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പേശീ പ ോഗങ്ങൾ അഥവോ മപയോേഥീസ് അസ്ഥികളുടെ പേശികടളയോണ് 

ബോധിക്കുന്നത്, ചില ിൽ ഹൃദയത്തിൻടെ പേശികടള ബോധിക്കുന്നതോയുും കോണോും. 

ഇതു വളട  അേൂർവമോയി കോണടെെുന്ന പ ോഗമോണ്. ഏതു പ്േോയത്തിലുും ഇവ 

ബോധിക്കോും. 

 

പേശീ പ ോഗങ്ങൾ സോധോ ണയോയി കോണടെെുന്നത് കകകോലുകളിടല 

ബലക്ഷയമോയിട്ടോണ്. പേശീ പ ോഗികൾക്്ക ഇ ുന്നിെത്ത് നിന്ന് എഴുപന്നൽക്കോനുും 

ടെെ് കയെോനുും നെക്കോനുും ബുദ്ധിമുട്്ട അനുഭവടെെുന്നു. അവർ േതിവോയി വീഴോൻ 

സോധയതയുണ്ട്. കകകൾക്്ക ബലക്ഷയും ഉണ്ടോകുന്നപതോടെ അവർ കകകൾ 

ഉയർത്തോനുും വസ്തു ക്കൾ േിെിക്കോനുും കഷ്ടടെെുന്നു. ചില പ ോഗങ്ങളിൽ കഴുത്ത്, 

പദഹും, മുഖും, ശവപസോച്ഛ്വോസും എന്നിവയുടെ പേശികളുും ബോധിക്കടെെുന്നു. 

പവദനയ്ക്കു േുെടമ, പകോച്ചിവലിക്കൽ, പേശികൾ ഉെച്ചു പേോകുന്ന അവസ്ഥ 

എന്നിവയുും ഇതിൻടെ ലക്ഷണങ്ങളോണ്. 

 

പപ്സ്രോക്്ക, ഡിസ്ക് പ ോഗങ്ങൾ, ഡയബറ്റിക് നയൂപെോേതി, മയസ്തനിയ പ്ഗോവിസ് തുെങ്ങിയ 

തലപച്ചോെിടനയുും നടട്ടല്ലിടനയുും ഞ ന്പു കടളയുും ബോധിക്കുന്ന പ ോഗങ്ങടളയുും 

പേശീ പ ോഗങ്ങടളയുും പവർതി ിച്ചെിപയണ്ടതോണ്. 

 

പേശീ പ ോഗങ്ങളിറെ വിഭോഗങ്ങൾ: 

 

പേശീ പ ോഗങ്ങൾ പ്േധോനമോയുും  ണ്ടു ത ത്തിലോണുള്ളത്  

 ജനിതകും 

 ആർജ്ജിച്ചവ 

 

ജനിതക പേശീ പ ോഗങ്ങൾ 

 

പേശികളുടെ ഘെന, സപകോചും, ചയോേചയും എന്നിവ പ ഖടെെുത്തുന്ന ജീനുകളിൽ 

ഉണ്ടോകുന്ന തക ോെുകൾ ആണ് ജനിതക പേശീ പ ോഗങ്ങൾ ആയി മോെുന്നത്. ഏറ്റവുും 

സോധോ ണയോയി കണ്ടു വ ുന്ന പേശീ പ ോഗും മസ്കു ലോർ ഡിപപ്സ്രോഫിയോണ്. 



