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குழந்–தை–யின்–தைக்கு 
சிகிசதசை அளிக்–கும் பெண் 
ைருத்–துவ நிபு–ணர்–கள் 
ககோதவ–யில் ஒரு–சி–லகே 
உள்–ள–னர். அவர்–க–ளில் 
டோக்–டர் கேைோ ேோகேஷ் 
ஒரு–வர். இவர், கருத்–ை–ரிப்பு 
சிகிசதசை முதை–யில் வல்–
லு–னர். இத்–து–தை–யில் 7 
ஆண்டு அனு–ெ–வம் பெற்–ை–
வர். இந்–திய அள–வில் எப்.
என்.பி கைசிய வோரி–யத்–தில் 
சிைப்பு ெயிற்சி பெற்–ை–வர். 
இவ–ரு–டன் நடந்ை கலந்–து–
தே–யோ–டல்...

கேள்வி :- குழந்–தை–
யினதமை என–றால் என–ன?

பதில் :- திரு–ை –ண–
ைோகி ஒரு ஆண்–டுக்கு 
கைல் ஒரு ைம்–ெ –திக்கு 
குழந்தை பிைக் –க –வில் –
தல–பயன்–ைோல், அைற்கு 
பெயர் குழந்–தை–யின்தை. 
உைோ–ே–ண–ைோக, 100 கெதே 
எடுத்–துக்–பகோண்–டோல், 
இவர்–க–ளில், 90 சைை–வீ–ைம் 
கெருக்கு குழந்–தை–ெோக்–கி–
யம் கிதடத்–து–வி–டு–கி–ைது. 
5 சைை–வீ–ைம் கெருக்கு 2 
ஆண்–டுக்கு பிைகு இந்ை 
ெோக் –கி –யம் கிதடக் –கி –
ைது. மீை–முள்ள 5 சைை–வீ–
ைம் கெருக்கு சிகிசதசை 
கைதவப்–ெ–டு–கி–ைது.

கேள்வி :- குழந்–தை–
யின–தமைக்கு ோர–ணம் 
என–ன?

பதில் :- குழந் –தை –
யின்–தைக்கு கோே–ணம் 
30 சைை–வீ–ைம் பெண்–கள் 
பிேசசிதன, 20 சைை–வீ–ைம் 
ஆண்–கள் பிேசசிதன, 
இரு – வ – ரு ம்  க சை ர் ந் ை 
பிேசசிதன 40 சைை–வீ–ைம், 
மீை–முள்ள 10 சைை–வீ–ைம் 
கெருக்கு என்ன கோேணம் 
என்கை கண்டறிய முடி 

யோை நிதல. குழந்–தை–
யின்–தைக்கு ஒரு–வதே 
ைட்–டுகை குதை பசைோல்–ல–
மு–டி–யோது. குழந்தை ெோக்–
கி–யம் இல்–லோை பெண்–
க –ளில் முக் –கோல் –வோசி 
கெருக்கு கரு –முட்தட 
உரு–வோ–கு–வ–தில் பிேசதன 
இருக்–க–லோம், கரு–முட்தட 
குழோ –யில் அதடப்பு 
இருக் – க – ல ோம் ,  ‘ என் –
கடோ –பைட்ரிகயோசிஸ்’ 
என்–னும் கநோய் இருக்–க–
லோம், சிதன–முட்தட 
எண் –ணிக்தக குதை –
வோக இருக்–க–லோம், கர்ப்–
ெப் –தெ –யில் பிேசதன 
இருக்–க–லோம். ஆண்–க–ளில், 
விந்–ைணு எண்–ணிக்தக 
குதை–வோக இருக்–க–லோம், 
விந்–ைணு இல்–லோ–ை–லும் 
இருக்–க–லோம், விந்–ைணு 
எண்–ணிக்தக அதி–கம் 
இருந்–தும் அைன் கவகம் 
குதை–வோக இருக்–க–லோம்.

கேள்வி : -  இந்ை 
க�ாதை ேண்–ட–றிை 2 
கபருக்–கும் பரி–க�ா–ைதன 
கைதை–ைா?

