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அணிந்துரை 
திரு. இரா. நெடுஞ்செழியன், (தமிழகக் சல்வி-தொழில் அமைச்சர்) 

குமிழைக் கல்லூரிக் கல்வி மொழியாக ஆக்கி ஏழு ஆண்டுகள் 
ஆகிவிட்டன. குறிப்பிட்ட சில கல்லூரிகளில் பி.ஏ., வகுப்பு மாண 

வர்கள் தங்கள் பாடங்கள் அனை த்தையும் தமிழிலேயே கற்று வரு 
கின்றனர். தொடக்கத்தில் இருந்த இடர்ப்பாடுகள் மெல்லமெல்ல 
மறைந்து வருகின்றன. நாடு முழுதும் பரந்துள்ள மாணவர்களின் 

ஆர்வம், “தமிழிலேயே கற்பிப்போம்' என முன்வந்துள்ள கல்வி 
ஆரியர்களின் சளீக்கம், பிற பல துறைகளிலும் கொண்டு செய் 
வோர் இதற்கெனத் தந்த உழைப்பு, தங்கள் சிறப்புத் துறைகளில் 
நூல்கள் எழுதித் தர முன்வந்த நூலாசிரியர்கள் கொண்டுணர்ச்சி, 
இவற்றின் காரணமாக இத் திட்டம் நம்மிடையே மகிழ்ச்சியும் 
மனநிறைவும் தரத்தக்க வகையில் நடைபெற்று வருகிறது, 

பல. துறைகளில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்கள் எத்தனையோ 
'நெருக்கடிகளுக்கிடையே குறுகிய காலத்தில் அரிய முறையில் 

நூல்கள் எழுதித் தந்துள்ளனர். 

வரலாறு, அரசியல், உளவியல், பொருளாதாரம், புவியியல், 

(வேதியியல், உயிரியல், வானியல், புள்ளியியல், தத்துவம் ஆகிய 

பல துறைகளில் தனி நூல்கள் மொழி பெயர்ப்பு நூல்கள் என்ற 
. இருவகையிலும் தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் நூல்களை வெளியிட்டு 

வருகிறது. 

இவற்றுள் ஒன்றான * என்புருக்கி நோய்' என்ற இந் நூல் 

தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகத்தின் 184ஆவது வெளியீடாகும். 
கல்லூரித் தமிழ்க்குழுவின் சார்பில் வெளியான 85 நூல்களையும் 

சோர்த்து இதுவரை 819 நூல்கள் வெளி வந்துள்ளன. 

கணக்கிலடங்காக் தடைகளை எல்லாம் அகற்றித் கமிழன்னை 

கல்லூரிக் கலை மண்டபத்தில் கொலு வீற்றிருக்கிறாள், எனவே, 

இவ்வன்னையை வாழ்த்துவோமாக! உழைப்பின் வாரா உறுதிகள் 

இல்லை; ஆதலின், உழைத்து வெற்றி காண்போம். தமிழைப் 

பயிலும் மாணவர்கள் உலக மாணவர்களிடையே சிறந்த இடம் 
பெற வேண்டும்; அதுவே தமிழன்னையின் குறிக்கோளுமாகும். 
சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்தின் பல வகை அ தவிகளுக்கும் 
ஒத்துழைப்புக்கும் நம் மனம் கலந்த நன்றி உரித்தாகுக! 

இரா. நெடுஞ்செழியன்



முன்னுரை 
wpe நோய் தடுப்பு ஒரு புதிய கட்டத்தை அடைத் 

ள்ளது. நம்மிடையே, நோயைக் தடுப்பதற்கும் தீர்ப்பதற்கு 
மான, மிகு சத்தி வாய்ந்த முறைகள் உள்ளன. இது, குறிப்பாகச் 

சோவியத்து யூனியனின் பொதுச்சுகாகாரப்' பிரிவிற்கு மிகவும் 
(பொருந்தும். சோவியத்து யூனியனில் இந்த நோயை அறவே 
அகற்ற உண்மையான வாய்ப்புகள் உள்ளன. . 

மருத்துவ முறைகள், நுரையீரல் க்ஷயம், நுரையீரல் அல்லாத : 

க்ஷயம் போன்றவைகளைத் தடுக்கும் முறைகள், சிகிச்சை முறை 
களின் நவீன வளர்ச்சிகள் , போன்றவைபற்றிய இக்கால விவரங் 
கள், இந்தப் புத்தகத்தில் அடங்கியுள்ளன. - 

இந்தச் சிறிய புத்தகத்தில், கூய நோய் நிபுணர்களுக்குத் 
'தேவையான ஆழ்ந்த கருத்துகளைப் புகுத்துவது சாத்தியமன்று; 
தேவையுமன்று. ஏனெனில், அத்தகைய கருத்துகள் வேறு பல் 
புத்தகங்களில் கிடைக்கும். க்ஷய நோய் எதிர்ப்பிற்கான அடிப் 
படை முறைகளையும், க்ஷய நோயைத் தடுத்து வெற்றிகரமாகச் 

சிசிச்சை செய்வதற்கான முறைகளையும், இளமருத்துவார்களும் 

மருத்துவ மாணவர்களும் தெரிந்துகொள்ள உதவுவதே, ஆரி 
யரின் நோக்கமாகும். 

90% கேசுகளில் க்ஷயம், நுரையீரலையே பாதிக்கிறது. அவார் 
களே, மற்றவர்களுக்கு நோயைப் பரப்பும் பயங்கர மூலத் 
தானமாக, விளங்குகிறார்கள். எனவே, இந்தப் புத்தகத்தின் 
'பபரும்பகுதி நுரையீரல் க்ஷயத்தைப்பற்றியே கூறுகிறது. 

ஆனால்,. க்ஷயம், மனித உடலின் பொது நோயாய் இருப்பதால் 

அதன் மருத்துவப் பண்புகளை. அறிய, மற்ற அங்கங்களின் க்ஷய 
நைவுகளைப் பற்றியும் தெரிந்துகொள்ளுதல் நல்லது. ஆகவே, 

நோய்க்குறியியல், மருத்துவப் பண்புகள் பற்றிய அத்தியாயங் 
களில், எலும்பு போன்ற மற்ற அங்கங்களின் க்ஷய நைவுகள் 

பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. எனினும், இந்தப் புத்தகத் 
இல் மருத்துவக் கழகங்களின் அறுவைச் சிகிச்சைப் பகுதிகளில் 

கற்றுத்தரப்படுவது போல எலும்பு, மூட்டுகளின் க்ஷயம்பற்றிக் 

கூற முடியவில்லை. அகுற்கு, எலும்பு முறிவு இயல், அறுவை 

இயல் பற்றிய விசேஷ அறிவு தேவை. 

4. ம. எய்னிஸ்
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நோய் வரலாறும் அறிகுறிகளும் © * sense 
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க்ஷயக் இருமிகளின் மருந்து எதிர்ப்புச் சக்தி sm 
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தோற்றுவாய் 

ஆராய்ச்சியின் வரலாறு 

எலும்புருக்கி நோயைப்பற்றிப் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நாம் 

அறிவோம். மருத்துவ வரலாற்று ஆசிரியர்களான பிரான்சு 

நாட்டு ஏ. பெய்ரியும், ஜே. ரோஷமும் கூறியது போல, இந் 

'நோய், மனிதனைப் போன்று பழமையானது. மேலும், இது தொல் 

பொருள் ஆராய்ச்சியின் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தண்டு வட 

எலும்புக் குழலின் காச.நோய் போன்றது; கற்காலத்தைச் 

சார்ந்தது... . புராதன. எ௫ப்தியர்களும் இந்தியர்களும் நுரையீரல் 

.க்ஷய நோய் பற்றிய பல விவரங்களை நமக்கு அளித்திருக்கிறார்கள். 

இந்தியாசள் (மனுநீதிப்படி) அதை ஒரு கமையான வியாதியாகக் 

கருதினார்கள். ஐஸோக்ரடீஸின் கூற்றுப்படி, புராதன எகிப்தியர் 

கள் ஏற்கெனவே தடுப்பு முறைகளைக் கண்டுபிடித்திருந்தார்கள் 

என்பதும், அவர்கள் இிடகாத்திரம் வாய்ந்தவர்கள் எனக் 

கருதப்பட்டார்கள் என்பதும் தெரிகின்றன. ஹிப்பாக்ரடீஸுாக்கு 

்-.(இ.மு. 480-400) நுரையீரல் காச நோயைப்பற்றிப் பல உண் 

. மைகள் தெரிந்து, அதற்குச் சிகிச்சை செய்யவும் அவர் முயன்றார் 

என்பதும் தெரிகிறது. புராதனக் கிரேக்க நாட்டு மருத்துவர்.. 

சுகாதாரமான முறைகளையும் ஒழுங்கான உணவு முறைகள் 

- போன்றவைகளையும் பின்பற்றி எலும்புருக்கி நோய் கடுமையாய் 

இருந்தாலும், நாட்பட்டதாய் இருந்தாலும், அதைத் தீர்க்க 
முயன்றனர். வாங்க்-ச-ஹாவின் (இ.மு. ஆறாம் நூற்றாண்டு) 

எழுதிய மருத்துவம் பற்றிய கட்டுரைகளிலிருந்து புராதனச் சீனர் 

களும் எலும்புருக்கி நோயைப்பற்றியும் அதன் குறிகளைப்பற்றியும் 

அறிந்திருந்தார்கள் என்பது தெரிகிறது. கர்ப்பத்தின்போது ஏற் 

படும் இந்நோயைப்பற்றியும், வசந்த காலத்தில் இருமலில் இரத்தம் 

அடிக்கடி வெளி வருவதைப்பற்றியும், எலும்புருக்கியில் . பரம் 

பரையின் பங்கு பற்றியும், அவிசென்னா தமது “மருத்துவக் கலையின்: 

. விதிகள்” என்ற புத்தகத்தில் தெளிவாகக் கூறியிருக்கிறார். இந்தப் 

பிரபல 'விஞ்ஞானியார் சுற்றுப்புறங்கள், சதோஷ்ண நிலை, கால 

. நிலைகளின் மூலம் நோய்பீது ஏற்படும் விளைவுகள்பற்றியும் விளக்கி 
_யிருக்கிளுர். து x ய கய By . 4s mR ie! a | . tig 8 -
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பதினாறாவது நூற்றாண்டின் மத்தியிலே எலும்புருக்க தோயின் 
தொற்றிக்கொள்ளும் தன்மை பற்றி, சூசகமான அறிகுறிகள் மக் 
களுக்குத் தெரிந்திருந்தன. பாஸ்டர், காக்கு இவர்களுக்கு மூன்று 
நாற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே, விரோனாவைச் சேர்ந்த ஜெரோ 
னிமோ பிராகாஸ்டரோ :.(1484--1558) என்பவர், இந்த 
'தோயின் தொற்றிக்கொள்ளும் கன்மைபற்றி அடிக்கடி அறிவுறுத்தி 
வந்தார். இந்தக் கொள்கை, படிப்படியாக மற்ற மருத்துவர் 
களால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டாலுங்கூட, பதினெட்டாவது 

நூற்றாண்டிலும் இதை ஒப்புக்கொள்ளாதவர் சிலர் இருந்தனர். : 

ரஷ்யாவில் இந்த நோயைப்பற்றி முதன்முதலில் அறிவிக்கப் 
பட்டது 14ஆம் நூற்றாண்டிலேதான். அப்போது இந்த 
நோயைக் கொடூரமான உடல் உருக்கி நோய் என்றும், தீராத 
புண் என்றும் கூறினர். ் 

மறுமலர்ச்சியின்போது- அதாவது 75ஆம், 76ஆம் நாற். 
ரண்டுகளில்-சதோஷ்ண நிலையின் உதவிகொண்டு நோய் தீர்ப் 
பதும், சுகாதார, உணவு சம்பந்தமான முறைகள் கொண்டு நோய் 
இர்க்கும் முறைகளும் அதிகமாக வலியுறுத்தப்பட்டன, ஆயினும், 
நோய் சம்பந்தமான இக்காலக் கொள்ளைகள் பண்படாத 
நிலையிலேயே இருந்தன. . 17ஆம் நூற்றாண்டின் மருத்துவக் 
கட்டுரைகளில் எம். எல். கோல்ட்பார்ப்பும், ஏ. வி. பிரஸ் 

பெக்கும், சுவையான சில நவீன விவரங்களைத் தெரிவித்திருக் 
இன்றனர், எலும்புருக்கி நோய் மிகவும் அதிகமாய்ப் பரவிவிட்டது 
என்பது தெளிவு. ' மேலும், அது, பெரியம்மை தட்டம்மை. 
போன்று தொற்றக்கூடிய ஒரு வியாதி என்றும் கருதப்பட்டது. 

18ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலும், 19ஆம் நூற்றாண்டின் 
ஆரம்பத்திலும், பேயல் என்பவர் (1810) நுரையீரல் காசநோய் 
என்பது ஒரு தனிப்பட்ட நோய் என்றும், அது க்ஷய நைவிலிருந்து 
உண்டாூறது என்றும் கூறினார். முதன்முறையாக மிலியரி நோயி 

லிருந்து இது பாகுபடுத்தப்பட்டது. ஆனால், நோயின் அறிகுறி 
களைப்பற்றி, குறிப்பாக, தெளிவாக உணர்த்திய பெருமை லேனக் 
கையே (1787-1826) சாரும். பின்னர் 19ஆம் நூற்றாண்டின் 

மத்தியில் என். ஐ. பிரோகாவ் என்பவர் இவிரமாகப் பரவிய: 

கடுமையான முதல்நிலை க்ஷ்யரோகத்தின் குணங்கள்பற்றியும் 
அதுபற்றிய நோய்க்குறியியல் உடற்கூறு பண்புகள்பற்றியும் 
விவரித்தார். மேலும், அவர் நிணநீர் முடிச்சுகள், மூளை 
உறைகள், எலும்புகள், மூட்டுகள், நுரையீரல் இவைகளின் . - 
எலும்புருக்கி நோயின் குணங்கள் பற்றியும் விவரித்தார். 

19ஆம். நூற்றாண்டின் மத்தியில் மற்றொரு முன்னேற்றம்: 

ஏற்பட்டது. அதாவது, நோயின் பரவும் தன்மை பற்றி, பரி 
சோதனைகள் மூலம் வில்லெமின் (1827-1802) ருசுப்படுத்தினார்?
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7855இல் மனித வர்க்க எலும்புருக்கி நோயை மிருகங்களுக்கும் 
உண்டாக்கலாம் எனத் தெளிவாக்கினார். உடலிலே வளர்ந்து 
இன விருத்தி செய்யும் ஒரு கிருமியால் இந்த நோய் உண்டாகிறது. 
என்றும், நொஇத்தலுக்குக் காரணம் எனப் பாஸ்டர் கண்டு 

பிடித்த உயிரினங்களை இது ஒத்திருந்தது என்றும் வில்லெமின் 
உறுதி கூறினார். 7888இல் ஜெர்மானிய விஞ்ஞானி ராபர்ட்காக்கு 
என்பவர் எலும்புருக்கிக்குக் காரணமான 'இிருமியைக் கண்டு 
பிடிக்கும் வரை, இது சூசகமாகவே இருந்தது. எலும்புருக்கிக் 
இருமிகளே, அந்நோயாளிகளின் எச்சிலிலும். எலும்புருக்கி நிணநீர் 
மூடிச்சுகளிலும் காணப்பட்டன. இது ஒன்றேதான்,.எலும்புருக்கி 
நோய்க்குக் காரணம் என்பது உறுதியாய்த் தெரிந்தது. 

இந்தக் கண்டுபிடிப்பு வில்லெமினின் ஊளஎகத்தைப் பலமாக. 

உறுதிப்படுத்தியது. எலும்புருக்கியில் பாதிப்பின்மை என்ற நவீன 

சித்தாந்தத்திற்கு அடிகோலிய பெரிதளவு பரிசோ தனை ஆராய்ச்சி 

களுக்கும், அத் நோயைப்பற்றிய சம காலத்து: நோம் 

. பரவிய நிலை, நோய்க் குணங்களைப்பற்றிய ஆராய்ச்ூக்கும், 

இந்தக் கண்டுபிடிப்பு அடி. கோலியது. இதுபற்றி ஏற்கெனவே, 
அறிஞர் காக்கு என்பவர் போதிய அளவு ருசுக்களை அளித் 

இருக்கிறார். பாதிக்கப்பட்ட ஏழு நபர்களுள் ஒரு நபரின் உயிரைக் 

குடித்த அந்தக் காலத்தில், இந்தக் கண்டுபிடிப்பின் மூலம், 
எலும்புருக்கி நோயைத் தடுப்பதற்கான விவேகமான முறைகள் 

உருவாக அடி கோலப்பட்டது (௩. காக்குர். 

எனினும்; சிறிது காலத்திற்கு, எலும்புருக்கி நோயில், எதிர்ப்புச் 

சத்தியை ஓத்துப் . பார்க்கும் முறையின் முக்கியத்துவத்தைக் 

காக்கின் கண்டுபிடிப்பு, சிறுமைப்படுத்தியது. 20ஆம் நூற் 

ரூண்டிலேதான், (ஐ. ஏ. சாக்கரின், ஏ. ஏ. ஆஸ்ட்ரூ மோவ் 

முதலியவர்களால்) நோயால் பாதிக்கப்பட்டவுடனும், நோயின்: 

போதும், எதிர்ப்புச் சத்தியின் முக்கியத்துவத்திற்குப் போதிய . 

கவனம் செலுத்தப்பட்டது. எலும்புருக்கி நோய் ஒரு பொதும் 

படையான தொற்றுநோய் என்ற தத்துவம் ஒப்.புக்கொள்ளப்பட்ட 

தாலேதான் இது ஏதுவாகியது. 

இருபதாம் நூற்றாண்டில் எலும்புருக்கி ஆராய்ச்சியில் போற்றத் 

தகுந்த முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது. நுரையீரல் காசநோய், 

நுரையீரல் அல்லாத உறுப்புக் காசதோய்களின் நோய்க்குறியியல், 

நோயின் குணங்கள் பற்றி விரிவான ஆராய்ச்சிகள் கையாளம் 

பட்டன. எலும்புருக்கி தோய்க் குறியியலின் புதிய தத்துவம் நுரை 

யீரலின் உச்சியிலிருந்து நோய் பரவுகின்றது என்ற முந்தைய 

கொள்கையை வீழ்த்தியது. இதுவும், இதனுடன் சேர்ந்து 

இடைத்த அந்நோயின் பல பிரிவுகள் பற்றிய அறிவும், நோய் 

ர்க்கும் முறையில் பல புதிய அரிய சாதனைகளுக்கு அடி
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'கோலின. நோய்க்குறியியல்-உடற்கூ ற்று ஆராய்சீசி தவிர- 
வியாதி நிர்ணய முறைகளில் : எக்ஸ் கதிர் சாதனம் 
உபயோகிக்கப்பட்டதுதான், எலும்புருக்கி தோயின் இக்காலக் 
குறியியல் தத்துவம் உருவாக மூல காரணமாய் இருந்தது. 

.. *மியூபர்குலின் ' மூலம் செய்யப்பட்ட அரிய ஆராய்ச்சிகளின் 
“மூலம், * இளிமென்ஸ் பிர்க் * (1907) என்பவர், வியரதி நிரண 
யத்தில், டியூபர்குலின் சரும சோதனை, ஒரு முக்கியமான, இட்ட 
வட்டமான சாதனம் என்று அறிவித்தார். (டியூபர்குவின் என்பத 
காக்கால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட, விலங்கெ எலும்புருக்கி நோய் 
உயிரணுக்கள் வளர்ச்சியினுடைய . ஒரு இளிசரைனின் கலவை...) 
இத்தகைய ியூபாகுலின் சோதனை, கிருமி வளர் காலத்தின்: 
அளவை நிருணயிக்கும் ஒழுங்குகளை திருணயிச்சகவும், (இரு.மி வளர். 
காலம் 3--8 வாரங்கள்) எலும்புருக்கி நோயின்போது நிகழும் 
மாறுதல்களை வரையறுக்கவும் உறுதுணை புரிகிறது. உடல் நிலை 
எலும்புருக்கி நோயின் பல் தரப்பட்ட வெளிப்படைச் குணங்கள் 
உ.ருவரவதைப் பிரதிபலிப்பது : அலர்ஜி”. என்பது, தோய் 
நிருணயத்திலும், தீர்க்கும். முறைகளிலும் : உதவி புரியும் அந்த 
் அலர்ஜி (உடலுக்கு ஒத்துக்கொள்ளாதது) எனப்படும் குத்து 
வத்தை *பிர்கெட் * என்பவர் கண்டுபிடித்தார். 

துரதிருஷ்டவசமாக, எலும்புருக்கி நோய் தீர்க்கும். முறைகள் 
முன்னேற்றதமடையவில்லை. மறுமலர்ச்சியின்போது (15-16ஆம் 
தாற்றாண்டுகள்) தனிப்பட்ட சுகாதார, உணவு முறைகளின் 
கண்ணோட்டத்துடன் எலும்புருக்கி நோயாளிகளுக்குச் இச்சை 
புரியப் பல. வழிகளை மேட்டே பிரெரி என்பவர் - வகுத்தார். 
79ஆம் நூற்றாண்டின் இரண்டாவது பகுதியில், எலும்புருக்கு , 
'நோய் மருத்துவ ஆராய்ச்சியில், உடல் இயக்க முறை 
மூன்னேறியது. நோய் ர்க்கும் முறைகளில் அடிப்படையான 
சானட்டோரியம் முறையை வழி வகுத்து நமக்குக் காட்டியவர் 
.பிரெம்மெர் என்பவரே (1859). 

எதிர்ப்புச் சத்தியின் உடல் இயக்க .நியதிகளை ஆராய்ந்து 
பார்த்து, ஜி. ஏ. சாக்கரின், வி. ஏ. வாரோபையோப், டி. பி. 
கிராஸ்னோயையோல் முதலியோர், எலும்புருக்கச் இச்சையில் 
*காதார, உணவு முறைகளின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்இனர். 
1838இல் மாஸ்கோப் பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளரான ஜி. ஐ... 
"'சொகோல்பெகி, திட்டவட்டமான உணவ முறைகள் தோயின் 
போக்கைத் தடுக்க் இயலும் என வலியுறுத்தினர். 1913இல் . 
போலந்து நாட்டு மருத்துவரான ஏ. சொகோலாவ்ஸ்கி தமது 
BOSE Dewy நூலில்;, ர்லும்புருக்கி தநோயைப்பற்றித் 
தெளிவாக வருணித்து, பொதுவான உதவி முறைச் சிசிச்சை 
-பற்றியும் வலியுறுத் இனர். “ககா க் ள்...



பேரர் 

மொத்தத்தில் சோவியத்து மருத்துவத்தின் நோய் தடுக்கும். 
கண்ணோட்டத்தை நோக்கும்போது, மேற்கூறிய முறை இன்னும்: 

. பொருத்தமாய் இருக்கிறது. ் 

சுகாதார, உணவு முறைச் சிகிச்சைகளுடன், 1892இல் கார்லோ 
பர்லானினி கண்டுபிடித்த செயற்கை முறை நியூமோதோராக்ஸ்- 
(செயற்கை முறையில் நுரையீரல் உறையில் காற்றுச் செலுத்தும் 
முறை), 1894-க்குப் பிறகு, பெரிதளவில் செயல் துறையில்: 
கொண்டுவரப்பட்டது. ரஷ்யாவில் ஏ. என். ரூபெல், ஏ. ஓய். 
ஸ்டெர்ன் பொ்க்கால் : நியூமோதோராக்ஸ் £ தோய் தீர்க்கும்: 
முறையாக: அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. 197சமுதல் நியூமோதோ 

ராக்ஸ் சிகிச்சை பெற்றுச் சீரடையாத.நோயாளிகளுக்கு ஜேகோபி' 
யஸின். * புளுராவழி நுரையீரல் அமுக்க முறை * (Intrapluerak 
Pnewmolysis) அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. பின்னர், OsrQrrGar 
பிளாஸ்டி (மார்புக்கூடு அறுவைச் சிரமைப்பு),  (பீரார், சாவர் 

புரூக், என். ஜி, ஸ்டோய்கா முதலியவர்கள்) புளுராவிற்கு வெளிப்: 
புறமான நியூமோதோராக்ஸ் போன்ற புஞராவிற்கு வெளிப்: 
புறமான அறுவைச் சிகிச்சை முறைகள் கையாளப்பட்டன. 
390௪இலேயே எப். ஆர். இயெவ்ஸ்கி, * நுரையீரல் அறுவைச். 
சிகிச்சைபற்றிய தத்துவம் * என்ற ஒரு கட்டுரையை மீட்டர்ஸ்: 
பார்க் பல்கலைக் கழகத்திற்கு அளித்திருந்தும், 1922இல்தான் முதன் 
"முறையாகப் புற்று தோய்க்கு அறுவைச் சி௫ச்சை செய்யப்பட்டது. 

இன்று போதிய தகுந்த மருத்துவச் சான்றுகள் இருந்தால், 
தீராத நுரையீரல் க்ஷ்யரோகத்திற்கு அறுவைச் சிகிச்சைதான் 
அடிப்படையான உயர்ந்த சிகிச்சை முறையாகும். அறுவைச் 
சி௫ச்சைக்குப் பிறகு, கட்டுப்பாடான போதிய சுகாதார உணவு: 
மூறைகள் : மன்பி தட்க பயா கதமான் . மேற்கூறிய முறைகள்: 
போதிய பலளளிக்கும். 

இக்கால மருத்துவத்தின் மகோன்னதப் படைப்பான--எதர்- 

உயிர்ச் சி௫ுச்சையின் உதவியால், க்ஷ்யரோகத்திற்குப் பூரணச் 
சிகிச்சை செய்ய முடிந்தது. குறிப்பாக, நுரையீரற்பகுதியின் 
அறுவைச் சிகிச்சைகள் மூலம் எதிர் உயிர் மருந்துகளை (ஸ்ட்ரெப் 
டோமைஸின்-செல்மன் வாக்ஸ் மேன்--7944) கண்டுபிடித்துப்: 
பெரிதளவில் உபயோகத்திற்குக் கொண்டுவந்ததன் மூலம், 
சென்ற இருபது அண்டுகளாக எலும்புருக்கி நோய்ச் சிகிச்சையில்: 
ஓரு முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது. நோயின் ஆரம்ப நிலையிலேயே 
மருத்துவ உதவியளிக்க இந்தப் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் வாய்ப்: 
பளித்தன. முன்னர் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட தங்க உப்புகள் 
போன்ற வைத்திய முறைகள் திசுக்களின்மீது தலச் சிச்சை 
விளைவுகளை உண்டாக்கின. எனினும், நோய் தீர்க்கவும் தடுக் 
கவும் உருவான புதிய முறைகள் மூலம், சுகாதார உணவு
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முறைகளின் மூக்கெயத்துவத்தைப் பதக்கற்ளிகக் இயலவில்லை. 

இக்காலக் கூட்டுச் சிகிச்சை (மருந்துகளும் அறுவையும் 

சேர்ந்து) பல எலும்புருக்கி நோய்களை அறவே அகற்ற இது 

உறுதுணை புரியும் எனினும், இக்காலத் தேவைகளையும் அறிவையும் 

சார்ந்து சுகாதாரச் சிறப்பு முறைகளும் அமைய வேண்டும். 

தான தருமங்களின் உதவியால் அமைக்கப்பட்ட எலும்புருக்கி 

எதிர்ப்புச் சங்கத்தைத் .தவிர்,. புரட்சிக்கு முந்திய ரஷ்யாவில், : 

குறிப்பிடத்தகுந்த எலும்புருக்கி எதர்ப்பு அணி எதுவும் இல்லை. 

மகத்தான அக்டோபர் :புரட்சிக்குப்'... பின்னர், -: சோவியத்துசச் 

சாக்காரால் உருவாக்கப்பட்டு, . என்... ஏ. செமாஷ்கோ, 2. 1; 

'சொல்வ்யாவ், -வி. ஏ.' .வாரோபயபியாய்.,, ஓய். ஜி. முன்பிளிட் 

போன்றவர்களால். தலைமை , தூங்கி நடத்தப்பட்ட எலும்புருக்கி 

எதர்ப்புஅணி; பல: தரப்பட்ட: தடுப்பு: முறைகளைத் திட்டமிட்டு 

நடத்தியது. - எலும்புருக்கயால் " பாதிக்கப்படுவதும்,. " அதனால் 

ஏற்பட்ட மரணங்களும், * பெரிய : அளவில், :. அந்தக... அணியின் 

Ragas’ குறைந்தன. நோய் : தீர்க்கும். “தடுக்கும் 

முறைகளைக் கோண்டு எலும்புருக்கி எதிர்ப்பு . மருந்துச்சாலைகள், 
அந்தந்த: வட்டாரங்களின் நடவடிக்கைகளுக்கு மத்திய கேந்திர 

மாயின. கால்மெட்டும், குவரினும் சண்டுபிடித்த பி. ஹி. ஜி. 

கசியும் பெரிய: அளவில் கையாளப்பட்டு, 1988 முதல் 

ரஷ்யாவில் .பிறந்த குழந்தைகள் அனைத்தும், - பி..ஸி. கி: 
ஊசி குத்தப்பட்டன (அத்தியாயம் 13 பார்க்க). 

் பெரிய . அன்றில் . ஜகா தாள முறைகள், 2 ககுழிபிமர்கக் 

குழந்தைகளின் மத்தியில் இதை வலியுறுத்தியது. ஏ. ஏ.,கிஸ்ஸல்) 

வீடுகள் சட்டுதலில் 7-8 மணி நேர வேலைகள், தொழிலாளர் 

அனைவருக்கும் வருடாந்தர விடுமுறைகள், _ இலவச. வைத்திய 

உதவி, இடைவிடாது உயர்ந்து வரும் வாழ்க்கைத்தரங்கிள் “ஆகிய 

இவைகள் எல்லாமே, எலும்பூருக்கித் தடுப்புத் இட்டத்தினரால் 

கையாளப்பட்ட Spm Sin முறைகள்... அவத்தியுடைய் 

அடி Banta. 

உடகத்இின் முதல் சோஷலிசச் குமுகத்தில் ஆரம்பித்து 

வைக்கப்பட்ட இந்த. விஞ்ஞான ரீதியான எலும்புருக்கித் தடுப்பு 

முறைகள் இடையறாது வளர்ந்துவந்தன.  இிபுணர்களுக்குப் 

பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு, எலும்புருக்கி எதிர்ப்புப் போராட்டத்தில் 

பல மருத்துவர்களும், . : விஞ்ஞானிகளும், . பொதுச் சுகாதார 

அளழியர்களும் கவனம். செலுத்தினார்கள். தொழிலாளர் நலச் 

சங்கங்களின் பரிபூரண ஓத்துழைப்பின் - மூலம், பதிய சூழ் 

'நிலைகளும், புதிய தடுப்பு முறைகளும் உருவாயின.
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குழத்தைகளுக்சான பல மருத்துவ மனைகளும், சானட்டோரி 
யங்களும், பரந்து நோய் தடுப்புக் கழகத் இட்டங்களும் உருவா 
பின. பெரிய அளவில் ஆராய்ச்சி தொடங்கப்பட்டது. தனியான 
எலும்புருக்கி நோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களும் உண்டாயின. 
கயார்தர மருத்துவ மன்றங்களில் எலும்புருக்கித் தத்துவம், ஒரு 
மூச்கிய ஸ்தானம் வ௫த்தது. அலை ரஷ்யர்களின் -- அதைத் 
தொடர்ந்து அகல சோலியத் யூனியனின் -- எலும்புருக்கி தோய் 
நிபுணர்களின் மாநாடுசள் கூடத் தொடங்கின. 

. சோவியத்துப் பொதுச் சுகாதாரத் துறையினரின் புதிய கண் 
ணோேட்டத்தின்படி, குறிப்பாகக் குழந்தைகளின் மத்தியில், உலக 
அனுபவத்திற்கு இணைய புதிய முறைகள் பின்பற்றப்பட்டன. 
பெரிதளவில், சீக்கிரத்திலேயே நோயாளிகளைக் கண்டுபிடிக்கும் 
இட்டம் உருவாக்கப்பட்டு, செயலாற்றப்பட்டது. எலும்புருக்கி 
நோய் இர்க்கும் ஒரு புதிய சேோ௱வியத்து முறை 
விரிவாக்கப்பட்டது. சோவியத்து அரசினரின் கம்யூனிஸ்டு 
கட்சியின் திட்டங்கள், என்றுமே கண்டிராத உற்சாகத்துடன் 

நிறைவேத்தப்பட்டன.  சோவியத்து ரஷ்யாவில் இந்நோயை 
வேருடன் களைத்தெறியப் பாதை வகுக்கப்பட்டது.



  
படம. 7 

உருப்பெருக்கியில் க்ஷயக்கிருமியின் தோற்றம் 

(௮) ஸ்பெங்ளர் முறைப்படி 
(ஆ) சீல்-நீல்சன் முறைப்படி



எலும்புருக்க் நோயும் உடலின் 

ப பிரதி வினையும் 
காரண கர்த்தா 

எலும்புருக்கி நோய்க்குக் காரணமான மைக்கோ பேக்மீரியம் 
டியூபாரகுலோசிஸ் (எலும்புருக்கி நோய்க் இருமி) ராபர்ட் கார்க்கால் 
1882இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. எலும்புருக்கி நோயால் பாதிக் 
கப்பட்ட மனிதர் மிருகங்களின் எச்சிலிலும், சிறுநீரிலும், 
சீழ்களிலு.ம் இந்தக் கிருமிகள் காணப்படும். இவைகளில் மனித. 
மிருச இனக் இருமிகள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை, 
மற்றப் பிரிவுகளான பறவை இனக் கிருமிகளும், சீதள இரத்௬ 
இனச் கிருமிகளும் மனித நோய்க் குறியியலில் குறிப்பிடத் தகுந்த 
அங்கம் வ௫ூக்கவில்லை. 

இசன்ற சல ஆண்டுகளாக, அமில எதிர்ப்புக் கிருமிசுளின் 
அசாதாரணமான வகைகள், தமது கவனத்தை ஈர்க்கின்றன . 
ஆனால், மனித நோய்க் குறியியலில் அவைகளின் பங்கு என்ன 

என்பது பற்றி இறுதி முடிவுக்கு வர இயலவில்லை. 

மொத்தத்தில், வளர்ச்சியின் விகிதத்தையும் நிறம் உண் 
டாக்கும் தன்மையையும் பொறுத்து, நான்கு விதமான புதிய 

அசாதாரண வகை மைக்கோ பாக்டீரியாக்கள் பாகுபடுத்தப் 

பட்டன. 

எலும்புருக்கி நோய்க் கிருமிகள் இருண்ட புமூக்கமான இடங் 

களில் நீண்ட காலம் வ௫த்து, வளர்ந்து, பெரிதளவில் : மனித 

வாக்கத்தினரிடையே பிராணவாயு தேவையான ஓர் இனமாசுக் 
காணப்படுகிறது. : நேரடியான சூரிய வெளிச்சத்தில் இந்தக் 
இருமிகள் . பல. . மணி நேரங்களில் அழிந்துபடுகின்றன. காக்குக் 

கூறியது : போன்று இவை அகலமாய் இருப்பதைப் போன்று 
5௪ மடங்கு நீளமாய்ச் சுமார் 0.0015 முதல் 0.0035 மி. மீ. அளவு 
வரையில் இருக்கின்றன, .(சிவப்பு இரத்த அணுவின் விட்டத்தில்



  

படம் - 2 

எலக்ட்ரான் உருப்பெருக்கியில் 

  

படம் - 3 

குச்சி வடிவம் படைத்த எலும்புருக்கி நோய்க்கிருமிகள் 
(உருப்பெருக்கியின் மூலம்) 

4-4 பங்கு இருக்கின்றன) எச்சிலில் இவை தனியாகவோ, 
கூட்டமாகவோ காணப்படுகின்றன. இருமிகள், கட்டியான 
வளர்பொருளில் குறுக்குப் பிளப்பின் மூலம்- (7781946786 fission) 
இன விருத்தி செய்து, புதிரான மெல்லிய கயிறுகள் போன்று 
தோற்றமளிக்கின்றன (படங்கள் 1, 2).



. எலும்புருக்கி நோயும் உடலின் பிரதி வினையும் ட டட ச 

முதலில் இவைகள் எலும்புருக்கி நோய்க்க்கிருமிகளின் வடி 
கட்டப்பட்ட பாகங்கள் எனக் கருதப்பட்டன (பாண்டிஸ் 1910). 

இதே கருத்தைக் கால்மெட்டும் கொண்டிருந்தார். அவர் *: இப் 
போதைய எலும்புருக்கி நோய்க்கிருமி அதிநுட்ப வைரஸ் 
வளர்ச்சியின் இறுஇப் பொருள்,” எனக் கருதினார். எனினும், 
இந்தக் கோட்பாடு உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. 

இப்போது க்ஷயக்கிருமியின் பெளதிக, ரசாயனக் கூட்டு, 
பின் காணுமாறு இருக்கிறது. கொழுப்புப் பொருள்கள், மாவுப் 
(பொருள்கள், புரதப் பொருள்கள் (எலும்புருக்கி நோய்ப் புரதப் 
பொருள்கள், - அல்புமின்களும் நாூக்ளியோப் புரதங்களும்) 
போன்ற கரியகப் புரோட்டோப்பிளாஸப் . பொருள்களும், 
கரியகமல்லாக பொருள்களும் (நீர் 86%-- கட்டிப்பொருள்கள் 
29% கலந்தது). பாஸ்வரம், கால்சியம், மக்னீஷியம், குளோரின் 
போன்றவைகளே கிருமியின் உடலில் நிறைந்து கிடக்கும் 
முக்கியமான மூலகங்களாகும். 

பெரிய உயிரினங்களின் : உணர்ச்சித் தன்மையை உருவாக்கு 

வதில் புரதப்பொருள்கள் பெரும்பங்கு செயல் புரிகின்றன. இந்தப் 

புரதங்கள் நோய்வாய்ப்பட்ட மிருகங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டால், 

டியூபர்குலின் விளவு போன்ற : அனமிலாக்டிக் * adres 

ஏற்படுகிறது. - எபிதீலியாய்டு. செல்கள் *. எனப்படும் க்ஷயத் 

இசுக்கள் உருவாவதில், கொழுப்புப் பொருள்கள் பங்கு கொள் 

இன்றன எனக் கூறப்படுகிறது. மாவுப் பொருள்களின் பங்கு: 

இன்னும் தெளிவாகவில்லை. நோயிலிருந்து பாதுகாப்புப் Quay 

வதில் அவை பங்கு கொள்கின்றன என நம்பப்படுகிறது. 

இந்தப். பொருள்கள் 8ழ்க்காணும் முறையில் உயிரினங்களின். 

மீது வினை புரிகின்றன என விளக்கலாம் 2 ட் 

  

க்ஷயப் புரதங்கள்--ஆண்டிஜன்--.-.-ஆரம்ப--௮எஃசுடேம் 

எதிர் உயிர்ப்போருள்' நோய் 

பிரதி வினை | 

ஆஷயக்கொழுப்புப்-.௮-எபிதீலியாய்டு-- பு.ஐபர்கின் 

பொருள்கள் செல்கள் 
உருவானது 

புரதங்கள், கொழுப்புப் பொருள்கள், மாவுப். பொருள்கள் 

இதைவதிலும், நுண்ணிய ஜீவன்கள் சுவாசிப்பதிலும் பங்கு 

கொள்ளும் நொதித்தல் "பொருள்களைப்பத்தி தாம் இன்று 

நன்கு அறிவோம்.



4 எலும்புருக்கி தோய் 

வழக்கமான சீல்-நீல்சன் முறைப்படி. எச்சிலிலும் மற்ற வெளிப் 
படும் பொருள்களிலுமுள்ள அமில எதிர்ப்பு எலும்புருக்கி நோய்க் 
கிருமிகளை வா்ணப்படுத்தலாம்.. இந்த முறைப்படி, மெதிலினால் 
நீல நிறமாக்கப்பட்ட கற்றுப்புறத்தில், (செல்களும் கழிவுப் 
பொருள்களும்) கார்பால் புயூசன் உயிரணுச்களைச் சிவப்பாக். 
குகிறது. (5ஆம் அத்தியாயம் பார்க்க.) அமில எதிர்ப்புக் 

கொண்ட தீங்கற்ற நுண்ணுயிர்களும் (ஸ்மெக்மாடிஸ், ஹே, 
கிருமிகள்) இது போன்றே நிறம் கொடுக்கின்றன என்பதை 
நினைவிலிருத்திக்கொள்ள வேண்டும்.) 

தோய் நிருணயம் பற்றிச் சந்தேகம் எழுந்தால், தனியான, 
கட்டியான முட்டை கலந்த வளர்பொருளில் எச்சிலிலுள்ள 
கிருமிகளை வளர்ப்பதன் மூலமோ, அல்லது கிருமிகள் சுலந்த 

| ய பொருள்களைச் மைப் பெருச் 
சாரளிகளுக்கு (சீமைப் பெருச் 
சாளிகள் எலும்புருக்கி 
நோயால் : மிகவும் எளிதில் 
பாதிக்கப்படும்) ஊசி மூலம். 

செலுத்துவதன் மூலமோ 
கான் நோயின் காரணகர்த் 
தாவைக் கண்டு பிடிக்க இய 
லும். பாசிட்டிவ், கேசுகளில்: 

(படம் 4-4இல் காட்டப்பட் 
டபடி) கிருமிகள் நன்கு. 
வளர்ந்து மெல்லிய கயிறுகள் 
போன்று தோற்றமளிக்கும். 
பிணக்கூற்று ஆய்வில் க்ஷய 
நோயால் இறந்துபட்ட மிரு 

கங்களின் ் அங்கங்களைச் 

சோதித்துப்பார்த்தால், தமக் 

குரிய க்ஷய நோய் அடையா 

  

ளங்களை அவைகள் காம்டு 

படம் -- & திடமான முட்டை இன்றன. ஐசோநிகோடினிக் 

ஊட்ட ஊடகத்தில் ஆசிட் ஹைட்ரசைட் உப் 

எலும்புருக்கி நோய்க் யோகத்திற்கு வந்ததிலிருந்து, 

.... கிருமிகளின் வளர்ச்சி இந்த மருந்துகளுக்கு எதிர்ச் 

சத்தி கொண்ட மைக்கோ பாக்டீரியக் இருமிகள், சீமைப் பெருச் 
சாளிகளின் மீதுள்ள தங்களது வீரியச் சத்தியை இழந்துவருகின்றன . 
என்பது கவனிக்கப்பட: வேண்டும். இந்தச் சூழ்நிலையில் வளரச் 

செய்வதுதான் அடிப்படை முறையாகக் கொள்்.எ.ப்ப.ட.. வேண்டும்...



எலும்புருக்கி தோயும் உடலின் பிரதி வினையும் டடத 

நோயூக்கும் வழிகள் 
மனிதன் பெரும்பாலும் அடிக்கடி காற்றிலுள்ள மூச்சை உள் 

ஸளிழுப்பதன் மூலம் நோயைப் பெறுகிறான். (கிருமி வளர்காலம்- 
சுமார். 3-8 வாரங்கள்) காற்று வழியால் பரவும் இந்த 
முறையில் எச்சில் துளிகள் மூலமும் குரசிகள் மூலமும் வியாதி 
பரவுகிறது. 

மூதன்முதலாக நோயாளி இருமும் போதும், பேசும் 
போதும், காற்றில் தறிய துளிகளாகப் பரவி மிதந்துகொண் 
ரருக்கும் இருமி, சுற்றியிருக்கும் நோயற்ற மக்களால் சுவாசக் 
கப்பட்டு உள்ளிழுக்கப்படுகின்றது. இதன் மூலம் அது தொற்றும் 
தன்மையுடையதாகிறது. இரண்டாவதாக, பொதுச் சுகாதார 

விதிகளைப் பொருட்படுத்தாக எலும்புருக்கி நோயாளிகள் 

வூக்கும் இடங்களிலுள்ள தூசிகளைத் இடகாத்திரமான மக்கள் 

உள்ளிழுப்பது, நோய் பரவ ஏதுவாகிறது. இவைகள் 
காய்ந்து, எச்சில் துளிகள் தூசியாக மாறி, தரை, தட்டு 

முட்டுச் சாமான்கள், சைக்குட்டைகள் மு.தலியவைகளிலிருந்து 
'திடகாத்திர மக்களின் - குறிப்பாகக் குழந்தைகளின் - மூச்சுக் 

குழல்களை அடைந்து, வியாதி. பரவச் சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. 

ப்ரூனோ . லாங்க் என்பவர் கம்பளிப் போர்வைகளின்மீது 

இருமிகள் நிறைந்த எச்சிற்சளியைத் துளிகளாகத் தெளித்தார். 

சுமார் 1$ முதல் 2$ மணி நேரம் வரை கம்பளிகளை உலர்த்திய 

பின் அவைகளை ஒரு கண்ணாடிக் தகட்டின்மீது உதறினார். 

இருமிகளின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாய் இருந்ததால் இச் 

சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட எந்தச் சமைப்பெருச்சாளியும் 

நோயால் பாதிக்கப்படவில்லை. குறைந்த எண்ணிக்கையுடைய 

இருமியுள்ள சளியால் %6இல் 8 சமைப்பெருச்சாளிகள் பாதிக் 

சுப்பட்டன.. மிக அதிகமான எண்ணிக்கையுடைய இிருமியுள்ள 

சளியால் 71இல் 6 சீமைப்பெருச்சாளிகள் க்ஷய ரோகத்தால் 

பீடிக்கப்பட்டன.. மனித இனத்திற்கும் இந்த விகிதாசாரம் 

பொருந்தும். ஆகவே, சாதாரண மக்களைவிட எலும்புருக்கி 

நோயாளிகளுடன் பழகுபவர்களை நோய் 3-4 மடங்கு 

அதிகமாகப் பாதிக்கிறது. 

தொற்றிக்கொண்டு பரவும் வியாதியின் தன்மையை (குறிப் 

பாகக் குழந்தைப் பருவத்தில்) மறுக்க இயலாது. குழந்தைகள் , 

வியாதி பரவச் சாதனமாக உள்ள கைக்குட்டைகளையும், வீட்டுச் 

சாமான்களையும் முதலில் கையால் தொட்டுப் பின்னர் வா ய்,சண், 

மூக்கு இவைகளில் வைப்பதால் வியாதி. பரவ வழி ஏற்படுகிறது.



6 Rs ் .. எலும்புருக்கி நோய் 

இது போலவே உணவின் மூலமும் வியாதி பரவ வழி 

உண்டாகின்றது. (குறிப்பாக, க்ஷயம் பசுக்களின் பாற்காம்பு 

களிலிருந்து இடைக்கும் பால் மூலம் பரவுவது போன்று) சருமம் 

வழியாகவும் தோய்க்கிருமிகள் உள் நுழைய வழி இருக்கிறது 
என்பதும் தெரிகின்றது. ஆரியரின் அனுபவத்தில் ஆய்வகத் 
தொழிலாளி, பாதிக்கப்பட்ட ஓர் ஊசியைத் தனது சருமத்தில் 
தேய்த்தகன் முலம் நோய்வாய்ப்பட்டான். தேய்க்கப்பட்ட 
இடத்தில் சரும எலும்புருக்கி தோய் உண்டாயிற்று, இத்தகைய 

சம்பவங்கள் மிகவும் அபூர்வம். 

மூச்சுக்குழல் மூலம் மூச்சு உள்ளிழுக்கப்படுவதன் மூலந்தான் 
(மனிதனால்) முக்கியமாக வியாதி பரவுகிறது. உயிரின் எதிர்ப்பு 
மருந்துகளுக்கும் (ஸ்ட்ரெப்டோமைசின்) தொகுப்பு மருந்து 
களுக்கும் (ஐசோநறிகோடினிக் ஆசிட் ஹைட்ரசைட்) எதிராகக் 
கிருமிகள் பெறும் எதிர்ப்புச் சத்தியை அளவிடுவதுதான் இப் 
போதைய பெரிய பிரச்சினை, மருந்து எதிர்ப்புச் சத்தியுள்ள 
இருமிகள் முதல் நிலை (பிரைமரி) வியாதியை உண்டாக்குவது 

போல், பாக்டீரியா எதிர்ப்பு மருந்துகளுக்கு அடி பணியாத, 
மருந்து எதிர்ப்புச் சத்திய/டைய கிருமிகள், வேதியியற்கிகிச்சை 

யின் போது-அதுவும் திட்டமிடப்படாத பற்றாக்குறையான சச் 
சையின் போது-உருவாக வழி உண்டாகிறது. 

நோய்ப் ' படையெடுப்பும் * நுரையீரல்களில் 

முதல் நிலை நைவுகளும் 
நோயின் படையெடுப்பு, காற்றின் மூலமாகவே ஏற்.படுகிறது. 

காற்று உட்புக இயற்கையாகவே அமைந்த சில இடுக்கண்களை 
மீறிக்கொண்டு எலும்புருக்கி நோய்க்கிருமி மூச்சுக்குழலின் மூலம் 
உட்புகுந்து மூச்சுச் சிற்றறைகளை அடைகிறது. இறுதி மூச்சுக் 

இளைக்குழலும், மூச்சுச் சிற்றறையும் சந்திக்கும் இடத்தில் (பிராஸ் 

மாடல் - படம் 5) அல்லது மெல்னலிகோவ் - ராஸ்வெண்டென் 

கோவ் கூறியபடி -உடல் இயக்க இயற்கை அடைப்பில் (11051௦- 

[௦20௨1 $1200518) மூச்சுக் இளைக்குழற்சுழற்சியின் முதல் நிலைக் 
குவியம் உண்டாகிறது. '-இந்த நோய்க் குவியத்தைத்தான் 1972 

இல் செக்கோஸ்லேவேக்கியா நோய்க் குறியியல் -உடற்கூற்று 
அறிஞர் கான் என்பவர் வருணித்தாார். வி. A. டெ.ப்கோவ் 

மொத்தத்தில் 728%இல் - குடலில் *.மூதல் நிலை நைவுகளைக் * 
(ப்ம்கார நல்ல் கண்டார்... மழு டு ஒதி
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படம் - 5 

மூச்சுக்களேக்குழலின் பிரிவுகளும், அசினஸின் அமைப்பும் 

(பிராஸின் கூற்றுப்படி) 

1. நுரையீரல் தமனி 

5, மூச்சுக்கிளைக்குழல் சலேட்டுமப்படலம் 

3. நரம்பு 

4. மூச்சுக்களேக்குழல் Swell ௪ 

5. இணைப்புத் இசுப்படலம் 

6. தசைப்படலம் 

27. குருத்தெலும்பு வரிசை



எலும்புருக்கி நோய் 

அதிகமான அளவில் பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் குழந்தைப் 
பருவத்தில் தோன்றுகிறது. சிதையும் நார்ப்பசை, செல்களு 
டனும் எஃசுடேட்டுடனும் கூடிய மூச்சுக்கிளைக்குழல் நுரை 

யீரல் அழற்சிதொன், நுரையீரல் நைவின்: முதல் தோற்றம். 
நோய் முதற்குவியத்தின் வளர்ச்சியில் மூன்று கட்டங்களை 
ஏ. ஐ. அப்ரிகோசாவ் அடையாளம் சண்டார். அதாவது, 

(1) க்ூய நுரையீரல் அழற்சி, (8) கே௫ியச் சீர் கேடு, (8) வெளி 

யுறை உண்டாவது. அவை கால்சியமாக மாறிச் சல சம்யங்களில் 
எலும்பாக மாறுகின்றன. பொதுவாகக் குணமடைய வழி ஏற்படு 
கிறது. 

பெரும்பாலும் ஒரே ஒரு : நோய் - முதற்குவியந் "தான் 
இருக்கிறது. (வி.ஜி. ஷ்டெப்கோ கணக்குப்படி 84,5%) 76.5% 

களில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பல நோய் .- முதற்குவியங்களை 
கான் சண்டிருக்கிறார். கானும், குட்லிச்சும் ஒரு 38% வயது 
குழந்தையில் கால்சியமாக மாறிய 77 நோய்முதற்- குவியங்களைக் 
கண்டனர். இது மிகவும் அபூர்வமே. 728%களில் பல நோய்- 
முதற்குவியங்கள் காணப்படுவதாகக் கணக்கெடுத்திருக்கின்றனர். 

8. தசைப்படலத்தின் ஒரு செயற்கைக் துவாரம் - விரிந்து , ' 
சுருங்கும் தசுவைக் காட்ட 

9. மூச்சுக்களேைக்குழல் சிரைகள் 
70. விரிந்து சுருங்கும் இசுக்களின் வலைப்பின்னல் 
13. தசைத்திசுக்களின் வலைப்பின்னல் | 
12. கிறு மூச்சுக்கிளைக்குழல் 
13. அல்வியோலரின் சிறு மூச்சுக்கிளைக்குமல் 

74. மூச்சுக்களேைக்குழல் சிரைகள் 

15. விரிந்து சுருங்கும் திசுவுடன் அல்வியோலை 
16. அல்வியோலையின் மூன்று ஏட்ரியம்கள் 
77. நுரையீரல் இரை 

18. பக்கத்திலுள்ள அசினஸின் அறை 
19. அசினஸிற்கு இடையே உள்ள வர்ணப் பொருள்கள் 

20. அல்வியோலைத் தந்துகளின் வலைப்பின்னல் 
21. மூன்று புளுரா உறைகள் 
22. அல்வியோலைத் துவாரங்களுடன் அல்வியோலர் பைகள் 
28. ஓரத்தில் அமைந்துள்ள அல்வியோலை 
24. அல்வியோலை வழி 

23. தடுப்புச் சுவர்கள் 

28. அல்வியோலை 
27. ஏடம்ரியம் 

28. மூச்சுக்கிளைக்குழல்



எலும்புருக்கு நோயும் உடலின் பிரதி வினையும் 9 

அவைகள் - காணப்படும் இடங்களைப் பொறுத்த முறையில் 

“நோய் - முதற்குவியம் இரண்டு நுரையீரல்களில் எந்தப் பகுதி 
யிலும் காணப்படலாம். இட.ப்பக்கத்தைவிட வலப்பக்கத்தில் 
அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. நுரையீரலின் உச்சியில் மிகவும் ' 
அபூர்வமாகத் தோன்றுகிறது. - 

குஸ் கூற்றுப்படி அதிகமாகக் காற்று உட்புகும் நுரையீரற் 
பகுதிகளிலேதான், முதற்குவியங்கள் அதிகமாய்க் காணப் 
படுகின்றன. புளுராவிற்கு அடியில் அதிகமாகக் காணப்படுவது 
இதன் மூலம் விளங்குகிறது. 

ஏ. ஐ. அப்ரிகோசோவ், ௭. ஐ. ஸ்ட்ருகோவ் கூற்றுப்படி, 
முகுற்குவியம் விட்டத்தில் $-2 செ.மீ. அளவு இருக்கிறது. 

நார்ப்போருளுடன் மேலுறை உருவாகும் நிலையில் நுரையீரற் 
கேசியச் சுழற்சியின் விளைவு பொதுவாக வட்டமாகவே இருக்கும். 
(கே. ஈ, ரேங்கி) முதல் நிலை, காம்ப்ளெக்ளின் இரண்டாவது 
பகுதி, அந்த வட்டார . நிணநீர் முடிச்சுகளின் க்ஷய நைவைப் 

போன்றே இருக்கிறது. 

எலும்புருக்கி ஒரு பொதுத்கொற்றுநோயாய் இருப்பதால், 
கஷயக்கிருமி உள் நுழைந்த பின் உடலில் ஏற்படும் மாற்றம் 
குல நுரையீரல் நைவு மாத்திரமன்று, கிருமி உள் நுழைந்த 

இடத்தில் ஏற்படும் விளவுககாயும் எப்போதாவது உடலில் 
மற்ற அங்கங்கள் மூலம் பரவுகிற மாறுதல்களையும் தவிர 

மொத்தத்தில் உடல், அலர்ஜி என்ற தத்துவம் மூலம் எதிர்வினை 

புரிகிறது, அலர்ஜியை, டியூபாரகுலின் மாறுதல் வெளிக் 

காட்டுகிறது. 

எலும்புருக்கி நோய்க்கு மனித உடல் போதிய அளவில் 

எதிர்ப்புச் சத்தியைக் காட்டுகிறது. ஆகவே, முதல் நிலை Corus 

பரவுவதால் விளையும் நோய்க்குறியியல் மாறுதல்கள் பல 

சமயங்களில் குறிப்பிட்ட சிரிச்சையின்றியே குணமடைந்து 

ARH mar. ஆனால், பின்னர் வயது வந்தவர்களில் நோய் 

உண்டாகும்போது அது ஒரு நாட்பட்ட தன்மையை அடைகிறது. 

அலர்ஜியும் பாதிப்பின்மையும் 

எலும்புருக்கிக்கான இயற்கை எதிர்ப்புச் சத்திதான் க்ஷயக் 

கிருமி உள் நுழைந்தவுடன் உடலில் ஏற்படும் குறிப்பிட்ட எதிர் 

வினைக்கு அடிப்படை (1; அதாவது அலர்ஜி அற்ற 

சாதாரணமான நிலை). இத்தகைய உடலின் எதிர் வினைக்குக் 

சிளிமென்ஸ் பிர்க்' அலர்ஜி எனப்: பெயரிட்டார். . இது பல



10 . ் எலும்புருக்கி நோய் 

கப்பட்ட சத்தியின் ரூபங்களில் வெளிப்படலாம். ஆசுவே,, 
தார்மொ்ஜியுடன் பேத்தாஜியும் (நகு ாஜஐு) உண்டாகலாம், 
க்ஷயக் கிருமிகளுக்கும் அவற்றின் வளர்சிதை மாற்றப் பொருள் 
களுக்கும் (இவற்றுடன் கிருமிகள் சிதையும்போது உண்டாகும் 
உள் நஞ்சுகளும் அடங்கும்) இடையே ஏற்படும் உணர்ச்9த் 
குன்மை, திடீரென அதிகமாகும் போது அந்த நிலையை ஹைப 
ரெர்ஜி என்கிறோம். : 

(1/௭ - எதிர்பாராத விளைவு) குறிப்பிட்ட எதிர்ப்புச் 
சத்தியம் உடலின் எதிர்வினையும் பெரிதளவில் குறையும்போது 
அதை நெகட்டிவ் அலர்ஜி (எதிர்மறை அலர்ஜி) என்கிறோம். 
இங்குப் பாதிப்பின்மைப் பணிகள் ' செயலற்றுவிடுசன்றன. 
டியூபர்குலினுக்கு உடலில் ஏற்படும் அதிகப்படியான உணர்ச்சித். 
கன்மையே அலர்ஜியின் முக்கியமான பண்பாகும். காக்கின் 
கூற்றுப்படி டியூபார்குலின் என்பது மிருக இன க்ஷயக் இருமியின் 
கிளிசரைனின் பிழிநீர். டியூபர்குலினைப் பூர ணமடையாத அண்டி 
ஐனுக்கு ஒப்பிடலாம் (ஹேப்டன்]. . நோயற்ற மனிதனுக் 
கோ மிருகத்துக்கோ பெரிய அளவில்" கொடுத்தாலும் ஒரு 
மாறுதலும் உண்டாவதில்லை, மாழுக, க்ஷய மனிதனுக்கோ 
மிருகத்துக்கோ மிகக் குறைந்த அளவில் £1.1,000,000) 
சருமத்திற்கு அடியில் செலுத்தினால், மூன்று வகையான கெடு 
மையான எதிர்வினைகள் உண்டாகின்றன. (1) பொதுவான 
ஜுரம், (2) ஊசியிடப்பட்ட உயிரினத்தில். ஏற்கெனவே உள்ள் 
க்ஷ்யக் குவியம் பரவி அதிக அழற்சியடைதல், (9) கல எதிர் 
வினை (1,௦௦81 1756801100) ஊசியிடப்பட்ட இடத்தில் மாறுதல்கள். 

உடல் எதிர்வினையின் சத்தியை அளவிடவே இந்த டியூபா 
குலின் சோதனை உபயோகப்படுகிறது. சுத்தமான செறிவடைந்த 
பியூபர்குலினைச் சருமத்திற்கு அடியில் கசி மூலம் செலுத்துவது 
தான் காக்கின் மூலாதாரமான சோதனை. (0. 7.- பழைய 
டியூபார்குலவின்). இப்போது பழைய டியூபார்குலின் சோதனை 
பொதுப்பழக்கத்திலிருந்து கைவிடப்பட்டு, பிர்க்கன் Gn Ba 
முறையும், மாண்டோவின் ௪௫ம இடைச்சோதனையும் வியாதி 
நிருணயத்தில் செயல் முறையாகக் கையாளப்படுகின்றன. இவை 
களைப்பற்றிப் பின்னர் விவரமாகக் காணலாம். 

டுயூபர்குலின் எதிர்வினையாக (நெகட்டிவ்) இருந்தது, நோம் 
உண்டான சில காலத்திற்குப் பின்னா் “டியூபார்குலின் மாற்றம்” 
உண்டாகிப் பாஇட்டிவ் ஆடவிடுகிறது. தோய் திருணயத்தில் 
டியூபர்குலின் ஊச ஏற்றத்திற்கு ஏற்படும் மாறுதல்கள் பயன் 
படுகின்றன. பேப்யூலுடனும் (ஷய) சிவந்த தோற்றத்துடனும்
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(Hypereamea) : காணப்படும் இதையே குறிப்பிட்ட : சரும்- 
அலர்ஜி என்கிறோம். 

சரும இடை டியூபார்குலின் சோதனைகளின் முடிவுகளை 
ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது 1.0.0. தடுப்பு ஊசிக்குப் பின்னர்' 
ஏற்படும் அலர்ஜியை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். 

ஏனெனில், இத்தகைய அலர்ஜி, அதேகமாகத் தடுப்பு ஊக்கு. 
் மாதம் முதல் 9 மாதங்களுக்குப் பிறகு 100%இல் உண்டாகிறது. 
சரும இடைத் தடுப்பு கரிக்குப் பின்னர் 5 மூதல் 7 வருடங்: 
களுக்கும் உள்ளே சாப்பிட்ட தடுப்பு மருந்திற்கு 17% முதல்: 
௮ வருடங்களுக்குப் பின்னர் அலர்ஜி நீடிக்கும். 

அலர்ஜி உருவானதுடன் மாத்திரம் எலும்புருக்கிக் கருமி உள் 

நுழைந்து உடலில் ஏற்படும் மாறுதல்கள் நின்றுவிடுவதஇல்லை . 

குறிப்பிடத்தகுந்த பாதிப்பின்மை உண்டாவதுடன் அதன்' 

விளைவு வெளிப்படுகிறது. இத்தகைய பாதிப்பின்மை ஸ்கார்லெட் 

காய்ச்சல், பெரியம்மைக்குப்பின் ஏற்படும் நிரந்தரப் பாதிப்பின் 
மை போன்று இல்லாமல் இருந்தாலும் பாதுகாப்புச் சத்திகளைத் 
இரட்டுவதில் இது பெரிதும் உதவுகிறது. க்ஷய எதிர்ப்புச் சத்தி: 

யின் குறிப்பிட்ட வெளிக்குணங்கள் ஒரே மாதிரியாய் இரா. 
அதாவது, தோயின் கடுமையான தன்மையின் போது ௮இதீவிர 

மான உணர்ச்சித் தன்மையும், நோயின் சடுமை குறைந்த 
போது உணர்ச்சுத்தன்மை குறைந்தும் மாறக்கூடியது. க்ஷயக் 

குவியத்தில் ஏற்படும் மாறுதல்களுக்கும் உடலின் பொதுவான 
எதிர்வினைகளின் அளவிற்கும் ஓர் ஒற்றுமை உண்டு. உதாரண 
மாக, உணர்ச்சித் தன்மை அதிகமாகும்போது நுரையீரல் சுழற்: 

சியுடன் ஊடுருவும் நோய்க்குவியங்கள் உருவாகின்றன. உணர்ச் 

சித்தன்மை மட்டுப்படும்போது நார்ப்பொருள் உருவாவதையும்: 

, தோயின் அடங்கிய தன்மையையும் காண்கிறோம்... 

அலர்ஜி மறுதலிப்பின்போதான மாற்றங்கள் பாதிப்பின்மை: 
விதத்துடன் இணையாக எப்போதும் போவதில்லை என்பதை 
நினைவிலிரு த்திக்கொள்ள வேண்டும். இதனால், அலர்ஜியும் பாதிப் 
பின்மையும் ஒன்றுக்கொன்று சம்பந்தமில்லாத உயிரியல் தத். 

துவம் என்று ஒரு சிலர் இந்திக்க ஏதுவாயிற்று. எனினும், 

அவை இரண்டும் ஒன்றே என்பதும் உடலின் எதிர்ப்புச் 

_ சத்தியில் ஏற்படும் ஏற்றத்தாழ்வுகளின் இரு நிலைகள் கொண்ட. 

ஓரே தன்மையாகும் என்பதும் ஆசிரியரின் அபிப்பிராயம். 

எலும்புருக்கி நோயின் போக்கில் உடலின் எதிர்வினை பெரி” 
களவில் மாறுபடுகின்றது என்பதை. ஏற்செனவே குறிப்பிட்டிருக்
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கிறோம். நோய் முதல் ஆரம்பத்தில் நுரையீரல் நிணநீர் முடிச்சுக் 

கூட்டு உண்டாகிறது. அதன் பின்னர் அதிகமாகும் உணர்ச்சித் 

தன்மையைப் பொறுத்து அலர்ஜியின் குணங்கள் தோன்று 

இன்றன (முதல் நிலை). பின்னர் நோய் பல இடங்களுக்குப் 
பரவும் தன்மை உண்டாடிறது : (2-ஆம் நிலை). பின்னர்க் 

குறிப்பிட்ட ஓர் அங்கத்தில் கஷூய நோய் ஒரு தல நைவு என்ற 

உருவத்தை அடைவதுடன் பாதிப்பின்மை வளர்ச்சி அடையும் 

இறுதிக் சட்டத்தையும் அடைகிறது (8-ஆம் நிலை- தனிமையான 

டியூபார்கிள்கள்). மேற்கூறிய கருத்துகள் கொண்ட ராங்கின் 

கொள்சைகள், அந்தக் காலத்தில் பிரபலமாய் “இருந்தன. 

ராங்கின் கருத்துகளுக்கு மருத்துவத்துறையில் பலத்த 
எதிர்ப்பு உண்டாயிற்று. உடலின் எதிர் வினைகளும் அவைகளின் 

ஏறி இறங்கும் தன்மைகளும் எலும்புருக்கி நோயுடன் மாத்திரம் 

இணைந்தில்லாமல், நோயாளியைப் பாதிக்கும் சுற்றுப்புற நிலை 

களையும் பொறுத்தது. சூரிய உஷ்ணத்தின் .விளைவுகளாலும், 

இடைவிடாக பற்றாக்குறை உணவாலும், இடையிடையே ஏற் 

படும் நோய்களாலும் (குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் கக்குவான், 

தட்டம்மை போன்றவை) நிலையான நுரையீரல் க்ஷயம் அதிக 

மா௫விடுவகைக்: காண்கிறோம். இந்தச் சமயங்களில் நோய், 

இரத்த ஓட்டம் வழியாகப் பொதுவாகப் பரவுகிறது. அதாவது, 

மேற்கூறிய 8-ஆம் நிலை, அதிகமான அலர்ஜியால் இரண்டாவது 

நிலையை மீண்டும் அடைந்து, பொதுப்படையாக் நோய் பரவ. 

வழி உண்டாடறது., . 

ராங்கின் தத்துவம் வன்மையாகக் கண்டிக்கப்பட்டதுடன், 

பின்னர்க் கண்ட மருத்துவ நோய்க் குறியியல் - உடற்கூற்று 

உண்மைகளும். சேர்ந்து கூயரோகத்தின் போக்கு எல்லோராலும் 

ஒப்புக்கொள்ள ப்பட்ட இரு பிரிவுகளாகப். பிரிக்கப்பட்டது. 

அதாவது, ஒன்று, முதல் நிலை நோய். இரண்டு, முதல் நோய்க்குப் 

பிந்திய நிலை, அல்லது இரண்டாவது நிலை நோய். இவைகளைப் 

பற்றிப் பின்னாத் தனியாகக் கவனிப்போம். முதல் நிலை க்ஷயம் 

குழந்தைப் பருவத்திலேயே அதிசமாகக் சாணப்பட்டாலும், 

வயது வந்தவர்களிடமும் தோன்றலாம். ஏனெனில், இக்காலத்துப் 

பொதுச் சுகாதாரத் தடுப்பு முறைகளும் எலும்புருக்கி நோய் 
எதிர்ப்பு ஊரூிகளும் வயது அதிகமானவர்களிடையே நோய் 

தோன்ற அடி கோலுகன்றன. நோய் உட்புகுந்து பரவுவதுடன் 
பல வகையான உணர்ச்சித் தன்மைகளில் வெளிப்பட்ட அலர்ஜி 
ஏற்றத் தாழ்வுகளும் பொதுவான எதிர்வினை மாறுதல்களும் 

ஏற்படுகின்றன. உணர்ச்சித்தன்மையைத் தூண்டும் பொருள்சள் 

முதலில் உடலில் நுழைந்தவுடன் உடல், அலர்ஜி ௮.ற்ற நிலையில்



எலும்புருக்கி நோயும் உடலின் பிரதி வினையும் ் ச்சீ 

மாறுதலளிக்கிறது. அதாவது, “நோய்க்கு எதிரான மொத்தமான 
உடல் இயல் முறைகள் ”? (ஐ. பி. பாவ்லோப்), மேலும், அதே 
பொருளை மீண்டும் மீண்டும் உடலிற்செலுத்தினால், நோய்க்குறி 
யியல் தன்மையின் மாறுபட்ட வினை - அதாவது அலர்ஜி -- உண் 
டாகிறது. உணர்ச்சித் தன்மைகள் கடுமையான அளவில் 
அதிகமாகும் அதிகீவிரமான நிலையை ஹைபரெர்ஜி என்இிரஜோம். 

படத்தில் காண்க : 

எலும்புருக்கி நோய்ப் பாதிப்பின் பிரதிவினைகளின் 

  

    

  

பல நிலைகள் 
(Evolution) 

சூழ்நிலை சிகிச்சை எலும்புருக்கிக் 
சுற்றுப்புறம் ததை கிருமி 

aD உயிரினம் <——_ வய 

அலர்ஜி 
அற்ற நிலை 

Hyperergy | 
அலர்ஜி அதிகமான அலர்ஜி அலர்ஜி குறைந்த 

நிலை நிலை . 
| | ம 

| > சிறப்பான 
| பாதிப்பு இன்மை 

| 
Vv Vv 

வியாதி பெருகுதல் குணம் அடைதல் 

எலும்புருக்கிதோயில் ஹைபரெர்ஜி சடுமையான எஃசடேட்டில் 

சுழற்றி ரூபத்தைக் கொள்கிறது.௮ங்கு அணுச்சிதைவு ஏற்படவும் 
கூடும். அதிகப்படியான பாதுகாப்புச் சத்திகளால் மீண்டும் 

மீண்டும் செலுத்தப்பட்ட டியூபர்குலினுக்கு எதிர்வினை மாறுதல் 
எதுவும் ஏற்படாத நிலையைத்தான் பாசிட்டிவ் அலர்ஜி என்கிறோம். 

உணர்ச்சித் தன்மைகளை மட்டுப்படுத்தி இயற்கையான எதிர்ப்புச் 
சத்தியையும் குறிப்பான பாதிப்பின்மையையும் ஊக்குவித்து 

நோய்க்குறியியலின் எதிர்வினைகளை (ஏ. ஐ. அப்ரிகோசோவின் 
கூற்றுப்படி, மறுதலிக்கும் சத்திகள்) சாதாரண முந்திய நிலைக்குக் 

கொணர்வதுதான் ' இட்டமிடப்பட்ட இச்சையின் குறிக் 
கோளாகும்.
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டியூபார்குலின் பாரிட்டிவ் நிலையுடைய மக்களிடம் பாதிப் 

.பின்மை காணப்படுகிறது. வீரியச் சத்தி வாய்ந்த உயிருள்ள 

எலும்புருக்கிக்கிருமிகள் உடலில் வசிக்கும்போது பாதிப்பின்மை 

இருப்பதாக அனுமானிக்கப்படுகறது. இடையிடையே மாற்றுக் 

கருத்துகளும் வெளியிடப்பட்டன. இறந்துபட்ட கிருமியை 

மனித உடலினுள் செலுத்துவதால் ஓரளவு பாதிப்பின்மை 

.,உண்டாவதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆகவே, டியூபரா்குலாய்டு இச 
என்பது, பாதுகாப்பு .அளிக்கும் சாதனத்திற்குச் சமமாகும். 

இசப் பாஇப்பின்மையில் தோன்றுவதும், சி௫ச்சையின் மூலம் 
அடைந்த உயர்ந்த அளவு பாதிப்பின்மையின் பலமும், பாதிக் 

ப்பட்ட அங்கங்களில் நோய்க் குவியத்தின் குணமடையும் 

தன்மையைத் துரிதப்படுத்துகின்றன. இதன் மூலம் சுழற்சி எஃசு 
.டேட்டுகள் கரைக்கப்படவும், வளரும் குவியம் நார்த்திசுவாக 

மாறவும், இரணக்குவியல்கள் சரடையவும்-குறிப்பாக க்ஷயரோக 

ரணக்குழிகள் குணமடைந்து மூடிவிடவும்-ஏதுவாகிறது. மேற் 

கூறிய மாறுதல்களுடன் நச்சு விளைவுகள் மறைந்து வளர் 
அதை மாற்றம், குறிப்பாக ஆக்ஸிகரண நிலை, சீரடைகறது. 
தூக்கம், பசி, உடல் எடை போன்றவைகள் - ஆரோக்கிய 

நிலையை அடைகின்றன. செய்தொழில் புனருத்தாரணம் ஏற் 
படுகிறது. பல தரப்பட்ட பாதிக்கப்பட்ட அங்கங்களில் உள்ள 

.மாறுதல்களின் நிலைக்கும், நரம்பு மண்டலத்தில் நோய் நஞ் 
-சேறியதாலான விளைவுகளுடன் கூடிய நோயின் அறிகுறிகளுக்கும் 
ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதாக எலும்புருக்கி நோயாளி 

GT GUM UH ss கண்டவர்கள் தெரிந்துகொள்ளலாம்.