പേശികളുടെ കഫബെുകൾ നശിക്കുന്നപതോടെ േതിടയ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒ ു 

കൂട്ടും  പേശീപ ോഗങ്ങൾ ബോധിക്കുന്നു, 

 

ഡയൂടെൻ മസ്കു ലോർ ഡിപപ്സ്രോഫി, ഫോസിപയോ സ് കയോേ് പലോ ഹയൂമെോൾ മസ്കു ലോർ 

ഡിപപ്സ്രോഫി, മപയോട്ടണിക് ഡിപപ്സ്രോഫി, ലിുംബ് ഗിർഡിൽ മസ്കു ലോർ ഡിപപ്സ്രോഫി, 

ജന്മനോ ഉണ്ടോകുന്ന മസ്കു ലോർ ഡിപപ്സ്രോഫി എന്നിവയോണ് സോധോ ണയോയി കണ്ടു 

വ ുന്ന ഡിപപ്സ്രോഫികൾ. പ ോഗത്തിൻടെ കോ ണും പ ോഗിയുടെ ജീനുകളിലോണ് 

എന്നോണ് ജനിതകും എന്നതു ടകോണ്ടുപേശിക്കുന്നത്. മടറ്റോ ു ബന്ധുവിന് പ ോഗും 

ഉണ്ടോവണും എന്ന് ഇത് അർത്ഥമോക്കുന്നില്ല. ചില ജനിതക മോറ്റങ്ങൾ േുതുതോയി 

ഉണ്ടോകോവുന്നതുമോണ്. മിക്ക ജനിതക പ ോഗങ്ങൾക്കുും പ ോഗും പഭദമോക്കുന്ന 

ചികിത്സയില്ല, േക ും, ലക്ഷണങ്ങളുടെ ടതെോെിയിലൂടെയുും േുന ധിവോസ 

പ്േപ്കിയകളിലൂടെയുമോണ് േ ിേോലിക്കടെെുന്നത്. ജീൻ പമോഡിഫിപക്കെൻ, 

പമോളികയുലോർ ടമക്കോനിസും എന്നിവയിൽ േ ീക്ഷണും നെന്നു ടകോണ്ടി ിക്കുന്നു. 

 

ആർജ  ജിച്ച പേശീ പ ോഗങ്ങൾ 

 

ഇത്ത ും പേശീ പ ോഗങ്ങൾ, പേശികളുടെ അണുബോധ, േഴുെ്, വിെബോധ എന്നിവ 

കോ ണും ഉണ്ടോകുന്നു. ഇവയിൽ മിക്കവയുും ചികിത്സിച്ചു 

പഭദടെെുത്തോകുന്നതോടണകിലുും, ചില പ ോഗങ്ങൾക്്ക വയലട  കോലും നീണ്ടു 

നിൽക്കുന്ന ചികിത്സ ആവശയമോയി വ ുന്നു. 

 

പ ോഗനിർണയും 

പേശീ പ ോഗങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനു, പ ോഗിടയ പന ിട്്ട േ ിപശോധിക്കുക.  ക്ത 

േ ിപശോധന, ഇലപപ്്രോമപയോപ്ഗഫി (ഇ.എും.ജി.), മസിൽ ബപയോപ്സി, ജനിതക 

േ ിപശോധനകൾ എന്നിവയുടെ സഹോയവുും പതെോവുന്നതോണ്. 

 

പേശീ പ ോഗങ്ങള റെ േ ന ധിവോസും 

 

പേശീ പ ോഗങ്ങളുടെ േുന ധിവോസത്തിൽ തോടഴ േെയുന്ന പ്േശ്നങ്ങളോണ് പന ിപെണ്ടി 

വ ുന്നത് 

 

1. ചലനത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്്ട 

2. കകകളുടെ ബലക്ഷയും 

3. പകോൺപ്െക്ച്ചർസ് 



4. നടട്ടല്ല്-സന്ധി പ്േശ്നങ്ങൾ 

5. ശവസിക്കോനുള്ള ബുദ്ധിമുട്്ട 

6. വിഴുങ്ങോനുള്ള ബുദ്ധിമുട്്ട 

7. ഹൃപപ്ദോഗങ്ങൾ 

8. അസ്ഥിപ ോഗങ്ങൾ 

 

ബെഹീനതയ റെ േ ിേോെനും 

 

കോലുകളിടല ബലക്ഷയും ചലനക്ഷമത കുെക്കുകയുും, കകകളിടല ബലക്ഷയും 

പ്േവർത്തനങ്ങൾ  കുെയ്ക്കുകയുും  കഴുത്തിൻടെയുും പദഹത്തിൻടെയുും സന്തുലനും 

നഷ്ടടെെുന്നു. 

