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மூட்டு தேய்மானம் உள்ள எலதலமாருக்கும்
மூட்டு அறுவை சிகிசவசை தேவையமா?

க�ோவை, ஜூன் 26:மூட்டு மாற்று சம்–
பந்–தப்–பட்்ட கேள்–வி–ே–ளுக்கு கே.எம்.
சி.எச்., சூலூர் மருத்–து–வ–ம–னை–யின் 
மூட்டு மாற்று அறுனவ சிகிச்னச மற்–
றும் ஆர்த்–க�ாஸ்–கோபி (Arthroscopy) 
சிகிச்னச நிபு–ணர் ்டாக்–்டர் �ாஜ–கவலு 
அளித்த பதில்–ேள்:

* தேய்–மா–னம் உள்ள மூட்டை அகற்றி 
மூடடு மாற்–றம் செய்–வ–ோல், நடைகக 
முடி–யா–மல் த�ாக வாய்ப்–புள–்ளோ ...

‘மூட்டு மாற்–றம்’ என்–பது அடிப்–ப–
ன்ட–யில் தவ–றாை வார்த்னத. மூட்–டின் 
முேப்–பில் இருக்–கும் எலும்பு கதய்ந்து 
வலி கோடுக்–கும் கபாது அனத  நவீை 
ேரு–வி–ேள் மூலம் அேற்–றப்–பட்்ட பிறகு, 
உங்–ேள் மூட்–டின் வடி–வுக்கு, உயர்–த� 
உகலா–ேம் கபாருத்–தப்–ப–டு–கி–றது.

* மூடடு தேய்்நே எல்–த�ா–ருக–கும் 
மூடடு அறு்வ சிகிச்ெ தே்வயா...

ஒரு மனி–தன் திைந்–கதா–றும் அன� 
கிகலா மீட்–்ட–�ா–வது இயல்–பாே ந்டக்ே 
முடி–ய–வில்னல என்–றால், அது அவர்–ேள் 
மை–நினல மற்–றும் உ்டல் நினலனய நாள–
ன்ட–வில் கவகு–வாே பாதிக்–கும். மூட்–டின் 
வனளவு நாளுக்கு நாள் அதி–ேம் ஆகி, மூட்–
டின் ஜவ்வு ஒரு பக்–ேம் நீண்–டும், மறு பக்–ேம் 
சுருங்–கி–யும் கபாய் விடும். அதிே எலும்பு 
கதய்ந்து விட்–்டால், சாதா–�ண அறுனவ 
சிகிச்–னசக்கு பதி–லாே சிக்–ே–லாை அறுனவ 
கிகிச்னச கதனவப்–ப–டு–வ–கதாடு, மருத்–துவ 
கசல–வும் இ�ண்டு ம்டங்–ோே அதி–ே–ரிக்–
கும். ஆைால் நிற்ே னவத்து எடுக்–ேப்–பட்்ட 
எக்ஸ்–க�–யில், மூட்டு ஒன்–கறா–க்டான்று 
முட்–்டா–மல் இருந்–தால் மூட்டு மாற்–றம் 
கசய்–ய–கவண்–டிய அவ–சி–யம் இருக்–ோது. 

* எ்நே வய–துக–குள மூடடு அறு்வ 
சிகிச்ெ  செய்ய தவண்–டும்...

மூட்டு நன்–றாே கதய்ந்து வலி–யால் 
அவ–திப்–பட்–்டால் எந்த வய–தி–லும் 
அறுனவ சிகிச்னச கசய்–தல், அவர்–ே–

ளின் வாழக்னே 
த�ம் கமம்–ப–டும். 
கபாது–வாே 55 
வயது முதல் 
80 வயது வன� 
உள் –ள –வர் –ேள் 
இந்த அறுனவ சிகிச்னச கசய்து கோள்–
கி–றார்–ேள்.

* மூடடு மாற்–றம் தோல்வி அ்டைய 
வாய்ப்–புண்டைா...

மூட்டு மாற்–றம் கதால்வி அன்ட–யா–
மல் இருக்ே, மூட்டு மாற்–றத்–திற்–கேன்கற  
தனி கதர்ச்சி கபற்ற அறுனவ சிகிச்னச 
மருத்–துவ நிபு–ண–ரி–்டம் அறுனவ சிகிச்னச 
கசய்து கோள்ள கவண்–டும். இல்–லா–விட்–
்டால் 5 முதல் 10 ஆண்–டு–ே–ளுக்கு கமல் 
மறு–ப–டி–யும்  பி�ச்–ச–னை–ேள் உரு–வா–ே–லாம். 
சீழ பிடிக்–ோ–மல் இருக்ே எலும்பு மூட்டு 
அறுனவ சிகிச்–னசக்–கேை பி�த்–கய–ே–மாை 
ஆப–க�–ஷன் திகயட்–்டர் இருக்ே கவண்–
டும். அதில் நவீை கலமி–ைார் பில்–்டர் 
சிஸ்–்டம் (Laminar Filter System) கபாருத்–
தப்–பட்டு முனற–யாே சர்–வீஸ் கசய்–தி–ருக்ே 
கவண்–டும். அறுனவ சிகிச்–னச–யின்–கபாது 
கநாயா–ளிக்கு உப–கயா–ேப்–ப–டுத்–தும் துணி–
ேள், புதி–தாே இருக்ே கவண்–டும், கதய்–மா–
ைத்–திற்கு ஏற்ப சரி–யாை மூட்டு வடி–வம் 
கபாருத்–தப்–ப்ட கவண்–டும். 

கே.எம்.சி.எச்.மருத்–து–வ–ம–னை–யில் 
ஏ�ா–ள–மா–கைார் மூட்டு மாற்று அறுனவ 
சிகிச்–னசனய கவற்–றி–ே–�–மாே கமற்–
கோண்டு பலன் கபற்–றுள்–ள–ைர்.  

தமலும் வி�–ரங்–க–ளுககு, மூடடு 
மாற்று அறு்வ சிகிச்ெ மற்–றும் ஆர்த்–
தராஸ்–தகாபி சிகிச்ெ நிபு–ணர் டைாக–டைர் 
ராஜ–தவலு, தக.எம்.சி.எச. சூலூர் மருத்–
து–வ–ம்ன, சூலூர் 641402. த�ான் : +91 
98435 74447    இ-சமயில் : kmchsulur@
kmchhospitals.com ஆகி–ய–வற்–றி–் –லும் 
சோடைர்பு சகாள–்ள–�ாம்.

கே.எம்.சி.எச்.,சூலூர் மருத்துவமனை  
டாகடர் ராஜகவலு பதிலேள்  (பகுதி 1)
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