2. நோய்க்குறியியல் 

உடற்கூறும் நோய்க்குறியியலின் தோற்றமும் 

(Pathological Anatomy and Pathogenesis) 

க்ஷயக் இருமி உள் நுழைந்து பல அங்கங்களில் தங்கிவிடுவதால் ' 
க்ஷய அழற்சி உண்டாவதை நாம் ஏற்கெனவே :' பார்த்தோம். 

நுண்ணிய இருமி ஓர் அயற்பொருளாய்ச் செயலாற்றுகிறது. 
அதன் வளர்சிதை மாற்ற. விளைபொருள்கள் குறிப்பிட்ட 
அல்லது வரையறையற்ற தனி விளைவை அழற்சிப் பிரதி வினையைச் 
சுற்றியுள்ள இசுக்களில் உண்டாக்குகிறது. முதல் நிலை எலும் 
புருக்கி நோயில் பின்னர்க் கூறிய தத்துவம் தெளிவாய்த் தெரி 

-கிறது. 

கேசிய அணுச்சிதைவுதான் அழற்சி நதைவுகள் - குறிப்பாக 

.எக்சுடேட்டுகள் - உருவாவதில் உள்ள தனிச்சிறப்பு ஆகும். 

எஃசுடேட்டுகள் வளரும் தன்மை போன்ற க்ஷய நோய்க் குறி 

பியல் - உடற்கூறு மாறுதல்களின் பல தரப்பட்டவைகளில் க்ஷய 

.அழற்சியின் கேசிய அழியும் தன்மைதான். மிகவும் முக்கிய 

மானது. குறிப்பிட்ட ஓர். உயிரினத்தில் எந்த மாதிரியான 

.அழற்?ி. ஏற்படும் என்பது அந்து உயிரினத்தின் எதிர்ப்புச் 

சத்தியைப் பொறுத்திருக்கிற து. இது பற்றிப் பின்னர் விவரிக்கப் 

படும். க்் 

நுரையீரலில் பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் 
ஏ. ஐ. அப்ரிகோசோவ், ஏ. ஐ. ஸ்டுருகோவ் கூற்றுப்படி 

முதல்நிலை கயம் அதிகமாகக் குழந்தைப் பருவத்தில்தான் உண் 

டாடறது. ஆனால், நிறை இளம்பருவத்திலும் (20%), வயது 
-வந்தவர்களிடத்திலும் (8-10%) இது தோன்றுகிறது. நுரை 

பீரலில் க்ஷயக் கிருமி நுழையும் இடத்தில் க்ஷயக் குவியம் 
“தோன்றுகிறது. இக்குவியத்தின் மையத்தில் கேசிய மூச்சுக் 

.இளைக்குழல் நுரையீரல் அழற்சி ஏற்படுகிறது. முதலில் குவி 
யத்தைச் சுற்றிதி, சுக்களில் ரத்த வடிநீரும், நிணநீர் வெள்ளணுக்



16 எலும்புருக்கி நோய் 

களும் நிறைந்து காட்சியளிக்கன்றன. இதையே நாம் வெளிக் 
குவிய அழற்சி என்கிறோம். முதல் நிலைக் குவியம் ஏறக்குறையக்: 
கேகய அணு அழிவுடன் கூடிய வட்டார நிணநீர் முடிச்சுகளின் 
நைவுகளுடன் இருக்கிறது. ஆகவே, அழற்சி முறையின் இரு 
துருவங்களும் நிணநீர் முடிச்சுகளின் . அழற்சியால் இணைக்கப் 
பட்ட ஒரு திலை உருவாகிறது. . இவைகள் முதலில் புறக்குவிய 
அழற்சிகளால் சூழப்பட்டிருக்கின்றன. பின்னர்ப் புறக்குவிய 
அழற்சி படிப்படியாகக் கரைந்துபடுவதை எக்ஸ்-ரே மூலம்: 
காணலாம். முன்னர் விவரிக்கப்பட்ட அழற்சி முறையின் இரு. 

துருவங்களும் கண்ணுக்குத் .தெரியும்படி தோன்றுகின்றன. 
(இரு துருவ நிலை). நோய்க்குறியியல் - உடற்கூற்றுப்படி பிரை 

மரிக் காம்ப்ளெக்ஸின் இரு நேர் எதிர் நிலைகளைப் பாகுபடுத்தி 
அறியலாம். (படம்--6) 

  

படம்--6 

எலும்புருக்கி முதல் நிலை, கேசிய நுரையீரற்குவியமும் ge 
நிணநீர் முடிச்சுசகுளின் கேசியச் சிதைவும் 

முதல் நிலை நுரையீரற்குவிய் வளர்ச்சியின் ஆரம்பநிலையைக் 

கண்டுபிடிப்பது மிகவும் அரிது. 5 மாக வயது குழந்தையில் கான் 

இது வரை எவரும் காணாத நோய்க் குவியத்தில் முதல் ஆரம்ப 

நிலையை கானும். ரோமானும் வருணித்்இருக்கின்றனர். முதலில் 
ரத்த நார்ப்புரதச் செல்களுடன் கூடிய அழற்சி. காணப்படுகிறது.



  
படம்-? (௮) கான் குவியம் கால்சியம் படிந்து, 
(ஆ) வெளியுறை உண்டாக, மத்தியச் எதைவுடன் 

கூடியது (கிரிஸ்ட்லர் உதவியுடன்)



 
 

8 UL.w— 

நிணநீர் ட்புத ர்பு ௨ 

கேசிய அழிவு 
Li 

ளி 
ல் மிலியரி க்ஷய 

முடிச்சுகளின் 
அதி தீவிர நுரையீர
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'இதன்: மையத்தில் உயிரணு அழிவின் ஆரம்பத்தைத் தெரிவிக்கும் 
உட்கரு இவிரமாகச் சீரழியும் முறையைக் காண்கின்றோம். 
இத்தகைய நார்ப்புரதச் செல்லுடன் கூடிய மூச்சுச் சிற்றறை 
அழற்சியின் எஃசுடேட்டுகளில் காணப்படும் செல்கள் மூச்சுச் சற் 
றறை மேக்ரோ பேஜாகள் ஆகும். இந்த நிலையில் வெள்ளணுக்கள் 
காணப்படுவதில்லை. இதனுடனேயே தார்ப்புரதப் புறக்குவியச் 
சுழற்சியுடன் வட்டமான கேசிய நுரையீரல் அழற்?ிக் குவியமும் 
உருவாகிறது. வெளிப்புறத்தில் வரையறுக்கப்படாத மணல் 
வடிவது Gar உண்டாகிறது. நுரையீரல் கேசிய அழற்சிக் குவி 
யத்தைச் குற்றி எபிதீலியாய்டு செல்களின் வளர்ச்சி காணப். 
படுகிறது. குவியங்களைக் கட்டுப்படுத்தக் கீழ்க்காணும் முறைகள் 
உருவாகின்றன. நார்ப்பொருளுடன்' வெளியுறை தோன்றுதல், 
கேசிய அணு அழியும் பகுதியில் பாஸ்வர கால்சிய உப்புகள் 
படிதல், சல சமயங்களில் :எலும்பாக மாறுதல் ஆகியவற்றால், 

வட்டார நிணநீர் முடிச்சுகளில் அழற்சி எஃசுடேட்டு உருவாகிக் 
கேசிய அணு அழிவு உண்டாகிறது. தீங்கற்ற சில சமயங்களில் 
ஹையலின் வெளி உறை . தோன்றிக் கால்சிய உப்புகள் 
tg Be Dow (பட்ம் 7), 

- நிணநீர் முடிச்சுகளின் இத்தகைய கேசிய அணுச்சிதைவுத் 
தன்மை, நோயின் முதல் நிலையின் சிறப்புக் குணமாகும். பெரும் 

பாலும் நோய் முதல் நிலைக்குவியம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுச் செய 

லற்றுக் குணமடைந்து, கட்டியான பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் 
உருவாகிறது. 

நோய்: பரவும் மார்க்கங்கள் 
. பாதிக்கப்பட்ட நிணநீர் முடிச்சுகளில் குறைந்த .அளவு 
கேகய மாற்றங்களும் வீரிய. க்ஷயக் இருமிகளுடன் கூடிய குறிப் 
பிட்ட கூயத் திசுவும். எப்போதுமே இருக்கின்றன. இது 
குறிப்பாகக் குழந்தைப்பருவத்திற்குப் பொருந்தும். பிரைமரி 
காம்ப்ளெக்ஸ் பரவுதல், பல வழிகளில் ஏற்படலாம். மூச்சுக் 

இளைக்குழலை ஒட்டியிருக்கும் . க்ஷய நிணநீர் முடிச்சுகள், 
அவைகளைப் பாதித்து அழித்துப் புரைநோய் உண்டாக்குவதைக் 

கண்டிருக்கிறோம். இத்தகைய மூச்சுக் இளைக்குழற்புரைகளில் , 
நூற்றுக்கணக்கான க்ஷயக்கிருமிகள் கொண்ட கே௫ியத்துகள் 
உட்புகுந்து, மூச்சுக் குழலின் உள்ளிழுக்கப்பட்டு, கடுமையான , 

நுரையீரல் க்ஷய அழற்சி உண்டாகிறது. 

எனினும், முதல் நிலை நோயில், தோய் பரவும் ஒரே முக் 
இயமான வழி இதுவன்று. நுரையீரல்களில் ஏராளமான இரத்த 
நாளங்களும், மயிரிழைத் தந்துகிகளும் இருக்கின்றன. இவைகள் 

ot. Gar—2
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வழியாக நிணநீர் முடிச்சுசளிலிருந்து நோய்வாய்ப்பட்ட பொருள் 

மார்பு நிணநீர் நாளத்தின் உட்புகுந்து, பருத்த சிரைகள் 

வழியாக இருதயத்தின் வலப்புறத்திற்குச் சென்று, நுரையீரல் 
குந்துககள் வழியாக இரத்த ஓட்டத்தை அடைகின்றன. 
இந்த வழியில் க்ஷயக்கிருமிகள் உடலின் பல இன்றியமையாத 

பாகங்களின் உட்புகுந்து. பரவி நோயை உண்டாக்குகின்றன. 
ஏ. ஐ. குட்ரயாவட்சாவா, .2. &, லெபெடெவா, வி. ஐ. பு9ிக் 

போன்ற ரஷ்ய அறிஞர்கள், பாதிக்கப்பட்ட அங்கத்தில் முழுப் 

பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் உருவாகும் முன்னரே க்ஷய நோய் உட 

லெங்கும் பரவலாம் என்பதைத் தெளிவாகக் காட்டியுள்ளனர். 

முதல் நிலைக் குவியம் நேரடித்தொடர்பு மூலமும் பரவலாம். 

அதாவது, நிணநீர் நாளங்கள் மூச்சுக்களைக்குழல்கள் வழி 

யாகவும் பரவலாம். முதல் நிலைக் குவியத்தை ஒட்டியுள்ள புதிய 

பகுதிகள், எஃசுடேட்டு அழந்சியுடன் கேசிய அணு அழிவு 

ஏற்படும் இடமாகவும் கூடும். இந்த முறையில் நுரையீரலின் 

முழுப்பகுதியும்' பாதிக்கப்பட்டுத் திரவநிலையடைந்து இரணக்குழி 

உண்டாக் கடுமையான நச்சு விளைவுகளும் தசைகள் அழிந்து 

படும் நிலையும் உண்டாகலாம்." ஆகவே, முதல் நிலை நுரையீரல் 

எலும்புருக்கியின் அறிகுறிகள் உண்டாகின்றன (ஜி. ஆர். 

ரூபின்ஸ்டீன்). எனினும், இந்நாள்களில் இத்தகைய நிகழ்ச்சி 

பொதுவாக மிகவும் அரிது. முன்னர்க் குறிப்பிட்டது போல இரத்த 

ஓட்டத்தின் மூலமும் நிணநீர் நாளங்களின் மூலமும் பரவி 

மார்பின் உள்ளிருக்கும் நிணநீர் முடிச்சுகளும் சிறுகுடல் தாங் 

இயும் வெளிப்புறம் உள்ள நிணநீர் முடிச்சுகளும் பாதிக்கப். 

படுவதுதான் இப்போது அதிகமாக திகழும் முறையாகும். 

எதிர்ப்புச் சத்தி குறையும்போதும் பிரைலரி காம்ப்ளெக்ஸ் அதி 

இவிரமாகப் பரவும்போதும் நிணநீர் நாளங்கள் இரத்த ஒட்டம், 

மூச்சுக் இளைக்குழல் வழியாக நோய் பரவுவது, எளிதில் ' 

புரிந்துகொள்ளக் கூடிய ஒன்றாகும். 

குடலில் பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் 

முன்னர்க் கூறியது போல நோய்க்கிருமிகள் படிந்த உணவை 

உட்கொள்ளும்போது குடலில் முதல்நிலை நோய் உண்டாகலாம், 

இங்கு முதல் நிலைக் குவியம் உண்டாகி அதன் அருகேயுள்ள இறு 

் குடல் தாங்கியின் நிணதீர் முடிச்சைப் பாதிக்கிறது. இந்த 

மூறைக்கு வீரியமான மனித இன, க்ஷய நோய்க்கிருமிகள் 

கலப்படம் அடைந்து மாசுபட்ட கலவையைத் தவறுதலாக 253 

குழந்தைகளுக்குத் தடுப்பு மருந்தாகக் கொடுக்கப்பட்ட :* ஓூபக் 

விபத்து * (ஜெர்மனி) ஒரு சான்றாகும். இந்தத் : தடுப்பு
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முறையின் £ விளைவாகக் குழந்தைகள் நிணநீர் முடிச்சுகளின் 
அறுகுடலின் முதல் நிலை நோயால் பாதிக்கப்பட்டன. சில 
குழந்தைகளின் நிலைமை பிணக்கூற்று ஆய்வில் கண்டுபிடிக்கப் 
பட்டது. பிணக்கூற்று ஆய்வில் சோதிக்கப்பட்ட 72 குழந்தை 
களுக்கு முதல்நிலை நோய் சிறுகுடலில் உருவாகிக் குடல் தாங்கியின் 
நிணநீர் முடிச்சுகள் பாதிக்கப்பட்டிருத்தன. 

எனினும், 'பொதுவாக முதல் நிலை நோய்க்குவியம், நுரை , 
பரீரலிலும் மார்புட்புற நிணநீர் முடிச்சுகளிலுந்தான் தோன் 
றுகிறது. முதல் நிலை க்ஷயம் நாட்பட்ட வியாதியாக உருவா 
கலாம் என ரஷ்ய அறிஞர் (வி. டி. ஷ்வைசர்) நிரூபித்தார்.” 
அங்கங்களிலுள்ள நைவுகளைத் தவிர அவைகளின் நோய் அறி 

குறிகளில் நிணநீர் முடிச்சுகளின் கேசிய அணு அழிவும் 

ஒன்றாகும். ் 

நுரையீரற்குவியம் வெளித் தெரியாத - பூரணமாகாத-- 

பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸாய் இருப்பதும் உண்டு. இறுதியாக 

அபூர்வமாக முதல் நிலைக் காம்ப்ளெக்ஸ் பூரணக் குணமடைந்த 

இல நாள்கள் கழித்து, அதே அறிகுறிகளுடன் இரண்டாவது 

நிலை காம்ப்ளெக்ஸும் உண்டாகலாம் என்பதற்கும் சான்றுகள் 

உள்ளன. 

இரத்த ஓட்ட வழிப் பரவிய க்ஷ்யநோய் 

நோயின் முதல் நிலையிலும் இரண்டாவது நிலையிலும் 

இருமிகள் இரத்த ஓட்டத்தின் மூலம் பரவுவதுண்டு. இந்த 
முறையில் நோய் பரவுவதற்கும் இரத்த ஓட்ட பாக்டீரியா. 

'மெடாஸ்டேசுகள் உருவாவகுற்கும் இரத்தத்தில் ஏறு கோட்டுக் 

இருமிகள் நிறைந்திருக்க வேண்டுவது முக்கியமாகும். ஓர்: 

உயிரனத்தின் எலும்புருக்கிக் குவியத்திலிருந்து இரத்த ஓட்டத்தில் 
சிறு கோட்டுக் இருமிகள் உருவாகலாம். மார்பு உட்புற 

நிணநீர் முடிச்சுகள் நுரையீரற்குவியம் சிறுநீரகப் பிறப்பு 

உறுப்புகள் கருக்குமாயின் அழற்சி போன்றவைகளே 

இத்தகைய நோய்க்குவியங்களில் முக்கியமானவை. 

அநேகமாகக் கேசிய அணு அழிவுடன் கூடிய குவியத்திலே 

கூன் நோய் ப்ரவுவதன் ஆரம்பம் இருக்கிறது. இங்கு க்ஷயக் 

இருமிகள் இரத்த ஒட்டத்தில். இழுத்துச் செல்லப்பட்டுத் 

'இசுக்களில் தங்கிவிடுகின்றன . இசுக்கள் அங்கங்கள் இவைகளின் . 

உணர்ச்சித் தன்மைகளும் உடலின் எதிர்வினை நிலையும் பாக்டீரியா 

மெடாஸ்டேசுகள் பாதிக்கப்படும் தன்மையும் இவைகளில் 

முக்கியப் பங்கு வ௫க்கின்.றன.



  
படம் 

நாட்பட்ட. நுரையீரல் க்ஷ்யமும் இரத்த ஓட்ட வழிப் பரவியதும்
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வளரும் 'அழற்சியின் நோய்க்குவியமாகவோ, எலும்புருக்கி 
தோய். எழுச்சியாகவோ, ' மிலியரி அணுச்சிதைவாகவோ இரத்த 
ஒட்ட வழிப் பரவிய க்ஷய தோய் காட்சியளிக்கலாம். இங்கு 
மிலியரி மூச்சுக் இளைக்குழல் நுரையீரல். அழற்சியாக நுரை 

4பீரல்கள் காட்சியளிக்கின்றன (படம்--8). 

இரத்த ஓட்ட வழி எலும்புருக்கி நோயை மூன்று வகையாக 
ஏ. ஐ. ஸ்டுகோவ் பிரித்தார்: (1) பொதுப்படையான நோய், 
(2) முக்கியமாக நுரையீரல் நோய், (2) முக்கியமாக நுரையீரல் 

அல்லாத அங்கங்களின் நோய், 

(1) இதில் தீவிரமான மிலியரி க்ஷயமும் எப்போதாவது 

உண்டாகும் “செப்சிஸ் ட்யூபா்குலோச் அக்யூடிச்மா'வும் 

சேரும். பல சமயங்களில் மூளை வெளியுறை க்ஷய அழற்சியின் 

சக்கலு.ம் இதில் அடங்கும். . 

இரத்தவழிப் பரவிய நோயில் இவிரமற்றவையும் அபூர்வ 

மான நாட்பட்ட மிலியரி க்ஷயமும் இந்தப் பகுதியைச் சாரும். 

(2) இரத்தவழிப் பரவிய நாட்பட்ட எலும்புருக்கி நோயின் 

பல வசைகளுக்குட்பட்ட நுரையீரல் நோய்கள் இதில் அடங்கும். 

(படம் - 9). 

பெரிதும் சறிதுமான குவியங்களுடன் கூடிய பொதுவாகப் 

பரவியவைகளும் 'வரையறுக்கப்பட்டவைகளும் (ரத்த வழிப் பர 

விய நுரையீரல் உச்ச நோய்) இதில் அடங்கும், குறிப்பிடத்தகுத்த 

கடினமடைந்த நிலை நுரையீரலில் ஏற்படாமலிருந்தாலும், நுரை 

யீரல் இரத்த ஓட்டமற்றதாகாமலிருந்தாலும், தோய் முதல் 

நிலையில் நவீன வேதியிய ச்சையின் விளைவால் குவியங்கள் 

எளிதில் சரைந்துவிடுகின்றன. கொடுமையான வியாதியாய் 

இருந்தால், மீண்டும் ஏற்பட்ட பாதிப்பால் நோய் வேகமாய்ப் 

பரவுகிறது. . பல சமயங்களில் மெல்லிய சுவருடைய இரணக் 

குழிகள் உண்டாகி, மூச்சுக் கஇளைக்குழல் வழியாக நோய் 

இன்னும் பரவுகிறது. 

(3) இரத்த வழி தோய் பரவி நுரையீரல். அல்லாது 

அங்கங்களால் மெடாஸ்டேசுகள் அதிகம் உண்டாகும். 8-ஆம் 

பிரிவில் க்ஷயக் கிருமிகள் படிந்து அதற்குரிய அறிகுறிகளை வெளிக் 

காட்டுஇன்றன.. இரத்த ஒட்ட வழி மெடாஸ்டேசுகள் உடலின் 

சருமம், கண்கள், எலும்புகள் போன்ற எல்லா . அங்கங்களிலும் 

படியலாம். ்
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நாட்பட்ட இரத்த. வழி நுரையீரல் க்ஷயத்தில் புளூரா 
பாதிக்கப்படுவதையும் மூச்சுச் Fi. men m Heir பருக்கும் 

நிலையையும் ஞாபகத்திலிருத்திக்கொள்ள வேண்டும். .நுரை 
யீரல் இரத்த ஓட்ட வழி நோய் பரவியதன் அறிகுறி 

முதன்முதலில் அநேகமாக நுரையீரல் உறையில் திரவத்துடன் 
கூடிய நோய் உண்டாவதாகும். தொற்றிக்கொள்ளும் தன்மை 
வாய்ந்த எலும்புருக்கி நோயில் 10%ஆவது இளமையில் நுரையீரல் 

உறைத்திரவ நோயால் பாஇக்கப்பட்டிருப்பார்கள். பாக்டீரியா 
இரத்த ஓட்ட வழிப் பரவியதனாலும், அல்லது அதன் பலனாக 
ஏற்படுகிற குடல் தாங்கி அழற்சியாலும் வயிற்று உறுப்பு 
உள்ளுறையின் எலும்புருக்கி நோய் ஏற்படுகிறது. நுரையீரல் 
கடினமடைந்த நிலையுடனும் பருத்த மூச்சுச் சிற்றறைகளுடனும் 
கூடிய நாட்பட்ட இரத்த ஓட்ட வழிப் பரவிய நோய் இறுதியில் 
இருதயத்தின் வலப்பகுதிகளுக்கு அதிக வேலை கொடுக்கும் 
நிலையை அடைகின்றது என்பதையும் நினைவிலிருத்திக்கொள்ள 
வேண்டும். (பெரியவான மூச்சுச் சிற்றறைகளையே எம்பிசீமா 

(emphycema) என்கிறோம்.) ம 

இரண்டாம் எலும்புருக்கி நோய் நிலை 
(Secondary Tuberculosis) 

பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் குணமடைந்த பின்னர் ஏற்படும் 

எல்லா வகையான க்ஷய நோய்களையும் *இரண்டாவது நிலை 

நோய்” என்கிறோம். பொதுவாசு மீண்டும் நோய் உண்டாவ 

தால் இந்த முறை நிகழ்கிறது. இக்காலக் கருத்துப்படி மீண்டும் 

நோய் உண்டாவது £ என்பது உள்ளிருந்தோ வெளியிலிருந்தோ 

நோய்க்கிருமிகள் மீண்டும் மீண்டும் தாக்குவதைக் குறிக்கிறது. 

20-ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பக் காலத்தில் நுரையீரலின் 

உச்சிக் குவியத்திலிருந்து உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை 

நோய் பரவி, நுரையீரலின் ஒவ்வொரு பகுதியாக அழித்து, 

கய நோய் பரவுகிறது என நம்பிய காலத்தில் அத்தகைய 

உச்சக் குவியங்கள் காற்றின் மூலம் பரவி உருவாயின எனவும் 

நம்பப்பட்டது. முதல் நிலை நோயின் போது உடலின் உட்புகுந்த 

க்ஷயக்கருமிகள் அங்கங்களில் - குறிப்பாக நிணநீர் முடிச்சுகளில் 

நீண்ட காலமாகத் தனது நோயூக்கும் "தன்மையைத் தன்னுள் 

கொண்டு அமைதியாய் இருக்க இயலும் என்ற புதிய கருத் 

துகள் உருவாக ஆரம்பித்தவுடன் புதிய விளக்கங்கள் தரப் 

பட்டன. உடலுக்குப் பாதகமான அமிசங்கள் உடலின் எதிர்ப்புச் 

சத்தியைக் குறைக்கும்போது: அமைதியாய்க் இடந்த க்ஷ£யக் கிருமி 

நிணநீர் முடிச்சுகள் வழியாகவோ, இரத்த ஓட்ட வழியாக
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இரத்த ஓட்ட வழிப் பரவி உருவான குவியம் (சைமன் 

குவியம்), க்ஷய முதல் காம்ப்ளெக்ஸின் ஒரு பாகமாக 

நுரையீரலின் உச்சியில் காணப்படுகிறது. 

Car மெடாஸ்டேசுகளை உண்டாக்க முடியும் என்பது 

தெளிவாயிற்று. இது போன்று குறிப்பாக உச்சிக் குவியங்களும் 

இரத்த ஓட்ட வழிப் பரவுவதன் விளைவாச இருக்கலாம் 

(படம்--107. :
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அத்தகைய உள்ளிருந்து பரவும் மறுநோய் மருத்துவ முறைப் 
படி தீங்கற்றது எனக் கருதப்பட்ட குவியத்திலிருந்தோ, அல்லது 
கால்சியம் படிந்த குவியத்திலிருந்தோ உண்டாகலாம். ஏ. ஐ. 
ஸ்டுருகோவின் கூற்றுப்படி 78%ல் நோய் அதிகமாகி மீண்டும் 
உண்டாவது கால்சியம் படிந்த குவியங்களிலிருந்தே என ஏ. ஐ. 
ஸ்டுருகோவ் கூறுகிறார். இத்தகைய சூழ்நிலைகளில் அமைதியாய் 

இருந்த நோய்க்குலியம் இரவ நிலை அடைந்ததால், கே௫யத் 
துகள்கள் மூச்சுக்களேக் குழல் வழியாகப் பரவி அதிலுள்ள 

க்ஷயக்கிருமிகள் நுரையீரலின் மற்றப் பாகங்களுக்கு இழுக்கப் 

படுகின்றன. 

ஆகவே, உள்ளிருந்தும் வெளியிலிருந்தும் மறுநோய் உண்டாக 

வழி இருக்கின்றது. சில சமயங்களில் மறு நோய் உள்ளிருந்து 

வந்ததா அல்லது வெளியிலிருந்து வந்ததா எனத் திட்டமாகக் 

கூறுவது சிரமமே. எனினும், உள்ளிருந்து வந்த மறு நோயால் 

கான் பல புதிய குவியங்கள் உண்டாகியிருக்கின்றன என நம்ப 

இடமிருக்கிறது. 

முதல் நிலை க்ஷய நோயால் விளைந்த உடலின் மாறுதல்களின் 

அடிப்படையில்தான் மறு நோய்க் குவியம்-உள்ளிருந்து வந்ததோ 

அல்லது வெளியிலிருந்து வந்ததோ - உருவாகிறது என்பது குறிப் 

பிடவேண்டிய ஒன்றாகும். அதாவது, அலர்ஜி கொண்ட உயி 

ரினத்தின் எதிர்ப்புச் சத்தி குறைவதால் இரண்டாவது நிலைக் 
குவியங்கள் உருவாகி வளர்கின்றன. 

சூவிய(முடிச்சு)க்ஷயம் (Focal Noduler Tuberculosis): ஏ.ஐ. 

ஸ்ட்ரூகோவின் கூற்றுப்படி இரண்டாம் நிலை க்ஷயத்தின். 

ஆரம்ப அமைப்பில் வெளித் தோற்றந்தான், குவிய க்ஷயம் 

என்பது. 

அநேகமாக வலப்பக்க. நுரையீரலின் உச்சிப் பகுதிகளில் 

மாற்றங்கள் ஆரம்பிக்கின்றன . கேசிய அணுச்சிகைவு ஆகிக் 

'கொண்டிருக்கும் டியூபர்கிள்களும் மணல் வடிவ க்ஷயத் Das 

களும் சிறிய மூச்சுக் இளைக்குழல்களில் உண்டாகின்றன. 

மூச்சுச் இற்றறைகளையும் நாளங்களையும் பாதிக்கும் மூச்சுக் 

இளைக்குழலின் கேசிய உள் அழற்சி ஏற்படுகின்றது. இந்த 

வழியிலேயே க்ஷய நோய் மூச்சுக் இளைக்குழல் நுரையீரல் . 

அழற்சியின் குவியம் ஒரு பகுதியில் உருவாவதாக 7903இல் 

ட. ஏ. ஐ. அப்ரிகேோர்சோவ் வருணித்தார். இத்தகைய குவியங்கள் 

வெளியுறையால் சூழப்பட்டுக் கால்சியம் படிந்த நிலையை அடை 

,இன்றன. எனினும், சல சமயங்களில் குவியத்தைச் கற்றி
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இணைப்புத்: திசுக்கள் உண்டாகி, நார்ப்பொருளுடன் குவியம் 
உருவாக ஏதுவாகிறது. இத்தகைய குணமடையாக, ஆனால் 
சத்தியற்ற ' குவியங்களில் இங்கு விளைவிக்கும் கிருமிகள் 
அமைதியாய் இருப்பதால், உடலின் எதிர்ப்புச் சத்தி குறைந்த 

எந்த நேரத்திலும் நோய் வளர வாய்ப்பு இருக்கின்றது. 

உருவாகும் மாற்றங்களின் வெளித் தெரிந்த முன்னேற்றம் 
௮இக அளவில் எஃசுடேட்டு அழற்சியுடன் கூடியதாகப் பரவுகிறது . 

ஆனால், நோயின் போக்கு அலர்ஜி, இயற்கை எதிர்ப்புச் சத்தி, 
குறிப்பான பாதிப்பின்மை போன்ற உடலின் எதிர்ப்புச் சத்தியின் 
அளவைப் பொறுத்தே இருக்கிறது. 

மருத்துவ முறைப்படி தீங்கற்றதும், கொடூரமானதுமான 
'இரு வகை முன்னேற்றங்கள். காணப்படுகின்றன. தீங்கற்றது 
அல்லது கொடூரமானது என்பது, முன்னது கட்டாயமாகக் 

குணமாகிவிடும் என்றோ, பின்னது கட்டாயமாக அதிக 

மாகப் பரவும் என்றோ அன்று. ஒவ்வொன்றிலும் எளிதில் 
விவரிக்க முடியாதபடி இரு வேறு வசையான கட்டங்கள் உண் 
டாகலாம். ஆகவே, சில சமயங்களில் தீங்கற்ற போக்கின்போது 
சி௫ச்சையின் மூலம் நுரையீரல் அழற்சி தாக்கப்பட்டு, அழற்சி 

எஃசுடேட்டுக் கரைந்து, எஞ்சியிருக்கும் கேசியக் குவியம் வெளி 
உறையுடன் கூடியதாகிவிடுகிறது. மாறாகக் கொடூரமான போக் 
கின்போது கேசிய அணுச்சிகைவு கரைந்து, ரணக்குழி உருவாகி, 
மூச்சுக் இளைக்குதலில் புதிய குவியங்கள் உண்டாகின்றன. 
ஆனால், அடிக்கடி நோயின் 'போக்கில் உடலின் எதிர்ப்புச் சத்தி, 

அலர்ஜி, பாதுகாப்பு இவைகளைப் பொறுத்துத் தீவிரப் போக்கும் 
அமைதியான போக்கும், தண்டம் நோயற்ற தன்மையும் மாறி 

மாறி உண்டாகலாம். 

ஊடுருவும் நுரையீரல் அழற்சியும் திருவின் எஸ்சுடேட்டின் எதிர் 

வினையும் :. முன்னர்க் கூறியது போல, அதிகமான எஃசுடேட்டு 
அழற்சியுடன் நோய் வளருகிறது. மூச்சுக் குழல்களின் பகுதியில் 

க்ஷயக் இருமிகள் புகுவதால், குறிப்பிடத்தகுந்த மேக்ரோபேஜ் 
எதிர்வினை உண்டாகிறது. மூச்சுச் சிற்றறையின் எபிதீலியம் 

வேற்றுருவம் (மெடாபிளேசியா) அடைந்து கிருமிகள் சுற்றி 

வளைக்கப்பட்டுக் கொல்லப்படுகின்றன. : ஆனால், சில சமயங்களில் 
நுரையீரலில் : அவை இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. ஏனெனில், 
பிராணவாயு தேவையான க்ஷயக்கிருமியின் வளர்ச்சிக்கு : துரை 
ீரல் ஒரு வளமான இடமாய் அமைகிறது.
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இத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில். . மேக்ரோபேஜ்கள் இரத்த 

நார்ப்புரதம் பல நூக்ளியஸ். கொண்ட வெள்ளை அணுக்கள் 

கொண்ட எஃசுடேட்டு அழற்சி. மூச்சுச் சிற்றறைகளில் உருவா 

கிறது. கட்டு 

் எஃசுடேட்டு அழற்சியின் மூன்று வகைகளை: நாம் பிரித்தறி' 

யலாம். (1) இரத்த நார்ப்புரதமும் மேக்ரோபேஜும் கலந்தது. 

(2) இரத்த: நார்ப்புரதம்' மட்டும் கொண்டது. (3) பல நூக் 

ளியஸ் கொண்ட வெள்ளணுக்களுடன் கூடிய எஃ௮சுடேட்டு. 

நுரையீரலில் ஊடுருவல் அழற்சி மாறுதல்கள் உருவாவதுடன் 

எஃசுடேட்டின் பல பகுதி, கேசிய அ௮ணுச் சதைவாகிறது. 

இந்த முறையில் இரத்த நார்ப்புரதம் தனது நார்த்தன்மையை 
இழந்து கடினமடைந்து, . ஒரே: சீரான தன்மையுடையதா 

Bog மூச்சுச் சிற்றறையின் . படலத்தின் செல்களும் பல 

நூக்ளியஸ் கொண்ட வெள்ளணுக்களும்.. தங்களது உருவத்தை 

இழக்கின்றன. பெருகி வரும் உயிரணுச் சிதைவிற்கு விரிந்து 

சுருங்கும் நார்ப்பொருள் ஒன்றுதான் எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கிறது. 

சாதகமற்ற போக்கின்போது கேசிய அழிந்துபட்ட பொருள் 

மிருதுவாகித் கண்ணீரைக் இரகித்துச் சீழ் உண்டாக்கும் முறை 

போலத் திரவநிலை அடைகிறது. புரதம் சிதைக்கும் நொதித்தல் 

பொகுள்களின் உதவியாலும் வெள்ளணுக்களிள் உதவியாலும் 

இந்தச் செய்கை ஓரளவு நடைபெறுகிறது. திரவநிலை அடை 

வதுடன் பெரிய கேசியப் பகுதிகள் சில சமயங்களில் கடினமான 

பொருள் (8$௦010081121102) ஆகிவிடுகின்றன (படம்-2 1). உருவாகும்: 

அழிந்துபட்ட இரணக் குழிகளில் ஏராளமான க்ஷயக்கிருமிகள் 

உள்ளன. 

சாதகமான சமயங்களில் கேசியக் குவியம், நீரை இழந்து 

பரவாமல் தடுக்கப்பட்டு, வெளி உறையுடன் உருவாகிறது. 

் பெரும்பாலும் கேசியக் குவியங்கள் திரவநிலையே அடைகின்றன. 

இக்கால வேதியிய சிகிச்சையின் உதவியால் 170 ஆண்டுகளாகக் 

கேசியச் இதைவு கொண்ட குவியங்கள் தடுக்கப்பட்டு வெளி 

யுறையுடன் கூடிய டியூபர்குலோமா ' ஆவதைக் காண்கிறோம் 

(படம் -- 18). ரத 

வளர்ச்சித் திசுவின் எதிம்வினே ([₹00001176 Tissue reaction): 

வளரும் க்ஷய அழற்சியின் சிறந்த உதாரணமான டியூபர்கிள்கள் 

தாமாகவே தனித்து உண்டாவதில்லை; எஃசுடேட்டு மாறுதல் 

களுடனேயே உண்டாகின்றன. எனினும், சில சமயங்களில்



 
 

படம்-77 

ற்கேசிய அழ a நுரையீர
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உயர்ந்த'அளவு எதிர்ப்புச் சத்தி இருக்கும்போது வளரும் அழற்சி 
அதிகமாய் இருக்கிறது. பொதுவாக டியூபார்கள் உருவாவதுடன் 
இணைப்புத் இசுவின் வளர்ச்சியும் உண்டாகிறது (படம் 73). 

  

படம்--72 

அறுவைச்சிகிச்சை செய்யப்பட்ட நுரையீரல் 

டியூபர்குலோமா 

நாட்பட்ட வியாதிகளில் வளரும் அழற்சி அடிக்கடி ஏற் 
பட்டாலும், சில சமயங்களில் தீவிர மிலியரி க்ஷய நோயிலும் 

டியூபர்கிள்கள் காணப்படுகின்றன. அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் 

அதை நாம் கொடூர. வளர்ச்சி என்கிறோம். நாட்பட்ட இரத்த 
ஒட்ட வழி க்ஷயத்தில் நுரையீரலிலும் டியூபர்கிள்கள் பரவு 

வதைக் கண்டிருக்கிறோம். 

நீரினுள் .கல்லைப் போட்டவுடன் உண்டாகும் வட்ட வடி 

வான அலைகளுக்கு அழற்சிக் குவியம் உருவாவதை 74. ஹ்யூக் 
ஒப்பிட்டார். இசுக்களின்மீது உடனடியாக உண்டாகும் கிருமி 
களின் நச்சு விளைவின் பலனாக நோய்க்குவியத்தின் மையத்தில் 

சிதைந்த உட்கருத்தோன்றி, அதன் வெளிப்புறத்தில் எஃசுடேட்டு 

உருவத்தில் தடைபட்ட இரத்த ஓட்டம் உண்டாகி, பின்னர் 
மணல் வடிவத் திசுக்களால் சூழப்படுகிறது. இது செல்களின் 
வளர்ச்சியால் ஏற்படுகிறது.
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உருப்பெருக்கியின் மூலம் டியூபார்கள் &ழ்க்காணுமாறு 

காட்சியளிக்கிறது. வட்ட வடிவமாய்த் தோன்றும் நிணநீர் 

'வெள்ளணுக்களால் ' சூழப்பட்டு இருக்கும் எபிதீலியாய்டு செல் 

களின் வேலிக்குள் அணுச்சிதைவு மையம் அமைந்திருக்கிறது. 

நச்சுப்பொருள்களின் விளைவால் சில செல்கள் பூணமடையாத 

பகுப்பு அடைந்த உட்கரு பகுப்படைந்து, புரோட்டோபிளாஸம் 

பகுப்படையாது லாங்கர்ஹனின் ராக்ஷஸச் செல்கள் உருவாகின் 

றன.  உட்கருக்கள் ஓரத்தில் அமைக்கப்பட்டுப் படிப்படியாகச் 

செல்சளைச் இதைக்கும் க்ஷயக்கிருமிகள் மத்தியில் காணப்படு 

இன்றன. எஃசுடேட்டு அழற்சியின் குவியங்களும் டியூபார்கிளின் 

கூட்டங்களும் பெருத்த அளவில் அணுச்சிதைவு அடைகின்றன 2 

அல்லது போதிய எதிர்ப்புச் சத்தி இருந்தால் சுரைக்கப்படவோ , 

நார்ப்பொருளாக மாற்றப்படவோ செய்யலாம். எஃசுடேட்டு 

அழற்சி அனேகமாகப் பெருத்த அளவு அணுச்சிதைவுடன் கூடிய 

தாகவே இருக்கிறது. இது ஹைபரெர்ஜியின் ஒரு. வகை வெளிம் 

படைத் தோற்றம். : ; 7 
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30 எலும்புருக்கி தோய் 

இரணக்குழி உண்டாவதும் நோய் பரவுதலும்: நுரையீரலிலோ, 

நிணநீர் முடிச்சிலோ, சிறு நீரகத்திலோ இரணக்குழி உண்டாவது, 

நோயின் ஒரு நாசகரமான பகுதியைக் குறிக்கிறது. இரணக்குழி 

உண்டாவதை : * இரண்டாவது நோய் என்று சொன்னால் அது 

ஆச்சரியமன்று. 

நோயின் முதல் அல்லது இரண்டாம். நிலையில் இரணக்குழிகள் 
தோன்றலாம். நோய்க்குறியியல் முறைப்படி டி. என். ஒலினிவா, 

'இரணக்குழி உண்டாவதைக் கீழ்க்காணுமாறு பிரிக்கிறார் ; 

(1) முந்தைய குவியத்தில் வெளிப்புறத்தில் தோன்றுதல் 
(வி. ஜி. டெப்கோ) 

(8) நுரையீரல் அழற்சியிலிருந்து அல்லது ஊடுருவிய குவி 
யத்திலிருந்து உண்டாவது. 

(3) மூச்சுக் சளைக்குழல் வழியாக ப் வதுமியனச்காபட்ட 
மூச்சுக் இளைக்குழல் வழியாக (விரிவடைந்த மூச்சுக் களைக் 

குழலில் இரணக் குழி) உண்டாவது. 

நாளடைவில் இரணக் குழியின் சுவர்கள் மாற்றி அமைக்கப் 

பட்டு, நார்ப்பொருள் இரணக்குழியுடன் கூடிய க்ஷய நோய் 

நிலை. உருவாஇறது (படங்கள் 14-75), இங்கு . வெளி உறை 

தோன்றுவதற்குப் பதிலாக அதிகமான சீர்கேடு "காணப்படுகிறது. 

செல்லியலின்படி அதன் தோற்றத்தைப் பொறுத்து இரணக் 

குழியின் அமைப்புச் சல இறப்புக் குணங்களைக் காட்டுகின்றது. 

'இரணக்குழி வளர்ச்சியடையும் போது அது கீழ்க்காண்பவைகளைக் 

காட்டுகிறது: 

(1) அணுச்சிதைவின் உட்புற அடுக்கு 

(2) பெரிய தந்துககளால் ஆன ஒரு மத்திய அடுக்கு, 

“வெளி உறைக்கும் அணுச்சிதைவு அடுக்குக்கும் இடையில் 

அமைந்தது. இந்தத் தந்துககள் உடைந்துபடுவதால், இருமலில் 

இரத்தம் வெளியாகிறது. (இந்த அடுக்கில் ஏற்படும் மாறுதல் 

பல நாள்களாக வரையறுக்கப்படாகு ஒரு தன்மையுடையதாய் 

இருக்கிறது.) 

(3) இரணக் குழியின் வயதைப் பொறுத்து மாறுபடும் 

பருமனைக் கொண்ட வெளியுறை, . மேக்ரோபேஜ்கள், நார்ப் 

புரதப் பொருள்கள், தந்துககள் போன்ற தனிச்சிறப்பற்ற 

வைகளிலிருந்து உண்டாஇன்றன. கொல்லேஜன். நார்கள் தடித்து 

SE, Be Bos 2 ல
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இடநுரையீரல் க்ஷயம்... 

ழி 
ள்-இரணக்குழியுடன் கூடிய 

மேற்பெரும்பிரிவில் :இரணக்கு 
நார்ப்போரு



$நோய்க்குறியியல் . ? ் as 

மற்றப் பொருள்களுடன் இணைந்து ஒரு வெளி உறை உண்டா 

கின்றது; 

நன்றாக உருவான இரணக்குழிகளில் உள்ள வெளியுறையைச் 
சுற்றிச் சுவாசப்பையின் ஒரு பகுதி அடைத்த நிலையில் (காற்று 
இல்லாத நுரையீரலின் பகுதி) இருக்கிறது. இரணக்குழிகள் 
மூடப்படும் போது அடைத்த சுவாசப்பை மீண்டும் விரிந்து 
* சேமித்து வைக்கப்பட்ட * நுரையீரலாகப் பணி புரிவதில் அதன் 
முக்கியத்துவம் இருக்கின்றது. இரத்த வழியில் நோய் பரவும் 
போது உண்டாகும் அமுக்கி வைக்கப்பட்ட இரணக்குழிகளில் 
குனிமையான அமைப்புக் காணப்படுகிறது (8€ழே காண்க). இத் 
தகைய குழிகள், மெல்லிய சுவர்களுடன் கூடிச் சிறிதளவு 
எஃசுடேட்டுடன் இருக்கின்றன. ~ 

ஏற்கெனவே கூறியபடி ஏராளமான க்ஷ்யக்கிருமிகளுடன் 

கூடிய இரணக்குழி எந்த நேரத்திலும் மூச்சுக் கிளைக்குழல் 
வழிப் பரவும் பயங்கர நிலையுடன் இருக்கிறது. ஆகவே, எதிர்ப்புச் 
சத்தியை அதிகப்படுத்தும் பொதுவான முறைகள் தவிர, இரணக் 
குழிகளை மூடிச்: சரடையச் செய்யத் தனிப்பட்ட நடவடிக்கைகள் 
எடுக்க வேண்டும். வேதியிய சிகிச்சை முறைகளாலும் அமுக்க 
முறைச் 'சி௫ச்சையாலும் அறுவைச் சி௫ச்சையின் உதவியாலும்: 

  

படம்--16. : படம்-17. 

கடினப்பொருள் உருவாகி, வெளியுறை உருவாகி 

்... இரண்க்குழி மூடுதல் : -  -இரணக்குழி சீரடைதல் - 
எ. கோ.
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ப்டம்-18. 

“ஸ்ட்! -உண்டாவதன் மூலம் இரண்க்குழி சீரடைதல் 

இரணக் குழிகளைச் சீரடையச் செய்வது எளிதில் மடியக் கூடிய 

ஒன்றாகும். 

இரணக்குழி மூடிக் ருணமடையும் விதம் : இரண்க்குழி குண் 

மடைவதில் இறந்த முறை கடினத்திச உருவாவதே. அடுத்த 

சிறந்த முறை கே9யப் பொருள், வெளியுறையுடன் கூடி, 

உலர்ந்து . கட்டிப் பொருளாவதே- -(படம்-17). முதலில் 

இரண்க்குழி மூடிய பின்னரே :.அது குண்மடைய இயலும். 

இல்லையேல், இரணக்குழி நிணநீரால் நிறைந்திருக்கும். இறுதி 

யாகக் குறிப்பாக இக்காலத்தின் இடைவிடாத, வேதியிய ARE 

அசை இரணக்குழியைப் பாதிக்காமல் அதன் சுவர்களையே முதலில் 

பாதிக்கிறது. இதன் விளைவு .அணுச்சிதைவுடன் கூடிய உள் 

எடுக்கு இன்றி மெல்லிய சுவார்களுடன் கூடிய காற்று நிறைந்த 

இரண்க்குழி உண்டாவதுதான்.. இந்த நிலையில் சீரடைத்த 

குழிக்குப் பதில் ஒரு * சிஸ்ட் * உருவாகிறது. இது மிகவும் 

அபூர்வம் (டி. என். ஒலினவா-படம்-18). 

இரணக்குழி சீரடைந்து மூடுகின்ற விதம் பற்றிப் பூணமாகத். 

தெரிய இன்னும் ஆராய்ச்சி தேவை. இரணக்குழியைச் சார்ந்த. 

மூச்சுக்களேக்குழல் அடைந்து போவதன் முக்கியத்தைக் கோரி-- 

லோஸ் சுட்டிக் காட்டினார். மேலும், 'இரணக்குழி சீரடைய 

‘



  

தேவைப்படும் க்ஷயக்கிருமி இற்ந்துபட:ச். சூழ்நிலை: ஏற்படுது. 
மாறாக, - மூச்சுக்ளேக்குழல் - மூடிவிடுவதால், உள்ளிருக்கும் 
.தைந்த: பொருள் வெளி வர இயலாமையால், வியாதி பரவ 

ஏதுவாகிறது என்பதும் அரு டனர் ் 

எனினும், உணர்ச்தத்..., தன்னம் குறைவதாலும் எதிர்ப்புச் 

௪த்இ அதிகரிப்பதாலும். இரணக்குழி. மூடிக் குணமடைய வழி 
உண்டாவறைது.' . விரிந்து... சுருங்கும் yOu குழிகள் சீரடைய 
வசதிகள்: கொண்டு இருக்கின்றன. | “இரணக்குழியின் சுவர்கள் 
கடினமாய் இருந்தால், இணக்குழி 6 மச். சரடைழக் குந்தகம் 
Ae TERE “உம் த ் # 

    
வாய், “மேல் மூச்சுக்குழலின்' கஷ்ட. வாயில் கஷயரோகம் 

ஏற்படுவது மிகவும் , அரிது எனினும், அபூர்வமாக. டான்்சிலிஸ் 

ef Bi pa earn சதை) நோட் முதல் தைவ எற்்பிக்கணம். 

வாயின் - ove Quoc ப்ட்லத்திலும் நாக்கிலும் ஏற்படும் 
இரணங்கள் பெரும்பாலும் நுரையீரல் க்ஷய நோயுடன் சேர்ந்தே 
வருஇன்றன.. அவைகளில்: பெரிதும் நோவு உண்டாவதால் 
உணவ உட்கொள்ளுவது வைவ் fot TE 

இரண எ.ஃசுடேட்டு மாறுதல்களுடனும் வளரும் குவியங் 

.களுடனும். குரல் வளை க்ஷயம் தோன்றுகின்றது... - இரத்த : ஓட்ட 
வழி எழுச்சிகளும் அது போன்றே காணப்படுகின்றன. அதன் 

போக்கைப் பொறுத்து அழற்சி மாறுதல்கள் கரைந்து குண 
.மடைத்து சழும்புகளாக மாறுகின்றன; அல்லது சேதியக் குவியம், 

- இரணங்களுடன் உண்டாகின்றது. குருத்தெலும்பு அழற்சியால் 
குரல் வளை க்ஷயம் சிக்கலடைகிறது. இந்த நோய் குரல் தந்தி 
யையும் பின் சுவரையும் குரல் வளை மூடியையும் பாதிக்கிறது. 

விழுங்க" இயலாத நிலையுடன் கூடிய புதிதாக உருவான இந்த. 
வியாதிக்கு ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் போன்ற மருந்துகள் நல்ல 
பலன் கொடுக்கின்றன. இதன் : அழற்ிக்குவியங்கள் ஓரளவு 
அகரைந்துபட்டு, ஓரளவு. தழும்பாக ரதி, எபிதீஷியஸ் செல்களாக 

அிடுிகின்றன (படம் - 792. ட



  
படம் -19, 

இரணப்புண்ணுடன் கூடிய க்ஷய நோய், ஸ்ட்ரெப்டோமைசின்” 

சிச்சைக்குப் பிறகு குரல்வளையில் எபிதீலியா உருவாகிறது. 
குரல் வளைப்படலத்தின்8ழ் crayons செல்களுடன் கூடிய 
மணல் வடிவத் திசுக்கள் காணப்படுகின்றன. ் 

_ மூச்சுக் கிளைக்குழல் க்ஷயம் : மூச்சுக் கிளைக்குழலினுடைய” 

முதல் நிலைக் குவியங்கள் மிகவும் அபூர்வம். அனேகமாக நுரை 

யீரலில் பல மாறுதல்களுடன் அவை . தோன்றுகின்றன. 

ஆனால், -மூச்சுக்குழலின் சில குவியங்களுடன் அவை தோன் 

றுகன்றன (ழே காண்க). இந்த வியாதி, பல வகையான 

ரூபங்களில் தோன்றும் - (இங்கும் அங்குமான டியூபா்கிளிலிருந்து- 

கேசிய ஊடுருவிகள் வரை) கே௫ய மூச்சுக்களைக்குழலின் உள்: 

'அழற்சியுடன் இரணத்திலும்: சிதைந்த நிலையிலும் முடிகிறது... 
பின்னர் தார்ப்பொருளுடன் கூடிய அடைப்புகளும் பெரிய: 

மூச்சுக்களைக்குழல்களும் குவியம் உள்ள இடத்தில் தோன்று: 

கின்றன. மேலும், வெளிக்குவிய அழற்சியும் மூச்சுக்கிளைக். 

குழல் அழற்சியும் காணப்படுகின் றன: ் ்
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_ துரையீரல் syus நோய் .வளர்க்சியில் மூச்சுக் குழலின் 
புரையோடிய மாறுதல்களுக்கு முக்கியப் பங்கு உண்டென 
எப். ஷ்வார்ஸ் . கண்டார். பொதுவாகப் பார்க்கும் போது 
45%லும், பிணக்கூற்று ஆய்வின் மூலம் 90%லும் இது இருப் 
பதாக அவர் கண்டார். 1704 நுரையீரல் க்ஷய நோயாளிகள் 
பற்றி நடத்தப்பட்ட எக்ஸ் - சுதிர், உடல் நுண்ணமைப்பு 
இயல் ஆராய்ச்சி மூலம் ஐ. பி, ஷோலோவ்யா 24 போர்களில்- 
அதாவது 26.5%ல்--மூச்சுக்களேக் குழல் - புரை மாறுதல் 
இருப்பதைக் கண்டார். இத்தகைய மாறுதல்களைக் கே. ஏ. டெலி, 

முதல் இதிலை க்ஷயத்திலே கண்டார். கீழே காணும் அட்ட 

வணையில் முதல் நிலை நோயைப் பற்றியும் முதல் நிலைக்குப் 
பிந்திய நோயைப்பற்றியும் கூய நோயின் மாறுபட்ட ரூபங் :. 
களுக்கு :இடையேயுள்ள் அதனக பற்றியும் குறிப்பிடப் 
பட்டிருக்கின்றன : 

தரையிரல் கூய when eb 

‘ நிரையில் காம்ப்ளெக்ஸ்' 

புதிது ச சீரடைந்கது 

நீர்ட்பட்ட முறையில் 
வளரும் கயம் 

     

        

; ” மூச்சுக் குழல் எண்னை 
மூடிச்சு கூய அழற்சியின் ஈச்சு விளைவு. 

   
Oras ocr ap 
apela spar க்ஷய ஊடுருவல் 

   

    

புஞரா அழற்சி (சிரவத்துடன்] 

       

      

   

அதி தீவிர ௬ ம ண்பதல் விதைத்து 
மலியரி க்ஷயம் இரத்த ஓட்ட வழி பரவிய . படுதல்” 

குவது 4 காட்பட்ட கூயம் அழிக்து 

, தேரடைவது வளருவது நுரைமீரல். படுதல் roms 
சி அல்லாத எஞ்சிய குவியம் குழி 

அங்க, ஆதயம் வெளியுறைவுடன் 
ou Dap ‘ சோடைதல் pend 

கிளைக் குழலி வளருவது கம் 
கோய் அடங்கி ODL BY orm’ gy cyuTgearior வழி பாவதி 
eee படுதல் 

ங்சவுவனு / அழித்து படுதல் | மூடிவிடுதம் 
சிதைந்து விடுதல் 

சணக் குழி "மேற்கொண்டு 
கிருமிகள் தாக்குதல் 

  

  

கார்ப் பொருள் .. ரணக் குழி' 

கொண்ட Manse அயம்.       

இத்த அட்டவணையில் க்ஷய 7 நோய் எந்த வகையில் வளரலாம் 

- .என்பதைப்பற்றியும் நோயின் பலதரப்பட்ட திலைகளில் இயற்கை
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யிலேயே அமைந்து நோம். இரும் தன்மையைப்பற் றியும்- 'தெளி் 
வாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இரத்த ஓட்ட வழிப் பரவும் நோயில்: 
இரத்தம் வழியாக நோய் பரவுவது மாத்திரமன்றி, இரத்தவழிட் 
பரவிய நோயின் மாற்றங்களில் உண்டான ஊடுருவல் குவியங்: 
கள் வழியாகவும் நோய் பரவலாம். 'படத்தில் காட்டியது 
போன்று இரத்த ஓட்டவழி நோயிலும் ஊடுருவல் நோயிலும் சர் 
கெடுவதும் இரணக்குழி உண்டாவதும் ஏற்படலாம். க்ஷ்யநோயின்: 
பல உருவங்கள் எலும்புருக்கி நோய் என்ற இறுதி முடிவை அடை. 
கின்றன... குறிப்பிட்ட நோயாளியின் பொது எதிர்ப்புச் சத்தியைப்- 
பொறுத்துத் தகுந்த சிகிச்சையுடன் மராமத்து மாறுதல்கள் ஏற்: 
படலாம். 

நுரையீரல் அல்லாத பகுதியின் குவியங்களின் நோய்க் 
குறியியல் - உடற்கூற்று நிகழ்ச்சிகள்: 

முன்னர்க் கூறியது போலத் தல மாறுதல்களுடன் நுரையீரல்: 
க்ஷயம் ஒரு பொதுவான தொற்று நோயாகப் பரிணமிக்கிறது. 
முதல் நிலை நோயைப் பின்பற்றிப் பெரிய அளவில் நோய் பரவி, 
அல்லது பிற்காலத்தில் இரத்த ஓட்ட வழி மெடாஸ்டேசாசக் 
காட்சியளிக்கிறது. 

க்ஷய நோய்க் குவியம் எந்த எந்த அங்கத்தையும் பாதிக்கலாம். 
நாட்பட்ட நோய்களில் நுரையீரல் அல்லாத நோய்க் குவியங்கள் 
மருத்துவ முறைப்படி எந்த அங்கத்தைப் பாதிக்கன்றனவோ,, 
அந்து அங்கத்தின் பணியைப் பொறுத்து அறிகுறிகள் தோன்று 
கின்றன. ன தூ) 

அங்கங்கள் அவைகளின் உள்ளுறைப் படலங்கள் இவைகளின் 
க்ஷயக்குவியங்கள் தனிச்சிறப்பு  .வாய்ந்தவை. பின்னவைகளின் 
குவியங்கள் (புளுரா, இதய வெளி உறை, வயிற்று உறுப்பு உறை. 
களின் அழற்சி) எப்போதும் முதல் நிலை நோயைச் சேர்ந்தனவல்ல; 

- பாதிக்கப்பட்ட. அந்தந்த அங்கங்களில் நிகழும் விளைவைப் 
பொறுத்து இருக்கும். மார்புட்புற நிணநீர் முடிச்சுகளின் நுரை 
யீரலின் க்ஷய ரோகக் குவியங்களுடனேயே நுரையீரல் உறை 
அழற்சி உண்டாகிறது. அது.போன்றே இதய உறை அழற்சி ஏற்: 
பட மார்புட்புற நிணநீர் முழுச்சுகளின்.க்ஷயம் காரணமாக இருக் 

கலாம். குடல், குடல் STH நிணநீர் முடிச்சு அழற்சி, வயிற்று 
உறுப்பு உறையின் க்ஷ்யரோக சதவுக்கட்கம் காரணமாகிறது. 

23 Sain விய பாதையின் 2 க்ஷயம்: - இரைப்பையின் க்ஷ்ய | தோய் 

நிக கவும். அசத iF oor ஒன்று; : “தொற நிக்கொள்ளூம்... நுஷியீரல் 
Sq 5 Bett asin EGR? Bier haley குட்ல்ஷியம் கப்
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ப்பட்டது. . சென்ற -.பத்து ஆண்டுகளாக : ்? வேதியிய ARE ane 
காரணமாக அது மிகவும் அரிதாகிவிட்டது. எங்களது ஆராய்ச்சி 

யின்படி 1947இல் .57.6% குடல் கூயமாய் இருந்தது, 1957இல் 

11.9% ஆய்க் குறைந்தது. 70%க்கு, மேலாக அது ச்சைக்குப் 

பலனளித்தது. 'க்ஷயக்கிருமிகள் . கொண்ட சளியை விழுங்கு 

வதால் குடல் க்ஷயம்: உண்டாகலாம். மேலும், இரத்த ஒட்ட 

வழிப் பரவி நோய் உண்டாகும் தன்மையையும் மனத்தில் கொள்ள 

வேண்டும்: (டி. “எ. மனுசார்யன் முதலியவர்கள்). நிண 

நீர்த் திசுவைக் கொண்ட (பேயரின் பகுதிகள் ... குனித்தனி: 

துகள்கள்) குடல். சுவர்களிலேயே குவியம் தோன்றுகிறது. 

ஊடுருவி உருவாகும் தோய்க்குவியங்கள் இரணமாகி அடியில் 

அரித்த விளிம்புகளுடன், வட்டமான வில்லை போன்ற ரணங்களை 

உண்டாக்குகின்றன.. நோய் நைவு, உள்ளுறைப் படலத்தைம் 

பாதித்து, வயிற்று உறுப்பு உள்ளுறையைத் தாக்கலாம். எசு 

டேட்டு அழற்சியின் போது இரணம் தோன்றுகிறது. வளரும் 

க்ஷயத்தின் போது அடைப்பு மாறுதல்களுடன் குடற்சுவர் கடின 

மடைகிறது. அதிக வளர்ச்சியடைந்த இலியோசீக க்ஷ்யமே 

(குடலின் பகுதிகள்) இதற்கு நல்ல உதாரணமாகும். 

சிறுநீரக - பிறப்பு உறுப்புகளின் கதம். - நோய்ப்: இரத்த 
ஓ.ட்ட வழி நோய் ங்ரவுலதால், சிறு brs ய பிறப்பு உறுப்பு 

க்ஷயம் உண்டாகிறது. 

இளமைப் பருவத்தில், இரத்த ஓட்ட வழிப் பரவுவது, பெரும் 

- பாலும் எலும்புகள், மூட்டுகள், நிணநீர் முடிச்சுகள், தடுக்காது 

இவைகளைப் பாதிக்கிறது. ஆனால், 280 வயதுக்கு : மேற்பட்டுப் 

பரவுவது, நுரையீரல்கள், குடல், குரல்வளை, பிறப்பு உறுப்பு ஈறு ' 

நீரகப் பகுதிகளைப் பாதிக்கிறது. . சிறு நீரக- பிறப்பு உறுப்பு 

க்ஷயத்தில் முதல் நிலை நைவு முதலில் Ag நீரகத்தைப் பாதித்து, 
பின்னர் எல்லாப் பகுதிகளையும் பாதிக்கிறது என்பதை தாம் 

நினைவிலிருத்தக்கொள்ள வேண்டும். . : இங்கேயும் சிறுநீர் 

போக்கு வழியாகவே நோய் பரவுகிறது என்று: வில்ட்போஸ்ஸ் 

கண்டார். சிறுநீரகப் பிறப்பு அறுப்பு க்ஷயத்தை 70% 

ஆண்களிலும் 5% பெண்களிலும் : மாத்திரமே. வில்ட்போல்ஸ் 

கண்டது குறிப்பிடத்தகுந்தது. கறட 
Pom 2 

Sar Sep நோய், -; நாட்பட்ட. _தோறாக, ட மாறி, 

பக்கத்தையே பாதிக்கிறது. வயது வந்த பின்னரே நோய் ட்ப 

மூர்றைது.. 'கும்றதைகளில் இத்தகைய * றைவுகள் மிசவுபற் அரவம் . 

முபறிமு அள்விி, ஜஷவயடும் தன்மையை சிறு : நீரக. ரக்ஷ 

கேவப்கஇினிலுத: CONUS TonuegOm பரம ஜு. மட்கு ஆம
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தலப் பொது எதிர்ப்புச் சத்தி குறைந்தவுடன் நுண்ணிய 
குவியம், சிறு நீரகக். குழல்களை அரிக்கிறது. சிறு நீரகத்தின் 
அடுக்குத் தசையில் இரணக்குவியம் உண்டாகி, க்ஷ்யக் சேசய- 
இரணக் குழியாக மாறி, சிறு நீர் மூலம். க்ஷயக்கிருமி எப்போதும் 
'வெளிவந்துகொண்டிருக்கிறது (படம் - 20). இரண்டாம் நோய் 
நிலையிலேயே சிறு நீர்ப்பையின் நைவுகள் இறு நீரகங்களிலிருந்து 
பரவுவதன் மூலம் உண்டாகின்றன... இரணப் புண்களுடனோ, 
அல்லாமலோ சிலேட்டுமப்படலத்தில் . குறைந்த அளவில் குவைத் 
கள் தோன்றுகின்றன. 

  
  

படம் 20. 

க்ஷய இரணக் குழிகளுடன் கூடிய: சீர் கெட்ட: "சிறுநீரகம் 

சிறுநீர்ப்பை :முன்வாயில் சுரப்பியிலும் (ப்ராஸ்டேட்) விந்து 
கொண்ட கோளங்களிலும் நோய். நைவுகள் இரத்த ஓட்டம் 

வழியாக ஏற்பட முடியும். அநேகமாகச் சிறுநீர்ப்பை முன்வாயில்
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சுரப்பியின் (பிராஸ்டேட்) நைவுகள் சிறு. நீரக க்ஷ்யத் 

துடனேயே தோன்றுகின்றன.; , - ப டன் 
் . பெண் பிறப்பு உறுப்புகளும் கூயத்தால் இரத்த ஓட்ட 
வழியிலேயே பாதிக்கப்படுகன்றன. கருக்குழாயிலேயே. நோய் 
தங்கிவிடுகின்றது, கருக்குழாய் க்ஷயத்தில் 60%இல் ஷயிற்று 
உறுப்பு கஉள்ளுறையின் நைவுகளும் காணப்படுகின்றன. 
இதனுடன் சூல் சுரப்பியின் நைவுகளும் காணப்படுகின்றன 
[க்ஷயச் சீழ்க்கட்டிகள்) ் 

, கருக்குழியில் க்ஷய நோய், சீழ் உண்டாக்கும் , நிலையை 2 

வாக்குகன்றது. 

எலும்பு, மூட்டுகள் க்ஷய நோய் 
(Pathological: Anatomy of Bone and Joint T. B.) 

_... நோய்க்குறியியல் -- உடற்கூறு: 
- பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸின் ஒரு பகுதியாகக் குழந்தைப் 

பருவத்திலேயே எலும்பு, மூட்டுகளின் க்ஷய நோய் உண்டாகிறது, 

இரத்த ஓட்டம் வழியாக நோய் பரவிப் பெண்களைவிடச் சிறுவர் 

களில் அதிகமாக டக்கு 4 என்ற விகிதத்தில் தோன்றுகிறது 
(ஜோஹான்ஸன்). பொதுவாக யாவரும் அறிந்தபடி சப்ஸ்டான் 

ஷியா ஸ்பான்ஜியோசாவுடன். அதிக QT GS நாளங்கள் கொண்ட 

முதுகெலும்பையும் சிறு எலும்புகளையும் பாதிக்கிறது. குழல் 

வடிவமான எலும்புகளில் எபிபிசசையே அதிகமாகப் பாதிக்கிறது. 

எலும்பு க்ஷயத்தின் முக்கிய அறிகுறி, எலும்பு உள் அழற்சி 
யாகும். இது எலும்பின் நைவுகளுடன் அதிகமாகக் காணப்படா 

விட்டாலும், அசாதாரண, வி9த்திரக் குணங்களுடன் கூடிய 

அலும்பு அழற்சியாய்த் கோன்றுகிறது. 

நைவு இரு ரூபங்களில் தோன்றுகிறது. (1) மணல் வடிவ 

மாதிரி, (2) கேசிய எலும்பு அழற்சி. 

பெரும்பாலான மணல் வடிவம் போன்ற எலும்பு ஷயம்: 

வளர்ச்சியடைந்த மணல் வடிவத் Heard சூழப்பட்டுக் 

. சாம்பல் நிறம் அல்லது சாம்பல் நிறச் சிவப்பு நிறத்துடன் கூடிய 

'குவியங்கள் . எலும்பு மஜ்ஜையில் உண்டாகின்றன. குறிப்பாக, 

ஆரம்பத்தில் எலும்பின் க்ஷய தோய் பரவும், வளரும் குவியத் 

குன்மையுடையதாய் இருக்கிறது (டி. பி. கிராஸ்னோபயாவ்/. 

இவிரமான மிலியரி நோயிலேதான் எலும்பு அஜ்ஜையில் பரவ 

லான ியூபர்கிள்கள் காணப்படுகின் றன. ர
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£1 Ser gpd, மஜ்ஜையினுள்ள! நாட்பட்ட “அழ்ற்சியின் ் குவியம்: 
சுற்றியிருக்கும் எலும்புத்திசுவை : *துடியோடு ''இதைக்கள்றது. 
இங்கற்ற நிலையின் போது. வெளியுறை ர்க மனகன. 
அல்லது குவியம் -நார்ப்பொருளாக . மாறுவதாலோ. இதா 
சீரடைகிறது. பல சமயங்களில் புது எலும்பு உருவாவதன் 
மூலம் இது குணமடைகிறது. சில: சமயங்களில் இணைப்புத்: 

இசுவால் ஏற்பட்ட கடுப்பு அடைந்து, - நோய் வளர்ச்சியடைய 
ஏதுவாகிறது. கேசிய அணுச் சிதைவு காரணமாக எலும்புத் 
இசுவில் ஓர் இரணக் குழி உண்டாகி, அருகிலுள்ள மூட்டை 

(Joint), அரிக்கிறது. tg 
we? ர் ந 

ஈம் உண்டாகாமலே சில சமயங்களில் பல்கன ப் 
ஏற்படுகிறது. அது * கேரீஸ் சிக்கா * அனப்படும். 

  

a ட்ட எலும்பின் கேசிய - 

் - 1... அணுச்சிதைந்த க்ஷயம்: 

இத்தகைய நோயில் திசுக்கள் 
பெரிதளவில் அழிக்கப்படுகின் றன . 
கேசிய அணுச்சிதைவு " எலும்பு 
மஜ்ஜையையும் எறும்புத் இசுவை 
யும் பாதக்கிறது. பின்னர்த் தானாக 

அழிந்துபடும் குன்மையால் கேசியப் 

பொருள்கள் திரவ நிலையடைந்து, 

குறைந்த... அளவு க்ஷ்யக் கிருமி 
யடன் ஃ கூடிய மஞ்சள் மணல் 

'யோன்ற முடன் கூடியிருக்கிறது. 
(எலும்பு. மண்), முடன் கூடிய 

- குவியம்,:. அருகிலுள்ள. மூட்டை, 
அரித்தோ, அல்லது எலும்பு உறை: 
யின் அடிப்பர்கத்திலோ , பரவுகிறது. 
எதும்பு உறை' அரிக்கப்படுவதால், 

5 த்துவ - முறையில் 1 சாதாகண 

in ன் ீதளச் சீழ்க்கீட்டிகள் Viger 
இன்றி? "முதுகெலும்பு சிதைக்கம் 

ப்பட்டு, ஒன்றையொன்று. அமுக்கி, 

Sai as  வயிறிஇப் 
Ge ம்புகளில்!- Gir d8e.&'S 

Be eae ee TT. 

Bede apes, Qo eyes a] வேண்டிக். EG SS) BEC Gla 
க்ஷயம் - கூனல் a rt POs 8 poh an RITA , vast eit ந்துகுக்க் னல் 
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நோமிக்குறியியல்::.. ? . ச் 
௩ 

தோன்றி, ஆபாசமான முதுகெலும்பு விகாரங்கள்" aga adr 
Mor (Lirw~-2ZI) © - 

மூட்டுகளின் க்ஷயம்: 

எபிப்9ிசிசில் உள்ள எலும்புக். குருத்துக்கடியில் உள்ள க்ஷயக்: 
குவியம், மூட்டுக். குழியை nein மூட்டுகளும் unger 
படுகின்றன. 

. அழூர்வமான சில சமயங்களில் இரத்த ஒட்டம் வழியாகச்' 
சைனோவியல் படலமும் பாதிக்கப்படுகிறது . 

மூட்டுத் இசுக்களின் க்ஷயத்தின் போது எதிர் வினை அழற்சி: 
யுடன் கூடிய டியூபர்கள்கள் சைனோவியல் படலத்தில் இருக்: 
இன்றன. . 

மூட்டு நைவுகளில். கீழ்க்காணும் பகுதிகள் உள்ளன: (1) நீர் 
கொண்ட க்ஷயம், (2) பூஞ்சைக்காளான் க்ஷயம், (2) இரவ 

ம்ற்ற நிலை (கேரீஸ் சிக்கா), (4) அதில மூட்டு க்ஷய அழற்சி. 

(1) இதில் இரத்த வடிநீர் அல்லது இரத்த வடிநீருடன் 
நார்ப்புரத எஃசுடேட்டு உண்டாகிறது, (2) இதில் சைனோவியல்: 
படலத்திலிருந்த குறிப்பிடத்தகுந்த கூயரோக, மணல் வடிவத் 
இச உருவாகி வளர்கிறது. (4) இங்கே மணல் வடிவத் இச, 
மிகவும் சொற்பமாகவே- இருக்கறது. கேரிய-சீழ் கொண்ட 
மூட்டுகளின் குவியங்கள், ners agus Ha விரைவில் திரவ 

_ நிலை அடைவதாலோ, அல்லது. எலும்பு ழ் கட்டி மூட்டுகளை 
அரிப்பதாலோ ஏற்படுகிறது. - ் 

சருமத்தின் க்ஷய நோய் : "சருமத்தின் க்ஷய நோய் பல: 
வடிவம் கொண்டது); வெளிப்புறத்திலிருந்து தோய் தொற்றிக். 

கொள்வதால் &ண்டாவதன்று; மற்ற நுரையீரல் அல்லாத. 

க்ஷய நோய்களைப் போன்று இரத்த ஓட்ட வழிப் பரவுவதால் 

கண்டாகிறது; .அபூர்வமாக க்ஷய நிணநீர் முடிச்சுகளிலிருந்து 

உண்டாகிறது. ஆண்களைவிடப் பெண்களும் . குழந்தைகளும்: 

ae Blalor ae பாதிக்கப்படுகின்றார்கள். பரு 

- ஊளரும்-அழற்சியின் அடிப்படையில் ' அருவாகும் 'லூர்பஸ் “வல்: 

காரிஸ்- -{Lupus Viilgaris) ரன்பதுதரின் அதிகமாகக் காணப்படும். 

சரம் நேர்ப், “வெளிரிய அல்லது இருண்ட. மஞ்சள் Biter eer 

அஇக இரத்தம் - கொண்ட ஃடபாறிகளாய்” : இவை காணம் 

. வடுஇன்றுன? "இந்த நேர்க்* அதிகமாக : முகத்தையே பர்திக்கிற£து. 