 

ചുറ്റുേോെുകളുമോയുള്ള അനു ൂേീക ണത്തിനു പവണ്ടി  ഉയ മുള്ള െൂൾ/കപസ  

ഉേപയോഗിക്കുക, പെോയ് ടലറ്റിൽ സഹോയത്തിനോയി കമ്പി/ ഹോൻഡിൽ ഘെിെിക്കുക, 

വപ്സ്ത ധോ ണത്തിൽ മോറ്റും വ ുത്തുക, ടച ുെ്/െൂസ് എന്നിവയിൽ മോറ്റും വ ുത്തുക. 

േോപ്തങ്ങളുും മറ്റു വസ്തു ക്കളുും മോറ്റും വ ുത്തി ഉേപയോഗിക്കുക. ചില ആവശയങ്ങൾക്്ക 

പ്േപതയക ഉേക ണങ്ങൾ തടന്ന അനു ൂേടെെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉദോഹ ണത്തിന്, 

മെിയിൽ ടവക്കോവുന്ന ഉയർന്ന പപ്െ, സൗക യങ്ങൾക്്ക അനുസ ിച്ചു 

അനു ൂേടെെുത്തോവുന്ന പപ്സ്രോ, വോട്ടർ േൗച്, പ്കമീക ിക്കോവുന്ന 

കിെക്ക,  കുളിക്കോനുും മറ്റു ആവശയങ്ങൾക്കുും ഉള്ള ഉേക ണങ്ങൾ, മോറ്റി ടവക്കോവുന്ന 

ഉേക ണങ്ങൾ, കക ടകോണ്്ട നിയപ്ന്തിക്കോവുന്ന ഇലപപ്്രോണിക് ഉേക ണങ്ങൾ. 

 

നെക്കോനുള്ള സഹോയക ഉേക ണങ്ങളോയ ടകയിൻ മുതൽ വീൽ ടചയർ 

വട യുള്ളവയിൽ ഫിസിയോപ്െിെിൻടെ ഉേപദശപത്തോടെ ഉേപയോഗിക്കുക. 

 

വയോയോമങ്ങൾ 

 

മൂന്ന് ത ത്തിലുള്ള വയോയോമങ്ങൾ ഉണ്ട് - എയപെോബിക് വയോയോമങ്ങൾ, പേശികളുടെ 

ബലത്തിന് പവണ്ടി ഉള്ള വയോയോമങ്ങൾ, ടപ്സ്രച്ചിങ് വയോയോമങ്ങൾ 

 

എയപെോബിക  വയോയോമങ്ങൾ 

 

നെത്തും, കസക്ലിങ്, നീന്തൽ എന്നിവയോണ് എയപെോബിക് വയോയോമങ്ങൾ. 

സഹോയമില്ലോടത നെക്കോൻ കഴിയുന്നവർക്കോണ് ഇവ നല്ലത്. പ്കമത്തിലധികും 



പക്ലശിക്കോപനോ, ക്ഷീണിതനോകോപനോ േോെില്ല. കുട്ടികൾക്്ക കളികൾ തടന്നയോണ് 

മികച്ച വയോയോമും. 

ബോലൻസ് ടപ്െയിനിങ് വീഴ് ചകൾ തെയോനുും, കൂെുതലോയി ചലിക്കോനുും 

സഹോയിക്കുന്നു. ഇത്, വീഡിപയോ ടഗയിും, എ്സർകസസ് ബോൾ, കളികൾ 

എന്നിവയിലൂടെ പ്േോ്രീസ് ടചയ്യോവുന്നതോണ്. സന്ധികൾ ഉെച്ചു പേോകുന്നത് തെയോൻ 

ടപ്സ്രച്ചിങ് ആണ് ഏറ്റവുും മികച്ചത്. 

