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இருதய இரததக்குழாய் அடைப்பிற்கு புதிய தீர்வு

க�ோவை, ஜன.10:இரு–தய 
இரத்–தக்–கு–ழா–யில் ஏற்–ப–டும் 
அடைப்–பின் தன்–டைக்கு 
ஏற்ப மூன்று வடை–யான 
சிகிசடசை சசைய்–யப்–ப–டு–கி–
றது. இரத்–தக்–கு–ழா–யில் 
அடைப்பு குடற–வாை இருந்–
தால் ைாத்–தி–டர–யின் மூல–
ைாை ைடரத்து விை–லாம். 
அதி–ை–ைான அடைப்பு சில 
இைங்–ை–ளில் இருந்–தால் 
ஆஞ்–சி –யயா –பி –ளாஸ்டி 
(ஸ்சைன்ட் சபாருத்–து–
வது),மூலம் சைரி சசைய்து 
விை–லாம்,  பல இைங்–ை–
ளில் அடைப்பு இருந்–தால் 
டபபாஸ் அறுடவ சிகிச–
டசை–யும் பரிந்–துடர சசைய்–
யப்–ப–டு–கி–றது. ஆனால் 
வய–தா–ன–வர்–ைள், நுடர–
யீ–ரல் பிரச–சைடன உள்–ள–
வர்–ைள், ைற்–றும் அறுடவ 
சிகிசடசை சசைய்ய விரும்–
பா–த–வர்–ை–ளுக்கு ஆஞ்–சியயா 
பிளாஸ்டிசிகிசடசை மிைச–
சி–றந்த தீர்–வாை உள்–ளது. 
இச–சி–கிசடசை முடற–யில் 
பல புதிய சதாழில்–நுட்ப 
முன்–யனற்–றங்–ைள் ஏற்–பட்–
டுள்–ளது.

பிர–ஷர் ஒயர் ஸ்டடி: 
ய�ாயா–ளிக்கு ஆஞ்–சி–யயா–
கி–ராம் சசைய்த பின்–னர் 
இரத்–தக்–கு–ழா–யில் பல 
அடைப்–பு–ைள் இருப்–பது 
ைண்–டு–பி–டிக்–ைப்–ப–ை–லாம்.  
அவற்–றில், சில அடைப்–
பு – ை –ளுக்கு ைட் –டுயை 
ஸ்சைன்ட் சபாருத்த 
யவண்–டிய யதடவ இருக்–ை–
லாம். பல அடைப்–பு–ைடள 
ைருந்–து–ைள் மூல–ைா–ையவ 
ைடரக்ை முடி–யும். எனயவ 

இதில் எது முக்–கி–ய–ைான 
அடைப்பு என்று ைண்–டு–
பி–டிப்–ப–தற்கு ‘பிர–ஷர் ஒயர் 
ஸ்ை–டி’ என்–றும் துல்–லி–ய–
ைான பரி–யசைா–த–டன–யின் 
மூலம் அறி–ய–லாம். 

இப்–ப–ரி–யசைா–த–டன–யில் 
அடைப்–பாை சதரி–யும் பல 
இைங்–ை–ளில் இரத்த ஓட்–
ைம் �ன்–றாை இருந்–தால் 
‘ஸ்சைன்ட்’ டவப்–பயதா, 
‘டபபாஸ்’ அறுடவ சிகிச–
டசையயா யதடவ–யில்டல. 
ைருந்து ைாத்–தி–டர–ையள 
யபாது–ைா–னது.

இண்டரரா வராஸ–கு–
லர் அல்டரரா சவுண்ட: 
ஆஞ்–சி–யயா–கி–ராம் மூலம் 
சில ய�ரங்–ை–ளில் இரத்த 
குழாய் ைற்–றும் அவற்–றின் 
அடைப்–பின் தன்டை சைரி–
யாை சதரிந்து சைாள்ள 
முடி–யாது. இந்த சூழ்–நி–டல–
யில் ‘இண்ட்ரா வாஸ்–கு–லர் 
அல்ட்ரா சைவுண்ட்’ எனும் 
நுண்–ணிய ‘அல்ட்ரா 
சைவுண்ட்’ ைரு –விடய 
இரத்த குழா–யின் உட்–பு–றம் 
சசைலுத்தி அடைப்–பின் தன்–
டைடய மிை துல்–லி–ய–ைாை 
அறிந்து சைாள்–ள–லாம். 

அடைப்–பின் தன்–டைக்கு 
ஏற்ப ‘ஸ்சைன்ட்’ சபாருத்–த–
லாம். ‘ஸ்சைன்ட்’ சைரி–
யாை சபாருந்–தி–யுள்–ளதா 
என்–ப–டத–யும் இக்–ை–ரு–வி–யின் 
மூலம் சைரி–பார்க்ை முடி–யும்.

ரரரா்டரா–பி–ரே–சன் : 
சபாது–வாை வயது அதி–ை–
ைா–ன–வர்–ை–ளின் இரத்–தக் 
குழா–யில் ஏற்–ப–டும் அடைப்–
பு–ைள் �ாள–டை–வில் ‘ைால்–சி–
யம்’ உப்பு சைல்ல சைல்ல 
படிந்து எலும்பு யபால் 
ைடி–ன–ைாை ஆகி–வி–டும். இம்–
ைா–தி–்–ரி–யான அடைப்டப 
‘இண்ட்ரா வாஸ்–கு–லர் 
அல்ட்ரா சைவுண்ட்’ மூலம் 
அறிந்து சைாள்–ள–லாம். 
இந்த அடைப்டப வழக்–ை–
ைான பலூன் சிகிசடசை 
மூலம் அைற்ற முடி–யாது. 
‘யராைா–பி–யள–சைன்’ எனும் 
ைரு–விடய பயன்–ப–டுத்தி 
இரத்த �ாளங்–ை–ளில் உள்ள 
ைடி–ன–ைான ைால்–சி–யம் உப்–
புடவ உடைத்து அைற்–றி–
விட்டு, பின்–னர் சவற்–றி–ை–ர–
ைாை ‘பலூன்’ சிகிசடசை 
சசைய்து ‘ஸ்சைன்ட்’ 
சபாருத்தி அடைப்டப 
சைரி சசைய்–ய–லாம்.இவ்–வாறு 
இரு–தய ய�ாய் சிகிசடசை 
முடற–யில் பல முன்–யனற்–
றம் ஏற்–பட்–டுள்–ளது.

ரேலும் விப–ரங்–க–ளுக்கு, 
இரு–தய ஆஞ்–சி–ரயரா–பி–
ேராஸடி சிகிச்ச நிபு–ணர் 
்டராக்–்டர் டி.எம்.டி.சர–வ–
ணன், ரக.எம்.சி.எச.ேருத்–
து–வ–ே்ை, அவி–ைராசி 
ரரராடு, ரகராயம்–புத்–தூர். 
ரபரான் :+91 422 4323244, 
மேரா்பல : +91 81220 72551, 
இ-மேயில :drsaravanan@
kmchhospitals.com ஆகி–ய–
வற் –றி –் –லும் மதரா்டர்பு 
மகராள்–ே–லராம்.

கே.எம்.சி.எச்.டாகடர் 
டி.எம்.டி.சரவணன் விளகேம்
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