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இரத்தச�ோகை �ரி ச�ய்ய சிகிசக� முகைைள்
சை.எம்.சி.செச.டோகடர் ரோசேந்திரன் விளகைம்
க�ோவை, அக்.24:கே.எம்.
சி.ஹெச்.மருத்–து–வ–மனை 
குழந்–னை–ேள் மற்–றும் சிசு 
நல மருத்–து–வத்–துனை ைனல–
வர் டாக்–டர்  ராகேந்–தி–ரன்  
கூறி–ய–ைா–வது:

இரத்ை க�ானே, மிை–மாை 
ரத்–ை–க�ானே, நடுத்–ைர இரத்ை 
க�ானே, ேடு–னம–யாை ரத்ை 
க�ானே எை உள்–ளது. 
கமலும் அதிே ரத்ை இழப்பு அல்–லது 
ஹைாடர்ந்து குனை–வாை இரத்ை க�ாக்–
கி–ைால் ஏற்–�–டும் இரத்ை க�ானே, ைவ–
ைாை உணவு �ழக்–ேம், �த்–துக்–கு–னை–�ா–
டு–ேள் ஆகி–ய–வற்–ைால் இரும்–புச்–�த்து 
குனை–வ–ைால் ஏற்–�–டும் இரத்ை க�ானே 
மற்–றும் �ல்–கவறு வனே இரத்ை க�ானே 
உள்–ளது.

ஹ�ர்–னி–ஷி–யஸ் இரத்ை க�ானே : 
இனரப்–ன�–யின் �னரடடல் ஹ�ல்–ேள் 
உற்–�த்தி உட–ஹ�ா–ருள் குனை–�–டு–வ–ைால் 
குட–லில் இருந்து னவடட–மின் பி12 இரத்–
ைத்–தில் உறிஞ்–�ப்–�–டு–வ–தில்னல. 

சிக்–கிள் ஹ�ல் இரத்ை க�ானே : இது 
ஒரு �ரம்–�னர கநாய். இரத்ை சிவப்–�–
ணுக்–ேளின் அனமப்பு மாறி–வி–டு–வ–ைால் 
அதி–ே–ளவு இரத்ை அணுக்–ேள் அழிக்–
ேப்–�–டு–கி–ைது. ஏப்–பி–ளாஸ்–டிக் இரத்ை 
க�ானே : இரத்ை அணுக்–ேள் எலும்பு 
மஜ்–னே–யில் உரு–வா–கின்–ைது. எலும்பு 
மஜ்னே அழி–யும்–க�ாது அல்–லது ஏகை–
னும் குனை–�ாடு ஏற்–�–டும் க�ாது இரத்ை 
அணுக்–ேளின் உற்–�த்தி குனைந்து இரத்ை 
க�ானே ஏற்–�–டு–கின்–ைது.

ஹமே –கலா –பி –ளாஸ்–டிக் இரத்ை 
க�ானே : இது னவடட–மின் பி12 மற்–
றும் ஃக�ாலிக் அமி–லம் குனை–வ–ைால் 
ஏற்–�–டு–கின்–ைது. இந்ை னவடட–மின்–ேள் 
டி.என்.ஏ.,உரு–வாே மிே முக்–கி–ய–மாை 
�ங்கு வகிக்–கின்–ைது. இைன் குனை–வி–ைால் 
ஒகர மாதி–ரி–யாை எலும்பு மஜ்னே ஏற்–
�டடு இரத்ை க�ானே உண்–டாக்–கு–கி–ைது. 
இரத்ை சிவப்பு அணுக்–ேள் குனை–�ாடு 
இருந்–ைால் மிே வினர–வில் அழிக்–ேப்–�–
டு–கின்–ைது.

சிகிச்ன� முனை–ேள் : இரத்–ைப்–க�ாக்–

கி –ைால் ஏற்–� –டும் இரத்ை 
க�ானேக்கு  இரத்–ைம் ஏற்–று–ைல் 
மற்–றும் இரும்–புச்–�த்து மாத்–
தி–னர–ேள் அளிக்–ேப்–�–டு–கி–ைது. 
இரும்–புச்–�த்து குனை–வி–ைால் 
ஏற்–�–டும் இரத்ை க�ானே, தீவிர 
நினலக்–கேற்� கீழ்க்–ேண்ட 
சிகி்ச்ன� கைனவ.

மிை–மாை ரத்ை க�ானே 
என்–ைால் குழந்–னைக்கு இனிப்–

புக்–ோே ஹவல்–லம், ேருப்–�டடி, கைன், ேற்–
ேண்டு, நாடடுச்–�ர்க்–ேனர உ�–கயா–கிக்–ே–
லாம். இரும்–புச்–�த்து நினைந்ை உணவு 
ஹ�ாருட–ேனள �ாப்–பிட கவண்–டும். 
நடுத்–ை–ர–மாை இரத்ை க�ானே என்–ைால் 
இரும்–புச்–�த்து மாத்–தி–னர–ேள், மருந்–து–ேள் 
ஹோடுக்ே கவண்–டும். குட–லில் உள்ள 
புழுக்–ேனள அேற்ை மாத்–தி–னர–ேள் 
ஹோடுக்ே கவண்–டும். உண–வுப்–�ண்–டங்–
ேனள இரும்–புப்–�ாத்–தி–ரத்–தில் �னமக்ே 
கவண்–டும். ேடு–னம–யாை இரத்ை க�ானே 
என்–ைால் இரத்–ைக்–கு–ழாய் மற்–றும் ைன�–
ேளின் வழி–யாே இரும்–புச்–�த்து மருந்து 
மற்–றும் இரத்–ைத்னை ஹ�லுத்ை கவண்–டும்.

ஹ�ர்–னி–ஷி–யஸ் இரத்ை க�ானேக்கு 
னவடட–மின் பி12 உள்ள உணவு ஹ�ாருட–
ேள் மற்–றும் ஊசி–ேள் க�ாடு–வ–ைன் மூலம் 
�ரி ஹ�ய்–ய–லாம். சிக்–கிள் ஹ�ல் இரத்ை 
க�ானேக்கு இரத்–ைம் ஹ�லுத்–து–ைல் மற்–றும் 
க�ாலிக் அமி–லங்–ேள் ஹோடுக்–ே–லாம். ஏப்–
பி–ளாஸ்–டிக் இரத்ை க�ானேக்கு எலும்பு 
மஜ்னே மாற்–று–வ–தின் மூல–மும், கநாய் 
எதிர்ப்பு �க்–தினய மருந்–தின் மூலம் 
சிகிச்ன� அளிக்ே கவண்–டும். ஹமே–கலா–
பி–ளாஸ்–டிக் இரத்ை க�ானேக்கு னவடட–
மின் பி12 க�ாலிக் அமி–லம் திை–மும் 1 
மில்லி கிராம் மற்–றும் �த்–துள்ள உணவு 
ஹோடுப்–�–தின் மூலம் �ரி ஹ�ய்–ய–லாம். 

கமலும் வி�–ரங்–ேளுக்கு, குழந்–னை–
ேள் மற்–றும் சிசு நல மருத்–து–வத்–துனை 
ைனல–வர் டாக்–டர்  ராகேந்–தி–ரன் , 
கே.எம்.சி.ஹெச்.மருத்–து–வ–மனை, அவி–
ைாசி கராடு, கோனவ. க�ான் :0422-
4323604, இ-ஹமயில் : drrajendran.paed@
kmchhospitals.com ஆகி–ய–வற்–றி–் –லும் 
ஹைாடர்பு ஹோள்–ள–லாம்.
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