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இரத்த ச�ோகை ஏற்படுவ்தறைோன ைோரணஙைள் 
சை.எம்.சி.ஹெச்.,டோகடர் ரோசேந்திரன் விளகைம்
க�ோவை, அக்.17:   இரத்–த–
ச�ோகை போதிப்–பிற்கு ஆளோன 
குழந்–கத–ைள், பபண்–ைள் உள்–
ளிட்ட பலர் சை.எம்.சி.பெச்.
மருத்–து–வ–ம–கன–யில் சிகிச்க� 
பபற்று குண–ம–க்டந்–துள்–ள–னர்.

இது குறித்து சை .எம் .
சி.பெச்.மருத்–து–வ–மகன குழந்–
கத–ைள் மற்–றும் சிசு நல மருத்–
து–வத்–துகை தகல–வர் ்டோக்–்டர்  
ரோசேந்–தி–ரன்  கூறி–ய–தோ–வது:

இரத்–த–ச�ோகை என்–பது இரத்த 
சிவப்பு அணுக்–ைள் குகை–ப–டும் நிகல மற்–
றும் ஹீசமோ–கு–சளோ–பின் குகை–ப–டு–வ–தோல் 
வரும் நிகல–யோ–கும். இத–னோல் ரத்–தத்–தின் 
பிரோ–ண–வோயு எடுத்–துச்–ப�ல்–லும் திைன் 
குகை–கி–ைது. சிவப்–ப–ணுக்–ைள் உற்–பத்–தி–
யோ–வது குகைந்–தோ–லும் அல்–லது அதன் 
அழி–யும் தன்கம அதி–ை–மோ–கும் சபோதும் 
இரத்த ச�ோகை ஏற்–ப–டு–கி–ைது. இரும்–புச்–
�த்து, சபோலிக் அமி–லம் , கவட்ட–மின் 
பி12  ஆகி–யகவ உள்–ள–்டங்–கிய �ரி–யோன 
உணவு ஊட்டம் இல்–லோ–த–தோல் சிவப்பு 
அணுக்–ைள் உற்–பத்தி குகை–யும். 

தோய்ப்–போகல மடடும் நீண்்ட நோள் 
பைோடுத்–தல், குழந்கத விரும்–பு–கிை 
உணகவ மடடும் பைோடுத்–தல், போகல 
மடடும் ஒரு வய–திற்கு சமற்–பட்ட குழந்–
கத–ைளுக்கு பைோடுத்–தல், போசலோடு 
இகண உணகவ தோம–த–மோை பைோடுத்–
தல் ஆகி–ய–வற்–ைோல் எலும்பு மஜ்–கே–யில் 
சிவப்பு அணுக்–ைள் உற்–பத்தி குகை–கி–ைது. 

இது தவிர ைோயங்–ைள் ைோர–ண–மோை 
இரத்த இழப்பு, இரத்த அணுக்–ைள் குகை–
வோை உற்–பத்–தி–யோ–தல், இரத்த அணுக்–ைள் 
அதி–ை–மோை அழி–வது, இரத்–தம் உகை–யும் 
ப�யல்–போடடில் குகை, கு்ட–லில் பைோக்கி 
புழு இருத்–தல் ஆகிய ைோர–ணங்–ை–ளோல் 
இரத்த இழப்பு ஏற்–ப–டு–கி–ைது. 

சமலும் மருந்–து–ைள், இர–�ோ–யன 
பபோருட–ைள், சநோய்த்–பதோற்று, சநோய்த்–த–
டுப்பு மருந்–து–ை–ளோல் பக்–ை–வி–களவு ஆகிய 
சிவப்–பணு அல்–லோத புைக்–ைோ–ர–ணங்–ை–ளோ–
லும் அழி–கி–ைது. சமலும் சிவப்–பணு குகை–
போ–டுக்கு சிவப்–ப–ணுக்–ைளின் சமலுகை 

குகை–போ–டு–ைள், குகை–போ–
டுள்ள சிவப்–ப–ணுக்–ைள் 
உரு–வோ–தல் (சிக்–கிள் ப�ல் 
இரத்த ச�ோகை, தல–சீ–மியோ 
சின்ட–சரோம் சபோன்–ைகவ) 
சிவப்–ப–ணுக்–ைள் மற்–றும் 
ஹீசமோ குசளோ–பின் உற்–
பத்–தி–யோ–கும் அள–விற்கு 
அழிக்–ைப்–ப–டு–கி–ைது. 

அறி–கு–றி–ைள் : அகம–
தி–யின்கம, ச�ோர்வு, பசி–

யின்கம, �க்தி குகைவு, தகல–வலி 
ஆகி–யகவ ஏற்–ப–டும், பின்–னர் ைண் மற்–
றும் சதோல் பவளி–றிய தன்–கம–யு–்டன் 
ைோணப்–ப–டும், பல–வீ–ன–மோை இருக்–கும், 
ைல்–லீ–ரல் வீக்–ைம், இரு–தய துடிப்பு அதி–
ை–மோ–தல், ப்ட–ப–்டப்பு, வகுப்–ப–கை–யில் 
தூங்–கு–தல், ஞோப–ை–ம–ைதி மற்–றும் படிப்–
புத்–தி–ைன் குகை–தல், சுவோ–�ம் அதி–ை–ரித்–
தல், குறு–கிய சுவோ–�ம், மண், �ோக்–பீஸ் 
சபோன்–ை–வற்கை �ோப்–பி–டு–தல் ஏற்–ப–டும். 

இரத்த அணுக்–ைளின் எண்–ணிக்கை 
பரி–ச�ோ–தகன மற்–றும் ஹீசமோ–கு–சளோ–
பின் அளகவ பரி–ச�ோ–தகன மூலம் 
ைண்–்ட–றி–ய–லோம். இரத்–தத்–தில் ஹீசமோ–
கு–சளோ–பின் அளவு 8-10 கிரோம் வகர 
இருந்–தோல் மித–மோன ரத்த ச�ோகை–யோ–
கும். 6 - 8 கிரோம்  வகர இருந்–தோல் 
நடுத்–தர இரத்த ச�ோகை–யோ–கும்.

6 கிரோ–மிற்–கும் குகை–வோை இருந்–தோல் 
ைடு–கம–யோன இரத்த ச�ோகை–யோ–கும். 
இரத்த ச�ோகைகய ைண்–்ட–றிந்து �ரி 
ப�ய்ய சை.எம்.சி.பெச்.மருத்–து–வ–ம–
கன–யில் தனித்–துகை இயங்கி வரு–கி–ைது. 
இதன் மூலம் ஏரோ–ள–மோன குழந்–கத–
ைள், பபண்–ைள் உட–ப்ட பலர் சிகிச்க� 
பபற்று குண–ம–க்டந்–துள்–ள–னர். 

சமலும் விப–ரங்–ைளுக்கு, குழந்–கத–
ைள் மற்–றும் சிசு நல மருத்–து–வத்–துகை 
தகல–வர் ்டோக்–்டர்  ரோசேந்–தி–ரன், 
சை.எம்.சி.பெச்.மருத்–து –வ –மகன, 
அவி–னோசி சரோடு, சைோகவ. சபோன் 
:0422-4323604, இ-பமயில் :drrajendran.
paed@kmchhospitals.com ஆகி–ய–வற்–றி––்லும் 
பதோ்டர்பு பைோள்–ள–லோம்.

f	டோக்–டர்.ரோகேந்–தி–ரன்
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