 

дарылоонун көптөгөн тҥрҥ болот. Адистер ДМД менен 

ооруган бейтаптардын булчуң кҥчҥн жана кыймыл-

аракетин сактоонун медикаменттер менен 

дарылоосунун бирден бир жолу деп стероиддерди 

колдонууну чечишти. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Стероиддер жөнҥндө бул бөлҥмдө  толук маалымат 

берилет. Оорунун башка спецификалык 

симптомдорунунун медикаменттик дарылоосу 

жөнҥндө кийинки бөлҥмдөрдө айтылат.  

 
СТЕРОИДДИК ДАРЫЛОО – АНЫН ТОЛУК 

ИНСТРУКЦИЯСЫ  

Стероиддик дарылар көптөгөн өлкөлөрдө ооруларды 

дарылоодо кеңири колдонулат. Алар ДМД сын менен 

ооруган бейтаптарга пайдалуу таасири берҥҥсҥ 

мҥмкҥн. Бирок, алардын терс таасирин алдын алуу 

ҥчҥн стероиддерди белгилҥҥ өлчөмдө колдонуу керек. 

ДМД сын дарылоодо стероиддерди колдонуу чоң 

мааниге ээ болуп саналат жана бул терапияны 

талкуулоо ар бир ҥй-бҥлөдө колдон келишинче 

эртерээк талкууланышы керек.  

НЕГИЗИ 

 Стероиддер (глюкокортикоиддер жана 

кортикоиддер) ДМД сында булчуң күчүн 

жана кыймыл-аракеттин начарлаоосун 

токтоткон бирден бир  дары болуп 

саналат. Стероиддерди колдонуунун 

максаты баланын өз алдынча басып, 

кыймыл-аракет жасоосун узартуу, 

респиратордук функфиясын (дем алуу 

системасынын) начарлоосун алдын алуу 

болуп саналат. Ошондой эле стероиддерди 

колдонуу сколиоздун да (омуртканын 

кыйшайып кетҥҥсҥ) пайда болуу 

коркунучун азайтат.  

 Стероиддик дарылоонун терс 

таасирлерин алдын алуу жана токтотуу 

күн мурунтан жасалуусу абзел. 

Дарылоого өзгөртҥҥлөрдҥ алардын терс 

таасирин алдын алуу максатында оорунун 

алгачкы стадияларында киргизҥҥ керек. 

Стероиддердин терс таасирлери 1-

таблицада көрсөтҥлгөн.    
СТЕРОИДДЕРДИ КОЛДОНУУ БАШТОО ЖАНА 

ТОКТОТУУ  

 Стероиддерди колдонуунун эң ыңгайлуу 

мезгили болуп кыймыл-аракеттин “плато 

фазасында”, мындайча айтканда, кыймыл-

аракеттери жакшырбаган, бирок начарлай да 

элек мезгилинде  баштоо саналат. Бул 

негизинен 4-6 жашында болот. Стероиддик 

дарылоону баланын кыймыл-аракет ыктарын 

ҥйрөнҥҥ баскычында болгон мезгилинде (2 

жашка чейин) баштоо сунушталбайт.  

 

 

 

 

 Сунушталган эмдөө улуттук 

программалары (профилактикалык 

эмдөөлөр) стероиддер менен дарылоого 

чейин өткөрҥлҥп бҥтҥшҥ керек жана суу 

чечекке каршы иммунитет иштелип 

чыгуусу керек.  

 Өз алдынча кыймылдай албаган 

бейтаптарга стероиддик дарылоону баштоо 

боло турган коркунучтардын, терс 

таасирлердин баарын эске алуу менен 

индивидуалдык тҥрдө жҥргҥзҥлҥҥсҥ керек. 

Өз алдынча баса алган учурунда 

стероиддик терапия башталган бейтаптарга 

адистердин көпчҥлҥгҥ медикаменттик 

дарылоону улантууну сунуштайт. Өз 

алдынча басуу мҥмкҥнчҥлҥгҥ жок болуп 

калгандан кийин колдордун булчуң кҥчҥн, 

сколиоздун өнҥгҥҥсҥн жайлатуу жана дем 

алуу, жҥрөктҥн иштөөсҥнҥн начарлоосун 

токтотуу керек.  
 

Эске тутуу керек:   

1. Стероиддер – булчуңдун алсыздыгына 

жардам берген бирден бир дары болуп 

саналат.  
2. Дайыма дарыгерге же болбосо башка медицина 

кызматкерлерине балаңыздын стероиддерди 

алып жаткандыгы тууралуу айтыңыз. Бул 

болсо, стероиддердин иммундук системасын 

күчсүздөндүрүп койгондугуна байланыштуу, 

балаңызга хирургиялык операциялар 

жүргүзүлгөн учурларда, же болбосо балаңыз 

инфекциялык оорулар менен ооруп калган 

учурларда, же травма алган учурларда өзгөчө 

чоң мааниге ээ болуп саналат.  

3. Сиздин балаңыз стероиддерди колдо-нууну 

ыкчам токтотуп койбошу керек.  

4. Сиздин балаңыз стероиддик терапияны 

колдонгон, тажрыйбалуу дарыгердин 

көзөмөлүндө болуусу керек.  Ал дарыгер сизге 

сиздин балаңызга стероиддерди колдонуудан 

терс таасирлердин  боло тургандыгын же 

жоктугун түшүндүрүп берет. 

 

 

ЭСКЕ ТУТУУ КЕРЕК: 

Сиздин балаңыздын булчуңдарында дистрофин белогу 

иштелип чыкпагандыктан анын булчуңдары дайыма 

чарчай берет 

Кээ бирки көнүгүүлөр жана чарчоо булчуң травмаларына 

алып келүүсү мүмкүн. 

Дарыгер балаңыздын булчуң күчүнүн начарлоосунун 

өнүгүүсүн байкап көрүп,  ошого жараша жардам берүүнүн 

кийинки баскычтарына даярданат 

Дарыгерге колунан келишинче эртерээк дарылоону баштоо 

үчүн балаңыздын булчундарынын канчалык деңгээлде 

иштегенди маанилүү болуп саналат. 
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2-ТИРКЕМЕ  
 

Стероиддик дарылоо курсунун башталгыч 

дозировкасы   

 

   Преднизалондун сунушталган баштапкы 

дозасы – 0,75мг/кг/с, ал эми 

дефлазакорттуку болсо 0,9мг/кг/с, дарыны 

эрте менен ичҥҥ керек. Кээ бирки балдарда 

дарыны ичкенден кийин кыска мөөнөткө 

жҥрҥм-турумунун өзгөрҥҥсҥ 

гиперактивдҥҥлҥк, көңҥлҥнҥн бат 

өзгөргөндҥгҥ сыяктуу терс таасирлер 

байкалышы мҥмкҥн. Бул балдарга дарыны 

тҥштө ичҥҥ бул кыйынчылыктардын кээ 

биркилеринен арылтышы мҥмкҥн.  

   Баса алган бейтаптарга алар 40 кг чейин 

салмак кошконго чейин дарынын 

суткалык дозасы көбөйтүлө берет. 

Преднизалондун максималдык дозасы бир 

кҥндө 30 мг, ал эми дефлазакорттуку болсо 

бир кҥндө 36 мг.  

   Баса албаган, отурган, стероиддик дарылоону 

көпкө чейин алган бейтаптардын салмагы 

негизинен 40 кг дан көп болот, бирок 

преднизалондун дозасы 0,3-0,6 мг/кг/с чейин 

азайтылуусу мҥмкҥн. Бул доза 30 мг дан аз 

болгондугу менен ал жетеээрлик деңгээлде 

пайда берет.  

   Стероиддердин орточо дозасы дененин 

өсҥҥсҥ, стероиддерге болгон реакциясы, терс 

таасирленин оордугуна жараша болот. 

Стероиддердин дозасын дарыгерге барган 

сайын жасалган анализдердин 

жыйынтыгынын негизинде терс таасирлерин 

эске алуу менен кайра карылып туруусу керек.  
 

 Стероиддердин азыраак өлчөмдөгү дозасы 

(1кг салмакка карата баштапкы дозадан 

азыраак болгон) функционалдык жактан 

начарлоого алып келүүсү мүмкүн. Бул 

учурда функционалдык реабилитациялоо 

программасын баштоо керек. Стероиддердин 

дозасы берилген өлчөмгө чейин көтөрҥлөт, 

андан 2-3 айдан кийин  бейтап кайра 

текшерҥҥдөн өтөт.  

 

 Төшөктө жаткан бейтаптар үчүн 

стероиддердин оптималдуу болгон 

дозировкасы деген бирден-бир түшүнүк 

жок. Стероиддик дарылоонун сколиозду 

токтотууга, жҥрөк жана дем алуу 

функцияларына канчалык деңгээлде 

эффективдҥҥ болгондугу да белгисиз.  Бул 

маселе келечекте изилдене турган маселе 

болуп саналат.       
 
 

 

 

АР ТҮРДҮҮ СТЕРОИДДЕРДИ КОЛДОНУУНУН 

СХЕМАЛАРЫ  

 

ДМД сын дарылоону кыйындаткан себептердин бири 

ар башка клиникалардын дарыгерлери стероиддерди 

колдонуунун тҥрдҥҥ схемасын колдонгондугу болуп 

саналат. Бул кортикосероиддерди колдонуунун тҥрдҥҥ 

схемалыры жөнҥндө маалыматтарды кезиктиресиз 

дегенди билдирет. Биздин сунуштар коркунучсуз жана 

эффективдҥҥ, ошондой эле бейтаптын кыймыл 

араткетин тынымсыз текшерип, терс таасирлерин 

аныктап турган режимдерде жана дозаларда 

колдонулган стероиддердик терапиянын 

тажрыйбаларына негизделген (2-тиркемени кара).      

 

 Преднизалон (преднизалон) жана 

дефлазакорт – булар ДДМДа көп 

колдонулган стероиддердин эки тҥрҥ. Бул 

дарылардын эффективдҥҥлҥгҥ бири-бирине 

төп келет.  
 

 

 Стероидди тандоо анын ал өлкөдөгҥ 

жеткиликтҥҥлҥгҥнө, ҥй-бҥлөнҥн акча 

каражатына, кандай ичилгендигине 

(таблеткабы же ампулабы) жана анын 

тийгизген терс таасирлерине жараша болот. 

Преднизалон арзан баада болгондугу менен 

жана таблетка да, эритме  тҥрҥндө да 

колдонулгандыгы менен бааланат. Семирип 

кетҥҥ коркунучу бар бейтаптар ҥчҥн 

дефлазакортту колдонуу преднизалонго 

караганда ыңгайлуу болуп саналат. (эскертҥҥ: 

преднизалондун суюк тҥрҥ жана дефлазакорт 

Россияда катталган эмес).  

 

    Адистер стероиддик дарыларды кҥн сайын 

башка режимде колдонууну жактырышат. 

Келечектеги изилөөлөрдҥн натыйжалары бел 

колдонмого өзгөртҥҥ киргизҥҥсҥ мҥмкҥн.  

 

16 17 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

4-ТИРКЕМЕ.  Башка дары-дармектер жана 

азык-зат кошундулары.  
Адистер тарабынан ДМДсын дарылоодо колдонулган  

көптөгөн дары-дармектер жана азык-зат кошундулары 

текшерҥҥдөн өткөрҥлгөн. Мындай дарыларга баа берҥҥ 

эффективдҥҥлҥгҥ жана коркунучсуздугу боюнча 

жҥргҥзҥлгөн.  

Адистер төмөнкҥлөрдҥ кабыл алышты:  

 Оксандралон дарысын (анаболикалык 

стероид) колдонуу сунуш кылынбайт.  

 ДМДсында кездешкен муундардын 

контрактурасын (катып калуусун) 

дарылоодо Botoxту колдонуу клиникалык 

жактан далили жок. 

 ДМД менен ооруган бейтаптардын 

креатинди колдонуусу клиникалык 

изилдөөлөр тарабынан эффективсиз деп 

табылды. Эгерде креатиндик олдонгон 

бейтаптардын бөйрөгҥ ооруса, анда 

креатинди колдонуунун дароо токтотуу 

керек. 
 

 ДМД да колдонулган башка дары-

дармектер жана азык-зат кошулмалары 

жөнҥндө (мисалы, Q10-коферменти, 

карнитин, аминокислоталар (глутамин, 

аргинин), антиоксиданттар (балык майы, Е 

витамини, көк чайдын экстракты, 

пентоксифиллин), ошондой эле дары 

чөптөрдҥн кошундулары) илимий 

адабияттарда жарыяланган толук 

маалыматтын жок юолгондугуна 

байланыштуу адистер алардын пайдалуу же 

пайдасыз экендигин сунуштай алышкан 

жок. 

 Адистер жаңы дары-дармектердин же азык-

зат кошулмаларынын эффективдҥҥлҥгҥн 

анализдөө окшумча изилдөөлөрдҥн 

жҥргҥзҥлҥҥсҥн талап кылгандыгына макул 

болушту. Жҥргҥзҥлө турган клиникалык 

изилдөөлөргө жана тҥзҥлө турган 

катоолорго бейтаптардын жана алардын 

ата-энелеринин да активдҥҥ тҥрдө 

катышуусуна чакыруу катуу сунушталды.   
 

 
 

 

 

 

Бул жерде чоң мааниге ээ болгон нерсе бул же тигил 

дарыны колдоно баштагандыгын же улантып 

жаткандыгын өзҥнҥн дарыгери менен талкуулоо болуп 

саналат.  