பதில் :- இேண்டு 
கெருக்–கும் ெரி–கசைோ–ைதன 
அவ–சி–யம். பெண்–க–ளுக்கு 
ேோர்–கைோன் படஸ்ட், 
கர்ப்–ெப்தெ ஸ்ககன், கர்ப்–
ெப்தெ குழோய் அதடப்–
புக்–கோன எக்ஸ்கே உள்–
ளிட்ட ெரி–கசைோ –ைதன 
பசைய்ய கவண்–டும். 

ஆண்–க–ளுக்கு விந்–ைணு 
ெரி–கசைோ –ைதன பசைய்ய 
கவண்–டும்.

கேள்வி :- பரிக–�ா–ை–
தனக்கு பிறகு ச�ய்–ை–
கைண்–டிை விஷ–ைம்...?

பதில் :- பிேசதன 
எங்கு உள்–ளது என்–ெதை 
துல்–லி–ய–ைோக கண்–ட–றிந்து 

அைற்கு ைகுந்–ை –ைோ –திரி 
சிகிசதசை அளிக்–கப்–ெ–டும். 
ஆண், பெண் இரு–வ–ரும் 
கசைர்ந்து இருக்–கி–ைோர்–க –
ளோ? ெணி நிமித்–ைம் கோே–
ண–ைோக பிரிந்து இருக்–கி–
ைோர்–க–ளோ? சுற்–றுச–சூ–ழல் 
ைற்–றும் வோழக்தக முதை 
கோே–ண–ைோ? என்–ெதை 
முை–லில் கண்–ட–றிந்து, 
எதட குதைப்பு, ேத்–ைத்–
தில் சைர்க்–கதே அளவு 
கட்–டுப்–ெோடு கெோன்ை 
ஆேம்–ெக்–கட்ட சிகிசதசை 
அளித்ை பிை–கு–ைோன் கைல்–
சி–கிசதசை அளிக்–கப்–ெ–டும்.

கேள்வி :- கமைல்–சி–
கிசத� என–றால் எந்ை 
மைாதி–ரி–ைா–னது..?

பதில் :- இதில், இேண்–
டு–விை சிகிசதசை உள்–ளது. 
‘ஐயு–ஐ’ என்ை சிகிச–தசை–
யின்–ெடி, ைதன–வி–யின் 
கர்ப்–ெப்–தெ–யில் கண–வ–
னின் விந்–ைணு ஊசி மூலம் 
பசைலுத்–ைப்–ெட்டு, ைனி–யோக 
கரு உரு–வோக்–கப்–ெ–டும். 
இதில், 15 சைை–வீ–ைம் கெருக்கு 
பவற்றி கிதடக்–கும்.

4 அல்–லது 5 முதைக்கு 
கைல் இந்ை சிகிசதசை 
அளிக்க  முடி – ய ோது . 
அடுத்து, ‘ஐவி–எப்’ என்ை 

சிகிசதசை முதை. இதில், கரு–
முட்தட, விந்–ைணு ஆகிய 
இேண்–தட–யும் பவளிகய 
எடுத்து, அைற்–கு–ரிய பிேத்–
கயக உெ–க–ே–ணங்–க–ளில் 
வளர்த்து, மீண்–டும் கர்ப்–ெப்–
தெ–யில் பசைலுத்–ைப்–ெ–டும். 
இதில், 40 சைை–வீ–ைம் கெருக்கு 
பவற்றி கிதடக்–கும். 

கேள்வி :- இசசிகிசத� 
முத ற – யி ல்  மை க் ேள் 
�ந்திக்கும் பிரசசிதன 
எனன?

பதில் :- இத்–து–தை–
யில் நன்கு ெயிற்–சி–பெற்ை, 
அனு–ெ–வம் உள்ள பெண் 
ைருத்–து–வர்–கள் மிக குதைவு. 
கட்–டண பசைலவு அதி–கம். 
குறிப்–ெோக, ஐவி–எப் சிகிசதசை 
முதை–யில் கட்–ட–ணம் அதி–
கம். சுைோர் ரூ.2 லட்–சைம் 
முைல் ரூ.3 லட்–சைம் வதே 
பசைல–வோ–கும். ஆனோல், 
ரூ.1 லட்–சைம் முைல் ரூ.1.50 
லட்–சைம் கட்டணத்தில் 
சிகிசதசை அளிக்க முடியும். 
கோே–ணம், அைற்–கோன நவீன 
உெ–க–ே–ணம் ைற்–றும் ைருந்து 
வதக–கள் எங்–க–ளி–டம் உள்–
ளது. அகை–கந–ேத்–தில், 100 
சைை–வீ–ைம் ைேம் கெணப்–ெ–
டு–கி–ைது. 