. ஒரு கண்ணாடித் தகட்டைச் சருமத்தின்மீது”அழுத்தினில்"சிதப்புக்



44 எலும்புருக்கி நோய், 

குணம் வாய்ந்த. இந்தப் பொறிகள் இரத்தமற்ற பின் புற 
வெளிரிய சூழ்நிலையில் நன்றாகத் தெரிகின்றன. : 

ST ua ஹைபர்ட்ரபிகஸ், இவருகோசஸ் ஸ்கவமஸ் எக்ஸல் 
சிரான்ஸ், செர்பிஞ்சனஸ் போன்ற பல வகையான தோற்றங்கள் 
“கொண்டிருக்கும். அடிப்படையான. : நிணநீர் முடிச்சுகளின் 
மூட்டுகளின்-குறிப்பாகப் : புரையோடிய வகைகளின்--விளைவால் 

.ஏற்படுவனவே, ஏற்கெனவே குறிப்பிட்ட சரும :க்ஷயத்தின் 

சிறப்பு வகைகளான ஸ்குரோபுலோடெர்மா போன்றவைகள். 

கண் க்ஷய நோய்: க்ஷய அலர்ஜியின் தோற்றங்களில் 
முக்கியமான ஒன்று - ப்ளெக்டின் கொண்ட இமை இணை 

.ஐவ்வின் அழற்சியாகும். இது முதல் நிலை க்ஷயத்தின் விளைவாக 
ஏற்படுவது. கெரடோ இமை இணை ஐவ்வின் அழற்சி, கருவிழி 
அழற்சி, கருநிறப் படல அழற்சி, ஊவிய அழற்9, விழித்திரை 
அழற்சி போன்ற பல ரூபங்களில்.கண் க்ஷயம் தோன்றுகிறது. 

இவைகள் தனியாகவோ கூட்டாகவோ உண்டாகலாம். பொது 
வாக் இரத்த ஓட்டம் வழியாக நோய் பரவுவதுதான் கண் 
'நோய்க் குவியத்திற்குக் காரணம். அபூர்வமாகத்தான், . நுரை 
பரல் க்ஷயத்தின் இரட்பிட்டம் வகைகளில் இது தோன்றுகிறது. 

கருத்திரை க்ஷய "அழற்சி, புயூபர்கிள் உருவாவதுடன் ஆரம்ப 

மாகிறது (முதல் நிலை), வீரியமான நச்சு வெளித் தோற்றங் 

களுடன் பெரிய .அளவில் எஃசுடேட்டுக். கருத்திரை அழற்சி 

'தோன்றுகிறது (இரண்டாம் நிலை). இந்த. அறிகுறிகள் நிறை 
.இளம்பருவத்திலேகான் அதிகமாகத் தோன்றுகின்றன. க்ஷய 
அளவிய அழற்சி 9-ஆம் நிலையெனக் கருதப்படுகிறது. 

மத்திய நரம்பு மண்டல ச்ஷயம் -- மூளே உறை க்ஷய அழற்சி : 
நோய் முதல் நிலையிலும் 235 HG பிந்திய நிலையிலும் இரத்த 

ஒட்ட வழியில் இந்த நோய் உருவாகிறது. நிணநீர் முடிச்சு, 
பிறப்பு உறுப்பு கூய அண்டங்கள் இவைகளிலுள்ள கேசியக் 

குவியத்திலிருந்து பாக்டீரியா இரத்த ஓட்ட வழியாகப் 

'பரவுவதால், இந்த நோய் உண்டாகிறது. இந்த நிலை பொது 

.வான மிலியரி க்ஷயமாகப் பரிணமித்து, மத்திய நரம்பு மண்ட 

லத்தில் - குறிப்பாக மூளை ' உறையில் - ஸ்திரமாய் நிலைக்கிறது. 

அது. போன்றே இரத்த ஓட்ட வழி மெடாஸ்டேசுகள் 

மத்திய நரம்பு மண்டலத்தைப் பாதித்து, அதற்குரிய அறிகுறி 
களுடன் தோன்றுகிறது. செயல் முறையில் மூளை உறை 

அஷயந்தான் அடிக்கடி ஏற்படக்கூடிய ஒன்று. எல்லா மூளை 

உறை. க்ஷயத்திலும் 75%ல் அது. விர மிலியரி க்ஷ்யத்துடன் 
“சேர்ந்தே உண்டாகிறது.
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குழந்தைப் பருவத்தில் மிகவும் சாதாரணமான நோய் முதல் 
நிலையிலேயே மூளை உறை க்ஷயம் உண்டாகிறது என்பது 
வலியுறுத்தப்பட வேண்டிய விஷயம். மென்ட் (6) என்பவர் 
சரியாகக். கூறியபடி, இரத்த: ஓட்ட வழியில் மூளை உறை 
பா.இிக்கப்படுவதால், மூளை உறை க்ஷய நோய் உடனடியாக 
உண்டாவதில்லை. ஆனால், மூளையின் கோராய்ட் திரள் பாதிக்கப் 
பட்டு, அங்கிருந்து மூளை. உறைக்கு நோய் பரவுகிறது... மூளை 
உறையின் அடிப்பாகத்தில் குவியம் அமைந்திருப்பதையும் இது 
விளக்குகிறது. 

எனினும், இந்தச் .சூசகங்கள் உறுதியானவையல்ல. இரத்தத். 
திற்கும் மூளைக்கும் இடையேயுள்ள தடுப்பை மீறி க்ஷயக்கிருமி' 
குண்டு வடநீரில் புகுந்து, நோய் ' * உண்டாக்க ஏதுவாக ௨௬. 

வாகும் சூழ்நிலைகளின் முக்கியத்துவத்தை மறக்க முடியாது. 
நெருக்கடியான அதிக உணார்ச்சித்தன்மை நிலையிலேதான் 
இது உண்டாக முடியும். இங்குக் கிருமிகள் சாதகமான கோ 
ராய்டுகளின் நிலையைப் பயன்படுத்தி மூளையின் அடிப்பாகத்தில் 
நோய்க் குவியங்களை உண்டாக்குகின்றன - 

க்ஷயக்கிருமி கண்டு வட நீரினுள் புகுவதால், குறிப்பிடத் 
குகுந்த எஃசுடேட்டு அழற்சி ஏற்பட்டு, மூளை உறை க்ஷயம் 
உண்டாக ஏதுவாகிறது. ஜவ்வு போன்ற எஃசுடேட்டு பான் 
சுக்கும் பார்வைச் சந்திக்கும் .மத்தியில் பிட்யூட்டரியையும் 

-இல்வியன் பிளவையும் சார்ந்து உருவாகிறது. இந்த நிலையில்: 

இரத்த ஓட்டத்தின் நிலை தெளிவாய் இல்லை. மூளைத் இச 
கனம் கொண்டு அதிக இரத்த ஓட்டத்துடன் இருக்கிறது. 
மூளையின் வெளியுறையும் இதில் பங்கு பெறுகிறது. மேலும், 

நோய், எஃசுடேட்டு, கேசிய மாறுதல்களுடன் அதிகமாகிறது. 

டியூபர்கிள்கள் உருவாவது மிகவும் சொற்பமே. எனினும், சில 

சமயங்களில் மூளை உறையிலும். இத்தகைய எழுச்சிகளைக் 

காணலாம். இதனால். தண்டு வட நீருக்குள் கிருமிகள் புகுந்து 

விட்டது ஆ௫ூவிடாது. சில சமயங்களில் பின் சொன்னது 

நிகழாமல் இருந்தால், ஆரம்ப எஃசுடேட்டு இன்றியே டியூப் 

இள்களின் கூட்டம் உருவாகத் தொடங்குகிறது. ட 

இவிர உணர்ச்சித் தன்மையுடன் கூடிய பொதுப்படையான 

உடல் எதிர் வினைகளே. மூளை உறை க்ஷயம் வளர்வதில் 

முக்கியமான பங்கு: வ௫க்கின்றன என ஏற்கெனவே குறிப்பிட் 

டிருக்கிறோம். சில சமயங்களில் மூளைத் தஇிசுவும் பாதிக்கப் 

படுகிறது.



3. "நோய் வரலாறும் அறிகுறிகளும் . : 

"எலும்புருக்கி நோயின் முக்கியத் தன்மை, அதன்" பல் 
சூபங்களே. முக்கியமாக ஒரு , பக்கத்தில் நோய் -பரவும் தன்மை 
யையும் அதைச் சார்ந்த நச்சு விளைவுகளையும் மற்றொரு பக்கத்தில் 

அங்க அவயவங்களிலும் மண்டலங்களிலும் அவைகளைப் பாதித்து 
உண்டாகும் பல தரப்பட்ட மாற்றங்களையும் பொறுத்தே அதன் 
பல ரூபங்கள் இருக்கின்றன. அத்குகைய மாறுதல்கள் உடல், 
ஏதிர் விக யையும் , எதிர்ப்புக். சத்தியையும் பொறுத்தே இருக் 

இன்றன. 

அறிகுறிகளின் தோற்றம்: ப 
முக்கியமாக எலும்புருக்கி நோயில் உண்டாகும் அறிகுறிகளும் 

பணி புரிவதில் . ஏற்படும். சச்சல்களூம் கீழ்க்காண்பவைகளைப் 

'பொறுத்திருக்கின் றன: ர ரர 

(1) eer ஆரம்ப. தில்யூம் அதன் எதிர்ப்புச் 

சத்தியும். ரத். 
(2) நோய்க்குவியத்தின் தன்மை. 

(3) நச்சு விளைவின் தரம். 

உடல் எதிர் வினைக்கும் நோய்க்குவியத்தின் நடத்தைக்கு 

மிடையேயுள்ள நெருங்கிய பிணைப்பைத் தெரிந்துகொள்வது 

மிகவும் முக்கியம். வெளிப்படையான அறிகுறிகளைத் தவிரப் : 

பல சமயங்களில்-குறிப்பாக நோயின் ஆரம்பத்தில்-நோய் ஓர் 

அறிகுறியும் இல்லாத மறைந்த நிலையில் இருக்கிறது. வெளியே 
வாராத-நமது கவனத்தை சர்க்காத-எலும்புருக்கி நோய் பல 

உண்டு என்பது நமக்குத் தெரியும். ஆகலே, ஒரு நோயைச் 

சோஇக்கும் போது அதன் வரலாற்றைப்பற்றி நிருணயித்துக் 
கொள்வது .மிகவும் . முக்கியம். நோய் வரலாற்றைப்பற்றித் 
தெரிந்துகொள்ளுவதும் முந்திய. - நோய்களின் தன்மையை 
ஆராய்ந்து தெரிந்துகொள்ளுவதும் எலும்புருக்கி நோய் நிருண 
த்திற்கு மிகவும் முக்கியமானவை,



தோற் தோலும், அறிகுறிகளும் 42. 

கோடி ..நுழந்தைப்பகுள எலும்புருக்கி, தோய்: அடல்ட் ட்டம் 
நோம் பரவி டியூபர்குலின் மாற்றம் ஏற்படும் வ்ரை வெளிப் 

படையாகத் தெரியத்தக்க அங்க மாறுதல்கள் ஏற்படாதது, 
.குழத்தைப்பருவ எலும்புருக்கி நோயின் முக்கியக்குணம். : ஆனால், 
மறைவில் விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன என்பதைத் தெரிவிக்கும்படி: 
நச்சு விளைவுகள் நன்றாகத் தெரியும். பிரைமரி “காம்ப்ளெக்ஸ் 
உருவான பின்னர், நுரையீரலில் உண்டான மாற்றம் தடைபட்ட 

பின்னும் (கானின் கடினமான டியூபர்கிள்) மார்புக்கூடு, வயிறு 
இவைகளில் உள்ள நிணநீர் முடிச்சுகளில் அதி தீவிரமான க்ஷ்யக் 
குவியங்கள் இருக்கலாம். இத்தகைய நிலைகளில். பசியின்மை, 

தூக்கமின்மை போன்ற க்ஷய நச்சு விளைவுகளின் அறிகுறிகளுடன். 
எலும்புருக்கி நோய் தோன்றுகிறது. ஏ. ஏ. கிஸ்ஸல் என்பார் 

இதை மிகவும் அழகாக விவரித்திருக்கிறார்... "இத்தகைய சூழ்நிலை 
களில் ஒழுங்கற்ற குறைந்த அளவு .. ஜுர.த்துடன் வளர்சிதை: 

மாற்றம் அதிகமாகி, “வியர்வை . அடிக்கடி உண்டாகிறது. 
சீதோஷ்ண நிலை மாறுபரடுகளுக்கு ஏற்ப, உணர்ச்சி நிலைகளிலும் 
.அலர்ஜியிலும் மாறுபாடு ' ஏற்பட்டு, குளிரும் அடிக்கடி ஏற்படும். 
மூச்சுக் கஇளைக்குழல் ஒழுக்கலும் ஏற்படுகிறது. ஆரம்பக் கால நச்சு 

பண்ட் அன்றாட வேலையில் சிக்கல்களும். ஏற்படுகின்றன. 

வயது வந்தவர்களில் நோய்' ஆரம்பமும் அதன் போக்கும்:' 

_ நோய் முதல் நிலை தாண்டிய பிந்திய நிலையில் . வயது 
வந்தவர்கள் அதிகமாகப் பாதிக்கப்பட்டு, நுரையீரற்குவியம் 

85%. மூதல் 90% வரை தோன்றுகிறது, 60%ல் தவறுதலாக 
'இன்புளுவென்ஸா - எனக் கருதப்பட்ட நோயுடன் தீவிரமாக 

ஆரம்பிக்கிறது. 'இவிரமான சிறிது காலமே நீடிக்கும் காய்ச்சல் 

நிலை உண்டாகிறது. இது தானாகவே .குணமடைந்துவிடுகிறது. 
அல்லது உஷ்ண நிலை ஏறி இறங்கி மாலை நேரங்களில் அதிகமாகவும் 

இல சமயங்களில் காலையிலும் காய்ச்சல் உண்டாகிறது. தானாகவே 

குணமடைந்துவிட்டால், நோயாளி இன்புளுவென்சாவை மறந்து 
விடுகிறான். போதிய மருத்துவ மீனை உடல் நலம் தொடர்நோக்கு 
இல்லாவிடில் புதிதான நோயின் அதிகமான நிலைதான். மருத்துவ 
ரிடம் அழைத்துச் செல்லும் முதல் நிலை; க்ஷயம் குறைந்தும் 
கூடியும் உண்டாவதுதான் அதன் குன்மை என்பதை நினைவி 

'லிருத்தக்கொள்ள வேண்டும். தீங்கற்ற கேசுகளில் நோய்: 

கணத்தை அடைகிறது? மற்றவைகளில் நோய் மீண்டும் மிண்டும். 

உண்டாவது. 

தனிப்பட்ட எதிர்ப்புச் சத்தியும், - குகுந்த மதையில குறித்த 

நேரத்தில். கொடுக்கப்படும் வேதியிய : சிகிச்சையைப். பொறுத்தே



48 எலும்புருக்கி நோய் 

நோய் அதிகமர்வதும், மீண்டும் ' மீண்டும்: வளருவதும், தோய் 

குறைவதும் இருக்கின்றன; Soe, ் 

இவிர நோயில் நுரையீரல்களில் அழற்சி மாறுதல்கள் காணப் 
படுகின்றன என்பதையும், மற்ற அங்கங்களில் அத்துகைய் 
மாறுதல்கள் - குறைவாகவே. காணப்படுகின்றன என்பதையும் நாம்: 
எற்பிகன்ே் பார்த்தோம்.” 

. நோய் வரலாறு: 
ஆரம்பத்தில் நோயைக் கண்டு பிடிப்பது நோயாளியின் 

நோயின் பல, விவரங்களை நன்ருகத் , தெரிந்துகொள்வதைம் 
பொறுத்திருக்கிறது. ் இருமிகள் உள்ள சளியுடன் (௦8/16 
8றெ1மம-- பாசிட்டிவ் ௪ளி) குடும்பத்தில் இருப்பவர்களைப்பற்றிய 
முழுத்தசவலும் இருக்க வேண்டும். நோயின் விளைவுகள் க்ஷய 
நோயாளி தொடர்புள்ளவர்களிடம் மற்றவர்களைவிட மூன்று 
நான்கு பங்கு அதிகமாகக் காணப்படுகிறது என்பதை மனத்தி 
லிருத்திக்கொள்ள வேண்டும். 

பி, ஸி. ஜி. தடுப்பு கரசி போடப்பட்டதா? : குழந்தைப் 
பருவத்தில் தட்டம்மை, கக்குவான், நுரையீரல் அழற்சி, மூச்சுக் 
கஇளைக்குழல் அழற்சிபோன்ற நோய்கள் ஏற்பட்டனவா?”. என்பதை 

மனத்திலிருத்தி நோயாளியின் நோய் வளர்ச்சியைக் கணக்கிட. 
வேண்டும். வழக்கமாகப் பழக்கப்பட்ட வேலையில் எளிதில் களைப் 
படைதல், இரவு வியர்வை, தங்கள் செய்தொழில்களில் ஏற்படும். 
சகோஷ்ணநிலை மாற்றங்கள் போன்ற ஆபத்துகளையும், தூசிகள், 
இங்கான வாயுக்கள், எக்ஸ்-கஇர்கள் பரவுதல் போன்றவைகளையும் 
ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். பெண்களில் 
நோவுடன் கூடிய மாதவிடாய் (க்ஷய நச்சுகளால் உண்டாவது) 

பற்றியும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். ஏனெனில், நாளமில்லாச் 
சுரப்பிகளும் மற்ற மண்டலங்களும் க்ஷய நச்சுகளுக்கு உணர்ச்சித் 

தன்மை வாய்ந்தவை. சில சமயங்களில் அந்த மாறுதல்கள் 
பிறப்பு உறுப்பின் க்ஷய நைவின் விளைவால் ஏற்படக்கூடியவை . 

பொதுவான நோய் அறிகுறிகளைத் தவிர, சளிச்சோதனையின் 
முடிவுகளையும். இருமலில் வெளி வரும் இரத்தம் சளி போன்ற 
முன் வரலாறுகளையும் மனத்தில் இருகத்திச்சொள்ள வேண்டும். 
மூச்சு விடச் சிரமத்துடன் மார்பு வலியும் (தானாக உண்டான 
நியூமோதோராக்ஸ்), மூச்சு விடும்போது வலியும் (புளூரா அழற்சி) 
மருத்துவரின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வரப்பட வேண்டும்.
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நீரிழிவு, வெள்ளணுப் பெருக்கி வியாதி, பிறவி இருதய . 
நோய், அன்னக்குழலின் நோய்கள் போன்ற எதிர்ப்புச் சத்திகளைக் 

குறைக்கும் நோய்களையும் மனத்திற்கொள்ள வேண்டும். 

முன்னாள் நோய்களின் தன்மையையும், பெரிய மூச்சுக்குழல், 
மூச்சுக் இளைக்குழல், நுரையீரல் இவைகளின் நோயின் தன்மை 
யைப்பற்றியும் கருத்தைச் செலுத்த வேண்டும். சிகிச்சை அளிக்கப் 
பட்ட விதம், சானட்டோரியத்தில் தங்கிய காலமும் தடவைகளும், 
சி௫ச்சை மருந்துகளின் வகையும் மருந்தளவும் விளைவுகளுமாகிய 

இவைகளைப்பற்றியும். தெரிந்துகொள்வது மிகவும் அவசியம். 
பாக்டீரிய எதிர்ப்புச் சிகிச்சையின் பக்க விளைவுகளைப்பற்றித் 

தெரிந்துகொள்வதும், மிகவும் முக்கியமாகும். 

போது அறிகுறிகள்: 
காய்ச்சல்-வியர்வை, அதிதீவிர எலும்புருக்கி நோயில் உடல் 

உஷ்ணம் அதிகமாவதும் ஏறி இறங்குவதும் உண்டு என்பது 

எல்லாரும் அறிந்த ஓன்று. நோய் தீவிரமாகப் பாதிக்கும் போது 

உடல் உஷ்ணம் 98? செ. அல்லது 89£ செ. அடைகிறது. நோய் 

அமைதி நிலை அடைந்த போது உஷ்ணம் 37:28 செ.-397:5? செ. 

அடைகிறது. அனேகமாக நுரையீரலிலும் மற்ற அங்கங்களிலும் 

தொடங்கும் ஆரம்ப க்ஷய மாறுதல்கள், ஒழுங்கில்லாத குறைந்த. 
அளவு உஷ்ண ஏற்றத்துடனேயே தோன்றுகின் றன. 

இத்தகைய குறைந்த அள்வு உஷ்ண மாறுதல் ஏற்படும்போ 

தெல்லாம் எலும்புருக்கி நோயோ, அதன் நச்சு விளைவோ ஏற்பட்டு 

விட்டதென்பது அர்த்தமன்று. இத்தகைய உஷ்ண நிலை நாட்பட்ட 

, டான்ஸில் அழற்சி, மூக்குக்குழித் துணைப்பகுதிகளின் அழற்சி, 

கல்லீரல் இருதய அழற்சி நிலைகளிலும் ஏற்படலாம். காலை உடல் 

உஷ்ணத்திற்கும், மாலை உடல் உஷ்ணத்திற்கும் இடையே 

ஏற்படும் அதிகமான மாறுதல்கள் பெரும்பாலும் க்ஷய நச்சு 

விளைவையே குறிப்பிடுகின்றன. உடல் உஷ்ணம் அடிக்கடி மாறு 

பாடு அடைவதுதான் க்ஷயத்தின் சிறப்புக்குணமாகும். டியூப் 

குலின் பாசிட்டிவ் எதிர் வினையுடன்-குறிப்பாக உணர்ச்சித் 

தன்மை அதிகப்பட்ட நிலையில்-உஷ்ண உயர்வு குறைந்த நேரமே 

நீடித்திருப்பது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. . குறிப்பாக நுரை 

யீரலில் ஒரு இவிரக் குவியம் இருக்கும்போது அரை மணி நேரம் 

நடப்பது போன்ற சாதாரண உடலுழைப்பாலோ, அல்லது 

உணர்ச்சி வசப்படும் போதோ, உஷ்ண உயர்வு ஏற்படலாம். 

இந்த உடலுழைப்பைடியூபர்குலின் எதிர்வினை க்கு ஒப்பிடலாம். ஒரு 

காலத்தில் மறைந்து இடக்கும் நோய்க்குவியத்தைக் கண்டுபிடிக்கச் 

எ. Gan—4
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, சரும அடி டியூபர்குலின் சோதனைகள் (காக்கின் சோதனை. . 
உபயோகப்படுத்தப்பட்டன. இவ்விதம் ஒரு குவியம் தெரிந்தால், - 
பொதுப்படையான உஷ்ணநிலை அதிகமான எதிர்வினையும் குவிய 
மறுதலிப்பாக அதிகமான சளியும் ஊசி போட்ட இடத்தில் தல 
எதிர்வினையும் உண்டாகும். இப்போது இந்த முறை அபூர்வமான 
சந்தர்ப்பங்களிலேதான் உபயோகப்படுகிறது. 

எலும்புருக்கி நோயில் உஷ்ண நிலை குறிப்பிட்ட ஓரு தன்மை 
யானதன்று. பெரும்பாலும் மாலையில் (8-7 மணி வரை) 
உஷ்ணம் கூடுவதும், காலையில் அவ்விதம் இல்லாமல் இருப்பதும். 
சாதாரணமாகும். 

நோயின் போக்கில் நோய் நிருணயம் செய்யப் பல விசித்திர 
மான குணங்கள் கீழ்க்காணுமாறு தோன்றுகின்றன: 

(1) நோய் முதல் நிலையிலும், அதன் -பிந்திய நிலையிலும், 
நுரையீரல் அழற்சியின் போதும், க்ஷய ஊடுருவல்களின் போதும் 
உருவாகும் காய்ச்சல் 99: செ. வரை போகிறது. அது வேதியிய 
சிசிச்சையால் சாதாரண நிலை அடைூறது. 

(2) நாட்பட்ட ஏறி இறங்கும் உஷ்ண நிலை 3: 20_ 
47:5₹௪. இது, வெளிப்புறம், மார்புக்கூட்டினுட்புறம், வயிற்று 
உறுப்பு அறை முதலியவைகளிலுள்ள நிணநீர் முடிச்சுகள் பாதிக் 
சப்படும் போது உண்டாகிறது. 

(4) நார்ப்பொருள் இரணக் குழியுள்ள க்ஷ்யமோ, கேகசிய 
நுரையீரல் அழற்சியோ அதிகமாகும் போது காய்ச்சல் விட்டுவிட்டு 
வருவதும், இரண்டு டிகிரிகள் வரை மாறுபடுவதும், அதிகமாக. 
வியர்வை ஏற்படுவதும். 

(4) ஏறி இறங்கும் உஷ்ண நிலை- மனமும் உடலும் அதிகம். உழைக்கும் போது உஷ்ணக் கட்டுப்பாட்டுக் கேந்திரங்கள் தங்கள் 
பணிகளைச் சரிவரச் செய்வஇல்லை. க 

(5) பெண்களில் தீவிர . எலும்புருக்கி நோயின் போது மாத 
விடாய்க்கு முந்திய உஷ்ணநிலை மிகவும் அதிகமாகிறது. 

நுரையீரல் அழற்சி இரத்த ஓட்ட வழிப்பரவிய நிலை போன்ற நுரையீரல் நைவுகளின் போது பிராணவாயு குறைந்து, 209 முதல் 20%: வரை அடிப்படை வளர்சிதை , மாற்றம் அதிகை. காய்ச்சல் நிலை தோன்றுகிறது. காய்ச்சலுடன் வியர்த்தலும் xi படுகிறது.. மிகவும் அதிகமான நோய்களில் பெரிய அளவில் தளை | அழியும்படி இரவில் வியர்த்தல் திகழ்கிறது,
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உடல் இயக்கப் பணிகளும் - குறிப்பாக மத்திய நரம்பு 
மண்டலப் பணிகளும்-க்ஷய நச்சு விளைவால் பெரிதும் பாதிக்கப் 
படுகின்றன என்பது எல்லோரும் நன்கு அறிந்ததே. பிணி 
நீங்கி உடல் சீர்படும் நிலையின் போது சில அறிகுறிகள் எஞ்சி 

நிலைத்து நிற்கின்றன. 

குறைவான காற்றோட்டமுள்ள அறைகளில் அதிகமான 
உஷ்ணம் உண்டாக்கும் துணிகளைப் போர்த்திக்கொள்ளுவதால் 
அியர்த்தல் அதிகமாய் நிகழ்சிறது. என்பதையும் நினைவிலிருத்திக் 
"கொள்ள வேண்டும். : 

தசைகள் அழிந்துப்டல் (Wasting): வளர்ச்சியடையும் எலும் 
புருக்கி நோயின் போது தசைகள் அழிந்துபடல் ஒரு முக்கியமான 

அறிகுறியாகும். போதிய துணை முறைகளுடன் திட்டமிடப்பட்ட 
உணவு உண்டால், விரைவில் தசைகள் அழிந்துபடுவது நின்றுவிடு 
கிறது என்பதைக் கண்டறிந்த பின்னர், அத்தகைய சம்பவங்கள் 
அபூர்வமாகவே நிகழ்ந்தன. குறிப்பாக, நுரையீரல் நோய்களில் 
பசியின்மையுடன் சேர்ந்து க்ஷய நச்சு விளைவும் ஏற்படுவதால், 

- எடை இழத்தல் அடிக்கடி ஏற்படுகிறது. மேலும், கீவிர நிலையின் 
“போது ஜீரண சத்திச் சிக்கல்களுடன் வளர்சிதை மாற்றத் தீங்கு 
களும் ஏற்படுகின்றன. க்ஷய நச்சு விளைவுடன் நிகழ்கிற சம். பவங்் 

களில் ஆக்ஸிக௱ண ஒழுங்கனந்தான் முக்கியமானதாகும். வழக்க 
மாகப் போதிய பிராணவாயு உள்ளிழுப்பதன் அவசியம் 

அனைவருக்கும் தெரிந்தகே. துரதிருஷ்டவசமாகச் செயல் முறை 
யில் ஐ. பி. பாவ்லோவின் பிராணவாயுவும் இன்றியமையாகு ஓர் 

உணவு என்ற விளக்கம் மறக்கப்பட்டுவிடுவது துர திருஷ்டமே. 

சுருங்கக் கூறினால், அதி தீவிர நோய் திகழும் போது அடிப் 
படை. அறிகுறிகள் பின் வருவனவாம்: 

(1) குறிப்பாகக் : குழந்தைப் பருவத்தில் பசியின்மை, 

(8) காய்ச்சல், (8) தீவிரமாகத் தசை அழிந்துபடுதல். 

படிப்படியாகச் சாதாரண நிலையை அடைந்ததன் அறிகுறி 

வழக்கமான எடையை மீண்டும் அடைவதே... சமீப காலங்களில்” 

“வேதியிய சிகிச்சையின் உதவியால் இது அடிக்கடி நிகழ்கிறது. 

சில சமயங்களில் பற்றாக்குறை உணவும் தேவைக்கு அதிக 

மான. உணவும் பசியின்மைக்குக் காரணமாகும். எலும்புருக்கி 

“தோயாளிகளிடையே காணப்படும் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலக் 

குறைவாலும் பசியின்மை உண்டாகலாம். மேலும், குறிப்பான 
க.டல் நோய்க் குறியியலின். போதும் பசியின்மை உண்டாகும். 
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மூச்சு மண்டல் அறிருறிகள்: 
மார்புக் கூட்டில் நோவு (வலி) : நோயின் ஆரம்பத்திலேயே 

புளுரா அழற்சியினால் அதிதீவிரமான--தாங்க முடியாத--வலி' 
உண்டாகிறது. மூச்சு உள்ளிழுக்கும்போதும் இருமலின் போதும் 
ஏற்படுகின்ற தீவிரமான வலி, மூச்சு விடுவதையே :தடை 
செய்கிறது. தானாகவே உண்டான. நியூமோதோராக்ஸில் திடீர் 
வலியுடன் மூச்சு விடுவதில் சிரமமும் அதிகமாகிறது. எப்போ 

தாவது உண்டாகிற மந்தமான வலி நாட்பட்ட நார்ப்பொருள்-- 
இரணக்குழி நிலையிலும் நுரையீரல் அரிப்பிலும் அதிகமாகிறது. 

சில சமயங்களில், நாட்பட்ட கேசுகளில், முதுகில் கசி புகுவது 
போன்ற நோவு ஏற்படுவது முதுகெலும்பு நைவைக் காட்டுகிறது. 
இங்கே பூரணமான சோதனைகள் செய்யப்பட வேண்டும். (நுரை 

யீரல் எக்ஸ்-ரேப் படத்துடன் முதுகெலும்பின் படமும் எடுக்கப் 
படவேண்டும்). அடிக்கடி நரம்பு அழற்சியுடன் (விலா எலும்பு 

நரம்பு அழற்சி) மார்பு முன்புற வலியுடனும் (தசை 
அழற்சி) நுரையீரல் க்ஷயம் தோன்றுகிறது. ஹைல க்ஷய 
ரோகத்திலும் க்ஷய மூச்சுக் களைக்குழல் நிணநீர் முடிச்சு 
அழற்சியிலும் விழுங்கும் போது மார்பு மத்திய எலும்பின் பின் 
புறம் வலி உண்டாகிறது எனக். கூறும் நோயாளிகளை நாம். 

ட கண்டிருக்கிறோம். 

நுரையீரல் உச்சி நைவுகளில் காலர் எலும்பிற்குமேல் வலி 
உண்டாகிறது. ் ளு 

மேற்கூறப்பட்ட வலிகள் சீதோஷ்ண நிலையைப் பொறுத்து 
(காற்று; குளிர், புயல், புழுக்கம்) கூடவும் குறையவும் செய்யும். 
சீதோஷ்ண நிலை மாறியவுடன் அவைகளும் மாறுகின்றன. 

இருமல்: இடை விடாத இருமலோ, நாட்பட்டதோ, திடீரென: 
வருவதோ, சளியுடனோ அல்லது சளியின்றியோ. எப்போதும் நுரை 
யீரல் க்ஷயத்தில் அல்லது மூச்சுக்களேக்குழல் க்ஷ்யத்தில் உண்டா. 
கிறது. (குறிப்பாக மூச்சுக் குழல் பிரியும் இடத்தில் GO Boy 
இருந்தால்) எல்லா மூச்சுக்குழல் நைவுகளிலும் இருமல் கட்டாயம். 
உண்டாக வேண்டும் என்பதில்லை. முதல் நிலை நோய்களில்: 
சாதாரணக் குறைந்த அளவு இருமல் இருக்கிறது. ஆனால், இரணக்: 
குழியுண்டான சக்ஷ்யத்திலும் அகன் விளைவாக மூச்சுக் கிளாக்: 
குழல் பெரிதான நிலையிலும் நிரம்பிய சளியுடன் இருமல் உண் 
டாகிறது. வேகஸ் நரம்பு தூண்டப்படுவகால் ' இருமலைத். 
தெர்டர்ந்து 'வாந்தியும். உண்டாகிறது. குரல் வளை நைவுகளில்:
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உலர்ந்த இருமல் காணப்படுகிறது. புளுரா அழற்சியில் அனிச்சை 

யாக இருமல் உண்டாகிறது. - 

மூன்றில் ஒரு பங்கு நோயாளிகளுக்கு இருமல் இருப்பதில்லை 
என்பதைக் கருத்திற்கொள்ள வேண்டும். முதல் நிலை நோய்க் 
குவிய மாறுதல்களில் இருமலே ஏற்படுவதில்லை. 

கொடூரத்தன்மை வாய்ந்த--மீண்டும் மீண்டும் தாக்கும்--- 

இருமல், தோயாளியைச் சோர்வடையச் செய்து, தூக்கமின்மை, 

மார்பில் வலி, உதரவிதான வலி முதலியவைகளை உண்டாக்கு 

கிறது. ் 

தநோயாளியை ஒழுங்குபடுத்தி அவரது மனோதிடத்தின் மூலம் 

இருமலை நிறுத்த உதவி செய்யும் மனோதத்துவச் சிகிச்சை மூலமும் 

மருந்துகள் மூலமும் இருமலைக் கட்டுப்படுத்தலாம். எனினும், 

வேதியிய சிகிச்சையே இருமலைக் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு முக்கிய 

மான வழியாகும். 

இருமலில் இரத்தம்: நோயின் தீவிரத் தன்மையை வெளிக் 

காட்டும் இருமலில் இரத்தந்தான் எலும்புருக்கி நோயாளியை 

அச்சுறுத்தும் அறிகுறியாகும். இது கீழ்க்காணும் உருவங்களைக் 

கொள்ளலாம் 

(2) முக்கியமான் இரத்த. நாளங்களைப் பாதிக்காமல் 

உண்டாகும் இருமலில் இரத்தம் அலர்ஜி அழற்சி நிலைகளில் 

தோன்றுகிறது. க்ஷயக்கருமிகளின் வளர்சிதை மாற்ற விளை 

பொருள்கள் இரத்த நாளங்களை உணர்ச்சித் தன்மையடையச் 

செய்து, தந்துககளைத் தாக்கி, இருமலில் இரத்தம் வெளி வர அடி 

Car gang. அதிகமான இருமல் இல்லாமலே வெளி வந்த 

சளியில் இரத்தப் போக்கு, இரத்த ரேகையாகவோ உறைந்து 

போன இரத்தமாகவோ காட்சியளிக்கிறது. 

(2) இரணக்குழிகளுடன் கூடிய நாசக்ரமான எலும்புருக்கி 

நோயிலும், மூச்சுக்குழல் பெரிதான நிலையிலும், ஆபூர்வமாகச் 

சதைந்துபடும் டியூபர்குலோமாக்களிலும் இருமலில் இரத்தம் 

உண்டாகும். . இத்தகைய சமயங்களில் நோய் மிகுதியாய்த் 

தோன்றித் திரும்பத்திரும்ப உண்டாக ஏதுவாகி, இருமலுடன் 

கூடி, அதன் சிக்கலான உள்ளிழுக்கப்பட்ட மெடாஸ்டே சுகளுடனும் 

மூச்சுக்களைக்குழல் நுரையீரல் அழற்சியுடனும் தோன்றுகிறது. 

(8) இந்த முறையில் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய இரத்த 

நாளம் அரிக்கப்படும் போது இருமலில் அதிக இரத்தம் உண்
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டாகிறது (ராஸ்முஸ்ஸென் அனுயூரிஸம்--இரத்த நாளங்கள்: 
பருத்த தன்மை, படம்-28). சில சமயங்களில் தீவிரச் சோகை. 
யாலோ, அல்லது உறைந்துபோன இரத்தக்கட்டி மூச்சுக்குழலை: 
அடைத்து மூச்சுத் திணறல் உண்டாக்குவதாலோ மரணமும்: 
நேரிடலாம். இத்தசைய இக்கல்களைப் பெரும்பாலாரான 
நோயாளர் எதிர்த்துச் சமாளித்துவிடுகின்றனர். பின்னர் அவர் 

களது நோயைத் தீர்க்க மற்ற முறைகள் கையாளப்பட. 
வேண்டும். இரண்டாவது, மாஸ்கோ மருத்துவ மன்றத்தின் 
எலும்புருக்கி நோய் மருத்துவ மனையில் கிடைத்த புள்ளி 
விவரப்படி இருமலில் இரத்தம் வந்தவர்களில் 88% பேரே 
சிக்கல்கள் இல்லாமல் இருந்தனர். 84 பேரில் 14 பேர் மிகவும். 

  

படம்--22. 

இரத்த நாளம் பெரிதான நிலை (ராஸ்முஸ்ஸென்) 
இரணக்குழிச் சுவரில் பெரிதான இரத்த 

நாளம் சிதைந்து இரத்தக்கட்டிப் 
பொருள்களுடன் கூடிய நிலை 

அதிகமாக இருமலில் இரத்தத்துடன் காணப்பட்டனர். 87-8%ல் 
இருமலில் இரத்தம் வெளி வந்ததால், உள்ளிழுத்த .நுரையீரல் 
அழற்சி ஏற்பட்டது. (கே. எஸ், அய்சன்ஷ்டாட்)
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இன்று மருத்துவ முறையில் சீரடைய நவீன வேதியிய 
சிடிச்சையும் அறுவைச். சிகிச்சையும் உத்தரவாதம் செய்யும்போது 
மொத்தத்தில் இருமலில் இரத்தம் வரும் நபர்களின் எண்ணிக்கை 
குறைந்தாக வேண்டும். மற்றொரு பக்கத்தில் சத்தி வாய்ந்த 
நவீனச் சி௫ச்சை முறைகள் நார்ப்பொருள்-இரணக் குழியுள்ள 
நபர்களின் ஆயுட்காலத்தை அதிகப்படுத்துவதால், இருமலில் 
இரத்தம் கக்குபவர்களின். எண்ணிக்கை அதிகமாய் இருப்பதாகத் 

தோன்றுவது இயல்பே... 

நோய் நிலை அதிகமாகும்போது இருமலில் இரத்தம் வெளிப் 
படுவது கண்கூடு. ஹைல க்ஷ்யத்தில் இதை நாங்கள் அடிக்கடி 
கண்டிருக்கிறோம். இத்தகைய சந்தர்ப்பத்தில் 1972 முதல் 
17975 வறை நோயாளி ஒருவன் தனது 21 வயதிலிருந்து 2௪ 

வயதுக்குள் ஐந்து தடவை இருமலில் இரத்தம் மிகப் பெரிய 
அளவில் வெளிப்பட்டு மிகவும் அவதஇியுற்றான். 1950 வரை 
அவன் சுகமாகவே இருந்தான்... அந்த ஆண்டில் மீண்டும் க்ஷய 

நோய் உண்டாக, இருமலில் இரத்தம் வெளிவந்ததும் வேதியிய 
சிகிச்சை மூலம் பூரணமாகக் குணமாக்கப்பட்டான்; உள்ளிழுக்கும் 

நுரையீரல் அழற்சி . போன்ற க்கல் எதுவும் இல்லாமல் 

இருந்தான். ் 

இருமலில் இரத்தம் வெளி வருவது, கொடூரமான அறிகுறி 

அன்று. அது நோயின் தீவிரத் தன்மையைக் காட்டுகிறது. 

இருமலில் இரத்தம் வெளி வருவதன் விளைவாக ஏற்படும் 

உள்ளிழுத்த மூச்சுக்குழல் நுரையீரல் அழற்சியில் காய்ச்சல் 

உண்டாகிறது. இந்தக் காய்ச்சல் 3-4 நாள்கள் வரை இருக் 

கிறது; பின்னர்ச் சாதாரண நிலையை அடைகிறது. 

இந்த இறுதி நிலை, முன்னேறி வரும் நுரையீரலின் விளைவு 
களைச் சுட்டிக் காட்டுகிறது. இருமலில் இரத்த வெளிப்போக்கிற் 

குப் பிறகு உருவாகும் உள்ளிழுத்த நுரையீரல் அழற்சியில் 

"காய்ச்சல் நிலைத்து நிற்கின்றது. நோயின் மற்றப் போக்கைப் 

பொறுத்து அது மாறுகிறது. 

இருமலில் .வெளிப்படும் இரத்தத்திற்குக் காரணம் மூன்றில் 

இரண்டு பங்கு நுரையீரல் க்ஷ்யமே. 

நுரையீரல் க்ஷயம்: 

மூச்சு விடுதலிலும் இரத்த ஓட்டத்திலும் ஏற்படும் ஒழுங் 
கீனங்கள்: முதல் நிலைக்குவிய எலும்புருக்கி நோயில் மூச்சுக்குழல் 

௩
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மண்டலத்திலும் இரத்த ஓட்டத்திலும் அதிக நாடித்துடிப்பைத் 
தவிர, குறிப்பிடத்தகுந்த வேறு மாற்றம் ஒன்றும் ஏற்படுவதில்லை. 

பாதிக்கப்பட்ட நுரையீரலின் பக்கம் “மீடியாஸ்டைனம்” 

இழுக்கப்பட்டு, இரத்த நாளங்கள் மூச்சுக்குழல் நுரையீரல் 
மார்புக்கூடு விகாரமாகிச் சுருங்கிய நுரையீரலுடன் மூச்சுச் 
சிற்றறைகள் பருத்த நிலையுடன் கூடிய எலும்புருக்கி நோயிலும் 
இரத்த ஒட்ட வழிப்பரவிய நிலையிலும் முன்னர்க் கூறிய நிலை 
இல்லை. இங்கே பல தரப்பட்ட நுரையீரல் இருதயக் குறை 
பாடுகள் ஏற்பட்டு, நுரையீரல் தமனியில் இரத்த அமுக்கம் 

அதிகமாகி, அதன் விளைவாக இருதயத்தின் வலப்பாகம் அஇக 
வேலை செய்ய நேரிட்டு, “நாட்பட்ட நுரையீரல் இருதயம்” 
என்னும் நிலை உண்டாகின்றது. இயற்சையாகவே நுரையீரல் 
நோய்க்குறியியல் ஓழுங்கனங்களைப்பற்றிப் பேசும் போது நாம் 
இருதயத்தையும் நுரையீரலையும் ஒன்றாகவே கருதுகின்றோம். 
நாட்பட்ட நார்ப்பொருள் இரணக்குழி எலும்புருக்கி நோயிலும் 
நுரையீரல் சுருங்கிய நிலையிலும் அரைமீரலின் உள்ளிழுக்கும் 

, பணியான மூச்சு விடுதல் பாதிக்கப்பட்டு, பிராண வாயு 
உள்ளிழுப்பதன் பணி தடைபடுகிறது. நுரையீரலில் இரணக் 
குழிகள் உண்டாகி, நாசகரமான விளைவுகள் ஏற்பட்டு, இணைப்புத் 
இசுவின் ஒழுங்கற்ற வளர்ச்சியால் நுரையீரற்பகுதி உள்ளிமுக்கப் 
பட்டு, மேற்கூறிய சிரமம் ஏற்படுகிறது. இதனுடனே சாதாரண 
மான மூச்சுக்கிளைக்குழலின் அசைவுகளைக் தடை செய்யும் 
மாறுதல்களும் மிகச்சிறிய மூச்சுக்களேக்குழல் ஏற்படும் கடின 
மான தன்மையும், மூச்சுக்கிளைக்குழல் மூச்சுச் சிற்றறை 
கள் இவைகளின் பருத்த தன்மையும் சாதாரண நுரையீரலிற் 
காற்றுப்போக்கைத் தடை செய்கின்றன. நுரையீரலின் முழுச் 
சத்தியும் குறைவதுடன் பின் தங்கிய காற்றின் அளவும் 
கூடுகிறது. பாதிக்கப்பட்ட படலங்கள் வழியாகப் பிராணவாயு 
பரவுவது தடை. செய்யப்பட்டாலும், கரியமிலவாயு வெளி 
யேற்றம் பெரிதும் : பாதிக்கப்படவில்லை. ஆரம்பத்திலிருந்தே 
நோய் நச்சின் விளைவால் பிராணவாயு பரவுவது சர் கெட்டுப். 
போகிறது. எனினும், நுரையீரல் வேலைத் இறமைக்குறைவைப் 
பிராணவாயு பற்றாக்குறையுடன் இணைத்துக் குழப்பக்கூடாது. 
நுரையீரல் வேலைத்திறமைக் குறைவு என்பது, மூச்சு விடுவதன் 
மூலம் இரத்தம் போதிய அளவு பிராணவாயுவைப் பெற்றுக் 
கொள்ளாமல், கரியமில வாயு இரத்தத்தில் அதிகமாகக் தேங்கி 
விடுவதேயாகும். சில சமயங்களில் சாதாரண நிலையில் பணி 
புரியும் நுரையீரல்கள் இருந்தும், இசுக்களில் பிராண வாயு 
பற்றாக்குறையையே “பிராணவாயு பற் ருக்குறை? என்கிறோம்.
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மற்றொரு பக்கத்தில் பாதிக்கப்படாமலிருக்கும் ஒரு நுரையீரலின் 
உதவியால் இரத்தத்தில் போதிய அளவு பிராணவாயுவைச் 
"சேர்த்து, பிராணவாயு பற்றாக்குறை உண்டாகாமல் பாதுகாக்கும் 
அளவிற்கு உடலின் நஷ்ட ஈடு செய்யும் பணி பெரிதும் 

உதவுகிறது. 

பிராணவாயு பற்றாக்குறையில் நான்கு பிரிவுகள் உள்ளன? 
(1) தமனி பற்றிய்து, (2) சோகை பற்றியது, (8) இரத்த 
ஓட்டம் பற்றியது, (4) செல் சீர் கேடு பற்றியது. 

கேசுகளை அமுக்க முறை, அறுவைச் சிகிச்சைக்குத் தேர்ந் 
'தெடுக்கப்படும் போதும் அறுவைச் சிகிச்சைக்குப் பிந்திய பாது 
காப்பின் போதும் இந்த நான்கு வணைககளையும் நினைவிற்கொண்டு 
முடிவு செய்ய வேண்டும். 

வெளிப்புற மூச்சைப்: பாதிக்கும் நாட்பட்ட நுரையீரல் 
கஷயத்தின் வசைகளின் சிகிச்சையின் போது மருத்துவர், தமனி 

இரத்த ஓட்ட சப்பந்தமான பிராணவாயு பற்றாக்குறையை 

நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். மார்பு விரிந்து சுருங்கும் 

Sore பாதிக்கப்படுவதாலும் நுரையீரலில் ஏற்பட்ட உடற்கூறு ' 

மாறுதல்களானும் நுரையீரல் தந்துகிகளுக்குப் பிராணவாயு 

வழங்கப்படுவது தடைபடுகிறது. மேலும், நாட்பட்ட நுரை 
மரல் க்ஷயத்தில் ஒரளவிற்கு இரத்த ஒட்டம் சீர் கெட்டு 

விடுகிறது. 

செல் சீர் கெட்ட விளைவுடன் மாற்ற முடியாத எலும்புருக்கி 
நோய் உடல் கருக்கி நோயில் இரண்டாம் நிலைச்சோகை 

ஏற்படுகிறது. இத்தகைய செல் சீர் கெட்ட நிலை, திசுக்கள் 

gras பெற்ற பிராணவாயுவைக் கிரகிப்பதைத் தடை 

செய்யாது. இன்னும் அறுவைச்சிகிச்சை செய்யப்பட்டால், 
அதன் விளைவாகத் தீவிரமான பிராணவாயு பற்றாக்குறை 
ஏற்பட வழியிருக்கிறது. 

வான்ஸ்லைக்கு என்பவரின் கூற்றுப்படி பிராணவாயு குறை 

பில் கீழ்க்காணும் வசைகள் உண்டு: 

(1) இரத்தத்தில் பிராணவாயுவின் செறிவு 89.75% வரை 
.குறைந்துவிடுதல், (8) 87% முதல் 74% வரை, (5) 74ம் 

அதற்குக் கீழேயும். 

மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் பணியைப் பெரிதளவில் 

பிராணவாயு 'பற்றாக்குறை பாதிக்கிறது. அதுவும், மூச்சுத் 

ச்
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இணறல் போன்ற நிலைகளில் மத்திய நரம்பு மண்டலம் பெரிதும்: 
சீர் கெட்டு, நரம்பு செல்களில் சீழ்த்தன்மையற்ற மாற்றங்கள்: 

்.. விளைகின்றன. வி. ஏ. நிகேரவஸ்கி என்பார் கூறுயது, போல. 
மூச்சுச்திணறும்,. போது ஏற்படும் அத்தனகய மாறுதல்கள் 4: 
நிமிஷம் முதல் 6 நிமிஷம் வரை உண்டாகிறது. 

எனினும், முன்னர்க் கூறியது போல, நாட்பட்ட எலும்: 
புருக்கி நோய் நுரையீரலின் இறமையின்மையுடன் பல நாள் 
வரை இருப்பதால், க்ஷய நச்சு, மத்திய நரம்பு மண்டலத்தைப்: 

பாதிப்பதுடன், . தூக்கத்தையும் ஒய்வையுங்கூடப் பாதிக்கிறது... 
நாட்பட்ட நுரையீரல் க்ஷயத்தில் உடல் மன உளைச்சவிவிருந்து: 
தரணச் குணமடைவது, மிசவும் மெதுவாகவும் குறைவாகவும். . 
இருக்கிறது. காய்ச்சல் இல்லாத போதுங்கூட அந்த நோயாளிகள் 
களைப்புடன் இருப்பது சாதாரணம். ஆகவே, க்ஷய எதிர்ப்பு 
முறைகளில் பிராணவாயு சி௫ிச்சையின் முக்கியத்துவம் 
தமக்குத் தெரிகிறது. . 

மூச்சு மண்டல,இரத்த ஓட்ட மண்டலப்பணி பற்றிய பரிசோதனை: 
எலும்புருக்கி நோயின் பொதுவான இங்கற்ற தன்மையும், 
Toms குணமடைவதும் ஒரு புறமிருக்க, மற்றொரு. பக்கத்தில் 
அறுவைச்சிகிச்சை பெரிதும் முன்னேறியிருப்பதால், மூச்ச, இரத்து. 
ஒட்ட அங்கங்களின் ஈடு கட்டும் தன்மையையும் எஞ்சிய: 
சத்தியையும் அளவிடுவது மிகவும் முக்கியம், ஈச்சை செய்யும் 
மருத்துவர்கள் வேலை செய்யக் குறைந்துள்ள சத்தியைச் இர் 
படுத்துவதிலும், மீண்டும் பழைய நிலைக்கு வந்து முழு வேலை - 
செய்வதையும் மனத்திலிருத்திப் பணி புரிய வேண்டும். மற்றொரு 
புறம், அறுவைச் சி௫ச்சை போன்றவைகளைக் கையாளும்போது, 
மருத்துவர், நோயாளியின் ஒருமித்த இரத்த ஓட்ட மூச்சு 
மண்டலத்தின் பொது நிலையைத் தெளிவாகத் தெரிந்திருக்க: 
வேண்டும். 

நாடித் துடிப்பு, மூச்சு விடும் விகிதம் போன்றவைககரத். 
தெரிந்துகொள்வது போன்று, சானட்டேரரிய ருத்துவச் சூழ்: 
நிலைகளில் இரத்த ஓட்ட மூச்சு மண்டலத்தின் திறமையையும். 
கீழ்க்காணுமாறு தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்: . 

(1) (௮) ஸ்பைரோ மெட்ரியின் உதவியால் கணக்கிடுவது .. 
(நுரையீரற்சத்தி-மூச்சு விடும் காற்றின் அதிக கன பரிமாணம். 
எஞ்சிய காற்று), (ஆ) மூச்சு உள்ளிழுக்கும் போதும் வெளி விடும்: 
போதும் ஏற்படும் (மூச்சு இல்லாத) இடை வெளி, (இ? 
ஒவ்வொரு apres களைக்குழலுக்கும் உள்ள Wormer
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ஸ்பைரோ மெம்ரி, (2) வாயு பரிமாற்றத்தை ஒத்துப். 
பார்த்தல், (௮) சாதாரண நிலையில், (௮) பூரண 'ஓய்வின் 
போது, (இ) படிப்படியான தேகப்பயிற்சியின் போது, (3) இரத்த: 
ஓட்டத்தைச் சார்ந்தவைகளை ஓத்திட்டுப் பார்த்தல். (நாடித் 

துடிப்பு, தமனி ரை இவைகளின் அமுக்கம்--இரத்தத்தின் 
ஓட்டும் தன்மை. . (4) எலக்ட்ரோ--கார்டியோ௫ூிராபி. 

மேற்கூறிவைகளெல்லாம் குறிப்பிட்ட : ஒரு வயதிற்கும் 
எடைக்கும் உரிய விஇிதாசாரத்தில் அறிவிக்கப்படுகின்றன. 

அவற்றுள் ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாகச் சீர்துரக்கிப் 
பார்த்து, மருத்துவ நோய்க்குறியியல் அடிப்படையில் ஒரு 

முடிவுக்கு வரவேண்டும். குறிப்பிட்ட ஒரு கேசை அறுவைச் 

சிகிச்சையில் ஈடுபடுத்தும் போதும், நோய் தீர்ந்து பழைய 

நிலைக்கு வரும் போதும், போதிய முறையில் ஆலோசனை கூற 

மருத்துவருக்கு மேற்கூறிய முறைகள் உதவியாய் இருக்கும். 

நுரையீரல் சம்பந்தமற்ற அறிகுறிகள்: 
நுரையீரல் அல்லாத மற்ற உறுப்புகளின் நோய்களைப் 

பற்றிப் பின்னர்க் கவனிக்கலாம். எனினும், க்ஷய நச்சு விளைவால் 

ஏற்படும் பணி பாதிக்கப்படும் நிலைகளை மருத்துவர்கள் நினைவி 

லிருத்தக்கொள்ள வேண்டும். மத்திய நரம்பு மண்டல அறிகுறி 

களும் (நரம்புத் தளர்ச்சி இரத்த ஓட்டச் சிக்கலின் அறிகுறி 

கள், நாடித் துடிப்பு அதிகரிப்பு, குறைந்த இரத்த அமுக்கம்), 
- உணவுக் குழல் மண்டலத்தின் அசைவு-நீர் கரக்கும் தன்மை 

யைப் பாதித்த அறிகுறிகளும் (ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம்: 

குறைந்த நிலை). இதில் அடங்கும். மனோதத்துவ இயலின்படி 
நிலையற்ற உணர்ச்சிப் போக்குகளும் உற்சாகமான மனநிலையும், 

சோர்ந்த நிலையும், நோய் இருப்பதான அச்சமும் உள்ளிட்ட 

க்ஷய நோயாளியின் எளிதில் தூண்டப்படக்கூடிய மன நிலையை 

எல்லோரும் அறிவர். 

் நாளமில்லாச். சுரப்பி மண்டலத்தின்மீது (தைராய்டு, 

பிட்யூட்டரி, அட்ரினல்) உண்டான க்ஷ்ய நச்சு விளைவால் 

சோர்ந்து போகும் தன்மை, நோய் முதல் நிலையின் ஆரம்பத் 

இலையே உண்டாகிறது. தோய் ஆரம்பத்தின் இவிர நிலையில் 

குறைந்த இரத்த அமுக்கம் உண்டாகி, நோய் குணமாகும் 

போது சாதாரண இரத்த அமுக்க நிலையை அடைவதும் 

சாதாரணமே. .மேற்கூறிய பிரச்சனைகள் அந்தந்த அத்தியாயங் 

களில் ஆராயப்படும்.



4. நோயைக் கண்டூ பிடித்தலும் 

நிருணயமும் 

நுரையீரல் க்ஷயம் நுரையீரல் அல்லாது மற்ற க்ஷய வகை 

களினுடைய ஆரம்ப அடையாளங்களை ஆரம்பத்தில். கண்டு 

கொள்வதே இறந்த பலனளிக்கும் சிடச்சைக்கும் நோய் முற்றும் 

நீங்கவும் அடிப்படையாகும். போதிய மூறையில் திட்டமிடப் 

பட்ட ஆரம்ப நிலையிலேயே நோய் கண்டு பிடிப்பு மூலமும் 

இரண்டாவதாக நவீன நோய்: நிருணய முறைகளை உபயோகிப் 
பதாலும் நாம் வெற்றியடையலாம். 

நோயை ஆரம்பத்திலேயே ஈண்டு பிடித்தல்: 
சழ்க்காண்பவைகளின் அடிப்படையில் ஆரம்பத்திலேயே 

நோயைக் சண்டு பிடிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். 

(1) நோயாளி தனக்கு ஏற்பட்ட நோயை அறிந்திருக்க 
_ மாட்டான். ் 

(2) உண்மை நிலையை மறைக்கத்தக்க அறிகுறிகளுடன் 
நோய் ஆரம்பமாகலாம். (இன்புளுவென்சா, இரத்த ஓட்ட 
“நோய்கள், அஜீரணம், நுரையீரல் அழற்சி) 

(3) எலும்புருக்கி ஒரு தொற்று தோய். அதன் ஆரம்ப 
நிலையை நோய் பரவும் சூழ்நிலையுள்ள நபார்களில் .சண்டு பிடிக்க 

(வேண்டும். ் 

(4) குழந்தைப்பருவத்தின் முதல் நிலை நோயே வயது 
வந்தவர்களில் எலும்புருக்கி நோய் உண்டாவதற்கு மூலமாய் 
இருக்கலாம். 

சோவியத்து யூனியன் முழுவதும் விரைவில் நோய் கண்டு 

பிடிக்கும் இட்டத்தில் இந்த அடிப்படைகள் அடங்இயிருக் 
இன்றன. முதலில் திடகாத்திரமான மக்களிடையே கட்டாய 
முறையில் எக்ஸ்-ரே முறைப்படி நோய் பரவிய நிலையைக்



  
Lit twb—23 

க பெரிய புஞரோ இராம்கள் 

  

படம்--24 

சிறிய புளுரோ இராம்கள்



நேர்யைக் கண்டு பிடித்தலும் நிருணயமும் 67. 

கண்டு பிடிக்க ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றது. மருத்துவமனைசளில் 

தினந்தோறும் செயல் முறையில் வந்து செல்லும் நோயாளி 
களின் எக்ஸ்-ரேப் படங்கள் எடுக்கப்பட்டு , ஓழுங்கு: செய்யப்பட 

வேண்டும். சளியுடன் இருமும் அனைவர் சளியிலும் க்ஷ்யக் 
இிருமியைக் கண்டு பிடிக்க முயற்சி செய்வது மிகவும் இன்றியமை 
யாததாகும். நோயாளியின் தொடர்புள்ளவர்களை க்ஷய எதிர்ப்பு 
மனைகளில் அடிக்கடி சோதித்துப் பார்க்க வேண்டும். ~  - 

குழந்தைப்பருவத்தில் -- குறிப்பாகச் சிசுப்பருவத்தில் -- 
எக்ஸ்-ரேப் படத்துடன் டியூபார்குலின் சோதனையும் செய்யப்பட் 

"பால்தான் தோயின் நிலையையும் கண்டு பிடிக்கலாம். புஞூ 
ரோசண்ட் திரையில் காட்டப்பட்ட படங்களைப் படம் எடுக்கும். 
புளுரோகிராபியே (118070௦801) சிறந்த முறையாகும். இதன் 
மூலம் சிறியவும் பெரியவுமான படங்கள் மூலம் 50 முதல் 
60 படங்கள் வரை எடுக்கலாம் (படம் 224, 24). 

தடுப்பு முறை புஞரோகிராபி (1ீம0௦ தகு) மூலம் சத்தே 
கத்திற்கு இடமான நபர்களை முழுதும் பரிசோதித்து, தோம் 
நிருணயம் செய்யப்பட்டுக் திட்டமிடப்பட்ட சி௫ச்சை செய்யப் 

பட வேண்டும், 

திடகாத்திரமான மக்களிடையே மட்டும் அன்றி, அங்ஙனம் 

கருதும் மக்களிடையேயும் எலும்புருக்கி நோயின் ஆரம்ப அடை 

யாளங்கள் சண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும். 

கூட்டமாக மக்கள் ஆராயப்படுவதே மொத்தமாகப் 
பரிசோதிப்பதற்குச் சிறந்த முறையாகும். தொழிற்பள்ளிகளிலும் 

ஆரம்ப, செகண்டரிப் பாடசாலைகளிலும் குழந்தைக்கூட்டங் 

சுளில் தனியான ஆராய்ச்சி முறை கையாளப்பட வேண்டும். 
அது போன்ற குழந்தைகள் விடுதிகளில் இருப்பவர்களையும், பள்ளி 
ஆசிரியர்களையும், உணவு பரிமாறுபவர்களையும், இராணுவத்தில் 
சேர இருப்பவர்களையும், மருத்துவ. மனை ஊழியர்களையும், எலும் 
புருக்கி நோய் எதிர்ப்பு மன்ற அகளழியர்களையும் இந்த 
ஆராய்ச்சியில் சேர்க்க வேண்டும். கூட்டு ஆராய்ச்சியின் 

போது சரியான--பொருத்தமான--கூட்டத்தினரைத் தெரிந்து 
எடுப்பதிலேயே வெற்றியின் சாதனம் இருக்கின்றது. நோயால் ' 
பாதிக்கப்படும். வயதினரான இசக்கள், பள்ளிச் சிறுவர்கள், 

நிழை இளம்பருவத்தினார இவர்களைப்பற்றிப் பிரத்தியேகக் 
கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். எனினும், நோயைப் பரப்பும் 
குன்மை வாய்ந்த நடுத்தர வயதினரையும் வயது முதிர்ந்தவர்
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_ களையும் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். இக்காலத்தில் 

மக்களின் ஆயுட்காலம் பொதுவாகக் கூடியேயிருக்கிறது. 

மாணவர்களைப்பற்றிய ஆராய்ச்சியில் 0.88% தீவிரமான 

எலும்புருக்கி நோய் கொண்டவர்களாயும், 0.59% நடுத்தர 

நிலையிலும், 13.8% இவிரமில்லாத மார்பு உட்புற க்ஷயம் 

கொண்டவர்களாயும் (இது முக்கியமற்றது) இருப்பதைக் 
கிகட்டென்டிட் (621100110) என்பார் ச௪ண்டார். 

75 வயது முதல் 77 வயது வரை முதல் நிலை நோய் 
நைவுகள் அஇகமாய் இருக்கன்றன. மற்றொரு பக்கத்தில் 7௪ 
வயதிற்குப் பிறகு ஊடுருவல் நோயும் இரத்த ஓட்ட வழிப் 
பரவிய நோயின் இரண்டாம் நிலையும் அதிகமாய்க் காணப் 

படுசின்றன. . 

பொதுநலச் சுகாதார அளழியர்களும் வந்து செல்லும் 

நோயாளி மருத்துவமனைகளில் பணி புரியும் இர்ப்பு ஊழியர்களும் 

இந்தப் பணியில் மிகுதியாகப் பங்கு கொள்வதே சோவியத்து 
ரஷ்யாவில் விரைவில் நோய் எண்டு பிடிக்கும் திட்டத்தில் ஒரு 
சிறந்த அமிசமாகும். பின்னர்க் கூறப்பட்டவர்களும் க்ஷய 
எதிர்ப்பு மன்ற நிபுணர்களும் ஓத்துழைப்பது, நோயை எளிதில் 
கண்டு பிடிப்பதில் வெற்றியைத் கருகிறது. 

நுரையீரல் க்ஷயத்தின் பல வகைகளும் அதன் பல. தரப்பட்ட. 

அங்கப் பொது மண்டலப் பணிகளும் பாதிக்கப்படுவதையும், 

அதன் நிகழ்ச்சிகளையும் மனத்திலிருத்தி, சந்தேகத்திற்கிடமான 
எல்லாக் கேசுகலாயும் ஆராய்நீது, அறிகுறிகளை வகைப்படுத்தி, 
நோய் நிருணயம் செய்து, ஒரு திட்டமான முடிவிற்கு. வர 
வேண்டும். 

நுரையீரல் க்ஷயத்தின் வியாதி நிருணயம்: 
கூர்ந்து, பார்வையிடல் (Diagnosis-inspection): monrufg a 

கடியத்தின் வியாதி நிருணய முறை, நோய் மூலத்தையும் அது 
உண்டான இடத்தையும் கண்டு பிடிப்பதுடன் நின்றுவிடாமல், 
காணப்படும் மாற்றங்களின் தன்மையை ஆராய்வதையும் 
'பொறுத்திருக்கிறது. சோவியத்து ரஷ்யாவில் பின் பற்றப்படும். 

. நுரையீரல் க்ஷயம் முதலிய க்ூய நோய்களின் பாகுபஈடு கவனத் 
துடன் இடைவிடாது பின்பற்றப்பட்டால், நோய் திருணயத்தை 
எளிதில் சாதித்துவிடலாம். நுரையீரலில் ஏற்பட்ட முதல் நிலை 
மாறுதல்களின் வீரியத்தைக் தெளிவாக ஆராய்வது மிகவும் 

-. முக்கியமானது.
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நோயின் வரலாற்றையும் முக்கியப் புகார்களையும் குறித்துக் 

.கொண்ட பின் மருத்துவர்கள் கூர்ந்து நோக்கும் முறையைப் 

பின்பற்றுகிறார்கள். பொதுவாக நோயாளியின் வெளித்தோற்றமே 

'நோயின் அறிகுறியைக் காட்டும். ஆனால், நோயின் ஆரம்ப 

நிலையில் ஒன்றும் வெளியே தோன்றாது என்பதை நினைவிலிருத் 

.இக்கொள்ள வேண்டும். குழந்தைகளின் தோற்றத்திலும் பொது 
"நிலையிலும் நச்சு விளைவுகளின் மாற்றங்கள் மிகவும் எளிதில் 

தெரியும். ் 

_. இளைத்துப்போன நிலையுடனும், தவறான வளர்ச்சியடனும், 

நரம்பு உணர்ச்சித் தன்மை அதிகமான நிலையுடனும், சருமத்தின் 

இலேட்டுமப் படலத்தின் வெளிரிய கன்மை காணப்படும். 

பிளெக்டினுடன் கூடிய இமை இணை ஐவ்வின் அழற்சி சருமத்தின் 

மேல் வெடித்த இவெப்புப் படை உள்ளிட்ட க்ஷய அலர்ஜி 

அறிகுறிகள் தோன்றலாம். இந்த நிலை எப்போதும் இல்லா 

விட்டாலும் பெரும்பாலும் க்ஷயத்தின் முதல் நிலையை நிருணயிக் 

Hog (பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் க்ஷய மூக்குக் இளைக்குழல் நிணநீர் 

முடிச்சு அழற்சி). ஸ்டர்னோ மாஸ்டாய்ட் தசையின் பக்கத்தில் 

தொட்டுப் பார்த்தால் தெரிகின்ற பல நிணநீர் முடிச்சுகளை 

ஏ. ஏ. கிஸ்ஸல் (க், &. Kissel) என்பார் நன்கு விளக்கியிருக் 

இறுர். 

பருவமடைந்த நோயாளி, நச்சு விளைவுடன்கூட வெளிரிய 

தன்மையையும் சில சமயங்களில் சோர்வையும் வெளிக்காட்டு 

இரான். காய்ச்சல் - நிலையிலும் குறைந்த உஷ்ண நிலையிலுங் 

கூடத் “தைராய்ட்' அதிக வேலை செய்யும் நிலை. போன்று 

நோயாளி குழப்பமடைந்த கவலையுடன் தோற்றமளிக்கிறான் . 

சிறகுகள் போன்று வெளியே .நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் தோட் 

பட்டை எலும்புடன் கூடிய மார்புக்கூடு, இக்காலத்தில் அதிகம் 

காணப்படுவதில்லை. சோர்வுற்ற நிலையில் தொங்கும் இருதயத் 

துடன், ஆடி அசையும் 10-ஆம் விலா எலும்புடன் கூடி 

-ஸ்டில்லர் என்பார் விவரித்த நிலை க்ஷய நோயின் விளைவாய் 

இல்லாமல், தனியான ஓர் உடலமைப்பின் அறிகுறியாகும். 

சருமம் தனது இயல்பான பண்பை இழந்து வெளிரிய 

தோற்றமளிக்கிறது. மூச்சு விடும்போது மார்பின் ஒரு பக்கம் 

குறைந்து விரிந்து சுருங்குவது, நுரையீரல் புளூரா அழற்சி 
நிலைகளில் மாத்திரமன்றிச் சுவாசப்பை அடைப்பு நிலையிலும் 

ஏற்படலாம். அது பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிக்குத் தெரியாது. 

திரவம் கொண்ட புஞூரா அழற்சியின் போது மார்பின் பாதிக் 

கப்பட்ட பக்கம் புடைத்துக்கொண்டிருப்பதையும் காணலாம்.
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பூரணமாய் விரிந்து சுருங்காத கடுனமான மார்புக்கூடு, நுரை 

மீரல் எம்பைசிமாவில் (மூச்சுச் ஏிற்றறைகள் பருத்த நிலை? 

காணப்படுகிறது. 

நுரையீரற்பகுதியில் இரத்த ஒட்டத்தடை ஏற்பட்டால், 

அல்லது மீடியாஸ்டைனம் இடப்பக்கம் தகள்ளப்பட்டால், 

மார்புக்கூடு சரும நெளிகரைகள் காணப்படுகின்றன. 

புளுராவின் : வெளியுறை பாதிக்கப்படும் போது, மார்புக் 

கூட்டைத் தொட்டுப் பார்த்தால், வேதனையும், தட்டுவதற்கு 

ஒரு வித :எதிர்ப்பும்' உண்டாகின்றன, பல சமயங்களில் சரம 

உணர்ச்சி அதிகமான நிலையில் இருக்கலாம். மார்புக் கூட்டின் 
அளவை அளந்து பார்ப்பதும். மிகவும் அவசியமே. உடலின் 
எடையை வாரந்தோறும் கணிப்பதும் மிகவும் முக்கியம். 

தட்டிப் பார்த்தலும் “ஸ்டெத்” முறையும்: எக்ஸ்-ரே முறை 

உருவான பின்னரும் தட்டிப் பார்த்தலும், “ஸ்டெத்” முறையும் 
அவைகளின் முக்கியத்துவத்துடன் விளங்குகின்றன. இத்தகைய 
சோதனைகளுடன் எக்ஸ்-ரேச் சோதனைகளும் சேர்ந்து - மார்புக் 

கூடு அங்கங்களைப்பற்றி--குறிப்பாக நுரையீரலைப்பற்றி- தெளிவான 
புள்ளி விவரங்களைத் தெரிவிக்கின் றன, 

கட்டிப் பார்த்தல் முறையிலும் “ஸ்டெத்” முறையிலும் 
ஏற்பட்ட சில தவறான முடிவுகளை எக்ஸ்-ரேச் சோதனை சரி 

செய்கிறது. ஆகவே, உதாரணமாக, காலர் எலும்புக்கு மேலே 
தட்டிப் பார்க்கும் போது உண்டாகும் மந்த ஓலி, தோட் 
பட்டையின் நன்றாக வளர்ச்சியடைந்து தசைகளைப் பொறுத்தே 
இருக்கிறது. வலத்தோள் உச்சியில் “ஸ்டெக்' மூலம் கண்ட, 
மூச்சு விடுதலின் மாறிய நிலை உச்ச மூச்சுக் இளைக்குழலின் 
அமைப்பைப் பொறுத்திருக்கிறது. 

எம்பைசிமாவிலும் நியூமோதோராக்ளிலும் பெரிய மெல்லிய 
சுவர் கொண்ட. இரணக்குழியின்மீதும் தட்டிப் பார்த்தால், இனிய 
சத்தம் கேட்கும். இவைகளைத் தொட்டுப் பார்த்தலுக்கும், 

‘RLS’ முறைக்கும் மேலான எக்ஸ்-ரே முறையின் மூலமே 
திட்டமாகப் பிரித்தறியலாம். விண்ட்ரிச் முறையின்படி வாயைத் 

திறந்து மூடித் தட்டிப் பார்த்தலும் 'கெரீஹார்ட்? முறைப்படி. 
உடலின் பல நிலைகளில் தட்டிப்பார்த்தலும் அவ்வளவு பலன் 
தரக்கூடியனவல்ல. ் 

எக்ஸ்-ரே மூலம் நிழல் போன்று தெரியும் ஒன்று, தட்டிப் 
பார்த்தல் -மூலமும் மந்த ஒலியின் மூலமும் நுரையீரல் கடின 

மடைந்த நிலையைத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.' நுரையீரல் அழற்ள
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யிலும் ஊடுருவல்களிலும் சுவாசப்பை அடைத்த நிலையிலும் 

அத்தகைய மாறுதல்கள் காணப்படும். வெளிப்புற அறிகுறி 

களுடன் எக்ஸ்-ரே மாற்றங்களையும் இணைத்துச் சர்தூக்கி நோய் 

நிருணயம் செய்வதே சிறந்தது. 

மார்புக்கூட்டின் ஒத்த பாகங்களில் தட்டிப்பார்ப்பதன்- 

மூலம் நுரையீரல் உட்பகுதியின் காற்றுப்புகுந்த நிலையைத் 

- தெளிவாகத் தெரிந்துகொள்ளலாம். மந்த ஒலியின் பல. தரங் 

களைத் தட்டித் தொட்டுப்பார்ப்பதன் மூலம் தெரிந்துகொள்ள 

லாம். மூச்சு உள்ளிழுத்தும் வெளி விட்டும் இரண்டு நிலை 

களிலும் தட்டிப் : பார்ப்பது, வல இட நுரையீரல் உச்சிகளில் 

காற்று எளிதில் புகும் தன்மையைக் கட்டுகிறது. 