 

 
 
 
 
 
1-таблица. Таблицада дарыгер тарабынан көзөмөлгө 

алынуучу стероиддик дарыларды колдонуудан келип 

чыккан негизги терс таасирлер, ошондой эле ДМДсы 

менен ооруган бейтаптарда стероиддерди колдонууда 

кҥтҥлбөгөн жагымсыз реакциялардын пайда болуусун 

алдын алуу боюнча сунуштар берилген. Стероиддик 

дарылоонун дозасын жогорулатуунун жана улантуунун 

негизги факторлору болуп дарылоого болгон реакция, 

бейтаптын салмагы жана бою, ошондой эле терс 

таасирлери, аларды алдын алуу болуп саналат.  

 

 

3-ТИРКЕМЕ 

 
Стероиддик терапия  

 

 Жок болгус терс таасирлердин пайда болгон 

учурларда доза  1/4 жана 1/3 нө чейин 

азайтылат. Мындай учурларда адис бейтаптын 

абалын стероиддердин дозысына өзгөртҥҥлөр 

киргизилгенден бир айдан кийин телефон 

чалып сурап, же болбосо клиниканын 

шарттарында адбалын көрҥп, болгон 

өзгөрҥҥлөрдҥ байкап туруу керек. 

 Эгерде стероиддердин дозасын азайткан 

учурда деле дарынын терс таасирлери ошол 

бойдон кала берсе, же андан да күчөсө, анда 

дарыгер бейтапка дарын ичүүнүн башка 

схемасын сунуш кылуусу керек.  

 Стероидик терапияны дарыны ичүүнүн 

схемасын өзгөртүүнүн жана анын дозасын 

азайтуунун аракеттерин жасоого чейин 

токтотбоо керек. Бул сунуштар төшөктө 

жаткан бейтаптар ҥчҥн да, амбулатордук 

көзөмөлдө блгон бейтаптар ҥчҥн да 

колдонулуусу керек.  

 Дарынын дозасын азайтуудан жана 

стериоддерди ичүүнүн схемасын 

өзгөртүүдөн күтүлгөн жыйынтыктардын 
жокко эсе экендиги такталгандан кийин 
терапиянын бул түрү токтотулуу керек. Бул 
чечимди үй-бүлөнүн жана баланын 
катышуусу менен индивидуалдык түрдө 
кабыл алуу керек.  Стероиддик терапияны 

эч качан дароо токтотуп койбоо керек.   

 
 

 
 
 
 
 
СТЕРОИДДИК  ТЕРАПИЯ  
ЖАНА АНЫН ТИЙГИЗГЕН ТЕРС ТААСИРЛЕРИ 
(3, 4-тиркемелер,  1-табл.) 
 
Стероиддер – эксперттер сунуш кылган 

дарылардын жападан жалгыз тобу болуп эсептелет. 

Бирок, 4-тиркемеде көрсөтҥлгөн кээ бирки дарылар 

кеңири колдонулат, бҥгҥнкҥ кҥндө ДМДсын дарылоодо 

алардын эффективдҥҥлҥгҥн далилдеген же четке 

каккан маалыматтар жеткиликтҥҥ эмес. 
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Жҥрҥм-турумдун 

бузулуусу (бул темага 10-

бөлҥмдөн көбҥрөөк 

сунуштарды таба аласыз).  

Башынан баштап 

темпераментин, 

гиперактивдҥҥлҥгҥн, көңҥл 

буруунун жетишсиздигин, 

көңҥлҥн тактаңыз. Бул 

көрсөткҥчтөрдҥн стероиддик 

терапияны баштагандан кийин 

алгачкы 6 жумада убактылуу 

өзгөрҥҥлөргө дуушар болуусу 

мҥмкҥн.  

Стероиддик тератияны баштоодон мурда эгерде 

балаңыздын жҥрҥм-туруму бузулган болсо 

психологдон кеңеш алыңыз.  

Преднизалонду ичҥҥ убактысын өзгөртҥҥ жардам 

берҥҥсҥ мҥмкҥн. Бирок муну дарыгериңиз менен 

талкуулооңуз керек.  

 

 

 

 

 

Иммуносупрессия/ 

адренокортикостероиддик 

жетишсиздик 

Стероиддик дарылоону 

колдонууда инфекциялык 

ооруларга чалдыгуу 

коркунучунун 

жогорулагандыгын жана аларды 

өз убагында дарылоо керектигин 

эске алууну унутпаңыз.  

Медицина кызматкерлерине 

балаңыздын стероиддик терапия 

алып жактандыгы жөнҥндө 

маалымат бериңиз жана 

бетаптын медициналык жеке 

картасын өзҥңҥз менен бирге 

алып жҥрҥңҥз 

Суу чечекке каршы эмдөөнҥ стероиддик 

терапияны баштоодон мурда алууңуз керек. 

Эгерде балаңыз стероидди терапияны баштоого 

чейин эмдөөнҥ албай калса, суу чечек менен  

ооруган бейтап менен катнаш болгон болсо, анда 

тезинен дарыгерге кайрылууңыз керек.  

Эгерде кургак учук менен ооруп калуу коркунучу 

пайда болсо, анда атайын көзөмөл алдында болуу 

керек.Дарыгериңизге стероиддерди ичҥҥдө 

убактылуу тыныгуу жасагандыгыңыз тууралуу 

айтыңыз жана аны талкуулаңыз, мисалы, 

дефлазакорттун убактылуу табылбай калган 

учурларында анын ордуна эквиваленти болгон 

преднизалонду колдонуу, же болбосо бала ооруп 

калган учурда же тамак аш жетишсиздик 

учурунда асма ҥкөл берҥҥнҥн кереги барбы. 

Дарыгериңиз менен балага хирургиялык 

операциялар жҥргҥзҥлгөн учурларда же негизги 

оорусу боюнча метилпреднизалондун удардык 

дозасын кан тамырга берҥҥнҥ талкуулаңыз.  

Асма ҥкөлдҥ парентералдык тамактандыруу ҥчҥн 

колдонуңуз. 

 

 

Кан басымынын 

жогорулоосу  

 

Клиникага барган сайын кан 

басымын өлчөө керек. 

Кан басымнын жогорулаган учурларында тузду 

колдонууга жана салмакты азайтууга аракет 

кылыңыз.  

Эгерде бул жардам бербесе, анда дарыгеңиз 

жазып берген бета-блокарор же АПФтин 

ингибиторун ичҥҥңҥз керек.  

Глюкозага болгон 

толеранттуулукту азайтуу 

Импегнирленген субстраттуу 

экспресс проба аркылуу 

заарадыгы глюкозаны аныктоо. 

Бала көп чаңкаган учурда, же 

тез-тез заара кылганда адистерге 

кайрылыңыз.   

Заарада глюкозанын деңгээли жогорулап 

кеткенде кандын анализин текшерҥҥ керек.  

Гастрит/ ашказан-кызыл 

өңгөч рефлюксу.  

 

 

 

 

 

 

 

Рефлюкс симптомдорунан 

(зарна, ачуу кекирҥҥ) абайлаңыз.  

Аспирин, ибупрофен, напроксен сыяктуу 

стероиддик эмес сезгенҥҥгө каршы дарыларды 

колдонуудан алыс болуңуз.  

Симптомдорду жок кылуу ҥчҥн спецификалык 

дарыларды жана антациддерди колдонууга болот.  

 

1-ТАБЛИЦА  
СТЕРОИДДЕРДИ КОЛДОНУУНУН ТЕРС ТААСИРЛЕРИ: СУНУШТАЛГАН КӨЗӨМӨЛ ЖАНА 

ЧАРАЛАР 

Төмөндө өсҥп келе жаткан балдарда срероиддердин көп дозада жана көп убакытка чейин колдонуудан келип 

чыккан кеңири кездешкен терс таасирлер берилген. Бул жерде бейтаптардын стероиддерге болгон реакциясы ар 

тҥрдҥҥ болгондугун белгилеп кетҥҥ керек. Стероиддик дарылоону ийгиликтҥҥ тҥрдө жҥргҥзҥҥнҥн негизи болуп 

боло турган терс таасирлерди билҥҥ, аларды  алдын алуу саналат. Стероиддердин дозасын азайтуу терс 

таасирлердин пайда болуусу бейтапка оор келип жана ал дарыгерде сак болууга тҥрткҥ болгондо гана 

жҥргҥзҥлөт. Эгерде терс таасирлердин пайда болуусу дозаны азайтуудан жана дарыны ичҥҥнҥн схемасын 

өзгөртҥҥдөн оңдолюосо, анда стероиддерди колдонууну токтотуу сунуш кылынат. 

 
Стероиддерди ичүүдөн 

пайда болгон терс 

таасирлер 

Сын-пикирлер жана 

сунушталган көзөмөл 

Өзүнүн дарыгери менен талкуулоону жана 

чечүүнү талап кылган суроолор 

 

Жалпы жана тышкы  

Салмактын көбөйгөндҥгҥ  

Семирҥҥ  

 

Стероиддик дарылоону 

баштоонун алдынан бардык ҥй-

бҥлөлөргө диетаны сактоо 

боюнча сунуштарды берҥҥ керек.   

Салмактын көбөйҥп кетҥҥсҥн алдын алуу ҥчҥн 

тамактануу белгилҥҥ өлчөмдө болуусу керек. 

Диета тууралуу берилген сунуштарды жана бҥт 

ҥй-бҥлөнҥн тамактануу режимин сактагаңыз.   

 

 

Кушингоид белгилери 

(толуп кеткен бет) 

Беттин жана жаактардын толуп 

кетҥҥсҥ убукыт өткөн сайын 

көбҥрөөк билине баштайт. 

Диеталык тамактануунун режимин 

сактоо, кум-шекерди жана тузду 

чектелген өлчөмдө колдонуу дененин 

салмагын бир калыпта сактоого, 

кушингоиддик белгилерди азайтууга 

жардам берет. 

Тҥктҥҥлҥк (гирсутизм) Диспансерлөө Бул таасирдин пайда болгондугу стероиддерди 

ичюҥнҥ токтотуунун орчундуу себеби болуп 

саналбайт. 

Териге чыккан бҥдҥр, 

дерматомиокоз, 

папилломалар 

 

Булар көбҥнчөсҥ өспҥрҥмдөрдө 

кездешет. 

Булар боюнча убактылуу бир курс 

дарылануудан өтҥп, стероидддердин курсунан 

баш тартууга шашылбаңыз. 

 

 

Бойдун өсҥҥсҥнҥн 

жайлануусу  

Баланын боюн жок дегенде 6 

айда бир өлчөп туруу керек ( 

негизинен ДМД менен ооруган, 

стероиддик терапия албаган 

балдардын бою орто болот).  

Балаңыздан өзҥнҥн орто бойлуу болгондугунан 

кыжалат болгондугун же болбогондугун 

сураңыз. Эгерде кыжалат болгон болсо, 

дарыгериңиз менен эндокринолог адисинин 

текшерҥҥсҥнөн өтҥҥнҥ сҥйлөшҥңҥз.   

 

 

Жыныстык жактан 

өсҥҥсҥнҥн кеч калуусу 

Өсҥҥсҥнө көзөмөл жҥргҥзҥҥ. 

Жыныстык жактан кеч өнҥгҥҥ 

боюнча ҥй-бҥлөлҥк анамнезин 

тактаңыз. 

Жыныстык жактан өсҥҥнҥ талкуулаңыз. 

Балаңыздан бул маселе боюнча анын 

тынчсыздангандыгын сураңыз. Эгерде балаңыз 

кыжалат болсо муну дарыгериңиз менен 

эндокринолог адисине көрсөтҥҥнҥ 

талкуулаңыз.   
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Ашказандын жара оорусу  

Ичтеги оору ашказандын 

былжырлуу челинин кыртышынын 

бузулуусунан болушу мҥмкҥн.  

Анемия болгон учурда же болбосо 

анамнези оор абалда болгон учурда 

заңдан билинбеген кандын 

болгондугуна анализ тапшыруу 

керек.  

Аспирин, ибупрофен, напроксен 

сыяктуу стероиддик эмес 

сезгенҥҥгө каршы дарыларды 

колдонуудан алыс болуңуз.  

Дарыларды жана антацидди 

симптомдорго жарака ичҥҥ керек.  

Гастроэнтеролог адисине 

кайрылыңыз. 

 

 

 

Катаракта 

 

 

 

Окулисттен жыл сайын 

текшерҥҥдөн өтҥҥ керек. 

 

Эгерде катаракта өсҥп, ал көрҥҥгө 

таасир берсе, анда дефлазакортту 

преднизалонго алмаштырууну 

сҥйлөшҥңҥз.  

Офтальмолог адисине жардамга 

кайрылыңыз. 

Катарактаны көрҥҥ бузула 

баштаганда ган дарылоо керек. 

 

 

 

Остеопороз (сөөктөрдҥн 

демиелинизациялануусу) жана 

сө.ктөрдҥн сынып кетҥҥсҥнҥн 

коркунучу. 

Анамнезде сыныктардын 

болгондугуна көңҥл буруңуз.  

Жыл сайын сөөктҥн тыгыздыгын 

текшерҥҥ сунушталат (DEXA). Жыл 

сайын (кыштын аягында) D-

витаманинин кандагы өлчөмҥн 

текшерип туруу  зарыл. Анын 

өлчөмҥ азайганда D3-витаминин 

берҥҥ керек.  

D-витамининин кошулмасы анын 

кандагы өлчөмҥнө жараша 

керектелет.  

D-витамини менен дарылоодон 3 

айдан кийин анын кандагы өлчөмҥн 

кайра текшерҥҥ керек.  

