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குடல் அழற்சி ந�ோய்க்ோன சிகிச்சை மு்ை்ள்
க�ோவை, ஜன.31: சிறு குடல் 
மற்–றும் பெருங்–கு–ட–லில் வரும் 
வீக்–கமம குடல் அழற்சி ம�ோயோ–
கும். இந்த ம�ோய் குடல் புண் 
மற்–றும் சிறு குடற்–ெ–குதி அழற்சி 
என இரண்டு வககப்–ெ–டும். 
இ்த–னோல் வயிற்–று–வலி, உடல் 
ம�ோர்வு, உடல் எகட குகை–்தல் 
மற்–றும் உடல் ெல–வீ–னம் ஆகிய 
அறி–கு–றி–கள் ம்தோன்–றும். குடற்–ெ–
குதி அழற்சி ம�ோய் ப�ரி–மோன 
ெோக்த–யில் வீக்–கதக்த உரு–வோக்–கும். சில 
�ம–யம் உயி–ருக்மக அச்–சு–றுத–்தக்–கூ–டிய 
சிக்–கல்–க–கை–யும் உரு–வோக்–கும்.

இந–ம�ோய், ம�ோய் எதிர்ப்பு �க்–தி–யில் 
மகோைோறு ஏற்–ெ–டு–வ–்தோல் உரு–வோ–கி–ைது. 
சில �ம–யம் இந–ம�ோய் ெரம்–ெ–கர–யோ–க–வும் 
வர வோய்ப்பு உள்–ைது.

குடற்–ெ–குதி அழற்சி ம�ோய் ெோதிப்–ெோல் 
�மது குடல் ெகு–தி–யில் வீக்–கம், வயிற்–று–
மெோக்கு, ரத–்தப்–மெோக்கு, குடல் ெகு–தி–யில் 
வடு மற்–றும் குடல் சுருக்–கம் ஏற்–ெ–டும். 
குடல் சுவர் ்தடி–ம–னோகி, குடல் ெோக்த 
சுருங்கி, உணவு பெோருட்–கள் ப�ல்–வக்த 
்தடுக்–கி–ைது. இக்த �ரி ப�ய்ய, குடல் 
ெோக்தகய அறுகவ சிகிச்க� மூலம் 
அகற்ை ம�ர–லோம். �ோள்–ெட்ட குடல் வீக்–கத–
்தோல் ப�ரி–மோன ெோக்த–யில் புண் ஏற்–ெட 
வோய்ப்–புள்–ைது. இ்த–னோல் ஆ�–ன–வோய் 
ெகு–தி–யில் ெவுத–தி–ரதக்த உரு–வோக்–கு–கி–ைது.

பெருங்–கு–ட–லில் வரும் அழற்சி ம�ோயோ–
னது ரத–்தப்–மெோக்கு, மெதி, மலத–தில் �ளி 
மெோன்று பவளி–மய–று–்தல், வயிற்று வலி, 
�தது குகை–ெோடு மு்த–லி–ய–கவ–ககை ஏற்–ெ–
டுத–தும். முகை–யோன சிகிச்–க�–யி–னோல் 
குடல் புண் முற்–றி–லு–மோக குண–மோக 
வோய்ப்–புள்–ைது. குடல் ெகுதி அழற்சி 
ம�ோயின் ெோதிப்–ெோல் கண், ம்தோல் மற்–றும் 
மூட்டு ெகு–தி–க–ளி–லும் வீக்–கம் உண்–டோ–கும். 
குடல் ெகுதி அழற்சி ம�ோயோல் குடல் 
புற்–று–ம�ோய் வரு–வ–்தற்கு அதிக வோய்ப்–
புள்–ைது. �ோள்–ெட்ட குடற்–புண் குடல் 
புற்–று–ம�ோ–யோக மோறும் வோய்ப்–புள்–ைது. 
இக்த கண்–ட–றி–வது மிக–வும் கடி–னம்.

குடல் அழற்–சி–ம�ோய் அறி–
கு–றி–கள் ப்தன்–ெட்–டோல் அ்தற்–
கோன ரத்த ெரி–ம�ோ–்தகன 
மமற்–பகோண்டு இந்த ம�ோகய 
உறுதி ப�ய்ய மவண்–டும்.
எண்–மடோஸ்–மகோபி , பகோல–
மனோஸ்–மகோபி, மகப்ஸ்–யூல் 
எண்–மடோஸ்–மகோபி மற்–றும் 
டபுள் ெலூன் எண்–டமரோஸ்–
மகோபி ஆகி–ய–வற்–றின் மூலம் 
குடல் ெரி–ம�ோ–்த–கன–ககை 

மமற்–பகோண்டு திசு ஆய்வு மூலம் உறுதி 
ப�ய்–வது அவ–சி–யம். அது மட்–டு–மல்–லோ–
மல் எக்ஸ்மர, சிடி ஸ்மகன், எம்–ஆர்ஐ 
ஸ்மகன் ெரி–ம�ோ–்த–கன–கள் மூல–மோ–க–வும் 
இந–ம�ோ–யின் தீவி–ரதக்த அறி–ய–லோம்.

குடல் அழற்சி ம�ோய்க்–கோன சிகிச்க� 
என்–ெது ம�ோய்க்–கோன அறி–கு–றி–ககை 
குகைப்–ெது மற்–றும் மற்ை சிக்–கல்–கள் வரோ–
மல் ப�ய்–வது என இரு வககப்–ெ–டும். 
ஆரம்ெ நிகல–யில் உள்–ை–வர்–க–ளுக்கு சிகிச்–
க�–யில் மருநது மோத–தி–கர–கள் பகோண்மட 
குணப்–ெ–டுத–்த–லோம். சில–ருக்கு ம�ோயின் 
ெோதிப்கெ பெோறுதது உயர்–்தர சிகிச்–க�–
கள் இன்–பெக்–�ன் வழி–யோக ப�லுத–்த–
லோம். 

95 �்த–வீ–்தம் ம�ோயோ–ளி–க–ளுக்கு இவ்–
வகக மருந–து–கமை மெோது–மோ–னது. மருத–
து–வச்–சி–கிச்க� 2 மு்தல் 5 ஆண்–டு–க–ளுக்கு 
ம்தகவப்–ெ–ட–லோம். சில–ருக்கு கூடு–்தல் 
�ோட்–க–ளுக்கு சிகிச்க� அளிக்க மவண்–
டும். பவகு சில–ருக்கு  அறுகவ சிகிச்க� 
முகைகய பின்–ெற்ை மவண்டி வர–லோம்.
குடல் அழற்சி ம�ோயிலிருநது விடுெட, 
குணமகடய ஆரம்ெ நிகலயிமலமய 
சிகிச்க� அளிப்ெது மிக அவசியம்.

மேலும் விப–ரங்–க –ளுக்கு, குட–
லி –யல் ேருத்–துவ நிபு –ணர் டாக் –
டர். கார்த்–தி–மக–யன்,மக.எம்.சி.எச் 
ேருத்துவேனை, அவி–ைாசி மராடு, 
மகானவ. மபான் : 91 422 4324625, 
இ-மேயில் : drkarthikeyan@kmchhospitals.
com ஆகி–ய –வற் –றி –லும் ம�ாடர்பு  
மகாள்–ள–லாம்.
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