கமைல்–வி–ை–ரங்–ே–ளுக்கு :- 
கோதை சபர்ட்–டி–

லிட்டி அனட் நியூகரா 
ச�ன –ட ர் ,  வி . யு .இ 
கிரானகட, 339 /A-3 , 
முைல்–மைாடி, சின–ன–�ாமி 
கராடு, புது–சித்–ைா–பு–தூர்,  
கோதை -44. 

டாக் –டர் கேமைா 
ராகேஷ் MBBS., D.N.B 
(OBG): FNB (Reproductive 
Medicine), MNAMS, . Mobile 
: 94884-49895, 96550-21503, 
E-Mail : dr_hemarajesh@

குழந்–தை–யின்–தை–யா? இனி கவதை வவண்–டாம்
வந்–ைாச்சு... குதைந்ை கட்–ட–ணத்–தில் ைர–ைான சிகிச்தசை

f	டாக்–டர் ஹேமா ராஹேஷ்  

-Advt
yahoo.co.in. 

புற்றுந�ோய்களுக்கு சரியோன சிகிச்சயளித்து
குணப்படுத்துவதில் ந்க.எம்.சி.எச., சரவநேச ேரம்
ஹ�ாவை, மார்ச் 27:புதக–யிதல ெழக்–கம், 
ைோறி வரும் உணவு முதை–கள், உடற்–ெ–யிற்–
சி–யின்தை, சுற்–றுச–சூ–ழல் ைோசு உள்–ளிட்ட 
ெல்–கவறு கோே–ணங்–க–ளோல் உட–லில் புற்–று–
கநோய் ஏற்–ெ–டு–கி–ைது. இதில் பெண்–க–ளுக்கு 
கர்ப்–ெப்தெ வோய் புற்–று–கநோய், ைோர்–ெக 
புற்–று–கநோய் அதி–க–ைோக ஏற்–ெ–டு–கி–ைது. 
ஆண்–க–ளுக்கு நுதே–யீ–ேல் புற்–று–கநோய், 
ைதல, கழுத்து, வோய், பைோண்தட, உண–
வுக்–கு–ழோய், ைலப்தெ ைற்–றும் பிேோஸ்–
கடட் புற்–று–கநோய் ஏற்–ெ–டு–கி–ைது.

பெோது–வோக எந்ை வதக புற்–று–கநோ–யோ–
னோ–லும் அைற்–கு–ரிய ைனித்–ைனி சிகிசதசை 
முதை–கள் உள்–ளன. அதவ அறுதவ 
சிகிசதசை, கதிர்–வீசசு சிகிசதசை ைற்–றும்  
கீகைோ–பை–ேபி சிகிச–தசை–யோ–கும். 

ஆேம்ெ நிதல–யில் உள்ள புற்–று–கநோய் 
கட்–டி–க–ளுக்கு அறுதவ சிகிசதசை அல்–லது  
கதிர்–வீசசு சிகிக்தசை கைதவப்–ெ–ட–லோம். 
ெல விை–ைோன புற்–று–கநோய்–க–ளுக்கு  கீகைோ–
பை–ேபி எனப்–ெ–டும் ஊசி வழி அல்–லது 
வோய் வழி ைருந்து ைற்–றும் ேோர்–கைோன் 
சிகிசதசை கைதவப்–ெ–ட–லோம். சில–வற்–
றிற்கு இந்ை மூன்று வதக சிகிச–தசை–ககளோ 
அல்–லது இேண்டு வதக சிகிச–தசை–ககளோ 
கைதவப்–ெ–டு–கி–ைது. 