Аэробдук көнҥгҥҥлөр жардам 

берҥҥсҥ мҥмкҥн.  

Тамактануу рационунда кальцийдин 

жетишээрлик деңгээлде 

болгондугун текшериңиз. Эгерде 

андай болбосо атайын 

кошундуларды колдонууга туура 

келет.  

Миоглобинурия  

(зааранын тҥсҥ кҥрөң болуп, булчуң 

белокторунун бузулуп, ажыраган 

бөлҥкчөлөрҥн камтыйт). 

Лабораторияда зааранын анализин 

жасоо керек. 

Кара жумуш кылгандан кийин 

зааранын тҥсҥ өзгөргөндҥгҥн 

байкаңыз.  

Кара кҥчтҥ талап кылган (ылдыйыш 

кеткен жерлерден чуркоо, секирҥҥ 

сыяктуу) машыгуулардан алыс 

болуңуз. Суюктукту көп-көп ичҥҥ 

пайдалуу. Бөйрөктҥн функциясын 

текшерҥҥ керек.  
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5  РЕАБИЛИТАЦИЯ – 
        физиотерапия жана эмгек терапиясы 
 

 
 

 

 

 

ДМД бейтаптары өмҥрҥнҥн аягына чейин 

дарыгерлердин көзөмөлҥндө болушат. Айыктыруу 

жолдорун дене тарбия дарыгерлери, физиотерапевттер, 

нерв-булчуң оорулары боюнча даярдыгы бар эмгек 

терапиясы адистери белгилейт. Кээ бирлерине  

реабилитологдордун, ортопеддердин, ишке 

жарамдуулугун сҥрдҥрҥҥ ҥчҥн   кээ бирлерине отургуч-

арабанын жана хирург-ортопеддердин жардамы керек. 

Булчуң күчтөрүн, булчуң тонусун артыруу жана 

муундун катып калуусунун (контрактурасынын) 

алдын алуу реабилитация процессинин маанилүү 

бөлүгү болуп саналат.  

Булчуңдарды чоюунун максаты кыймылдаткыч 

функциясын коруу жана ыңгайлуулукту сактоо болуп 

эсептелет. Чоюу системасы физиотерапевт (дене 

тарбия дарыгери) тарабынан тҥзҥлҥшҥ керек жана ҥй-

бҥлөнҥн кҥнҥмдҥк режиминин бир бөлҥгҥ болуп 

эсептелҥҥсҥ керек 

 

 

 

 

ДМДнын муундардын кыйындык менен 

кыймылдоосуна себеп болуучу өтө көп фактор бар. 

Муундар кыймыл арекеттин чектелҥҥсҥнө же болбосо 

булчуңдардын балансташпаган (бир булчуң башкасына 

караганда дагы кҥчтҥҥрөөк) иштөөсҥнө  байланыштуу 

ийкемдҥҥлҥгҥ да чектеле баштайт. Кыймыл арекеттин 

өлчөмҥн жана муундардын кыймылынын шайкештигин 

сактоого кандай кылып да болсо жардам берҥҥ өтө 

маанилҥҥ. Бул булчуң жана муундардын иштөөсҥн эң 

жогорку деңгээлде сактап турууга, формасынын 

туруктуу тҥрдө тынымсыз бузулууларынан жана тери  

проблемаларынан алдын ала сактанууга жардам берет. 
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       Убакыт өткөн сайын колдор да алсызданат. 

Физиотерапевттер жана дене тарбиясы адистери өз 

алдынчалуулукту колдоо/сактоо ҥчҥн курал-

аспаптардан пайдаланууну сунуш кылышат. Каалаган 

сеханизм тҥрҥн тандаңыз жана өз учурунда алыңыз. 

 

 

        Амбулатордук жана жаталак абалдагы акыркы 

стадияларында жардамчы курал жарактар тик тургузу 

же отургузуу, тамактануу же суусундук ичҥҥ, же 

болбосо жатакта нары бери оодарылуу жана жуунуу 

ҥчҥн кереги тийиши мҥмкҥн.  

 

 

6-ТИРКЕМЕ 
 

 Ооруну жок кылуу 

 

 

ДМД бейтартарындан оору алардын тынчын алып 

жатабы жокпу сөзсҥз тҥрдө суроо керек жана эгерде 

андай болсо, аны жок кылуу керек.  

Тилекке каршы ДМД оорулары жөнҥндө маалыматтар 

өтө аз. Эгер балаңызды оору чыдатпай жаткан болсо 

дарыгериңиз менен кеңешиңиз жана ага бул 

проблеманы айтыңыз. 

 Ооруну ҥзҥрдҥҥ тҥрдө жок кылуу ҥчҥн анын 

себебин аныктоо өтө маанилҥҥ. Ошенткенде 

адистер ылайыктуу чара колдонуп оорудан 

арылтышат.  

Эгер оору келбеттин бузулушу жана дискомфортко 

байланыштуу болсо ага жеке ылайыкталып жасалган 

бандаждандын колдогулушу, ыңгайлуу отургуч, 

ортопедиялык матрастар жана дары дармектерин 

алмаштыруу (мисалы, булчуң релаксанты, сезгенҥҥгө 

каршы дары дармектер)  аркылуу проблеманы чечҥҥгө 

болот. 

 

 

 

 
 

Бул учурда алардын башка дары дармектер менен 

өз ара таасирин кароо керек (стероид и стероид 

болбогон сезгенҥҥгө каршы дарылар менен) жана 

аларга байланыштуу  кошумча таасирлер, айрыкча 

жҥрөк же өпкө функциясына тийгизҥҥчҥ 

таасирлерине көңҥл буруу керек.  

 Бейтаптарды оору синдромдорунда, башка тҥрдҥҥ 

эч айыкпаган оорулардын тышында ыкчам 

дарылоо методу өө аз колдонулат. Айрыкча 

стероид колдонгон бейтаптарда бел оорусу 

дарыгердин омуртканын сынып калбагандыгын 

аныктоо ҥчҥн өтө тыкандык менен изилдөө 

керектигин билдирет. Омурткалардын травмалык 

жаракатын бисфосфонат менен дарылоо жакшы 

натыйжа берет 
 

5-ТИРКЕМЕ. Булчуң кыймылынын 

чектелүүсүн жана муундардын катып 

калуусун (сенектигин) дарылоо  
 Муундардын  катып калуусун (сенектигин) 

дарылоо маселелери боюнча өзҥңҥздҥн 

физиотерапевтиңизге кайрылыңыз. 

Негизинен жергиликтҥҥ физиотерапевттин 

сунушу физиотерапевт-адис тарабынан ар 4 

айда бир тастыкталуусу абзел. Булчуң керме 

иши аптада жок дегенде 4-6 жолу жасалуу 

керек жана кҥнҥмдҥк режимдин ажырагыс 

бир бөлҥгҥ болуп эсептелҥҥсҥ керек.  

 Сенектиктин өнҥгҥҥсҥн токтотуучу ҥзҥрдҥҥ 

булчуң керме ҥчҥн физиотерапевт көрсөткөн 

техниканын ар тҥрдҥҥ тҥрҥн колдонууга 

туура келиши мҥмкҥн. Мисалы: шакшак 

(тутор) колдонуу, дененин туура абалын 

сактоо ҥчҥн вертикализаторлордон 

пайдалануу. 

 Кызыл ашык, тизе жана жамбаш булчуңунун 

ҥзгҥлтҥксҥз керилҥҥсҥ өтө маанилҥҥ. Андан 

ары кол, айрыкча манжалардын, кырк муун 

(алакан сөөгҥнҥн), чыканак жана ийин 

муундарынын ҥзгҥлтҥксҥз керилип туруусу 

зарыл. Керилип туруусу керек болгон 

дененин башка мҥчөлөрҥ жөнҥндө жеке 

кабылдоодо маалымат берилет.  

 

 Тҥнҥ коюлуучу шакшактар (кызыл-ашык 

шакшактары (туторлору) же ортездер) балтырдагы 

сенектикти жоюу ҥчҥн таңып коюуга болот. Алар 

мурунтан даярдалган запастан берилбестен жекече 

даярдалуусу керек. Кыймылдуулук 

жөндөмдҥҥлҥгҥ жоголгондон кийин кҥндҥз да 

тагылуучу шакшактарды колдонсо болот, бирок 

басканга жөндөмдҥҥ бейтаптар ҥчҥн даярдалган 

шакшактарды колдонбоо керек 

 Узун бут шакшагы (тизе-балтыр ортездери) 

таптакыр басалбай калган учурда колдонулат. 

Мындай ортездерден пайдалануу (KAFOs) муун 

тҥзҥлҥшҥнҥн бузулуусун токтотуп, басуу 

жөндөмдҥҥлҥгҥн узартышы мҥмкҥн жана айрыкча 

сколиоздун пайда болушуна тоскоол болот.  

 Бейтап басалбай калган учурда тик туруу абалына 

жардам берҥҥчҥ аспаптар (вертикализаторлор, 

электр иштеткичтҥҥ отургучтар, турууга жардам 

берҥҥчҥ аспаптар сунуш кылынат. 

 Бармактардагы тарамыштар тҥйҥлгөндө жана 

бармак кыймылдары азайса кыймылын жөнгө 

салуучу шакшак тагылат.  

 Хирургиялык кийлигишҥҥ (операция жасоо) басуу 

жөндөмдҥҥлҥгҥн узартуу максатында кээ бир 

учурларда сунуш кылынат. Бирок бул метод өтө 

мажбур болгон гана учурда колдонулуш керек. 

Кыймылдоо активдҥҥлҥгҥн колдоо жана сактоо 

боюнча башка тҥрдҥҥ варианттар жөнҥндө толук 

маалыматты негизги документтен ала аласыздар. 

 

 
 

МАЙЫП АРАБАЛАРЫ, ОТУРГУЧТАРЫ ЖАНА БАШКА 

КУРАЛ ЖАРАКТАР 

 
 

Алгачкы амбулаториялык этапта мотоколяска, 

коляска же болбосо майып отургучу узак 

аралыктарга алып барууда кҥчтҥ сактоо ҥчҥн 

колдонулушу мҥмкҥн.  

 

Балаңыз майып отургучун узун мөөнөткө колдоно 

баштаганда анын туура отурушуна өтө көңҥл коюу 

керек. Ошол ҥчҥн коляска жана отургучту кишиге 

(балага) жараша  жөнгө салып турууга туура келет. 

 

Басуу барган сайын кыйындай баштагандыктан мҥмкҥн    

болушунча тезирээк электр энергиясы менен иштөөчҥ 

отургуч алуу керек.  

 

Эң жакшысы биринчи алынган электр энергиясы менен 

иштөөчҥ майып отургучу максимум комфорт, 

отургучтары ыңгайлуу жана симметриялуу болуш керек. 

Кээ бир эксперттер тик турган жылып жҥрҥҥчҥ 

көтөргҥчтөрдҥ сунушташат. 
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6 ОРТОПЕДИЯЛЫК ДАРЫЛОО 
 
 
Кортикостероид менен дарыланбаган ДМД 

бейтаптарынын 90% ҥчҥн тынымсыз өнҥгҥҥчҥ сколиоз 

(омурткалардын кыйшаюусу) оорусуна туш келҥҥ 

коркунучу бар. Кҥнҥмдҥк стероид менен дарылоо 

курсу сколиоз рискин азайтуу же кечеңдетҥҥ ҥчҥн 

колдонулат. 

 
 
 
 
 
КӨЗӨМӨЛДӨӨ: 

 

 Омуртканын клиникалык изилдөөсү ар бир 

көзөмөлдө жана сколиоз белгилери пайда 

болгондо жасалыш керек жана омуртка 

рентгенге тартылыш керек. Басалбаган 

бейтаптардын омурткалары тынымсыз өнҥккөн 

сколиозго байланыштуу дагы батбат жасалып 

турушу керек. Басуу жөндөмдҥҥлҥгҥн жоготкон 

учурда дарыгер балаңыздын омурткасын 

жекече карап чыгуусу керек.  

 

 Майып отургучундагы ДМД бейтаптарынын 

ал абалын текшерүүнүн негизги 

методдорунан бири омуртканын 

рентгенографиясы болуп саналат.  

Рентгенография бир жылда жок дегенде бир 

жолу жасалуусу керек. Аны бир жылдан ашуун 

убукыт ичинде жасабай коюу сколиоздун 

начарлоо коркунучуна алып келет. Баланын 

боюнун өсҥҥсҥ токтогондон кийин аны 

абалынын начарлагандыгы туурауу арызданган 

учурларда гана жасоого болот.  

 

 
 

Профилактика (профилактикалык чаралар) 
 

 Регулярдуу тҥрдө денени тҥз алып жҥрҥҥгө 

көңҥл буруп, көзөмөлдөп, байкап туруу:  

баса алган пациенттердин ассимметриялуу 

контрактурасын тҥзөлтҥҥ, коляскада туура 

отуруу ошондой эле омуртканы тҥздөө. 

Омуртканы корсет кийҥҥ менен тҥзөлтҥҥ 

хирургиялык даарылоонун ордун толуктай  

турган же аны кечеңдете турган, кийинкиге 

калтыра турган альтернативдик даарылоо 

болуп эсептелбейт, бирок хирургиялык 

даарылоо мҥмкҥн болбогон учурларда же 

хирургиялык даарылоого толук чечим 

кабыл алына элек учурда колдонулса болот. 
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Эске тутуу керек:   

1. 1.ДМД менен ооруган стероидди ичкен 

балдардын колу буту ичке болот. 
2. 2. Балаңыздын сөөктөрүн бекемдөө үчүн 

анын тамак ашына кальций жана D-

витаминин кошуп берүү керек. 