நுரையீரலில் ஊடுருவிய நிலையிலும் மூச்சுக் இளைக்குழல் 

நுரையீரல் அழற்சியிலும் மத்திம ரால்கள் கேட்கப்பட்டால், 

அவை அதிதீவிர நிலையைக் காட்டுகின்றன. எனினும், உடை 

படும் ரால்கள் நுரையீரலின் கடினமான நிலையையும் நுரை 

பீரல் அரிப்பையும் காட்டுகின்றன. எப். ஜி. யானோஸ்கி என் 

பார் கூறியபடி பெரிய ரால்கள் (குறிப்பாக இனிய ஒலி 

எதிரொலிப்புடன் கூடியவை) நாசகரமான (இரணக்குழியுடன் 

கூடிய) நிலையைக் காட்டுகின்றன. 

உலர்ந்த ரால்கள் (oirtiena—Rhonchi) என்பவை, உடனி 

ருக்கும் முச்சுக் இளைக்குழல் " அழற்சியையோ, அல்லது 

மூச்சுக் கிளைக்குழலில் ஆஸ்துமா நிலயையோ குறிப் 

பிடுகன்றன. நுரையீரலில் இரண்டொரு பாகங்களைப் பாதித்த 

நுரையீரல் அழற்சியின் போதும் மூச்சுக் சிளைக்குழல்கள் 

பாதிக்கப்பட்ட போதுல் நுரையீரலில் உலர்ந்த ரால்கள் 

காணப்படுகின்றன. 

புளரா பாதிக்கப்படும் , போது. புளுரா உராயும் சத்தம் 

உண்டாவதைப்பற்றி அவசியமாகக் குறிப்பிட வேண்டும். 

இந்தச் சத்தம் ஸ்டெதாஸ்கோப்பை மார்புக்கூட்டின்மீது 

அழுத்தினால் அதிகமாகிறது. ராலைப்போன்று அல்லாமல், புளூரா 

உராயும் சத்தம் மூச்சு உள்ளிழுக்கும் போதும். வெளி விடும் 

போதும் கேட்டிறது. 

“ஸ்டெத்" மூறை மூலம் மூச்சு விடுதலின் விகிதத்தையும் 

தன்மையையும் .ரால்களின் நிலையையும் சார்தூக்கிப் பரிசீலிக்க 

வேண்டும். ் 7 

or .Gar—5
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ஆழ்ந்து ஒரே சிராக மூச்சு விடும், போது ஈரமான ரால் 

கள் கேட்கப்படுவதில்லை. அவை சிறிது இருமலுக்குப் பின் 

நன்றாகக் கேட்கப்படும் (படம்-25). இவை ஊடுருவிய நிலை 

களிலும் மூச்சுக் கிளைக்குழல் அழற்சியிலும் இரணக்குழியிலும் 

நன்கு “ஸ்டெத்' மூலம் கேட்கப்படும். இயற்கையாகவே க்ஷய 

ரோகத்திற்கெனக் குறிப்பிட்ட ரால்கள் இல்ல். 

உலர்ந்த அல்லது .ஈரமான ரால்கள் நோயின் இவிர 
நிலையைக் காட்டுகின்றன. : வழக்கமாய்த் திரும்பத்திரும்பக் 
கேட்டுக்கொண்டிருந்த ரால்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தாலோ, 

அல்லது அடியோடு மறைந்து போனாலோ, அது நோயின். 
மட்டுப்பட்ட தன்மையைக் , காட்டுகிறது. இத்துடன் மற்ற 
நோய் அறிகுறிகளிலும் மாற்றம் ஏற்பட்டால், அது தோய் 
ர்ந்த நிலையைக் காட்டுகிறது. 
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படம்-95. 

| சிறிது இருமலுக்குப் பின்னர் நுரையீரலில் ரர்லை, *ஸ்டெத்” 
மூலம் கேட்டல் 

இன்னுமொரு முக்கியமான விஷயம் கவனிக்கப்பட 
வேண்டும்: “ஸ்டெத்” முறை மூலம் எலும்புருக்கி நோயின் 
ஆரம்பக் குவியம் மாத்திரமன்றி, இரணக்குழி அடைத்த நிலையைக் 
கூடச் இல சமயங்களில் கண்டு பிடிக்க இயலாது. அத்தகைய 
இரணக்குழிகள் *(மெளனமானவை” எனக் : கருதப்ப்டும். 356 

நோயாளிகளுள் 18 பேர்களில் இத்தகைய “மெளன இரணக்குழி 
களை” நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம். இத்தகைய : இரணக்குழிகளை 
இக்காலத்தில் நாம் அடிக்கடி காண்கிறோம். ஏனெனில், வேதி 
யிய இச்சை மற்ற நோய் அறிகுறிகளை விரைவில் மறையச் 
செய்றது. மேலும், ல சமயங்களில் சல இரணக்குழிகள் 
சஸ்டாக' மாறி,” அவைகளின் சுவர்களும் . குணமடைகின் றன, . 

வசதி குறித்து இனி :ஸ்டெத்' மூறை மூலமும். தட்டிப்
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பார்க்கும் முறை மூலமும் நாம் கண்டு பிடிக்கும் மாறுதல்கள் 
சில அடையாளங்கள் மூலமும் குறிப்பிடப்படும் (படம்--26). 

மரத்தால் ஆன. “ஸ்டெத்' மூலமாகச் சிறப்பான முறையில் 
*ஸ்டெத்” முறையைக் கையாளலாம். இரண்டு காதுகளிலும் 

இபொருத்துகற 'ஸ்டெத்* மூலம் சோதித்துப் பார்ப்பது மிகவும் 

வசதியாய் இருக்கும். ‘ 
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படம்-26. 

வெளிப்புற அறிகுறிகளைக் குறிப்பிடும் அடையாளங்கள் 
்.. (உல்ரிசி என்பாரின் உதவி) ் 

(௮) மூன் புறம் (ஆ) பின் புறம் 

ச்க்ஸ்-கதிர்: (௩3) முறை: எக்ஸ்-கதிர் பரிசோ தனையின் 

முக்கெயத்துவத்தைப்பற்றி அதிகமாக வலியுறுத்த இயலாது. 
அது பலவகைப்பட்டது. அவை ரேடியோஸ்கோபி (1₹80105009), 

ரேடியோகிராபி (௩௨௦4௦ ஜரு), டோமோூராபி (Tomography) 

என்பவை. சரியான நோய் நிருணயம் செய்ய மருத்துவர் 

களுக்குப் பெரிதும் உதவி செய்யும் முறை இதுதான். எனினும், 

மற்ற எல்லா முறைகளையும் சேர்த்து எடுக்கும் முடிவே சிறந்த 

இறுதி முடிவாகும். 
நோயின் மூலத்தையோ, நோயின் குறிப்பிட்ட தன்மை 
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யைப்பறத்றியோ எக்ஸ் - கதிர் 'சேர் தனைகள் ' தெரிவிப்பதில்லை. 

நோய் நைவு ஏற்பட்ட இடத்தையும் அதன் உருவத்தையும், | 
கடினமாய் இருக்கின்றதா அலீலது மிருதுவாய் - இருக்கின்றதா
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என்ற தன்மையைப்பற்றியும் மட்டுமே எக்ஸ் -கதிர் தெரிவிக் 
கிறது. 

வெளிப்படை அடையாளங்களைக் குறிப்பிடச் சங்கேதக் 
குறிகள் (உல்ரிசி என்பாரின் உதஸீ) 

1. தட்டிப் பார்த்தல்: ் 

சத்தமில்லாத நிலை: நுரையீரல் பகுதியில் தொடர்ச்சியான 

கோடு. 

மந்த சத்து நிலை: தொடர்பில்லாத இடை வெளி விட்ட 

கோடு. 

சங்கீத எதிரொலி? 7” என்ற குறி. 

நுரையீர.ற்பகுதிகளின் குறைந்த அளவு -----4-- 

எஸ்சுடேட்டு : HY 

8. மூச்சு விடும்போது ஏற்படும் சத்தங்களில் மாறுதல்கள் : 
அதிகமான நிலை ௩ தொடர்ச்சியான கோடு . 
குறைந்த நிலை - தொடர்பில்லாத கோடு 
இல்லாத நிலை — இரட்டைக்கோடு 
வெ௫ிகுலோ பிராங்கியல் -- மெல்லிய வளைந்த கோடுகள் 
பிராங்கே autig art — பெரிய வளைந்த கோடுகள் 
பிராங்கியல் --. இரட்டைத் தொடர்ச்சியான 

. கோடு 
கரடுமுரடான சுவாசம் பக்கத்தில் குறிப்பிட வேண்டும் 
அதிக ஓலியுடைய -- மார்பின் பக்கத்தில் குறிப்பிட. 

வேண்டும். 

8. மூச்சுக் கிளைக்குழலில் உருவாகும் உலர்ந்த ரால்கூள் : 
பல தரப்பட்ட சங்கேதக் குறிகள்: புளூரா உராயும் சத்தம், 

உதரலிதானத்தின் அருகே குறி, 

4. ரரல்கள்; 

உடைபடும் ரால்கள்;.... 2 

  

erates 
7 ஈரமான ரால்கள் 011 எதிரொலிக்கும் றா ரால்கள் 

சங்கத சங்கேதக் 'குறிகளுடன். குறிப்பிடக்.
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டக. சிறப்பான அறிகுறிகளைப் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுவிடுவது: 

இத்தகைய எளிமையும் வசதியும் கொண்ட. சங்கேதக் 
குறிகள், வெளிப்படைச் சோதனையின் முடிவுகளை நன்ருகத் 

தெரிவிக்கின்றன. தரம் வாய்ந்த உயர்ந்த வகைச் சாதனங்கள் 
சரியான எக்ஸ்-கதிர் சோதனைகளுக்கு மிகவும் அவசியம். 

எக்ஸ்-ரேப் படம் எடுப்பது ஆரம்பச் சோதனைக்கு மிகவும். 

- இன்றியமையாதது. ரேடியோஸ்கோபி மூலம் காணத் தவறிய 

7-2 மி. மீ. அளவுள்ள நிழற்படங்கள், ரேடியோகிராபியின் 

மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின் றன . 

நுரையீரல் ரேடியோஸ்கோபி: ரேடியோஸ்கோபி மூலமும் 

'ரேடியோடிராபி மூலமூம் நிழல்களின் அடர்த்தியை ஒப்பிட்டுப் 

பார்க்க, டி” ஆப்ரியூவின் அளவை உபயோகப்படுத்தலாம்:-- 

(1) விலா எலும்புகளைவிடக் குறைந்த அடர்த்தி 

(2) விலா எலும்பு போன்ற அடர்த்தி - 

(3) காலர் எலும்பு போன்றது 

(4) இருதய நிழல் போன்றது 
(5) இருதய-விலா எலும்பு போன்றது 
(6) கல்லீரலின் நிழல் போன்றது. 

காற்று உட்புகுந்த இரவத்திற்கும் கடினமான பகுதிகளுக்கு 
மிடையே உள்ள வேறுபாட்டின். தரத்தைப் பொறுத்து, 

எக்ஸ்-ரேப் படங்களை மதிப்பிடலாம். 

ரேடியோஸ்கோபியில் நாம் மார்புக் கூட்டையும் அதன் 

உள்ளமைந்த அங்கங்களின் அசைவையும் பார்க்கிறோம். சுருங்கி 

இயங்கும் இருதயம், மூச்சு உள்ளிழுக்கும் போதும் வெளி விடும் 

போதும் விரிந்து சுருங்கும் நுரையீரல்களுடன் உதரவிதானமும் 

இயங்கி ஏறுகிறது. . விலா எலும்புகளும் முச்சு விடுவதைப் 

பொறுத்து, தங்கள் நிலைகளை மாற்றிக்கொள்கின்றன. சாதா 

ரணமாகக் காற்றால் நிரம்பிய ஓளி கடுருவுகிற நுரையீரல் 

இசுவின் சூழ்நிலையில் ஹைலத்தையும் அதிலிருந்து வெளி வரும் 

மரச்செடி போன்ற ரத்த நாளங்களின் அமைப்பையும் நாம் 

காண்கிறோம். ் 

பல கோணங்களில். நுரையீரல் Heme ரேடியோஸ்கோபி 

மூலம் பார்க்க இயல்கிறது. (ஏ. ஓய். பூரோசோராவின் பல 

கோண எக்ஸ்-ரே): வழக்கமாக .முன்னிருந்து பின்னோ பின் 

னிருந்து முன்னோ ஒளி புகும் முறையில் பக்கவாட்டிலோ,
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முதல் அல்லது இரண்டாவது சாய்வான நிலையிலோ (வலத். 
தோட்பட்டை முன்னதாகவோ அல்லது இடத்தோட்பட்டை 
முன்னதாகவோ) ரேடியோஸ்கோபி கையாளப்படும். (சாய்வான 

நிலையிலும் பக்கவாட்டிலும் முன்னும் : பின்னும் இருக்கும்: 
மீடியாஸ்டைனம் நன்றாகத் தெரியும்.) பல சமயங்களில் 
கொத்தாக இருக்கும் நிணநீர் முடிச்சுகளையும் சுழலை போன்ற 

உருவங்களையும் நுரையீரற்பகுதிகளினிடையே உருவான எல்சு 
டேட்டுகளையும் நன்றாகக் காண இந்த மூறை உதவுகிறது. 

உதரவிகானத்தின் மேற்பகுதியிலுள்ள மாறுகுல்களையும் விகார.ங்- 

களையும் நோய்க்குறியியல் தன்மையுடன் மூச்சு விடும்போது: 
உண்டாகிற குறைந்த அசைவுகளையும் செயலற்ற உதர 

விதானத்தின் புதிரான அசைவுகளையும் (மூச்சு உள்ளிழுக்கும். 
போது மேலாகவும், வெளி விடும்போது Ep நோக்கியும் 

போகும் உதரவிதானத்தின் வழக்கத்திற்கு மாறான அசைவு)- 
ரேடியோஸ்கோபியின் முலம் நன்கு காணலாம். 

ரேடியோஸ்கோபி மூலம் மீடியாஸ்டைனம் தள்ளப்பட்டு: 
இருப்பதையும் நோய்வாய்ப்பட்ட அசையாத தன்மையையும். 
காணலாம், 

பல தரப்பட்ட முறைகள் கையாளப்பட்டு நுரையீரலின்- 

வெவ்வேறு பகுதிகளும் எக்ஸ்-ரே முலம் படம் பிடிக்கப்படும். 

ஆகவே, *காசல் நிலை! (கே$யி*9 Position) எனப்படும் நிலையில்: 

-- அதாவது முதுகு திரைப்பக்கம் இருக்கும்படி நின்று சிறிதா 
வளைந்து எக்ஸ்-ரேக் குமாயை நோக்இக் கழுத்தை நன்றாக நீட்டி. 
மோவாய்க் கட்டையைச் றிது உயர்த்தி நிற்கும். நிலையில்-- 
நுரையீரல் உச்சிகள் நன்கு தெரியும். இந்த நிலையில் மார்புக் 

கூட்டின் மேற்புறம் ' இருக்கும் நுரையீரற்பகுதிகள் நன்கு 
தெரிகின்றன. காலர் எலும்பிற்குக் நழ்ப்புறமுள்ள பகுதியை 

நன்கு சோதிக்க, நோயாளியின் கை உயர உயர்த்தப்பட்டுக் 

காலர் எலும்பும் உயர்த்தப்பட வேண்டும். . 

நுரையீரல் ரேடியோகிராமி: எலும்புருக்கி நோயாளிகளின்- 
பரிசோதனைகளை ரேடியோஸ்கோபியுடன் நிறுத்திவிடாமல், 
எக்ஸ்-கதிர்ப்படம் எடுத்தும் பார்த்துவிட வேண்டும் என்பதை. 
நாம் அறிவோம். . எக்ஸ்-ரே குழலின் மையத்திலிருந்து 1.2 
மீட்டர் முதல் 8 மீட்டர்த் தூரத்தில் நன்றாக மூச்சு உள்ளிழுத்து: 
எடுக்கப்பட்ட நுரையீரல் எக்ஸ்-ரேப்படம் மிகவும் தெளிவாய்த் 
தெரிகிறது. 90 முதல் 700 இ.வா. மின் மூல அளவையுடன் 
ஒரு விஞடியின் மிகச் உறிய பின்னத்தில் படம் எடுக்கப்பட. 
வேண்டும்.
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சோலியத்து ரஷ்யாவில் 200 பயூனிட்டுசள் அளவு எனக் 

கணக்கிட்டுப் படம் எடுக்கப்படுகிறது. 

ரேடியோஸ்கோபியின் மூலம் தெரிந்த விவரங்களின் 

உதவியால் எக்ஸ்-ரேப்படம் பல கோணங்களில் எடுக்கப்படு 

கிறது. முன்னிருந்து பின்னோக்கியோ, பின்னிருந்து முன்னோச் 

இயோ, மூதலாவது அல்லது இரண்டாவது சாய்ந்த நிலையிலோ 

பக்கவாட்டிலோ படம் எடுக்கலாம். இடம் பெயர்ந்து செல்லும் 

இரவ  எஃசுடேட்டுடன் நுரையீரலில் இருக்கும் போது 

நோயாளியை ஒரு பக்கமாகச் சாய்ந்து படுக்கவைத்தும் படம் 

எடுக்க வேண்டும், 

நோய் நீலையை அல்லது நோயற்ற நீலையைத் தெரிவிக்கும் 

எக்ஸ்-ரேப் படங்களை ஆய்ந்தறிதல்: படம் பார்க்கும் சுண் 

ணாடிகள் மூலமோ, அல்லது சூரிய வெளிச்சத்திற்கு எதிரிலோ. 

நோக்கி எக்ஸ்-ரேப் படங்கள் ஆராயப்பட வேண்டும். மருத் 

துவர்கள் இருதயத்தின் நிலையையும் மார்பு எலும்புகளின் 

தன்மையையும் உதரவிதானங்களின் எல்லைக் கோடுசளையும் 

முதலில் நோக்கிப் பின்னர் நுரையீரற்பகுஇகளையும் மேல் 

முதல் கழ் வரை ஹைலத்தையும் கன்னிக் கவனிப்பார்கள். 

நுரையீரற்பகுதியின் அடர்த்தியைக் கவனிக்கும் போது அடர்த்தி 

ஹைலத்திலிருந்து வெளிப்புறமாகச் செல்லும் போது குறை 

இறது என்பதை நினைவிற்கொள்ள வேண்டும். நோயாளியின் 

சழ்க்காணும் உடலின் தன்மையைப் பொறுத்து ஹைறலத்தின் 

நிழல் மாறுபடுகிறது. 

உடற்பயிற்கியுடைய --- சோர்ந்த -- கனமான -- அல்லது 

எல்லாம் கலந்த --- உடல் தன்மை, சுகன்னிகோவின் படத்தில் 

(படம் - 27) நிணநீர் முடிச்சுகளின் தல விவரம் நன்கு காட் 

டப்படுகிறது. சாதாரணமாகப் படத்தில் காட்டியபடி நிணநீர் 

முடிச்சுகள் ரேடியோஸ்கோபியிலோ, ரேடியோகிரா பியிலோ 

தெரிவதில்லை. நோய்க்குறியியலால் : பாதிக்கப்பட்ட நிணநீர் 

முடிச்சுகள், கேகய விளைவுகளால் கட்டியாகி, ஒன்று சேர்ந்து 

இருக்கும் போதோ, அல்லது கால்சிய உப்புகள் படிந்த போதோ 

குறிப்பிட்ட நிலைகளில்: நன்றாய்த் தெரிகிறது. பின்னிருந்து 

முன்னோக்கி எடுக்கப்பட்ட ரேடியோகிராபீயில் கால்சிய உப்பும் 

படிந்த திலையைத். தவிர. மற்றவை எல்லாம் ஹைல SBI Gtr tak 

களின் நிழலில் மறைந்துவிடுகின்றன. ஆகவே, பின் மீடியாஸ் 

டைனம் தெரியும்படி எடுக்கப்பட்ட சாய்ந்த அல்லது பக்க: 

வாட்டுப் படங்களின் உதவியாலேதான் . அவைகளைப் பற்றிய 

முடிவுக்கு வர இயலும் (படம் - 28, ௮, ஆ...
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படம். 27, . 

மூச்சுக்கிளைக்குழல் நிணநீர் .முடிச்சுகளின் அமைப்பு 

(சுகென்னிகோவ் மூறை) 

1. மூச்சுக்குமலின்' பக்கத்திலு்ள நிணநீர் முடிச்சுகள் 

மூச்சுக்குழலின் பின் புறமுள்ள நிணநீர் முடிச்சுகள் 

4.  மூச்சுக்குழலுக்கும் களைக்குழலுக்கும் இடையேயுள்ள 
நிணநீர் முடிச்சுகள் 

4.  மூச்சுக்குழலுக்கும் இளைக்குமலுக்கும் இடையேயுள்ள 
நிணநீர் முடிச்சுகள் 

5. மூச்சுக்குழலுக்கும் இசக்குழலுக்கும் கீழேயுள்ள 
நிணநீர் முடிச்சுகள் 
மூச்சுக் இொக்குழல், நுரையீரல் அருகேயுள்ள நிணதீர் 
முடிச்சுகள் 

bo
 

நுரையீரல் நோய்களில் நாம் இரு வகையான அடிப்படை 

நிகழ்ச்சிகளைக் , காணலாம். நுரையீரல் அழற்சி, நுரையீரல் 

அடைப்பு (ஏ. ஓய். புரோசொராவ்].' நுரையீரலில் காற்றில்லாத 

நிலை, உருவாகும் அழற்சி கடினமடைந்த நிலை இவைகளில்



  
. படம ௧௪. 5 ம் 

மூச்சுக்களைக்குழல் நிணநீர் முடிச்சுசளீன் கய அழற்சி 

(௮) மூச்சுக் இளைக்குழல், மூச்சுக்குழலின் பக்கவாட்டி 

்... லுள்ள நிணநீர் முடிச்சுகளின் அழற்சி. எ 

(ஆ) அதே காட்சி பக்கவாட்டில், இருதயத்திற்குப் 

பின்னுள்ள இடத்தில் கால்சியம் படிந்த கடின 
மான நிணநீர் முடிச்சுகளைக் காணலாம்.



  
¥ - படம்... 99 

டோமோசரா பியில் தெரியும் பெரிய இரணக்குழி 
(அ) எக்ஸ்-ரே மூலம் தெரியாத இரணக்குழி (ஆ) டோமோகிராபியின் மூலம் நன்கு a க தெரியும் அதே 

ரணக் குழி,
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நுரையீரலில். ' எஃசுடேட்டுத் தேங்கியிருக்கும் நிலை அல்லது 
நுரையீரல் அழிந்து சீர் கெட்ட நிலை, இரண்டு நிலைகளிலும் 
நுரையீரல் இக, பெருமாறுதலையடைகிறது. அது தல மாறுத 

லுடனோ;, அன்றிப் பொதுவான மாறுதலுடனோ காணப்படும். 

எ்க்ஸ்-ரேயின் மூலம், அழற்சியடைந்த நுரையீரல், பல 
தர அடர்த்தியுடன் பரவிய நிழலுடனோ அல்லது தனியான 

ஒரு  8நறுப் போன்றோ காணப்படும். இத்த. மாற்றங்கள் ஒரே 

இடத்தில் மட்டுமோ, அல்லது நுரையீரற்பகுதி. முழுவதுமோ 

காணப்படும். இவை ஒரு. தானிய அளவிலிருந்து பெரிய அளவு 

வரை இருக்கும். இந்த: நிழல்கள் நன்றாக வரையறுக்கப்பட்ட 

கால்சிய உப்புப் படிந்த நைவுகளாகவும் மங்கலான மேசம் 
போன்ற ஊடுருவல் நைவுகளாகவும் இருக்கலாம். வளரும் 

குவியங்கள், ஊடுருவிய நைவுகளைவிட எக்ஸ்-ரேயில் குறைந்த : 

அடர்த்தியுடன் இருக்கும். ஆனால், ஊடுருவிய  நைவுகளைவிடப் 
.பெரியனவாகவும் நன்கு வரையறுக்கப்பட்டும் இருக்கின்றன. நுறை 
.மீரல் இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தில் எஃசுடேட்டுத் தேங்கிய நிலை 

யில் மிருதுவான கழலை Gurerm . (Nodular) நிழல்கள் 

காணப்படுகின்றன. நார்ப்பொருளுடன் கூடிய மெல்லிய கயிறு 

போன்ற நிழல்கள் ஹைலத்திலிருந்து வெளிப்புறம் வரை 

நன்றாகப் பரவியிருக்கும். நன்றாகப் பரவிய இழை போன்றவை, 

நுரையீரல் இரத்த மண்டலத்தில் எஃசுடேட்டுத் தேங்கிய நிலையில் 

காணப்படுகிறது. இவைகளில் னல நிழல்கள் அகன்றும் 

பெரியனவாயும் இருக்கின்றன. .. மற்றச் சமயங்களில் இழை 

போன்றவை நாளச் கற்றுப்புற மூச்சுக்கிளைக்குழல் சுற்றுப்புற 

"நிணநீர் முடிச்சுத்தடித்ததால் உண்டானவை. இவை பிரைமரி 

காம்ப்ளெக்ஸின் உடனடி விளைவாகவோ, ன்னாட்கழித்த 

விளைவாகவோ இருக்கலாம். 

மேற்கூறிய நிழல்கள் புஞரா நிழல்களின் மேற்படிவதால், 

.மறைக்கப்படலாம். அல்லது, புளூரா அழற்சி நிழல்கள் இழை 

களாலும் வட்டவடிவான : நிழல்களாலும், . சிக்கலாச்கப்பட்டி 

ருக்கலாம். ் 

மேற்கூறியவை sor, நுரையீரல் இசு அழிக்கப்பட்டு 

இரணக்குழிகள் உண்டாவதைச் சிறிது பார்க்கலாம். இங்குச் 

சுகாதார நிலையிலோ, அல்லது அழற்சியுடன் கூடிய நுரையீரல் 

.தஇசுவிலோ. நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட ஒளி ஊடுருவும் நிழல் 

களைக் காணலாம். அல்லது, இவைகளையே நார்ப்பொருளுடன் 

கூடிய இசுவில் காணலாம். முதல் நிலையில் (ஆரம்ப wide) 

் இரணக்குழி நன்றாக உருவாகவில்லை. இரண்டாவது; வெளிச்
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சுவர் இன்னும் உண்டாகவில்லை (வெளியுறை). இங்கு இரணக் 
குழி நன்கு உருவாகும் நிலையிலிருக்கிறது. . வட்டவடிவமான 
வெளியுறையுடன் சுற்றியுள்ள திசுக்களிலிருந்து .அது பிரிக்கப் 
படுகிறது (அதிகமான நிலை), நுரையீரல் சுருங்கிய நிலையில் 
இரணக்குழிச் சுவர்கள் மிகவும் பெரியனவாய் இருக்கும். பெரிய 
இரணக்குழிகளில் ஒளி களடுருவும் பகுதியிலுள்ள நுரையீரல் நிலை 
குறைந்த அடர்த்தியடன் முழுவதும் தெரியாமலே இருக்கலாம். 

சில சமயங்களில் இரணக்குழியின் அடியில் ௮து கொண்டிருக்கும். 
இரவ நிலையைக் காட்டும் தளமட்டமான நிலையைக் காண 
லாம். சில சமயங்களில் பெரிய இரணக் குழிகள்கூடப் புளூரர் 

நிழலால் மறைக்கப்படுவதால், எக்ஸ்-ரேயில் தெரிவதில்லை. 

வெளிப்புறச் கோதனைகள் மூலமாகவோ, டோமோகிராபி' 
மூலமாகவோ அவை காட்டப்படும் (படம் 29, ௮, ஆர. 

பொதுவாக. ஹைலத்தில் காணப்படும் மூச்சுக்கைக்குழல் 
பெரிய நிலையிலுள்ள இரணக்குழிகள் சில சமயங்களில் தேன் கூடு: 
போன்று காணப்படும், சில சமயங்களில் மிகவும் பெரிதாய் 
இருந்து, வழக்கமான எக்ஸ்ரே மூலம் காட்டப்பட இயலாமல் 
இருக்கலாம். அத்தகைய நிலையில் மூச்சுக்களைக்குழல் வழியாக 
“லிப்யோடால்' போன்ற எக்ஸ்-கதஇிர் ஊடுருவாத திரவப்: 
பொருளைச் செலுத்தி இரணக்குழியை நிரப்பினால், மூச்சுக்களேக்: 
குழல் பெரிதான நிலையை நன்றாகக் காட்டும். சில : சமயங் 
களில் --- உதாரணமாக எம்பைசீமாவில் (மூச்சுச் சிற்றறை பெரி 

தான நிலை)-- நுரையீரலின் முழுப்பாகமோ, அல்லது ஒரு 

பகுதியோ, அதிக ஓளி அகளடுருவும் நிலையில் காணப்படும். 
நுரையீரல் நிழலே நியூமோதோராக்ஸில் அடியோடு இல்லா 

மல்: இருண்ட சூழ்நிலையில் விலா எலும்புகள் தெளிவாகத். 

தெரியும். செய்கை முறை நியூமோதோராக்ஸில் ரேடியோஸ்: 

கோப்பு மூலம் நுரையீரல்களின் நிலையையும் ரேடியோூராபி 

மூலம் மூச்சு உள்ளிழுத்த போதும் வெளி விட்ட போதும். 

நுரையீரல் நிலையையும் சகுவனிக்க வேண்டும். இது வரை 
காணப்படாத ஒட்டுப்பொருள்களையும் காணலாம். புஞூரா 
உறையினுள் இருக்கும் எஃசுடேட்டை நுரையீரல் மறைக்க 
லாம். எஃசுடேட்டுடன் இரணக் குழியில் காற்றும் இருந்தால், 
ஒவ்வொரு நிலை மாற்றத்துடன் எஃசுடேட்டும் இடம் பெயர்ந்து, 
தள மட்டமான ஒரு கோட்டுடன் காணப்படும் (காற்றும். 
திரவமும் கொண்ட மார்புட்புறம், சீழும் காற்றும் கொண்ட. : 
மார்புட்புறம்). நுரையீரற்பகுதியின் இடையேயுள்ள யுளூரா 
அழந்சிப்படங்களும், அதனுடன் உருவாகும் இழைகளின் படங் 
களும் : மிகவும் கெளிவானவை, . மீடியாஸ்டைனப் பக்கத்தி:



_ நோயைக் கண்டு பிடித்தலும் நிருணயமும் 7௪ 

"ள்ள புளூரா அழற்சிகளையும் லிங்குலாவின் நைவுகளையும் 
.நிருணயம் செய்வதில் எக்ஸ்-ரே பெரிதும் உதவுவறைது. 
நோயாளி பக்கவாட்டில் படுத்து எடுக்கப்படும் 'லேட்டரோ 

கிராபி” : எனப்படும் . முறை, நுரையீரல் புளூரா அழற்சிகளைக் 

காட்ட உதவுகிறது. வழக்கமான முறையில் எடுக்கும் போது 
எஃசுடேட்டுகளால் மறைக்கப்படும் ஓட்டுப்பொருள்கள் லேட்ட 
'ரோகிராபி மூலம் நன்கு தெரியும். 

எக்ஸ்-ரேப் பரிசோதனையின் சில திறமைக் குறைவுகள் 

வியாதி நிருணயத்தில் தவறுதல்கள் : 

பட்சபாத நிலையுடன் ஆராயப்படும் எக்ஸ்-ரேத் தீர்ப்புகள் 
தவறான முடிவுகளுக்கு இலக்காகும். இது பெரும்பாலும் 

-எக்ஸ்-கதிர் எடுக்கும் முறையைப் பொறுத்திருக்கிறது. பெரிய 
வேலை நுட்பத் தவறுகள் நீங்கலாக, மெல்லிய படங்கள் நுரை 

யீரலின் பற்பல அமிசங்களைக் காட்டுவதால், அவைகளில் சில: 
்- நோய்க்குறியியல் அமிசம் எனத் தவறாகக் கருதப்படும் என் 

பதை .நினைவிலிருத்திக்கொள்ள வேண்டும். அதிகக் கடினமான 
படங்கள் அதிகம் ஊடுருவி இருப்பதால் பல விவரங்கள் 
மாறைந்துவிடுகின்றன. படம் எடுக்கும் போது மார்புக்கூட்டைத். 

தவறாக அமைப்பதால் மங்கலான படங்கள் உண்டாகின்றன... 

அதிகமான எக்ஸ்-கதிர் பாய்வதாலும் இதே விளைவுதான் 

ஏற்படும். 0-1 முதல் 0-8 செகண்டு வரை எக்ஸ் - கதிர் 
- புகுவதால், தெளிவான படங்கள் கிடைக்கும். 

நோய்க் குவியங்களின் அடர்த்தியும் இரசாயன அமைப்பும். 

படத்தின் தெளிவைப் பாதிக்கின்றன. கால்சியம் படிந்த 

குவியங்கள் தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால், 

சிறிய நார்ப்பொருளுடன் கூடிய கேசியப் பகுதிகளும் இதே. 

மாதிரிப் படங்களை உண்டாக்கலாம். பல வகை ஆழங்களில் உள்ள 

குவியங்களையும் அவைகளின் மாறுதல்களையும் ரேடியோகிராபு 

பிரதிபலிக்கிறது. ஆகவே, நிழல்கள் ஒன்றின்மேல் ஒன்று 

படலாம். இத்தகைய தவறுகளைச் சீர் செய்ய டோமோகிராபி 

உதவுவதைப் படம் - 30 காட்டுகிறது. 

டோமோகிராபி: முதுகெலும்பிலிருந்து அளந்து முன்னரே 

சரி செய்யப்பட்ட ஆழத்தில் பல படங்களை எடுக்க உதவு 

வதுதான் 'டோமோகிராபி' என்பது. பக்கவாட்டான : அல்லது 

செங்குத்தான டோமோகிராப் .புகைப்படக்: கருவியின் ௨ கனி 

யால் டோமோகிராப்கள் எடுக்கலாம்.



‘TE. எலும்புருக்கி நோய் 

அதன் இருசில் சுழலும் ஊசறும் அதன் உச்சியில் அமைநீ 
துள்ள எக்ஸ்-ரேக் குழலும் அதன் அடியில் படச்சுருள் கொண்ட. 

பெட்டியும் கொண்டதுதான் இந்தப் புகைப்படக் கருவி. 
அரசல் செங்குத்தாக அசையும் போது நுரையீரலில் கண்டுள்ள 
நோய்க்குவியங்களைத் தெளிவாகப் படம் பிடிக்கிறது. அந்தப் 
புகைப்படக் கருவி ஒவ்வொன்றிலுமிருந்து 7 - 8 செ. மீ. தூரத் 
தில் 4 முதல் 6 வரையில் படங்கள் எடுக்கப்படுகின்றன. 

தேவையானால், படங்களின் எண்ணிக்கையைக் கூட்டி இடை 
"வெளி நேரங்களைக் குறைத்துவிடலாம். எக்ஸ்-கதிர் கனடுருவும் 

விளைவைத் தடுக்கப் பல படங்கள் கொண்ட பல பெட்டி. 
களுடன் ஒரே. சமயத்தில் தேவையான எல்லாப் படங்களையுமே 

எடுத்துவிடலாம். 

நிழலால் மறைக்கப்பட்ட ஒரு குவியத்தை டோமோகிரா 
பியின் உதவியால் வெளிக்காட்டலாம். நுரையீரல் அடைப்பால் 

மறைக்கப்பட்ட வழக்கமான முறைப்படி தெரியாத இரணக்குழி 
களைக் கண்டுபிடிப்பதில் டோமோகிராபி பெரிதும் உதவுகிறது: 

சிகிச்சையின் போதும் பிணி நீங்கி உடல் சீர்படும் நிலை 
யின் போதும் உடல் நலம் தொடர் நோக்குதலின் போதும் 

நோய் நிலையை அறிய டோமோகிராப் வசதிகள் : கிடைக்க 

வேண்டும். டோமோகிராபியின் உதவியால் நிருணயிக்கப்பட் 

  

  

  

        

  

    
, படம் -.- 30, 

நேரடியான கோணத்தில் எக்ஸ்-ரே மூலம் தோன்றும் 
அடர்த்தி நிழல்கள் -- ஒன்றின்மேல் ஒன்று படியும் தோற்றம்,



தோயைக் கண்டு பிடித்தலும் நிருணயமும் 77° 

கூடாது. எஞ்சியிருக்கும் ' நுரையீரல் மாற்றங்களை டோமோ 

இராப் உதவியின் மூலமே அளவிட வேண்டும். 

பல முறைகளில் காணப்பட்ட முடிவுகளை ஒத்திட்டுப் : 

பார்ப்பதே . மிகவும் முக்கியமாகும். 

பிராங்கோகிராபியும் டோமோபிரரங்கோகிராபியும்: 

நுரையீரல் தோய்க்குறியியல் மாற்றங்கள் உருவாவதில் - 

மூச்சுக் இளைக்குழல் மாற்றங்களும் மூச்சுக்களேக்குழல் அடைப்பு 

.... களும் முக்கிய அங்கம் வ௫க்கன்றன. மூச்சுக் கிளைக்குழல்- 

அழற்சியும், மூச்சுக் களைக்குழல் சுவர்களின் குவியங்களும்: 

மூச்சுக்களைக்குழல் பெரிதான நிலைகளும், மூச்சுக்கிளைக்குழல் 

அடைப்புகளும். மூலாதாரப்படி வேறுபட்ட நுரையீரல் தோய் 

களில் " உண்டாகலாம். 

மேலும், . கூய இரணக்குழிகள் உண்டாகி உருவாவது: 

_ மூச்சுக் களைக்குழலின் 'நோய்க்குறியியல் நிலையுடன் இணைந்திருக் . 
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ஆகவே, மூச்சுக் இளக்குழல்களின் உட்செலுத்தப்படும் . 

*லிபியாடோல்* போன்ற மருந்துகளை உபயோகித்து, டோமோ 

இராப் படற்கள் எடுத்து, நோயைப்பற்றிய விவரங்களைத் . 

“.. தெரிந்துகொள்வது மிகவும் இன்றியமையாததாகும். 

(வெளியில் தெரியும் அடையாளங்களையும் எக்ஸ்ரே அடை ... 

யாளங்களையும் ஓப்பிட்டுப் பார்க்கும் அட்டவணையைத் தனியே. 

். அடுத்த பக்கத்தில் காண்க.)



வெளியில் தெறியும் அறிருறிகண் : 

  

நுரையீரல் 

மாற்றங்கள் 

மார்புச் 
சோதனை 

கட்டிப் 
பார்த்தல் 

“ஸ்டெத்” 
பரிசோ தனை 

  

சாதாரண நிலை 
யிலுள்ள நுரை 
யீரல் 

மாற்றம் எ துவும் 
இல்லை. 

மாற்றம் எதுவும் 
இல்லை bos 

சாதாறண நிலை 

  

  
  

இருத்தல்   
சாம்பைசீமா பெரிதான மார்பும் சங்கத? ஒலி மூச்சு விடுதல் 

குறைந்த அளவில் குறைந்த நிலை 
மார்புக்கூடுவிரிதல் 

ஓரளவு கடினிபாதிக்கப்பட்டமந்த ஓலி தெளிவில்லாத 
மடைந்த நிலை | பகுதி விரியாமல் நிலை     
  

பெரிதளவு கடின 
மடைந்த நிலை 

பாதிக்கப்பட்ட 
பகுதி விரியாமல் 

மந்த ஒலி பிராங்கியல் அல் 
லது பிராங்கோ 

  

  

  

(ஊடுருவல், இருத்தல் பெவிகுலர் ' 
அழற்சி.) 

இரணக்குழிகளுபா தக்கப் பட்ட[மந்த ஓலியுடன்|பிராங்கியல் 
டன் கூடிய நுரை பகுதி விரியாமல்| சில இடங்களில் 
wire இருத்தல் “சங்கத” ஒலி: 

தியூமோ தேேோர(பாதிக்கப்பட்ட1சங்கத ஒலி குறைந்த நிலை 
ராக்ஸ் பகுதி சில சமயங் 

களில் சில இடங் 

களில் துருத்துதல் 

திரவத்துடன்பா திக்கபட் டமந்த ஒலி சத்தமே கேளாத 
கூடிய புளுரா| பகுதிவிரிவடை நிலை 
அழற்சி யாத நிலை         
 



-எக்ஸ்-ரேயில் தெரியும் அறிருநிகன் அட் ப வண . 

  

  

ee ட டோமோ மூச்சு விடும் 
ரால்கள் எக்ஸ்-ரே Bend பணி 

இல்லை சாதாரண நிலை . 12—16 மூச்சு 
விடுதல் ஒரே 
நிமிடத்தில் 

  

மூச்சுக்கிளைக் 

குழல் அழற்சி 
யிருந்தால் ரால் 

aot 

பெரிதளவு காற்றுப். புகுத்த நிலை விகிதம் கூடி ய. 

நிலை 

  

ஈர ரால்கள் ஒரே சீரான 

அடர்த்தி நிழல் 
இங்குமங்குமான 
அடர்த்தி நிழல் 

உடல் உண்ணம் 
கூடினால் விகி 

கம் கூடுகிறது 

  

பல தரப்பட்ட 
ஈர ரால்கள் 

'நுரையீரல் பெரும் 
பகுதியோ இறு   பகுதியோ பாதிக் 
கப்பட்ட நிழல் 

நுரையீரல் சர் 
கெட்டஅடர்த்தி 
நிழல் 

நைவைப் பொ 

றுத்து . இருக்கி 
Os! 

  

பல தரப்பட்ட 
1 ரால்கள்- குறிப் 
பாக இருமலின் 
பின் 

ஓளி ஊடுருவும் 
இரண க்குழிகள் 

ெபெரிதாகவும் 
நார்ப் பொருளு 
டன் கூடியதாக 
வம் வட்ட வடிவ 
மாகவும் மூச்சுக் 
Har & &G wp gy w 
Qaemab .. - 

எக்ஸ்-ரே மூலம் 
தெரியாதரணக் 
குழிகள், டோ 

,_ மோ மூலம் 
தெரிகின்றன.   

தைவைப் பொ 

றுத்து இருக்கி 
Dsl 

  

இல்லை 
ஒளி அடுிருவிய 

பெரிதளவில் காற்றுப் புகுந்ததால் 

நாளங்களின் நிழல் தெரிவதில்லை. 
நிலை. இரத்த 

நைவைப் பெபொ 

றுத்து இருக்கி 
றிது 

  

புளுரா ' உராயும் 

| சத்தம்       (நுரையீரல் பகுதியில் ஒரே €ரான 
அடர்த்தி கொண்ட நிலை... 

உடல் உஷ்ணம் 

அதிகரித்த 
தாலோ, நுரை 
யீரல் அமுங்கி 
யதாலோ விகி   [| தம் கூடிய நிலை 
 



5. மருத்துவ ஆய்வக முறைகளும் 

...... டியூபர்குலின் 

சருமப் பரிசோதனைகளும் 

தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு கேசிலும் மருத்துவ ஆய்வக 
மூறைகளின் திட்டம் மருத்துவரால் தேர்ந்து எடுக்கப்: 

- பட்டாலும், அது விரிவான முறையில் இருக்க .. வேண்டும். 

சளியையும் மற்றப் புரையோடிய புண்களிலிருந்து வரும் சீழ், 
புளுராவின் எஃசுடேட்டுப் போன்ற திரவங்களையும் Catton 
வையினாலும் நுண்பெருக்கி உதவியாலும் சோதிப்பதே முக்கிய: 
மான முறையாகும்; 

சளி பரிசோதனை: 
சரியான முறையில் தினமும் சேமிக்கப்பட்ட சளியைச்' 

சோதிப்பது பின் காணுமாறு இருக்கும்: ் 

fl) மொத்த sore நேர்ப்பார்வையின் மூலம் சளி 
சீழ் பிடித்த சிலேட்டுமப்படலம் உள்ளதா, இலேட்டுமமும் 
சீழும் கலந்ததா, மணல் போன்றதா (அக்டினோமை£ஸ்), 
அன்றி இரத்தக் கறை படிந்ததா என்பவைகளைப் பார்க்க. 
வேண்டும். ட ் 

(8) ' நேரடியாகச் சளிப்பூச்சுகளை உருப்பெருக்கி மூலம் 
பார்த்தல். ட 

(8) ஆயக்கிருமியின் பாக்டீரிய நிலை. 

(4) க்யக்கிருமி காணப்படாவிட்டால், சளியை ஒருமுகப் 
படுத்திச் சோதித்தல். ் ் ் . 

| (5) கட்டியான மஞ்சட்கரு நிறைத்த கலவையில். இரு 
மியை .வளரச் செய்தல். 

(6) வளர்ச்சியிலும் கிருமிகள் காணப்படாவிட்டால் -- 
உயிரியல் சோதனைகள் --- சோதிக்கப்பட வேண்டிய பொரு: 

“ளைச் சீமைப். பெருச்சாளிகளுக்கு : ஊசி -மூலம் செலுத்துதல்.
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உயிரியல் சோதனைகளே மிகவும் திறமை வாய்ந்தவை. 
். இல சமயங்களில் *திவிசைட்* போன்ற மருந்துகள் கொடுக்கப் 

பட்டுப் பிணி நீங்கி உடல் சீர்பட்ட நிலையுடையவர்சகளைச் 
சோதிக்கும் போது ௪9 மூலம் செலுத்தப்பட்ட மிருகங்களின் 
சோதனை முடிவுகள் நெகட்டிவ் என இருந்தால், சோதனைக் 
குரிய இருமிகள் மருந்தை எதிர்க்கும் சத்தி பெற்றுத் தங் 

களது வீரியக் சத்தியையும் ஓரளவிற்கு இழந்துவிட்டன என்பது 

பொருள். ் ட ர 

நுரையீரற்பகுதி அழிந்துபடுவதை நிருணயிக்க . நேரடிப் 

- பூச்சுகள் மூலம் நீண்டு சுருங்கும் திசுக்கள் இருக்கின்றனவா 

என்று : பார்ப்பதுடன் சளியின் தன்மையையும். . செல்களின் 

அடக்கத்தையும் காணலாம். மேலும், பகுத்தறீவதற்காக 

நேரடிப்பூச்சுகள் மூலம் இமை விளைவிக்கும் புற்று நோய் செல் 

கள் இருக்கின்றனவா என்றும் பார்க்க வேண்டும். மூச்சுக் 

கஇளைக்குழல் ஆஸ்துமாவிலும் இயோசினோபில் நுரையீரல் 

அழற்சியிலும் இயோசினோபில் செல்கள் இருக்கின்றனவா என்று 

டி ஜியம்ஸாச் சாயத்தால் சோதிக்க வேண்டும். 

இருமலில் சளி வாராவிட்டால், குரல் வளையில் செலுத் 

தப்பட்ட பஞ்சு துடைப்பான் உதவியாலும் மூச்சுக் கிளைக் 

குழலினுள்ளிருந்து எடுக்கப்பட்ட இரவங்களிலும் (ஏ. எஸ். 

சோபின்) இரைப்பைத் திரவங்களிலும் (ஆர்மண்ட் டி லைல்) 

இருமிகள். இருக்கின்றனவர் எனச். சோதிக்கப்பட வேண்டும். 

உருப்பெருக்கி முறை: மாதிரிகள் தயார் செய்யச் சளி 

பெட்ரி என்னும் சிறிய வட்டில்களில் போடப்பட்டு, அதிலி 

ருந்து சீழ் படிந்த கட்டியான பொருள்களை ஊசிமூலம் எடுத்து, 

நான்கு ஐந்து கண்ணாடித் குகட்டில் வைக்கப்பட வேண்டும். 

சளி கெட்டுப் போகாமலிருக்க, ஒரு கண்ணாடித் துகடைக் 

கண்ணாடி மூடியால் மூடிவிட வேண்டும். மற்றத் ககடுகளில் 

சளி பரப்பப்பட: வேண்டும். இங்கனம் தயார் செய்யப்பட் 

டவை நெருப்புச் சுவாலையில் நிலையாகப் பொருத்தப்பட்டுச் 

'சாயமேற்றப்பட வேண்டும் (சீல் நீல்சன் அல்லது ஸ்பெங்லா் 

முறைப்படி. ் 

உருப்பெருக்கியில் நேரடிப் பூச்சு முறை? உருப்பெருக்கியில் 

பின் காண்பவைகள் ஆராயப்பட வேண்டும். (7) வெள்ளணுக் 

கள், சிவப்பு அணுக்கள் போன்ற செல்கள், மூச்சுச் சிற்றறை 

எபிதீலியம் செல்கள் காணப்பட்டால்,. சளி நுரையீரலினுள் 

.ஸிருந்து வந்திருக்கிறது எனத் .தெரிந்துகொள்ளலாம். (2) 
தஇிசுப்பொருள்கள். 5 

எ. நோ--6



82 a ்.. எலும்புருக்கி நோம். 

சல். நீல்சன். முறைப்படி சாயமேற்றுதல்: ஒரு நிலைப் 
படுத்தப்பட்ட பூச்சை, சீல் பூர்சன் உதவியால் சாயமேற்றித் 
தண்ணீரால். கழுவி, 83% ஹைட்ரோ. குளோரிக் அமிலச் enon 
யத்தால் Hob நீக்கி, சாம்பல் நிறம் உண்டாக்கி, மீண்டும் 
குண்ணீரால் கழுவப்பட வேண்டும். மெதிலீன் நீலத்தை $. 
நிமிடம் முதல் 17 நிமிடம் வரை அதன்மேல் இட்டு, மீண்டும் 

கண்ணீரால் கழுவிவிடுவதுடன் இந்தப் பரிசோதனை முறை 

முடிகிறது. 

இந்த முறையில் க்ஷ்யக்கிருமி சிவப்பு நிறம் அடைந்து, 

நீலமான சூழ்நிலையில் நன்கு தெரிகின்றது. வெள்ளணுக்களும், 
எபிதீலியல் செல்களும், மற்றவைகளும் நீல நிறமடைகின்றன. 

ஸ்பெங்லர். முறை  (மாற்றியமைக்கப்பட்டது): எடுக் 
கப்பட்ட இரவம் அக்கினிச்சுவாலையில் நிலையாக்கப்பட்டு, சீல் 

பூச்சினால் க&ழ்க்காண்பது போலச் சாயமேற்றப்படுகிறது.. வடி 

கட்டிக் காகிதத்தர்ல் மூடப்பட்ட மாதிரியின்மீது 'ப்யூசின்” 

அஊரற்றப்படுகிறது. அவி: வரும் வரை, அது அக்கினிச்சவர்லை 

பின்மீது காட்டப்படுகிறது; பின்னர்க் தண்ணீரால் சமுவப்படு 

கிறது; பின்னார் 39% ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலச் சாராயத் 

தால் நிறம் நீக்கப்பட்டு, மீண்டும் தண்ணீரில் கழுவப்படுகிறது. 

இந்த முறையில் சாயமேற்றினால், க்ஷயக்கிருமி சிவப்பாகவும், 

மற்றவை ஒரு மஞ்சள் சூழ்நிலை நிறத்தையும் காட்டுகின்றன. 

பாக்டீரியரஸ்கோபி? சாயமேற்றப்பட்ட மாதிரிகள் முழு. 
மையாகச் சோகிக்கப்படுகன்றன. இருமிகள் இருந்தால், அவை 
எண்ணப்பட்டுக் கீழ்க்காணும் முறையில் குறிக்கப்படுகின்றன? 

"ஒவ்வொரு பார்வையிலும் 10 முதல் 80 : வரை”, 
“கிருமிகள் எப்போதாவது காணப்படுகின்றன". “மாதிரியில் 
ஒரே ஒரு கிருமி நெகட்டிவ் , (அதாவது: கிருமிகள் இல்லை. 
என்பது) என்று அறிவிக்கும் முன்னர்ப் பல மாதிரிகள் தயார் 
செய்யப்பட்டுச் சோதிக்கப்பட வேண்டும், 

ஒளிர் விடும் பாக்டீரியாஸ்கோபி:? இது இக்காலத்தில் . 
ஒளிர் விடும் உருப்பெருக்கிக் கிருமி இயலில் பெரிதும் உபயோ 
கப்படுத்தப்படுகிறது. ஆசிரியர் &ழ்க்காணும்: தமது முறையைப் 

பின் பற்றுகிறார். வழக்கமாகத் தயார் செய்யப்பட்ட மாதிரி . 
கள், அக்கினிச் சுவாலையில் ' நிலையாக்சுப்பட்டு, 9.1 ஆரமினும், 
0.1% ரோடமினும் சம பாகங்கள் உள்ள""கலவையில் மூழ்க 
வைக்கப்படுகின்றன; இரண்டு மூன்று நிமிடங்களில் 8% ஹைட் 
ரோ குளோரிக் அமிலச் சாராயத்தில் : நிறம் நீக்கப்பட்டுத்
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தண்ணீரால் நன்றாகக் ' கழுவப்பட்டு உலர்த்தப்படுகின்றன. 
உலர்ந்த மாதிரிகள் ஐளிர் விடும்" உருப்பெருக்கியில் சோதிக் 
கப்படுகின்றன. சத்தி - வாய்ந்த வெளிச்சம் தர ஏற்பாடும், 
அதில் ஒரு நீல வடிகட்டியும், கண் பார்க்கும் பகுதியில் ஒரு 
மஞ்சள் வடிகட்டியும் பொருத்தப்பட்ட சாதனம். இருத்தல் . 

- போதும்: - . 

ஒளிர் விடும் உருப்பெருக்கியால் விரைவிலும் எளிதிலும் 
அஜயக்கிருமியைக் கண்டு பிடிக்கலாம்... உலர்ந்த. முறையில்: 
குறைந்த அள்வில் .மிகைப்படுத்தப்பட்டுச் சோதிக்கப்படுவதால், 

சோதனை எளிதாய் இருக்கிறது. பார்வையின் தளத்தை மிகைப் 
படுத்துவதால்; Sen a செங்வது எளிதாய் இருக்கிறது. 

மேலும், மண்திரியின் “இருண்ட சூழ்நிலையில் தங்கமான 
ஒளிர் விடும் க்ஷயக்கிருமிகளைக் கண்டு பிடிப்பது மிகவும் எளிது. 
துரதிருஷ்டவசமாக்க் கிருமியின் அமைப்பும் நீளமும் அமில 

- எதிர்ப்புச் சத்தி கொண்ட மணல் வடிவத்துகள்களும் இந்த 

முறையில் காணப்படமாட்டா என்பது "இத்த முறையின் ஒரு 
குறையே. 

ஒருமுகப்படுத்திய முறை: 200 முதல் 250 மி.லி. அளவு 
“கொண்ட குறுகிய' கழுத்துள்ள புட்டியில் அடித்தளத்தை 
மறைக்கும் வரை சளி சகற்றப்ப்டுகிறது. தஇரவமான சளியில் 
அதே அளவு 0. 5%, ani சேர்க்கப்பட்டு, ஒரே சீரான 

பொருளை உண்டர்க்க' வேண்டும். புட்டி 70. நிமிடங்கள் வரை 

இன்கு முலுக்கப்படுகிறது. சமர் 50 மி. லி. கண்ணீரும் 1 மி.லி. 

ஹைட்நோ கார்பனும் (டோலுல், சைலால், பெட்ரோலியம்) 

அளற்றப்படுகின்றன. மற்றொரு பங்கு வடிகட்டிய தண்ணீர், 

புட்டியின் அரைப் பாகத்திற்கு விடப்பட்டு, நன்றாகக் - குலுக் 

கப்படுகிறது. கழுத்து வரை மீண்டும். தண்ணீர். விடப்பட்டு, 
இரண்டு: மாணி நேரம் அங்ஙகனமே வைத்திருக்க வேண்டும். 

ஹைட்ரோ கார்பன் துகள்களால் பாதிக்கப்பட்ட க்ஷயக்கிருமி 
“மேலாக வந்து தேங்குகிறது. மேல் படித்திருப்பது மாத்திரம் 

பபிப்பெட்டால் அகற்றப்பட்டு, கொதிக்கும் கலத்தின்மீது இருக் 
கும் கண்ணாடித் தகட்டின்மீது சொட்டுச் சொட்டாக கற் 
ப்படுகிறது. “அவை சீல்-நீல்சன் முறைப்படி சாயமேற்றப் 

பட்டு, உருப்பெருக்கியின் மூலம் சோதிக்கப்படுகின்றன. ஒரு 

மூகப்படுத்திய- முறை, 75% முதல் 17% வரை நேரடிப்பூச்சு 

முறையைவிடச் இறந்தது; வளர்ச்சி முறையைவிட ஓரளவு 

றைந்த பலன் "அளிக்கக்கூடியது. oo 
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சளியும் டிற்ற நோய்க்குறியியலின் பொருள்களும் வளர்க் 

கப்பட்டு, க்ஷயக்கிருமி கண்டு பிடிக்கப்படுதல்: மீண்டும். ' 

மீண்டும் செய்யப்பட்ட சோதனைகளில் சளியிலும் மற்றத் 
இரவங்களிலும் (சிறுநீர் எஃசுடேட்டு) க்ஷயக்கிருமி கண்டு பிடிக் 
கப்படாவிட்டால், வியாதி நிருணயமும் சிகிச்சையும் (செயற்கை 
மூறை நியூமோதோராக்ஸ் மருந்து சி௫ிச்சை முதலியவைகளின் 
பலனைச் சோதிக்க) செயற்கை ஊட்ட ஊடகத்தில் கிருமிகளை 

வளரச் செய்வதன் மூலம் செய்யப்படும் இத்த முறையில் முத 
லில் சளியிலுள்ள சாதாரணமான மற்றக் கிருமிகளை அகற்றச் 
சளியில் 5% முதல் 70% வரை கந்தக அமிலத்தையோ, 8% 
சோடிய ஹைட்ரோகுளோரைடையோ இட வேண்டும். சோதிக் 
கப்பட வேண்டிய பொருளில் (சிறுநீர், சளி, எஃகடேட்டு முதலி 
யன) . மற்றச் சாதாரணக் : கிருமிகள் இல்லாமலோ, AD gy 
அளவு கார எதிர்ப்பு அற்ற. புள்ளிக் கிருமிகள் இருந்தாலோ, 
89%) காரம் மாத்திரம் இடுதல் “போதும். சோதிக்கப்பட வேண் 
டூய பொருள் (மலம், சிறுநீர், மிருக அங்கங்கள்) மிகவும். . 
.தரய்மை கெட்டு இருந்தால்--குறிப்பாக, பி. கோ லை எனப் 
படும் கிருமிகள் கலந்திருந்தால் -- அதில் 5--170% கந்தக அமி 
லத்தைச் சேர்க்க வேண்டும். இதில் அமிலக்கார எஜர்ப்பு 

க்ஷயக்கிருமிகள் பாதிக்கப்படுவதில்லை. கண்ணாடிக் க.ற்களுடன் 
கூடிய சுத்தமான புட்டியில் இரண்டு பங்கு 8% காரத்தை இட் 
டால், அந்தக் கலவை ஒரே சீரானதாகிறது. பின்பு 5 நிமிடங். 
களுக்கு. மையல்: விட்டோடியில் பொருத்தி உண்டான - 
igen sons (Sediment), 50% ஹைட்ரோ குளோரிக் அமில — 
உதவியால் (காரமும் அமிலமுமில்லாமல்) : நடுநிலையாக, மஞ் 
சட்கரு வளர்ச்சிப் பொருள் கொண்ட 5 மூதல் 8 சோதனைக். 
குழல்களில் அவைகளைச் செலுத்த வேண்டும், சோதனைக் குழல் 
கள் மெழுகாலும் பாரபினாலும் மூடப்பட்டு, 37.5° முகுல் 
98 செ. அளவில் தெர்மோஸ்டாட்டில் சுமார். 9 மாதங்களுக்கு 
வைத்திருக்க வேண்டும். பல சமயங்களில் தொமோஸ்டாட் 
பூல் வைத்த 79, 30 அல்லது 99-ஆம் நாளில் இருமி வளர்ச்ிக் 
கூட்டங்கள் தோன்றுகன் றன. த 

பெட்ராக்னனி வளர்ச்சி ஊடுபொருள் தயாரிக்கும் முறை? 
முட்டைகள் வெந்நீராலும் சோப்பாலும் பிரஷாலும் துடைக் 
கப்பட்டு, ஒரு மணி நேரம். வரை சாராயத்தில். Quien . 
றன. பத்து முட்டைகளுக்கு 250 மி.லி. பால், 78 இராம் 
மாவுப் பொருள், 1 சராம் பெப்டோன் தேவைப்படுகின்றன. 
மாவுப் பொருளும் பெப்டோனும் பாலில் கலக்கப்பட்டுக் கண் 
ணாடிக் கற்கள் கொண்ட வெத்நீர்க் கலசத்தில் இடப்படுகிறது .
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அது நன்றாகக் கலக்கப்படுகிறது. உருவான பாகு: 50£ முதல் 
66° செ. வரை குளிர வைக்கப்பட்டு, அதனுள் முட்டைகள் 
(8. முழு முட்டைகளும் 2 மஞ்சட்கருக்களும்) உடைக்கப்படு 
இன்றன... இது மீண்டும் நன்றாகக் கலக்கப்படுகின்றது. பின்பு 
44 மி.லி. சுத்தமான கிளிசரைனும் 75. மி. லி. 28% மால 
கைட் பச்சையும் சலக்கப்படுகின்றன. முழுக். சகுலவையும் சல் 
லடைத் துணி. கொண்ட புனல் மூலம்: -ஜ்டிகட்டப்பட்டுச் 
சோதனைக் குழல்களில் இடப்படுகின்றன. சோதனைக் குழலில் 
உள்ள அனைத்தும் பிசுபிசுப்பாக்கப்பட்டு, “காக் அடுப்பின்மீது 

87° முதல் 90” செ. உஷ்ணத்தில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு வைக்கப் 
படுகிறது. உறைவதால் அளவு சிறிதாகிய திரவம் வளர்ச்சி 
ஊடு பொருலில் இல்லாததால், 25 யூனிட்டுகள் பெனிசிலின் 
கொண்ட 0.5 மி.லி. சாடன் வளர்ச்சி ஊடுபொருள் ஓவ் 
வொரு சோதனைக்குழாயிலும் இடப்படுகிறது. ஊடுபொருள் 
கொண்ட சோதனைக் குழாய்கள், அவைகளின் பரிகத்தத்திற் 

காக, ஒரு மணி நேரம் தெொர்மொஸிடாட்டில் வைக்கப்பட்டுச் 

. சோதிக்கப்படுகின்றன. வளர்ச்சி ஊடு பொருள் மிகச் சொற்ப 

நேரமே பரிசுத்தமாய் இருப்பதால், எல்லாக் காரியங்களும் 

மிகவம் சுத்தமான. மூறையிலேயே செய்யப்பட வேண்டும். 

வளர்ச்சி சாடு பொருள் தயார் செய்ய உபயோகிக்கப்படும் 

எல்லாப் பாத்திரங்களும் மிகவும் பரிசுத்தமாகவே : இருக்க 

வேண்டும். . 

மூச்சுக் கிளைக்குழல்: லவாஜ்: .ஒய். எஸ். சோபின் முறைப் 

படி 72 மணி நேரம். பட்டினி கடந்த மக்களிடையே இந்தச் 

சோதனை செய்யப்படுகிறது. நாக்கு, குரல் வளை மூடி, குரல் 

. வளைச் சுவர்கள், மார்காக்னி வெண்ட்ரிகிள்கள், குரல் வளையின் 

“வெளிப்புறம் இவைகளை மரத்துப் போகச் செய்ய, 10% 

“கொக்கைனின் திரவம் தடவப்படுகிறது. நோயாளி ஒரு குறிப் 

. பிட்ட நிலையில் வைக்கப்பட்டு, இந்தச் சோதனை செய்யப்படு 

Ang. 4 நிமிடம் முதல் 5 நிமிடம் வரை கழித்து உப்பு நீர் 

கூரல் வளைப் பீச்சிக் குழாயின் உதவியால் குரல் வளை மூடியின் 

மீது விடப்படுகிறது. இவ்விதம் செய்யும்போது நாக்கு வெளியே 

. இழுக்கப்பட்டால்தான் நோயாளி. உப்பு நீரை விழுங்குவதில்லை. 

இருமலின் மூலம் மூச்சுக் இளைக்குழலில் உள்ள பொருள் சுத்த 

படமான பாதிதிரத்தில் உமிழப்பட்டு, அது பல சோதனைகளுக்கு 

உள்ளாக்கப்படுகிறது. 

நேரடிப்பூச்சு முறைகளைவிட, 9% அதிகமான வெற்றி 

இந்த மூறையில் இடைக்கிறது. லவாஜ் மூலம் இடைத்த 

பொருளை வளரச் செய்வதால் இன்னும் 10% அதிகமான
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வெற்றிகள் கிடைக்கின்றன. ஆகவே, மற்ற மூறைகளைவிட 

. இந்த முறையில் 19% அதிக. வெற்றிகள் கிடைக்கின்றன. 

இரைப்பை லவாஜ் (ஆர்மண்ட்-டி லைல் . முறைப்படி): 
பட்டினி கடந்த நோயாளிக்கு . 200 .மி.லி. 1% சோடாத். 

திரவம் கொடுக்கப்படுகறது.... அதன் பின் இரைப்பைக் குழலின்: 
உதவியால் இரைப்பை லவாஜ் செய்யப்படுகிறது. ஒரு சுத்த. . 
மான பாத்திரத்தில் இந்த மாதரி” சேகரிக்கப்பட்டு, மையம். 
விட்டோடி மூலமாகவோ ஒருமுகப்படுத்திய முறை மூலமாக. 
வோ செயற்கை .வளர்ச்சி ஊடு பொருள்களில் வளர்ச்சியடை. 
யச் செய்து சோதிக்கப்படுகின்றன.. — 

எல்சுடேட்டு, சீழ் முதலியவைகளைச் சோதித்தல்: 
மூடிய சீழ்க்கட்டிகளின் உட்பொருள்களைச் சோதிக்கும் போது: 

முதல் நோய் நிலைக்குப் பிந்திய நிலை உண்டா இல்லையா என் : 

பதை நிருணயம் செய்ய வேண்டும். இதற்குச்சுத்தமான முறை. 

யில் கிடைத்த பொருள் வழக்கமான வளர்ச்சி ஊடு பொருள்: 
களில் இடப்படுகிறது. : 

சர்க்கரை cioré (Sugar Broth). ட்ரோசிஸ்.. .ப்ராத். 
(Tarozzis Broth) அல்லது மாமிச பெப்டோன் அகார். (ஷர 

peptone 8௨ஊா) சளஎடு பொருளில் வளரும் உயிர் இனங்கள் 

நோய்க்குறியியல் தன்மை பற்றியும் மருந்து எதிர்ப்புச். சத்தி: 

பற்றியும் சோ திக்கப்படுகின் றன. 

க்ஷயக்கிருமியின் எக்கடேட்டுச். சோதனைகள் ஸ்பெங்ளார் 
அல்லது சீல்-நீல்சன் முறைப்படி சாயமேற்றப்பட்ட நேரடிப் 

பூச்சுகள் உருப்பெருக்கியின் மூலம் பார்த்தோ, : மூட்டை "ஊடு: 
பொருளை வளர்ச்சியடையச் செய்வதன். பயா auton tele: 

கப்படுகின்றன.. 

உள்ளுறைப் பகுதிகளிலிருந்து அல்லது தண்டு. வடக்: 
குழலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இரவம், மையம் விட்டோடி.. 
யில் இடப்பட்டு உண்டாகும் படிவங்கள் வழக்கமான மூறை.' 
யில் சோதிக்கப்பட்டு, க்ஷயக்கிருமி வளர்ச்சியடைய வழக்க: 
மான முறைகள் கையாளப்படுகின்றன. புஞூரா sien nude! 
ருந்து எடுக்கப்பட்ட Ch கொண்ட எஃசுடேட்டும் சீழ்க்: 
கட்டிகளிலுள்ள சீழும் மையம் விட்டோடியில் இடப். 
படாமல், க்ஷயக்கிருமிகள். வளரும் வகையில் ௪ஷஸ்ணாடிக் கற் 
கள் கொண்ட பாத்திரத்தில் இடப்படுகின்றன.
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எல்லா எஃசுடேட்டுச் சோதனைகளிலும் புரதம், செல்களின் 

( அடச்குதிதைப்பற்றி கட்டாயம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். 

சறுநீர்சசோ தை போன்று பிராண்ட்பொர்க் முறைப்படி 

புரத அடக்கமும் நிருணயிக்கப்படுகிறது. புரத அடக்கம் அதிக 

மாய் இருப்பதைப் பொறுத்து நீர்த்தலும் அதிகமாகிறது. 

மூன்னர்க் கூறியது போன்று எந்தப் பொருளையும் க்ஷயக் 

அகுஸிச் சோதனைக்கு உள்ளாக்கும் போது மிகவும் கவனத்துடன் 

அந்தச் - சோதனைகள் செய்யப்பட வேண்டும். *க்ஷயக்கிருமி 

_ இல்லை (நெகட்டிவ்) என்ற முடிவு: எல்லாச் சோதனைகளுக்கும் 

_ அப்புறந்தான் அறிவிக்கப்பட. வேண்டும். சாயமேற்றப்பட்ட 

“மாஇரிகள்” ஒருமுகப்படுத்திய முறை . செயற்கை வளர்ச்சி 

sah பொருளில் வளர்ச்சியடையச். செய்தல், இறுதியாகச் 

சமைப் பெருச்சாளிச் சோதனை .:போன்ற எல்லாச். சோதனை 

களும் செய்யப்பட வேண்டும். செயல் முறையில் இது நடக்க 

- இயலாதது, ஆகவே, சளிச்சோதனைகள் மீண்டும் மீண்டும் மிக 

வம் கவனத்துடன் செய்யப்பட வேண்டும். 

மருந்து சி௫ிச்சை பிரதான . பாகம் வகிக்கும் இன்றைய 

க்ஷய எதிர்ப்புச் சசிச்சையில் பாதிக்கப்பட்ட பொருள்களிலிருந்து 

க்ஷ்யக்கிருமியைத் - தனிமைப்படுத்துவது, நோய் நிருணயம் 

தஇிடுச்சை . போன்றவைகளில் மாத்திரமல்லாமல், . இருமியின் 

வீரியச் சத்தி . காடலேஸ் நடத்தை அடிப்படையான மருந்து 

களுக்கு அதன் அடி பணியும் தன்மை முதலியவைசவளச் சர் 

தூக்கிப் பார்க்கவும் அது உதவுகிறது. (அடிப்படை மருத்துகள்: 

ஸ்ட்ரெப்டபோமைூன், இவாூட், பி. ஏ. எஸ்.) 

மருந்து எதிர்ப்புச் சத்தியை நிருணயம் செய்தல் : 

வரிசையான நீர்த்தல்கள் மூலம் க்ஷயக் கிருமியின் மருந்து 

. எதிர்ப்புச் சத்தியை நிருணயம். செய்யலாம். ஒளியியல் தரப் 

படி ஒரு. மி. லிட்டருக்கு : 500 மில்லியன் ' க்ஷயக்கிருமிசள் 

கொண்ட ஒரு குறிப்பிட்ட கலவை தயார் செய்யப்படுகிறது. 

இந்தத் திரவத்தின் ஒரு மி. லி. கலவை .வேதியிய இச்சை 

அருத்துகள் கொண்ட சோதனைக் குழாய்களில் Beene 

, இந்தச் சோதனையில் Brennen அல்லது கட்டியாண 

வளர்சி ஊடுபொருளை . உபயோகிக்கலாம். மருந்து இடப்படு 

வதற்கு முன் வளர்ச்சி ஊடுபொருள் நன்றாகச். சுத்தம் செய்யப் 

பட வேண்டும். சோதனையின் முடிவுகள் 18-ஆம் அல்லது 14-ஆம். 

தாளில் ஒப்பிட்டுப். பார்க்கப்படுகிறது. - எந்தச் சத்தி வாய்ந்த
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கலவையில் கிருமிகள் வளர்கின்றனவோ, அதுவே அந்தக் இரு. 
மியின் மருந்து எதிர்ப்புச் சத்தியைக் குறிப்பிடுகிறது. எந்தக் 
குறைந்த சத்தி வாய்ந்த . கலவையில் வளர்ச்சி தடைபடு 

கிறதோ, அதுதான் அத்தக் கிருமியின். அடி பணியும் தரத் 
தைக் காட்டுகிறது. 

“ஸ்ட்ரெப்டோமைசின். எதிர்ப்புச் சத்தி ஒரு மி.லிக்கு 
500, 100 25, 10,1 arthur (gamma) வீரியம் கொண்ட 
இரவத்தில் அளவிடப்படுகிறது. 

ஒரு மி. லி.க்கு 100 arbur (gamma) goog அதிகம் 

கொண்ட. கலவையில் இருமிகள் வளர்ந்தால், அது மிகவும் 
எதிர்ப்புச் : சத்தி கொண்டதெனக் கருதப்படுகிறது. ஒரு மி. 
லிக்கு 10 அல்லது 25 காம்மா (ாாாாக) திரவத்தில் வளருபவை 
மத்திம எதிர்ப்புச் சத்தி வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. அதை 

விடக் குறைந்த கலவையில் வளருபவை எதிர்ப்புச் : சத்தி அற் 
றனவாக (மருந்துக்கு அடிபணிவனவாகர/ச் சுருதப்படுகின்றன. 

இவிசிடின் தன்மை 100, 20, 10, 1, 0.06 sribwr (gamma) 
மி. லி. திரவங்களில் சோ திக்கப்படுகிறது. 

ஹைட்ரசிட் கூட்டத்தின் மற்ற மருந்துகளின் கலவையில் 
30 காம்மா (ஊரல் மி. லி. இருமிகள் வளர்ந்தால், அதிக 
எதிர்ப்புச் சத்தி வாய்ந்ததாகவும், 1 மி, லி.ல் வளர்ந்தால், 

எதிர்ப்புச் சத்தி குறைந்ததாசவும் கருதப்படுகிறது. 

