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சிறுநீரகம் பழுதடைந்து இருந்ததால்
இரதத அழுததம் அதிகமதாகும்

க�ோவை, பிப்.19: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:

* நாள–மில்ா சுரப்–பி–கள் 
மூ்ம் அதிக இரத்த அழுத–்தம் 
எவ்–வாறு ஏற்–ப–டு–கின்–ற–து?

�மது உ்ட–லில் பல–வி்த �ோள–
மில்லோ சுரப்–பி–கள் உள்–ளை. 
அனவ அதி–க–மோ–கநவோ அல்–லது 
குனற–வோ–கநவோ சசயல்–பட–்டோல் இரத்த 
அழுத–்தம் அதி–க–மோ–க–லோம். உ்தோ–ர–ண–மோக 
‘ன்தரோய்–டு’ சுரப்பி அதி–க–மோ–கநவோ அல்–
லது குனற–வோ–கநவோ சசயல்–பட–்டோல் 
இரத்த அழுத–்தம் அதி–க–மோ–கும். ‘ன்தரோய்–
டு’ ந�ோனய கட–டுப்–ப–டுத–தி–ைோல் இரத்த 
அழுத–்தம் குண–ம–ன்டய வோய்ப்பு உள்–ளது. 
இது நபோல் வயிற்–றுப் பகு–தி–யில் உள்ள 
‘அட–ரி–ைல்’ எனற �ோள–மில்லோ சுரப்பி 
பல–வி்த ஹோர்–நமோன–கனள சுரக்–கின–றது. 
இதி–லி–ருந்து வரும் ‘ஆல்–ந்டோஸ்–டீ–நரோன’, 
‘கோர்–டீ–நகோஸ்–டீ–ரோய்–டு’, ‘அட–ரீ–ை–லின’, 
‘�ோர் அட–ரீ–ை–லின’ ஆகிய ஹோர்–நமோன–
கள் அதி–க–மோ–கும் நபோது இரத்த அழுத–்தம் 
அதி–க–மோ–கும். இந்்த ஹோர்–நமோன–க–ளின 
அளனவ கட–டுப்–ப–டுத–தி–ைோல் இரத்த 
அழுத–்தம் குண–ம–ன்ட–யும்.

* எந்–த்தந்்த மருந்–து–க–ளின் பகக விளள–
வு–க–ளி–னால இரத்த அழுத–்தம் அதி–க–மா–
கின்–ற–து?  

வலி மருந்–து–கள், ஸ்டீ–ரோய்டு  மருந்து, 
சில–வ–னக–யோை கர்ப்–பத–்தன்ட மருந்–து–கள் 
மற்–றும் சில நபோன்த மருந்–து–கள் இரத்த 
அழுத–்ததன்த அதி–கப்–ப–டுத–தும்.

* எந்–த்தந்்த சிறு–நீ–ரக நநாய்–கள் இரத்த 
அழுத–்ததள்த அதி–கப்–ப–டுத–தும்?  

சிறு–நீ–ர–கம் சுருங்கி இருந்–்தோநலோ, 
ஏரோ–ள–மோை நீர்க்–கட–டி–கள் இருந்–்தோநலோ 
அல்–லது நீண்ட �ோட–க–ளோக சிறு–நீ–ர–கம் 

பழு–்த–ன்டந்து இருந்–்தோநலோ 
இரத்த அழுத–்தம் அதி–க–
மோ–கும்.

* எப்–தபா–ழுது இரத்த 
அழுத–்தத–தின் அடிப்–
பளை கார–ணங்–க–ளுககு 
பரி–ந�ா–்தளன த�ய்்ய 
நவண்–டும்?

ஒரு–வ –ருக்கு அதிக 
இரத்த அழுத–்தம் மற்–றும் 
கீநே சகோடுக்–கப்–பட–டுள்ள 
ஏந்த–னும்  ச்தோந்–்த–ர–வி–
ைோல் போதிக்–கப்–படடு 

இருந்–்தோல் நமற்–படி பரி–நசோ–்தனை சசய்து 
சகோள்–வது �ல்–லது. இளம் வய–தில் இரத்த 
அழுத–்தம் அதி–க–மோக இருப்–பன்த (40 
வய–திற்கு கீழ்), கட–டுப்–ப–டுத–து–வது மிக–வும் 
சிர–ம–மோக இருக்–கும், திடீ–சரனறு என்ட 
கூடு–்தல் அல்–லது குனற–்தல், கோர–ண–மில்–
லோ–மல் ப்ட–ப–்டப்பு, மூச்சு வோங்–கு–்தல், 
அள–வுக்கு அதி–க–மோை அசதி, சிறு–நீ–ரில் 
இரத–்தம் வரு–்தல் அல்–லது சிறு–நீ–ர–கம் வீங்கி 
இருத–்தல், நமநல குறிப்–பிட–டுள்ள மருந்–து–
கனள உப–நயோ–கிப்–நபோர்–கள், இரத–்தத–தில் 
கோல்–சி–யம் உப்பு அதி–க–மோக இருத–்தல் 
அல்–லது சபோட–்டோ–சி–யம் குனற–வோக 
இருத–்தல் மற்–றும் அதிக இரத்த அழுத–
்தத–து–்டன  நமற்–கூ–றிய ச்தோந்–்த–ர–வு–கள் 
இருந்–்தோல் உ்ட–ை–டி–யோக பரி–நசோ–்தனை 
சசய்–வது மிக–வும் அவ–சி–யம். அ்தன மூலம் 
‘சசகண–்டரி னஹபர் ச்டன–சன’ இருப்–
பது உறு–தி–யோ–ைோல் ்தகுந்்த சிகிச்னச மூலம் 
அதிக இரத்த அழுத–்ததன்த பரி–பூ–ர–ண–மோக 
மருந்து இல்–லோ–மல் குணப்–ப–டுத்த முடி–யும்.

நமலும் விப–ரங்–க–ளுககு, சிறு–நீ–ரக 
சிகிசள� சிறப்பு நிபு–ணர் ைாக–ைர் மங்–க–ள–
கு–மார், நக.எம்.சி.எச.மருத–து–வ–மளன, 
அவி–னாசி நராடு, நகா்யம்–புத–தூர். 
நபான் :+91 422-4323214, தமாளபல : +91 
89731 92919 இ-தமயில :drmangalakumar@
kmchhospitals.com ஆகி–்ய–வற்–றி–் –லும் 
த்தாைர்பு தகாள்–ள–் ாம்.
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செகண்டரி ஹைபர் ச்டன்ஷன இருந்தால்

ரத்த அழுத்தத்்த முழு்ையாக குணப்படுத்த முடியும்