3. 3. Балаңыз баса албай калгандан кийин 

дарыгер анын омурткасын текшерүү керек. 

4. 4. Сколиозду операция жолу менен 

дарылоонун жетишкендиги болуп хирургдун 

тажрыйбалуулугу жана ыкчадыгы саналат. 

Ошондой эле, өпкөнүн жана жүрөктүн 

функцияларын текшерүү чоң мааниге ээ.  

5. 5. Эгерде сиздин балаңыздын бели ооруса 

дарыгерге кайрылыңыз.   



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

7 ӨПКӨНҮ ДАРЫЛОО –  

дем алуу булчуңдарынын абалын текшерүү 

Адатта өз алдынча басканга жөндөмдҥҥ бейтаптардын 

дем алуу се болбосо жөтөл проблемасы болбойт. Улуу 

муундагы бейтаптар дем алуу булчуңдарынын 

начарлоосуна жана кҥчтҥҥ жөтөлө албоого 

байланыштуу дем алуу жолдорунда инфекция пайда 

болууга ыңгайлуу болушат. Кийинчерээк уктап жаткан 

мезгилде дем алуу проблемасы пайда боло баштайт. 

Жаш өткөн сайын бейтаптарга бҥтҥн кҥн боюнча дем 

алуусуна жардам берҥҥгө туура келет. Оору тынымсыз 

өнҥгҥп тургандыктан бул проблеманы чечҥҥ ҥчҥн 

өпкөнҥн инвазивдик вентиляциясын камтыган дем алуу 

проблемасын чечҥҥчҥ активдҥҥ ыкма киргизҥҥ керек.  

 

 

 

 

 
 

Мындай бейтаптарга медициналык жардам көрсөтҥҥчҥ 

топ өзҥнҥн курамында пульмонолог же терапевт, же 

болбосо өпкөгө шашылыш абалдарда жардам берҥҥ 

техникаларын билген адистерди камтуусу керек. 

 

 

Даарылоо 

 
 Аркаңкы спондилодез менен операция 

кылуу кыйшайуу деңгээли (Кобб бурчу) 

өсҥп жаткан жана стероид колдонбогон 

балада 20 °тан өтҥп кеткен учурда 

сунушталат. Опеациянын максаты 

булчуңдардын функциясын сактоо жана  

өзҥн жакшы ыңгайлуу алып жҥрө алуу ҥчҥн 

бойду тҥз алып жҥрҥҥнҥ сактап калуу 

болуп эсептелет. Стероид колдонгон 

балдарда операция Кобб бурчу 40 °тан 

өткөнгө чейин кылынбайт.Төп келе турган 

операция тҥрҥн хирург менен талкуулаңыз. 
 

Сөөктөрдүн дарыланышы 
 

 ДМД оорулууларынын сөөк системасынын 

абалы амбулатордук баскычта/этапта жана 

жаткан учурунда аябай керектҥҥ/мааниге 

ээ. ДМД оорулуулары бардык жашта морт 

(остеопороздун пайда болушу менен) 

сөөккө ээ болушат, өзгөчө стероиддик 

даарылоодон өтҥп жаткан болсо. Алардын 

сөөгҥндө минералдык тыгыздыктын аз 

болушу сөөктөрҥнҥн сынышын кҥчөтөт. 
 

Көңдөйлүү сөөктөрдүн сыныктарын даарылоо 
 

 Сынган бут андан кийинки басуу 

жөндөмдҥҥлҥк ҥчҥн олуттуу коркунуч пайда 

кылат. Ошондуктан ҥз убагында оорулуу 

мҥмкҥн болушунча эрте бутуна туруп кете 

алгыдай кылып опурация жасаганга арекет 

кылуу керек. Сынык болгондо, сөзсҥз тҥрдө 

физиотерапевтке билдириңиз.  

 Эгер өзҥ баса алган оорулуу бутун 

сындырып алган болсо, кыймылдоо 

жөндөмдҥҥлҥгҥн уланта алышы ҥчҥн  

внутрикостная фиксация (сыныктын 

стабилдешип кетҥҥсҥ ҥчҥн дароо 

хирургиялык даарылоо кылыш керек) 

жасатыш керек. 

 Жаткан оорулууларга буттун функционалдык 

абалын жана контрактуранын пайда 

болуусу/тҥзөлҥҥсҥ мҥмкҥн экендигин эске 

алуу менен сынган бутуна шина койсо болот 

ДМД менен ооруган балдардын сөөк тканынын 

абалы 
 

Стероид менен даарылоонын таасиринде сөөктөрдҥн 

мииералдык тыгыздыгында төмөндөө азаюу пайда 

болгондуктан омуртканын сынуу коркунучу көбөйө 

баштайт. Стероид колдонбогон оорулууларда 

негизинен бул коркунунуч туулбайт/байкалбайт. 

Сөөтҥн тыгыздыгы кан анализи, скелет сөөктөрҥнҥн 

сканерден өткөрҥлҥшҥ жана рентгендик текшерҥҥлөр 

аркылуу аныкталышы мҥмкҥн(7-тиркемени караңыз). 
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7-ТИРКЕМЕ 

Сөөк системасын даарылоо 

СӨӨКТӨРДҤН НАЧАР АБАЛДА 

БОЛУУСУНУН НЕГИЗГИ СЕБЕПТЕРИ: 

Аз кыймылдоо 

Булчуңдардын алсыздыгы 

Стероиддик даарылануу 

Медикаменттик даарылоо 

Витамин Д – Д витамини жетишпеген 

жагдайларда жаш балдарга жазылып берилет 

Кальций – мҥмкҥн болсо тамактын составынан 

алынса жакшы болот. А бирок диетасы 

диетологдун сунуштарына төп келбей турган 

болсо,  атайын сырттан башка таблетка 

тҥрҥндөгҥ кальций витамини берилет. 

Биофосфанаттар – омурка сынган жагдайларда 

4 биофосфанат берилиши абзел. 

 

Төмөндөгүлөрдү эске тутуу керек:  

1. Тышкы дем алуу органдарынын 

функциясын көзөмөлдөө жана 

кардиореспиратордук мониторинг 

жыйынтыктарын өз врачыңыздын көзөмөлдөөсҥ 

ҥчҥн сактаңыз.  

2. Сиздин балаңызга эч качан ингаляциялык 

анестезия же болбосо сукцинилхолин жасалбашы 

керек.  

3. Хирургиялык көмөк көрсөтҥҥдөн мурда 

өпкөнҥн функциясын текшерҥҥ керек. 

Билинбеген проблемалар чыкса аларды дароо 

жок кылуу ҥчҥн кабар бергиле. 

4. Сиздин балаңызга жөтөлҥшҥнө жардам 

берилип, дем алуу жолдоруна инфекция кирген 

учурда антибиотиктер берилиш керек. 

5.  Дем кыстыгуу симптомдору пайда болуп, дем 

алуусу жана жөтөлҥҥсҥ начарласа аларды 

нормага келтирҥҥ ҥчҥн медициналык 

кызматкерлер дароо чара колдонуусу керек.  

6.   Эгер ооруган учурда же травма алган учурда 

балаңыздын кычкылтек даражасы төмөндөгөн 

болсо врач өтө кылдаттык менен ага кычкылтек 

бериш керек, себеби кылдат мамиле кылбаса дем 

алуу борборун  начарлоосуна алып келиши 

мҥмкҥн 



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Оорлошуп кетүүдөн сактоо 
 

 Балдар 2 жашында жана андан кийин пневмокок 

инфекцияларына каршы иммунитетти арттыруу ҥчҥн 

эмделет, керектҥҥ деп эсептелген учурларда эмдөө 

планына жараша кайрадан эмделет. Ошондой эле, 

гриппке каршы ар жыл сайын эмдөө берилет. 

Эмдөөнҥн экөө тең стероид алып жаткан бейтаптарга 

алардын иммундук реакциясы өтө төмөндөгөнҥнө 

карабастан берилет. Таасири, терс таасири жана 

иммунитетин көтөрҥҥ схемалары жөнҥндөгҥ так 

маалыматты жашаган жерге караштуу эмдөө 

борборлорунун адистеринен алууга болот. Эмдөө иш-

арекеттери боюнча жакындан кабардар болуп туруу 

керек, себеби эмдөө тартиби мисалы 2009-жылдагы 

H1N1 гриби сыяктуу жаңы эпидемиялар пайда болгон 

учурда өзгөрҥп кетиши мҥмҥкҥн.  

 Дем алуу жолдорунунун инфекциялануусу 

абалында жөтөлдҥ мануалдык жана механикалык 

жол менен стимулдаштырууга кошумча 

антибиотик колдонуу керек.   
 

Кийлигишүү (атайын экспертиза 

жүргүзүлүүсүн талап кылат) 

 Активдҥҥ жҥргҥзҥлҥҥчҥ кадамдар оорунун 

стадиясына байланыштуу болот. Биринчиден 

өпкөгө терең дем алуу жолу менен кирҥҥчҥ 

абанын көлөмҥн арттырууга жардам берҥҥчҥ 

методикалар пайдалуу болушу мҥмкҥн. ДМД арта 

берсе, жөтөл да анча эффективдҥҥ болбой калат да 

мануалдык жана кыстап атайын жөтөлтҥҥгө туура 

келет. Кийинчерээк алгач тҥнкҥсҥн дем алууга 

жардам көрсөтҥҥгө туура келип, андан кийин 

бҥтҥн кҥн боюнча  (инвазивдик эмес 

кҥндҥзгҥ/тҥнкҥ вентиляциясын колдонуу) жардам 

берҥҥгө туура келет. Себеби «Көзөмөлдөө» 

бөлҥмҥндө айтылган симптомдор пайда болот. 

инвазивдик эмес вентиляциядан пайдалануу менен 

дем алууга жардам берҥҥ бейтаптын жалпы абалы 

ҥчҥн өтө маанилҥҥ. Өпкөдөгҥ газ алмашуу 

проблемасын  хирургиялык жол менен кекиртекке 

тагылган трубка аркылуу оңдоого болот 

(трахеотомическая трубка). Ҥй шартындагы 

өпкөнҥн инвазивдик вентиляциясы шартка жараша 

колдонулат. 

Бҥт ушул сыяктуу (хирургиялык) кийлигишҥҥлөр 

гомеостаз абалын корууга жардам берип, бейтаптын 

бҥт органдарынын нормалдуу иштөөсҥн 

камсыздандырат. Айрыкча катуу оорулардан да 

сактайт. 

 Пландагы операция учурунда дем алуу функциясынын 

абалына өтө көп көңҥл бурулуу керек. (11- бөлҥмдҥ 

караңыз). 
 
 

 
 

Байкоо 
 

 Бейтап өз алдынча басууга жарамдуу кезинде 

сөзсҥз тҥрдө өпкөнҥн функциясын көзөмөлдөө 

керек (өпкөнҥн форсиренген жашоо көлөмҥн 

өлчөө). Бул жол наристени медициналык 

аспаптар менен тааныштырса, дарыгердин да 

дем алуу жолдорун максимум даражада 

изилдөөсҥнө мҥмкҥнчҥлҥк тҥзөт.   

 

 Өпкөнҥн форсиренген жашоо көлөмҥн өлчөө 

жана жөтөлгөн учурда абаны өтө тез чыгаруу 

проблемасын камтыган бейтаптын өз алдынча 

кыймылдоо жөндөмҥҥлҥгҥн жоготуусунан 

кийинки өпкөсҥнҥн абалын изилдөөгө өтө көп 

көңҥл бурулат. Балким оорунун өнҥгҥҥсҥнө 

тҥздөн тҥз оң таасирин тийгизҥҥчҥ уктап 

жаткан мезгилде кычкылтек даражасын өлчөө 

сыяктуу башка ыкмаларды колдонуу да 

пайдалуу болушу мҥмкҥн. Дарыгер 

көзөмөлҥнөн өтҥҥ бейтаптын абалына 

байланыштуу болот, бирок, өпкөнҥн 

форсиренген жашоо көлөмҥн өлчөө 6 айда бир 

өткөрҥлҥҥсҥ керек.  
Балаңыздын чоңойгондо пайда болушу ыктымал 

болгон дем алуу кыйынчылыктарын алдын ала 

көрсөткөн симптомдорду өтө кылдат көзөмөлдөө 

керек. Эгер жогоруда айтылган симптомдордун бир 

же бир канчасын байкаган болсоңуз дарыгериңизге 

кабар бериңиз. Эгер балаңызда төмөнкүлөр байкалса, 

анда педиатрга же терапевтке кайрылыңыз: 

 

 
 жогорку дем алуу жолдорунда инфекция болуп, 

көптөн бери айыкпай жаткан болсо; мисалы, 

жөнөкөй эле суук өткөндө айыгуу көп убакытка 

созулат, бронхторго какырык толуп кетип, 

антибиотикалык дарылоону талап кылат;  

 дайымкысынан да көп чарчайт; 

 демигет, дем алалбай жаткандай сезилет же 

болбосо сҥйлөп датканда кыйналат; 

 кҥн сайын эрте менен башы ооругандыгын 

айтып дарттанат; 

 тҥшҥнҥксҥз себептер менен өтө уйкучу болот; 

 жаман тҥш көрҥп, көпкө чейин ойгоно албай 

кыйналат; 

 ойгоноор менен катуу катуу дем алууга арекет 

кылат же жҥрөгҥнҥн  катуу сокконунан 

дарттанат; 

 көңҥлсҥздҥк пайда болот.  
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8-ЭСКЕРТҮҮ  

Көңүл буруңуздар – ЭСКЕРТҮҮ! 