വയോയോമങ്ങൾ ശ ീ ച്ചെവ് തെയോനുും, മറ്റു സകീർണ്ണതകൾ ഇല്ലോതോക്കോനുും 

സബോയിക്കുന്നപതോടെോെും തടന്ന സഹനശക്തി, സന്തുലനും, ഏപകോേനും എന്നിവ 

ഉണ്ടോക്കുകയുും, മോനസികോപ ോഗയും വളർത്തുകയുും ടചയ്യുന്നു. 

 

പകോൺട്െക ച്ചർ 

 

പകോൺപ്െക്ച്ചർ അഥവോ പേശികൾ ഉെച്ചു പേോകുന്ന അവസ്ഥ പേശീ പ ോഗങ്ങളിടല 

ഒ ു പ്േധോന പ്േശ്നും തടന്നയോണ്. ഇത് സന്ധികളുടെ പ്േവർത്തനും നഷ്ടടെെുത്തുകയുും 

പവദന ഉണ്ടോക്കുകയുും ടചയ്യുന്നു. ഇത് പ്േധോനമോയുും ബോധിക്കുന്നതു 

കണകോലിടനയുും കോൽമുട്ടിപനയുും ആണ്. ഇെുെുും കകമുട്ടുകളുും ടേോതുടവ 

ബോധിക്കടേെുന്നത് കുെവോണ്. ഓപ ോ സന്ധിയുടെയുും കൃതയമോയ ടപ്സ്രച്ചിങ്ങിലൂടെ 

പകോൺപ്െക്ച്ചർ തെയോവുന്നതോണ്. 

 ോപ്തികളിൽ കസ്പ്ലന്റ് ഉേപയോഗിച്ചയുള്ള ടപ്സ്രച്ചിങ് ഏടെ ഉേകോ  പ്േദമോണ്. 

സ്പ്ളിന്റു കൾ ഒട്ടുും ഉെെില്ലോത്തതുും ഭോഗികമോയി ഉെച്ചു പേോയതുമോയ സന്ധികൾക്കു 

പ്േപതയകിച്ചുും ഉേകോ പ്േദമോണ്. ചില പകസുകളിൽ, ഇത് പഭദടെെുത്തോൻ, 

ശപ്സ്തപ്കിയയുും സഹോയകമോണ്. 

 

പകോൺപ്െക്ച്ചെിൻടെ ശപ്സ്തപ്കിയയ്ക്കോയുള്ള തീ ുമോനും സൂക്ഷിച്ചു എെുപക്കണ്ട 

ഒന്നോണ്. കണകോലുും കോൽമുട്ടുും ആണ് ശപ്സ്തപ്കിയക്കു ഏറ്റവുും അനുപയോജയും. 

ശപ്സ്തപ്കിയക്്ക പശെും ടമോബികലസെൻ ആവശയമോണ്. നെക്കോൻ 

കഴിയുന്നവർക്കോണ് ശപ്സ്തപ്കിയ കൂെുതൽ  സഹോയക ും വീൽ ടചയർ 

ഉേപയോഗിക്കുന്ന പ ോഗികൾക്്ക ശപ്സ്തപ്കിയ ടേോസിെനിങ്ങിൽ സഹോയിക്കുന്നു. 

 

നറെല്ലിൻറെ വവ ൂേയും 

 

നടട്ടല്ലിനു ചുറ്റുമുള്ള പേശികളുടെ ബലക്ഷയും കോ ണും നടട്ടല്ലു വളയുന്നു. പേശീ 

പ ോഗങ്ങൾ തീപ്വമോകുപന്പോഴോണിതു സുംഭവിക്കുന്നത്, പ്േപതയകിച്ചുും നെക്കോൻ 

കഴിയോത്തവർക്്ക. ഇത് ശവസനടത്ത ബോധിക്കുന്നു. കസ്പനൽ പപ്ബസസുും 

ശപ്സ്തപ്കിയയുമോണ് ഇത് േ ിേോലിക്കോൻ ഉേപയോഗിക്കുന്നത് ഡയൂടെൻ മസ്കു ലോർ 



ഡിപപ്സ്രോഫിയിൽ നൽകുന്ന െിപെോയിഡ് ടതെോെി നടട്ടല്ലിൻടെ പകോൺപ്െക്ച്ചർ 

തെയുന്നു. 