பெரிய அள–வி–லோன புற்–று–கநோய் கட்–
டி–கதள அறுதவ சிகிசதசை பசைய்–வ–ைற்கு 
முன்பு, கீகைோ–பை–ேபி சிகிசதசை பகோடுத்து 
கட்–டி–யின் அளதவ சுருக்–கிய பின்–னர் 
அறுதவ சிகிசதசை பசைய்து அகற்–று–வ–ைன் 
மூலம் எளி–தில் குண–ைோ–கும் வோய்ப்பு 
அதி–கம். இந்ை வதக–யோன புற்–று–கநோதய 
குணப்–ெ–டுத்ை டோர்க்–பகட்–டட் பைேபி 
(Targeted Therapy) என்–கிை நவீன சிகிசதசை 
முதை–யும் ெயன்–ெ–டுத்–ைப்–ெ–டு–கி–ைது. லிம்–
கெோைோ (lymphoma) என்–கிை புற்–று–கநோய் 
அணுக்–க–ளில் சிடி 20 என்–கிை ைோர்க்–கர் 
கோணப்–ெ–ட–லோம். அவ்–வ–தக–யோன லிம்–
கெோைோ (lymphoma) சிகிச–தசைக்கு சிடி 
20 எதிர் ைருந்–து–கள் (Rituximab) ெயன்–ெ–
டுத்–ை–லோம். 

இ க ை 
கெோல் ைோர்–
ெக புற்–று–கநோய் 
அணுக்–க–ளில் 
பேர்2 நியூ 
(HER2 NEU) 
என்–கிை ைோர்க்–
கர் இருந்–ைோல், 
பேர்2  எதிர் 
ைருந்–து–கதள 
ெயன்–ெ–டுத்–ை–
லோம் .  இவ் –
வ ோறு  ஒவ் –

பவோரு புற்–று–கநோய்க்–கும் பிேத்–கய–க–ைோக 
இருக்–கும் ைன்–தைதய அறிந்து அைற்கு 
ஏற்–ைோற்–கெோல் சிகிசதசை பசைய்–வகை 
டோர்க்–பகட்–டட் பைேபி எனப்–ெ–டும்.  

ஒவ்–பவோரு புற்–று–கநோ–யும் வித்–தி–யோ–சை–
ைோ–னது. இை–னோல் எந்–ை–பவோரு புற்–று–
கநோய்க்–கும் எந்ை வதக–யோன சிகிசதசை 
பகோடுக்க கவண்–டும் என்–ெதை கக.எம்.
சி.எச.ைருத்–து–வ–ை–தன–யி–லுள்ள சிைந்ை 
ைருத்–துவ நிபு–ணர்–கள் குழு (Multi 
disciplinary Tumor Board) கண்–ட–றிந்து 
அைற்–கு–ரிய சிகிசதசை முதை–கதள ெரிந்–
து–தேப்–ெோர்–கள்.

அைன்–ெடி சிகிசதசை அளிப்–ெ–ைன் 
மூலம், புற்–று–கநோய் உள்ள கநோயோ–ளி–க–
ளுக்கு சைரி–யோன சிகிசதசை முதை–கதள 
உட–ன–டி–யோக கைற்–பகோண்டு குணம்–பெை 
வழி ஏற்–ெ–டு–கி–ைது.

கக.எம்.சி.எச.ைருத்–து–வ–ை–தன–யில், 
புற்–று–கநோய்க்கு சிகிசதசை அளிக்க ஒருங்–
கி–தணந்ை புற்–று–கநோய் சிகிசதசை தையம் 
சிைப்–ெோக பசையல்–ெட்டு வரு–கி–ைது. கைலும் 
புற்–று–கநோய்க்–கு–ரிய  சிகிச–தசை–யில் கக.எம்.
சி.எச.ைருத்–து–வ–ைதன சைர்–வ–கைசை ைேம் 
பகோண்–டுள்–ளது. 

கமைலும் விப–ரங்–ே–ளுக்கு, புற்–று–க�ாய் 
சிகிசத� நிபு–ணர் டாக்–டர் பரத் ரங்–ே–
ரா–ேன, கே.எம்.சி.எச.மைருத்–து–ை–மைதன, 
அவி–னாசி கராடு, கோைம்–புத்–தூர். 
கபான : +91 422 4324107 இ-சமையில் : 
drbharath@kmchhospitals.com ஆகி–ை–ைற்–
றி–்–லும் சைாடர்பு சோள்–ள–லாம்.

டாகடர்.பரத் ரங்கராஜன் விளக்கம்
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