 ДМД оорусунун акыркы стадияларында 

жардамчы кычкылтек терапиясын 

кылдаттык менен жҥргҥзҥҥ керек.  

 Кычкылтек терапиясы кычкылтек менен 

камсыздандырууну жакшыртышы 

мҥмкҥн бирок бул процедура мисалы 

өпкөнҥн коллапсы же чабал дем алуу 

сыяктуу дем алуунун бузулуусунун 

алгачкы себептерин жашырып коюшу 

мҥмкҥн.  

 Кычкылтек терапиясы өз алдынча дем 

алуу жөндөмдҥҥлҥгҥн бузуп, көмҥр 

кычкыл газынын артышына алып 

келиши мҥмкҥн. 

 Кээ бир учурларда жөтөлдҥ мануалдык 

жана механикалык стимулдаштыруу 

жана өпкөнҥ инвазивдик эмес 

вентиляциясын колдонууга туура келет. 

Кычкылтек терапиясы сунуш 

кылынбайт, антпесе кооптуу болушу 

мҥмкҥн. 

 Эгер баары бир кычкылтек терапиясын 

колдонууга туура келсе, кээде буга 

мажбур калган учурдарда кандагы 

газдын составын өлчөө керек, муну 

менен бирге дем алууга да жардам 

берилиш керек.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Негизинен мындай бузулуу өлҥм коркунучун туудурат, бирок жҥрөк кан тамыр системасынын башка 

бузулуулары менен тыгыз байланышта болгондуктан клиникалык изилдөө жҥргҥзгөндө аларга да көңҥл 

бөлҥҥ керек.  

 Стероид бейтаптарынын жҥрөк кан тамыр системасын дагы бир жолу терең карап чыгуу керек, айрыкча 

гипертензия (жогорку кан басымы)  пайда болгон учурда.  Стероид жана башка дары дармектердин 

колдонулушунда өтө кылдаттык менен тандоого көңҥл буруу керек (1-табл. караңыздар). 

 
 
 
 
 
 

8 ЖҮРӨКТҮН ФУНКЦИЯСЫНЫН БУЗУЛУУСУН 

КӨЗӨМӨЛДӨӨ ЖАНА ДАРЫЛОО 
 

 
Жҥрөктҥн функциясынын бузулушун, жҥрөктҥн 

булчуңунун жабыр тартуусу же болбосо жҥрөктҥн тез 

жана катуу согушуна себеп болгон ритминин 

бузулуусун эрте аныктоо (көбҥнчөсҥ кардиомиопатия) 

ДМД ооруларынын жҥрөк-тамыр системасын 

көзөмөлдөөнҥн максаты болуп эсептелет. Башталгыч 

этапта мындай патологиянын өнҥгҥшҥ 

асимптоматикалык тҥрдө өткөндҥктөн өз учурунда 

жҥрөк кан тамыр системасынын абалын көзөмөлгө 

алуу керек. Жҥрөк ооруларынын дарылоосундагы эң 

негизги фактор көзөмөлдөө жана активдҥҥ терапия. 

Бейтаптарды тейлөө тобунда кардиолог да болуу керек.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Көзөмөлдөө 
 

 Жҥрөктҥн функциясын тереңдеп изилдөө иши 

дарт анылеалгандан кийин же болбосо, жашка 

чейинки куракта жҥргҥзҥҥ керек. Эң эле 

минималдуу изилдөөдө электрокардиограмма 

эхокардиограмма (Эхо-КГ) жасалыш керек. 

 Жҥрөктҥн функциясын изилдөө 10 жашка 

чейин эң аз 2 жылда 1 жолу жасалыш керек. 

Жыл сайын өткөрҥлҥҥчҥ толук изилдөө 10 

жаштан кийин же болбосо жҥрөк кан тамыр 

системасынын патологиясы табылган учурдан 

баштап жҥргҥзҥлҥҥ керек. Жҥрөктҥ инвазивдик 

эмес изилдөөнҥн жыйынтыгында кандайдыр 

бир жетишпегендик табылса, дарыгердин 

көзөмөлҥ жарым жылда бир жҥргҥзҥлҥҥ керек, 

мындан тышкары  керектҥҥ дары-дармек да 

берилиш керек. 

 

Дарылоо  
 

 АПФ ингибитору дарылоонун биринчи 

этабында берилиш керек. Бета-блокаторлор 

жана диуретиктер сыяктуу башка дары 

дармектер да ДМД бейтаптары ҥчҥн ылайыктуу 

жана дарыгердин сунуштоосуна жараша 

колдонулушу керек. Кээ бир клиникалык 

тажрыйбалардын натыйжаында (алгачкы 

симптомдордун пайда болушуна чейин)  АПФ 

ингибиторлорунун жардамы менен 

кардиомиопатияны дарылоо оң натыйжалар 

берген.  Бирок мындай метод дагы терең 

изилдөөнҥ талап кылат.  

 Жҥрөк ритминин патологиясы өз учурунда 

табылуу керек жана дары-дармек менен жөнгө 

салынуу керек. ДМД бейтаптарында жҥрөк 

ритминин артуусу өтө көп көрҥнөт. 
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Эске тутуу керек: 

1. ДМД дарты аныкталган учурдан баштап 

балаңызды ҥзгҥлтҥксҥз кардиолог 

көзөмөлҥнөн өткөрҥңҥз.  

2. ДМД бейтаптарынын жҥрөгҥ 

симптомдору дагы белгилҥҥ боло электе 

эле бузулган болушу мҥмкҥн.  

3. Демек, балаңыз жҥрөк ооруларынын 

симптомдору болбосо да дарылануу 

курсунан өтҥшҥ керек.  

4. Батыраак айыгуу же болбосо ооруга 

чалдыкпоо максатында бҥт 

симптомдордон кабар берҥҥ керек.  

5. Жҥрөк УЗИси жыйынтыгынын эң 

акыркы копиясын балаңыздын 

дарыгерине көрсөтҥҥ ҥчҥн сактаңыз 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
ЖУТУУНУН НАЧАРЛООСУН ДАРЫЛОО  

  

Оорунун акыркы этаптарында коконун (алкымдын) 

булчуңдарынын алсыздыгы жутуунун начарлоосуна 

(дисфагияга), андан кийин ичеги-карын ооруларына  

алып келиши мҥмкҥн. Патологиялык кубулуштар жай 

жҥргөндҥгҥнө байланыштуу аларды аныктоо 

кыйынчылыктарды туудурат.  

 

 Жутууну клиникалык жактан аныктоо, аспирациянын 

белгилери пайда болгондо (тамактын трахеяга кетҥҥсҥ) 

же тамактын колкодо тыгылып туруп калган 

мезгилдеринде рентген ыкмалары менен текшерҥҥ 

керек. Мындай белгилерге салмактын 10%тен көпкө 

азайгандыгы, тамактануу убактысынын узаргандыгы 

(30 минутадан ашуун), же болбосо тамактануу 

мезгилинде чарчоо, шилекей куюлуу, жөтөлҥҥ же дем 

кыстыгуу сымал белгилердин пайда болгондугу кирет.  

 

 Өпкөгө тамак кетип калуудан пайда болгон пневмония 

(аспирациялык пневмония), себеби белгисиз өпкө 

функциясынын начарлоосу же себеби белгисиз болгон 

лихорадка жутунуунун функциясын текшерҥҥнҥн 

көрсөткҥчтөрҥ болуп саналат.  

 

 Жутуунун начарлаган мезлинде дарылоонун 

индивидуалдык курсун тандап берген адиске кайрылуу 

керек. Дарылоонун максаты жутуунун функциясын 

сактоо болуп саналат. 

 

 Ашказан тҥтҥкчөсҥн колдонуу ооз аркылуу 

тамактандыруу мҥмкҥн болбой калган учурларда 

колдонулат. Бул ыкманы колдонуунун пайда же зыян 

жактарын терең талкуулоо керек. Гастростомия 

анестезиологдун сунуштарын эске алуу менен, 

ошондой эле ата-эненин жана бейтаптын көз карашына 

карата  эндоскопиялык же ачык тҥрдөгҥ хирургиялык 

жол менен жҥргҥзҥлөт. Өз убагында коюлган тамак 

тҥтҥкчөсҥ өз алдынча тамактанууга аракет жасаган 

учурда пайда болгон чыңалууну азайтат. 
Эгерде жуткуч булчуңдар жакшы абалда болсо, тамак 

тҥтҥкчөсҥнҥн тургандыгы сиздин каалаган 

тамагыңызды ичҥҥгө жолтоо болбойт. Сиз 

тамактанууну керектелген азык-заттарды алуу 

процесси катары гана көрбөстөн, тамактан 

ырахаттанууну алууну да унутпооңуз керек.  

 

 
ИЧЕГИ-КАРЫН ЖОЛДОРУНУН  БАШКА 

ООРУЛАРЫН ДАРЫЛОО  

 

Заңдын катып калуусу жана ашказан-кызыл-өңгөч 

рефлюксу (жҥрөктҥн ритмин кҥчөткөн) – ДМДсы 

менен ооруган балдардын ичеги-ашказан ооруларынын 

ичинен эң көп кездешкени болуп саналат. Заңдын 

катып калуусу жашы чоңураак балдарды кездешет 

жана хирургиялык операциялардын негизинде пайда 

болот. кҥн өткөн сайын ДМД менен ооруган 

бейтаптарда өпкөнҥн жасалма дем алдыруусунда абаны 

жутуп алуудан келип чыккан ашказандын жана 

ичегилердин томпоюп шишип калуусу сыяктуу 

оорулар пайда болот.  

Ичти бошотуучу дарыларды колдонуу жардам бериши 

мҥмкҥн.  Бейтаптарга жетишээрлик деңгээлде 

суюктукту колдонуусун камсыз кылуу керек. 

Өсҥмдҥктөр  жана жер-жемиштер кошулган 

тамактарды жегенде жана суюктукту аз ичкенде абалы 

оордошу мҥмкҥн.  

Рефлюкс негизинен өзҥнҥн таандык болгон дары-

дармектери менен дарыланат. Стероид же пероралдык 

бифосфонат ичкен балдарга көбҥнчөсҥ оорунун 

татаалдашуусун алдын алуу ҥчҥн кычкылтектик 

блокаторлор колдонулат.  

Ооздун гигиенасы ДМДсын даарылоо боюнча эл 

аралык сунуштарга киргизилбесе да маанилҥҥ болуп 

саналат. Ооздун гигиенасы боюнча TREAT NMD 

эксперттери тарабынан иштелип чыккан сунуштар 

9-тиркемеде келтирилген.  

 

9 ИЧЕГИ КАРЫН ООРУЛАРЫН –  
ЗАТ АЛМАШУУНУН, ЖУТУУНУН БУЗУЛУУСУНУН ЖАНА ИЧЕГИ-
КАРЫН ООРУЛАРЫН  ДАРЫЛОО 
 

 
Оорунун ар башкы этаптарында төмөнкҥ адистерге: 

диетологго, сҥйлөөнҥн патологиясы, жутуу боюнча 

адиске, гастроэнтерологго кайрылууга туура келет.   

 

Зат алмашуунун бузулуусун дарылоо 
 

Семирип кетҥҥнҥ алдын алуу максатында тамактанууга 

көңҥл бөлҥҥ оорунун аныкталган мезгилинен баштап 

жашоосунун аягына чейин жҥргҥзҥлҥҥсҥ шарт болуп 

саналат. Жашына жараша салмактын жана дененин 

салмагынын индекси улуттук шкалалар боюнча 10 -85 

перцетиль арасында болуусу керек. Ар тҥрдҥҥ азык-

заттан турган балансташтырылган диета менен 

камсыздоо керек. Бул боюнча маалыматтарды улуттук 

илимий булактардан табууга болот.  

 

 ДМД сы менен ооруган балдар өзҥнҥн бою 

жана салмагын байкап туруусу керек. Диетолог 

адисине кайрылуунун себеби болуп семирип 

кетҥҥ, салмактын аз же көп болгондугу, 

хирургиялык дарылоо максатталган учурда 

заңдын катып калуусу (запор) же болбосо 

жутунуунун бузулуусу (дисфагия). 

Гастроэнтеролог менен диетолог адистеринин 

кеңеши диагноз такталгандан кийин же болбосо 

стероиддерди колдоно баштагандан кийин 

керек болот. Диетада калориянын, белоктун, 

суюктуктун, кальцийдин, D-витамининин жана 

башка азык-заттарынын өлчөмҥ аныкталуусу 

керек.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ДМД менен ооруган балдарга кҥн сайын 

курамында D-витамини жана минералдар 

болгон мультивитаминдерди ичҥҥ сунушталат.  

 Салмактын азайып кеткен учурларында жутуу 

маселелерине көңҥл буруу керек. Жҥрөк кан-

тамыр жана дем алуу функцияларынын 

бузулуусу да салмактын азаюусуна алып 

келҥҥсҥ мҥмкҥн экендигин белгилеп кетҥҥ 

керек. Кҥтҥлбөгөн жерден салмактын азайып 

кетҥҥсҥ дененин башка бөлҥктөрҥн да 

текшерҥҥнҥ талап кылат.  
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Эскертүү: 

1. Терапевтке барган сайын балаңыздын боюн 

жана салмагын текшерип туруңуз.  

2. Курамында жетишээрлик деңгээлде D-

витамини жана кальций бар 

балансташтырылган диетаны сактаңыз.  

