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ரத்த அழுத்தத்்த முழு்ையாக 
குணப்படுத்த வாய்பபு உள்ளது

க�ோவை, பிப்.13:ரத்த அழுத–
்தம், சிறு நீரக ந�ோய்–கள் சம்–
பந்–்தப்–பட்ட நகள்–வி–க–ளுக்கு 
நக.எம்.சி.எச்.மருத–து–வ–மனை 
சிறு–நீ–ரக சிகிச்னச சிறப்பு நிபு–
ணர் ்டோக்–்டர் மங்–க–ள–கு–மோர் 
அளித்த பதில்–கள்:

* அதிக இரத்த அழுத–்தம் 
என்–றால் என்–ன? அ்தன் பக்–க–
வி–ளை–வு–கள் என்–ன?

பபோது–வோக வயது வந்–
ந்தோ–ருக்கு இரத்த அழுத–்தம் 
140/90 mmHg நமல் இருந்–்தோல் 
இது அதி–க–மோை இரத்த அழுத–்தத–தின் 
அறி–கு–றி–யோ–கும். அதிக இரத்த அழுத–்தம் 
கட–டுப்–போடு இல்–லோ–மல் இருந்–்தோல் 
�ோள–ன்ட–வில் இது சிறு–நீ–ரக போதிப்பு, 
மோர–ன்டப்பு, பக்–க–வோ–்தம் மற்–றும் இரத்த 
குழோய் அன்டப்–பிற்கு வழி–வ–குக்–கும் .

* அதிக இரத்த அழுத–்தம் ஏற்–ப–டு–வ–
்தற்கு கார–ணம் என்–ன?

95 ச்த–வீ்த ந�ோயோ–ளி–க–ளுக்கு அதிக 
இரத்த அழுத–்தம் ஏற்–ப–டு–வ–்தற்–கோை 
அடிப்–பன்ட    கோர–ணதன்த கண்–்ட–றிய 
முடி–யோது. இ்தற்கு ‘பினர–மரி அல்–லது 
எசன்–ஸி–யல் னைபர் ப்டன்–சன்’ என்று 
பபயர். மீ்த–முள்ள 5 ச்த–வீ்த ந�ோயோ–ளி–க–
ளுக்கு நவறு ஏ்தோ–வது அடிப்–பன்ட கோர–
ணங்–க–ளோல் அதிக இரத்த அழுத–்தம் 
ஏற்–ப–டு–கின்–றது. இ்தற்கு ‘பசகண்–்டரி 
னைபர் ப்டன்–சன்’ என்று பபயர்.

* எந்–த்தந்்த அடிப்–பளை கார–ணங்–க–
ைால் அதிக இரத்த அழுத–்தம் ஏற்–ப–ை–
லாம்?

இரத்த �ோளங்–கள் போதிப்பு, �ோள–
மில்லோ சுரப்–பி–கள் சோர்ந்–்தது, சிறு–நீ–ர–கப் 
பிரச்–சனை சோர்ந்–்தது, மருந்–து–க–ளின் 
பக்–க–வி–னள–வு–கள் மற்–றும் மர–பணு 
சோர்ந்்த ந�ோய்–கள்.

* இரத்த அழுத–்தத–தின் அடிப்–பளை 
கார–ணதள்த அறி–வ–தின் அவ–சி–யம் 
என்–ன?

இ ர த ்த  அ ழு த –
்தத –திற்கு வோழ் –�ோள் 
முழு–வ–தும் மருந்து உட–
பகோண்–்டோல் மட–டுநம 
பின்–வி–னள–வு–கள் ஏற்–ப–
்டோ–மல் போது–கோக்க முடி–
யும். அ்தோ–வது இரத்த 
அழுத–்ததன்த குனறக்க 
முடி–யும். ஆைோல் பரி–பூ–
ர–ண–மோக குணப்–ப–டுத்த 
முடி –யோது .  ஆைோல் 
சில–ருக்கு இரத்த அழுத–
்தத –தின் அடிப்–பன்ட 

கோர–ணதன்த கண்–்ட–றிந்து அ்தற்–நகற்ப 
பரி–நசோ–்தனை பசய்து பகோண்–்டோல் 
‘இரத்த அழுத–்ததன்த பரி–பூ–ர–ண–மோக 
மருந்து இல்–லோ–மல் குணப்–ப–டுத்த முடி–
யும்’.

* இரத்த நாைங்–கள் பாதிப்பு எவ்–
வாறு அதிக இரத்த அழுத–்ததள்த உண்–
ைாக்–கு–கி–ற–து?

சிறு–நீ–ர–கத–திற்–குச் பசல்–லும் இரத–்தக் 
குழோ–யில் சுருக்–கம் இருந்–்தோநலோ அல்–லது 
பபரு–�ோ–டி–யில் (aorta) சுருக்–கம் இருந்–
்தோநலோ இரத்த அழுத–்தம் அதி–க–மோ–கும். 
பபரும்–போ–லோை ந�ோயோ–ளி–க–ளுக்கு இந்–
்தக் குனற இருப்–பது ப்தரி–யோது. சில–ருக்கு 
நீண்்ட தூரம் �்டந்–்தோல் கோல் வலி ஏற்–
ப–்ட–லோம். நமற்–கூ–றிய  ந�ோய்–கனள ஆஞ்–
சி–நயோ–பி–ளோஸ்டி அல்–லது அறுனவ 
சிகிச்னச மூலம் சரி பசய்–்தோல் அதிக 
இரத்த அழுத–்ததன்த முழு–வ–து–மோக 
குணப்–ப–டுத்த வோய்ப்பு உள்–ளது.

மேலும் விப–ரங்–க–ளுக்கு, சிறு–நீ–ரக 
சிகிசளசை சிறப்பு நிபு–ணர் ைாக்–ைர் 
ேங்–க–ை–கு–ோர், மக.எம்.சி.எச.ேருத–து–வ–
ேளன, அவி–னாசி மராடு, மகாயம்–
புத–தூர். மபான் :+91 422-4323214, 
தோளபல் : +91 89731 92919 இ-தேயில் 
:drmangalakumar@kmchhospitals.
com ஆகி–ய –வற்–றி –் –லும் த்தாைர்பு 
தகாள்–ை–லாம்.

 கக.எம்.சி.எச்.டோகடர் மஙகளகுமோர் விளககம்

f	டோகடர் மங�ளகுமோர்

-A
dv
t