பி. ஏ. எஸ். கலந்த கலவையின் 85 காம்,௦ஈ (ஈஉ0ரஷு 
1 மி.லி. இல் கிருமிகள் வளர்ந்தால், மிகவும் எதிர்ப்புச் சத்தி 
வாய்ந்ததாகவும் 10 காம்மா (ஊரக) 1 மி. லி, இல் கிருமி 
கள் வளர்ந்தால், மத்திம எதிர்ப்புச் சத்தி வாய்ந்ததாகவும், 

ம காம்மா (தாமாக) 7 மி.லி. வளர்ந்தால். எதிர்ப்புச் சத்தி அற்ற 
காகவும் கருதப்படும். 

க்டியக்கிருமியின் காடலேஸ் வினை: பிராணவாயு தேவைப் 
படும் மற்றக் இருமிசளைப் போல க்ஷயக்கிருமியும் 
உயிரினத்தின் வாழ்க்கைக்கு அத்தியாவசியமான காடலேஸ் 
என்ற ஒரு நொதித்தல் பொருளை உண்டாக்குகிறது. ஐசோ 
நிகோடினிக்: ஆசிட் ஹைட்ரசைடை எதிர்க்கும் க்ஷ்யக் இருமி 
கள் உயிரினத்தின் வளார்ளதை மாற்ற முறைகளை 
படியான பல மாறுதல்களை அடைகின்றன. குறிப்பாக, பாக் 
டீரியா வளர்சிதை மாற்ற நச்சு விள பொருளான ஹைட் 
ரஜன் பெராக்சைடை . அழிக்கவும் காடலேஸ் உருவாக்கவும் 
கூடிய சத்தியை இழந்துவிடுகன்றன (மிடில்புரூக், 7954), 

மாறிறும்
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. ஐசோநிகோட்டினிக் அமில ஹைட்ரசைபடுக்கு. எதிர்ப்புச் 
சத்தி உள்ள க்ஷயக்கிருமிகள், காடலேஸ் உருவாக்கும் தன்: 
மையை இழப்பதுடன் சீமைப் பெருச்சாளிகளுக்கு எதிராக 
உள்ள தங்களது வீரியச் சத்தியையும் 'இழக்கின்றன. அதே ௪ம 
யத்தில் ஆய்வகத்தின் மற்ற மிருகங்களுக்கு (வெள்ளெலிகள்) 
அது வீரியச் சத்தியுடனேயே' விளங்குகிறது. 

ஒரு: மணி நேரத்தில் 70 மி. ௫. பாக்டீரியாக்களைச் தை. 
யச் செய்யக் தேவையான ஹைறட்ரஜன் பெராக்சைட் அளவி 
னால் க்ஷயக்கிருமியின் காடலேஸ் அளவு மஇப்பிடப்படுகிறது. 
சிதைந்துபட்ட காடலேஸ் பெராக்சைடின் அளவிற்கும், வளர்ச் 

சிப் பொருளுக்கு இடப்பட்ட பெராக்சைடின் அளவிற்கும் 
( நல்) உள்ள விகிதம் ஆராயப்படும் கருமி வகையின் 
காடலேஸ் வினைக்கு ஓர் அறிகுறியாகும். 

இரத்தப் பரிசோதனைகள்: 
இரத்தத்தின் தன்மை: நுரையீரல் ' பாதிக்கப்பட்ட 

கஷயத்தில் இரண்டாம் நிலை ஹையோகுரோமிக் சோகை கட் 
டாயம் இருக்க வேண்டும் என முன்னர்க் கருதப்பட்டது. 

ஆனால், இப்போது அது தவறு என்பது தெரிகிறது. நோய் மிக 

வும் பரவி எலும்புருக்கி நிலையை அடைந்த பிறகுதான் அத்த 
கைய மாற்றம் நிகழ்கிறது. எனினும், நுரையீரல்-சிறுகுடல்- 
சிறுநீர் கூயத்துடனேயே இரண்டாம் நிலைச் சோகை உருவா 
கிறது. ஒரு வேளை இந்த நோய்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட போஷாக் 
Gb குறைபாடுகளுடன் சேர்ந்ததாக இருக்கலாம். 

இரத்த அமைப்பியல்: : இரத்தப் பரிசோதனை முடிவுகள் 

சம்பந்தப்பட்ட மட்டில் நோயின் ஆரம்ப நிலையில் நிணநீர் 
வெள்ளணுப் பெருக்கம் ஓர் அறிகுறியாகக் காணப்படுகிறது. 

இரத்தப் பரிசோதனை முடிவுகள் எலும்பு மஜ்ஜையின் குறிப் 

பிட்ட ஓர் இரத்த அளவையைக் காப்பாற்றச் செய்யும் முயற் 

சியின் பிரதிபலிப்பு என்ற என். ஏ. ஷ்மெல்யாவின் ' கூற்று, 

சாலப் பொருந்தும். ஆகவே, சோதனைகள் அடிக்கடி செய்யப் 

பட . வேண்டும். ் 

ஷில்லிங் என்பவர் க்ஷயத்தில் இரத்த மாறுதல்களின் 

மூன்று  கட்டங்களைப் பகுத்தறித்தார்: 

(1) போராட்டக் கட்டம்: இரு நிறமும் ஏற்காத வெள் 

எணுக்கள்: இரு நிறமும் ஏற்காத வெள்ளணுக்கள் இரத்தத் 
B® அதிகமாய் இருக்கின்றன. இயோசினோபில்கள் இல்லா
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மலும், நிணநீர் வ்க்னணுவல் தனி. வெள்ளணுவும் மிகவும். 

குறைவாயும் .காணப்படுகின்றன. 

(2) தனி வெள்ளணுக்களின் கூட்டம்: தோய்” தாக்கப் 

படும் போது நிணநீர் வெள்ளணுக்கள் அதிகமாகி, இரு நிறமும்: 

ஏற்கும் வெள்ளணுக்கள் குறைந்து, இயோசினோபில்கள் தோன்ற... 

ஆரம்பிக்இன் றன . 

(3) நிணநீர்: வெள்ளணுப் பெருக்கநிலை சம்பந்தப்பட்ட, 
வரையில் பெரும்பாலான க்ஷய நோயாளிகளிடம் புத்தகங் 
களில் விவரிக்கப்பட்ட மாற்றத்தன்மை மிகவும். -முக்கியம். 
வயது ஏற ஏற, நோய் அதிகமாக ஆக, உட்கரு மாற்றம். 
705-789 ஆகிறது. போதிய எதிர்ப்புச் சத்தி இல்லாத போது: 
இந்த மாற்றங்கள் நிகழா (என். ஏ. ஷ்மெல்யோவ்). 

ஆகவே, வியாதி நிருணயம் சிரமமாய் இருக்கும் போதும். 
நோயின் போக்கையும் எதிர்கால நிகழ்ச்சியையும் இர்மானிச் 
கும் போதும் க்ஷயத்தில் இரத்த மாறுதல். பேருதவியாக. 
இருக்கும். நோயைப் பகுத்துப் பார்க்கும் போது இரத்தச் 

- சோதனை முடிவுகள் அவ்வளவு உதவி புரிவதில்லை... உதாரண 
மாக, மிலியரி எலும்புருக்கி நோயின் போது டைபாய்டு காய்ச் 
சலில் ஏற்படும் இயோசினோபில்கள் இல்லாத நிணநீர் வெள் 
ளணு குறைந்த மொத்தத்தில் வெள்ளணுக்களும் குறைந்த: 

ஒருநிலை ஏற்படுகிறது. ' 

எலும்புருக்கி நோய் பரவும் நிலையில் தனி வெள்ளணுப்: 

பெருக்கம் ஏற்படுகிறது என்பது உண்மையே. அனயிலாக்டிக். 

மாறுதல்கள் ஏற்படும் போது இயோசினேபில் வெள்வுணுக் 

களைப்பற்றித் தெரிந்துகொள்வது, எலும்புருக்கி நோயில் ஒரு.- 
சுவையான விஷயமாகும். மூச்சுக் கஇளைக்குழல் ஆஸ்துமாவின் 
போதும் நாக்குப் பூச்சி நோய் போன்ற ஒட்டுண்ணி நோய்: 

களின் போதும் இயோசினோபில் செல்கள் அதிகமாவது நாம் 

அறிந்ததே. குறிப்பிட்ட க்ஷ்யநச்சு விளைவுகளுக்கு இயோ னோ. 
பில் செல்கள் மிகவும் உணர்ச்சித்தன்மை வாய்ந்தவையாகும். 

நோயின் தீவிரத் தன்மையை நிருணயிக்கும் போது வெள்ளணு 
மொத்த , எண்ணிக்கையில் ஏற்படும் மாறுதல் வியாதி: — 
நிருணயத்தில் உதவி புரிகிறது. நோய் அதிகரிக்கும். போது: 
இயோசினேபில்கள் குறைந்து மறைத்துவிடுவதும், நோய் குறை. 
யும் போது அவை அதிகமாவதும் ஆரியர் "கண்ட அனுபவ. 
மாகும். இயோசினேபில் ; எண்ணிக்கையில் இத்தகைய ஏற்றத். 
தாழ்வுகளை - டியூபர்குலின் உண்டாக்குமானால், .வியா.தி. நிடுண: 
யத்தில் டியூபர்குலின் சோதனையைப் பயன்படுத்தலா ம்,
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தோயாளியின் இரத்தத்தில் 7 கன மி. மீ. உள்ள இயோசி: 
னோபில்களை எண்ணுவதுதான் எப். ஏ. மிருலோவின் சோதனை 
யின் அடிப்படையாகும். எண்ணிய பிறகு மிகவும் அதிக நீர்த். 
தல் கொண்ட (9.1: 1,000,000,000) 0.1. மி.லி. பழைய 
மயூபார்குலினைச் சருமத்திற்கு, அடியில் செலுத்த வேண்டும். 
90 நிமிடங்கள் கழித்து மற்றுமொரு முறை இயோசினோபில் 
எண்ணப்பட வேண்டும். இரண்டாவது எண்ணும் போது: 

இயோ௫னோபில்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தால், "சோதனை 
பாகிட்டிவ் என்றும், அல்லாவிட்டால் நெகட்டிவ் என்றும் ௧௬. 
தப்படும்.. விரலிலிருந்து இரத்தம் எடுக்கப்பட்டு வெள்ளணு 
எண்ணுவதற்குரிய சா,தனங்களில் இடப்பட வேண்டும். வெள் 
ளணு எண்ணி ஏற்பட்ட பிப்பெட்டில் முதல் குறி வரை இரத். 
தம் எடுக்கப்பட்டு, இரண்டாவது குறி வரை டங்கரின் திரவம். 

(1. மி. லி, 1% இயோசின், 7. மி. லி. அசிடோன், 8 மி. லி. நீர்) 

- எடுக்கப்பட வேண்டும். நன்றாகக் கலக்கப்பட்ட "பின் பார்க்கர் 
கண்ணாடித் தகட்டில் இயோசினோபில்கள் எண்ணப்படுகின்றன... 
இந்தத் தொகையை 18ஆல் வகுத்து, 100ஆல் பெருக்கினால், 
1. க. மி.மில்- இரத்தத்தில் இயோசிஞேபில்களின் எண்ணிக்கை. 

் திடைக்கும்.. 

் சிவப்பு: அணுக்கள் படியும். .விகிதம் (இ, எஸ். ஆர்., A. 
ப.வி.) வெப்பு அணுக்கள் படியும் விகிதம் மிகவும் அறிமுக 
மான ஒரு சோதனையாகும். (பாரியஸ் 1918). திசுக்கள் அழி' 

யம் போதும் அழற்சியின் போதும் இந்த வி௫தம் (இ. எஸ். 

ஆர்., ச. ப: வி.) ' அதிகமாவது கண்டிருக்கிறோம். ஒரு நாளின். 

குறிப்பிட்ட நேரங்களின் போதும், கர்ப்பத்தின், போதும்,. 
மாதவிடாயின். போதும் இந்த வி௫தம் கூடுவதும் உண்டு. 
நுரையீரல் அழற்சியின் போதும் கொடூரமான புற்று நோயின் 
போதும் இந்த வி௫தம். கூடுவதுண்டு. மேலும், தடுப்பு ஊசி: 

போடும் போதும் இன்புளுவென்ஸா காய்ச்சலின் போதும் இந்த. 

விகிதம் 'கூடுவதுண்டு. . நோயின் வருங்கால நிலையை நிருண 
யம் செய்ய இது உபயோகப்படுத்தப்பட்டாலும், இந்த விகித: 

அதிகரிப்பு நோயின் வீரியத்தின் தன்மையைக் காட்டுகிறது. 
Din எக்ஸ்-கதிர் படங்கள் உள்ளிட்ட மருத்துவ விவரங்களு. 

“டன் இந்த விகிதமும் சேர்த்து ஆராயப்பட்டால், நோய் 

முறையின் வரப்போகும் தன்மையைத் தெரிவதிலும் நோயைக். 

sole Ree இது உபயோகமாகிறது. 

இ. .எஸ். ஆர். க்கும், நோயின் கொடூரத்தன்மைக்கும் 

ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது. எலும்புருக்கி நிலையை அடைந்து 

நோய் அதிகமாகும் போது சில சமயங்களில் இ. எஸ். ஆர்.
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aera, Geri வெளியுறையால் மட்டுப்படுத்தப்பட் 
டாலும், விதம் கூடுவதில்லை. இத்தசைய சமயங்களில் மீண் 
டும் மீண்டும் இ. எஸ். ஆர். சோதனை செய்யப்படுவது உப 
யோகமாகும். இத்தகைய சம்பவங்கள் அபூர்வமாய் இருந்தா . 

னும், இ. எஸ். ஆர்.க்கும் நோய்க்கும் உள்ள தொடர்பை நாம் 
மறக்க இயலாது. ் 

அடிப்படைத் தத்துவமும் முறையும்: இந்த வினை 
எவ்விதம் நிகழ்கிறது என்பது சர்ச்சைக்குரியது. சிவப்பு 

அணுப்படியும் தத்துவம் மருத்துவர்களின் கவனத்தைப் 
பெரிதும் ஈர்த்திருக்கிறது. இரத்தப் பிளாஸ்மாவில் புர 
கும் சிதைந்துபட்ட பொருள்கள் அதிகமானால், சிவப்பு அணுப் 

படியும் விகிதத்தில் மாறுதல் ஏற்படுகிறது என்பது ஒரு சூசக 
மாகும். இங்கு இரத்த வடிநீர் அல்புமின் அளவைவிட இரத்த 
வடிநீர் குளோபுலின் (நார்ப்புரதமும், குளோபுலினும்) அளவு 
அதிகமாகிறது. இதன் விளைவாகப் பேரளவில் சிறிய பா௫சிட் 
டிவ் புரதங்கள் கிரகிக்கப்படுவதால், சிவப்பணுக்கள் தங்கள் 

வெளிப்புற நெகட்டிவ் மின்ஜூட்டத்தை இழக்கின்றன. மின் 
ஞாட்டம் வெளியேற்றப்பட்ட இவப்பு அணுக்கள் ஒன்றோடு 
ஒன்று ஒட்டிக்கொள்ளுகின்றன. இங்ஙனம் ஒட்டிக்கொண்ட 
சிவப்பு , அணுக்களின் திரள்கள் அதிகமாகும் போது படியும் 
விகிதமும் அதிகமாகிறது. பிளாஸ்மாவின் ஒட்டும் தன்மை 
அதிகமானால், படியும் விகிதமும் அதிகமாகிறது. 

- சோவியத்து யூனியனில் பஞசென்காவ் என்பவரின்: 
முறைப்படி இ. எஸ். ஆர். அளக்கப்படுகிறது. 

யஞ்சென்காவல் சோதனை: 0 முதல் 700 வரை அள 

விடப்பட்டு, 1. மி. மீ. விட்டத்துடன் கூடிய 4 பிப்பெட்டுகள் 
உள்ளன. ஏற்கெனவே .5% சோடியம் சிட்ரேட்டால் கழுவப் 
பட்ட ஒரு பிப்பெட்டில் 50-ஆம் குறி வரை இரவம் எடுக்கப் 

பட்டுக் சண்ணாடிக் தகட்டில். ஊற்றப்படுகிறது. அதே பிப்பெட் 
டால் இரத்தம் 0 மார்க்கு வரை விரலிலிருந்து எடுக்கப்பட் 
டுக் ௬ண்ணாடித் தகட்டில் விடப்பட்டுசக் சோடியம் சிட்ரேட்டு 

டன் கலக்கப்படுகிறது. . இதன்படி உண்டாகும் கலவை 1 பங்கு 

இரத்தமும் 4 பங்கு சோடியம் சிட்ரேட்டும் கூடியதாய் இருக் 
கிறது. சிட்ரேட்டு இரத்தத்துடன் பிப்பெட்டு நிரப்பப்பட்டுச் 
செங்குத்தாகத் தாங்கியில். பொருத்தப்படுகிறது. 60 நிமிடங் 
களுக்குப் பிறகு படியும் விகிதம் பின் காணுமாறு குறிக்க.ப்படு 
கிறது. 6-8 மி. மீ. சாதாரணம்; '8-7த Wet. சிறிது 
கூடியது; 15-30 மி.மீ, மத்திம ஏற்றம்; 40 மி.மீக்கு மேல் மிக 
வும் கூடிய விகிதம். ன
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வெஸ்டர்கிரன் முறை: 380 மி. மீ, நீளமும் 30 மி. மீ. 

விட்டமும் கொண்ட பிப்பெட்டுகள் உபயோகப்படுத்தப்படு 

இன்றன. 8. மி.மீ, பீச்சியில் அதன் 1-5 பாகம் வரை 3--8% 

சோடியம் சிட்ரேட்டை எடுத்து, அதிலேயே இரத்தமும் எடுக் 

கப்பட வேண்டும். சோடியம் சிட்ரேட்டுடன் கலந்த இரத்தம் 

ஒரு... குவளையில் விடப்பட்டு, பிப்பெட்டின் 80 என்ற குறி 

வரை எடுக்கப்பட வேண்டும். அதன் ஒரு முனை மூடப்பட்டுச் 

செங்குத்தாய் நிற்க வைக்கப்பட. வேண்டும். ஒரு மணி அல்லது! 

இரண்டு மணி நேரங்கழித்துச் சிவப்பு அணுக்கள் படிந்த oh) 

கு.த்தைக்: சணக்கடலாம். அது சுகாதாரமுள்ள ஆடவர்களில் 

சாதாரணமாக 2 முதல் 6. மி.மீ, வரையும், பெண்டிரில் 3 

முதல் 8. மி.மீ. வரையும் இருக்கும். 

மின் பருப்பு அமைப்பு முறையும் அதன் வேறுபாடுகளும்₹ 

வடிகட்டிக் காசிதத்தில் மின் பகுப்பு அமைப்பு முறைப்படி 

இரத்த வடிநீரின் அல்புமின் பின்னங்களை ஓத்திட்டுப் பார்ப்ப 

தன் மூலம் நோயின் தீவிரத் தன்மையை அறியலாம். 

மின்பகுப்பு அமைப்புமுறை என்பது, மின்னூட்ட வெளியில் 

கொலாய்டுகளின் (படியாத நுண்குழம்பு) அசைவைக் குறிப் 

பதுதான். இரவத்தின் அயன்கள் பாசிட்டிவ் மின்னூட்டத் 

தைக் கொண்டிருக்கின்றன. கொலாய்டு துகளுக்கும் சுற்றியிருக் 

கும் திரவ ஊடுயபொருளுக்கும் இடையே ஒரு மின்னூட்ட நிலை 

உண்டாகிறது. ஓரே தஇிரவத்திலுள்ள பல தரப்பட்ட புரதங். 

கள், பல தரப்பட்ட மின்னூட்டங்களைக் கொண்டிருக்கலாம். 

ஆகவே, “மின்னூட்ட இடத்தில் அசைவற்று அசைவின் வேகம் 

மாறுபடலாம். இதுதான் மின் பகுப்பு முறையின் அடிப்படை: 

நிலை மாற்றம் தவிர்க்கும் பொருள் (Buffer) கொண்ட கரை 

யத்தால் ஈரமாக்கப்பட்ட வடிகட்டும் காகிதம், இரண்டு மின் 

வாய்கள் இடையே பொருத்தப்பட்டு, அது நடுநிலைப் பொரு 

ளாய் நின்று, அதில் திகழும் மின் பகுப்பு அமைப்பு முறைப் 

பிரயாணமே இதன் முக்கியத்துவம் ஆகும். சோதிக்கப்பட 

வேண்டிய இரத்த வடிநீரின் ஒரு சொட்டு (0.005--0.07 

மி. லி.) காகிதத்தின் மையத்தில் வைக்கப்படுகிறது. அயன் 

சத்தி 0.1 ஆசவும் ற14. 8.6. ஆகவும் கெ௱ண்ட நிலை மாத்றந் 

தவிர்க்கும் பொருள் கொண்ட சரையத்திலேதான் மின் பகுப்பு 

அமைப்புச் செய்யப்படுகிறது. 120 மூதல் 300 வோல்டே 

ஜாக்கு நேரடி மின்சாரத்தின் மூலம் 4-18 மணி நேரம் வரை 

மின் பகுப்பு முறை செய்யப்படுகிறது. 

.." உலர்த்தியில் 75 நிமிடங்களுக்கு வைக்கப்பட்டு (அங்குப் 

புரதங்கள் கட்டியாவதன் மூலம் நிலை பெறுகின்றன): தனியான
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.சாரயங்கள் மூலம் சாயமேற்றப்படுகிறது. (புரோம்பீனால் புளு: 

அமைடோ பிளாக் முதலியன) பல தரப்பட்ட புரத பின்னங் 

களின்படி use நிறங்கள் காட்டப்படுகின் றன. வெப்பமானியில் 

காட்டப்பட்டுச் சாயம் பொருந்திய அளவைப் பொறுத்துப் 
புரதத்தின் அளவை நாம் அறிகிறோம். 

மின் பகுப்பு அமைப்பு முறை மூலம் மனித இரத்தத்தில் 
பின் காணும் 5 புரத பின்னங்களைப். பிரித்தறியலாம்:-- அல்பு 

மின்கள், seu, (Alpha) aver, (Alpha,) பிடா (8௪8) 

குளோபுலின்கள். நுரையீரல் க்ஷ்யத்தின் தீவிர நிலையில் பெரும் 
பாலும். அல்புமின் குறைந்த அளவிலேயே இருக்கிறது. .ஊடுரு 

விய நோய் நிலையிலும் இதைந்துபடும் நிலையிலும் ஆல்பா, ஆல்பா 

குளோபுலின்கள் அதிகமாய் இருப்பதையே காண்கிறோம். நாட் 
பட்ட நோய் அதிகமான நிலையில், . காம்மா குளேரபுலின்களும் 
அதிகமாய் இருக்கின்றன. அளடுருவிய நோய்க்குப்பின் ஏற்படும் 

நோய் அமைதி நிலையில்  மூதலில் ஆல்பா குளோபுலின்களும், 
பின்னார் காம்மா குளோபுலின்களும், பின்னர். அல்புமினும் 

குளோபுலினும் சாதாரண: நிலையை அடைகின்றன. மொத்த 
இரத்தவடிநீர்ப் புரதங்கள் சாதாரண நிலையைவிட அதிகமா 

- வதில்லை. இறுதியான-மிகவும் மோசமான-- நில்யிலைதான் புர 

தம் குறைந்த நிலை உண்டாகிறது. 

சிறுநீர் (Urine): ஒவ்வொரு, சோதனையின் போதும் 

அிறுநீர் சோதிக்கப்பட வேண்டும். வேதியிய பகுப்புடன் சிறு 
நீரின் அடியில் தேங்கிய பொருளின் சோதனையுடன் இிருமிப் 
பரிசோதனைகளும் செய்யப்பட வேண்டும். சிறுநீரில் க்ஷயக்கிருமி 
இருந்தால், சிறுநீரகமோ, இறுநீர் மண்டலமோ, க்ஷயத்தால் 
பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது தெளிவு. சுத்தமான இிறுதீர 

கத்தை க்ஷயக்கிருமி பாதிக்க இயலாது. சிறுநீரில் சமுடன் இறு 

நீரகத்துன் க்ஷயம் ஆரம்பமாகிறது. இவப்பு: அணுக்களும். சிறு 

bras. திசுக்களும் சிறுநீரில் காணப்படுவது சிறுநீரகத்தின் 

க்ஷயத்தின் அறிகுறியாகும். ஒவ்வொரு சிறுநீரகத்தின் சிறுநீர்க் 
குழாயிலுமிருந்து எடுக்கப்பட்ட சிறுறீர்ச் சோதனை மூலம் எந் 

தப் பக்கம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறியலாம். 

மூறை: மையம் விட்டோடியின் உதவியால் ஈறுநீரின் படி 
வத்தை சீல் நீல்சன் அல்லது ஸ்பெங்லர் முறைப்படி உருப் 
பெருக்கியின் மூலம் சோதிக்கலாம். நெகட்டிவ் முடிவின் Gung 
வளரச் செய்யும் முறை கையாளப்பட வேண்டும்.. 

மலம்:. அன்னக்குழல் மண்டலத்தில் நோய்க் குவியம் 
இல்லாதிருக்கும் போது: மலத்தில் க்ஷயக்கிருமி காணப்பட்டால்,
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௮து சளியை விழுங்குவதால் ஏற்படுவதாகும்.. ஜீரணத் திரவங் 
களால் க்ஷயக்கிருமி பாதிக்கப்படாது என்பதை நினைவிலிருத் 
திக்கொள்ள வேண்டும். ; 

மலத்தில் இரத்தமும் சிழும் இருப்பதைக்: கொண்டே : 

குடல் . கூயலியாதி நிருணயம் செய்யப்படும். . இத்தகைய சந் 

தர்ப்பங்களில் ஹுமாகுளோபின் .இல்லாத' உணவு மூன்று 

நாள்கள் வரை உட்கொண்ட பின்னரே சோதனை செய்யப்பட 

் வேண்டும்... 

முறை: சோதிக்கப்பட வேண்டிய பொருள் வடிகட்டி. 

நன்றாகக் கலக்கப்பட்டு மையம் விட்டோடியில் இடப்படுகிறது. 

இது 95% சாராயத்துடன் கலக்கப்பட்டு, மீண்டும் மையம் 

விட்டோடியில் இடப்படுகிறது. படிவம் வழக்கமான முறை 

களில் சோதிக்கப்படுகறைது .. 

"வியாதி நிருணயத்தில் டியூபர்குலின் சரும சோதனையின் 

aig: *டியூபர்குலின் பாசிட்டிவ்” என்பது, முந்திய எலும் 

புருக்கி நோயின் அறிகுறி. எலும்புருக்கி நோய் இருக்கும் 

- பேரது, டிருபர்குலின் பாசிட்டிவ் பிரதிவினை நிகழும்; இரண்டு 

மூன்று வயதில் டியூபார்குவின் பா௫ட்டிவ், தீவிர நோயின் 

அறிகுறியாகும். மிருக இன க்ஷயக்கிருமியின் வளர்ச்சிக் 

கலவையுடைய இளிசரைன் சாறுதான் பழைய டியூபர்குலின் 

என்பது (காக்). ‘ 

பழைய டியூபா்குலினுக்குப் பதிலாக இப்போது உலர்த் 

இச்: சுத்தமாக்கப்பட்ட புரதத்திலிருந்து இடைக்கும் டியூபர் 

குலின் உபயோ௫க்கப்படுகிறது (பி.பி.டி.-லின்னிகோவா- 

செல்டார்). செயற்கை ஊடுபொருளில் வளரச் செய்த spud 

இருமிகளை அதி நுட்ப முறையால் வடிகட்டி, வடிகட்டப்பட் 

டதை டிரைகுளோர் அசிடிக் அமிலத்தால் படியச் செய்து, 

(வெற்றிட முறையால் உறையச் Gee பி. பி. டி. குயார் 

செய்யப்படுகிறது. an ர ர. 

நோய்வாய்ப்ப்டாத் மிருகங்களுக்கும் கவிதமுக்கும். டியூ 

யர்குலின் பெரிதளவில் கச மூலம் செலுத்தப்பட்டா லுங்கூட 

எவ்வித எதிர்வினையும் நிகழ்வதில்லை. ஆனால், நோய்வாய்ப் 

பட்ட - அல்லது நோய் முதல் நிலையில் உள்ள-- குழந்தகைளுக் 

Gar, வயது வந்தவர்களுக்கோ சருமத்தின் அடியில் டியூபர் 

னன் "செனுத்தப்பட்டால், பின்காணும் விளைவுகள் : ஏற்படும்? 

(2) னம் செலுத்தப்பட்ட இடத்தில் எதிர்வினைகள், (2) 

பொதுவாக. அட்லில் ஏற்படும் மாறுதல்கள் (அதிகக் காய்ச்சல்,



96. : எலும்புருக்கு நோம். 

சோர்வு), (8) அதிகச் சளியால். பாதிக்கப்பட்ட அங்கத்தின் 

குவிய விகாவுகள். நுரையீரலைத் தவிர எலும்பு மூட்டுகள் 
போன்ற மற்றப் பாகங்களில் குவியங்கள் இருந்தால், அதிக 
வியர்வையுடன் கூடி, மூட்டுகள் சிவந்து வீங்கிவிடுகின்றன. 
பி.பி,டி. 0.000028 மி. க. அளவில் சரம அடியில் செலுத்தப் 
பட்டாலோ, அல்லது பழைய டியூபர்குலின் 0.01 மி. லி. 
அளவில் செலுத்தப்பட்டாலோ, (பாசிட்டிவ் டியூபா்குலின்' 
நிலை உள்ளவர்களில் 90%க்கு மேலாகப் பொது உடல் மாற்றங் 
சுள் வெளிக்காட்டுவதில்லை, 

முன்னர்க்குறிப்பிட்டது போல உணர்ச்சித் தன்மையில் 
மாறுபட்ட பல தரமான டியூபர்குலின் பரிசோதனைகள் உண்டு. 
செயல் முறைக்கு நாம் முதலில் பிர்க்கன் ௪ரும சோதனையை 
எடுத்துக்கொள்ளுவோம். பிர்க்கின் சோதனைகள் பின் காணு 

மாறு: முன் கையின் சருமம் பஞ்சால் நன்கு துடைக்கப்பட்டு, 
70 மி. மீ. தூரத்தில் டியூபாகுலினின் இரண்டு. சொட்டுகள்: 
வைச்சப்.படுகின்றன. மேலும், நெருப்புச் சுவாலையில் காட்டம் 
பட்ட பிளாட்டினம் குச்சியால் டியூபாகுலின் துளிகள்மீதூ 

தீறல் உண்டாக்கப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் டியூபார்குலின் 
_ வைக்கப்படாத சருமத்தின்மீதும் ஒரு 8றல் ஏற்படுத்தப்பட்டு, 

அது ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதற்காக வைக்கப்படுகிறது. டியூபர் 
குலின் 1009 25%, 5%, 1, இரவத்தின் துளிகளும், ஒப்பிட்டுப் 
பார்ப்பதற்காக 0.259% லைசாலின் ஒரு துளியும் ஈதரால் சுத் 
கம் செய்யப்பட்ட: முன் கையில் வைக்கப்பட்டு, அதன்மேல் 

் 8றல்கள் உண்டாக்கப்படுகின்றன. கீறல்கள் உண்டாகும்போது 
இரத்தம் வெளி வாராதபடி பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். 

கீறல் உண்டாக்கப்பட்ட இடத்தில் 24 மணி முதல் 48 

மணி நேரம் வரை கழித்து, பாசிட்டிவ் கேசுகளில் ஒரு சிவந்த 
நிலை உண்டாகிறது. லைசால் வைக்கப்பட்ட இடத்தில் ஒரு 
மாறுதலும் இல்லை. யிர்க் சோதனை நெகட்டிவ் என்றால், அதை 
விடச் சிறந்ததான சரும இடை மாண்டேே சோதனை செய் 
யப்பட வேண்டும். 0.1 மி, லி. பழைய டியூபர்குலின் 1:10,000 
என்ற. நீர்த்தலில் சருமத்திற்கு அடியில் செலுத்தப்பட வேண் 

டும் (மாண்டோ--4). இதிலும் நெகட்டிவ் என்றால், இரண்டு 
நாள்கள் கழித்து 1. 700 என்ற (மாண்டோ--2) நீர்த்தலில், 
டியூபார்குலின் செலுத்தப்பட வேண்டும். .. ஊச போடப்பட்ட 

இடத்தில் ஒரு தடிப்பு உருவாகிறது. இந்த மாற்றம் சீ மணி 
நேரத்தில் உருவாகி, சிவந்த நிலையடைந்து, வீக்கம் கொண்டு, 
கொப்புள நிலையை அடைகிறது. 48 மணி நேரத்தில் எதிர்
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வினையின் . உச்சநிலை உண்டாகிறது. காய்ச்சலும், வட்டார 
நிணநீர் முடிச்சுகளின் வீக்கமும் மிகவும் அரிய. திகழ்ச்சிகளா 

கும். 

் சரும அடி. டியூபர்குலின் சோதனையில் குறிப்பிடத். தகுந்த 
இல அமிசங்கள் உள்ளன. இல : சமயங்களில் காய்ச்சல் 

இல்லாது வேளைகளிலும்  உபயோகப்படுத்தலாம். : கட்டாய 
மாக இருதய, சிறுநீரக, நரம்புத் தளர்ச்சி நோயாளிகளிடம் 
இந்தச் சோதனையைச் செய்யக்கூடாது. (மாண்டோவின் மூலா 
காரச் சோதனைப்படி பழைய டியூபர்குலின் 1.5000 என்ற 

நீர்த்தலில் சருமத்தின் இடையே செலுத்தப்பட வேண்டும். 
நெகட்டிவ் முடிவுகளில் 7.7000, 1,700 நீர்த்தலிலும் மீண் 
டும் ஊசி போடப்பட வேண்டும்.) 

காக்கு, 0.7, 1.5, 70 மி, சி. டியூபா்குலினைச் சரும அடி 
யில். ளசி மூலம் செலுத்தினார். ஆராய்ச்சியாளர் பலர், 

0.1. மி. லி.ஐ முதலில் உபயோகிக்கின்றனர். எவ்வித எதிர் 
வினையும் நிகழாவிட்டால், 48 மணி நேரங்கழித்து அடுத்த 

மருந்து அளவு செலுத்தப்படும். இதிலும் எதிர்வினை நிகழா 
விட்டால், மிகவும் நிச்சயமாக எலும்புருக்கி நோய் இல்லை. 
எனக் கூறிவிடலாம். - ஆசிரியர் இந்தச் சோதனையை மிகவும் 
அபூர்வமாகவே கடைப்பிடித்திருக்கிறார்; மிகவும் சிறந்த மருத் 
துவர்களாலேயே இந்த முறை கையாளப்பட வேண்டும் என் 
நம்புகிறார். முன்னர்க் கூறியது போல, பாிட்டிவ் முடிவு என் 

பது பாதிக்கப்பட்ட. உறுப்பு எதிர்வினைகளுடன் நிகழ்கிறது. 
தில சமயங்களில் உளச போட்ட இடத்திலும் எதிர்வினைகள் 
நிகழ்கின்றன. . 0.சக்குக் குறைவான உஷ்ண மாறுதல் கணக் 
இல் எடுக்கப்படுவதில்லை. 70 மணி நேரத்துக்குப் பிறகு ல 

சமயங்களில் ஒரு நாள் அல்லது இரண்டு நாள்களுக்குப் பிறகு. 

உஷ்ணம் அதிகரிக்கிறது. 

பாசிட்டிவ் சரும ' அடிச்சோதனைகளின் முடிவுகளைப்பற்றி 

. அபிப்பிராய பேதம் இருக்கிறது. ஆனால், அது தனி நபா் 
களைப் பொறுத்திருக்கிறது. 8இல் 28 பங்கு கேசுகளில் 

*பாசிட்டிவை'ச் சிலர் கண்டிருக்கின்றனர். சிலர் 720 Cag 
களில் 10 பாசிட்டிவையே கண்டிருக்கின்றனர். இந்த முடிவு 
கள் மிகவும் விழிப்புடன் மதிப்பிடப்பட வேண்டும். இலர் 

இத்த மூறை 'பாசிட்டிவை'ச் சந்தேகத்துடனேயே தோக்இனர். 

செயல் முறையில் சரும அடி முறை அவ்வளவு Robes py (ஆசிரி 
யர் அபிப்பிராயம்]. 

எ. நோ ச்
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சருமத்தின்மேல் ஊச போடப்படும் முறைப்படி கிடைக் 
கும் முடிவுகள் சரும இடை, ௪ர௬ம அடி முறைகளைவிட மிசச் 
சிறந்தது. ஆனால், சரும அடிச் சோதனை மிகவும் அபூர்வ 
மாகவே உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. ஏனெனில், பாதிக்கப் 

பட்ட அங்கத்தின் எதிர்வினைகள் பயங்கரமானவை. ஹாம்பர்கச் 
என்பாரின் கூற்றுப்படி பிர்க்கின் பாசிட்டிவ் சரும , இடை 
0.01-- 0.001 மி.லி. பழைய டியூபர்குலின் சோதனைக்குச் 
சமமாகும்: ஆசிரியர் கண்டபடி வயது வந்தவர்கள் *“மபிர்க்* 
சோதனைக்கு 50% ஆகவும், பின்னர் 0.1-- 7, மி.லி. பழைய 

- டியூபர்குலினுக்கு 98%) ஆகவும் எதிர்வினை . புரிகின்றனர். : இள 
மைப்பருவத்தில் பாசிட்டிவ் டியூபர்குலின் சோதனை நோயின்: 
ஒரு: இவிரத் தன்மையைக் காட்டுகிறது என மருத்துவ நரல் 
கள் கூறுகின்றன. 

இந்நாள்களில், சிலர் டியூபர்குலினுக்கு நெகட்டிவாய் 
இருந்தும், பி.ஜி.ஐ.யைச் சிறிய அளவில் கொடுத்தால், காக்குப் 
போன்று சரும எதிர்வினையை வெளிக்காட்டுகின்றனர். இந்தத் 
தத்துவத்தை டியூபார்குலினால் வெளி வாராத அலர்ஜி எனச் 
சொல்லுவர். இந்த நிலைகளில் “எலும்புருக்கி நோய்ப் பாதிப் 
பின்மை” இருக்கிறது எனக் கூறுகிறோம். — ( 

“ஒட்டிய பொருள் சோதனை' மிகவும் எளிதாய் இருப்ப 
தால், அதை மிகவும் பெரிய அளவில் கையாளலாம். பிரெ 
'செனியஸ் உறைமாவின் பொருள், ஈதரடல் கழுவப்படாத 
கையில் இடப்பட வேண்டும். ஓட்டின் மத்தியில் ஒரு 
செல்லோபோன் காகிதத்தில் ஊசித்தலை போன்ற டியூபா் 
குலின் துகள்களை: அமைக்க வேண்டும். 48 மணி நேரம் 
கழித்து உறைமா எடுக்கப்பட்டுவிட வேண்டும். . சந்தேகத்திற் 
கிடமான நிகழ்ச்சிகள் மூன்று நாள்களுக்குள் மறைந்துவிடுவ 
தால், சோதனையின் .முடிவுகள், 8 - 4 நாள்களுக்குப் பிறகே 
பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். டட 

நோயின் வெளிப்புற அடையாளங்கள் இல்லாமல் இருக் 
கும் போதே பாசிட்டிவ் டியூபார்குலின் உருவாகலாம். மேலும், 
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இளமைப்பிராயத்தில் நோய் 
மூதல் நிலை அடைந்தவர்கள், டியூபர்குலின் பாசிட்டிவ் ஆக 
இருக்கலாம். அந்தச் சமயத்தில் நோயின் அறிகுறிகள் கவனிக் 
கப்படாமலிருக்கலாம். குழந்தைப் பருவத்தில் — குறிப்பாகச் . 
சிசு நிலையில்-பாசிட்டிவ் டியூபார்குலின் மிகவும் Saws Sob 
வாய்ந்தது. மிகவும் சிறிய குழந்தைகள் பிர்க்குப் பாசிட்டிவாய் 
இருந்தால், : எவ்வளவு விரைவாக நோய் பரவி இருக்கிறது
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* என்பதை அது நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. சல சமயங்களில் 
அனுபவம் வாய்ந்த குழந்னை வைத்தியர் நுரையீரல் எக்ஸ்-ரேப் 

படத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமில்லாத அறிகுறிகளைக் ். கண்டு . 
பிடித்துவிடுவார். 

குழந்தைக்கு வயது ஏற ஏற, பிர்க்குச் சோதனையின் முக்கி 
யத்துவமும் குறைகிறது. வயது வந்த குழந்தைகளில் மருத் 
Hus சான்றுகள் இல்லாவிட்டால், டியூபா்குவின் : பாசிட்டிவ் 
நிலை “ஏற்கெனவே நோயால் பாதிக்கப்பட்டது. என்பதுதான் 
பொருளே தவிர, இப்போது தோய். இருப்பதாக அர்த்தம் 
அன்று. 74 வயது மூகல் 75 வயது வரை நோம். பரவும் நிலை 
30-40 ஆகும். இசுப் பிராயத்தில் 1 வயது வரை அது 0.9% 
ஆகும்... ் ் 

நோய் பரவிய நிலையை ஆராயும் போது தடுப்பு ௪ளசிக் 
GU பிறகு ஏற்படும் அவர்ஜியையம் அதனால் ஏற்படும் டியூபர் 

குலின் பாூட்டிவ் எதிர்வினையையும், ஞாபகத்தில் இருத்திக் 
“கொள்ள வேண்டும். 

'சசுக்களிலும் வயது வந்த குழந்தைகளிலும் டி.யூபர்குலின் 
பாசிட்டிவ் தோன்றுவது அலர்ஜி நிலை ஆரம்பத்தைக் காட்டு 
இறது. அகுற்கு முந்திய 4-8 வரங்கள் அலர்ஜிக்கு முத்திய 
நிலை. எனக் கூறலாம். 

இந்தக். கால வரையறையை '“க்ஷயத்தின் கிருமி வளர் 

ETO எனச் கூறலாம். இந்தக் கால வரையறை, க்ஷயக் 
.இருமிகளின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்துத் , தலை$மாகிறது. 
.(இருமிகளின் எண்ணிக்கை கூடினால், கால வரையறை குறை 
இறது). இந்த நிலையில் க்ஷ்யக் கிருமிகள் உடல் முழுவதும் 
பரவினாலும், வெளிப்படையான அறிகுறி எதுவும் தோன்றுவ 
தில்லை. இதற்குப்பின்னர் முதல் நிலை நுரையீரல் நிணநீர்க் 

கட்டி . காம்ப்ளெக்ஸ். நிலை. உருவாகி, அதனுடன் சேர்ந்த 
அலர்ஜி மாறுதல்களும் ஏற்பட்டு, டியூபாகுலின் சரும .சேர தனை 

ar இந்து நிலை. ஏற்பட்டதை வெளிப்படுத்துகின்்றன. 

மூன்னர்க்கூறியது' போலச் சுகாதாரம் உள்ளவர்களிலும் 
- நோய் வாய்ப்பட்டவர்களிடத்திலும் பிர்க்குப் பாசிட்டிவ் நிலை 
_ ஏற்படலாம். 

டியூபா்குலின் எனத் முடிவுகள் மாறும் நிலை மிகவும் 
.மூக்கியமானதெனக் கருதப்பட வேண்டும். அதாவது, டியூப் 
லின் நெகட்டிவாய் இருந்தவர்கள், பாசிட்டிவ் ஆகும் நிலை.
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குழந்தைகளும் வயது வந்தவர்களும். சம்பந்தப்பட்ட வரையில்; ' 
க்ஷய: எதிர்ப்புக் சுண்ணோட்டத்துடன் பார்த்தால், டியூபர்குலின்' 
மாறும் நிலை மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்பட 'வேண் 

. டும் என மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள். அவரவர்களின் பொதுச் 

சுகாதாரத் தேக நிலைமையைப் பொறுத்து டியூபர்குலின் மாறி' 
யவா்சள் போதிய தேகப் பயிற்ச பற்றிக் கவனம் செலுத்த. 
வேண்டும். சில சமயங்களில் சுகாதார உணவு முறைகள் பற். 

றிய கவனமும், சில சமயங்களில் ஐ. என். ஹெச். (7.14,17.) 
உதவியால், வேதியிய தடுப்புச் இ௫ச்சை மூறையும் சையா: 
ளப்பட வேண்டும். ட்ட 

டியூபர்குலின் மாறிய நிலையுடன் மு நோய் ஆரம்ப: - 
மாகிவிட்டது என்னும் நிலை ஏற்படுகிற. இதைப், பின் ஊரும். : : 
உதாரணத்தால். விளக்கலாம்: 

நோயாளி ஓ. என். பெண். வயது 74, : குடும்பத்தில். 
க்ஷய நோய் இல்லை. ஐனவரி, 7, 7948 வரை டியூபரா்குலின் 
நெகட்டிவ் ஏறி இறங்கும் காய்ச்சல், பூயின்மை,. சோர்வு.. 
மெலிதல் போன்றவைகளுடன் நோய் ஏப்பிரல் 79, 1948 

இல் ஆரம்பித்தது. (87.1.-29₹0௪.) ஹுமாகுளோபின் 58, 
மொத்தச் சிவப்பணுக்கள் 3.5 மில்லியன்; வெள்ளணுக்கள் 
120,000. இயோசிஜஷோயில் 71%, இளஞ்செல்கள் 75. 5 பகு, 
பட்ட செல்கள் 51%, நிணநீர் வெள்ளணுக்கள் 88%; தனி 
வெள்ளணுக்கள் 4.5%, @. எஸ். ஆர். 80 மி.மீ. 27 மணி 
இருமல் ஜலதோஷம் போன்ற அறிகுறிகள் இல்லை. பிர்கின்: 
ியூபர்குலின் சோதனை மூலம். சருமத்தில் தடிப்புடன் இரண 
மூம் ஏற்பட்டுப் பாசிட்டிவ் ஆன நிலை. நுரையீரல் எக்ஸ்-: 

ரேயில் இரண்டு நோய்க் குவியங்கள். ஒன்று, வல நுரையீரலி” 

லும், மற்றது நிணநீர் முடிச்சிலும் (பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் 

இரு துருவ நிலை) (ஏப்பிரல் 20, 1948, படம்-47), 

இதனுடன் டியூபர்குலின் ' சோதனையின் முக்கியத்துவம் 
முடிந்துவிடவில்லை. பெரிதளவில் உண்டான எலும்புருக்கி நோயு- 
டன் நெகட்டிவாகவும் நோயின் முதல் நிலையில் பாடிட்டிவா 
கவும் இருக்கலாம். நோயின் நிலையை அறிய டியூபர்குலின்: 

எதிர்வினையின் . தரத்தை உபயோட௫க்கலாம். 

கட்டம்மை, இன்புளுவென்ஸா போன்ற சமயங்களில் 
தாற்காலிகமாக நெகட்டிவாய் இருக்கலாம். '. அது போன்று: 
நோய் மிகவும் அதிகமாய்ப் பரவிய நிலையிலும் உடலின் பாது: 
காப்புச் சத்திகள் பயனற்றுப் போவதால், டியூபா்குலின்- 
நெகட்டிவாய் இருக்கலாம்... இந்த நிலைமையில் வைத்தியச்:



  
படம்--37 படிப்படியான டியூபார்குலின் சோதனை: 

(அ) நெகட்டிவ் 

(ஆ) ஓரளவு பா௫ட்டிவ் 
(இ) தீவிரமான பா௫ூட்டிவ்
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சிசிச்சை பலனற்றுப் போகலாம்.. பிர்க் நெகட்டிவ் ..கேசுகளுச்.. 

குச் ச்சை. முறைக்காக டியூபர்குலின் ... உட்செலுத்துவது 

,நல்லதன்று. 

Ae சமயங்களில் நோயால் பாதிக்சகுப்படாதவர்களிலும் 

பமியூபார்குலின் பாசிட்டிவ் நிலை ஏற்படலாம். அதிசுப் பாது 

காப்பு இருக்கும் நிலையில் இந்த மாதிரி நிகழலாம் என அறிஞர் 

இலர் கருதுகின்றனர். இங்கு உட்செலுத்தப்பட்ட டியூபர்குலின் 

அவ்வித வெளி மாறுதலும் இன்றி உடலில் சிதைக்கப்படுகிறது..



6. மருத்துவ-உடற்கூற்று முறைப்படி 
"எலும்புருக்கி நோய்ப் பிரிவுகள் 

அமைப்பியல் ஆராய்ச்சியின் உதவியால் மருத்துவ நிலை: 

களுடன் அமைப்பியல் மாறுபாடுகளை நோயின் பல நிலைகளை 
ஓத்திட்டு எலும்புருக்கி நோயின் பாகுபாடு சோவியத்து: 
யூனியனில் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. உடற்கூற்று அறிகுறி 
களையும் எக்ஸ்-ரே மாற்றங்களையும் ஓத்திட்டுப்பார்த்த பின்னரே 
இந்தப் பாகுபாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது. நோய் அதிகரித்து 
முன்னேறும் நிலையிலும் அது தடைபட்டுச் சீரடையும் நிலை 

யிலும் அதன் தரத்தை அறிய இந்த முறை மிகவும் முக்கிய 
மானது. 7948இல் கூடிய 5ஆம் எலும்புருக்கி நோய் நிபூணர் 
கள் மாநாட்டில் இந்தப் பாகுபாடு அங்கீகரிக்கப்பட்டது. மருத் 

துவ முறைகளுக்கும் நோய் பரவிய நிலைக்கும் முக்கியத்துவம் 

கொடுத்து நுரையீரல் க்ய நிலையை மையமாக வைத்து 

இந்தப் பாகுபாடு செய்யப்பட்டது. 

நுரையீரல் அல்லாத மற்ற க்ஷயத்திற்கும் போதிய பிரதி 
நிதித்துவம். கொடுக்கப்பட்டது. புதிய விவரங்கள் கிடைத்ததும்: 
இந்தப் பாகுபாடு, மாற்றி அமைக்கப்படும். எனினும், எலும்: 
புருக்கி நோயின் மருத்துவ நிலைகளிடையே உள்ள அடிப்படை 
வேறுபாடு அப்படியே இருக்கும். 

முதற்பாகுபாடு பேராசிரியர் எ. ஓய்.ஸ்டென்பர்க்கு 
என்பவரால் வரையப்பட்டு, இரண்டாவது அகில யூனியனின் 
கய எதிர்ப்புக் காங்கிரசால் 1988இல் ஒப்புக்கொள்ளப் 
பட்டது. 

இந்தப் பாகுபாடு நோயின் பல நிலைகளில் பல மருத்துவ 
நிலைகளை அறிவுறுத்தும் (ஊடுருவிய நிலை, சிதைந்த Hee, 
அழிந்த நிலை, நோய் ஒருமுகமான நிலை, பாதிக்கப்பட்ட நுரை 
யீரற்பகுதிகள். ஈடு செய்யப்பட்ட நிலை [முழு ஈடு. ஏ. 
ட ஈடு -- பி. ஈடு செய்யப்படாத நிலை --.. சிர இருமிகளின்'.
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நோய் ஈடு என்பது இரத்த சோதனை முடிவுகள், காய்ச்சல் 
போன்ற எல்லா அறிகுறிகளும் சாதாரண நிலையை அடைவது. 
மத்திம ஈட்டு நிலையில் நோயாளிக்கு மிகக் குறைந்த அளவில் 
களைப்பு, சோர்வு, அதிகமான இ. எஸ். ஆர்., இருநிறமும் 

ஏற்கும் வெள்ளணுக்களின் இடப்புற அசைவு போன்ற எல்லா 

அறிகுறிகளும் குறைந்த அளவில் .ஏற்படுகின்றன. ஈடு செய்யப் 

படாத நிலையில் அதிகமான காய்ச்சல், வியர்வை, பசியின்மை, 
மெலிந்து போதல் போன்றவை நிகழ்கின்றன. 

இந்தத் தத்துவங்கள் எல்லாவற்றையும் இணைத்துக் கீழ்க் 

காணும். அட்டவணை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவற்றில் சில 

மாறுதல்கள் தேவை என்றாலும், இந்த அட்டவணை விரைவில் 

நோயைக் கண்டு பிடிப்பதிலும், மருத்துவமனை உடல் நலத் 

தொடர் நோக்குப் பணியிலும் பிரதானப் பங்கு wong. 

இது இன்று வரை கையாளப்பட்டு வருகிறது. 

ஏ. நுரையீரற்பிரிவுகள் 

பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ். 
மூச்சுக் இளைக்குழல் நிணநீர் முடிச்சுகளின் க்ஷயம் 

இவிர .மிலியரி க்ஷயம் ் 

இவிரமில்லாத நாட்பட்ட நுரையீரல் க்ஷ்யமும் அதன் 

இரத்த . ஒட்ட  வழிப்பரவியதும் 
. நுரையீரல் குவிய க்ஷயம் 

இ
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்
த
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o
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நுரையீரல் ஊடுருவிய க்ஷயம் 

நுரையீரல் கேசிய அழற்சி 

நாட்பட்ட நார்ப்பொருள் --- இரணக்குழி கொண்டது 

நுரையீரல் அரிக்கப்பட்ட நோய் 

.  புளூரா அழற்சி. 
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நோயின் போக்கு 

7. நோயின் போக்கில் பல நிலைகள்: 

(௮). ஊடுருவிய நிலை 
(ஆ) சிதைந்துபடுதல், பரவுதல் 
(இ) அழிந்துபடுதல் 
(ஈ). ஒருமுகமாதல், கால்சியம் படிதல் 

2. நுரையீரலிலே பரவுதலும் ஒரு நிலையில் துங்குதலும் 

ஓவ்வொரு நுரையீரலுக்கும் தனியாக-- (2, 8, 2. 

என்ற பின்னங்களில் குறிப்பு.)



104 ப ........ எழும்புருக்கி நோம்: 

89. ஈடு செய்யப்பட்ட தரம்: 
(௮) (முழு ஈடு செய்யப்பட்டது---&. 0. (ஒரளவு 

ஈடு செய்யப்பட்டது -- ந...) 

(ஆ) (இ) ஈடு செய்யப்படாதது --- Cc. 

4. இருமி நிலை பி. கே. 4, பி. கே.--, பி. கே. % 

5. நீண்டு சுருங்கும். அளவியல் தோற்றம். இ.எப்.-; 

இ. எப்... 

நுரையீரல் அல்லாத மற்ற க்ஷயம் - பிரிவுகள் 

எலும்பு, மூட்டுகளின் க்ஷயம் 

வெளிப்புற நிணநீர் முடிச்சுகளின் ஆயம் 

சர.ம க்ஷயம் 

திரவம் ச௬ுரக்கும் படலங்களின் க்ஷயம் (இதய வெளி 

209, வயிற்று உறுப்பு உறை, பல உறைகளின் 

அழற்சி.) 
மூளை உறை அழற்சி (க்ஷயம்) 

குரல் வளை அழற்சி (க்ஷயம்) 

குடல் க்ஷயம் 

சிறுநீரக, பிறப்பு உறுப்பு மண்டல க்ஷயம் 

மற்ற அங்கங்களின் க்ஷயம். 
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சூருந்தைகளில் நாட்பட்ட க்ஷய நச்சு விளைவு: 

இந்த அட்டவணையைச் சீர்படுத்துவதன் அவசியத்தைக் 

கூழ்க்காணும் விவரங்களை மனத்திலிருத்தினால் உணரலாம். 

அவயவங்களில் க்ஷய விளைவுகளின் நிலைகளைப்பற்றி நன்கு 

தெரிந்துகொள்ள, பிராங்கோகிராபி, டோமோகிராபி போன்ற 

நவீன சோதனை முறைகள் பெரிதும் உதவியிருக்கின்றன. 

மேலும், க்ஷ்யநோயின் விளைவால் ஏற்பட்ட பணி பாழ்பட்ட 

நிலைகளின் தரத்தைப்பற்றியும் நாம் நன்கு தெரிந்துகொண் 

டிருக்கறோம். நுரையீரலின் பல நுண்ணிய பகுதிகளைப்பற்றிய 
இக்காலக் கோட்பாடு நோயின் போக்கின் நோய்க்குறியியல் 
-- உடற்கூற்று உண்மைகள், நோயின் ஆரம்ப அறிகுறிகள், 
டியூப்குலோமா ஆகிய இவைகளைப்பற்றி மருத்துவ முறை 

களைக் கையாளும் போது நினைவிலிருத்திக்கொள்ள வேண்டும். 

நுரையீரல் . அறுவைச் இடிச்சை அஇகமாக உபயோகத்தி 
லிருப்பதாலும், நோய் குணமடைவது அதிகமாக ஏற்படுவ 
தாலும் அறுவைச் சகிச்சை அவசியமா என்பதைக் திட்டவட்ட 
மாகத் இர்மானிப்பதற்கும், நுரையீரலின் பல நுண்ணிய பிரிவு
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களைப் பற்றிய நலீன' அறிவு மிகவும் அவசியமாகும். மூச்சுக் 
.இளைக்குழலின் பல கிளைகளின் அமைப்பையும் தெரிந்துகொள் 

வது மிகவும் அவசியமாகும். நுரையீரலின் ஒவ்வொரு நுண்ணிய 
படிரிவும் அதனதன் ' மூச்சுக். கஇளைக்குழலுடன் இணைந்திருக்கிறது 
என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்... உலகமெங்கும் ஓப்புக் 
.கொள்ளப்பட்டபடி ஒவ்வொரு நுரையீரலும் பத்துச் சிறு 
ஹூச்சுக் இளைக்குமல்களுடன் கூடிய. 20 சிறு பரவுகணாகப் பிரிக்கப் 

பட்டிருக்கிறது. 

அலநுரையீரலின் சிறு owes கிளை க்குழற்பிரிவு? 

மேற்பகுதி: உச்சி, பின் புறம், முன் புறம். 
மத்தியப்பகுதி. வெளி ஒரம், உள் ஓரம். 
இழ்ப்பகுதி: : உச், உள் ஓரம், மூன் புறம், வெளி ஓரம், 

பின் புறம். 

இடநுரையீரலின் சிறு மூச்சுக் கிரக்குழற்பிசிவு 

மேற்பகுதி; உச்சி, பின் புறம், முன் புறம். 
லிங்குலாப்பகுதி: மேலேயுள்ளது, கீழேயுள்ளது... 

தழ்ப்பகுதி; உச்ச, உள் ஓரம், முன் புறம், வெளி ஓரம், 
பின் புறம். 

"நுரையீரல் சிறு பிரிவுகளின் “மாதரி” சிறு மூச்சுக் களைக் 
-குழற்பிரிவுகளைக் காட்டுகிறது. 

ஓவ்வொரு சிறு பிரிவிற்கும் ஒவ்வொரு. சிறு மூச்சுக் 
இளைக்குழலும், அதனுடன் சேர்ந்த. நுரையீரல் தமனியும், இரு 
திரைகளும், ஒரு நரம்பு மண்டலப் பிரிவும் scan. அதன் 
அமைப்பைப் பொறுத்து ஓவ்வொரு நுரையீரலின் சிறு பகுதி 
yb சுதந்தரமாகப் பணி புரியும் ஒர் அங்கமாய்த் இகழ்கிறது. 
நுரையீரலின் சிறு பகுதி அறுவையின் போது ஓவ்வொரு சிறு 
பிரிவின் சிரைகள்யும். அடையாளமாகக் கொண்டு பிரிக்கப்படு என்றது. ் ் 

எனினும், நுரையீரலின் Any பகுஇப்.பிரிவ அறுவைச் சச் 

சையின் போது மாத்திரம் முக்கியமானது அன்று. தோய், 
ட சழச்சுக். இளைக்குழல் வழியாகப் பரவுவது, இத்தகைய இறு 

பிரிவு அமைப்பைப் பொறுத்ததே. இந்த வகையில் இன்னும் 

(போதிய அளவிற்கு தோய்க்குறியியல் - உடற்கூற்றுத் துறை 

பிலும் ஆராய்ச்சித் துறையிலும் - ஆராய்ச்சி செய்யப்பட ' 

். வேண்டும் என்பது தெளிவு, 

இப்போது விவரிக்கப்பட்ட நுரையீர ற்பாகுபாட்டின் 

செயல் முறை உபயோகம், இன்னும் நுரையீரல் மற்ற அங்கங் 

களின் க்ஷூயத்தைப்பற்றி நாம் விவரிக்கும் போது தெரியும்.



  
படம் --. 22, 

மூச்சுக் இளைக்குழலின் சிறு பிரிவின் படம், 

நுரையீரல் பிரிவுகளின் மாதிரி (கோவாக்ஸ், செபக்கு, 
உதவி) 
இட வல நுரையீரல், வல இட நுரையீரல் 

யும் ௦யும் பக்கப் பார்வை. 
௰, மூன் பார்வை. 

நுரையீரல், மூச்சுக் களைக்குழமல் ஆகிய இவைகளின் 
சிறு பிரிவுகளை எண்கள் வரிசையாகக் குறிப்பிடு: 
கின்றன. 
௨3௮: அக்குள் பிரிவு, 
Br > gé Gor அருகே உள்ள மூச்சுக் ககக்குழல்.
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- கெயல் முறையில் முறையான நோய்த்தடுப்பிற்கு வியாதி 
எவ்விதம் எங்கே ஆரம்பமாகிறது என்பது தெரிய வேண்டும்... 
நோய் முதல் திலை பரவிய தன்மையை முதலில் தெரிந்து: 
கொள்ள வேண்டும். பிர்க்கின் டியூபர்குலின் சோதனையாலும், 

அது தவறினால், மாண்டோவின் கரும: இடைசீசோதனை 
யாலும் : , மேற்கூறிய முதல் நில் capes தன்ஸ்ம்மை! அறிய- 

லாம். 

ஆரம்பத்திலேயே குறிப்பிட்டது போல, முதல் நிலை க்ஷய 
நோய்: இளமைப்பிராயத்திலேயே காணப்படுகிறது. குழந்தைப் 
பருவத்தின் மூன்று நான்கு. வயது வரை டியூபர்குலின் பாசிட் 

டிவாய் இருப்பது நோயை அறிவிக்கிறது. வயது ஏற ஏற, 
டியூபர்குலின் பா௫ட்டிவ் நிலை முன்னர் நோய்வாய்ப்பட்ட 
குன்மையைக் குறிக்கிறது. குறிப்பாக, வயது வந்தவார்களிடத் 
திலும் நிறை: இளம்பருவத்தினரிடையிலும்  டி.யூபா்குலின் 

பாசிட்டிவ் என்பது நோய் இப்போதுதான் உண்டாகியிருக்கிறது 
என்பதன்று. குறைந்த டியூபர்குலின் நீர்த்தல்களுக்கு உண்டா 
கும் உடனடியான பா௫ட்டிவ் சரும எதிர்வினை ஒரு தீவிர 
நோய் உருவாட௫ிக்கொண்டிருப்பதை மருத்துவருக்கு அறிவிப்ப: 
துடன், குறிப்பிட்ட ஒரு கேசைத். தீவிரமாகப் பரிசோ தனை 
செய்யச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. 

.... இக்கால ஆராய்ச்சியின் மூலம் முதல் நிலை நோய் அதிக: 
வயது ஆனவர்களிடமும் உண்டாகிறது என்பது தெரிகிறது. 

இது ஒரு வேளை சிறந்த தடுப்பு முறைகளின் குறிப்பான வைத். 
Sug சிகிச்சையின் விளைவாய் இருச்சலாம். 

முந்திய அத்தியாயங்களிலும் : விவரங்களிலும் நோய் 

முதல் நிலை எத்தனை உருவங்களைக் கொண்டிருக்கலாம் என்: 
பதைப் பார்த்தோம். முதல் நிலை க்ஷயத்தின் அமைப்பியற்பகுதி”
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பில் நிணநீர் மண்டலம் பாதிக்கப்பட்டு நிணநீர் .முடிச்சுகளின் . 

கேகயச் சஇதைவும் அத்தகைய முதல் நிலை நோயின் அமிசமே 

என்பதைக் கண்டோம். செயல் முறைப் பழக்கத்துற்குக் Sips 

காணும் அடிப்படைப் பிரிவுகள் வரையறுக்கப்பட வேண்டும்.) 

7. க்ஷயப் பிரைமரி. காம்ப்ளெக்ஸ் (நோய் முதல் நிலை). 

8. க்ஷய நோய் நஞ்சேறிய நிலை (நோய் ஆரம்பமான 
போதும் பின்னரும். இது மார்பு உட்புற நிணநீர் முடிச்சு 
களின் க்ஷயத்துடன் நிணநீர் முடிச்சு மண்டலத்தில் க்ஷய 

மாறுதல்களுடன் இருப்பது. ) 

3. திணநீர் முடிச்சு -- நுரையீரல் பாஇக்கப்பட்ட பிரிவு 
௮௨ இரவநீர் சுரக்கும் படலங்களை -- குறிப்பாகப் புளுராவை 
௮-௨ அழிக்கடி பாதிக்கும் தன்மை. 

மேற்கூறிய ஏதாவது ஒன்று, கூறிப்பாகப் பிரைமரி 
காம்ப்ளெக்ஸ் ஏற்கெனவே விளக்கிய க்ஷய அழற்சி அறிகுறி 
களுடன் [அதாவது (௮) எரிதிமா நோடோசம், (ஆ) பிளெக் 
டின் சகொண்ட இமை இணை ஜவ்வு அழற்சி, (இ) நுரையீரல் 

.அல்லாகு கூயரோக மெடாஸ்டேசுகள்] தோன்றலாம். 

இந்த அறிகுறிகள் உணர்ச்சித் தன்மையின் தீவிர அதி 
கரிப்பையும் இரத்த ஓட்டவழி மெடாஸ்டேசுகள் தோன்றும் 
முூன்னறிவிப்பையும் காட்டுகின்றன. 

பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் 

பல கேசுகளில் முகல் நிலை க்ஷயத்தின் ஒரே அறிகுறி 

டியூபர்குலின் பாடிட்டிவ்' எதிர்வினைதான். அதாவது, டியூ 

பங்கினன் நெகட்டிவாய் இருந்த நிலை ner Beem மாதியது 

தான். 

சில சமயங்களில் கால்சியம் படிந்த குவியத்தை எக்ஸ்-ரே 

மூலம் காண்பதுதான் -- அல்லது நுரையீரல் ஹைலத்தில் அது 
போன்ற பல மாறுதல்களைக் காண்பதுதான் --- பிரைமரி காம்ப் 
.ளெக்ஸின் முதல் அறிகுறியாகும். சல சமயங்களில் இன்புளு : 
'வென்ஸா.. அல்லது நுரையீரல் அழநற்சியின் அறிகுறிகளான 
29௪. வரை காய்ச்சலும் நுரையீரல் நைவை மறைக் 

இன்றது. இங்கு நுரையீரலில் கடினமான மூச்சுடன் சிறிய 
ரால்களும் இருக்கின்றன. இங்கு ஒரு நுரையீரலில் -- குறிப் . 
யாக ஹைலப் பகுதியில் -- நன்றாகப் பரவிய குவிய வெளிப்புற ' 

அழற்சி மாறுதல்கள் எக்ஸ்-ரே மூலம் தெரிகின்றன. இந்த
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மாறுதல்கள் ஏற்பட்டதும் தோயின். இரு துருவங்கள் (நுரை 

யீரல், வெளிக்குத் தெரியாத கானின், நோய்க் குவியம், 

நிணநீர். முடிச்சு) வெளிப்படுகின்றன . பின்னார் ஒரு முகம் 

பட்ட. பிரைமரி 'காம்ப்ளெக்ஸின் இங்குமங்குமான சிறிய அளவு 

அடிச்சுவடுகள் தெரிகின்றன. ன 

, தோயாளி எப். கே. வயது 8. பள்ளிச் சிறுவன். பெற் 

ரோர்களுக்கு எப்போதும் க்ஷயம் இல்லை. இளமைப்பிராயத்திலே 

It வயதில் தட்டம்மை, சுக்குவான், இவப்புக் காய்ச்சல், 

சின்னம்மை முதலியன ஏற்பட்டிருக்கின்றன. 1947 we : 

டோபரில் ஏற்பட்ட தொண்டைப் புண்ணுக்குப் பிறகு 

சோர்வு, பசியின்மை, எடை இழத்தலுடன் காய்ச்சல் 39” செ. 

வரை இரண்டு வாரங்களாக நிலைத்திருந்தன. அப்போது 

இருமலோ சளியோ இல்லை. அதே சமயத்தில் பிர்க்கு “பாசிப் 

டிவ்”? வல நுரையீரலின் உள் ஒரப் பிரிவில் கடினமான மூச்சுத் 

தெரிந்தது. ஜலதோஷம் இல்லை.. குவிய வெளிப்புற அழற்௪ 

யுடன் வல நுரையீரல் கள் ஓரப் பிரிவில் புதிய பிரைமரி 

காம்ப்ளெக்ஸ். எக்ஸ்-ரே மூலம் தெரிந்தது (படம் - 88, ௮. 

சானட்டோரியச் சிச்சை மூலம் பொது நலத்தில் ஒரு 

முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு, வல நுரையீரற்குவிய வெளிப்புற | 

அழற்சி மாறுதல்கள் மறைந்தன. % வருட உடல் நலத் 

தொடர் நோக்கவில் வட்டார. நிணதீர் முடிச்சுகளின் குவிய 

வெளிப்புற மாறுதல்கள் மறைந்து, நுரையீரற்குவியமும் 

கடினமடைந்தது. .(படம்-- 33, ஆ.) 

முடிவு: பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸின் தீங்கற்ற போக்கு, 

பாக்குரிய எதிர்ப்புச் ச்சை இல்லாமலே சுகாதார உணவு 

சதோஷ்ணச் சி௫ச்சை- முறைகளாலேயே நோய் சீரடைந்தது. 

க்ஷய நஞ்சேறிய நிலை: 

இளமைப் பிராயத்துப் பல நோய்கள், - பொதுப்பணி 

பாதிக்கப்பட்ட நிலைகளில் தோன்றுகின்றன. 

பாதிக்கப்பட்ட இந்த நிலைகள் (பசியின்மை, அஜீரணம், 

நரம்புகளின் அதிக உணர்ச்சித் தன்மை, நிலையற்ற உஷ்ண 

நிலை) க்ஷய நஞ்சேறிய விளைவுகளால் உண்டாகின்றன என் 

பதைச் சோவியத்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் நிருணயித்திருக்கிறார் 

கள். இத்தகைய குழந்தைசளைப் பற்றிப் பல விவரங்களை 

அளித்த ஏ. ஏ. கிச்சலின் அபிப்பிராயங்கள் மிகவும் உபயோக 

மானவை.
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இச்சல் கூறியது போல, இந்த இலையில் நோய் உருவாகும் 
இடம், நிணநீர் மண்டலந்தான் (குறிப்பாக மார்பு உட்புற, 

வெளிப்புற நிணநீர் முடிச்சுகளே), பிந்தியவை, ஸ்டெர்னோ' 
மாஸ்டாய்த் தசைக்குப் பின் புறம் தொட்டுப். பார்த்தால், 
தெரிந்துவிடும். முந்தியவை சாதாரண முறைகளில் சுண்டு 
பிடிக்கப்படாவிட்டாலும், முன் புற, பின் புற, பக்கவாட்டு 
-எக்ஸ்-ரேப். படங்கள் மூலம் சகண்டுபிடிக்கப்படலாம். பெரி 
தான மார்பு உட்புற நிணறீர் முடிச்சுகளுடன் வெளி அறிகுறி 
எதுவுமே தெரிவதில்லை. அவை இல்லாதிருக்கும் போது க்ஷ்ய 
நஞ்சேறிய அறிகுறிகளும், வெளிப்படையான டிழூபர்குலின் 
பாடிட்டிவ் நிலையம். பிரதானமாகத் தெரிகின்றன. 

நோய். அகட்புகுந்து. நிலையில் ஏற்படும் ' . பொதுப்பணி 
பாதிக்கப்பட்ட பல... வகைகளை இக்கால ஆராய்ச்சியாளர் 
“இதெளிவாக்கியிருக்கள் நன். இசட். எ. லெபெடுடவா, எ:.ஐ. 

குட்ராயவேட்சாவா, இ. இசட். சேர்கனா போன்றவர்களின் 
கூற்றுப்படி நோய், உட்புகும் நிலையின் போது, பிரைமரி 
காம்ப்ளெக்ஸ் உருவாகும் முன்னரே இரத்த இட்லிய ரவு: 

வது ஏற்படுகிறது. 

க்ஷய நஞ்சேறிய நிலையில் தீவிரமல்லாக இவிரமான நிலை 
களையும், வீரியமான : நிலையையும், நாட்பட்ட  திலையையும் 

நாம் காணலாம். சில சமயங்களில் பொதுவான பணி பாதிக் 
கப்பட்டது. போக, எரிதஇமா நோடோசம், பிளெக்டின் 
கொண்ட இமை இணை mea அழந்சியுடன் கூடிய கய 
அலர்ஜி அறிகுறிகளும். காணப்படும். ் 

சமீபத்தில் ஆஜிரியர் வெளிரி மெலிந்த 12. வயதுடைய 
ஒரு பெண்ணீடம் இந்த நிலையைக் கண்டார். எலும்புருக்கி 
யுடனும் சோகையுடனும் காணப்பட்ட இந்தக் குழந்தையில் 
மிகவும் பெறிய நிணநீர் முடிச்சுகளும் எரிதிமா தோடேோசமும் 
(பெரிய  ஹைறலங்களும் இருத்தன. எரிதிமா : நோடோசம் 

உருவானதலிருந்து உடல் உஷ்ணம் 39° ௦௪. ஆக ஏறியது. 
பொது உதவி முறைகளும் வேதியிய ிூச்சையும் மகடதின் 
சுகாதாரம்' விரைவில் சீரடைய உதவியது , 

ஞூச்சுக் கிளக்குழல் நிணநீர் முடிச்சுகளின் க்ஷய அழற்சி: 
முன்னர்க் . கூறியது போலப் பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் சர 

டைந்து, கால்சிய உப்புப்படிந்த . பிறகும் ஹைல. மீடியாஸ் 
“டைன நிணநீர் முடிச்சுகளில் : ஏற்பட்ட க்ஷய மாறுதல்கள் 
அஇருந்துகொண்டேயிருக்கும். சில சமயங்களில் நோம் பூரண



நுரையீரல் க்ஷ்யத்தின் மருத்துவப் பிரிவுகள் ட 177. 