3. Балаңыздын тура тамактануусуна жардам 

берген диетологдор жана нутриционисттер 

ДМДсын караган адистер тобуна  керектҥҥ 

болуп саналышат.  

4. Балаңызда жутунуу кыйынчылыктары пайда 

болгон учурда текшерҥҥдөн өткөрҥҥ керек. 

5. Сиздин балаңыздын ден соолугун чыңдоо ҥчҥн 

башка жол жоболор колдонулгандан соң 

ашказан тҥтҥкчөсҥ да колдонулушу мҥмкҥн. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

10 ПСИХОСОЦИАЛДЫК ТЕРАПИЯ – жүрүм-турум жана 

окутуу процесстериндеги кыйынчылыктарга жардам көрсөтүү  
 

ДМД менен ооруган балдарда  психосоциалдык 

маселер, тагыраак айтканда, жҥрҥм-турум жана окутуу 

боюнча маселелер кездешет. Психосоциалдык абалына 

колдоо көрсөтҥҥсҥз медициналык көзөмөл 

жетишээрлик деңгээлде болбойт. Физикалык жактан 

пайда болгон, мисалы өз алдынча баса албай калуу 

сымал маселелер бейтаптын коомдон бөлҥнҥп 

калуусуна алып кеет да, социалдык адаптациянын 

кыйынчылыктарын пайда кылат. Көпчөлөк ата-

энелерге балдарынын психосоциалдык 

кыйынчылыктары жана ооруну кабыл алып тҥшҥнҥҥ 

жана аны даарылоонун маанилҥҥлҥгҥн тҥшҥнҥҥнҥн 

кыйынчылыктарынан келип чыккан стресс оорунун 

физикалык аспекттеринен келип чыккан стресстен оор 

болуп саналат.  

 
 
 

Эгерде сиздин балаңыз өзҥнҥн абалы жөнҥндө 

коопсоздонуп жатса, анда анын суроолоруна ачык 

тҥрдө жооп берҥҥ жана деги эле жооп берҥҥнҥ каалоо 

кийинки кыйынчылыктарды алдын ала пайда кылбоого 

жардам берет. ДМД менен ооруган балдар өзҥнҥн 

ахвалын ата-энесине караганда жакшыраак тҥшҥнҥшөт. 

Бул жерде алардын суроосуна чын көңҥлдөн, жашына 

жараша жана берилген гана суроолорго жооп берҥҥ чоң 

мааниге ээ. Мындай жооп берҥҥ медицина кызматкери 

ҥчҥн кыйын болушу мҥмкҥн, бирок ал башка ҥй-

бҥлөлөрдҥн жасаган аракеттеринен мисал келтирип, 

бейтапка руханий жактан колдоо көрсөтҥҥсҥ керек.  

 

Ар бир эле бейтап психосоциалдык көйгөйлөргө 

чалдыга бербейт, ошондой болсо да ҥй-бҥлө мҥчөлөрҥ 

төмөнкҥ белгилерге көңҥл буруусу керек:  

 

 Тилинин өнҥгҥҥсҥнө, тҥшҥнҥҥ жана кыска 

убактылуу эске тутуунун бузулуусуна 

 Окутуу кыйынчылыктарына  

 Соцалдык карым-катнаштын же достук 

куруунун кыйынчылыктары 

 Тынчсыздануу, толкундап кетҥҥ 

 Көңҥлдҥн тез-тез өзөрҥп туруусу 

 Аутизм, Көңҥл буруунун жетишсиздиги жана 

гиперактивдҥҥлҥк, кайра кайра кайталоо 

абалдарынын синдрому сыяктуу нерв-

психикалык бузулуулардын пайда болуу 

коркунучунун жогорулашы 

 Маселелер эмоция жана депрессия менен 

байланышта болуусу да мҥмкҥн. 

Тынчсыздануу да көйгөйлҥҥ маселе болуп 

саналат жана ал психикалык жетишсиздик 

абалынын негизинде татаалданышы мҥмкҥн.  

 Бул болсо чыр-чатак чыгарган жҥрҥм-турумга 

жана кош көңҥлдҥҥлҥккө алып келҥҥсҥ 

мҥмкҥн.  

 Ата-энедеги жана бейтапттагы депрессия 

текшерҥҥдөн өтҥҥнҥ жана аны дарылоону 

талап кылат.  
 

 
 

9-ТИРКЕМЕ 

 
 Ооздун гигиенасы боюнча сунуштар.  

 ДМД сы менен ооруган балдар тажрыйбалуу 

бул ооруну билген стоматологго,  

адистештирилген клиникага баруусу керек..  

Стоматолог дарыгери өтө жакшы сапаттагы 

дарылоо ыкмаларын колдонуп, ошондой эле 

аларды бейтаптын ҥйҥндө да жасоого 

мҥмкҥнчҥлҥк тҥзҥп берҥҥсҥ керек стоматолог 

ДМД менен ооруган балдардын 

стоматологиялык жана сөөк жактан 

өнҥгҥҥсҥнҥн өзгөчөлҥктөрҥн билҥҥсҥ керек, 

жана тажрыйбалуу ортодонт менен тыгыз 

байланышта иштөөсҥ керек.  

 

 
 

 

 

 Ооздун жана тиштердин таза сактоо алардын 

гигиенасын сактоо максатында 

профилактикалык иш-чараларга негизделҥҥсҥ 

керек. 

 Ооздун гигиенасы үчүн колдонулган 
индивидуалдык кошумча техникалык 

каражаттар бейтаптын кол, манжа, моюн  

булчуңдарынын кҥчҥнҥн калбай калган 

учурларында чоң мааниге ээ.    
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Эскертүү: 

1. Сиздин балаңыздын жана ҥй-бҥлөңҥздҥн 

психосоциалдык ден-соолугу маанилҥҥ  

болуп саналат.  

2. Сиздин балаңызда психосоциалдык 

маселелердин пайда болуусунун жогорку 

деңгээлдеги коркунучу бар. 

3. Сиз жана сиздин ҥй-бҥлөңз депрессияга 

дуушар болуу коркунучув бар. 

4. Психосоциалдык маселелер менен 

кҥрөшҥҥнҥн эң жакшы ыкмасы болуп аны 

эртерээк аныктап жана дарылоо болуп 

саналат.  

5. Тилди туура колдонуу да мектепте 

окутуунун кыйынчылыктары сыяктуу эле 

маселеге алып келҥҥсҥ мҥмкҥн. Бул 

кыйынчылыктар ДМД менен ооруган 

балдарда кездешет жана алар көзөмөл 

жана дарылоо менен жок болушу мҥмкҥн. 

 

6. ДМД менен ооруган балдарды окутуудагы 

маселелер кҥчөбөйт.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Изилдөө 
 

Тилдик жана акыл-эстик функцияларды изилдөө ҥчҥн 

негизги ыңгайлуу этаптар 6-12 айлык мезгил, 7 жашта 

мектепке барардын алды жана ошондой эле тийиштҥҥ 

(ооруулар боюнча даттануулар)  симптомдор пайда 

болгон учурлар болуп эсептелет. Тилекке каршы 

бардык эле медициналык жайларда жогоруда 

мҥнөздөлгөн ооруулардын бардык тҥрҥ менен тҥздөн-

тҥз көрҥшҥҥ же даарылоо мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ 

болбогондуктан, бул сунуштар медициналык 

ишкерлердин (персоналдардын) тажрыйбаларын 

толуктоо ҥчҥн  жана керектҥҥ мекемеге кайрылуу ҥчҥн 

көрсөтмөлҥк кызмат аткарышы мҥмкҥн. 

 Эмоцианалдык жактан калыбына келтирҥҥ 

жана даарылоо, жашына ылайыктуу ҥйрөнҥҥ 

жөндөмдҥҥлҥктөрҥн өнҥктҥрҥҥ, тилдин жана 

сҥйлөө речинин өнҥгҥшҥ, аутизмге тийиштҥҥ 

бузулуулар жана ошондой элен социалдык 

жардамдар  изилнениш керек (социалдык 

кызмат адиси финансылык булактарга , 

социалдык  колдоого байланышуусуна жардам 

бере алыш керек ошондой эле керек болгон 

учурда ҥй-бҥлөгө психологиялык жардам 

көрсөтҥш керек)  

 ДМД менен ооруган адамдын жеке өзҥнҥн, ата-

энесинин, бир тууган ага-эже-

карындаштарынын психосоциалдык  жактан 

тынч жана бейкут болушу ДМД оорулууларына 

жасалган кҥнҥмдҥк (кҥн сайын) камкордуктун 

бир бөлҥгҥ болуусу абзел. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оорууга кийлигишүү (чара-көрсөтҥҥ) 
 

 Бул учурда негизги ролдогу киши жардам 

көрсөткөн координатор болушу мҥмкҥн, аткени 

ал ҥй-бҥлө менен байланыш тҥзҥҥчҥ киши жана 

ҥй-бҥлөнҥн ишенимине ээ болот. Бул кишинин 

блушунча жетерлик билими  жана нейро-

булчуңдар боюнча ҥй-бҥлөгө керектҥҥ 

маалымат бере ала турган башпаткы 

маалыматы болушу керек.   

 Пофилактикалык чара-көрсөтҥҥ катары 

оорулууга жана анын ҥй-бҥлөсҥнө ДМД 

ооруулууларында пайда болуусу мҥмкҥн 

болгон социалдык проблемаларга жана 

тҥнттҥккө каршы кҥрөшҥҥ боюнча кҥрөшҥҥ 

боюнча көрсөтҥлгөн арекеттерди айта алабыз. 

Оң таасирин тийгизген жана идеалдуу /ҥлгҥ 

болчуу социалдык колдоолор – ДМД 

ооруулууларын өз теңдҥҥ курдаштары менен 

бирге окута алуу, спорттук олимиадаларга жана 

лагерлерге катыштыра алуу, ҥйрөтҥлгөн иттер 

менен мамиле кылдвруу жана ошондой эле 

интернет аркылуу ушул эле ооруу менен 

ооруган башка кишилер менен байланыш 

курдуруу ж.б.у.с. иш арекеттер болуп 

эсептелет. 

Окууда жана иш аракеттеринде чыга турган 

потенциалдуу маселелерди – баланын булчуңдарына 

зыян келтирчҥҥ (мисалы, дене тарбия сабагына 

катышуу) же болбосо баланын тез чарчашына жана 

энергиясынын бат коротуусуна себеп болчуу (узак 

жердеги тамактануучу жайга барын келҥҥ) ошондой 

эле коопсуздукка байдланыштуу (короодогу оюндар) 

маселелерди-  чечҥҥ ҥчҥн атайын жеке кишиге 

ылайыкташкан окуу планын тҥзҥҥ керек. 

Мектептегилердин ДМД ооруулууларынын 

проблемалары тууралуу маалыматтары барбы же жокту 

такташтырыңыз.  Алар менен өзҥңҥз билген 

маалыматты бөлҥшҥңҥз. Өзгөчө муктаждыктары бар 

(майып) балдар менен алектене турган бир киши менен 

сҥйлөшҥҥңҥздҥ улантыңыз. Мындай келечекке 

багытталган мамиле ДМД ооруулууларынын 

нормалдуу социалдык катнаштарга, келечектеги билим 

алуусуна жана ишке туруусуна даярдайт. Ошондуктан 

мектептеги муктаждыктарына толук кандуу көңҥл 

буруу абзел!Өз алдынча (өзгөчө даарылануу боюнча) 

алган чечимдерин мактап, колдоо көрсөтҥңҥз. Бул 

анын келечекте өз алдынча жашоосу ҥчҥн аба менен 

суудай керек.    

 

 
 
 

 
 
 

 
. 

 

Психосоциалдык терапияда көйгөйлҥҥ маселелерди жана дарыгердин кийлигишҥҥсҥнҥн эртерээк башталуусуна 

көңҥл буруу керек. Негизинен  бул маселелер жалпы элге колдонулган дарылоо ыкмалары менен эле дарыланат. 

Бул болсо мындай маселелер чыкканда жардам көрсөтҥҥгө умтулуу маанилҥҥ экендигин билдирет 

 
10-ТИРКЕМЕ 

 

 Тилге байланыштуу оорууларды дарылоо 

 ДМД  менен ооруган балдарда тилинин 

өнҥгҥҥсҥндө кечигҥҥ, кыска мөөнөттҥк 

оозеки эске сактоосу жана 

фонологиялык иштеп чыгуусунда 

кемчилдиктер жана ошондой эле акыл 

эсинин (интеллектинин) төмөн болушу 

(IQ), окуу жөндөмдҥҥлҥктөрҥн кээ бир 

жаатында бузуулуулар сыяктуу 

сҥйлөөсҥ  боюнча кемчиликтер болору 

илимий тҥрдө далилденген. 

  ДМД менен ооруган эркек балдардын 

тилинини кеч чыгышы ошол жаштагы 

кадимки соо эркек балдардын тилинин 

чыгышына салыштырмалуу нормалдуу 

көрҥнҥш катары көрҥнөт. Тилдин 

пайда болушу жана өнҥгҥшҥндөгҥ 

айырманы бала кичинекей кезинде эле 

байкоого болот. Мындай 

кемчилдиктердин пайда болушун 

купулдук менен көңҥл буруп байкап, 

көңҥл буруп, ошондой эле убагында 

оңдоого арекет кылуу керек. 

 Балаңыздын сҥйлөө кемчилдиги бар же 

жок экендигин текшерип көрҥп, атайын 

даарылоо курсун белгилеп берҥҥ ҥчҥн 

ошол жааттагы (атайын) адисттерге 

кайрылыңыз. 