 

ശവസിക്കോന ള്ള ബ ദ്ധിമ െ  

 

ശവസിക്കോൻ സഹോയിക്കുന്ന പേശികളുടെ ബലക്ഷയും കോ ണവുും നടട്ടല്ലിൻടെ 

കവ ൂേയും കോ ണവുും പേശീ പ ോഗികളിൽ ശവസിക്കോനുള്ള ബുദ്ധിമുട്്ട 

കോണടെെുന്നു. ഇത് ചുമ, ശവസന വയവസ്ഥയിൽ അണുബോധ എന്നിവ ഉണ്ടോക്കുന്നു. 

ശവോസപകോശത്തിടന്റ വയോപ്തി കൂട്ടുന്ന വയോയോമങ്ങൾ ഇത്ത ും പ ോഗികടള 

സഹോയിക്കുന്നു. പലോപസോ ഫോ ിഞ്ചിയോൽ പ്ബീതിങ് (ടതോണ്ട ടകോണ്ട് 

ശവസിക്കുന്നത്), ഇൻടസന്റീവ് കസ്പപെോടമറ്റെി, ടനഞ്ചിനു പവണ്ടി ടചയ്യുന്ന 

ഫിസിപയോ ടതെോെി, ചുമയ്ക്കോൻ സഹോയിക്കുന്ന ഉേക ണങ്ങൾ എന്നിവ 

ഉേകോ പ്േദമോണ്. 

 

വിഴ ങ്ങോന ള്ള ബ ദ്ധിമ െ ും പേോഷണങ്ങളിറെ ട്േശ്നങ്ങള ും 

 

വിഴുങ്ങുന്ന പേശികളുടെ ബലഹീനത കോ ണും പേോെണ കവകലയവുും ടനഞ്ചിൽ 

അണുബോധയുും ഉണ്ടോക്കുന്നു. ഭക്ഷണ  ീതികളിൽ മോറ്റും വ ുപത്തണ്ടത് 

ആവശയമോണ്. ഉദോഹ ണത്തിനു, പ്ദോവകങ്ങൾക്കു കട്ടി കൂട്ടുകയുും നനവില്ലോത്ത 

ആഹോ ങ്ങൾ ഒഴിവോക്കുകയുും ടചയ്യുക,  

 ണ്ടു തവണയോയി ഇെക്കുക, ചിൻ െക്്ക, തല തി ിക്കുക തുെങ്ങിയവ ശീലിക്കുക. 

ഭോ ും നിലനിർത്തോൻ ഉേക ണത്തിടന്റ സഹോയപത്തോടെയുള്ള ആഹോ ും കഴിെ് 

(ഗയോസ് പപ്െോപണോമി െയൂബ്) ശീലമോക്കുക. കൃതയമോയ ആഹോ  ീതിയ്ക്കോയി 

ഡയറ്റീെയടന്റ ഉേപദശും പതപെണ്ടതോണ്. 

 

ഹൃദയ സുംബന്ധമോയ ട്േശ്നങ്ങൾ  

 

ഡയൂടെൻ മസ്കു ലോർ ഡിപപ്സ്രോഫി, മപയോപെോണിക് ഡിപപ്സ്രോഫി, സോർപക്കോ 

കലക്കോപനോ േതി എന്നിവയിലോണ് ഹൃദയ സുംബന്ധമോയ പ്േശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോകുന്നത്. 

സോധോ ണയോയി, ഇവയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ മ ുന്നുകളിലൂടെത്തടന്ന 

നിയപ്ന്തിക്കുകയോണ് ടചയ്യുന്നത്. 