மாக அமைதியடைந்த பிறகும். இந்த நிலை நிற்கும். இங்குச் 
“சோவியத்து நிபுணா்களால் (ஏ. ஐ. காக்ரமானவ்) விவரிக்கப் 
படும் “மறைந்து இடக்கும் இருமி நிலை! என்ற தத்துவத்தைப் 
பற்றி ஆராய வேண்டியிருக்கிறது. முக்கியமாக இந்தத் 
குத்துவம் உடலின் ஓர் அங்கத்தில் குறிப்பாக நிணநீர் 
முடிச்சில் -க்ஷூயக்கிருமிகள் “வெளிப்புற” அமைதியுடன் கிடக் 
கும் சத்தியைப் பொறுத்திருக்கிறது. இந்த அமைதியான நிலை, 
எதிர்வினையின் அதி தீவிரமான மாறுதல்களால் மாற்றமடைந்து, 
கிருமிகள் அதிக வளர்ச்சி அடைந்து, எண்ணிக்கையில் பெருகி, - 
வளர்ச்சியடையும் அழற்சி மாறுதல்களை உண்டாக்கும். இந்த 
நிலை பல தரப்பட்ட நிணநீர் முடிச்சுக் கூட்டங்களைப் பாதிக்க 
லாம். மூச்சுக். குழல், மூச்சுக் இளைக்குழல், நுரையீரல், 
நிணநீர் முடிச்சுகள். ் ் 

ஹைல மூடிச்சுகளன், நுரையீரற்பகுதியின் இடையே 
உள்ளவை. நுரையீரலிலிருந்து ஒரு, மெல்லிய படலத்தால் 
பிரிக்கப்பட்டிருப்பதால்,அருகிலுள்ள புஞராவும் அதனால் .பாதிக் 
கப்படலாம். பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸின் ஒரு பகுதியும் முதலில் 
அமைதியாய் இருந்த க்ஷய நிணநீர் முடிச்சு அழற்சிகள் மாற்ற 
மடைந்து வளர ஆரம்பித்ததைப் பற்றிக் குறிப்பிட வேண்டும். 
சில சமயங்களில் அமைதியாய்க் கிடந்த நைவுகள் தீவிர 
நிலையடைந்து, நிணநீர் முடிச்சுகளின் உட்புற - வெளிப்புற 
அழற்சியுடன் காணப்படுவதைக் ' குறிப்பிட வேண்டும். பல 
சமயங்களில் நிணநீர் முடிச்சுகள் கேசிய மாறுதல்களால் 

காணப்படுகின்றன. இந்த நிலை பெரிதும் குழந்தைப் பருவத் 

திலேயே காணப்படுகிறது. ஆனால், இந்த நிலை நிறையிளம் 
பருவ நிலையிலும், அபூர்வமாக வயது. வந்தவா்களிடத்திலும் 
காணப்படலாம். 

எக்ஸ்-ரே. மூலம் இரண்டு வகை மாறுதுல்களைம் பாகு 

படுத்தி. அறிகிறோம். 
(2). மிகவும் பெரிய மார்பு. உட்புற நிணநீர் முடிச்சுகள் 

(4) மிகவும் பெரியவையல்லாத கழலை நைவுகள். பல சமயங் 

களில் பாதிக்கப்பட்ட நிணநீர் முடிச்சுகளைச் சுற்றி வெளிப்புறக் 

குவியத்தில் ஊடுருவல் மாறுதல்கள் உண்டாகின்றன... இந்த. 

நிலை. நுரையீரல் இடைப்: புளுராவையும். பாதிக்கலாம். 

மிகப் பெரிதாகக் “கட்டி போல வளர்த்த நிணநீர் 
வியாதிப் பிரிவுகளை வியாதி நிருணயம் செய்வதில் ஒரு சிரம 
wh இராது. (படம்--28). சில சமயங்களில் மிகவும் நுட்ப ்
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மாகச் சோதித்துப் பார்க்க வேண்டியிருக்கும். ஏனெனில், . 
ஹாட்ஜ்கின்ஸ் போன்ற நிணநீர் முடிச்சுப் புற்று நோய்களை: 

க்ஷயத்திலிருந்து பிரித்து அறிய வேண்டும். 

சில நிலைகளில் கூடிய உடல் உஷ்ணம் ஏறி இறங்கும். 
காய்ச்சல் உயர்ந்த இ. எஸ், ஆர். க்ஷ்ய நஞ்சேறியவிளைவுகள்: 
பாசிட்டிவ் டியூபர்குலின் எதிர்வின் போன்றவைகளுடன் கூடி 
க்ஷ்ய மாறுதல்கள் ஏற்படலாம். பல சமயங்களில் பெரிய. 
நிணநீர் முடிச்சுகள், மூச்சுக் இளைக்குழலை அமுக்கி இருமலைத். 
தோற்றுவிக்கின்றன. இந்தச் சூழ்நிலை, மூச்சுக் இளைக்குழல் 
பிரியும் இடத்தில் தோன்றி வளரும் நிணநீர் முடிச்சுகளால்: 
ஏற்படுபவை.  'மற்றச்சமயங்களில் மூச்சுக் கிளைக்குழலின் 
துவாரத்தை: அடைத்து, நுரையீரலின் சிறிய, பெரிய பிரிவு: 
கள் பாதிக்கப்பட்டு, காற்று இல்லாத நிலையை அடைகின்றன. 
ஆசுவே, உதாரணமாக வல நுரையீரலின் “உள் ஓர*ப் பெரிய 

பிரிவின் காற்று இல்லாத நிலை, எக்ஸ்-ரே மூலம் ஒரு 
முக்கோண வடிவமான நிழலுடன் தெரிகிறது. இந்தக் “காற்று 
இல்லாத நிலை' நுரையீரலின் உச்சிப் பாகத்தில் ஏற்படும். 
போது, மேற்புறம் குவிந்து உதரவிதானம் உயர்ந்த நிலையை 

. அடைந்து, வலப்புறமாக மீடியாஸ்டைனம் உள்ளிழுக்கப்பட்டிரும் 

பதை எக்ஸ்-ரே மூலம் காணலாம். நோய்க் குறியியல் - 
உடற்கூற்றுப்படி பெரியவையான ஹைல நிணதீர் முடிச்சுகள் 

சமைக்கப்பட்ட உருளைக் இழங்குகள் போன்று தோற்றமளிக் . 
கும். 

குழ்ந்தைப் பருவத்தில் கண்டபடி இரு புறமுமுள்ள 
நிணநீர் முடிச்சுகளும் பாதிக்கப்படலாம். சல சமயங்களில் 
கே௫ிய நிணநீர் முடிச்சுகளிலிருந்து க்ஷயம் அருகிலுள்ள மூச்சுக் 

களைக்குழலுக்குப் பரவி (படம்---94) மூச்சுக் இளைக்குழலில்: 
துவாரம் உண்டாக்கி, லேனக்கு அறிந்திருந்த ஏ. ஐ. அப்ரிகோ 
சோவ் விவரித்த மூச்சுக் இளைக்குழமல் புரையோடிய நிலை . 

ஏற்படுகிறது. இத்துடன் எப்போதும் மெடாஸ்டேசசம் நுரை 
யீரல் பாதிக்கப்பட்டும், அல்லது கேய மூச்சுக் கிளைக்குழல் 
நுரையீரல் அழற்சியும் ஏற்படலாம். பிராங்கோஸ்கோபி மூலம் 

கண்ட. புரையோடிய மூச்சுக் இளைக்குழல்களின் நோய் compar 
களின் படங்கள் மிசவும் உபயோகமானவை. ் 

மிகவும் பெரியனவாய் இல்லாது சிறிய கழலை போன்ற 
நைவுகள் மறைமூகமாகவே வளர்ந்து, குறைந்த அளவில் க்ஷய 
தஞ்சேறிய விளைவுகளையும் பசியின்மையையும் சோர்வையும். 
குளிர் ஜுர அறிகுறிகளையும் வெளிக்காட்டலாம்.



  
படம் — 33. 

எப். கே.யின் எக்ஸ்-ரேப் படங்கள் 

(௮) .சிகிச்சைக்கு முன்னர் வலநுரையீரலில் பிரைமரி 
(ஆ) காம்ப்ளெக்ஸ். 

சானட்டோரியத்தில் பொதுச் சுகாதார, “உணவு 
சிகிச்சைக்குப் பின்னர்



  

படம் .- 24 

மூச்சுக் இளைக்குழல் சுவர்களின் நைவுகளும் நிணநீர் 

முடிச்சுகளின் க்ஷய நோயும்
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நாட்பட்ட . முதல் நிலை க்ஷயம் 

குழந்தைப் பருவத்தில் தோன்றும் க்ஷய தோய் முதல் 
நிலை அவ்வளவாக வயது வந்தவார்களிடையே தோன்றுவ 

இல்லை. யுத்த காலத்தில் பொதுவாக மக்கள் எதிர்ப்புச் 

சத்தி குறைந்துவிடவே, இந்த நிலை வயது வந்தவர்களிடக் 

திலும் காணப்பட்டது. தவிர, நோயின் மற்றொரு முக்கிய 

மான் நிலையையும் நாம் கவனிக்க வேண்டும். நோய் முதல் 

நிலையின் மூலம் இது விளைந்ததால், நோய் ஏறி இறங்கும் 

தன்மையை அடைந்து,. சல சமயங்களில் தோய் அமைதி 

நிலையை அடைந்து, நாட்பட்ட ஒரு நோயாகிறது. இத்தகைய 

 திலைகளின் அமைப்பியலைச். சோவியத்து நோய்க் குறியியல் 

நிபுணர் வி. டி. ஷ்வைஸ்டர் 'நாட்பட்ட. . முதல் நிலை க்ஷயம்” 

எனக் குறிப்பிட்டார். . அனுபவம் கொண்ட மருத்துவர்கள் 

இத்தகைய நிலையை அடிக்கடி கண்டிருப்பார்கள். மேற்கூறிய 

வற்றைக் கீழ்க்காணும்  உதாரணமூலம் விளக்கலாம்: 

நோயாளி என். என். 77-ஆம். வயதில் (7907) க்ஷய 

ரோகச் சுற்றத்தார். ஒருவருடன் அதிகமாகத் தொடர்பு 

கொண்டதன் விளைவாக, விட்டுவிட்டு வரும் அன்னக்குழல் 

அஜீரண உபாதைகளுடன் மருத்துவரை Aer. LILI sw 

நோய் மீண்டும் மிண்டும் தோன்றவே, குடல் வால் அழற்சிக் 

காக அறுவைச் சி௫ச்சை செய்யப்பட்டார். அஜீர்ண உபாதை 

கள்... தொடர்ந்து: இருந்துகொண்டேயிருந்தன. 1494 2இல் 

82-ஆம் வயதில் அவருக்கு இருமலில் இரத்தம் வெளிப் 

பட்டது. வெளிப்புறச் சோதனைகள் மூலமும் எக்ஸ்-ரேச் 

சோதனைகள் மூலமும், நுரையீரலில் ஒரு மாற்றமும் காணப்பட 

வில்லை. சில சமயங்களில் குறைந்த அளவு காய்ச்சல் ௭ண்டாகி 

வந்தது (37.3° — 94.57 செ.). 1918 ஜூனில் தீவிரமான 

.-மன ௪ஜாச்சல் காரணமாக, இரு தடவை இருமலில் இரத்தம் 

வெளிப்பட்டது. இப்போது இடநுரையீரலில் ஹைலத்தைச் 

சுற்றி ஒரு நிழல் எக்ஸ்-ரே மூலம் காணப்பட்டது. பிர்க்குச் . 

சோதனை பாூட்டிவாய் இருந்தது. சளியில் இரு முறை க்ஷயக் 

இருமி காணப்பட்டது. நோயாளி சானட்டோரியத்தில் 8 

மாதங்களைக் கழித்தார். 

1974இல் . இருமல் மூலம் க்ஷயக்கிருமி கலந்த 

கேசிய : அழிவு கொண்ட துகள்களை வெளிக்கொணர்ந்தார், 

பிறகு நல்ல சுகம் கண்டு: மீண்டும் தமது வேலைக்குப் போய்க் 

இருமியில்லாத நிலையில். சீரடைந்து. மாற்றங்களுடன் : காணப் 

பட்டார். இரத்தத்தில் ஒரு. மாறுதலும் இல்லை. 1915. முதல் 

எ. நோடி
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7950 வரை முதல் நிலை ஹைல, மூச்சுக் களைக்குழல் புரை 
யோடிய நோயிலிருந்து பூரணச் சுகமடைந்தார். இடநுரை 
பீரலின் ஹைல வட்டாரத்தில் சில ரால்கள் இருப்பது ‘vO gs’ 
மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ் 

7950இல் ஓயாத வேலையின் விளைவாக இன்புளூ 
வென்சா எனத் தவறாகக் கருதிய நுரையீரல் அழற்சி, அதே 
பக்கத்தில் உண்டாகியது. இப்போது மீண்டும் 28” செ. வரை 
காய்ச்சல் உண்டாகி, இருமலில் இரத்தம் வெளிப்பட்டு, 
மீண்டும் நோய் நிலையை அடைந்தார். 60 .கஇராம்கள், 

ஸ்ட்ரெப்டோமைனுக்குப் பிறகு நுரையீரல் மாறுகுல்கள் 
பூரணச் சூசுமடைந்தன. 1951இல் மீண்டும் நுரையீரல் ஊடுரு 
வலுடன் நுரையீரல் சதைந்து போன நிலை ஏற்பட்டது. 

சானட்டோரியத்தில் 38% மாதங்கள் தங்கி, நோய்க் குவிய 
வெளிப்புற அழற்சி குறைந்து, நல்ல நிலையை அடைந்தார்; 
க்ஷ்யக் இருமி காணப்படவில்லை. 1958 - 89இல் மருத்துவ 
முறைப்படி. பூரணக் குணம் அடைந்தார். காலர் எலும்புக்கு 

இடையே உள்ள நோய்க்குவியம் சடினமடைந்து, மூச்சுக் 
இளைக்குழல் பெரிதான நிலையை அடைந்தார். 

வயது வந்தவார்களிடம் சில சமயங்களில் காணப்படும் 
“இந்த நிலையை டி. பி. ஷ்வைட்ஸா், ஏ. ஐ. ஸ்ட்ராகாவ், கே.ஏ. 
டேலி போன்றவர்கள், : நோய்க் குறியியல் - உடற்கூற்று 
ஆராய்ச்சியின்படி. கண்டறிந்தார்கள். இங்கு தோயின் வளர்ச்சி, 

மார்பு உட்புற நிணநீர் முடிச்சுகளிலும் நுரையீரல்களிலும் 
ஏற்படும் முதல் நிலை மாறுதல்களுடன் காணப்பட்டது. 

நோய் நிருணயம்: 'பாசிட்டிவ் டியூபார்குலினு டன் 
மார்பு உட்புற நிணநீர் முடிச்சுகளில் மாறுதல்கள் .ஏற்படுகின் 
றன என்பதை நாம் ஏற்கெனவே விவரித்திருச்கின்றோம். 
அளவிடப்பட்ட பிர்க்கின் சரும சோதனைதான் அதிகமாக 

வழக்கத்திலிருப்பது. தோட்பட்டை எனும்புகளுக்கிடையே 
குட்டிப் பார்த்தால், க்ஷய மூச்சுக் கிளைக்குழல் ' நிணநீர் 
முடிச்சுகள் பெரியனவாய் இருப்பதை அறியலாம். ஆனால், 

இது மிகவும் அபூர்வம். மூச்சுக்குழலின் பக்கத்திலுள்ள நிண 
தீர் முடிச்சுகள் பெரியனவாய் இருந்தால், தட்டிப் பார்க்கும் 
போது இடப்புறத்தில் விலா எலும்பின் முதல் .இடைவெளி 
யில் மந்தமான சத்தம் உண்டாவதை ஆரியர் கண்டிருக் 
இிறார். சிறிது இருமியவுடன் .சிறிய ஈரமான ரால்கள் பின் 
புறத்திலிருந்து ஹைலத்தைச் சுற்றிக் கேட்கலாம். அபூர்வமாக 

“ஸ்டெத்” மூலம் புளுரா உராயும். சத்தத்தையும் கேட்கலாம்.
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எக்ஸ்-ரேப் பரிசோதனைகள் உருவானதிலிருந்து கொரான் 

யின் முதுகெலும்பை நேரடியாக தட்டிப் பார்க்கும் முறையும் 

ழூ. எஸ்பைனின் பிராங்கோ போனியும் அவ்வளவாகக் 

கையாளப்படுவதில்லை. 

எக்ஸ்-ரே மூலம் கீழ்க்காணுமாறு சோதிக்க வேண்டும்: 

1. பல கோணங்களில் எக்ஸ்-ரே (புரேசோராவ்) 

2. முன் புறமிருந்து பின் புறச் சோதனை 
3... பக்கவாட்டுச் சோதனை 

முன் புறமிருந்து பின் புறம் எடுக்கும் எக்ஸ்-ரேயில் 
இருதயம் மறைப்பதால் நன்கு தெரியாத பின் புற மீடி 
யாஸ்டைன் நிணநீர் முடிச்சுகள், பக்கவாட்டுப் படம் மூலம் 
நன்றாகத் தெரியும் (படம்--28). 

மேலும், வழக்கமான எக்ஸ்-ரே மூழைப்படி தெரியாத 
நுரையீரற்பெரும்்பிரிவிடை உள்ள புஞரா அழற்சியின் நிழல் 
கள் பக்கவாட்டுப் படப்பிடிப்பின் மூலம் நன்கு தெரியும். 

் நுரையீரலின் உள்ளே . ஏற்படும் நிணநீர் மூடிச்சின் 

வெளிப்புற அழற்சி வழக்கமாக எடுக்கப்படும் படத்தின் மூலம் 
நன்கு தெரியும். இந்த அழற்சி பொதுச் சிகிச்சை மூலமும் 
வேதியிய சிகிச்சை மூலமும் நன்கு சீரடையும். 

நிணநீர் முடிச்சு க்ஷயத்தில் ஏற்படும் . காலர் எலும் 

"பிற்கும் ஹைலத்திற்குமிடையே ஹைலத்திலிருத்து வெளிப்புற 
மாகப் பரவும் இழை போன்ற ஒட்டுப் பொருள்கள் எக்ஸ்-ரே 
மூலம் தெரிவதையும் குறிப்பிட வேண்டும். இதையே நிணநீர்க் 

- குழல் அழற்சி என்கிறோம் (ஷ்டெப்கோ). 

வகைப்படுத்தி நோயை நிருணயித்தல்: 

குழந்தைகள் பா௫ிட்டிவ் டியூபர்குலின் முடிவுடனும் சிறப் 
பிற்குரிய நோய் நஞ்சேறிய அறிகுறிகளுடனும் காணப்பட்டால், 
வியாதி நிருணயம் சிரமமன்று. வெளிப்புற நிணநீர் முடிச்சு 
களைப் பாதிக்கும் மற்ற நோய்களையும் நினைவிற்கொள்ள 
வேண்டும். வயது வந்தவர்களிடத்தில் நிணநீர் முடிச்சுகளைப் 
பாதிக்கும் புற்று நோயையும் நினைவிலிருத்திக்கொள்ள வேண் 

டும். இது பெரும்பாலும் வயது வந்தவர்களிடையே காணப் 
படுகிறது. மீடியாஸ்டைன் நிணநீர் முடிச்சுகள் பாதிக்கப்படு 
வதைப் பொறுத்து வலியும் மூச்சு விடுதலில் சிரமமும் ஏ.ற்படும்.
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ஹைலம் 'கடினமடைவது, நியூமோகோனியோசிலும் ஏற் 
படலாம் என்பதை நினைவிலிருத்திக்கொள்ள லேண்டும். நுரை - 

wre Ors ஓட்டத் தேக்கத்தின் போதும் போயக்கின் சார் - 

காய்டோசிஸ் நோயிலும் இந்த மாறுதல்கள் உண்டாகின்றன 

என்பதையும்: நினைவில் கொள்ள வேண்டும் (அத்தியாயம்--.9, 

நுரையீரல் க்ஷய வியாதி நிருணயம்). 

உணவு சுகாதார முறைகள் மூலமே சிசிச்சை செய்ய 
லாம். நோய். முற்றிய நிலையில் தொடர்ந்து வேதியிய சிகிச்சை 

யுடன் சானட்டோரியச் சிச்சையும் செய்யப்பட வேண்டும். 

இரத்த ஓட்ட வழிப் பரவுதல்: ் 
க்ஷய நோயின் தீவிர நிலைமையிலும் நாட்பட்ட வகை 

யிலும் இரத்த. ஓட்ட வழிப் பரவுவதுதான் அதிகமாக நடக் 
கும் நிகழ்ச்சியாகும். குறிப்பிட்ட ஓர் இடத்தில் தல நோய் 
எழுச்சியிலிருந்து இரண்டு நுரையீரல்களைப் பாதிக்கும் நிகழ்ச்சி 
வரை எது வேண்டுமானாலும் நிகழலாம். நாட்பட்ட அல்லது 

இவிர மிலியரி க்ஷயமும் ஏற்படலாம். கு 

உடலின் எந்தப் பகுதியிலுமுள்ள கேசியக் குவியத்திலிருந்து 

ஆய நோய் பரவலாம் (1178ஆம் பக்க அட்டவணையைப் பார்க்க]. 

பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸில் பாதிக்கப்பட்ட நிணநீர் முடிச்சு 

களின் .-குணமடையாத குவியத்திலிருந்து திரவ நிலை அசைந்த 
கேசியப் பொருளிலிருந்து க்ஷ்யக் இருமி, நிணநீர் ஓட்டம் 

வழியாக மார்பு நிணநீர் நாளத்தை அடைந்து, பின்பு இருதய 

் வலப்புறத்தை அடைந்து, சிரைகள் வழியாகப் பரவுகிறது. : 
இந்த வழியில் நுரையீரலில் தனியான நோய்க் குவியம் 
ஏற்படலாம். எண்ணிக்கையில் அதிகமான க்ஷயக்கிருமிகள் 

இரத்தநாளத்தை அரித்துவிடும் போது சில கிருமிகள் நுரையீரல் 
தந்துககளை ஊடுருவி, இரத்த மண்டலத்தை அடைகின்றன; 

நுரையீரற்சிரைகளை அரித்து, இருதய இடப்புறத்தை 
அடைந்து, உடலின் எல்லா அவயவங்களுக்கும் போகின்றன. . 

மீண்டும் மீண்டும் கிருமிகள் இரத்த ஓட்டத்தை அடைந்து 
அவைகளின். எண்ணிக்கை குறையாமல் இருந்துகொண்டிருப்பது 

உண்மையாகும். 38.5% நோயாளிகளின். இரத்தத்திலிருந்து 

தனி வளர்ச்சி ஊடு பொருள்கள் மூலம் கஇருமிகளைப் பிரித் 

தெடுக்க லோவன்-ஸ்டீனால் முடிந்தது. . இந்த விகிதம். மிகவும் 
அதிகமாய். இருந்தாலும், க்ஷயக்கிருமி இரத்தத்தில் இருக்கிறது 
என்பது நாம் கண்டறிந்த உண்மையாகும். . இரத்தத்தில் 

க்ஷயக்கிருமிகள். இருப்பதால் மாத்திரம் இரத்த ஓட்டவழி :
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க்யத்தகை உண்டாக்க முடியாது என்பதை நினைவிலிருத்திக் 
கொள்ள வேண்டும். மிக அதிக அளவில் கிருமிகள் உட் 
புகுந்த நிலை தவிர, நோய் உண்டாவது எதிர்ப்புச் சத்தி 

குறைந்து போன சூழ்நிலைகளையும் பொறுத்திருக்கிறது. தீவிர 
மான  ௬ணார்ச்சிகத் தன்மையுடன் அலர்ஜியும் இருக்கிறது 
என்பதை நினைவில் வைத்துக்கொண்டால், இது தெளிவாக 
விளங்கும். , . 

நோய்க்குறியியல் -- உடற்கூற்று வல்லுநர்கள் 30-40% 
வரையில் வளரும் க்ஷய -நைவுகள் எல்லாமே இரத்த ஓட்ட 
வழி வந்தவை. என 'நம்புகின்றார்கள். மருத்துவருக்கு நுரை 

-மீரலின் பரவலான ஸ்நவுகளும் நுரையீரல் அல்லாத உறுப்பு 
களான கண்களின் நைவுகள், எரிதீமா நோடோசம், எலும்பு 

களின் நைவுகள் போன்ற மெடாஸ்டேசுகளும் இரத்த ஓட்ட 
வழி நோய் பரவியதற்குப் போதிய சான்றாகும். ஒரு எக்ஸ்-ரே 
படம் சரியாகக் கணிக்கப்பட்டால், இரு புறமும் பாதிக்கப். 
பட்டு இருந்தால், அநேகமாக அது இரத்த. ஒட்ட வழிப் பரவி. 

ag ors திடமாகக் கூறலாம். . 

பின் வரும் அட்டவணை நுரையீரல் இரத்த மண்டலத் 

திலும் பொது இரத்த மண்டலத்திலும் இரத்த ஓட்ட வழி 
யில் தோய் பரவுவதை விளக்குகிறது. 

(ம). பொதுவாகப் பரவிய இவிர மிலியரி க்ஷயம்---ஒரு 

தினி நிலை டக, 

(2) இரத்த ஒட்ட வழிப் பரவிய நாட்பட்ட “நிலை. 
இதில் நுரையீரல் - இரத்த மண்டலமும் பொது இரத்த 
மண்டலமும் மீண்டும் மீண்டும் மெடாஸ்டேசுகளால் பாதிக்கப் 

படலாம். 

- இந்தப் பிரிவுகளில் திரவத்துடன் கூடிய புளுரா அழற்சியோ 

அல்லது இரவமற்ற புஞரா அழற்சியோ உண்டாகலாம். 

(3) பல சமயங்களில் எச்ஸ்-ரேப் படம், சிறிய. பரவ 

லான கழலைகளைக் காண்பிக்கிறது. இவை உருவாவதற்கு: முன் 
னரே சோர்வு, களைப்பு, தூக்கமின்மை, அதிக நாடித் துடிப்பு 
உண்டாகியிருக்க வேண்டும். உடல் உஷ்ணம் அதிகமான 
அளவு கூடுவதேயில்லை. முன்னர்க் கூறியது போல, மட்டுப் 
பட்டுக் இடந்த நோய்க்குவியம் தூண்டப்படுவதால், நோய் 

பரவும் நிலை உண்டாகலாம். (அட்டவணை அடுத்த பக்கத்தில் 

காண்க.)
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- இரத்த ஒட்ட வழிப் பரவிய ஷயம் 
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மூதல் நிலைக் குவியம் 
  

  

    

  

  

் . நுரையீரல் அல்லாத 
கேசிய நுரையீரல் | ade Bow fa பகுதிகளின் 

| * கேசிய நிலை 

y 
ஏ] கிருமிகள். இரத்த 

3] ஒட்டத்தில் |S 
நுரையீரல். பரவிய நில் de அ இருகும் 
ஓட்டம் (வலப்பக்கம்) இரத்த ஒட்டம் 

(இடப்பக்கம் 
இரத்த ஓட்டவழிப் பரவிய 

நுரையீரல் க்ஷயம் (தீங்கற் 
றது பெரும்பாலும் உச்சியில்) 

திரவத்துடன் கூடிய புளுரா 
அழற்சியுடன் கூடிய இரத்த 

- ஓட்ட வழி நுரையீரல் க்ஷயம். 

குறைந்த அளவில் பரவியது. 

திணதீர் மூடிச்சு-- இரத்த 
ஓட்டவழிப் பரவிய நுரையீரல் 
க்ஷயம். கடினமடைந்துவிடு 
குல். பரவி வரும் இரத்த 

- ஓட்டவழி நாட்பட்ட நுரை 
யீரல் க்ஷயம் (மீண்டும் மீண் 

_ டும் உண்டாவது)   
v 

பிரைமரி தாம்ப்ளெக்ஸின் பகு 
திகள். 

(1) எரீதிமா தோடோசம், - 
(2) பிளெக்டின் கொண்ட 
இமை இணை ஜவ்வின் அழற்சி, 
நுரையீரல் அல்லாத மற்ற 
அவயவங்களின் க்ஷயம், (a) 
அமைதியான, மட்டுப்பட்ட 
நுரையீரல் நைவுகள். எலும்பு 
மூட்டுகள் வயிற்று உறுப்பு உள் 
உறை, (5) தீவிர நுரையீரல் 
க்ஷயம். நாட்பட்டுப் பரவிய 
க்ஷயம், 

பொதுவான அதி தீவிர மிலியரி க்ஷயம். 
இமை விளைவித்துப் பரவும் நிலை, 

  

தீவிர மிலியரி க்ஷமம்; 

நோய் முதல் நிலையிலும் பிந்திய நிலையிலும் இரத்த 
ஓட்ட வழி நோய் பரவுவதற்குச் சிறந்த உதாரணம் அதி 
தீவிர 
குழந்தைப் பருவத்திலும் 

மிலியரி க்ஷயமாகும், இந்த நோய் 
நிறையிளம்பருவத்திலும் 

பெரும்பாலும் 
தோன்ற 

லாம். இது 59” முதல் 40” ௪. வரை-ஏறி இறங்கும். அதிகக் 
காய்ச்சலும் அதிகரித்து வரும் மூச்சு விடும் சிரமமும் சையனோ 
ஸிஸம், நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டதாகக் காட்டுகின்றன.
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.. எனினும், வளரும் குறைந்த அளவு டியூபர்கிள்கள் நுரையீரலை 
“மட்டும் பாதிக்காமல், மூளை உறை உள்ளிட்ட எல்லா அங்கங் 
களையும் பாதித்து, நோயடையச் செய்கிறது. மூளை உறையில் 
"தீவிரமான குவியங்கள் ஏற்பட்டு, கய மூளை உறை அழற்சி 
ஏற்படுகிறது. பல தரப்பட்ட அங்கங்களில் ஏற்படும் டியூபர் 
கள்களின் எண்ணிக்கையும் வடிவமும் பல தரப்பட்டவை. 
நுரையீரல்களில் ஒரே மாதிரியாக எங்கும். : டி.யூபார்கிள்கள் 
பரவிக் கடக்கின்றன. நுரையீரலின் உச்சியிலிருந்து HY. வரை 

அவற்றின் அளவு இிறிதாகிக்கொண்டே வருகின்றது. நுரை 
யீரலின் உச்சியிலுள்ள சிறு பிரிவுகள் அதிகமாகப் பாதிக்கப்படு 
கின்றன. இது புற்று தோய் நியூமோகோனியோசிளிலிருந்து 

மாறுபட்டது. 

மருத்துவ முறைப்படி நாம் மூன்று வசைகளைப் பிரித் 
குறியலாம். 

1. டைபாய்டு வகை : 

8. மூளை உறை. பாதிக்கப்பட்ட நிலை 
3. பெரிதளவில் நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்ட நிலை 

் சோர்வு அதிகமான உஷ்ண நிலை, அதிகமான வியர்வை, 

அதிகமாகசிக்கொண்டேயிருக்கும் மூச்சு விடச் சிரமம், அதிக 

நாடித் துடிப்புப் போன்றவைகளுடன் ஆரம்பிக்கலாம். சில 
சமயங்களில் நோய் ஆரம்பம் மிகவும் இ.டீரென்று ஏற்படும். 
டைபாய்டு காய்ச்சலில் நாடித்துடிப்பு மிகவும் குறைவாய் 

இருக்கும் என்பதை நினைவிலிருத்திக்கொள்ள வேண்டும். தன் 

உணர்வு அடிக்கடி பாதிக்கப்படுகிறது. ஆரம்ப நிலையில் வெளிப் 

புறச் சோதனைகளும் எக்ஸ்-ரேச் சோதனைகளும் நுரையீரலில் 
எந்த நோய்க்குறியியலையும் காட்டாது. ஆனால், பின்னா் 

இதனுடன் விளைந்த மூச்சுச் சிற்றறைகள் பெரியவான நிலையில் 

கட்டிப் பார்க்கும்போது ஒரு கம்பீரத் தொனி கேட்கப்படும். 

அறிய ஈரமான ரால்களை, ‘ws’ மூலம் நாம் கேட்சு 

இயலும். இந்த நிலையில் எக்ஸ்-ரேப்படம் எடுக்கப்பட்டால், 

பெரிதும் பரவிய நுண்ணிய குவியங்கள் நுரையீரலில் காணப் 

படும். எக்ஸ்-ரேப் படம் பனிப்புயல் போன்று காட்சியளிக்கும். 
இந்த நிலையில் மூச்சு விடச் சிரமமும் சையனோசிசும் ஏற்பட 
லாம். இரத்தம் பரிசோதிக்கப்பட்டால், வெள்ளணுக்கள் மிகவும் 

குறைந்தும், குறிப்பாக அதி தீவிர நஞ்சேறிய விளைவைக் 
குறிக்கும் நிணநீர் வெள்ளணுக்கள் குறைந்தும், இயோசினோ 
பில்கள் குறைந்தும் காணப்படும். டையசோ எதிர்வினை நெகட் 
டிவாய் இருக்கும். 75% கேசுகளில் கண்களின் விழித்திரை
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மையம் சோதிக்கப்பட்டால், சாம்பல்-வெள்ளை திறமான: 

அல்லது மஞ்சள் - வெள்ளை நிறமான வட்டம் அல்லது நீண்ட : 

புள்ளிகள் கண்ணுக்குத் தெரியும். இவைகளே கருநிறப் பட 

லத்திலுள்ள டியூபர்கிள்கள். டியூபர்குலின் சோதனை நெகட்டி' 

வாய் இருக்கும். மண்ணீரல் பெரிதாய் இருக்கும். 

நோய் நிருணயம் : அதிகமாகப் பாதிக்கப்பட்ட பொது 

உடல் நிலையும், அதிகக் காய்ச்சலும், மூச்சு. விடச் . சிரமமும், 

சையனோூகம், எக்ஸ்-ரே மூலம் எண்ட அறிகுறிகளும் வியாதி 

நிருணயத்திற்பெரிதும் உதவுகின்றன. மார்பு உட்புற Bove Bir 

முடிச்சுகளிலோ லிங்குலாவிலோ ஏற்கெனவே தெரிந்த நோய்க் : 

குவியமும் இருந்துவிட்டால், நோய் நிருணயம் இலகுவாவிடும். 

வகைப்படுத்தி நோயை நிருணயித்தல் : டைபாய்டு காய்ச் 

சலில் *“வைடால் சோதனை பாூட்டிவ்' ஆகவும், மூச்சு 

மண்டலத்திலும் இரத்த ஓட்ட மண்டலத்திலும் மூச்சு விடச் 

இரமமூம், சையனோ?ிஸ் போன்றவைகள் இல்லாமலும், நாடித் 

துடிப்புக் குறைவாகவும் இருக்கும். புற்றுநோயில் வலி அதிகமாய் 

இருப்பதுடன் காய்ச்சல் இல்லாமலும் இருக்கும். 

இவிர மிலியரி க்ஷயத்தில் மூளை உறை பாதிக்கப்படுவது 

அடிக்கடி நிகழ்கிறது. 
சிகிச்சை : கூட்டு வேதியிய இச்சையால் பல நாள்களில் 

நோய் நிலை பெரிதும் மாற்றமடைகறது. உபயோகிக்கப்படும் 

முக்கிய மருந்துகளாவன: ஸ்ட்ரெப்டோமைசின், திவாசிட், பி. 

ஏ.எஸ். பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு தீராத நோய் என்று கருதப் 

பட்ட ஒன்று, இப்போது ஆரம்பத்தில் வியாதி நிருணயம் செய் 

யப்பட்டுத் இவிரச் ச௫ச்சை செய்யப்பட்டால், நோய் பூரணக் 

குணமடைய வழி இருக்கிறது. &ழ்க்காணும் உதாரணத்தைப் 

பாருங்கள்: 

நோயாளி டி. பெண். வயது 20. . 1951 மே மாதம், 

களைப்பு, சோர்வு, இருமல், சளி, இரவில் வியர்வை, எடை 

இழத்தல் போன்றவைகளுடன் நோய் ஆரம்பமாகியது. க்ஷய 

நோயாளியுடன் நெருங்கிப் பழகவில்லை. அப்போது எக்ஸ்-ரே 
யில் ஓர் அறிகுறியும் தெரியவில்லை. இருதயம் நல்ல நிலையில் 
இருந்தது. உடலின் நலம் பெரிதும் பாதிக்சப்பட்டது. 1957, 
ஜுன், 15-ஆம் தேதி, காய்ச்சல் 40” செ., மூச்சு விடச் 
சிரமம், களைப்பு. 

நோய் நிருணயம் : மிலியரி நுரையீரல் நோயும் இருதய 

உறை அழற்சியும். நோயாளி ஜூன் 23-ஆம் தேத மருத்துவ 
மனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாள்,



  

நோயாளி டி.யின் எச்ஸ்-ரேப் படங்கள் 
— 9H இவிர மிலியரி க்ஷயம் -- மூளை 

க்ஷய அழற்சி இதய வெளிஉறை அழற்சி, 

(சிகிச்சைக்கு முன்னர்.) 

  

படம் --. 46. 

அதே படம் -- இடிச்சைக்குப் பின்னர்



  
எஞ்சிய மாற்றங்கள். கால்சியம் படிந்த நிலை. 
க்ஷய மூளை அழமற்சிக்குப்பின் குழந்தையின் நிலை.
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- மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படும் போது : பொது 

உடல் நிலை மிகவும் மோசமாயிருந்தது. உடல் உஷ்ணம் 40” செ. 

சருமம் வெளிரி இருந்தது. எலும்புருக்கி நிலை ஈர அடர்ப் 

படலத்தில் சையனோ9ிஸ். விரல் நுனிகளிலும் சையனோசிஸ். 

ரம மூச்சு: (ஒரு நிமிடத்திற்கு 36 மூச்சுகள்]. 

இருதயம் : இரு பக்கமும் பெரிதான நிலை இருதய விட்டம் 

20 மி.மீ.இருதயத் தொனிகள் மந்தமான நிலை. இரு நுரையீரல் 

களிலும் பல தரப்பட்ட ரால்களுடன் கடினமான மூச்சு. சளியில் 

க்ஷயக்கிருமியும். விரிந்து சுருங்கும் இழை தார்களும் இருந்தன. 

இரத்தம் 2 ஹுமாகுலோபின் 59%. வெள்ளணுக்கள், 8500. 

இளஞ்செல்கள் '7%.. பின்னப்பட்ட செல்கள் 68%. நிணநீர் 

வெள்ளணு 20%. தனி வெள்ளணு 88%. இ.எஸ். ஆர். 

46 மி. மீ./ம மணி. 

ஜூன் 28ஆற். தேதி எக்ஸ்-ரேப்படம் 2 எல்லாப் 

பக்கங்களிலும் பெரிதான இருதயம், நிழல் நன்கு வரையறுச் 

-சுப்பட்டிருக்கிறது. விட்டம் 18 Ge. மீ... 

் மீடியாஸ்டைன நிழல் : இது இரவம் சொரியும் இதயவெளி 

உறை அழற்சியைக் காண்பிக்கிறது. ஊசி முனை போன்ற 

டியூபர்கிள்களால் எக்ஸ்-ரேப்படம் நிறைந்திருக்கிறது” (படம்- 

35.) 

அனுமதிக்கப்பட்டவுடனே Foor வழியாக ஸ்ட்ரெப்டோமை 

சன்.0.5 கிராம். ஒரு நாளுக்கு இரண்டு தடவையாக ஸ்ட்ரெப்டோ 

மைசின் செலுத்தப்பட்டது. பிராணவாயுவும் கொடுக்கப்பட்டது. 

70ஆம் நாள் மூளை உறை பாதிக்கப்பட்ட அறிகுறி தோன்றியது. 

தண்டு வ. நீரைச் சோதித்துப் பார்த்ததில் மூளை உறை 

க்ஷய: நோய் 'நிருணயமானது. புரதம் 0.03%. செல்கள் 

£73/க.மி.மீ. பாண்டி சோதனை 14. சர்க்கரைப்பொருள் 

81 மி. இ.%. அடுத்த நாளே. பின் மண்டை எலும்பு வழியாக 

ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் செலுத்தப்பட்டது. அதனுடனே தினத் 

தோறும் பி.ஏ.எஸ். 6 கிராம் கொடுக்கப்பட்டது. மூளை உறை 

அழற்சி இருந்தும், இருதயத்திலும் நுரையீரலிலும் நல்ல 
மாற்றம் காணப்பட்டது. ~ . 

அடுத்த 10 மாதங்களில் 725 இராம் ஸ்ட்ரெப்டோமை 

ன் கொடுக்கப்பட்டது. பின் மண்டை எலும்பு வழியாக 

65 கஊெளும், 1,600 இராம்- பி.ஏ.எஸ்ஸும் கொடுச்சப் 

பட்டன. சிகிச்சைக்குப் பிறகு உடல் நலம் , பெரிதும் மூன்
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னேற்றமடைந்தது. நுரையீரற்குவியம் பூரணமாக மறைந்து 

விட்டது (படம்-- 49.) 

மருத்துவமனையை விட்டுப் போகும் போது நோயாளியின் 

நரம்பு, மூச்சு, இரத்த ஓட்ட மண்டலங்கள் நல்ல நிலையி 

லேயே இருந்தன. 

அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகள், உடல்: நலம் தொடர் 
நோக்கலில் நோயாளி பூரணக் குணத்துடனே இருந்து நன்றாக 

வேலையும் செய்து வந்தார். 

முடிவு : மிலியரி க்ஷய நோய் இதய உறை அழற்சி, மூளை 

உறை அழற்9--- பல தாள்கள் வரை கொடுக்கப்பட்ட பாக் 

டீரியா எதிர்ப்புச் சி௫ச்சையால், பூரணக் குணமடைந்த நிலை. 

க்ஷய மூளை உறை அழற்சி 2 

பல தடவைகளில் மூளை உறை பாதிக்கப்படுவது உடனே 

தெரிவதில்லை. சோர்வு, களைப்பு, பசியின்மை போன்ற முன்னறி 

விப்புகுளுடனே மூளை உறை அழற்சியின் அறிகுறிகள் தோன்று 

இன்றன. பின் கழுத்தின் விறைப்புடனும் கொனிக்கு அறிகுறி 

யுடனும் தசை நாண் அனிச்சைச் செயல்கள் அதிகமான 

- முறையில் தாங்க முடியாத தலை வலி ஏற்படுகிறது. : பல சமயங் 

களில் பொதுவான மிலியரி க்ஷயம் இருப்பது நோய் நிருணயத் 

இற்குப் பெரிதும் உதவியாய் இருக்கிறது. கபால நரம்புகள் 

பாதிக்கப்படுவதால், (6ம், 7ம்) செயலிழந்த வாத நோய் 

உண்டாகிறது. மூளை உறை க்ஷய அழற்சி சந்தேகமாய் இருந் 

தால், தண்டுவடத் துளைத்தல் சோதனை செய்யப்படுகிறது. 

நோயின் தீவிர நிலையில் நரம்பு செல்களின் சுரக்கும் இரவ 

மாகவும் பிளாஸ்மாவின் று துகள்களாகப் பிரிக்கப்பட்ட ஒரு 

இரவமாகவும் கருதப்படும்.. தண்டு வடநீர் ஒளி புகும் 

தன்மை வாய்ந்ததாயும் கொஞ்சம். கலங்கியும் அதிக 

அழுத்தத்துடன் கூடியதாயம் அதிக நேரம் நிலையாக வைத் 

இருந்தால், ஒரு படலம் படிந்துவிடும் தன்மை வாய்ந்ததாபயும் 
இருக்கிறது. பல சமயங்களில் அதில் க்ஷ்யக்கிருமியைக் காண 
லாம். சர்க்கரைப் பொருள் குறைந்து, 10-- 159மி. இ,.%வரை 

கான் இருக்கும். நிணநீர் வெள்ளணுக்கள் குறைந்து செல்கள் 

அதிகமாகின்றன. இந்த மாறுதல்கள் தண்டு வ.நீரில் காணப் 

படுபவை. 

பின் காணும் அட்டவணை தண்டு வடநீரின் சாதாற்ண 
நிலையையும் நோய்ப்பட்ட தன்மையையும் காட்டுகிறது;
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தண்டு வடநீர் 
  

  

..... சாதாரண நிலை மூளை-உறை-க்ஷய-- 
(பர் ஜரின் கூற்றுப்படி) அழற்சி 

தோற்றம் ். தெளிவு சிறிது சுலங்கியிருக் 
கும். சிறிது நேரம் 
குங்கியிருந்தால், 

இரத்த நார்ப்புரதம் 
கொண்ட படலம் 
தோன்றுகிறது. 

அமுக்கம் 60--800 சு.மி.மீ. அதிகமானது 

செல்கள் 0-8/2 50/3-1 000/3 

புரதம்? ட 0.2-0.2 . ் 0.9-—2 

பாண்டி சோதனை நெகட்டிவ் - பாசிட்டிவ் 

நான்னி-ஆப்பெல்ட் [நெகட்டிவ் பாூிட்டிவ் 

சார்க்கரைப் பொருள் [45-7௪ 40 (மிகவும் குறைந் 

மிகி. ப த்து). 

குளோரைடுகள் 700-720. 560-580 
மி.க.9,     

நோம் நிருணயம்: மருத்துவ அறிகுறிகள் போக, ஏற்கெனவே 

கூறியபடி சர்க்கரைப் பொருள் குறைந்து, செல்கள் அதிகமாகி, 

க்ஷயக்கிருமியும் காணப்படும். தண்டு வடநீர் மாற்றங்களே மிகவும் 

முக்கியமானவை. தோய் நிருணயம் சில சமயங்களில் மிகவும் 

- இரமமானகதாகும். தீங்கற்ற நிணநீர் வெள்ளணு அதிகமான 

மூளை உறை அழற்சியையும், காதுப்புற எச்சில் சுரப்பி அழற்சி 

யின் விளைவாக ஏற்படும் மூளை உறை அழற்சியையும், சீழ் 

கொண்ட மூளை உறை அழற்சியையும், இளம்பிள்ளை வாதத்தை 

யும், தல மூளைக் குவியங்களையும், (புற்று நோய் மூளைக்கட்டி) 

வகைப்படுத்தி நோய் நிருணயம் செய்யும் போது ஞாபகத்தில் 

இருத்திக்கொள்ள வேண்டும். 

சிகிச்சை : முன்னாள்களில் தண்டு வடநீரை அடிக்கடி வெளி 

யேற்றி, தசை மூலம் ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் செலுத்தி வந்தனர். 

இந்நாள்களில் தண்டுவடந் துளைத்தல் முறை அதிகமாகக் கை
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யாளப்படுவதில்லை. அதி தீவிரமான : கேசுகளில் மாத்திரமே 

தண்டு வடக் குழல் மூலமும் தசை மூலமும் ஸ்ட்ரெப்டோ 
மைசின் செலுத்தப்படுகிறது. இதனுடன் *திவாசிட்' "மாத் 

திரைகளும் கொடுக்கப்படுகன்றன. இரண்டு அடிப்படை. மருந்து 
கள் -.- ஸ்ட்ரரப்டோமைசினும்,  *திவாசிட்” மாத்திரைகளும், 
சில சமயங்களில் பி.ஏ.எஸ். மாத்திரைகளும்  கொடுக்கப்படு 

கின்றன. மிகவும் மோசமான: சமயங்களில் மன மாற்றத் 
- துடன் கூடிய நிலையாய் இருந்தால், மேற்கூறிய சிகிச்சை 
பலனளிக்காவிட்டால்,ஹார்மோன்சள் உபயோகிப்பதன் மூலம், 
சிிச்சை பலனளிக்கிறது. 70-20 யூனிட்டுகள் ஏ. ச. டி. எச். 
(கட, 1.). இனமும் இரண்டு தடவையாக 8-2 வாரங் 
களுக்குக் கொடுக்கப்படுகிறது. 

நோய் ஆரம்பத்திலேயே இச்சை: செய்யப்பட்டால் 
(5-8 நாள்களுக்குள்] நோய் பூரணக் குணமடையலாம். Ha 
சமயங்களில் கடினமடைந்த அல்லது கால்சியம் படிந்த மாற் 
றங்கள் ஏற்படலாம் (ஏ. வி, அலெக்ஸாண்ட்ரோவா- படம்2 7], 

நோய் சீர்பட்டவுடன் இவா௫ூட், பி, ஏ. எஸ். போன்றவைகள் 
ஒரு வரு.டத்திற்காவது கொடுக்கப்பட வேண்டும். சானட்டோசி' 

யத்தில் நோயாளியை முந்திய நிலைக்குக் கொண்டுவர முயற்டி 

கள் செய்யப்பட வேண்டும். 

தீராத நோய் எனக் கருதப்பட்ட மூளை உறை. க்ஷய 
அழற்சி, இப்போது: வேதியிய இூச்சை மூலம் சரி. செய்யப்பட 

இயலும். டு 

இரத்த ஓட்ட வழிப்பரவிய நாட்பட்ட நோய்: 

உட்புறமிருந்து நோய் மீண்டும் பரவும் போது உண்டா 

கும் நாட்பட்ட நோய், அதி தீவிர மிலியரி க்ஷ்யத்துடன் 

இணைந்ததேயாகும். பல சமயங்களில் 20-30% வரை நோய் 
தீங்கற்றதாகவே முடியும். எதிர்ப்புச் சத்தியைப் பொறுத்து 

நோய் பரவுகிறது... உதாரணமாக, யுத்த காலங்களில் நோய் 

அதிகமாகவே பரவுகிறது. - 

உடற்கூறு சம்பந்தப்பட்ட வரையில் இது வரை எஃசு 
டேட்டுகளைப் பற்றியும் வளரும் நைவுகளைப்பற்றியும் சுறியலை 
மிகவும் பொருந்தும். 

ஊடுருவல்களுடன் இந்த வகையான நிலைகள் நோய் 
ஆரம்பத்தையே குறிக்கன்றன என்ற உண்மையில்தான், 
இரத்த ஒட்ட வழிப் பரவிய BNE te நோயின் :முக்கியத்து
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வம் இருக்கிறது. மிலியரி கூய நோயைப் போலவே இதிலும் 

எக்ஸ்-ரேயின் உதவி மிகவும் அவூயமாகும். இரத்த நாளங் 

களின் அமைப்பை மிகத் தெளிவாகக் காட்டும் எச்ஸ்-ரேயின் 

அறிகுறியே இரத்த ஓட்ட வழி நோய் பரவியதற்கு ஆரம்ப 
மாகும். பின்புதான் மிகவும் திட்டமான பல வண்ணப் புள்ளி 

கள் உண்டாகின்றன. தீங்கற்ற சமயங்களில் இந்த. எக்ஸ்-ரே 

மாறுதல்கள் மறைத்துவிடுகின்றன; அல்லது கடினமான 

பொருள்களாகிவிடுகின் றன . 

, முன்னர்க்கூறியது போலக் குழந்தைப்பருவத்தில் நோய் 

முதல் நிலையடனே தல இரத்த. ஓட்ட வழி நோய் எழுச்சி 

நிகழும். பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸின் நிணநீர் முடிச்சிலிருந்து 

நோய் ஆரம்பமாவதை நாம் ஏற்கெனவே கூறியிருக்கிறோம். 

இத்தகைய நுண்ணிய டியூபர்கள்கள் நோய்க்குவிய வெளிப் 

புற அழற்சியுடன் தோன்றி, முழுவதும் மறைந்து, பின்னர் 

எக்ஸ்-ரேயில் கடினமான கால்சியம் படிந்த நிலையாய்த் தோன். 

nang. uw சமயங்களில் இத்தகைய, இரத்த ஒட்டவழி 

டியூபர்கள்கள் சோத்து ஹைலத்தில் *சைமனின் மெடாஸ்டேசிஸ் 

கூட்டம்” என் உருவாகிறது (படம்-2 8]. 

நோய் பரவிய இடத்தில் சில சமயங்களில் கடினமடைந்த 

இழைகள் மாத்திரமே காணப்படுகின்றன. இரத்த ஓட்டவழிப் 

பரவிய குவியங்கள் நார்ப்பொருளாக மாறுவது, பிரைமரி 

காம்ப்ளெக்ஸ் குணமடைவதைவிடச். €ீக்கரமாக நிகழ்கிறது. 

பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் குணமடையச். சுமார் 17% -2 ஆண்டு 

கள் பிடிக்கும். இந்த நோய் எழுச்சியின் போது சில சமயங் 

சுளில் களைப்பும் சோர்வும் ஏற்படலாம். 

வயது வந்தவர்களிடையே ஏற்படும் பெரிதளவு இரத்த 

ஓட்ட வழிப்பரவிய குவியங்களைப் பொறுத்த வரையில் ஓரே 

மாதிரியாக இரண்டு புறங்களிலும் தோய்க்குவியங்கள் ஏற்படு 

வதால், அவை. இரத்த ஓட்டவழிப் பரவினவா எனச்சந்தேகம் 

ஏற்படுகிறது. நோய். ஆரம்பமாவதே சிலருக்குத் தெரியா 

மலிருக்கலாம். சிறிது சோர்வு அல்லது மூச்சு விடச் சிறிது 

தரமம் ஏற்படலாம். சில சமயங்களில் பலருக்குப் பல வித 

மான அறிகுறிகள் (தூக்கமின்மை, நாடித்துடிப்பு அதிகரிப்பு, 

பஏயின்மை) தோன்றலாம். சல் சமயங்களில் உணர்ச்சித்தன்மை 

அதிகமாய் இருப்பதால், நோய் ஏற்பட்டுவிட்டதோ . என்ற 

அச்சமும் ஏற்படுகிறது. சல சமயங்களில் பேச்டோவ் தோயைப் 

போன்று தோன்றுகிறது. வெளிக்கு மிகவும் இடகாக்திரர்களா 

கக் காணப்படும் மக்களிடம் இந்த நோய் (நுரையீரல் நோய்
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op 68) காணப்படுவதால், இந்தச் சூழ்நிலையில், திட்டமிட்ட 

உணவு, சுகாதாரச் 'சரிச்சை முறைகள் வேதியிய திகிச்சை 

கள் கொடுக்கப்பட்டு, நோயின் முன்னேற்றம் தடைபட்டுப் 

பூரணச்சுகம் ஏற்பட வழி இருக்கும். இந்த வகையில் இது 

மிகவும் முக்கியமானது. 

சல சமயங்களில் நுரையீரலின் பெரும்பகுதிகளைப் பாதிக் 

கும் நோய்க்குவியங்கள் இருமலில். இரத்தம் வெளிப்பட்ட பின் 

னர் உருவாகின்றன. சில சமயங்களில் பெரிதளவில் நோயால் 

பாஇிக்கப்பட்டிருந்துங்கூட, வெளிப்புற அறிகுறிகள் . மிகவும். . 

குறைந்த அளவிலேயே காணப்படுகின்றன. ஆனால், ஏதாவது. 

வேலை . செய்வதால், மூச்சு வாங்குகிறது. மிலியரி க்ஷ்யத்தில் 

அடிக்கடி பெரிதாகும் மண்ணீரல் இங்கு உண்டாவதில்லை. 

சாதாரண உடலுஷ்ணத்துடனே, அல்லது குறைந்த அளவு 

அதிகமான உஷ்ணத்துடனோ நோயாளி களைப்புடன் காணப் 

படுகின்றான் . 

2 அல்லது 8 வருடங்களின் இங்கற்ற போக்கின் பின்னா் 

நோய்க்குவியத்தைக் கண்டு பிடிப்பது மிகவும் இரமமாக 

இருக்கும். சில சமயங்களில் மிகவும் சாதாரணமான குறைந்து 

அளவு எக்ஸ்-ரே மாற்றங்களால் தோயின் தன்மையை தாம் 

உணருவதில்லை. மற்றொரு புறத்தில் மிகவும் மெதுவாக ஆனால், 

நிச்சயமாக, முன்னேறும் நோயின் போக்கையும் நாம் கண்டி 

ருக்கிறோம். 

இரத்த ஓட்ட வழி ஏற்பட்ட க்ஷயத்தில் நோய் (அலை 
போல) ஏறி இறங்கும் தன்மையுடையதாய் இருக்கின்றது. 

இதற்குக் காரணம், இரத்த ஒட்டத்தில் அடிக்கடி தோன்றும் 

இருமிகள் நிறைந்த நிலையாகும். 

இந்த நோயுடன் தோன்றும் சில .நிகழ்ச்சகளைப்பற்றி 
ஏற்கெனவே குறிப்பிட்டிருக்கிறோம். அதாவது, டியூபர்குலின் 
கள், பிளெக்டின் கொண்ட இமை இணை. ஜவ்வின் அழற்சி, 

எரிஇமா நோடோசம் போன்றவைகளை .ஏற்கெனவே குறிப் 

பிட்டிருக்கிறோம். : குழந்தைப்பருவத்தின் நோய் முதல் நிலையின் 
க்ஷய அலர்ஜியின் விளைவுகளே இந்த அறிகுறிகள். வயது 

வந்.தவர்களிடையே ஏற்படும் இரத்த ஓட்ட வழி நாட்பட்ட. 
வியாதியில் க்யூ மெடாஸ்டேசுக் குவியங்கள், சருமம், Am 
நீரகம், சிறுநீர்ப்பை, எலும்புகள், மூட்டுள், இர 

வம் சுரக்கும் படலங்கள், உட்காது மூதலியவைகளில் தோன்ற 

லாம். இதைக் கண்ணோட்டத்தில் கொண்டு இந்த நோய்க்



  

ப்டம்--28. i 

உச்சியில் பரவிய குவியங்களின் கூட்டம்.



  
படம்-- 39 (9). 

நோயாளி பி. யின் எக்ஸ்-ரேப் படங்கள் (௮) நாட்பட்ட நுரை 
யீரல் க்ஷயம். இரத்த ஓட்ட வழிப்பரவியது. சிகிச்சைக்கு முன் 
னர் (ஆ) சிகிச்சைக்குப் பின்னா். பரவிய குவியங்கள். மறைந்து 

விடுவது.
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குவியங்கள் தோன்றுவது பூரணமாக நோயாளியைச் .சோதித் 
துப்பார்க்க வேண்டுவதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தும். முதவி 
லேயே கண்டுபிடிக்கப்படாத இரத்த ஒட்ட வழி நுரையீரல் 

குவியத்தின் விளைவாக க்ஷயக் குரல் வளை அழற்சி ஏற்படலாம் 

என்பதை நினைவிலிருத்தக்கொள்ள வேண்டும். நுரையீரல் 

தோய் எழுச்சியினுடன் கூடிய பல தஇீவிரக்கேசுகளில் தட்டிப் 

- பார்க்கும் போது ஒரு மந்தத் தொனியும் எக்ஸ்-ரேயில் இழை 

போன்றவைகளும் நுண்ணிய பல வண்ண்டளங்கம் காணப் 

படலாம். 

“நோய் ஆரம்ப. நிலையில் இரத்த ஓட்ட வழிப்பரவிய 

நோயுடன் புளுராவின் அழற்சியும் காணப்படும். அடிக்கடி 

புளுரா அழற்சி நீருடன் கூடியதாய் இருக்கும். சாதாரண 

ஜலதோஷம் என்று தவறாகக் கணக்கிடும்படி மூச்சுக் கிளைக் 

குழல் அழற்சியுடன் ரால்கள் காணப்படுவது இந்த நோயில் 

விளையும் ஓர் அமிசமாகும். , 

அபூர்வமாக இரணக்குழிகள் காணப்படும். எக்ஸ்-ரேப் 

படத்தில் அவை வரையறுக்கப்படாத ஒரு வெளிக்கோட்டுடன் 

நிரலாகத் தோற்றமளிக்கும். (இது இறுகிய இரணக்குழி என்று 

கூறப்படுகிறது.) 
வகைப்படுத்தி நோய் தநிருணயம் செய்தல் : நோயின் 

ஆரம்பம், . குடும்பத்திலும் சுற்றுப் புறத்திலும் நோயாளி 
களுடன் ஏற்பட்ட . சேர்க்கை, . முந்திய க்ஷய அலர்ஜி 

அறிகுறிகள் எல்லாமே மிகவும் முக்கியமானவை. முதலில் 

கண்டுபிடிக்கப்படாத இரத்த ஓட்ட வழி நோய் அனேகமாக 

நீருடன் கூடிய புளூரா அழற்சியாகவே இருக்கும். என்பதை 

நினைவிலிருத்திக்கொள்ள வேண்டும். அரியர் கண்ட 200086 

மேற்பட்ட இரத்த ஒட்ட வழி க்ஷயக் கேசுகளில் 70% க்கும் 

மேலாக நீருடன் கூடிய புளூரா அழற்சி முன்னர் ஏற்பட்டி 

ருப்பதாகத் தெரிகிறது. சாதாரண அளவு. காய்ச்சல், நாடித் 

துடிப்பு அதிகரிப்பு, இதய உள்ளுறை பாதிக்கப்பட்டது 

போன்ற ஒரு சந்தேகம் எல்லாமே எக்ஸ்-ரே மூலம் தீவிர 

மாகச் சோதித்துப் பார்க்கும் போது இரத்த ஓட்ட வழி 

நோய் என்பது தெரிகிறது. சிதைந்த மாறுதல்கள் ஏற்படும் 

வரை சளியில் க்ஷயக்கிருமி இல்லாதிருப்பதாலும் மிகக்குறைந்த 

அளவு வெளிப்புற அறிகுறிகள் இருப்பதாலும் . வியாதி நிருண 

யம் சிரமமே. நோயின் நிலையைப் பொறுத்து இரத்தத்தில் 

தனி வெள்ளணுப் பெருக்கமும், அதிகமான இ. எஸ். ஆர். 

வி௫தமும், புரத மாறுபாடுகளும். இர.த்தப்பரிசோ தளையில் தெரி 

இன்றன.
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நோயின் வருங்காலப் போக்கும் சிகிச்சையும் £ அதிக 

அளவு சிதைவு ஏற்படாமல் இருக்கும்: இரத்த ஓட்ட வழி 

நாட்பட்ட நோய்கள் ஒழுங்காகத் திட்டமிடப்பட்ட சுகா 

தார உணவு முறைகளாலும்: வேதியிய சிகிச்சையாலும் 

குணமாக்கப்படலாம். செய்சை முறையில் நியூமோதோராக்ஸ் 

அபூர்வமாக உபயோகப்படுத்துப்படுகிற்து | அறுவைச்சிகிச்சை 

யும் அங்ஙனமே. 

கீழ்க்காணும் உதாரணம் : இதனை நன்கு தெளிவுபடுத்தும்: 

நோயாளி ஆர். ஏ. பெண். வயது 19. குழந்தைப் பருவத் 

இல்' வலப்பக்கத்தில் மூச்சுக் களைக்குழல் நுரையீரல் அழற்சி 

ஏற்பட்டது. 1958 டிசம்பரிலும், 7954 ஐனவரியிலும் மீண் 

டும் இருமுறை நுரையீரல் அழற்சி ஏற்பட்டது. 1954 மார்ச் 

சில் நுரையீரலிலிருந்து இரத்தம் .வெளிப்பட்டதால், மருத்துவ 

ம்னையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். -கஷயநோயாளிகளுடன் பழக 

வில்லை. எக்ஸ்-ரே மூலம் இரத்த ஓட்ட வழி நுரையீரல் க்ஷயம் 

காணப்பட்டது. பொது உடல் நிலை திருத்திகரமாய் இல்லை. 

காய்ச்சல் 87.45 87.6 ச. மூச்சு விடச் சிரமம்- சளியுடன் 

கூடிய இருமல். இ. எஸ். ஆர். 37 மி. மீ./7 மணி: வலதுரை 

யீரலின் அடிப்பாகத்தில் சிறிய உலர்ந்த ரால்கள். . சளியில் 

க்ஷ்யக்கிருமி காணப்பட்டது. ் 

எக்ஸ்-ரேப்படம் : வல அடிப்புறத்தில் Hw மிலியரிக் கழலை 

களின் கூட்டமும், இரு புறமும் மிலியரித் தோற்றங்களும் 

காணப்பட்டன. (படம் 39, ௮.) 

ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் 78 கிராம், “திவாிட்' 100 கிராம் 

கொண்டு சூச்சை செய்யப்பட்டது. வேதியியசிகிச்சை மூலம் 

நோய் நஞ்சேறிய விளைவுகளும் ரால்களும் மறைந்து, சளியில் 

இருமி இல்லாத நிலை ஏற்பட்டது. நுரையீரலில் சண்ட எக்ஸ்- 

“ரே மாற்றங்கள் மறைந்துவிட்டன, (படம்-39 ஆ, 

7955 மார்ச்சில் உடல் நலம் தொடர் நோக்கின் போது, 

பூரணக் குணமடைந்து குமது பழைய வேலைக்கே சென்றுவிட் 

டாள். 

முடிவு: பாக்டீரியா எதிர்ப்பு மருந்துகளின் உதவியால் 
குணமாக்கப்பட்ட இரத்த ஓட்ட வழி க்ஷய போணி, 

நுரையீரற்குவிய க்ஷய நோய் 5, 8, 

சோவியத்து யூனியனில் பின் பற்றப்படும் பாகுபாட்டின் 
படி குவிய க்ஷ்யநோய் ஒரு தனிப்பட்ட .நோய்க்குறியியல் நிலை
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யாகக் கருதப்படுகிறது. 'தோய்க்குவியங்களின் தோற்றம் மாறு: 
படலாம்.  தடைபட்டுக் குணமடைந்த நோய்களில் கடினமான: 
கால்சியம் படிந்த குவியங்கள் காணப்படுகின்றன. சில சமயம்: 
களில் குவியங்கள் . சிறியனவாயும் சுடினமாயும் இருந்து 
இரத்த ஓட்ட வழி. நோய் பரவி, நோய் முதல் நிலையின் 
போது வளர்கிறது; அல்லது, பிரைமரி. காம்ப்ளெக்ஸ-டன் 

சேர்த்தும் இருக்கலாம். வயது வந்தவர்களிடத்தில் இது நோய் 
எஞ்சிய நிலையைக் குறிப்பதால், இது. செயல், முறையில் அவ்வ 
ளவு . முக்கியமல்லாதுது. ' ் ட 

மிருதுவான குறைந்த அளவு எஃ்சுடேட்டுத் தன்மை: 
கொண்ட நோய்க் குவியங்களுடன் கூடிய இவிர நுரையீரல்: 
க்ஷய நோயின் ஆரம்ப அறிகுறிகளில், : இவை நுரையீரலின் 
உச்சியின் இறு .பிரிவில் காணப்படுகின்றன. இவை. இரத்த 
ஓட்ட வழி அவண்டா௫யிருக்கலாம் என்பதையும் கவனிக்க 

வேண்டும். ' போதிய எதிர்ப்புச் சத்தி இருந்தாலும், குறித்த 
இஇச்சை அளிக்கப்பட்டாலும் இவை அழிந்துவிடலாம்; அல்லது, 
கே௫ிய மாறுதல்களுடன் நார்ப் பொருளாக மாறிக் கால்சியம் 
படிந்த நிலையை: அடையலாம். . ் 

எதிர்ப்புச் சத்து குறைந்த போதும் அதிக உணர்ச்சித் 
குன்மையு ன். இருக்கும் போதும் நோய் நைவுகள் வளர்ச்சி 

யடைந்து வடிவத்தில் பெரியனவாகிச் சிகைந்துவிடுகன்றன. 

இந்த நோய் ல செயல் முறைக் காரணங்களால் தனி 
யாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் மூலம் நோயின் ஆரம்பத்தி 
லேமேர். அதாவது, குறைவான மாறிறங்களுடனும் அழிவு. 

ஏற்படாமலுமிருக்கும்போது-கஷய தோயைக் கண்டுபிடித்துவிட 

லாம். எதிர்ப்புச்சத்தி குறையும் போது மட்டுப்படுத்தப்பட்ட. 

கால்சியம் படிந்த குவியங்கள் தீவிர நிலையடைந்து, நோய்க்கு. 
மூலாதாரமாகலாம். என்பதை நினைவிலிருத்திக்கொள்ள வேண் 

டும். இங்குப் படிந்த கால்சியம் குவியத்திலிருந்து வெளியேற் 
றப்படுகிறது. மொத்தத்தில் 78% கேசுகளில் கால்சியம் படிந்த 

குவியங்களிலிருந்து உட்புறமாக தோய் மீண்டும் பரவுவதால் 
க்ஷயம் உண்டாகிறது என வி. ஜி. ஸ்டெப்கோவும், ஏ. ஐ. 
ஸ்டரூகாவும் கண்டனர். பல கேசுகளில் க்ஷ்ய ஊடுருவல்: 
மீண்டும் ஏற்படலாம். 

டோமோகிராபி போன்ற எக்ஸ்-கதிர் உதவியால் நோய் 

-நிருணயம் செய்யப்படுகிறது. ஆரம்ப நிலையில் வெளிப்புற 
அறிகுறிகளே இல்லை. சில சமயங்களில் சாதாரணக்காய்ச்சலும் 

் எ.நோடி ்
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அதிகமான இ. எஸ். ஆரும் நோய் நிருணயத்திற்கு உதவுகின் 

அனை. 

க்ஷய ஊடுருவல் 2 

புதிதாக வரையறுக்கப்பட்ட . “க்ஷய ஊடுருவல் என்ற. 
தத்துவம், குறிப்பாக அதன் ஆரம்ப நிலை க்ஷய வளர்ச்சியிலும் 

அதன் தொடக்கத்திலும் ஒரு புதிய கண்ணோட்டத்தை ஏற் 
படுத்தியிருக்கிறது. முன்னர் க்ஷயம் நுரையீரலின் உச்சியிலேயே 

ஆரம்பிக்கிறது என்றும், பின் உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை 

என்ற மூறையில் பரவுகிறது என்றும், கேசிய மூச்சுக் கிளைக் 

குழல் அழற்சியும் மூச்சுக் சளைக்குழல் வெளிப்புற அழற்சியு 
மாய்ச் சிதைந்துவிடும் முறைகளில் நோய் பரவுகிறது என்ப 

தும் மறுக்க முடியாத ' உண்மைகளாய் இருந்தன. நுரையீரல் 
க்ஷயம் அல்லது எலும்புருக்கி நோய் என்ற புத்தகங்களில் இது 

விவரமாகக் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

புதிய சாதனங்களான எக்ஸ்-ரே முறை தோன்றியதன் 

பலனாகப் பல மருத்துவக் கருத்து மயச்சங்கள் ஒழிந்தன. 

1924இல் ஓளி ஊடுருவும் நுரையீரல் சூழ்நிலையில் வட்ட 
வடிவமான ஒரு பொருளைப் பெரும்பாலும் காலர் எலும்புக் 

குக் கழ்ப்புறத்தில் சுண்டு, அதற்கு “க்ஷய ஆரம்ப அடுருவி 
கள்* என ஆஸ்மான் பெயரிட்டார். இப்படிப்பட்ட . நபர்கள் 

“பெரும்பாலும் திடகாத்திரமாய் இருந்தாலும், தொற்று 
(நோய்த் தன்மை வாய்ந்த க்ஷய நோயாளிகளிடம் அதிகமாகச் 
சேர்க்கை கொண்டிருந்தனர். இத்தகைய க்ஷய அடுருவிகள் 

பல நிலைகளை அடைந்து, நுரையீரலின் பெரிய, சிறிய பிரிவு 
களைப் பல தரப்பட்ட வகையில் பாஇத்ததன் மூலம் முன் 
னா்க் கண்டு பிடிக்கது சஊர்ஜிதமாகிவிட்டது. கேசிய மையத் 

தைச் சுற்றித் தல வெளிப்புற அழற்சியுடன் கூடிய கேசிய மூச் 
சுக் இளைக்குழல் நுரையீரல் அழற்சிதான். இதன் முக்கிய 

அமைப்பியல் தன்மையாகும். நோயாளியின் அழற்சியை இந்த் 

அலர்ஜி உணர்த்தியது. - 

நோயின் இரண்டாவது நிலையையே இத்தகைய க்ஷய 
அடுருவிகள் பிரஇபலிக்கின்நன. ஹைல ஊடுருவிகளின் மையம் 
கேரிய மூச்சுக் இளைக்குழல் நிணநீர் முடிச்சுகளால் ஆக்கப்பட் 
டிருக்கிறது என்பதும் சண்கூடு. இத்தகைய மாறுதல்கள் இள 

மைப்பருவத்திலும் நிறையிளம்பிராயத்திலும்: ஏற்படலாம். 
நிறையிளம்பிராயத்தில் இது காலந்தாழ்ந்த முதல் நிலை 
நோயாகவே கருதப்படும். க்ஷய, ஊடுருவல் : என்று கூறப்பட்ட 

இவை குலிய வெளிப்புற அழற்சியையே அறிவுறுத்தின. இத்த ,
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கைய னஹலஎடுருவிகள். (அழிவுடன் > 2 orarcnar) + wir bac 

பட்ட . மூச்சுக் இளைக்குழலின் அருகேயுள்ள கேசிய .நிணதீர் 
முடிச்சுகளிலிருந்து பரவி, மூச்சுக் கஇளைக்குழல் . நாசமடைந்த 
நிலையடன் கூடியிருக்கின்றன. மூச்சுக் . இளைக்குழல்கள் . புரை 

யோடிய நிலையில் மூச்சுக் கஇளைக்குழல் மெடாஸ்டேசுகள் உண் 
டாகி களடருவும் suse iinet அழத்சிக்குவியங்களுடன் தோற்ற 

மளிக்கும். 

இரண்டாம் நிலை க்ஷயத்தின் வெளித்தோற்றங்களில் நாம் 
அழ்க்காண்பவைகளைப் பீரித்தறியலாம்: 

7. தல, க்ஷய அகடுருவிகள்-வட்டமானவை (ஆரம்பநிலை) 
நுரையீரல் அழற்சித்தோற்றத்துடன் கூடிய மேகம் 
போன்ற ஊளடுருவிகள் 

3. நுரையீரலின் எல்லாப் பிரிவுகளையும் பாதிக்கும் 

ஊடுருவிகள் ் 

ச. ஹைல. ஊடுருவிகள் . 

அடிக்கடி இத்தகைய நளயீர்ல், நைவுகள் அதிகக்காய்ச்ச 

லுடனும் இருமலில் இரத்தத்துடனும் படிப்படியாக வளர்ச்சி 

யடையும் இன்புளுவென்ஸா போன்று தோற்றமளிக்கும். 