 Сҥйлөө процессине жана тыбыштарды 

чыгарууга катышкан булчуңдарды 

өнҥктҥрҥҥчҥ көнҥгҥҥлөр  ДМД менен 

ооруган эркек балдарга да жана 

ошондой эле сҥйлөө процессине 

катышкан булчуңдарынын иштөөсҥ  

 

 
начардаган же болбосо сҥйлөөсҥ так болбой   бараткан башка 

кишилерге да пайдалуу жана зарыл болуп эсептелет. 

 Улуу оорулууларга толуктоочу даарылоо жолдору 

колдонулуусу абзел. Эгер ДМД  менен ооруган адамдын 

/оорулуунун сөздөрҥ сҥйлөө процессине катышкан дем 

алуу булчуңдарындагы жана ҥндөгҥ жетиспестиктердин 

айынан тҥшҥнҥксҥз болуп баратса сҥйлөө көнҥгҥҥлөрҥ 

жана сҥйлөөнҥ кҥчөтҥҥ жолдору колдонулуш керек. 

Жасалма сҥйлөө апаратынын (ЖСА) колдонулуусу 

ҥнҥнҥн кҥчҥ кысылып, азайып калган бардык чоң 

кишилер ҥчҥн зарыл болушу мҥмкҥн. 
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11 ХИРУРГИЯЛЫК ДАРЫЛООГО КӨРСӨТКҮЧТӨР  

 
Жалпы анестезия колдонулушу керек болгон ДМДга 

байланыштуу (мисалы, булчуңдан биопсия алуу, 

контрактура, омуртка же гастростомиянын 

операциясы) жана байланышсыз (мисалы, шашалыш 

хирургиялыр абалдар) бир топ жагдайлар бар. Коопсуз, 

ишенимдҥҥ операция ҥчҥн сөзсҥз тҥрдө эске алына 

турган бир топ маселелер бар. 

Операция жанан андан кийинки даарылоо процесси 

кызматкерлеринин бардыгы даарылоонун бардык 

баскычтарындагы иштерди камсыздандыра ала турган 

жана ДМД оорулууларынын өзгөчөлҥктөрҥ менен 

жакындан тааныш болгон бейтапканада өткөрҥлҥш 

керек. Мындан сырткары, операция учурунда стероид 

колдонгон ооруулууларды  “стрессордук стероид”  

менен камсыздандыруу керек. 

 

Операциянын коопсуздугу жана 

ийгиликүү өтүүсү үчүн керектүү 

анестетикалар жана башка маселелер 
 

  ДМД оорулууларына анестезия колдонуу 

татаал экендигине байланыштуу аларга атайын 

сунуштар - венага жасала турган жалпы 

анестезия жана ошондой эле колдонулбоочу 

даары дармектердин тизмеси -  иштелип чыкты. 

 Татаал операция учурларында, мисалы 

спондилодез сыяктуу хирург менен 

анестезиолог колдо бар болгон бардык 

технологиялык каражаттарды колдонуш керек. 

Негизги документтен бул тууралуу так 

маалымат ала аласыздар 

 

 Так маалыматты негизги колдонмодон 

алсаңыздар болот. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Бул балалык кам көрҥҥлөрдөн бойго жеткен өз 

алдынча атуулдукка өтҥҥ программасынын бир бөлҥгҥ 

катары болуш керек.    

Социалдык жана илимий жөндөмдөрҥн өнҥктҥргөнгө 

жардам бериңиз. Анткени булар иш табуусун 

жеңилдетет андан сырткары булар чоң инсандын 

кҥнҥмдҥк катардагы иш-аркетинини бир бөлҥгҥ болуп 

эсептелет. ДМД менен ооруган балдарга мындай 

колдоо көрсөтҥҥ алардын өз максаттарын ишке 

ашыруусун жеңилдетет. 

Палатада даарылоо ооруусун азайтуу жана 

жашоосунун сапатын жакшыртуу жана жеңилдетуу 

ҥчҥн керек. 6-тиркемедеги  сунуштарга кошумча 

катары айта кетсек: палатада даарылоо оруулууларга 

эмоцианалдык жана жан дҥйнөлҥк жактан колдоо 

көрсөтөт, ҥй-бҥлөлөрдҥн даарылоонун максатын 

тҥшҥнҥшҥнө өбөлгө тҥзөт, даарыгерлер менен ҥй-

бҥлөлөрдҥн арасында кандайдыр бир мамиле пайда 

кылат, ощондой эле алар менен кайгысын кошо 

бөлҥшҥҥ сезимин ойготот. 

 

Психотерапия жана даарылар менен 

даарылоо   
 

Бир канча белгилҥҥ психотерапиялык даарылоо 

жолдору бар. Алар – ата-эненин баланын 

тартипсиздиги менен кантип кҥрөшҥҥсҥ тууралуу 

билим берҥҥ, жеке жана ҥй-бҥлөлҥк терапия, 

тартипсиздикти даарылоо жолдору. Жҥрҥш-турушту 

анализдөө аутизм менен коштолчуу кээ бир 

тартипсиздиктер менен кҥрөшҥҥгө жардам берет. 

Кээ бир балдар жана чоңдор эмоцияналдык жана 

жҥрҥш-туруштук проблемалардан жазылып берилген 

даарыларды ичҥҥ менен кутула алышат. Бул даарылар 

депрессиялык абалдарга, агрессияга, обсессивдик-

компульсивдик абалга жана көңҥл буруунун 

жетишсиздиги жана гиперактивдҥҥлҥк синдромуна 

каршы  атайын көзөмөл менен колдонулуусу керек. 
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Көңүл бургула: 

1. Анестезияда дайыма коркунуч 

болот. Бирок ДДМДагы өзгөчө 

жагдайларда анестезияны кылдаттык 

менен колдонуу, мисалы венага 

жалпы анестезия берҥҥ жана 

сукцилинхолин колдонбоо аркылуу 

маселени чечҥҥгө болот. 

2. Хирургиялык жол менен даарылоодо 

жҥрөк менен өпкөнҥн талаптагыдай 

текшерилҥҥсҥ маанилҥҥ 

3.  Врачтардын баардыгынын ДМД 

тууралуу, анын сиздин балаңызга 

колдонулуучу бардык даарылоо 

жолдуру тууралуу маалыматтары 

бар экендигин такташтырыңыз. 



  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Жүрөктүн функциясы боюнча көңүл 

бурулушу керек болгон жагдайлар 
 

 Жалпы анестезиядан мурда ЭКГ жана 

ЭхоКГдан өткөрҥҥ абзел. 

 Эгер оорулуунун акыркы текшерҥҥдөн 

өткөндҥгҥнөн 1 жылдан ашык убакыт өткөн 

болсо же патологиялык өзгөрҥҥлөр байкалган 

учурда да  жогоруда айтылган текшерҥҥлөрдҥн 

өтҥшҥ керек. 

 

Дем алуу функциясы  боюнча көңүл 

бурулушу керек болгон жагдайлар 
 

  ДМД менен ооруган оорулуулардын дем алуу 

функциясы  боюнча проблемалары болсо да, 

атайын чаралар колдонуу операциянын 

коопсуз өтҥшҥнө өбөлгө тҥзҥшҥ мҥмкҥн, 

ошентсе да белгилҥҥ өлчөмдө коркунуч болот. 

Мындай жагдайда эң маанилҥҥ нерсе  - 

оорулууну операциядан мурда ДМД боюнча 

билими жана маалыматы бар медициналык 

борбордо текшерҥҥдөн өткөрҥҥ. Ошондой эле 

адистерди операциянын алдында өпкөнҥн 

неинвазивный вентиляция -сына, жөтөлдҥн 

стимулирование-сине жана  атайын  

вмешательсто лорго кыскача даярдоо пайдалуу 

болушу мҥмкҥн. 

 ДМД менен ооруган оорулуулардын 

операциясына сөзсҥз тҥрдө физиотератевттер 

катышыш керек. 

 Пландаштыруу, профилактикалык 

текшерҥҥдөн өткөрҥҥ жана коркунучтун 

азайтылышы ДМД менен ооруган 

оорулуулардын операциясынын коопсуз 

өтҥшҥнҥн ачкычы болуп эсептелет 
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Дем алууга байланыштуу малелелер  
 

Дем алуу органдарын тынымсыз текшертип, эң акыркы 

анализдерин жазып, жаттап жҥрҥңҥз (мисалы өпкөнҥн 

форсирленген көлөмҥ - ӨФК). Бул маалымат балаңыз 

катуу ооруп калганда анын абалын жакшылап 

анализдөөдө кереги тийет. 

 Дем алууга байланыштуу негизги коркунучтар 

ӨФК менен жөтөлдҥн кҥчҥ азая баштаганда 

пайда болот. 

 Бронхтордун дренажына талап туулушу мҥмкҥн. 

 Же жөтөлгөн учурда жардам керек болушу 

мҥмкҥн  

 Балким, антибиотиктерге талап туулушу мҥмкҥн. 

 Өпкөнҥн жасалма вентиляциясына муктаждык 

туулушу мҥмкҥн. 

Инфекция учурунда кошумча жардам талап кылуучу дем 

алуунун бузулуу коркунучу дем алуу функциясы 

чектелген оорулууларда көбҥрөөк пайда болот.  Дем 

алуу булчуңдарынын функциясы бузулган 

оорулуулардын организминде көмҥркычкыл газдын 

көбөйҥп кетпеши ҥчҥн опиат жана башка ооруу 

азайтуучу даарылардын колдонулушуна ошондой эле 

өпкөгө жасалма  

 
жол менен вентиляция кылбай туруп  кычкылтек 

колдонулушуна кылдаттык менен көңҥл буруу керек. 

Эгер пациент өпкөсҥ ҥчҥн тҥнкҥ инвазивдик 

вентиляцияны мурдатан эле колдонуп жҥргөн болсо, 

катуу ооруган учурда да бул аппаратты колдонуусуна 

шарт тҥзҥп бериш керек. Аппаратка 

туташтырылгандар ҥчҥн болсо, даарыгерлер мҥмкҥн 

болушунча тездик менен көмөк көрсөтҥҥлөрҥ керек. 

Өзҥңҥздө  өпкө ҥчҥн жасалма вентиляция аппараты 

(же ушул сыяктуу башка аппарат) бар болсо, эң 

жакшысы өзҥңҥз менен кошо бейтапканага ала баруу 

болуп эсептелет. 

Жүрөктүн функциясы  

Жҥрөктҥн функциясынын эң акыркы анализдерин 

(мисалы ӨФК), колдонулган даары дармектер 

тууралуу маалыматты, балаңыздын кардиологу 

тарабынан көзөмөлдөнҥп турган координаттарды 

дайыма жаныңызда алып жҥрҥшҥңҥз шарт. 

Өзгөчө жҥрөк ритминин бузулгандыгы жана 

кардиомиопатиянын пайда болгондугу тууралуу 

маалыматтарды жаныңызда алып жҥрҥңҥз.Ошондой 

эле хирургиялык даарылоо учурларында  

анестетиктерди колдонуу жана оорууну азайтуучу 

даары дармектердин колдонулу коркунуч туудурарын 

дайыма эске алуу керек. 

 

12  ШАШЫЛЫШ ЖАРДАМ МАСЕЛЕЛЕРИ 

 
Эгер дароо бейтапканага бара турган абалга тҥшҥп 

калсаныз төмөндөгҥ факторлорго көңҥл буруңуз:  

 

 Кабылдама бөлҥмҥндөгҥ кызматкерге ДМД 

диагнозу бар экендигин,  даарыланып жаца 

аны, дем алуусунда же жҥрөгөндө проблемалар 

болсо аларды  жана ошондой эле  баланыздын 

текшерген кишилер (докторлор же 

медайымдар) тууралуу билдириңиз. 

 Көпчҥлҥк адисттер ДМДны дарылоонун 

потенциалдуу жолдорун билбегендиктен жеке 

божомолуңузду, оорунун жҥрҥшҥ жана 

болжолдогон жашоо шарты тууралуу маалымат 

беришиңиз зарыл 

Стероиддер  

Ҥзгҥлтҥксҥз стероид колдонгондугу тууралуу 

маалымат бериңиз. Врачка балаңыздын стероид 

колдонорун, ошондой эле ортодо ҥзгҥлтҥккө учураткан 

болсо аны да билдириңиз. 

 Стероиддер стресс менен реакцияга кирип 

кетиши мҥмкҥн. Ошондуктан эгер ҥзгҥлтҥксҥз 

стероид колдонгон оорулуу өзҥн начар/жаман 

сезип бараткан болсо кошумча стероид 

колдонуу керек болот. 

 Стероиддер ашказанда жара пайда болуу 

коркунунчун көбөйтҥшҥ мҥмкҥн. 

 Кээде мындан башка да кошумча оорууларга 

себеп болушу мҥмкҥн. 

Сөөктүн сынышы 
 

ДМД менен ооруган балдар сөөктҥн сынышы боюнча 

жогорку коркунучта турушкандыктан кыймыл-арекети 

чектелген оорулуу балдар ҥчҥн сөөктҥн сынышы 

алардын жашоо щартын аябай катуу терс таасирин 

тийгизет. Физиотерапевтиңизге ошондой эле 

жанындагы башка мед кызматкерлерге сынык бар 

экендигин айтыңыз. Анткени алар бул маселени хирург 

менен талкуулоосу керек. 