 

പവദന 

 



അവയവങ്ങൾ അനക്കോൻ കഴിയോത്തതു ടകോണ്ടുും പകോൺപ്െക്ച്ചർ കോ ണവുും 

തീപ്വമോയ പവദന ഉണ്ടോകുന്നു. ഇവ, പതോടളല്ലിടന്റ കയോേ്സയൂകലറ്റിസ്, 

മുതുകുപവദന, ടതോലിെുെടത്ത മർേും, ജനെകലസ്ഡ് മപയോ പഫെയൽ ടേയിൻ 

എന്നിവയ്ക്്ക കോ ണമോകുന്നു. മ ുന്നുകളിലൂടെയുും, വയോയോമങ്ങളിലൂടെയുും പവദന 

കുെയ്ക്കോൻ സോധിക്കുന്നു. 

 

അസ്ഥിസുംബന്ധമോയ ട്േശ്നങ്ങൾ 

 

കുെഞ്ഞ ചലനക്ഷമതയുും പേശികളുടെ ബലഹീനതയുും കോ ണമോണ് ഇത്ത ും 

പ്േശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോകുന്നത്. ഇതിൻടെ അനന്ത ഫലമോയി എല്ലിൽ ഉണ്ടോകുന്ന ടേോട്ടൽ, 

അസ്ഥിക്ഷതും, കകപഫോപസ്കോളിപയോസിസ്, എല്ലിൽ പവദന, ജീവിത നിലവോ ും 

കുെയുന്നു മുതലോയ പ്േശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോകുന്നു. 

 

പേശീ പ ോഗങ്ങൾക്കോയ ള്ള റതെോപ്പികൾ 

 

മിക്ക ജനിതക പേശീ പ ോഗങ്ങൾക്കുും പഭദമോക്കുന്ന ടതെോെിയില്ല. ഡയൂടെൻ 

മസ്കു ലോർ ഡിപപ്സ്രോഫിയിൽ െീപെോയഡ് ടതെോെി വീഴ് ചകൾ കുെയ്ക്കുകയുും ഹൃദയ-

ശവസനോവസ്ഥകൾ ടമച്ചടെെുത്തുകയുും ടചയ്യുന്നു. ടെും ടസൽ പബസ്ഡ് ടതെോെി, 

എൻകസും െീപേടസ്െൻെ് ടതെോെി, ജനറ്റിക് ടതെോെി എന്നിവയിൽ േ ീക്ഷണങ്ങൾ 

നെന്നു ടകോണ്ടി ിക്കുന്നു. അണുബോധയുും മറ്റുും കോ ണമുള്ള പ ോഗങ്ങൾ അവയുടെ 

മ ുന്നുേപയോഗിചിച്, ചികിത്സിക്കടെെുന്നു. 

 

നമ്മ റെ  ോജയറവ റവല്ല വിളികൾ 

 

ഇൻഡയയിടല ചികിത്സോച്ചിലവ് തടന്നയോണ് ഏറ്റവുും വലിയ ടവല്ലുവിളി. 

ചികിത്സയുടെ പ്േധോനഭോഗും ഫിസിപയോടതെോെിയുും ഒക്കുപെെണൽ ടതെോെിയുും 

ആണ്. ആവശയമുള്ള േ ിശീലനും ലഭിച്ച ടതെോെിെുകളുടെയുും 

സ്ഥോേനങ്ങളുടെയുും അഭോവും ഒ ു പ്േധോന പ്േശ്നും തടന്നയോണ്. നമ്മുടെ 

ടേോതുനി ത്തുകപളോ, വോഹനങ്ങപളോ ഒന്നുും തടന്ന കവകലയ സൗഹോർേപമോ / 

വീൽ ടചയർ സൗഹോർേപമോ അല്ല. 

എൻ.ജി.ഓ. പേോലുള്ള സുംഘെനകൾക്്ക ഗവടെൻെ് പേോളിസികടള 

സവോധീനിക്കോനുും അതു വഴി നല്ല മോറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടോക്കോനുും സോധിക്കുും. 
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