் ஆஸ்மானால் விவரிக்கப்பட்ட 'ஆரம்ப” வட்ட: வடிவமான 

அளடுருவிகள் “ஸ்டெத்” மூலம் : சண்டுபிடிக்கப்பட இயலாது ; 

எக்ஸ்-ரே மூலமாகவே: கண்டுபிடிக்கப்பட இயலும். பெரிய 

படம் கெண்ட .புளுரோகிராபி மூலமே அவை கண்டுபிடிக் 

கப்பட. இயலும் (படம் 40, 29, ஆ): அதி தீவிரமாக . வளர்ச்சி 

யடையும் நோய் நிலை, “மேகம்” போன்ற ஊடுருவல் போன்றோ 

நுரையீரலின், ஓரு சிறிய அல்லது. பெரிய பிரிவைப் பாதித்த 

பெரிதும் . பரவிய , குவியம் போன்றோ காணப்படும். வலநுரை 

யீரலின் இரண்டாவது சிறு பிரிவை அடிக்கடி பாதிக்கும் 

“ae போன்ற apis ஊளடுருவல்களை pr அிண்டிர்க்கிறோம். 

ட ஒரு க்ஷய. ஊடுருவி ஒரு . 'கேசியத். a கூடித் 

இரவ நிலையை .அடையும் தன்மை வாய்ந்ததாய் , இருக்கிறது. 

இத்தகைய . நிலைகளின் வளர்ச்சியின் போது சிதைந்துவிடும் 

அளடுருவிகள் ஏற்படுவது இயற்கையே. நவின வேதியிய சிகிச் 

சையில் சதைந்துவிடுவது: தவிர்க்க இயலாதது என்றாலும், 

அவை நிகழும். விதத்தை. நினைவிற்கொண்டு க்ஷயக் வனும் 

யும் நீண்டு சுருங்கிய ...இழைகளும் '. காணப்பட்ட... சளி 

யுடைய கேசுகளுக்குச் சிகிச்சை. முறை: அணக தலாக, aims 

.நினைவிற்கொள்ள் வேண்டும்... .



132 எலும்புருக்கி நோய் : 

வியாதி நிருணயம் : இங்கு வழக்கம் போலத் தீவிரமான 

பரிசோ தனையே. நோய் நிருணயத்திற்குப் பெரிதும் உதவும். : பெரி 

தளவ ஊடுருவ மாறுதல்களில் அதிகக் காய்ச்சலும் தட்டிப் பார்க் 

கும். போது மந்தமான தொனியும் உண்டாகும். மூச்சு விடுவது 

கடினமாகவும், மூச்சுக் கிளைக்குழலிலிருந்து நேராகவே வருவது 

போன்றும் சிறிய மத்திம ' ஈர ரால்களுடனும் : இருமலின் 

போது அதிகமாகத் தோன்றும் ரால்களுடனும் . காணப்படும். 

பெரிதளவு அழிவு ஏற்பட்டு இரணக்குழி தோன்றினால், பெரி 

யனவான ஈர ரால்கள் "இருக்கும். 

வெளித்தெரியும் அளவிற்கு கடுருவிசள் கிர௫க்கப்படு 

முன்னரே இவிர நிலை. குழிந்து, தோய் அமைதி அடைந்த நிலை: 

தோன்றலாம். இந்தச் சமயங்களில் வெளிப்புற அறிகுறி ஒன் 

றும் இல்லாத போது எக்ஸ்-ரே உதவியின் மூலந்தான் நோயின் 

மருத்துவ நிலையையும் அதன் வளர்ச்சியையும்-குறிப்பாக அதன் 

அழிவையும் இரணக்குழி உருவாவதையும்-காண இயலும். சில 

சமயங்களில் டோமோகிராபியின் உதவி தேவையாக இருக் 

கும். நுரையீரலின் காற்றற்ற நிலையும் இந்த நோய் நிலையும் 

ஒன்றாகவே இருப்பதால், நோயைப்: பிரித்தறிவது. மிகவும் 

சரமமானதாகும். எனினும், நுரையீரல் ''காற்றற்ற நிலையில் 

மீடியாஸ்டைனம் அதே பக்கத்திற்கு இழுக்கப்படுவதும், உதர 

. விதானம் மேல் நோக்கி இழுக்கப்படுவதும் வியாதி நிருணயத் 

இல் பெரிதும் உதவி புரியும். - வெளிப்புற்று நோயிலும் அடினே 

மாவிலும் நுரையீரல் 'காம்மாவிலும்” க்ஷய ஊடுருவி போன்று 
காட்சிதரும் நிழல்களை எக்ஸ்-ரேயில் கரணலாம். மூச்சுக் கிளைக் 

- குழல் ஹைலப்புற்று. நோயும் இது போன்றே காட்டியளிக்கும். 

இங்குச் சளியில் க்ஷயக்கிருமி இல்லாததும் சளியிலுள்ள புற்று 

“நோய்ச் செல்களும், வயதும், நோய் ஆரம்பமான வரலாறும் 

வியாதி நிருணயத்திற்குப் பெரிதும் உதவும். 

சிகிச்சை : திட்டமிடப்பட்ட சுகாதார உணவு முறைகள் 

ஜலமும், பூரண ஓய்வு, தொடர்ச்சியான Ga Sulu சி௫ச்சை 

மூலமும் பல க்ஷய ஊடுருவல்கள் பூரணச் சுகமடைகின்றன.. 

ஊடுருவிய நைவுகள் மறைந்து .கஇருமியற்ற நிலை உருவாகிறது. 

சிதைந்துவிட்ட :இரணக் குழியுள்ள . சேசுகளிற்கூட 6 
மாதங்கள் முதல், 2 ஆண்டுகள் வரை வேதியிய ௫ிகிச்சை 

செய்யப்படுவதன் மூலம் நோய் பூரணக் குணமடைய வழி 

இருக்கிறது. எனினும், சில மாதங்களில் நோயில் குறிப்பிடத் 

தகுந்த மாற்றம் ஏற்படாவிட்டால், :: அறுவைச் சிகிச்சை, 
செயற்கை முறை நியூமோதோரக்ஸ் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.



  

படம் - 40, 

ஃப்ளுரோக்ராபியின் மூலம் தெரியும் நுயைரல்' ஊடுருவல்கள்



  
படம்-217 நோயாளி எஸ்.ஸின், எக்ஸ்-ரேப் படங்கள். 
(௮) வல நுரையீரலில் வட்டமானஆரம்ப நிலையில் 

உள்ள-9டிச்சைக்கு மூன்னா் 
(ஆ) ிச்சைக்குப் பின்னா்



    
படம் - 42, நோயாளி 
கே. யின் எக்ஸ் -ரேப் 
படங்கள். வலநுரையீர 
லில் மேகம் போன்ற 
கூய ser Oh aw Qa ar 
(௮) இிடிச்சைக்கு முன் 

னார் (ஆ?) 7/5 மாத 
இடைவிடாத சிகிச்சைக் 
குப் பின்னர் (இ) அதன் 
பின் எடுக்கப்பட்ட டோ 

மோகிராம்



  
படம்-48, நோயாளி. எக்ஸின் படங்கள். 

(௮) சிதைந்துவிட்டு, பரவுகின்ற நிலையில் இருக்கும் 
க்ஷய அழற்சி-சிகிச்சைக்கு முன்னா் 

(ஆ) 6 மாதச்சிகிச்சைக்குப் பின்னா்



நுரையீரல் க்ஷ்யத்தின் மருத்துவப் பிரிவுகள் :.... ட் மீக 

கீழ்க்காணும் உதாரணங்கள் மூலம், இவைகளை விளக்கலாம்: 

1. நோயாளி எஸ். பெண். 45 வயது. 1932.1985இல். 

நுரையீரல் அழற்சி ஏற்பட்டது. 1959 ஜனவரியில். இன்புளு 

வென்ஸாவுடன் இருமலில் இரத்தம் வெளிப்பட்டது. க்ஷய 
நுரையீரல் அழற்சி என வியாதி நிருணயம் செய்யப்பட்டது. 

க்ஷய நோயாளிகளுடன் பழகியதாகத் தெரியவில்லை. . மருத்துவ 

மனையில் சேர்க்கப்பட்டதும் பொது உடல். நலம் . இருத்தியாய் : 
இருத்தது. குறைந்த உடல் உஷ்ணம் இ. எஸ். ஆர். 58 மி.மீ./ 

1 மணி. ஒருமுகப்படுத்திய சளி Ger gtr: நெகட்டிவ். இட 

நுரையீரலின் மேற்புறத்தில் கடினமான மூச்சு விடுதல் காணப் 

பட்டது. சாக்ஸ்-ரே மூலம் வல்ப்பக்க. 2-ஆம் விலா எலும்பின் 

மேற்புறம் 868.௪ செ. மீ.-ல் ஒரே சீரான அடர்ந்த நிழல் 

காணப்பட்டது (படம்-47, ௮.). : ட்ட 

2% மாதங்களில் 54 இராம் ஸ்ட்ரெப்டோமைசினும், 64 

இராம் இவாசிடும், 730 இராம் பி. எ. .எஸ்ஸும். கொடுக்கப் 

- பட்டன. பொது உடல் நலத்தில். நல்ல முன்னேற்றம் ஏற் 

“பட்டது. நோயாளியின் உடல் எடை 18 இலோ அதிகமாயிற்று. 

இ. எஸ். ஆர். சி மி. மீ./2 மணியாகக் குறைந்தது. நுரையீர 

லின் ஊடுருவல் நிழல். மறைந்தது (படம்-42, ஆ.] 

பின், உள்ளூர் மருத்துவமனையில் 18 மாதங்கள் வரை 

இசைசை செய்யப்பட்டது. 

மூடிவூ: 3. வட்ட வடிவமான க்ஷய ஊடுருவிகள், வேதி 

யியசிசிச்சை மூலம் பூரணக்குணமடைந்தது. 

2... நோயாளி கே. வீ. வயது 18..10ஆம் வகுப்புப் பள் 

ளிச்சிறுவன்... குழந்தைப்பருவத்தில் தட்டம்மை, கக்குவான், 

.... என்னம்மையும், 70, 17-ஆம். வயதில் நுரையீரல் அழற்சியும் 

ஏற்பட்டன. : கூய நோயாளிகளுடன் பழகஇயதில்லை. 1955 

ஜனவரியில் எக்ஸ்-ரேயில் ஒரு மாறுதலும் இல்லை. 1955 

மார்ச்சில் தீவிர தோய் ஏற்பட்டது. உடல் உஷ்ணம் 20.5௪. 

களைப்பு, குளிர், இரவில் வியர்த்தல். 1955 ஏப்பிரல் 8-ஆம். 

தேதி வலதுரையீரலில் க்ஷய மாறுதல்கள் காணப்பட்டதால் 

மருத்துவமனையில் அனுமதி. , அப்போது காய்ச்சல் இல்லை. 

் சையனோூஸ்* . நாடித் துடிப்பு அதிகம். இ. எஸ். ஆர். 20 மி. 

மீ. /ர மணி. சளியில் க்ஷயக் இருமிகள் காணப்பட்டன. வல 

நுரையீரலில் ஈரமான சிறிய ரால்கள். எக்ஸ்-ரே: விசிறி போன்று 

ஊடுருவிகளின் நிழல்கள் (படம்-ச2, ௮:



84 ee * ்.  பள்லும்பூருக்கி;நோன் 

. "மொத்தத்தில்... 65 இராம் :ஸ்ட்ரெப்டோஸ்மசன்,:.. 200 

ராம் “திவாஇிட்”..3 இலோ பி. ஏ. எஸ். கொடுக்கப்பட்டன. 

நஞ்சேறிய "விளைவுகள் மறைந்தன. ரால்கள் மறைந்தன. இ. 

எஸ். ஆர். 5 மி. மீ./1 மணி. பிராங்கியல் லவாஜ்: நெகட்டிவ்... 

எக்ஸ்-ரே: வல நுரையீரலின் காலர் எலும்புக்குக் கீழ்ப்புறம் 

சிறிய கடினமான குவியம். பூரண சுசுமான நிலை. பள்ளியில்: 

வெள்ளிப்பதக்கப்பரிசுடன் பட்டம் பெற்றான் (படம்-42, 

ஆ... இ.) | ப க | 
முடிவு : அதிகக்காய்ச்சலுடன் கயரோக அளடுருவல், 

வலநுரையீரலின் மேற்பிரிவில் மூன்றாவது சிறு பிரிவில் காணப் 

பட்டது. வேதியிய சிகிச்சை மூலம் போற்றத் தகுந்த மாறு. 

கல்கள் ஏற்பட்டன. 15 மாதச்சூச்சைக்குப் பின்னர்ப் பூரண 

சுகம். ் 

3. $நோயாளி ஹெச். பெண். வயது 19, குழந்தைப் பரு 
வத்தில் நோய் கண்டதில்லை. சாதாரண வளர்ச்சி. spur 
நோயாளிகளுடன் பழகியது தெரியவில்லை. 1958. நவம்பர் 
உடல் உஷ்ணம் 40” செ. ஆக ஏறியது. குளிரும், வலமார்பில் 
தூங்க முடியாத வலியும். பெனிசிலின் காய்ச்சலைக் குறைக்க 
வில்லை. 1958 டிசம்பரில் ஊடுருவல் க்ஷய நோய் நிருணயம் 

செய்யப்பட்டது. நோய் சிதைந்துவிட்டு இரத்த ஓட்ட வழிப் 

பரவியதும் இர்மானிக்கப்பட்டது. 'க்ஷயக்கிருமி- 

1958 டிசம்பர் 28இல் _ மருத்துவமனையில் அனுமதி. 

உடல் உஷ்ணம் 37.5”செ. நுரையீரலின் மேற்பெரும்பிரிவில். 
தட்டிப் பார்க்கும் போது மந்தத் தொனி. பிராங்கியல் மூச்சும் 
ஈர ரால்களும் காணப்பட்டன. எக்ஸ்-ரே: நுரையீரல் மேற் 

பெரும்பிரிவு முழுவதும் பாதிக்கப்பட்ட: நிழல், : இரண்டாவது 
விலா எலும்பிற்கும் காலர் எலும்பிற்கும் இடையே இரண்டு — 

இரணக்குழிகளின் தோற்றம். இடநுரையீரலின் உள் ஓரமாக 
மெல்லிய குவிய நிழல்கள் .கராணப்பட்டன. (படம்-49, ௮.] 

் ஸ்ட்ரெப்டோமைசின், “திவா?ிட்”, பி.ஏ. எஸ். கொண்டு 
சிகிச்சை ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 1958 டிசம்பரிலிருந்து 7959 
ஜூன் 80 வரை நோயாளிக்கு 784 கிராம் 'திவாகட்”, . 28 
கிராம் ஸ்ட்ரெப்டோமைசின், 2.3 கிலோ. பி, ஏ. எஸ்ஸாம் 

கிடைத்தன. சோர்வும் வியர்க்தலும் மறைந்தன. உடல் உண் 
ணம் சாதாரணம். வடை அதிகரிப்பு: 8. 6 கிலோ. “ஸ்டெத்” 
மூலம் ..வலநுரையீரலின் மேற்பெரும்பிரிவில் கடினமான மூச்சுக் 
காணப்பட்டது. றால்கள் .இல்லை.: இ. எஸ். ஆர். 48. மி. மீ./.
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ஸணியிலிருந்து 78. மி. மீ. ஆகக் குறைந்தது. (படம்-42, ஆ.) 

4 மடங்கு சிறிதான, ஆனால் நிரந்தரமாய் இருந்த சிதைந்து 
பட்ட இரணக்குழி டோமோகிராபியின் மூலம் தெரிந்தது. 

முடிவு: தீவிரமான நிலையில் ஆரம்பம். வலநுரையீரலின் 

மேற்பெரும்பிரிவு பாதிக்கப்பட்டது. .. இரண்டு இரணகச் குழிகள் 

இருந்தன. ஸ்ட்ரெப்டோமைூன் 7 கிராம், பி. ஏ. எஸ். 12 

இராம், *திவாசிட்' 1 கிராம் தினந்தோறும் முதல் மாதத்திற்கு. 

பின்னர் பி. ஏ. எஸ்.ஸும் இிவாசிடும் சேர்ந்து நோயின் 

போக்கைத் : தடை செய்தன. இரணக்குழிகளில் ஒன்று குண 

மடைந்தது. . மற்றொன்று, பெரிதும் : குறைந்துவிட்டது. அறு 

வைச்சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. 

பாக்டீரியா எதிர்ப்புச்சிசிச்சை தொடர்ந்து செய்யப்பட் 

டது. 

டியூபர் ரூலோமா : 

உடற்கூற்று முறைப்படி ஒரே சீராய் இல்லாத பல குரப் 

பட்ட நைவுகளுக்கு “க்ஷ்யரோக வட்ட ஊடுருவி' என ஒரு. 

காலத்தில் பெயர் வழங்கப்பட்டது. இன்று “டியூபர்குலோமா?” 

என்ற ஒரு தனி வகை பிரித்தறியப்பட்டிருக்கிறது . இதன் மூலம் 

அது வரையறுக்கப்பட்ட வட்டமான ஒரு நைவு என்றும் பெரும் 

பாலும் பல எண்ணிக்கையாய் இராமல் தனியாகவே இருப்ப 

தும் 7-5 செ. மீ. வரை விட்டம் கொண்டதுமான குவியங் 

களையே நாம் குறிப்பிடுகிறோம். இத்தகைய வரையறுக்கப்பட்ட 

நைவுகள், ஏற்கெனவே உடற்கூற்றுப்பகுதயில் விளக்கப்பட்ட 

படி இரண்டு வகைப்படும்: வளர்ச்சியடையும் ஒன்று, சிகுந்து: 

Ad மையத்திலிருந்து உருவாவது, மற்றொன்று, குறைந்து 
வருவது; இவிர : நோயின் அறிகுறி ஒன்றும் இல்லாமல் இருப் 

ug. உடற்கூற்றுக்கியைய ஏற்கெனவே கூறியபடி. மத்தியக் 

- கேசிய விளைவுகளுடனும் பல அடுக்குகள் கொண்ட வெளி 

 யுறையுடனும் . கூடிய குவியமாக டியூபர்குலோமா விளங்கு. 

Ang. றிய டியூபர்குலோமா (7,8 செ. மீ. வரை) பல ஆண்டு 

களாகச் செயலற்று இருக்கலாம். பெரியவைகள் பல வருடங் 

கள் நிலையாய் இருந்த பிறகு சிதைந்துவிட்டு நோய் பரவச் 
சாதனமாகலாம், டியூபர்குலோமா சிதைந்துபடும்போது மூச்சுக்: 

இளைக்குழல். வழியாக மெடாஸ்டேசுகளும், நுரையீரல் மாறு 

குல்களும் ஏற்பட வகையுண்டு. . 

க்ஷய ஊடுருவி அரைகுறையாக மறையும் போதும் தனி 

யான நோய்க்குவியங்கள் ஒன்று சேரும் போதும் டியூப்.
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.குலோமா உருவாகிற்து. சில சமயங்களில் நுரையீரல் பிரைமரி 

காம்ப்ளெக்ஸின் போது டியூபர்குலோமாவும் உருவாகிறது. நஞ் 

“சேறிய விளைவு நிலை, உடல் உஷ்ண மாறுதல்கள், இரத்த 

மாறுதல்களுடன் தீவிர .டி.யூபர்குலோமாவின் அறிகுறிகள் ஏற் 

படுகின்றன. பல்வேறு மையம் கொண்டு சிதைந்துபடும் போது, 

சளியில் க்ஷயக்கிருமிகளும் நீண்டு சுருங்கும் திசுக்களும் தோன்று :. 

இன்றன. 3 ் ன தூ. ot 

வியாதி நிருணயம்: ் 5 

பாகுபடுத்தி வியாதி நிருணயம் செய்வது மிகவும் சிரம — 

மான காரியம். ஏனெனில், இதே போன்ற எக்ஸ்-ரே நிழல் 

கள் நுரையீரற்புற்று நோயிலும் உண்டாகின்றன. சிஸ்டுகளி 

லும் , இத்தகைய நிழல்களைக் காணலாம். கவனமாகத் தெரிந்து 

கொண்ட நோய் வரலாறும் சளியை நன்றாகப் பரிசோதுத்துச் 

சளியில் செல்களின் நிலையையும் தெரிவதும், வியாதி நிருண 

யத்திற்கு உதவுகின்றன. 

$நரயின் போக்கும் சிகிச்சையும்? 

செயலற்று அமைஇயாய் இருக்கும். சிறிய டியூபர்குலோ 

மாக்களைப்பற்றிக் சகுவலைப்பட. வேண்டுவதில்லை. உடல் நலத் 

'தொடர்நோக்கு இருப்பது போதும். அதி தீவிரமாகச் சிதைந்து 
படும் டியூபாரகுலோமா, வேதியிய சிகிச்சையின் : குடையின் 
கீழ் அறுவைச்சிகிச்சை செய்யப்பட வேண்டும். இது செய்யப் 

பட்டால், தோயின் போக்கில் வரவேற்கத்தகுந்த மாறுதல் 
ஏற்படும். கீழ்க்காணும் உதாறணத்தால் இது விளக்கப்படும்: , 

நோயாளி எஸ். எல். பெண். வயது 20. குடும்ப வரலாறு 

சாதகமாய் உள்ளது. எலும்புருக்கி நோயாளியுடன் பழகியது 

மறுக்கப்பட்டது. குழந்தைப்பருவத்தில் தட்டம்மை, மலேரியா, 

காதின் பின் புற ஃமிழ்நீர் சுரப்பியின் அழற்சி, 178 வயதில் - 

மன உளைச்சலின் பின் சிறுகுடலில் புண் (19௦௦042181 1710212 

தோன்றியது. . 7956 ஆகஸ்டில் வலநுரையீரலில் திரூடன் 

கொண்ட. புஞரா அழற்சி. இரண்டு மாதங்கள் கழித்து, 
சிதைந்துகொண்டிருந்த பெரிய டியூபர்குலோமா வல நுரையீர 
லில் காணப்பட்டது. க்ஷ்யக்கிருமிகள் இல்லை. இடையிடையே 
நோய் அதிகமாகும் போது பாக்டீரியா எஇர்ப்பு மருந்துகளால் 

, சிகிச்சை செய்யப்பட்டது (“திவாிட்” 45 கிராம், பி. ஏ. எஸ்.
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படம்-45.  இரணக்குழிகளுடன் உள்ள நோயாளிகளின் 
வயது விவரம். (100 பிணக்கூற்று ஆய்விலிருந்து எடுத்தது.)
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450. இராம், டியூபசட் 9 கிராம்). 1958 ஜுகலையில் . மீண்டும் 
தோய் அதிகமாகியது. .புஞரா உறை ஒட்டியிருந்ததால்; 
உறைக்குள் காற்றுச் செலுத்த இயலவில்லை. 

மருத்துவமனையில் சேர்ந்ததும் . பொது நிலை திருத்தியாய் 
இருந்தது. உடல் உஷ்ணம் சாதாரணமாய் இருந்தது. வல 
நுரையீரலில் 2-ஆம் 6-ஆம் சிறு பிரிவுகளில் சிதைந்துகொண் 
டிருக்கும் பெரிய டியூபர்குலோமா எக்ஸ்-ரே மூலம் காணப்பட் 
டது. (படம் 44, ௮, ஆ.) க்ஷயக்கிருமி காணப்படவில்லை. 

"நோயின் தன்மையைப். பொறுத்தும், நோயாளியின் பொது 
. உடல் நிலையைப் பொறுத்தும், நுரையீரலின் 2-ஆம் 6-ஆம் சிறு 

பிரிவுகள், அறுவைச் இகிச்சை மூலம் அகற்றப்பட்டன; 
இதற்கு முன்னரே பாக்டீரியா எதிர்ப்பு மருந்துகள் (ஸ்டிரெப் 
'டோமைசின் 74 இராம், பீம்ஸ் 154 இராம்) கொடுக்கப்பட் 

டன. அறுவைச்சிகச்சைக்குப் பிறகு நோயின் போக்கு, சிரமம் 
எதுவுமின்றி, அமைதியாய். இருந்தது. நுரையீரல் மீண்டும் 
பூரணமாய். விரிந்தது (படம் 244,இ).”'. நஞ்சேறிய நிலை முற் 
றும். மறைந்தது. அறுவை சேய்யப்பட்ட டியூபர்குலோமாவில் 
-க்ஷயக்கிருமி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சானட்டோரியத்தில் பாக் 

டீரியா எதிர்ப்புச்சிசிச்சை பின்னும் 72 மாதங்களுக்குத் 
'தொடர்ந்து செய்யப்பட்டது. ன 

முடிவு: ' சிதைந்துகொண்டிருக்கும் டியூபார்குலோமா 

கரணப்பட்டால், வேதியிய சிகிச்சையைவிட அறுவைச் இச் 
.சையே மேலானது. இந்த உதாரணத்தில் இரண்டு இறு .பிரிவு 
கள் அகற்றப்பட்டதால், முழுச் சுகம் .கஇிடைத்தது. 

அலும்புருக்கிப் போக்கில் இரணக்குழி என்ற ஒரு. நிலை: 

தோய்க்குறியியல். அமைப்பியல் பற்றிய அத்தியாயத்தில் 

எலும்புருக்கி நோய் இரணக்குழிகள் உருவாகி வளர்ச்செயடை 

வதைப்பற்றிய அடிப்படை விவரங்கள் உள்ளன. நைவின் எந்த - 

"நிலையிலும் சதைந்துபடுதல் ஏற்படலாம் என்ற உண்மையை தினை 

.விற்கொள்ள வேண்டும். ஆனால், க்ஷய ஊடுருவலின் போதே 

இது அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. சிதைந்துபடுதலும் இரணக் 

குழி உண்டாவதும் நோயின் தீவிரப் போக்கின் அறிகுறியாகக் 

கொள்ளப்பட வேண்டும்.
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மருத்துவச் . சிகிச்சைக். கண்ணோட்டங்களின்படி இரணக் 
குழி உருவான. நேரமும் மற்ற விவரங்களும் மிகவும் மூக்க 
யம். 

வாழ்க்கையின் பிரதானப் பகுதியான 25-40 வயதில் 
இரணக்குழிகள் பெரும்பாலும் காணப்படுகின்றன (படம், 45). 

புதியனவாய் உருவான இரணக்குழிகள் விரிந்து சுருங்கும் 

தன்மையுடன் இருப்பதால், எளிதில் அழிந்துவிடுகின்றன. 
நாட்பட்ட இரணக்குழிகள் வெளியுறையுடனே, நார்ப்பொருள் 
சுவருடனோ இருப்பதால், அமுங்கி அழிவது சிரமமாகவே 
இருக்கின்றது. இரத்த ஒட்ட வழிப் பரவிய நுரையீரல் க்ஷ்யத். 
இல் பெரும்பாலும் மெல்லிய சுவருடைய அல்லது அழுங்கிய 
இரணக்குழிகள் காணப்படுகின்றன. மேலும், நுரையீரல் க்ஷய: 
நோய் குணமடையும் போது “சஸ்ட்' போன்ற இரணக்குழிகள்: 
காணப்படலாம். 

முன்னர்க் கூறியது போல நோயின் . போக்கை 'இரணக்: 
குழி பெரிதும் . சிக்கலாக்குகிறது. கேசியக்குவியம் திரவ நிலை 
யடைவதால் உண்டாகும் அதிக அலர்ஜி நிலையிலும், எதிர்ப்புச் 

சத்தி. குறைந்த நிலையிலும், இரணக்குழி க்ஷயக் கிருமிகளுக்கு. 
ஒரு தெர்மோஸ்டேட்டாகப் பணி புரிகின்றது." வேதியிய: 
சிகிச்சை உருவாவதற்கு முன்னர் ஆசிரியர் கண்ட 854 கேசு: 
களில் 351 (93.5%) கேசுகள், . நிரந்தரமாக க்ஷ்யக் இருமி" 

யுடன் இருந்தன். ஆதலால், நோம் பரவிய நிலையில் இந்தக். 

குவியங்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. சளியில் spud: 

இருமியும் மற்ற பாக்டீரியாக்களும் இருப்பது மிகவும் முக்கிய 
ம்ன்று. மூச்சுக்களேைக்குமல் மெடாஸ்டேசுக்கும் கூய நுரை: 

யீரல் அழற்சிக்கும் தலிர்க்க இயலாத நோயின்: முன்னேற்றத் 

இற்கும் இரணக்குழி மூலமாய் விளங்குகிறது. இரணக்குழி' 
யிலுள்ள அமுக்கப்படாத இரத்த நாளங்களும் ராஸ் முஸ்ஸெ: 

னின் அனியூரிசமூம் இருமலில் இரத்தம் வெளிப்படுவகன் முக். 
கியக்காரணங்களாகும். புளூராவிற்கு அருகேயுள்ள நோய்க் 

குவியங்களில். நோய் புளூராவிற்குப் பரவி, . நுரையீரல் உறை 

யில் சீழ் உண்டாகும் நிலை ஏற்படுகிறது . 

இரணசக்குழி தானாகவே மூடாவிட்டாலும், குறிப்பிட்ட 
முறைகளால் சீரடையாவிட்டாலும், நோய் அதிகமாகப்பரவ 
ஒரு மூல காரணமாகவே இருக்கும்.” நாட்பட்ட நுரையீரல் க்ஷய 
ரோகத்தின் போது, மூச்சுக் கிளைக்குழல் பெரிதான இரணக்குழி:
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அடிக்கடி. காணப்படுகின்றது. இரணக்குழியின் நிலையும் அதன் 
திரவங்கள் வெளியேறுவதும் அமுங்கி அழிவதும் மூடிவிடுவதும் 

அதன் மூச்சுக் இளைக்குழலைப் பொறுத்தவை. இதை பிராங்கோ 
கிராஈபியின் மூலமும் நன்றாக எடுக்கப்பட்ட எக்ஸ்-ரேப் படம். 
மூலமும் கண்டுபிடிக்கலாம். நோயின் வருங்காலப்: போக்கைச் 

சிசிச்சையின் பலனை நிருணயிக்க இரணசக்குழி அதன் சுவர்கள் 
சுற்றியுள்ள Sa இவைகளைப்பற்றித் தெரிந்துகொள்வது விலும் 

முக்கியமாகும். 

. இரணக்குழியின் அறிகுறிகள்: வியாதி நிருணயம் மிகவும்: 

திறமையுடன் செய்யப்பட வேண்டும்... ஈர ரால்களும், கிருமிகள், 
நீண்டு. சுருங்கும் திசுக்கள் கொண்ட சளியும் இருந்தால், அவை 

இரண்க்குழி இருப்பதற்கான முக்கிய அறிகுறிகளாகும். எக்ஸ்-ரேம் 
படத்தின் பிறகுதான் நோய் நிருணயம் சந்தேகத்திற்கு இட 
மின்றிச் செய்யப்படும். அறிகுறிகள் இல்லாத இரணக்குழிகள் 
எக்ஸ்-ரே மூலந்தான் சண்டுபிடிக்கப்பட : இயலும். சாதாரண 

எக்ஸ்-ரேயில் கண்டுபிடிக்கப்பட இயலாத இரணக்குழி, 
, டோமோகிராபின் மூலமேதான் தெரியும் (படம்--89, ௮,ஆ.)- 

மருத்துவரால் பின் பற்றப்பட வேண்டிய சிகிச்சை முறை 

கள் பற்றிய தீர்மானம், இரணக்குழி நிருணயத்தைப் பொறுத் 

- திருக்கிறது. எனினும், அதிக உணர்ச்சித் தன்மையால் இரணக் 
குழி உருவாகலாம் என்பதையும், அதிக எதிர்ப்புச் சத்தியால் 

இரணக்குழி சரடையலாம். என்பதையும் நினைவிற்கொள்ள 

வேண்டும். 

பாக்டீரியா "எதிர்ப்புச்சிசிச்சை உருவானது, இரணக்குழி' 

களைக் குணப்படுத்துவதில் முக்கியமானதாகும். இது புதியன 

வாக உருவான இரணக்குழிகள் முற்றும் சரடையவும் 80% 

கேசுகளில் இரணக்குழிகள் பூரணமாக மூடிவிடவும் எதுவா 
கிறது. இதோ ஓர் உதாரணம்: 

நோயாளி: ஆர்.ஒய். பெண். வயது 46. தொற்றும் தன்மை: 

யுள்ள எலும்புருக்கி நோயால் பாதிக்கப்பட்ட உறவினருடன் 

அதிகமாகப் பழகியது. 172 வயதில் டைபஸ் மலேரியா ஜுரம். 

1957 மார்ச்சு; களைப்பும், சோர்வும், பசியின்மையும், இரும 

லும் தோன்றின. . வல நுரையீரலில் சிதைந்துபடும் கருடுூவி
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கள் ஏற்பட்டது எக்ஸ்-ரே மூலம் தெரிந்தது. சளி:-பாட்டில். 

மருத்துவமனையில் அனுமதி... ச 

அனுமதிக்கப்பட்டவுடன் பொது. உடல் நிலை திருத்தியாய் 

இருந்தது. உடல் உஷ்ணம் மிகவும் குறைவாகவே இருந்தது. 
இ. எஸ். ஆர். 48.மி.மீ./£ மணி... நுரையீரலின் மேற்பெரும் 

பிரிவில் ஈரமான ரால்கள், ஐரே சீராய் இல்லாத அடர்த்தி 

கொண்டு வட்டவடிவமாக ஒனி புகும் மையத்துடன் ஹைலத் 

தின் அருகில் இருக்கும் ஒரு திழல். எக்ஸ்-ரே மூலம் தெரிந் 

தது (படம்-46, ௮, ஆ... ஒரு வருடம். இரண்டு மாதங்கள் 

வரை. பாக்கூரியா எதிர்ப்புச்சிகிச்சை செய்யப்பட்டது... ஸட் 

ரெப்டோமைகன் . 40 கிராம், ‘Gar’ 120 கிராம், மெடா 

சிட் 95 றாம். gyre 40 கிராம், பி. எ. எஸ். 4.4 

இலோ. சிகிச்சையின் உதவியால் நஞ்சேறிய விஜவு அறிகுறி 

கள் மறைந்தன. எடை. 71 கிலோ அதிகமாயிற்று. இ. எஸ். 

ஆர். 730 மி, மீ, , நுனரமிரலில். ரால்கள் காணப்படலில்லை . 

எக்ஸ்-ரே மூலம் பின்னர் -இரணகச்குழி: இருந்த இடத்தில் 

அளடுருவிகள் மறைந்த நிழலும் நட்சத்திர வடிவமான ஒரு 

குழும்பும் காணப்பட்டு, அது டோமோகிராபி மூலம் நிச்சயப் 

படுத்தப்பட்டது (படம் 46, இ, ஈ௦். வளர்ச்சி முறை கையஏரண்டு 

சோ க்கப்பட்ட இரண்டு சளிப்பரிசோ தனைகளில் க்ஷ்யக்கிருமி 

கள் கரணப்பட. வில்லை. : 2 | 

gag: 14 மாதங்களாகக் கொடுக்கப்பட்ட வேதியிய 

இச்சையின் மூலம் நுரையீரல் ஊடுருவல் க்ஷயம் .குணம்டைந் 

தது. தழும்புடன் Promise ஒர் இறணக்குழிச் சி௫ச்சையின் 
முகுல் மாதத்தில் நோயாளிக்கு ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் 1 கிராம். 

‘Sara 9.9 இராம், பி. ஏ. எஸ். 9 கிராம் தினந்தோறும் 

கொடுக்கப்பட்டன. பின்னார். 22. மாதங்களுக்குத் *திவாசிட்” 

போன்றவைகளும் 19. எ. எஸ்,2ம் அளிக்கப்பட்டன. 

கேசிய நுரையீரல் அழம்சி? :' 

வரையறுத்த முறைப்படியான கேசிய நுரையீரல் அழற்சி- 
.குறிப்பாச நுரையீரலின் எல்லாப் பகுஇகளையும் பாதித்த மூச் 

சுக் இளைக்குழல் நனரமீரல் அழற்சி-மிகவும். அரிதாகவே நிகழ் 
கிறது. பொதுவாக அவைகள் தாட்பட்ட இரணக்குமி, நுரை 

யீரல் க்ஷயத்தின் இறுதி நிலையைப் பிரதிபலிக்கிறது. Hert 

பருவத்தில்-குறிப்பாக முதல் நிலை நோயில்- ௮இ தீவிர வகை 
கள் நிகழ்கன்றன. இப்போது இத்தகைய நிலைகள் மிகஒம் 
அபூர்வம். அடிப்படை பாக்டீரியா எதிர்ப்பு மருந்துகளுக்கு 
எதிர்ப்புச் சத்தி. கொண்ட க்ஷ்யக் இருமிசளூடனேயே அவை



  
படம்-46. நோயாளி.ஆர். ஓய். எக்ஸ்-ரேப் படங்கள் 

-வல நுரையீரலில் ஊடுருவிய க்ஷயம். புதிதாக உருவான 

இரணக்குழியுடன் சிதைந்து காண்பது. 

(௮) இச்சைக்கு முன்னா 

(ஆ) வல நுரையீரலின் டோமோகிராம்-இரணக்குழி 

நன்கு தெரிகிறது.



  
பட.ம்-- 46. 

(இ) 13: மாதங்கள் தொடர்ந்த ூச்சைக்குப் பிறகு 
ஊடுருவல் முழுவதும் மறைந்த நிலை. இரணக்குழி தெரிய 

வில்லை. ர 
(௪) அந்த நோயாளியின் டோமோகிராம். முன்னர் 

இரணக்குழி இருந்த இடத்தில் நட்சத்திரம் போன்ற 
தழும்பு.



- நுரையீரல் க்ஷயத்தின் மருத்துவப் பிரிவுகள் ' ட 147°: 

உருவாகின்றன. : அதி தீவிர நஞ்சேறிய விளைவுகள் பயங்கர. 
மான காய்ச்சல் இவைகளுடன் வயது வந்தவர்களிடையே 

 சேசிய நுரையீரல். அழற்சியும் ஏற்படுகிறது. அதிகமாக வியர்த் 
“தலும் முன்னேறிக்கொண்டிருக்கும் எலும்புருக்கி நோயும் 
இதில் காணப்படுகின்றன. வெளிப்புறச் சோதனைகள் மூலம். 
ஈரமான ரால்கள் காணப்படுகின்றன. க்யக்கிருமியுடன் கூடிய 
அதிசுமான சளி ஏற்படுகிறது. அதிகமான இ. எஸ். ஆருடன் 

இரு நிறமும் ஏற்கும் வெள்ளணுச்கள் இடப்புறம் நகர்ந்து, . 
தீவிர நஞ்சேறிய விளைவு ஏற்படுகிறது. 

முன்னர்க் கேகய நுரையீரல். அழற்சி மரணத்திலேயே 

முடிந்தது. ஆனால், இப்போது. வேதியிய . சிசிச்சையின் மூலம். 
நம்பிக்கை இழக்கத் தேவையில்லை (ஸ்ட்ரெப்டோமைசினும், 

-திவாசிடும், சிரை ஊசி மூலம் பி. ஏ. எஸ்.ஸும்), ஆனால், 

இரத்த ஒட்ட. வழிப்பரவிய நோய்: (இங்கு எதிர்ப்புச்சத்தி 
குறைவாகவும்... அலர்ஜி இல்லாத. நிலையும் ஏற்படுகின்றன) 

. . மிகவும் இவிரமாய் இருப்பதால், தோயின் வருங்காலம் மிகவும் 
" . தம்பிக்கையற்றதாகவே இருக்கிறது. இந்நோயின் தீங்கற்ற 

வகையைக் கீழ்க்காணும் உதாரணத்தால் விளச்கலாம்: 

நோயாளி கே. வயது 19. நோயாளிகளுடன். பழகிய 
தாசுத் தெரியவில்லை. மிகவும் கஷ்டமான ' சூழ்நிலைகளில் குழந். 
தைப் பருவம் கழிந்தது. 1958 முதல். தொழிலாளி வேலை. 
தொண்டையில் வலியுடனும், .88£ செ. உடல் உஷ்ணத்துட 

னும் 17954, நவம்பரில் தீவிர : நோய்வாய்ப்பட்டார். டிசம்பர் 
2-ஆந் தேதி மருத்துவமனையில் அனுமதி. குரல் வளையின் 

க்ஷயம் எனவும் கேசிய நுரையீரல் அழற்சி எனவும் வியாதி 

நிருணயம் 'செய்யப்பட்டது. 

அனுமஇக்கப்பட்டவுடன் பொது உடல் நிலை மிகவும் 

். மோசமாயிருந்தது. எலும்புருக்கி நோயின் முதிர்ந்த நிலை. 

365240 செ. வரை அதிகமான காய்ச்சல். (படம்-£7). நாக் 

இல் மாசு படிந்த நிலை. தினமும் வெளி வரும் 750 மி.லி. சளியில் 

க்ஷயக்கிருமியும் விரிந்து சுருங்கும் இசுக்களும் இருந்தன. இ.எஸ். 

ஆர்.60 மி.மி./மணி. 1 நிமிடத்திற்கு 88 மூச்சுகள் விடப்பட் 

டன. நாடித்துடிப்பு 700-720 வரை/1 நிமிடம். இட நுரையீரலின் 

மேற்பகுதியில் மந்தமான தொனி (தட்டிப் பார்க்கும்போது]. 

கடினமான மூச்சும், ஈரமான ரால்களும் இருந்தன. ,எக்ஸ்ரே: 

இட நுரையீரலில் . ஓரே சீராய் இல்லாத அடர்த்தியான நிழல். 

பல ஒளி புகும் நிழல்களும் காணப்பட்டன. [படம் ச்ச், ௮.) 

குரல் வளைச் சோதனையில் பெரிதும் படர்ந்த இரணப் புண்ணு 

டன் கூடிய ஊடுருவல் நைவுகள். .ிர்க் சோதனை நெகட்டிவ்.
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படம் - 47. 

நோயாளி கே.யின் .உடல் உஷ்ண நிலை, 

.  கேதசிய நுரையீரல் அழற்சி. 

மற்ற உதவிச் சோதனைகளுடன் ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் 140 
இராமும், 'திவாசிட்” 250 இராமும், .பி. ஏ. எஸ். 800 இரா 

மூம் 8 மாதங்களில் கொடுக்கப்பட்டன. பொது உடல் நிலை 
பபரிதும் முன்னேற்றமடைந்தது. இ. எஸ். ஆர். 179 மி. மீ. 
1மணியாய்க் குறைந்தது. நுரையீரல் அழற்சி நதைவுகள் மறைந் 
கன. இிஸ்டுடன் கூடிய கேசியக்குவியங்களும், சிதைந்துபடும் 

பல இரணக் குழிகளும் நிலைத்து நின்றன. (படம்-48, ஆ... 
நார்ப்போருள்--இரணக்குழி கொண்ட க்ஷயம்) 

" நாரீப்போருள்-இரணக்குழி கொண்ட நுரையீரல் க்ஷயம்? 

போதிய எதிர்ப்புச்சத்தி இல்லாவிட்டால்,. நோயின் எந்த 
வகையும் நார்ப்பொருள்-இரணக்குழி கொண்ட க்ஷயமாக மாறு. 

லாம். ' நோய் விரைவில் : வளர்ச்சியடைந்து, மூச்சுக் கொக் 

குழல் மெடாஸ்டேசுகளுடன், எலும்புருக்கி நிலையுடன் இருப் 
பதே இந்த நோயின் இறப்புக் குணமாகும். இறுதி நிலையில் 
எலும்புருக்கி நிலை அதிகமாகிறது. சில சமயங்களில் நோய் 

Sag நிலையடைந்து, அதிக காய்ச்சலுடனும், இரவு வியர்த் 

குலுடனும், பசியின்மையுடனும் உண்டாகிப் பின்னர். நோய் 

தானாகவே குறைந்துவிடுகிறது. எனினும், இறுதியில் நோய் 

வளர்ச்சியடைந்து, குடல், குரல் வளை க்ஷயத்துடன் விளங்கு 

கிறது. 

காய்ச்சல், இரவு வியர்த்தல், நாடித் துடிப்பு அதிகரிப்பு, 
தூக்கமின்மை, அதிகச் சளி போன்றவை அடிக்கடி அதிகமாகும். 

இருமல்: அதிக இருமலால் சில சமயம் வாந்தி : போன்றவை 

களுடன் தோயாளி சிரமப்படுகிறான். அடிக்கடி இருமலில் இரத் 

கம் வெளிப்படுவதால், மூச்சுக் இளைக்குழல் நுரையீரல் அழற்சி 
யும் பெரிதும் பரவிய கேசிய நுரையீரல் அழற்சியும் ஏற்படு 

கின்றன... இத்தகைய Sel pai தினியான ஒரு தோற்றத் 
தைக் கொண்டிருப்பார்கள் .



.. நுரையீரல் .க்ஷயத்தின் மருத்துவப் பிரிவுகள். - 143 

குட்டிப் பார்க்கும் போது Aw சமயங்களில் மந்தத் 
தொனியும். சில சமயங்களில் எதிரொலித் தொனியும் கேட் 
கும். மூச்சு: விடுதல் “பிராங்கியல்' ஆக இருக்கும். நன்கு 
கருவான: இரணக்குழிகள் ஏற்பட்டால் . சங்கீதத்: தொனி 
போன்று கேட்கும். : பல தரப்பட்ட ஈரமான ரால்கள் கேட் 

Gb. அவற்றுடன் எக்ஸ்-ரே மூலம் மூச்சுக் . இளைக்குழல் 
மிமடாஸ்டேசுகளும் : கண்டுபிடிக்கப்பட்டால்,. வியாதி நிருண 
யம் தெரிந்துவிடுகறது. இதனுடன் பெரும்பாலும்: மூச்சுக் 

இளைக்குழலும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

எலும்புருக்கி நிலை அதிகமாகி, அமிலாய்ட்' நெப்ரோசிஸ் 

“போன்ற சிக்கல்கள் ஏற்பட்டு, நோயின் வருங்காலம் பயங்கர 
மாய் இருக்கிறது. பொதுவாகப் . பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குப் 

. போதிய ஒய்வு கொடுப்பதன் மூலமே நிம்மதி உண்டாகலாம். 

“நோய் பரவும் நிலையில் இத்தகைய நோயாளிகள் முக்கியப் 

பங்கு வகிக்கின்றார்கள். முன்னர் இவர்களது ஆயுட்காலம் 4 
(முதல் 5 வருடங்களாய் இருந்தது. இப்போது வேதியிய 

இகிச்சையின் மூலம் நோயை ஓரளவு  கட்டுப்படுத்தலாம். 
இதன் மூலம் ஆயுட்காலம் 8 வருடங்கள் வரை நீடிக்கப்படு 

கிறது. நாட்பட்ட இரணக்குழி க்யத்தில் ஒரு புறம் மட்டும் 
பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், அறுவைச் சிகிச்சையோ அன்றி அமுக்க 

.மூறையோ கையாளப்பட வேண்டும். 

நாட்பட்ட நார்ப்பொருள் இரணக்குழி நுரையீரல் க்ஷயத் 

தில் ஏற்பட்ட ஓர் ஊடுருவல் தோய் தாக்குதலை வெற்றிகர 
மாக வேதஇயிய சடுச்சை மூலம் சீர் செய்ததற்குக் £ழ்க்காணும் 

உதாரணம் தரப்படுகிறது: ் 

நோயாளி கே:' பெண். ' வயது 47. க்ஷய நோயாளிகளு 
டன் பழகியது மறுக்கப்பட்டது. 'கராமியச் சுற்றுப்புறத்தில் 

ட தன்றாக வளர்க்கப்பட்ட. பெண். 79506, .பிப்பிரவரியில் இன் 

புளுவென்ஸா என்று கருதப்பட்ட தோய். உண்டாயிற்று. இந்த 

நிலை நெடுங்காலம் நீடித்தது. எக்ஸ்-ரே மூலம் நார்ப்பொருள்- 

இரணக்குழி க்ஷயம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டது. க்ஷயக் இருமி-ட்-. 
விரிந்து சுருங்கும் இசுக்கள்---. 7956, பிப்பிரவரி, 28-ஆந் 

"தேதி அனுமதிக்கப்பட்டது. 

. அனுமதிக்கப்படும் போது உடல் உஷ்ணம் 47.8” கெ. 

களைப்பு, மூச்சு விடச் சிரமம், நாடித்துடிப்பு அதிகரிப்பு, இ. 

எஸ். ஆர். 57 மி. மீ- 7. மணி. தட்டிப் பார்த்தல் முறையினால் 
வல நுரையீரலின் மேற்பாகத்தில் மந்தத் தொனி கேட்டது.
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அதே இடத்தில் ரால்களுடன் கூடிய பிராங்கியல் மூச்சும். 

கேட்கப்பட்டது. எக்ஸ்-ரே மூலம் : மூதல் விலா எலும்பு அருகி 

லும் நாலாவது விலா எலும்பூ அருகிலும் இரண்டு இரணக்: 

குழிகள்: காணப்பட்டன. இடதுரையீரலின் உள் ஓரமாக மூச் 

சுக் இளைக்குழல் வழிப் பரவிய இரத்த நோய்க்குவியம் காணப் 

பட்டது (படம்--29, ௮.7. ். ் 

லாகுசானும், 19. er. எஸ்.வும். சொண்டு சிகிச்சை அளிக் 

கப்பட்டது. ஸ்ட்ரெப்டோமைசன் செலுத்த முயற்சி செய்யப் 

பட்ட போது உடல் உஷ்ணம் 39. 5£ செ. ஏறி, காதில் இரைச். .. 

சலும் ஏற்பட்டது. ஸ்ட்ரெப்டோமைசினை . நிறுத்தியவுடன். ::' 

ஜுரம் இறங்கிவிட்டது. 7 மாதச் சிச்சைக்குப் பிறகு (லாகு 

சான் 170 இராம். பி. ஏ. எஸ். 8 கிலோ) மருத்துவ எக்ஸ்-ரே 

நிலையில் நல்ல மாறுதல் ஏற்பட்டது. நஞ்சேறிய விளைவு பெரி' 

தும் மறைந்தது. நோயாளி. 15 கிலோ எடை அதிகம் அடைந். 

தார். உடல் உஷிணம் சாதாரண நிலை அடைந்தது. க்ஷயக் 

இருமியும் விரிந்து கருங்கும் இகக்களும் சளியிலிருத்து. மறைந் 

“தன, ரால்கள் கேட்கப்படவில்லை. எக்ஸ்-ரேயில் ஊடுருவிய 

திழல்கள் மறைந்தன. (படம் 49-ஆ.]. டோமோூராபின்படி 

நுரையீரல் உச்சியில் ஓர். இரணக்குழி காணப்பட்டது. (படம். 

29, இ.) மருத்துவமனையிலிருந்து வெளியேறிய பின்னும், வேதி 

் யிய சிதிச்சை பெற வேண்டுமென்று ஆலோசனை கூறப்பட்டது. 

க்ஷய நுரையீரல் அரிப்பு (கடினமடைந்த நிலை 310 05/8) 5 

நுரையீரல் க்ஷயத்தில் மூச்சுக் கிகாக்குடில் பெரிதான நிலை: 

பெரிதளவில் வேதியிய சி௫ிச்சை உபயோகப்படுத்தப்படு: 

வதால் நாட்பட்ட கேசுகளின் வாழ்க்கைக்காலம் நீடிப்பதால் 

பாதிக்கப்பட்ட நுரையீரலின் வெளியிலும் உள்ளிலும் இணைய 

புத்திசு அதிகமாய் வளர்வது சாத்தியமே. 

நுரையீரல் அரிக்கப்பட்டுப் பல தரப்பட்ட மருத்துவ 

நிலைகளில் காணப்படும். அபூர்வமாக இரத்த ஓட்ட வழிப் 

பரவிய நிலையிலும் . பரவலான அரிப்பு மாறுதல்கள் ஏற்பட. 

லாம். ஊடுருவிய இரணக்குழி வகைகளில் குறைந்து அளவில் 

அரிப்பு ஏற்படலாம். இறுதியாகப் புளூராவும் பாதிக்கப்படும்: 

போது மார்பு விகாரங்களுடன் மிடீயாஸ்டைனம் இடம்: 

பெயர்வதுடன் நுரையீரலும் உள்ளிழுக்கப்படுகிறது. பின்னார் 

மூச்சுச் சிற்றறைகள் பெரியவையான நிலையில் நுரையீரல். அரிப்பு: 

ஏற்படுகிறது. பல கேசுகளில் கே௫ய . அழிவுகளிலும் எஞ்சி:. 

யிருக்கும் இரணக்குழிகளிலும் இணைப்புப் பொருள்கள் வளர் 

இன்றன. இவற்றுடன் மூச்சுக் கிளைக்குழலும் பெரிதாகிறது.



  
படம் — 48 

நோயாளி கே. யின் எக்ஸ்-ரேப் படங்கள் 

(sj) சி௫ச்சைக்கு முன்னர். கேசிய நுரையீரல் அழற்சி 

(ஆ) 8 மாத பாக்டீரியா எதிர்ப்புச் சகிச்சைக்குப்பின்



  

Lib — 49 

நோயாளி கே. யின் எக்ஸ்-ரேப் படங்கள். 

(௮) சிகிச்சைக்கு முன்னர்-நார்ப்பொருள்- இரணக்குழி 
கொண்ட, நாட்பட்ட நுரையீரல் க்ஷயம். ஊடுருவல் 

நிலையும் பரவிய நிலையும்



  
படம்--49. 

(ஆ) பாக்டீரியா எதிர்ப்புச் சிச்சைக்குப் பின்னா் 

(இ) பாக்டீரியா எதிர்ப்புச் சிகிச்சைக்குப் பின்னர் 

(டோமோகிராம்)
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நுரையீரல் க்ஷயத்தின் மருத்துவப் பிரிவுகள் , தம. 

பணி புரியப் போதுமான நுரையீரல் .இல்லாததால், இந்த 

நிகழ்ச்சி புளுராவையும் மார்பு எலும்புக் கூட்டையும் பாதித்து, 

அடிப்படையான ..மூச்சு விடும் பணி பாதிக்கப்படுகிறது. நுரை 

யீரற்காற்றோட்டத்தை இசனுடன் உருவான முூச்சுச் சிற்றறை 

பெரிதான நிலை பெரிதும் பாதிக்கிறது. நுரையீரல் தமினிப் 

பகுதி இரத்தமின்றிக் காலியாய் இருப்பதால் ஏற்படும் புதி 

ரான நாளச் சீரமைப்பு, மூச்சுக். இளைக்குழல்--தமனியின் 

பிரிவுகள் பருப்பது, மேற்கூறிய இரண்டு பகுதிகளுக்குமிடையே 

ஏற்படும் இணைப்புகள் இவைகளால் இரத்தம் சுத்தி செய்யப் 

படுவது பெரிதும் பாதிக்கப்படுகிறது (ஏ. ஐ. ரிவ்கிண்ட்). நெடு 

நாட்பட்ட நுரையீரல் க்ஷயத்தில் இந்த விளைவுகள் ஏற்படுகின் 

றன. நுரையீரல் இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தில் சிக்கல்கள் ஏற் 

பட்டு, அதில் இரத்த அமுக்கம் . அதிகரித்து, “நாட்பட்ட 

நுரையீரல் இருதயம்” என்ற நிலை ஏற்படுகிறது. இத்த நிலையில் 

மூச்சு விடச் சிரமமும், சையனோசிசும், குறிப்பான ஓர் எலக்ட் 

ரோகார்டியோகிராம் மாற்றமும் காணப்படுகின்றன. (படம் 

50). இப்போது விவரிக்கப்பட்ட ' நோய் நிலை, மரணத்தில் 

முடிந்ததைக். கீழ்க்காணும் உதாரணத்தின் மூலம் விவரிக்க 

லாம். ் ் 

நோயாளி கே. . எம். : ', வயது 47. வியாதி நிருணயம்: 

பெரிதும் பரவிய நாட்பட்ட நார்ப் பொருள்--இரணக்குழி 

“கொண்ட நுரையீரல் க்ஷயம். புஞூரா பாதிக்கப்பட்டு, நுரை 

word நசுக்கப்பட்டு, வல நுரையீரலில் பெரிய இரணக்குழி- 

பெரிய பெரிய. மூச்சுச் சிற்றறைகள்-இருதய- நுரையீரலின் 

வேலைத்திறமைக் குறைவு (8-ஆம் படிவம்). நாட்பட்ட நுரை 

யீரல் இருதயம். 9 வருடங்களாக க்ஷ்யத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

நிலை. மோசமான நிலைமை. மூச்சு விடச் சிரமம். சையனோ 

சஸ். கால் வீக்கம். அனுமதிக்கப்பட்டவுடன் எலக்ட்ரோ 

கார்டியோடிராபி:- சைனஸ் விகிதம் : 120/ நிமிடம் 1.0. இடை 

நேரம் 0.15 வினாடி. 0.&. 8... காம்ப்ளெக்ஸ், 0.07 வினாடி. 

0.௩.5.7. 0.42 வினாடி. இதயத் துடிப்பு விதம் 64. (சாதா 

ரணமாக 58) குறைந்த மின்னூட்டம் லும், இலும். 

மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட 53 நாள்களுக்குப் 

பிறகு, நோயாளி, இதய பலவீனத்துடன் இறந்தான். 

பிணக்கூற்று ஆய்வு முடிவுகள். : வல நுரையீரலில் பெரிய 

இரணக்குழி. இரு நுரையீரல்களிலும் இங்குமங்கும் அழிந்துபட்ட 
கேசியக்  குவியங்கள்-புஞரா அறை மூடப்பட்ட நிலை. இரு 

பக்கங்களிலும் புளுராவும் இதய வெளி உறையும் ஒட்டிய 

எ..தோ...-10
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நிலை. வல வெண்டிரிக்கிள் பெரிதாக வீங்கிய நிலை. இதயத் 

தசைகள் சர் கெட்ட நிலை. 

நீர் கொண்ட புளஞூரா அழற்சிக்குப் பிறகு, மீடியாஸ் : 

டைனம் இடம் பெயர்க்கப்பட்டுக் கொடூரமான மார்புக் 

கூட்டு விகாரங்களுடன் பாதிக்கப்பட்ட பக்கம் மிகவும் விரைப் 

பான. நிலை அடைகிறது. இந்த நிலையையே நார்ப்பொருள் 

கொண்ட மார்புக்கூடு என்கிறோம். 

வகைப்படுத்தி வியாதி நிர்ணயம் 

நோயின். வரையறுக்கப்பட்ட போக்கையும் நோயின் . 

வளர்ச்சியையும் குறிக்கும் நோய் வரலாறு தெரிந்திருந்தால், 
வியாதி நிருணயம் சிரமமன்று. க்ஷயக்கிருமி உள்ள நிலையும் 
நுரையீரல் காற்றற்ற நிலை இல்லாததும், உடன் கூடிய மூச்சுக் 

இளைக்குழல் பெரிதான நிலையும், ஏற்கெனவே விவரிக்கப்பட்ட 
பணி பாஇக்கப்பட்ட சூழ்நிலையும், வியாதி நிருணயம் செய் 

வதில் உதவுகின்றன. ் ் 

சிகிச்சை? 

நுரையீரல் அரிப்பும் மூச்சுக் ' இளைக்குழல் பெரிதான நிலை 
யும் கொண்ட நோயாளிகள் படிப்படியாக நாளடைவில் நுரை 

யீரல் நோயாளிகள் அஆவதைவிட இதய நோயாளிகள் ஆகி 
விடுகின்றார்கள். வழக்கமான உணவ, : சுகாதார. முறைகளைத் 

தவிர, நோயாளியின் பொது நலத்தைப் பொறுத்து- அறிகுறி 
களைப் பொறுத்து-சிகிச்சை செய்யப்பட வேண்டும். இதய 

மருந்துகள், பிராணவாயு இச்சை குறிப்பிட்ட கேசுகளில் 
இரத்தம் வெளிப்படச் செய்தும் சி௫ச்சை செய்ய வேண்டும். 
க்ஷய நுரையீரல் சுருங்கிய நிலையைப் படம் 51 காட்டுகிறது. 

புளுராவின் க்ஷய அழற்சி — 
. நுரையீரல் க்ஷயத்துடன் பல சமயங்களில் நீர் கொண்ட 

யுளுரா அழற்சியும் உண்டாகிறது. எக்ஸ்-ரே மூலம் நுரையீரல் 

நைவு கண்டுபிடிக்கப்படுமுன்னரே அது உண்டாகிறது. குழந் 
தைப் பருவத்திலும் நிறை இளம்பருவத்திலும் ஹைல நிண 

நீர் முடிச்சுகளின் க்ஷய நைவுகளுடன் சில சமயங்களில் புளூரா 

அழற்சி ஏற்படுகிறது. மருத்துவு முறைப்படி இதை க்ஷய நோய் 
சம்பந்தப்பட்டது என்றே ௧க௬த வேண்டும். இத்தகைய புளூரா. 

அழற்சி இரத்த ஓட்ட வழி நோய் அவியதன் விளைவாக ஏற் 

அறத க



நுரையீரல் க்ஷயத்தின் மருத்துவப் பிரிவுகள் 147 

மருத்துவ முறைப்படி புளஞரா அழ ற்சியை மூன்று வகை 
பாகப் பிரிக்கலாம்; 

(1) உலர்த்த நார்ப்புரதம் கொண்டது 

(2) நீர் கொண்டது 

(4) சீழ் கொண்டது. 

பல சமயங்களில் நுரையீரல் க்ஷ்யத்தின் முதல் அறிகுறி 
நீருடன் கூடிய புளூரா அழற்சியாகும். ஆசிரியரின் சொந்த 
அனுபவத்தின்படி புஞரா அழற்சிக்குப் பிறகு 40.8% . கேசு 
களில் ஒரு வருடத்தில் தொற்றும் தன்மையுடன் க்ஷய நோய் 
ஏற்பட்டது. 18.0 கேசுகளில் 7-8 வருடங்களிலும்: 6% கேசு 

களில் 8-5 வருடங்களுக்குப் பிறகும் இத்தகைய நோய் உண் 

பானதாகத் தெரிகிறது. 19.9% கேசுகளில். புளுரா அழற்கிக்கு 
முன்னரே க்ஷய நோய் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. நுரை 

- பீரல் அழற்ிக்குப் பின்னர் மூன்று வருடங்களில் ஒரு வருடத் 
திற்கு 8-4 தடவையாவது எக்ஸ்-கதிர்ப்படம் எடுத்துச் சோதித் 

துப் பார்க்க - வேண்டுவதன் அவசியத்தை வற்புறுத்த வேண் 

டும். 

உலர்ந்த புளூரா அழற்சி 2 
மார்பின் ' வெளிப்புறத்தில் இலகுவாக மூச்சு விடுவதைப் 

பாதிக்கும் முறையில் கடுமையான இிடீர் வலி ஏற்படுகிறது. 

-வெளிப்புறச்சோதனைப்படி புளூரா உராயும் சத்தத்தைவிட 
வேறு ஓர் அறிகுறியும் காண இயலாது. அபூர்வமாக உச்சி 
நைவுகிளைத்தவிர நுரையீரலில் ' எக்ஸ்-ரே மூலம் ஒரு தோய்க் 

Gow son Fuld காண் இயலாது. பொதுவாசு நோய் பல நாள் 

கள் வரை தொடர்ச்சியாய் இருக்கிறது. உதாரணமாக, உதர 

.விதானப் புளூரா அழற்சியில், வலி, வயிற்றின் உட்புறம் 
நோக்கிச் செல்லும். பல .சந்தீர்ப்பங்களில் உலர்ந்த err 
அழற்சி மீண்டும் மிண்டும் எற்படலாம், 

சிகிச்சை 2 tae ரரி டு 

உஷ்ணமான: படுக்கையில் ஓய்வு, 0.02 கராம் கோடீன் 
தினமும் 4 வேளை கொடுக்க வேண்டும். சில சமயங்களில் 
பேண்டோபான் கசி மூலம் செலுத்த வேண்டும். 

மாற்றுச் சிகிச்சை; 

பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை அமுக்கும்படியர்ன கட்டுகள் 
(உஷ்ணமான எண்ணெய்ப் பொருள்களுடன்). ' அவசியமிருந் 
தால், தினமும் 'திவாசிட்' ம இராம், தினமும் பி, ஏ. எஸ்.
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12 கிராம் கொடுக்க வேண்டும். சில சமயங்களில் இந்த வகை 
யான உலர்ந்த புளுரா அழற்சி நீர் கொண்ட ஷயப்புளூரா 

... அழற்சிக்கு ஆரம்ப அறிகுறியாகும். , 

நீர் கொண்ட புளூரார அழற்சி * 

(எஃ்சுடேட்டிவ் புளூரா அழற்சி) மார்பில் ‘Saree முடி 
யாத. வலியுடனும், 89° Ge. ஐஜுாரத்துடனும். ஆரம்பித்து: 
எஃசுடேட்டு (நீர்) தோன்றியவுடன் வலியும் மறைகிறது. 
நாடித் துடிப்பு அதிகமாகிறது. மூச்சு விடும்போது சிரமமும். 
ஏற்படுகிறது. தட்டிப் பார்க்கும் போது பெரிதும் மந்தமான 
தொனி உண்டாகிறது. இந்த மந்தத் தொனி புளராரா உறை 
யினுள் உருவாகிய எஃசுடேட்டின் அளவைக் காட்டுகிற டமாய்சு 
கோட்டால் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது.  எக்ஸ்-கதிர்ப்படம் . 
மிகவும் உபயோகமாகும். மந்தத் தொனி ஏற்பட்ட இடத்தில் 
“தொட்டுப் பார்க்கும் போது உச்சரித்த சொற்கள் மங்கலாகக் 

கேட்கும். ஸ்டெத் மூலம் தடைபட்ட மூச்சும் தெரிகிறது. 
நுரையீரற்பகுதி, நீர் நிலைக்குமேல் தளர்ந்திருப்பதால், “சங்கீத, 
எஇரொலி' கேட்கும். அதிக அளவில் (படம் ௪8, ௮, ஆ. நீர் 

சேர்ந்துவிடுவதால், பாதிக்கப்படாது பக்கத்திற்கு மீடியாஸ்: 
டைன உறுப்புகள் நிலை பெயர்கின்றன. 

்- ஏஃகுடேட்டின் தன்மையை அறிய (அதன்மூலந்தான் ' 
சிகிச்சை முறையை தநிருணயிக்கலாம்.) புஞூரா்வில் துளை இடப்: 
பட்டு, காற்று உள்ளே போகாமல் பார்த்து. எல்சுடேட்டு நீர் 
வெளியேற்றப்பட்டுச் சோதிக்கப்பட வேண்டும், நீர் மிகவும் 

அதிகமாக உண்டாகிவிட்டால், மிஉயாஸ்டபைன அங்கங்கள் திலை 

பெயர்ந்தால், புளுரா உறை நீர் பூராவுமே வெளியேற்றப்பட... 
வேண்டும். , 

இத்தகைய எஃசுடேட்டு வைக்கோல் போன்ற. மஞ்சள் 
நிறமோ, அல்லது பச்சை நிறமோ கொண்டிருக்கும். சல சம 
யங்களில் கலங்கியும், ஓப்பு அடர்வு எண்: 1015-1020 வரை 

இருக்கும். டிரான்கடேட் ஆச , இருந்தால், ஒப்பு அடர்வு எண் 

291 சக்குக்குறைவாகவே இருக்கும்.. டிரான்சுடேட்டைவிட எஃசு 
டேட்டில் புரதம் அதிகமாய் இருக்கும்... ரிவால்டா சோதனை 
மூலம் (அசிடிக் அமிலத்தில் ஒரு சொட்டு எஃசுடேட்டை விட் 

டால், : மேகம் போன்ற .கலங்கிய நிலை ஏற்படும்) 2.5-—7% 

வரை புரதம் இருக்கும் என்பது தெரிகிறது. ஆனால், டிரான்சு 

டேட்டில், 0.8-0.9% புரதம். இருக்கும் என்பது தெரிகிறது. 
நேரடிப் ச்சு முறை Hae க்ஷயக்கருமிகள் . அபூர்வமாகவே



  

படம் - 52 

(அ) வல நுரையீரலில் நீர், கொண்ட புளூரா அழற்சி. 

  

படம்-52 

(ஆ) அதே படம்- 8 வருடங்கள் கழித்து-இரத்த ஓட்ட 

வழிப் பரவிய நுரையீரல் க்ஷயம் இரு பக்கமும்.



  

படம் - 53 

(௮7 நுரையீரல் பெரும் பிரிவுகளின் இடையே தோன்றிய 
புஷ்ரா அழற்சி (வல நுரையீரல் (இருகுவிநிலை) 

, 

  

படம் - 54 

(ஆ?) அதே படம் பக்கவாட்டில்,
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(தென்படுகின்றன. வளர்ச்சி முறை மூலமோ, அல்லது சீமைப் 
பெருச்சாளிச்சோதனை மூலமோ க்ஷயக்கிருமி. : இருப்பதைக் 
காணலாம். கு : 

உயர்ந்த இ. எஸ். ஆரும், இடப்புற நிலை: பெயர்வும், நீர் 
கொண்ட. புஞூரா அழற்சியின் றெப்பான அறிகுறிகளாகும். 
நுரையீரல் பெரும்பிரிவு பிளவுகளில் எஃசடேட்டு இருக்கலாம் 
என்பதையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். எக்ஸ்-ரேப்படத்தில் 
இரு புறமும் குவிந்த நிலையில் காணப்படும், (படம்-54 ௮.) 
பக்கவாட்டுப் படத்தில் மிகவும் தன்றாகத் தெரியும், (படம். 
22, ஆ. 

நோயின் போக்கு' உலர்ந்த வகசையைவிட நீர் கொண்ட 

புஞளுரா அழற்சியில் அதிக காலம்-அதாவது 4 வாரங்களிலி 

ருந்து 8-8 மாதங்கள் வரை-நீடிக்கும். உடல் உஷ்ணம் 

படிப்படியாய்க் குறைகிறது. 

பூரண ஓய்வு. உப்புக் குறைந்த-ஆனால் வைட்டமின்கள் 

.நிறைந்த-உணவு. கொடுக்கப்பட . வேண்டும், தேவையைப் 
பொறுத்து வேதியிய சிகிச்சை செய்யப்பட வேண்டும். தீவிர 
நிலையில் முதலில் தசை வழியாக 7 இறாம் ஸ்ட்ரெப்டோமை 

சினும், திவாசிடு 1 கிராமும், பி. ஏ. எஸ். 78 கிராமும் 
தினமும் கொடுக்கப்பட வேண்டும். இரண்டாவது மூன்றாவது 

மாதங்களில் 1. இராம் இவா?டும், பி. ஏ. எஸ். 78 கிராமும் 
இனமும் - கொடுக்கப்பட. வேண்டும். சி௫ிச்சை தொடர்ந்து 
நடை பெற வேண்டும். நமக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தின்படி 
பாக்டீரியா எதிர்ப்பு மருந்துகளுடனும் 20 யூனிட்டுகள் தன 
மும் இருவேளை என்ற முறையில் ஏ. சி. டி. ஹெச். கொடுக்கப் 

பட வேண்டும். இது கொடுக்கப்படும் முன்னர்த் தார்னின் 

சோதனை பரசிட்டில் ஆக இருக்க வேண்டும். 

பீழு கொண்ட புளூரா அழற்சி £ 

நோயாளிகள் வேண்டுகோளின்படி வேண்டாத சமயல் 
. களில் கொடுக்கப்பட்ட செயற்கை முறை நியூமோதோராக் 

ஸின் போது இது நிகழலாம். ஆசிரியர் அனுபவத்தின்படி பல 
வருடங்களான நியூமோதோராசக்ஸின் போது புளூரா கடின 
மடைந்து, நுரையீரல் விரிவதைத் தடை செய்யும் முறையில் 

அமைந்திருக்கிறது. இதன் மூலம் உருவாவது சீழ் கொண்ட 
புளுரா அழற்சி விறைப்பான, கடினமான நுரையீரல் உறையில் 

KIT ODI.
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இந்தக் கொடுமையான சிக்கலின் அதி தீவிர நிலையில் 
நுரையீரல் உறையிலுள்ள.. திரவத்தை வேளியேற்றி ஸ்ட்ரெப்: 
டோமைசினும் பெனிசிலினும் உள் செலுத்தப்பட்டால், சீழ். 

கொண்ட திரவம் நல்ல நிலை அடைந்து சீரடையும். சீழ்த்திர 
வம், மற்றக் கிருமிகளால் உண்டாவதே. தவிர, க்யக்கிரு.மி' 
யில் உண்டாவதன்று. மீண்டும் மீண்டும் சீழ்த்திரவத்தை வெளி. 
யேற்றுவதால், எஃசுடேட்டும் கிரகிக்கப்பட்டு, நுரையீரல்: 
விரிந்து சுருங்கவும் ஏதுவாகிறது. : பெரிதளவில் புஞூரா கடின 
மடைந்திருந்தால், இத்தகைய சிகிச்சையால் பலன் ஏற்படாது. 

இங்கு : அறுவைச் சிகச்சைதான்-புளுராவை அகற்றிவிடுதல்-- 
பூரண குணமளிக்கும். இந்த அறுவைச்சிகிச்சை மிகவும் சிரம. 
மானது; ஆனால், மிகவும் உபயோகமானது. நோயாளிகள் இந்.த. 
அறுவைச் சிகிச்சைக்குச் சரியான முறையில் தெறிந்து எடுக்கம் 
பட்டால், அறுவைச் சிகிச்சையால் பலனடைவார்கள்.



8. நோய் குணமடைந்ததை 

| நிருணயிப்பது 

சத்தி வாய்ந்த புதிய மருந்துகளுடன் பொதுப்படையான 

மற்ற உதவி முறைகளும் கையாளப்பட்டால், பெரிய அளவில் 

எலும்புருக்கி நோயிலிருந்து பூரண சுகம் கிடைக்கும். 

இவ்விதம் கூட்டுச் ்..ச௫ச்சை முறை. மூலம் இரத்த ஓட்ட 

வழியில் உருவான புதிய  டியூபர்கிள்கள் அழிந்துபடுகின் றன . 

இங்கு இரத்த ஓட்டம் போதிய அளவில் .இருந்து பாதிக்கப் 

பட்ட நுரையீரற்பகுதிகளில் இரத்த ஒட்டம் சீராக நடை. 