 

 Операциялык даарылоо – негизинен 

ооурулуунун кыймылдоо жөндөмдҥҥлҥгҥн 

сактап кала турган сынык бутту гипстөөгө 

караганда эң жакшы чечим болуп саналат. 

 Операциядан кийин бала мҥмкҥн болушунча 

эрте бутуна туруп кетиши ҥчҥн 

физиотерапевттин колдоосу өтө маанилҥҥ. 

 Эгер сынык омурткага тийип өткөн болсо 

жеткен болсо ал белде  оору пайда кылат. Бул 

учурда талаптагыдай даарылоо ҥчҥн ортопед-

физиотерапевт менен эндикринологдун 

жардамы талап кылынат (6- бөлҥмдҥ караңыз). 

 

Көңүл бургула: 

1. ДМД тууралуу тез жардам 

борборундагы терапевтке караганда сиз 

өзҥңҥз көбҥрөөк билесиз. 

2. Терапевтке же медицина айымына 

балаңыздын стероид колдоноорун 

билдириңиз. 

3. Балаңыздын сөөгҥ сыңган болсо, 

алардын (тез жардам борборундагы 

даарыгерлердин) сиздин 

физиотерапевтиңиз менен кеңешҥҥсҥн 

өтҥнҥңҥз. 

4. Эгер кычкылтектин деңгээли тҥшҥп 

баратса терапевт ага кычкылтек же 

болбосо седативдик дармектер кошумча 

берип кылдаттык менен мамиле кылыш 

керек. 

46 47 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кыскартуулар тизмеси 

АНГЛ. КЫРГ.  АНГЛ.  КЫРГ.  
ACE АӨФ Ангиотензинди өзгөртҥҥчҥ фермент 

(АӨФтин ингибиторлору кан 

басымы жогору болгон учурларда 

колдонулат) 

KAFOs ТКАО Тизе-кызыл ашык ортездери 

(басууга жөндөмсҥз болуп 

калган учурларда керек болгон 

узун бут шиналары) 

ADHD   КБЖжГ Көңҥл буруунун жетишсиздиги 

жана гиперактивдҥҥлҥк  
kg кг килограмм 

ADL КК Кҥнҥмдҥк кыймылдуулук  L л литр 

AFOs КАО Кызыл ашык ортездери (кызыл 

ашыкты бекем кармаган шиналар)  
LVEF СКАЧФ Сол карынчанын айдап чыгуу 

фракциясы 

ALT АЛТ аланин-аминотрансфераза mg мг миллиграмм 

AST АСТ аспартат-аминотрансфераза nmol нмоль наномоль 

BP КБ кан басымы NSAIDs СЭДКД Стероиддик эмес дҥҥлҥгҥҥгө 

каршы дарылар (ооруну азайтуу 

ҥчҥн колдонулган дарылар 

мисалы, ибуфен) 

CDC ОААжК ооруларды алдын алуу жана 

көзөмөлдөө борборлору (АКШдагы 

негизги коомдук саламаттыкты 

сактоо борборлору) 

OCD КККАС Кайра кайра кайталоо 

абалданынын синдрому  

CK КК Креатинкиназа (ДМД жана башка 

булчуң дистрофиялырында канда 

жогорку деңгээлде кездешкен 

фермент) 

TA АТ Ахиллес тарамышы 

DEXA ЭРА Экиэнергетикалык рентген 

абсорциометриясы (сөөктөрдҥн 

бекемдигин текшерген изилдөөлөр) 

– DXA деп да аталат. 

TB КУ Кургак учук  

DMD ДМД 

(ДБД) 

Дҥйшөндҥн булчуң  дистрофиясы 

(миодистрофиясы) 
VOCA ЖТА  Жасалма тил аппараты  

EGG ЭКГ электрокардиограмма (жҥрөк 

ритмин текшерген негизги изилдөө) 
   

FVC ӨФК Өпкөнҥн форсирленген көлөмҥ     
GC ГК глюкокортикоид    
IV в/и Вена ичине    

 
 
 

Колдонулган терминдердин тизмеси 
A 
Anterior spinal fusion- 
Алдыңкы спондилодез 

Алдынкы кҥрҥҥ жолу менен сколиозду дарылоо 
Aspiration pneumonia 
Аспирациядан болгон пневмония 

Өпкөгө ашказандагы тамактын бактериялары 

кетип калгандын  же болбосо аларга болгон 

сезгичтиктин негизинде пайда болгон пневмония 
Atelectasis 

Өпкөнҥн коллапсы 

Өпкөнҥн аба менен толук толбогон абалы 
 
B 
Baseline 

Алгачкы деңгээл 

Башка изилдөөлөрдҥн баштапкы салыштыруу 

баскычы 
BiPAP  

Би-АПБ  

Би-эки жактуу; АПБ- абанын позитивдҥҥ басымы 
Body Mass Index 

Дененин салмагынын индекси 

кг менен өлчөнгөн салмакты метр менен өлчөнгөн 

узундуктун квадратына бөлгөн формула менен 

чагылдырылган салмак менен бойдун катнашы.   

C 
Cardiomyopathy 

Кардиомиопатия  

Жҥрөк булчуңунун функциясынын начарлашы 
Cobb angle 

Коббдун бурчу  
Омуртканын рентгенограммасы боюнча 

сколиоздун бурчун аныктоо 
Contractures 

Контрактура  
Муундун иштебей катып калышы 
Cushingoid features 

Кушингоид белгилери  
Беттин тегерек, ай сымал болуп семирип кетҥҥсҥ, 

бул көбҥнчөсҥ стероидди ичкен бейтаптарда 

кездешет. 
 
D 
Depolarising muscle relaxants 

Деполяризациялоочу миорелаксанттар  

Деполяризацияланган булчуңдардын 

рецепторлоруна таасир берҥҥ менен булчуң 

тонусун жогорулаткан дарылар. 
DEXA 

Кыскартууну кара  
Dysphagia 

Дисфагия 

Жутуунун бузулуусу 
 
Dystrophinopathy 

Дистрофинопатия 

Дистрофин генинин бузулуусунан келип чыккан 

тҥрдҥҥ абалдарды тҥшҥндҥрҥҥ ҥчҥн колдонулган 

термин (Дҥйшөндҥн булчуң дистрофиясы, 

Беккердин булчуң дистрофиясы) 
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E 
Eccentric Exercises 

Эксцентрдик көнҥгҥҥлөр - 

Өйдөгө чыккан же тепкичтен ылдыйга тҥшкөн 

көнҥгҥҥлөр 
Electrocardiogram (ECG) 

Электрокардиограмма (ЭКГ) - 

Жҥрөк булчуңунун электрдик активдҥҥлҥгҥн 

текшерҥҥ ҥчҥн колдонулган ыкма 
Echocardiogram (“echo”) 

Эхокардиограмма (ЭхоКГ)- 

Жҥрөктҥн тҥзҥлҥшҥн текшерҥҥчҥ ыкма бул 

жҥрөктҥн ультраҥндҥк текшерҥҥсҥ деген ат менен 

да белгилҥҥ жана жҥрөктҥн булчуңунун 

жыйрылуусу жөнҥндө маалымат берет.   
Electromyography 

Электромиография - 

Булчуңдардан берилген электр сигналдарын 

өлчөгөн ыкма, бул болсо булчуң же нервдин 

оорунун себеби болгондугун аныктап берет 
Etiology 

Этиология - 

Оорунун себеби 
 
F 
Forced Vital Capacity 

Өпкөнҥн форсирленген жашоолук көлөмҥ - 

Терең дем алуудан кийинки терең дем 

чыгаруудагы абанын көлөмҥ 
 
G 
Gastritis/gastresophageal reflux 

Гастрит/ ашказан-кызыл-өңгөч рефлюксу – 

Кызыл-өңгөчтөн ашказанга өткөн булчуң өз 

алдынча жыйрылып, же жакшы жабылбаган учуру 
Gastrostomy 

Гастротомия- 

Жасалма тҥтҥкчөнҥ (ашказан тҥтҥкчөсҥн) коюу 

ҥчҥн ашказанды хирургиялык жол менен тешҥҥ 

Germline mosaicism 
Гермитивдик мозаика – 

Гонададагы гаметага айлануучу клеткалардын 

абалы (жумуртка клеткалары жана 

сперматозоиддер генетикалык жактан ар тҥрдҥҥ 

болгон кеткалардын араашмасынан турат). 
Glucose intolerance  

Глюкозага болгон толеранттуулуктун бузулуусу –  

Инсулинге резистентҥҥ болгон диабетке чейинки 

абалды аныктайт. 
Gowers’ maneuver/sign 

Говерстин ыкмасы –  

Сандардын жана балтырдын ҥстҥнкҥ жагынын 

булчуңдарынын алсыздыгы. Ал бул 

булчуңдандын алсыздыгынын айынан жерден 

турган учурда буттарын кең коюп, колдору менен 

сандарына таянып кыйынчылык менен турган 

абалын сҥрөттөйт. Бул симптом ДМД сында жана 

аталган бучуңдардын алсыздыгына алып келген 

абалдарда кездешет жана Говерстин ыкмасы деп 

да аталат.   
 
H 
Holter 

Холтердин ыкмасы –  

ЭКГ ны амбулатордук шарттарда 24 сааттын 

ичинде жазуу ҥчҥн колдонулган ыкма. 
Hypercapnia 

Гиперкапния –  

Кандагы көмҥртек диоксидинин жогорку деңгээли 
Hypertension 

Гипертензия - 

Кан басымынын жогорулашы 
Hypoventilation 

Гиповентиляция – 

Дем аууда вентиляциялык кызматтын төмөнкҥ 

деңгээлдеги эффективдҥҥлҥгҥ 
Hypoxemia 

Гипоксемия – 

Кандагы кычкылтектин өлчөмҥнҥн аздыгы  
 I 
Immunoblotting 

Иммуноблоттинг- 

Бучуңдардагы дистрофиндин санын өлчөөнҥн 

ыкмасы 
Immunocytochemistry 

Иммуноцитохимия- 

Булчуңду микроскоптон карап изилдөө жана 

дистрофиндин санын көрҥҥ ыкмасы. 

 
K 
Knee adductors 

Тизени алып келгич булчуңдар – 

Эки тизени бири-бирине жакындатып алып 

келҥҥчҥ булчуңдар 
Kyphoscoliosis 

Кифосколиоз – 

Омуртканын эки жакка карай кыйшайып кетҥҥсҥ 

(сколиоз) жана алдыга аркага көп ийилип кетҥҥсҥ 

(кифоз) 
 
M 
Malignant Hyperthermia-like reaction 

Коркунучтуу гипертермияга окшогон реакциялар – 

Температуранын жогорулашына жана жашоого 

коркунуч пайда кылган анестезияга болгон 

реакция 
Myoglobinuria 

Миоглобинурия – 

Заарада (уринде) миоглобиндин болушу (заара 

составында булчуңдардын ажыроосунан бөлҥнҥп 

чыккан заттардын болгондугунан кока-коланын 

тҥсҥндөй болуп калат) 
O 
Osteopenia/osteoporosis 

Остеопения/остеопороз – 

Сөөктөгҥ минералдык заттардын тыгыздыгынын 

азайышы. 
Oximetry 

Оксиметрия – 

Тери аркылуу кандагы кычкытектин өлчөмҥн 

аппарат менен өлчөө 
P 
Palpitations 

Пальпитация- 

Жҥрөктҥн тез каккандыгын сезҥҥ 
Pelvic obliquity 

Жамбаштын кыйшаюусу  

Жамбаштын туура эмес абалы: быр жакка 

кыйшаюусу же төмөндҥп кетҥҥсҥ 
Prophylaxis 

Профилактика-   

Алдын алуу 
R 
Rhabdomyolysis 

Рабдомиолиз 

 
 

Булчуңдун некрозу 
 
S 
Scoliosis 

Сколиоз – 

Омуртканын кыйшайып кетҥҥсҥ 
T 
Tanner stage 

Таннер баскычы – 

Сырткы биринчи жана экинчи жыныстык 

(көкҥрөктҥн, жамбаштын чоңдугу, тҥктөрдҥн 

пайда болушу сымал) белгилердин негизинде 

пубертаттык өсҥҥнҥ аныктоо 
Tenotomy 

Тенотомия – 

Тарамышты кесҥҥ 
Thrombolitic events 

Тромболитикалык кубулуштар – 

Кан тамырда кандын уюп калышы (тромб) жана 

анын ҥзҥлҥп, кан агымы менен башка бир кан 

тамырга агып барып аны тосуп калышы 
Tinea 

Лишай – 

Теринин микробдук инфекциясы 
Tracheostomy 

Трахеостома – 

Дем алуу жолдорун ачуу ҥчҥн хирургиялык жол 

менен трахеяны тешҥҥ 
V 
Varus 

Варус – 

Таман булчуңдарынын алсыздыгынан анын 

кыйшайып кетҥҥсҥ 
 
Volume recruitment 
Алуунун көлөмҥ- 

Өпкөнҥн көлөмҥн чоңойтуу ҥчҥн аппарат менен 

абанын өлчөмҥн көбөйтҥҥ. Мындай аппарат катары 

Амбу кабы колдонулат, ошондой эле вентиляторлорду 

да  пайдаланса болот.  

 

Videofluoroscopic study 
Видеофлуоскопиялык изилдөө- 

Тамак-кулкундун өзгөчөлҥгҥн, өлчөмҥн жана 

жутуунун проблемаларын  көрҥҥ ҥчҥн колдонулган 

аппарат. Рентген сҥрөтҥ бала тамакты жуткан мезгилде 

тартылып алат.  
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