பெற வேண்டும். சணடுருவிய நுரையீர.ற்குவியங்கள் மறைவதும், 

இரணக்குழிகள் சுருங்கி மூடிவிடுவதும் பாதிக்கப்பட்ட மூச்சுக் 

இளைக்குழல் குணமடைவதும், சிகிச்சையினால் ஏற்பட்ட பலன் 

கள். கேய அழிவு கொண்ட. நோய்க்குவியங்கள் ஓரளவுதான் 

மறைகின்றன. இத்தசைய தோயாளிகளிடத்தில் நோய்க்குவி 

யம் நார்ப்பொருளாக மாறி வெளி உறை உண்டாகிக் குவி 

ய்ங்கள் சுவர்களால் மறைக்கப்படுவதுதான் அதிக அளவு ஏற் 

படும் மாற்றம். ௬ 

தோயின் போக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டு நோய் நஞ்சேறிய 

நிலை மறைந்து "வெளியுறையுடன் கூடிய நோய்க் குவியங்களி 

லிருந்து க்ஷயக்கிருமிகள் நுரையீரலுக்குள்ேளேயோ மூச்சுக் 

இளைக்குழலவினுள்ளேயோ புக இயலாது. இதைப் பூரண சுகம் 

எனக் கொள்ள இயலாது. நோய் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலை- 

அதாவது, நோய்க்குறியியல் அறிகுறிகள்-மறைந்து, நோயாளி 

யின் சத்திகள் புத்துணர்ச்சி பெறுகின்றன. வேலை செய்வதற் 

குரிய சாதகமான சூழ்நிலை நோயாளிக்கு ஏற்படுகிறது. மீண்டும் 

.. அதே வேலைக்குச் செல்வது ஓரளவுக்குதான் சாத்தியமாகும். 

ஆனாலும், நோயாளிக்குப் பெரிய அளவு வசதிகள் ஏற்படுகின்றன . 

சரியாக நிருவ௫க்கப்பட்ட புனருத்தாரணத்திட்டம், பிணி நீங்கி 

உடல் சீர்படும் நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்ற வேலைகளைத் 

தேர்ந்தெடுக்க உதவி செய்கிறது. இத்தகைய சூழ்நிலைகளில்
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நோய் பூரணமாகச் சரடையாவிட்டாலும், நுரையீரலில் எஞ் - 
சிய மாறுதல்கள் இருந்த போதிலும், பெரிதளவிற்கு அவை 
ஈடு செய்யப்படுவது உறுகு.. 

எஞ்சியிருக்கும் இந்த மாறுதல்கள் யாவை? அவை இருந் 
தால் நோயின் போக்கு என்ன? 20% கேசுகளில் பாஇக்கப்பட்ட 

நுரையீரலில் ஒரு மாறுதலும் இல்லாமல். பூரண சுகம் இடைக் 
கிறது. மேலும், அவைகளில் பணி பாதிக்கப்படும் : நிலைகள் 
இல்லை. எஞ்சியிருக்கும் மாறுதல்கள் கடினமடைந்தோ, வெளி 
யுறையுடன் கூடிய குறைந்த அளவு குவியங்களாகவோ இருந் 
தால், பூரண குணமடைந்து போதிய அளவு ஸ்திரமாகக் .௧௬ 

SLI tb. es 

எஞ்சியிருக்கும் மாறுதல்களுடன் நார்ப்பொருள்கள் கூடிய 

நைவுகளும் நரம்பு மண்டலத்தில் பணி பாதிக்கப்பட்ட திலை 
யும், நுரையீரல் இருதய மண்டலமும் பாதிக்கப்பட்டால், 

நோயின் வருங்காலப் போக்கைப்பற்றிக் கவனமாகவே 9M 
பிராயம் தெரிவிக்க வேண்டும். நாளடைலவில் .. சிகிச்சையின் 
முடிவுகள் நிரூபிக்கப்படும் போது தோய் குணமடைந்ததைக் 

தர்மானமாகக் கூறலாம். ஆரியரின் கருத்துப்படி கஷயச்கிருமி 

இல்லாமலிருந்து உடல் உஷ்ணம் சாதாரண நிலை அடைந்து 

பணி செய்யும் பொதுவான முந்தைய நிலை ஏற்பட்டு இரண்டு 
ஆண்டுகள் கழித்துகான், தோய் பூரண குணமடைந்ததைப் 

பற்றிக் கூற இயலும். Moat tas. 
நோயாளி முழு வேலைக்குத் திரும்பும் போது சாதனை 

சளின் ஸ்திரத்தன்மையை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வேண்டும். 

இற்கு மருத்துவர் எஞ்சியிருக்கும் மாறுதல்களைப் பாகுபடுத்தி 
அறியும் இறன். கொண்டவராய் இருக்க வேண்டும். மருத்துவ 

எக்ஸ்-சதிர்ப் பாதுகாப்பின்&ழ் உடல் நலம் தொடர். நோக்கி, 
“கூயக்குமி மீண்டும் தோன்றாமலிருக்கறதா? இரத்தப் பரி 
கோதனை முடிவு சாதாரணமாய் இருக்கிறதா?” என்ற உண்மை 
கள் சரியான முடிவுக்கு வர உதவி செய்யும். தமது சொந்த 
முறைப்படி  எஞ்டயிருக்கும் : மாறுகுல்களின் அட்டவணையை 

ஆூரியர் கையாளுகிறார். அது கீழ்க்காணும்: அடிப்படைப்பிரீவு 

களுடன் இருக்கும். 

1. பூரணசுசம்-முழுவதும் முன்னைய நிலையை அடைதல் 

2. நுரையீரலின் தழும்பு போன்ற சிறு எஞ்சிய மாறு 
தல்களுடன்--ஆனால், பணி பாதிக்கப்படாத நீஷையில் 

LAT CTT HELD. - ‘
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3... நுரையீரலில் எஞ்சியுள்ள கடினமடைந்த .: நோய்க் 
 குவியங்கள்-பணி ஒரளவு பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் பூரண 

சுகம். : ‘ . Lo * ஐ ன 

இத்த அட்டவணையில் ஒரு நான்காவது பிரிவும் இருக் 

Ang. இதில். கூய நோய் பூரணமாகக் .குணமடைந்தாலும் 

க்ஷயமில்லாத மாறுதல்கள் இருப்பது தெளிவு. அவைகளாவன? 

நுரையீரல் உள்ளிழுக்கப்பட்ட நிலை, . மூச்சுக் களைக்குழல் பெரி 

தான நிலை, இருதய வலப்புறம் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது 

போன்றவை. இத்தகைய :பிணி நீங்கி. உடல் சிறிது சீர்பட்ட 

நிலையை நாம் செயலில்லாத பலமிழந்த நோயாளிக்கே ஒப்பிட 

வேண்டும். அறுவைச் சூச்சைக்குட்பட்ட நோயாளிகளையும் 

இது போன்று- நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்க வேண்டும்: பூரண 

. சுகத்திலிருந்து எஞ்சியிருக்கும் விளைவுகளுடன் கூடிய தான் 

காவது கூட்டம் உட்பட. 

் சானட்டோரியத்திற்கு வெளியே உடல் நலத் தொடர் 

- நோக்கின் போது இழ்க்காணும் மருத்துவ எக்ஸ்-ரே அறிகுறி 

களைக்கொண்டு தோய் இர்ந்த நிலையை நாம் நிருணயிக்க வேண் 

டும். 

மருத்துவ முறைப்படி பூரண சுகம் என்பது: 

1. க்ஷயக்கிருமி நிரந்தரமாக இல்லாமலிருப்பது. 

2, உடல் உஷ்ணம் சாதாரண நிலையில் இருத்தல். 

3. உடல் எடை ஸ்திர :நிலையடைதல். 

8.  இரத்தப்பரிசோதனை முடிவுகள் சாதாரண நிலை 

அடைகல். ன 

5. புனருத்தாரணம். 

நுரையீரல்களைய் பொறுத்த வரை : 

(1) இருமல் நின்றுவிடுதல். 

(2) அழற்சியையும் நாசத்தையும் காட்டும் அறிகுறிகள் 

மறைந்துவிடுதல். 
(8) முன்னர் விவரிக்கப்பட்ட எஞ்சிய மாறுதல்கள் ஸ்தி 

மான. நிலையடைந்த அல்லது இல்லாமலிருந்த நிலை. 

இது எக்ஸ்-ரே மூலமும் டோமோகிராபி மூலமும் 

நிச்சயம் செய்யப்பட வேண்டும். 

பூரண சுகமடைந்தது என நிருணயம் செய்துவிட்டால், 

உடல் நலத்தொடர் நோக்குதலை நிறுத்த வேண்டும் என்பது 

கருத்தன்று. அது நோயாளி குறிப்பிட்ட ஒரு வகுப்பிற்கு ,
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மாற்றப்பட: வேண்டும் என்பதைக் காட்டுகிறது. எலும்புருக்கி. 
நோயாளரின் :அட்டவணையிலிருந்து பெயர் நீக்கப்பட்டவுடன் 
அவருக்குப் போதிய வேலை வாய்ப்பும், சூழ்நிலைகள் அனுமதித் 

தால் போதிய ஓய்வும், கொடுக்கப்பட வேண்டும். 

வழக்கம் தவறிய வாழ்க்கை, கூறப்பட்ட அறிவுரை 
சுளை மீறுதல்-சாராயம் அருந்துதல், புகை பிடித்தல் போன்ற 
வைகள்--நோ.ய் மீண்டும் ஏற்படும் சூழ்நிலைகளை உருவாக்கும்...



9, எலும்புருக்க நோயை வகைப்படுத்தி 

- வியாது. நிருணயம் செய்தல் 

அறிகுறிகளை வகைப்படுத்தி நுரையீரல் க்ஷயத்தை நிருண 
யம் செய்வது பல சமயங்களில் கடினமாகவே இருக்கிறது. - 

இளமைப்பருவத்திலும் நிறை இளம்பருவத்திலும் நோய்: 

ஆரம்ப நிலையில் இருந்தால், வியாதி நிருணயம் செய்வது சிரம 

மாய் இருக்கும். தல நைவுகளின் அறிகுறிகள் வெளித்தோன்றாு 

மல் நோயாளி பொதுவான .அறிகுறிகளையே வெளிக்காட்டு: 

இருன். சில சமயங்களில் நிணநீர் முடிச்சுகளின் மாறுதலைக். 

கொண்டு அது க்ஷய நோயா, நிணநீர் முடிச்சுப் புற்று நோயா, 

அல்லது சார்காய்டோசிசா என நிருணயம் செய்வது கடின 

மாகவே இருக்கும். 

சளியில் க்ஷயக்கருமி காணப்படாவிட்டால், நுரையீரல் . 

ஊடுருவிகளின் மூலத்தைத் தீர்மானிப்பது சிரமமாகவே இருக் 

கிறது. சல சமயங்களில் தீவிரமாக 'ஆராய்ந்தால்தான் விடை 

இடைக்கும். உதாரணம்: தாற்காலிகமான லாப்ளர் வகை, 

*இயோசினிபில் ஊடுருவல்கள். ” 

நுரையீரல் க்ஷயத்தின் சில வகைகளையும் புற்று நோயை 

யும் பிரித்தறிவது சில சமயங்களில் மிகவும் சிரமமான காரி 

யம். உதாரணம்: டியூபர்குலோமா, வட்டமான வெளிப்புறப் 
புற்று நோய், இரத்த ஓட்ட வழிப்பரவிய அல்லது இரணக்குழி: 

கொண்ட நுரையீரல் புற்று நோய். இங்கு மிகவுல் திறமையான 

பரிசோதனைதான் மிகவும் முக்கியமானது. கிடைத்த விவரங் 

களை நோயின் அறிகுறிகளுடன் ஓத்திட்டு, நோய் வரலாற்றை. 

மிகவும் ஆழ்ந்து ஆராய்வது மிகவும் முக்கியம். எக்ஸ்-ரே 

வெளிப்புறச் சோதனைகள் ஆய்வகச் சோதனைகள் நவீன முறை. 

கள் (டோமோகிராபி, பிராங்கோஸ்கோபி, சளியில் கிருமிகளை 

யும் செல்களையும் சோதிப்பது, நோய்க்குறியியல் அங்கங்களின் 
பிணிப்பகுதிக் கூற்று ஆய்வு முதலியவை போன்றவை) மிகவும்



156 எலும்புருக்கி நோய் 

அவடூயம். அறிகுறிகளை வகைப்படுத்தி நோய் நிருணயம் செய் 

யும்போது நவீன சோதனை முறைகளின்: அவசியத்தை வலியுறுத் 

தக் ஈழ்க்காணும் தலைப்புகளில் ஆராய்வோம்: 

(1) பரவிய நுரையீரல் நைவுகள் 

(2) நுரையீரலின் கடினமான நிலை 

(3) நுரையீரலின் மிருதுவான. நிலை. 

on LA). மூச்சுக் இைக்குழல் : நைவுகள் ன சோர டல 

மித், மார்பு உட்புற நிணநீர். முடிச்சுகளைப் பாதிக்கும் 

1 நிலைகள்... ட் 

(6). ஒட்டுண்ணி நோய்கள் 

இரத்த ஓட்ட வழிப்பரவிய நுரையீரல் நைவுகள்₹: 

இரத்த ஓட்ட வழிப்பரவிய நுரையீரல் நைவுகளில் இவிர 

நிலைசளையும், நாட்பட்டவைகளையும், ஓர் அறிகுறியும் இல்லா 

அவைகளையும் பாகுபடுத்தி அறிய வேண்டும். மிலியரி soy ws FOS 

வியாதி நிருணயம் செல்வது சரமமான காரியமன்று. இங்குப் 

பொது உடல் திலை மிகவும் மோசமாய் இருக்கிறது. உடல் 

உஷ்ணம் 46” செ. வரை ஏறுகிறது. மூச்சு விடச் சிரமம், 

சையனோசிஸ் போன்றவை ஏற்படும். நுரையீரல் முழுதும் பர 

விய இரத்த ஓட்ட வழிக்குவியங்கள் பரவிக்கிடப்பது, எக்ஸ்-ரே 

மூலம் அறியலாம். அவை வளர்ச்சியடையும் வகைகளில் சிறி 

.... தாகவும் மூச்சுக்கிளைக்குழல் நுரையீரல் , அழற்சியில் பெரிதாக 

வும். இருக்கின்றன. இத்தகைய எக்ஸ்-ரேப்படம் மிலியரிப் 

புற்று நோயிலும் ஏற்படலாம். . இங்குக் காய்ச்சல் . இல்லை. 

மூச்சு விடச் ரெமம் ஏற்படும். க்ஷ்யத்தைப் போன்ற தோய் 

வரலாறு இல்லை. (குடும்பத்திலோ, அல்லது முன்னரோ நோய் 

ஏற்பட்டதாக வரலாறு இல்லை.) குழந்தைப் பருவத்தில் பிரை 

மரி காம்ப்ளெக்ஸ் நிலையிலேயே மிலியரி க்ஷயம் ஏற்படுகிறது. 

வயது வந்தவர்களிடத்தில் மார்பு உட்புற நிணநீர் முடிச்சுகளை . 

நன்றாக ஆராய வேண்டும். ஏனெனில், கே௫ிய' க்ஷயக்குவியங் 

கள் இரத்த ஓட்ட வழி தோயும் கிருமிகளும் பரவ ஏதுவாய் 

இருக்கலாம். உதாரணமாக எயிடிடிமிஸ் அழற்சியில் அறுவைச். 

இஇச்சைக்குப் பிறகு மிலியரி கூயம் உண்டாவதை நாம் காண் 

கிறோம். 

சுமாராக 40% கேசுகளில் மிலியரி க்ஷயத்தில் மூளே உறை 

அழற்சியும் ஏற்படுகிறது என்பதை. நினைவிற்கொள்ள வேண்டும். 

ஆனால், நுரையீரல் புற்று நோய், நரம்பு மண்டலத்தில் மெடாஸ் 

Baad உண்டாக்குவது மிகவும் அபூர்வமானது. வியாதி
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நிரணயத்தில் இரத்தத்தைக் கவனமாகப் பறிசோதிப்பது மிச 
வும் முக்கியம். மிலியரி க்ஷயத்தில் வெள்ளணுக்கள் குறைந்தே 
காணப்படும். இப்போது குறிப்பிட்ட பாக்டீரியா எதிர்ப்புச் 
சிகிச்சையின். போது மிலியரி க்ஷ்யத்தில் நோய் நஞ்சேறிய 
விளைவு, விரைவாக மட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. எக்ஸ்-ரே மூலம் 
சண்ட குவியங்கள், 17 அல்லது 2 மாதங்களில் ம்றைந்துவிடுகின் 
றன. இது புற்று நோயில் ஏற்படுவதில்லை. 

நாட்பட்ட இரத்த ஓட்ட வழிப்பரவிய நிலையில் க்ஷயம். 
பரவியதைத் தவிர, மிலியரி நிலையிலிருக்கும் சார்காய்டோ௫: 

“சையும் நினைவிற்கொள்ள வேண்டும். மிகவும். கவனமாகச் 

சோதித்து, எக்ஸ்-ரேனயையும் பார்த்தால், மிவியரி நிலைக்கு. 

முந்திய பின்னப்பட்ட மயிரிழை போன்ற திலையையும் காண 
லாம். இங்கு எக்ஸ்-ரே மூலம் மிகப் பெரிய ஹைல ஆஅடர்த்தி:' 
களைக் காணலாம். சார்காய்போசில் டியூபார்குலின் ௪௫ம 
சோதனை நெகட்டிவாய் இருக்கலாம். 

பெரிதும் பரவிய நுரையீரல் நைவுகளில் தூசி மூலம் பர. 
விய நுரையீரல் தோய்கள் (நியூமோகோனியோூஸ்) மிகவும். 
முக்கியம் வாய்ந்தவை.  க்ஷயத்துடனேயே காணப்படும் சிலி 

கோசிஸாம் மிகவும் ' முக்கியமானது. பரவி பல நுண்ணிய 
குவியங்களாச அவை எக்ஸ்-கதிரில் தோன்றுகின்றன. சில சம 
யங்களில் அது க்ஷயம் மாதிரியே தோன்றுகிறது. இரத்த 
ஓட்ட வழிப்பரவிய கடினமான நதைவுகள் கொண்ட, க்ஷ்யத்தைப் 

போன்றே கவார்டஸ். உட்புகுந்த விளைவும் இருக்கும். இங்கு. 
நோய் ஆரம்பித்த வரலாறும் சூழ்நிலையும் மிகவும் முக்கியம். 

க்ஷ்யமும் சிலிகோசிகம் கூட்டாகச் சேர்ந்த நிலையில் வகைப்: 

படுத்தி வியாதி நிருணயம் செய்வது மிகவும் முக்கியம். ஏனெ 

னில், இங்கு நோயின் வருங்காலம் பயங்கரமானது. (படம்--54). - 

. கொல்லேஜன் . வியாதியின் பல் அறிகுறிகளில் ஒன்றான 
.ஹாமோசிடரோசிஸ் போன்ற அபூர்வமான தோய்களையும். 
இபோினோபிலிக் புற்று நோய்களையும் கண்டறிய மருத்துவர் 

கள் தெரிந்துகொண்டார்கள். 

, நுரையீரல் சகடினமடைதல் : 

ar Grebo அமைப்பின் மாறுதல்களுடன் இணைந்தே எக்ஸ்... 

ரேயில் நுரையீரல் கடினமடையும் நிழல் தெரிகிறது. ; 

குறைந்த அள்ஷ கடினமடைந்து நிலை, மெல்லிய அடர்த்தி: 

யுடனும், நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட. கால்சியம் படிந்த குவிய: 

மாயும், குன்றிமணி அளவிலிருந்து ஓரு சிறிய: புளியங்கொட்டை...
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அளவில் எக்ஸ்-ரேப்படங்களில் தோன்றுகிறது. க்ஷய ஊடுருவல் 

சளில் பெரிய வட்டமான அடர்த்திகள் (1 முதல் 5. செ. மீ. 
விட்டம்) தோன்றுகின்றன. இது போன்றே நார்ப்பொருள் 
கேசிய மாறுதல்களிலும் டியூபாரகுலோமாக்களிலும் நிழல்கள் 
தோன்றுகின்றன. .நார்ப்பொருள் கேசிய மாறுதல்களிலும் திழல் 
அடர்த்தகள் தெளிவாய் இருக்கின்றன. வெளி ஓர நுரையீரல் 

புற்று நோயிலும் ஹேமார்டோவிலும் தீங்கற்ற பைப்ரோமா 

சிஸ்ட் போன்றவைகளிலும் இத்தகைய நிழல்கள் தோன்று 

இன்றன. 

க்ஷ்ப்ரோக ain SPR sts கூயரோகம்ல்லாத: நுரையீரல் 

அழந்சியிலும் நுரையீரலின் ஈறு பெரும்பிரிவுகளைப். பாதித்து, 

நுரையீரல் கடினமடைந்த நிழல்கள் தோன்றுகின்றன. மேலும், 

நுரையீரல் நோய்க்குறியியலில் நுரையீரல் அடைத்த (நுரை 
ீரலில் சாற்றற்ற] அவவின் முக்கியத்துவத்தைக் குறைவாகக் 

கணக்கிடக்கூடாது. 

க்ஷய விளைவாக ஏற்படும் மிருதுவான குவியங்களை வகைப் 

படுத்து நோய் நிறுணயம் செய்யும் போது குடும்ப வரலாற் 

றையும் மறு முறை ஏற்பட்ட நோயையும் நோய்க்கு இலக்கா 

கும் : நிலையையும்  நினைவிற்கொள்ள வேவண்டும். கடல் 

நலத் தொடர் நோக்கும் போதும் பாக்டீரியா எதிர்ப் 
புச். இச்சையின் விரைந்த பலனைக் காணும் போதும் அது 

அவசியமாகிறது. க்ஷயத்தின் கடினமடைந்த -குவியங்கள் நிலை 
யாயும் செயலற்றும் இருக்கின்றன. அவைகளுக்கு வேதியிய 

சி௫ச்சை அவசியம் அன்று என்னை மட்டுமல்லாமல், பலனும் 

இல்ல், 

வயது வந்தவர்களில்: ஏற்படும் குவிய 'நவிரயீரல் நைவு 
மிகவும் ரசமானவை, இயோடஞபிலுடன் சேர்ந்து விளையும் 
தரற்காலிகமான ஊடுருவல்கள். . இவைகளில் வெள்ளணுப் 

பெருக்கம் இல்லை. இதையே 'லாப்ளர் சுண்ட்ரோம்' என் 
கிரோம். இது விரைவாக நிகழும் ஓர் அலர்ஜி எதிர் வினையாகும் 
(படம் -- 55, ௮, ஆப் 

.... எக்ஸ்-ரே மூலம் gage” - ஊடுருவல் போன்று இருக்கும் 

"இந்த நிலைகள் குறைந்த . அறிகுறிகளுடனும் குறைந்த காய்ச்ச 
லுடனும் சோர்வுடனும் சல சமயங்களில் நோயாளிக்கே தெரி 
யாதபடி முன்னேறுகின்றன. 'ஸ்டெத்” மூலம் அபூர்வமாகச் 
சில ரால்களைத்தான். கேட்கலாம். புளுராவிற்கு அடியில் இது 
தோன்றும் போது புளூரா உராயும் . சத்தம். உண்டாகிறது.



 
 படம்- 54. 

சிலிகோ க்ஷயம். 

 



  

படம். 55, 

(௮) இயோசினோபில் கொண்ட நுரையீரல் அழற்சி 

(இயோசிவஷோேபில்கள் 22%.) 

  

படம்-55 

(ஆ) அதே படம். 6 நாள்கள் கழித்து முழுவதும் 
மாறிய நிலை,
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வழக்கமாக இத்தகைய களடுருவல்களில் : ஓர் : எக்ஸ்-ரே: மாறு 
தலும் தோன்றாதபடி அவை பல: நாள்களில் மறைந்துவிடு 

இன்றன. ஆனால், க்ஷய விளைவின் எக்ஸ்-கதிர்.நிழல்களோ, 
நோய் குணமடைந்த: : பின்னரும் பெரும்பாலும் . மறைந்து 
விடுவதில்லை. இக்கால. வேதியிய சி௫ிச்சைக்குப் அத்த இது 
க்ஷம் பிரதானமாய் இருக்கிறது. fy 

படலம் படிந்த நுரையீரல் அழற்சிக்கும். கேசிய நுரை 

பீரல் அழற்சிக்குமிடையே பாகுபடுத்துவது. மிகவும் சிரமமாகும். 
அதிகக் காய்ச்சலுடன் (89£- 40£ செ.) . மார்பில் பெரு 
வலியுடன். நுரையீரலில் ரால்களுடன் குறிப்பிடத் தகுந்த 
வெள்ளணுப் பெருக்கத்துடன் (80,000- 30,000) ஆரம்ப 
மாகும் இந்த அதி இவிர நிலை, வரையறுக்கப்படாத நுரை 
யீரல் : அழற்சியின் சிறப்புக் குணமாகும், க்ஷய (ரோக அழற்சி 
பெனிசலினாலும் சல்பனமைடாலும் . கட்டுப்படுத்தப்படாம 
லிருப்பதிலிருந்து, வியாதி நிருணயம் உறுதியாகிறது. இந்த நோய் 
களில் க்ஷய எதிர்ப்பு மருந்துகள் ஓரளவு பலளளித்தாலும், 
எதிர் பார்த்த பலன் இல்லை. தீங்கற்ற நிலைகளில் . நுரையீரல் 
மாற்றங்கள் "குறைந்து நல்ல பலன் இடைக்கிறது... 

இக்காலத்தில் அதிகமாய்ப் பரவியுள்ள கொடூரமான 

புற்று நோய்க்கும். எலும்புருக்கி நோய்க்கும் இடையே பாகு 

படுத்தி வியாதி .நிருணயம் செய்வது, சில சமயங்களில் சிரம 

மானதாகும். க்ஷய ஊடுருவி நிழல்களும் புற்று நோம் நிழல் 
களும் ஒன்றாகவே இருக்கும். எனினும், நோயின் அறிகுறிகள் 
மாறுபட்டவைகளே. அதிகம் பரவிய நுரையீரற்புற்று தோயில் 
வலியும் தாங்க இயலாத இருமலும் அதிகமாய் இருக்கும். 

பல சமயங்களில் இருமலில் இரத்தமும் வெளிப்படும். புற்று 

நோயில் Aout அணுக்களின் எண்ணிக்கையும் குறைந்து 

விடுகிறது. “புற்று தோயில் இ.எஸ். ஆர். : விகிதம் அதிக 
மாகவே (30-50. மி. மீ./1 மணி) காணப்படுகிறது. இரு 

நிறம் ஏற்கும் வெள்ளணுக்கள் இடப்புறம் பெயர்வதும், தனி 
வெள்ளணுக்கள் அதிகமாவதும், பெரும்பாலும் | கய ரோகத் 

இலேயே காணப்படும். கொடூரமான புற்று நோயில் , இரண்டாத் 
குரச் சோகை: காணப்படுகிறது. புற்று நோயில், இரணக்குழி 
யுடன் கூடிய சைவு ஆபூர்வமாகவே காணப்படும்; ஆனால், 
அரையீரல் "அழற்சி ஏற்படலாம். 

ஹைலத்தில். உருவாகும் புற்று நோய் நருணயத்தில் 
பிராங்கோஸ்கோபி பெரிதும் துணையாய் இருக்கும். சல சமயங் 
களில் பிராங்கோகிரா பியின்: மூலம். .பார்க்கும்' போது
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மருந்தால். திரப்பப்பட்ட மூச்சுக் - இளைக்குழல் நிழல்களில், ஓர் 

இடைவெளி காணப்படலாம். சனியில் க்ஷயக்கிருமி இருப்பது, 

சந்தேகத்தை உண்டாக்கலாம். ஆனால், HOG வேதியிய 

இதிச்சை மூலம் போக்கிவிடலாம். சளியை நேரடிப் பூச்சு 

முறையிலும் செல்லுலாய்டின் துண்டு துண்டாய்ச் சீவும் முறை 

யின் மூலமும் சோதித்துப் பார்க்க வேண்டுவது மிகவும் aus | 

மாகும். இங்கு வழக்கத்திற்கு மாறான. செல்கள் இருப்பதும், 

'பெரிதளவு பின்னமடைந்திருப்பதும் புற்று நோயின் அறிகுறி - 

களாகும். கூர்ந்து கவனித்தால், அத்தகைய செல்கள் Gul ger 

வில் இருப்பது தெரிய வரும். (படம். 48, எப். ஏ. இஸ் 

Crosley). 

காலர் எலும்பிற்கு மேற்புறமும், அக்குளிலும் - தோன்றும் 

பெரிய : கடினமான. நிணநீர் முடிச்சுகளாலும், அவற்றின் 

பிணிப்பகுதிக் கூற்று ஆய்வின் மூலமும், நிணநீர். முடிச்சுப் 
புற்று நோயையும், சார்சாய்டோசிஸையும்,  க்ஷயத்திலிருந்து 

.. பிரித்து அறியலாம். இரத்த உறைக்கட்டியோ, அல்லது ஒட்டும் 

தன்மையுடைய ஈர அடர்ப்படலமோ விடைத்துவிடுவதால் 

ஏற்படும் நுரையீரல் அடைப்பு (காற்றற்ற திலை) சில காலமே 

நீடித்திருக்கும். மேற்கூறியவை அகற்றப்பட்டால், அடைப்பு 

நீக்கப்பட்டு, நூரையீரல் முந்திய நிலையை அடையலாம். குழந் 

தைகளிடத்திலும் நிறை இளம்பருவத்தினரிடையிலும் காணப் 

படும் கடினமான நிணநீர் முடிச்சுகளால் நுரையீரலின் பகுதி 

சுள்: அமுக்கப்புட்டுக் காற்றற்ற திலையை அடையும். இது 

முந்தியதிலிருந்து மாறுபட்டது. இதே நிலை, புற்று நோய் 
வளர்ச்சியடையும் போதும் ஏற்படலாம் (படம் -- 57. 

| வேறு பல சூழ்நிலைகளிலும், நுரையீரல் காற்றற்ற நிலையை 

அடையலாம் என்பதை நினைவி கொள்ள வேண்டும். நரம்பு 

மண்டல. அனிச்சைச் செயலின் மூலம் -- உதாரணமாக; மண் 

டைக் காயத்தின் பின் --- ஏற்படும் நுரையீரலின் காற்றற்ற 

நிலையையும். நினைவிற்கொள்ள வேண்டும், ் 

் துரையீரல் மிருதுவாதலும், மூச்சுக் கிளைக்குழல் நைவுகளூம்: 

நுரையீரல், மூச்சுச் சிற்றறைகள் பெரியவையான நிலை 
யில் (எம்பை€ீமா), நுரையீரல் இர, பரவலாக மிருதுத் தன் 

மையடைவது உண்டு. எம்பைசீமா இரு வகைப்படும். . (1) வேறு 

ஏதாவது நோயால் ஏற்படுவது ஒன்று. (2) ஈடு செய்யும் 

நிலையில் . ஏற்படுவது மற்றொன்று. அதாவது, ஒரு: நுரையீரலில் 
அறுவைச் ... சி௫ச்சை. செய்யப்பட்டால், மற்ற நுரையீரலில் 
எம்பைசீமா , ஏற்படுவது. இங்கு நாம். நுரையீரல் இரணக்குழி



  

: ttt — 56. 

சளியில் புற்று நோய்ச் செல்கள். 

(உருப்பெருக்கியில் நேரடிப் பூச்சு மூறை. 

எப். ஏ. இஸ்டோமினா.)



  

படம் -- 57 

பெரிதளவில் நுரையீரல் அழற்சியும், காற்றற்ற நிலையும் 

(நுரையீரற்புற்று நோய்.)
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"களைப் பாகுபடுத்தி நிருணயம் செய்வதைப் : பற்றிக் கவனிப் 
போம்... நோயின் சிறப்புக்குரிய போக்கைத் தவிர, சளியில் 

கயக்கிருமிகளும், நீண்டு சுருங்கும் திசுக்களும் இருப்பதைக் 
கொண்டு, கய இரணக் குழிகளைத் தீர்மாணித்துவிடலாம். 
சளியில். க்ஷயக்கிருமி இல்லாவிட்டால், மற்றும் பல நோய் 
களைப்பற்றி நினைவிற்கொள்ள வேண்டும். . நுரையீரற்புற்று 
நோயிலும் மூச்சுக்களைக்குமல் பெரிதான நிலைகளிலும். இரணக்.. 
குழிகள் ஏற்படலாம். 

இங்கு: நாட்பட்ட. தோய் நிலையும், அடிக்கடி, ஃ௫வசஞ்ம்் 

நுரையீரல் அழற்சியும், மிகவும் அதிகமான இருமலுடன் 
சளியும் ஏற்படுவது, நோய் நிருணயத்தில் உதவி புரியும், 
நுரையீரல் சிழ்க்கட்டியின் போதும், இரணக்குழிகள் தோன்ற 
லாம். இங்கு இரணக்குழிகள் மிகு விரைவில் தோன்றுவதுடன், 
மிசுப்பெருத்த அளவில் சீழ்பட்ட சளி . இருமலில் வெளிப்படுவ 
துடன், குளிர்க் காய்ச்சலும் ஏற்படும். . அச்டீனேமைகோளில் 

போன்ற பூஞ்சை வியாதிகளிலும் இரணக்குழிகள் ஏற்படலாம். 

இங்கு மைசினியத்தையும், சான்டிடா. அல்பிகான்சையும் 
வெளிக்காட்டும் முறையில் சளி சோதிக்கப்பட்டால், வியாதி 
நிருணயம் இலகுவாகும். இரத்த அடிதீர் இயற்சோதனைகள், 
பெரிதும் உதவியாய் இருக்கும். 

டெர்மாய்டு . சிஸ்டுகள் போன்றவைகளும் இரணக்குழிகள் 

- போன்று தோற்றமளிக்கும். சில சமயம் நுரையீரல் பிறவிச் 

சிஸ்டுகள் போன்றவைகளில் “கூட்டமும், மற்றப்படி தனியான 

6.8 ௪. மீ. விட்டத்தில் வட்டமாக மெல்லிய சுவருடையன 

வாய்க் காற்று நிறைந்த சிஸ்டுகளும் உள்ளன. சில சமயங்களில் 

உலர்ந்த நிலையில் இருக்கும் மூச்சுக் களைக்குமல் பெரிதான 

திலை, காற்றுள்ள சஸ்டுகள் போன்று இருக்கும். ் 

கொப்புள எம்பைசீமாவைப்போன்று காட்சி அளிக்கும் 

கொப்புள இரணக்குழிகளையும் நினைவிற்கொள்ள வேண்டும், 
இரணக்குழி க்ஷயத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட நாட்பட்ட சிகிச்சை 

யால், இந்நிலை இக்காலத்தில் ஏற்படுவது தெரிகிறது. 

மார்பு உட்புற நிணநீர் முடிசீசுகளைப் பாறிக்கும் வியாதிகள் : 

மீடியாஸ்டைன தைவுகள் : 'மீடியாஸ்டைனக் கழலை” 

ப. என்பது, பல தரப்பட்ட மீடியாஸ்டைன தைவுகளின் அறி 

- குறியையே குறிக்கும். கழலை போன்று வளர்ந்து பெரியனவான 
நிணநீர் முடிச்சுகளை --- க்ஷயரோகத்தில் ஒருபுறமும், நிணதீர் 

eo, Gar—11
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முடிச்சுப்புற்று நோயில்: இரு புறமும் -- வகைப்படுத்தி வியாதி” 
நிருணயம் செய்வது மிகவும் முக்கியம். மேலும், இவைகளைப் 
பற்றி நிருணயம் செய்யும் போது, மகாதமனி மிகவும் பெரி: 
தான நிலைமையையும், அன்னக்குழலின் " டைவர்டிக்குலத்தையும் 
நினைவிற்கொள்ள : வேண்டும். இங்குக் கவனமான வெளிப்புறச் 
சோதனையும்! எக்ஸ்-ரேச் சோதனையும் மிகவும் உபயோக 

மானவை. ர க, ௩ டர 

நிணநீர் முடிச்சுகள், மூச்சுக்குழல், மூச்சுக் இளைக்குழல், 

அன்னக்குழல் : இவைகளின் நைவுகளுடன், மீடியாஸ்டைன 

அழற்சியும் சேர்ந்து க௱ணப்படும். ் oy 

போயக்கு வியாதி (Boeck’s - Disease) ; 1899இல் 
போயக்கு என்பவராலும், 1974இல் ஷாமனாலும் விவரிக்கப் 
பட்ட இந்த விசித்திரமான வியாதியில், சருமம், சர 

அடர்த்திப் படலம், நிணநீர் முடிச்சுகள், . மண்ணீரல், கல்லீ 
ரல், நுரையீரல், நரம்பு மண்டலம், எலும்பு மஜ்ஜை, 
சுண்கள் முூதலியவைகளின் நைவுகள் காணப்படலாம். பிணிப் 
ப்குதிக்கூற்று ஆய்வில் உடல் நுண்ணமைப்பு. இயல் மாறுதல் 
கள், மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தவை. இதில்; எபீதஇலியாய்டுகள் 
நிணநீர் முடிச்சு வெள்ளணுக்களால் சூழப்பட்டு, இங்குமங்கும் 
ராக்ஷஸச். செல்களுடனோ, அல்லது அவை இல்லாமலோ 
காணப்படும். இது ஒரு டியூபர்களைப் போன்றே தோற்றமளிக் 
கிறது. ஆனால், அழற்சிக்கான, அன்றிக் கேசிய மாறுதல்களுக் 

கான ஓர் அறிகுறியும் தோன்றாது. இந்த “நிகழ்ச்சி, ரெடிகுலோ 
வடட இனிக் மண்டலத்தைப் பாதிக்கிறது. 

இத்த நோயில் 9 நிலைகள் உண்டு. (1) ஹைல நிணநீர் 
முடிச்சுகளின் நைவு, (8) ரெடிகுலம் போன்றோ, மிலியரி 

போன்றோ, அல்லது இரண்டும் கலந்தோ, (3) நார்ப்பொரு - 

Chior BG eile tos தோன்றுதல். 

ஹைல நிணநீர் முடிச்சுகளின் நைவுகள் பொதுவாக 

இரண்டு பக்கமும் தோன்றும், மற்றச் சல வியாதிகளில் ஒரு 

புறமே பாதிக்கப்படும். 

நுரையீரற்பகுதி _ பாதிக்கப்பட்டால், அது நோயின் 

வளர்ச்சியைப் பிரஇிபலிக்கறது. ஆனால், பொதுவாக நோயின் 
வருங்காலம் தீங்கற்றதாகவே இருக்கறது. அதுவும், ஆரம்ப 
நிலையில் நோயின் போக்கு, மிகவும் நாட்பட்டது. 'அதன் 'மூல் 
காரணம், இன்னும் இர்மானிக்கப்படவில்லை. இந்த நோயின் 
லை அறிகுறிகள், இது க்ஷயம் : காரணமாக இருக்குமே
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எனச். சந்தேகப்பட வழி செய்கிறது. பொதுவாக, எப்போதும் 
இல்லாவிட்டாலும், அனேகமாக : டியூபார்குலின் சோதனை 
தெகட்டிவாய் : இருக்கிற ஹார்மோன் கிச்சையால் ஒரு 
தீங்கும் ஏற்படுவதில்லை என்பது மற்றொரு, சிறப்புக் குண 
மாகும். 

எலும்புருக்கி நோயில்--குறிப்பாக... ஆரம்ப நிலையில் 
ஹைல நிணநீர் முடிச்சுகள் பாதிக்கப்படுகின்றன. ' er 

மிகவும் நன்கறிந்த மற்றொரு வியாதி, நிணநீர் முடிச்சு 
களின் .புற்று நோயாகும். முன்னர்க் கூறியது போன்று, நுரை 
யீரற்புற்று நோயிலும் ஹைல நிணநீர் முடிச்சுகளும் பாதிக் 
கப்படுகின்றன. .. 

அதியம் அல்லது: க்ஷ்யமல்லாத வியாதிகளை -- குறிப்பாகப் 
புற்று நோயைப் — பாகுபடுத்தி வியாதி நிருணயம் செய்யும் 
போது, வியாதி நிருணயத் தவறுகளைத் தவிர்க்க, இக்காலத் 

தில் மிகவும் அடிக்கடி, உண்டாகும் புற்று நோய்களை நினைவிற் 
கொள்ள வேண்டும். ' 

ஒட்டுண்ணி நோய்கள். (காக51(10 Disease) : பல 

தரப்பட்ட ஒட்டுண்ணி நோய்களை வகைப்படுத்தி 

நோய் நிருணயம் செய்வது மிகவும் சிரமமானது. ஹைடா 

டிட்டு நோயில் (மிகவும் விரைவாகப் பரவும் ஒன்று), 
காசோனிச் சோதனை. .பாசிட்டிவாய் இருக்கும். இருமலில் 
இரத்தமும், குறைந்த அளவில் காய்ச்சலும் சில சமயங்களில் 
உண்டாகும். எக்ஸ்-ரேயில் அதன் தோற்றம் மிகவும் இறட 

புக்குரியதெனினும், வியாதி நிருணயம் சுலபமன்று. 

_ தாகப்பூச்சியின் : மூட்டைப் புழு இடம் விட்டு இடம் 
“பெயரும் போது நுரையீரல் அழற்சி ஏற்படுவதையும் நினைவிற் 

கொள்ள வேண்டும். சரும அரிப்பு, இயோசினோபிலியாவுடன் 

கூடிய மற்றும் பல அலர்ஜி வெளித் தோற்றங்கள் ஏற்பட்டு 
நுரையீரல் அழற்சி, .ஒரு குடும்பம் முழுவதையும் பாதிப் 
பதைக் கண்டிருக்கிறோம். மலத்தில் நாகப் பூச்சிகளின் முட் 

டையைக் காண வேண்டுவது அவசியம். ் 

டிஸ்டோமழ். புல்மனேல் என்ற் ஒட்டுண்ணி உண்டாக்கும் 
இரணக்குழிகள், க்ஷயத்தைப்போன்றே. இருக்கும். சளியைச் 
சோதித்துப் பார்த்தால், ஓட்டுண்ணியின் முட்டைப் புமுவைக் 

. காணலாம். இறுதியில் மற்றொரு முக்கியமானதை நினைவிற் 
“கொள்ள வேண்டும். நவீன வேதியிய ச௫ச்சையால் மனித
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னின் ஆயுட்காலம் நீண்டிருக்கும் போது, எலும்புருக்கி நோய்ப் 
போக்கில் நல்ல மாறுதல்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் போது க்ஷயமும் 
புற்று நோயும் ஒன்றாகவே இணைந்து இருக்கலாம் என்பதையும் 
நினைவிற்கொள்ள வேண்டும். இது அடிக்கடி நிகழ்வது. 

வெளிப்புறச் . சோதனை, மற்றச் சோதனைகள் மூலம் 
நோய் நிருணயம் செய்யும் போது, இவைகளை நினைவில் இருத் 
திக்கொண்டால், நுரையீரல் வியாதி நிருணயத்தின் பிரச்சனை 

களை எளிதில் : :இீர்த்துவிடலாம். ்



10. நுரையீரல் க்ஷம் அல்லாத மற்ற 
- க்ஷய நோய்கள் 

, . கூரல் வளையின் க்ஷயநோய் : பெரும்பாலும் நுரையீரல் 

க்ஷயத்துடன் உருவாகும் .இந்தக் குரல் வளை க்ஷயம், நுரை 
யீரல் க்ஷயத்தின் பரிதாபகரமான இறுதி முடிவாகச் சமீப 
காலம் வரை கருதப்பட்டு வந்தது, 20 ~ 85% கேசுகளில் . 
குரல் வளை நைவுகள் காணப்பட்டன. இன்று, வேதியிய 
திகிச்சையின் உதவியால் 4,/%இலேயே இது காணப்படு 
இறது (கால்செய்ட்). . சளியின் மூலமே குரல் வளை தாக்கப் 

பட்டாலும், ல சமயங்களில் இரத்த ஓட்டவழி மூலம் தோய் 
பரவுகிறது என்பதும், சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாதது. ஏ.என். 

வோச்னென்ஸ்டியின் கூற்றுப்படி, அதன் போக்கையும், 

குன்மையையும் பொறுத்து இதை மூன்று வகைகளாகப் 

பிரிக்கலாம்: (1) கஊடுருவிய வகை, (8) வளரும் வகை, 

(3) இரணப்புண்ணுடன் எஃசுடேட்டுக் குரல் வளை . கஷயவகை. 

நோய் தோன்றும் இடங்களாவன: அசல் குரல். தந்திகள், 

நகல் குரல்: தந்திகள், பின் புறச் சுவர், குரல் வளை மூடி 
(படம் - ௪௪). வியாதி மிகவும் அதிகமான போது, குருத் 

தெலும்பு வெளிப்புற அழற்சி தோன்றுகிறது.    தோயாளியின் பொது உடல் நலத் 
தையும், மற்ற அங்கங்களில்--குறிப்பாக 
நுரையீரல்களில்- ஏற்பட்ட நைவுகளைப் 

பொறுத்தும் நோயின் போக்கு அமை 
இன்றது. ஆனால், பொதுவாசு தோயின் 
போக்குமிகவும் நாட்பட்டதே. எபிதீவிய 
அழிவின் போது புண்பட்ட வகை ஏற் 
பட்டு, மணால் வடிவத் தஇிசுவும் உண்டா 
இறது. சில சமயங்களில் ஊடுருவல் மிக 
வும் அதிகமாகி, குரல் வளை அடைப்பு படம் -- 58. குரல்: 

வளையின்: க்ஷயம் ஊடு ் ் ie 
ருவிய--- இரணப் புண் ஏற்படுகிறது. ஆனால், இக்காலத்தில் இது 
ணுடன் கூடிய நிலை மிகவும் அபூர்வம், ் ்
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குரல் வளைப் புற்று நோயை வகைப்படுத்திப் பிரித்தறிவது: 
சில சமயங்களில் சிரமம் என்றாலும், பிணிப்பகுதிக்கூற்று ஆய்வு 

முறை பெரிதும் உதவும். 

குரல் வளையின் நைவுகள், ஆரம்பமான நிலையிலேயே 
கண்டு பிடிக்கப்பட வேண்டும். நோய் முதலில் ஓர் அறிகுறியும் 
இல்லாமல் தோன்றினாலும், எல்லா : நோயாளிகளின் குரல். . 
வளையையும், தடுப்பு முறைக் கண்ணோட்டத்துடன். - சோதிப்பது 
நல்லது. வேதியிய இகிச்சையுடன் (*திவாசிட்', ஸ்ட்ரெப் 
டோமைசின், பி.ஏ.எஸ்.), :குரல்' ஓய்வும்'. கொடுத்து, மற்றச் - 

Ais முறைகளைக் கையாண்டால், பூரணக் குணம் கிடைக் 
கும். ss ; 

மூச்சுக்குழல் மூச்சுக்களேக்குழல் இவைகளின் க்ஷயம் : . 

தனியாக மூச்சுக் இளைக்குழல் - க்ஷயம் ஏற்படுவதில்லை. 
பெரும்பாலும் அது நுரையீரல் க்ஷ்யத்துடனோ, அல்லது மார்பு 
உட்புற நிணநீர் முடிச்சுகளின் TUES CE ஏற்படுகின்றது. 

இரத்த ஓட்டவழிப் பரவுவதாலும் மூச்சுக் கிளைக்குழல் பாதிக் 
கப்படலாம். நார்ப்பொருள் - இரணக்குழி க்ஷயத்தில் மூச்சுக் 

- இளைக்குழல் - இரணக்குழி நோய் இருப்பதால், : அதைச் 
சார்ந்த மூச்சுக் இளைக்குழலும் பாதிக்கப்படுகிறது (ஏ.. ஏ. 
லாப்பினா) ். 

மூச்சுக் இளைக்குழலின் புரையோடிய க்ஷய : வகையை, 
வியாதி நிருணயம் செய்ய இன்று நம்மிடையே வசதிகள் 
இருக்கின்றன. கேசிய அழிவு நைவுடன்கூட, நிணநீர் முடிச்சு 
கள், அருகிலிருக்கும். மூச்சுக் இளைக்குழலின் சுவருடன் ஓட்டி, 
புரையோடிய பாதையை ஏற்படுத்துகின்றன. கழுத்தில் உள்ள 

நிணநீர் முடிச்சுகள் மிருதுவாகி, சருமம் வழியாகப் புரை 
யோடிய நிலையை அடைவது போல்வதுதான் இதுவும். சிறிய 
தமும்புகளஞுடன் கூடிய சிறிய புரையோடிய புண்கள், பல: 

வாரங்கள் அல்லது மாதங்கள் கழித்துச் சரடைகின்றன. இன் 
“னும் தீவிரமான கேசுகளில் பெரிதளவில் இரணப் புண்ணைக் 
காணலாம். இங்கு மூச்சுக் களைக்குழலின் குருத்தெலும்பைப் 
பிராங்கோஸ்பி மூலம் நன்கு பார்க்கலாம். தனியான மூச்சுக் 
களைக்குழல் க்ஷய நோய், ஊடுருவிய இரணப்புண். நிலையை 
அடைகிறது (படம்--59). 

முன்னர்க் கூறியது போல, நுரையீரல் க்ஷயம் -- 
குறிப்பாக அதன் இரணக்குழி நிலை-- காரணமாகத்தான். 
மூச்சுக் கஇளைக்குழல் நைவுகள் ஏற்படுகின்றன. மூச்சுக். களைக்
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கழல் புரையோடிய நிலையில் காணப்படுவது போல; சில சமயங் 

அளில் நுரையீரல் க்ஷயம், மூச்சுக் கிளைக்குழல். நைவின் : விளை 

வாசு ஏற்படுகிறது. : , whe gnats 

இரணக்குழியுடைய கேசுகளில் ஈர .அடர்ப்படலத்திற்கும் 

சம் கொண்ட : இரணக்குழிக்கும் நிரந்தரமான . இணைப்பு இருப் 

பதால், மூச்சுக் களைக்குழல் நைவு ஏற்படுகிறது. இங்கு மூச்சுக் 

'இளைக்குழலும் இரணக்குழியும் தொடர்ச்சியான. ஒரு பாதை 

யாய் இருக்கின்றன. இங்குப் பொதுவாக க்ஷயக்கிருமிகள், 

பெரிய அளவில் : காணப்படுகின்றன. ' அடிக்கடி மூச்சுக் கிளைக் 

குழலின் ஈர .அடர்ப்படலத்தில் அடுருவல்கள் தோன்று 

இன்றன. பின்னர். அடியில் புரையோடிய ஓரங்களுடன் கூடிய 

-இரணப்புண்கள் தோன்றுகின்றன. சில சமயங்களில் நோயின் 

'போக்குக்: குருத்ததலும்பை அழிக்கிறது. ் 

வ மூச்சுக் குழல், : மூச்சுக் இளைக்குழல் நைவுசளின் முக்கிய 

அறிகுறி இருமலாகும். நுரையீரல். க்ஷயத்தில் மூச்சுக் Baan & 

குழல் ஈர  அடர்ப்படலத்தின் உணர்ச்சித் தன்மை கூடி, 

அலர்ஜித் தன்மையுடன் மூச்சுக் கிளைக்குழல் பாதிக்கப்பட்ட 

நிலையின் அறிகுறிகளும் கவனத்துடன் நோக்கப்பட வேண்டும். 

ஐ. பி. கேரைக்ஸின் கூற்றுப்படி : நைவுகள் பின் காணும் எந்த 

நிலையையும் அடையலாம்: மூச்சுக் கிளைக்குழலின் இரணப் புண் 

கள். (4832),  அடைப்புடன் கூடிய இரணப் புண்கள். (19%/- 

மூச்சுக் இகாக்குழல், அடைத்த நிலை (28%), வளர்ச்சியடைந்து 

,துளையுடைய நிலை :வளர்ச்சியடைந்தநிலை, டியூபர்குலோமா(17 070: 

வேதியிய ச்சையால் குணமடைந்த மூச்சுக் கிளைக் 

குழல் நைவுகள் அடைக்கப்பட்டிருப்பது, பிராங்கோகிராபி 

மூலம் நன்கு. தெரியும். 

சிகிச்சையும் நோயின் வருங்காலமும்: 

் " மூச்சுக் குழல், மூச்சுக் கிளைக்குழல் ஆகிய இவைகளின் ' 

வரையறுக்கப்பட்ட நைவுகள், கூட்டு வேதியிய சிகிச்சை 

“யால் நல்ல பயன் பெறுகின்றன. தலச் இதிச்சையின் போது 

பஞ்சு துடைப்பினால் இரணப்புண்ணைச் சுத்தம் செய்து, 

80 ~ 50% அர்ஜெண்டிநைட்ரிஸ் அல்லது டிரைகுளோர் 

அடிக அமிலத்தைப் புண்ணின்மேல் இடவேண்டும். பிராங் 

கோஸ்கோப்பு .மூலம் 3 நிமிடங்களுக்குக் குவார்ட்ஸ் உட் 

செலுத்தப்பட வேண்டும். மூச்சுக் இளைக்குழல் -- இரணக் 

குழி வகைகளை,. ஏரோசால் சிசிச்சை .மூலம் வெற்றிகரமாகக்
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குணப்படுத்தலாம். ஸ்ட்ரெப்டோமைசின், சல்யூசிட் டியூபாசிட், ' 
லாருசன், அட்ரோபின், பிளாடிபைலின், : எபிட்ரின் போன்ற 

சில மருந்துகளைக் காற்றின் மூலம் செலுத்தப்படும் தரவங் 
களிற்கலக்கலாம், வழக்கமான கூட்டு வேதியிய சிகிச்சை 
யுடன் மூச்சுக் கிளைக்குழல் : வழியாகச் செலுத்தப்படும் 
மருந்துகளும் நல்ல பலன் அளிக்கின்றன. — ் 

.. அடைபட்ட பெரிய மூச்சுக்  களைக்குழல்களை' அறுவைச் 
சிகிச்சை மூலந்தான் அகற்றிச் சீர் செய்ய இயலும். 

வயிற்று உள்ளுறுப்புகளின் க்ஷயம்? 

- இரைப்பை க்ஷயம் மிகவும் அபூர்வமான ஒன்று. பிணக் 
கூற்று ஆய்வில் க்ஷய நுரையீரலுடன் இரைப்பையில் நோய்க் 

குவியம் 0.6 -.2.1%இலேயே காணப்படுகிறது. மிகவும் மோச 
மான சிக்கல்களை க்ஷய: நோயாளிகளுக்குக் கொடுக்கும் குடல் . | 
க்ஷயம், சென்ற சில ஆண்டுகள் வரை அடிக்கடி ஏற்பட்ட 
ஒரு நிகழ்ச்சியாகும் (1947இல் ஆசிரியரின் . ஆராய்ச்சிப்படி 
57.6% கேசுகளில் குடல் க்ஷ்யம் இருந்தது). ஸ்ட்ரெப்டேோ : 
மைசினின் . உதவியால் இந்த விகிதம் 22.7% ஆகச் குறைந்தது 

, என என். பி. கிரைலோவா (7957) கூறுகிறார். முன்னர்க் 

கூறியது போல அன்னக்குழல் வழியாகப் பிரைமரி காம்ப் 
ளெக்ஸ் உருவாகலாம் என்பதை லியூபெக் விபத்து ஊர்ஜிதம் 

செய்தது. 

குடலின் பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸில் குடல் தாங்கி நிணநீர் 

முடிச்சுகளில் க்ஷய விளைவுகள். ஏற்படலாம் என்பது தெளிவு. 

அதி தீவிரமான க்ஷயத்தின் .பரவிய நிலைகளில் குடல் நைவுகள் 

ஏற்படலாம். ஆனால், இரத்த வட்ட வழியிலும், குடல் க்ஷயம் 
ஏற்படலாம் என்பதையும் புறக்கணிக்க இயலாது, . 

நுரையீரல் க்ஷயத்தில் ஏற்படும் நஞ்சேறிய விளைவுகளும் 
குறிப்பிட்ட உணர்ச்சித் தன்மையும் வரையறுக்கப்படாத 

குடல் அழற்சியை ஏற்படுத்தி, அதன் மூலம் நோய் அதிகமாகப் 

Loe ஏதுவான சூழ்நிலை உருவாகிறது என்பதையும் கவனத்திற் 

கொள்ள வேண்டும். 

முதல் நிலைக்குப் பிந்திய குடல் வல்ல Sipser gayi 
முக்கிய வகைகள் ஏற்படலாம்: 

1. இறு குடல் பெருங்குடலின் ஊடுருவிய இரணப்புண் 
கொண்ட : நைவுகள் 

8... - மிகவும் பெரிய இலியசீகத்தின் க்ஷயம் 

3. குடல் தாங்கி நிணநீர் முடிச்சுகளின் க்ஷய முதல் 

நிலை வளரும் போது. ஏற்படும் விளைவு,



  

படம் --. 59, > 

உனடுருவல் ஏற்பட்டு, புரையோடிய மூச்சுக் இளைக் 

குழல் நிலை (ஸ்மிட்டின் உதவி)



  

படம் -- 60. 

(௮) பேரியம் உட்புகாத நிலை 
Fab - ஏறுகுடல் - பக்கவாட்டுக் 

குடலின் ஆரம்பப் பகுத, 

    ல் 
படம் 60 

(ஆ) அதே படம்: ஸட்ரெப்டோமைசன் -- பி, எ. எஸ். 
சிகிச்சைக்குப் பின்னர்க் குடலும் ஏறுகுடலும் 
பேரியத்தால் நன்கு நிரப்பப்பட்டிருக்கன்றன.
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-. இரணத்துடன் கூடிய குடல் க்ஷயத்தில் புளியேப்பத்துடன் 
கூடிய அஜீரணக் கோளாறு உண்டு. எனினும், இந்த அறிகுறி 
கள் நோயின் இறுதி நிலையிலேயே தோன்றுகின்றன. மலச் 
சிக்கல் போன்றவைகளுடனே நோய் ஆரம்பிக்கிறது. ் 

நோயாளி ஏ. வி. பெண். வயது 29. 7948இல் 'இட 

நுரையீரலில் நீர் கொண்ட புஞூரா அழற்சி. ஒரு வருடம் 

கழித்து. நுரையீரல் க்ஷயம். க்ஷயக். இருமி காணப்படவில்லை. 

அதனுடனே  தொப்புட்பகுதியில் வலியும், பசியின்மையும், 
மலச்சிக்கலும் ஏற்பட்டன. போஷாக்குக் குறைந்தது. நாக்கு 

ஈரமாயும், சுத்தமாயும் இருந்தது. இரைப்பை சாதாரண 

மாயும், வல இலியாக் பகுதியில் ஒரு வீக்கமும் காணப்பட்டன- 

சிகமும், ஏறும் பெருங்குடலும் தொட்டுப் பார்க்கும் போது 

வலியுடன் இருந்தன. இரத்தச் சோதனை. முடிவுகள்: ஹுமா 

குளோபின்: 60%; வெள்ளணுக்கள்: 5600-௧.மி.மீ.; இ.எஸ்.ஆர். 

70 மி. மீ.-1 மணி; இரைப்பை நீர் -- பொதுவான அமிலநிலை. 

மலச்சோதனை: மலம் நல்லபடியாயும், சிலேட்டுமப் படலத் 

துடனும் இருந்தது. அங்கே அமிலங்கள்: .21 யூனிட்டுகள்; 
அம்மோனியா: 8.2 மனிட்டுகள். 

இரைப்பை --- சூடலின் எக்ஸ்-ரே: மார்ச்சு 79, 1958. 

4 மணி நேரம். கழித்து இரைப்பையில் பேரியம் இல்லை. 

இலியாக் குடல்கள், பல இடை வெளிகள் கொண்ட ஒரே 

சீராய். இல்லாத நிலை. கல்லீரல் பகுதியில், ஏறும் குடலிலும், 

பக்கவாட்டுக் குடலின் ஆரம்பப் பகுதியிலும், நோயடைந்த 

ஈர ' அடர்ப்படலத்தின் தோற்றம்; பக்கவாட்டுக் குடலிலும் 

நோயின் அறிகுறிகள் (படம் --- 60, x). 

நோய் நீருணயம்: இரத்த ஒட்ட வழிப் பரவிய நாட் 

பட்ட நுரையீரல் க்ஷயம். புளியேப்பம் கொண்ட அஜீரணம்--- 

இவியம், சீகம், ஏறுகுடல் இவைகளில் இரணப்புண்கள் 

கொண்ட க்ஷயம். 

60 திராம் ஸ்ட்ரெப்டோமைசினும், 500 திராம் பி.ஏ.எஸ் 

ஸாம் நோயாளிக்குக் கொடுக்கப்பட்டன. ஜனவரி 7954இல் 

மீண்டும் சோதித்துப் பார்க்கும் போது; இரைப்பைக் குடலின் 

உபாதை எதுவும் இல்லை. ந லோ எடை: அதிகரித்தது. உடல் 

உஷ்ணம்: சாதாரண நிலை. - வயிற்று உறுப்பில் வலி இல்லை. 

நுரையீரல் நோய் நிழல்கள், எக்ஸ்-கதிர்ப் படத்தில் மறைந்து 

விட்டது தெரிந்தது. இரைப்பை நீரின் சோதனை முடிவுகள் 

மூன் போன்றனவே. மலச்சோதனை: நல்ல.நிலை; அங்கக் அவிவ் 
கள்: 18 யூனிட்டுகள்; அம்மோனியா: 4.8 யூனிட்டுகள்.
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சி௫ச்சைக்குப் பின்னர், எக்ஸ்-ரே எடுத்துப் பார்த்ததில், 
முன்னைய நோய் மாறுதல்கள் இல்லை. இலியக். குடல், .நல்ல 
நிலை. . பெருங்குடலில் பேரியம் : 4% மணி தரத்திற்கும் 
பிறகு வந்து சேர்ந்தது (படம். 60, ஆ.. 

முடிவு: இரத்த ஓட்ட வழி நுரையீரல்: க்ஷயம், :குடலில் 
இரணப்புண்ணுடன் கூடிய நிலை; பாக்டீரியா எதிர்ப்புச் 
இச்சையின் பின்னர், நுரையீரல் நிலையிலும், © “குடல். நிலை 
யிலும் 'பெருமாறுதல் ஏற்பட்டது. த க. 

் 2977இல் ஸ்டர்விங்கால் விவரிக்கப்பட்ட. மிகவும் பெரி 
-தான இலியோ சீக க்ஷயமும், அதில் ஏற்படும் எக்ஸ்-ரே”மாறு 
"கங்கனம் இக்காலத்தில் ஒர் அபூர்வமான. நிகழ்ச்சியாகும். 

எல்லாக் குடல் க்ஷயத்திலும் சுழிவாய் வழியாக பேரியம் 
செலுத்தியோ, அல்லது வாய் வழியாக பேரியம் செலுத்தியோ 
சோதனை செய்யப்பட வேண்டும். வி. பி. .ஒப்ராட்சோல் © 

- கூறியபடி வயிற்று உறுப்பைத் தொட்டுப் பார்த்தும், பரிசோ பூ 

குனை செய்யப்பட வேண்டும். 

இக்காலத்தில் குடல் தாங்கி : நிணநீர் முடிச்சுகளின் க்ஷய 
அழற்சி அளவிற்கு அதிகமாக வியாதி நிருணயம் செய்யப்படு 
கிறது. அதி தீவிர --- அல்லது நாட்பட்ட .வலி, அஜீரணம், 
குறைந்த - காய்ச்சல், மெலிந்து போதல் ' போன்ற அறிகுறி 
களுடன் அந்த நோய் குழந்தைகளிடத்திலும் காணப்படும். 

அபூர்வமாக அத்தகைய நிணநீர் முடிச்சுகளின் கூட்டம், முது. 
கெலும்பின் இரு பக்கங்களிறும் கால்சியம் படிந்த நிலையில் 
காணப்படும். இத்தகைய கூட்டம் மக்பா்னிக்' குறியில் காணம். 
பட்டுக் குடல் வால் அழற்சி போன்று தோற்றமளிக்கும். 

வியாதி நிருணயத்தில் இரத்தப் பரிசோதனை மிகவும் 

முக்கியம். அது போன்றே குறிப்பாக இளம்பருவத்தினா் 

மத்தியில் டியூபர்குலின் சோதனையும் மிகவும் முக்கியம். நிணநீர் 
முடிச்சு அழற்சியுடன் காணப்படும் கேசுகளில் பொதுச்சுகாதார 

உணவு முறைகளும், திவாக, பி. ஏ.எஸ்.ஸும் டுபறிதும் 

பலன் தரும். சில சமயங்களில் அதி தீவிர நுரையீரல் க்ஷயம் 
இல்லாதிருந்தால், குவார்ட்ஸ் கதிர் வீச்சுப் பயன் -.தரும்.' 

கல்லீரல், மண்ணீரல் இவைகளின் தனியான க்ஷ்ய நைவு 
கள் ஏற்படுவதில்லை. பொதுவான க்ஷ்யத்தில் மற்ற அங்கங்கள் 
பாதிக்கப்படும் போது இவையும். பாதிக்கப்படலாம்,
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வயிற்று: உறுப்பு உறையின். க்ஷய அழற்சி ௨ மிவியறி 
க்ஷயத்தின் போது வயிற்று : உறுப்பு உறை .பாதிக் 
கப்படுவதை இங்கு நாங்கள் குறிப்பிடவில்லை. வயிற்று உறுப்பு 
உறையைப் பெரிதும் பாதிக்கும் வகைகளாவன: 

1) இரணப்புண்: கொண்ட குடல் க்ஷயம். 

(2) குடல் தாங்கி நிணநீர் முடிச்சின் க்ஷய அழற்சி. 

(3) பெண்களின் பிறப்பு-உறுப்பு . க்ஷயம் (சுருக்குக் 

குழாய் அழற்சி... ட் 

வயிற்று உறுப்பு உறையின் எஃசுடேட்டு அழற்சியை 
அதன் உலர்ந்த' வகையிலிருந்து பிரித்து அறியலாம். ' எனினும், 
எல்லா ஆரம்ப: நிலைகளிலும் அங்கு எஃசுடேட்டு எதிர்வினை 
நிகழ்கிறது. பின்னார் அலர்ஜி நிலையைப் பொறுத்து, அங்கு 
அதிகமாக எலஃசுடேட்டேோ், அல்லது அழற்சியோ காணப்படும். 
ஆரம்ப நிலையில் வியாதி நிருணயம் மிகவும் சிரமமானது. 
கவனமாகக் கேட்கப்பட்ட நோம் வரலாறு, குடும்பச் சூழ்நிலை. . 
முந்திய: நோய்கள், நோயின் முதல்' நிலை, டியூபாரகுவின் எதிர் 
வினையின் தன்மை" போன்றவைகள் ' வயிற்று உறுப்பு உறையின்" 

அழற்சியை நமக்கு நினைஒட்ட வேண்டும். எஃசடேட்டுத் 

"திரவம் மிகவும் குறைவாய் இருந்தால், முழங்கால் -- முழங் 
கை. நிலையில் நோயாளியைக் தட்டிப் பார்த்தல், நோய் 

_.. திருணயத்திற்குப் பெரிதும் உதவி புரியும். வயது முதிர்த்தவர் 
களைச் சோதிக்கும் போது mu நோயின் அறிகுறிகள் காணப் 

படாவிட்டால், புற்று நோயை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். 

சிறுநீரக - பிறப்பு உறுப்பு க்ஷயம் : இரத்த ஓட்ட 

வழி மெடாஸ்டேசுகளால், Ag நீரக - மிறப்பு உறுப்பு 

க்ஷயம் ஏற்படுகிறது. அடிப்படையில் இது சிறுநீரக க்ஷயத்தையே 
குறிக்கிறது. சிறுநீர்ப்பையின் க்ஷயம் எப்பொழுதும் இரண் 

டாந்தர நிலையேயாகும். 

முன்னர்க். குறிப்பிட்டது போல மிலியரி க்ஷயத்தின் 

போது இரத்த ஒட்ட வழியாகவும் இந்த நோய் ஏற்பட 
லாம். மூதலில் குறைந்த அளவான க்ஷயக்குவியம் சிறு நீரகத் 

Saat புகுந்து, சிறு நீரக வெளிப்புறத்தில் இரணப்புண்ணை 
உருவாக்குகிறது. சிறுநீரக க்ஷய இரணக்குழி நோய் ஆரம்பம் 

"இதுவேயாகும். 

சிறுநீரக க்ஷயத்தில் பொதுவாக நோயின் நைவு ஒரு 
சறுநீரகத்தலேயே காணப்பட்டாலும், ஓர் . அறிகுறியுமின்றி,



நத உ! -. ; எலும்புருக்கி நோய் 

நாட்பட்ட மூறையில் விடாது நோய் பரவுகிறது. நுரையீரல் 
க்ஷயம் இருக்கும் போது, சிறுநீரக ஆரம்ப நைவுகளை நோய் 
நிருணயம், செய்வதில் ஏற்படும்: தவறுகளை இது விளக்குகிறது. 

வெளிப்படையான .மற்ற அறிகுறிகள் தோன்றுமுன்னரே 
மற்ற உருவான பொருள்கள் இறுநீரில் தோன்றும் முன்னரே, 
சிறுநீரில் வெண்புரதம் (அல்புமின்) தோன்றுவதை ஆரியா 
சிலர் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். சிறுநீரில் சீழ். வெளிப்பட்டால், 
அது தீர்க்கமாக ஆராயப்பட வேண்டுவதன் அவ௫ியத்தை' 
வலியுறுத்துகிறது. சிறுநீர் வெளிப்படும் போது வலி ஏற்படு 
வதுதான் நாட்பட்ட இறுநீரக க்யத்தின் அறிகுறியாகும். 
சிறுநீர் அடிக்கடி வெளிப்படுகிறது. சிறுநீர்ப்பை வியாதியடன் _ 

இருத்தரல், Py நீரின் அளவு பெறிதும் குறைந்து வலியும் 
உண்டாகிறது, சில சமயங்களில் சிறுநீரக க்ஷயம், சிறுநீரில் 
இரத்தத்துடனோ அல்லது சிறுநீர்ப்பையில் வலியுடனோ ஆரம்ப 
மாகிறது. 

சுத்தம் செய்யப்பட்ட கட்டர் மூலம் எடுக்கப்பட்ட 
சிறுநீரில் க்ஷயக்கிருமி இருக்குமானால், வியாதி நிருணயம் 
தெளிவாடிவிடுகிறது. சிறுநீரக க்ஷ்யத்தில் பொதுவாகச் இறு 
தீரில் நுண்ணிய கிருமிகள் காணப்படுவதில்லை. 

ஆகவே, இறுநீரில் சீழும் .க்ஷயக் இருமியும் இருப்பது 
வியாதி நிருணயத்திற்கு மிகவும் அவசியமானதாகும். எனினும், 
மற்றச் சிறுநீரக வியாதிகளைப் போல இங்கும் இர்வான பரி 
சோதனையும் சிறுநீரகக் கருவிகளைக் கட்டர் செய்த சிறுநீரில் 
பார்ப்பதும் மிகவும் அவயம். எக்ஸ்-ரேயில் மாற்று நிழல் 
அளிக்கும் மருந்துகளை உபயோஇத்துப் பார்க்க வேண்டிய முக்க 
அவசியத்தை வலியுறுத்த அவூயம் இல்லை. 

மாற்று நிழல்களை அளிக்கும் மருந்துகளை உபயோகிப்பது 
சிறுநீரக இரணக்குழி நைவுகளின் வியாதி நிருணயத்தை உறுதி 

செய்கிறது (படம் - 67). 

சிறுநீர்ப்பையின் இரண்டாம். நிலை நைவுகள், இறுநீரக 
நைவுடனே இருக்கும். மேலும், எபிடிடிமிஸ் க்ஷயமூம், . சிறு 
நீர்ப்பை மூன் வாயில் சுரப்பியின் நைவுகளும், பெருவலியுடன் 
கூடிய சிறுநீர்ப்பை க்ஷ்யத்தைக் குறிக்கின்றன. பெண்களில் 
சிறுநீர்ப்பையும், பிறப்பு உறுப்புகளும் ஒரே சமயத்தில் க்ஷ்யத் 
தால் பாரஇக்கப்படுவது அபூர்வம். எனினும், ஆண்களில் இது 

அடிக்கடி ஏற்படுகிறது.



  
படம் -- சீர, 

வலச்சிறுநீரகத்தின் இரணக்குழி கொண்ட க்ய நிலை. 
எறுநீர்க் குழாயின் தோற்றம். இடச் இிறுநீரகம். 

சாதாரண நிலை,



  
படம் — 62. 

நோயாளி ஏ.யின் பைலோகிராம். 

இடச் சிறுநீரகத்தின் க்ஷய நைவுஃ



நுரையீரல் ... க்ஷய நோய்கள் உர ர்ச். 

வகைப்படுத்தி வியாதி" நிருணயம் ₹ இங்குச் சிறுநீரகக் 

கற்களையும் புற்று நோயையும் நினைவிலே கொள்ள taser Gi. 

(புற்று நோயில் சிறுநீரில்: இரத்தம் வெளி வருகிறது.) 

சிகிச்சை : ஸ்ட்ரெப்டோமைசினும், இவரிடம் கொடுக்கப் 

படுகின்றன. ர ரூ 

நோயாளி ள். பெண். 24 வயது.. 80 வயதில் மிலியரி 

நுரையீரல் க்ஷயமும் மூளை உறை க்ஷய அழற்சியும் ஏற்பட்டன. 

-குற்கு 10 மாதங்களாக ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் கொடுக்கப் 

பட்டது. மருத்துவமனையிலிருந்து வெளி வந்தவுடன், வேலையில் 

சேர்ந்தார். நான்கு வருடங்கள் கழித்து (1955) வயிற்றுப் 

பக்கத்திலும் வயிற்றின் கீழ்ப்புறமும் வலி ஏற்பட்டு அடிச்சுடி : 

வலியுடன் ஏிறுநீர் வெளிப்பட்டது. சிறுநீர்ச் சோதனையில் 

'வெள்ளணுப்பெருக்கம் காணப்பட்டது. வளர்ச்சிச் சோதனையில் 

க்ஷயக்கிருமியும் காணப்பட்டது. 

வியாதி நிருணயம்2 வல்ச்சிறுநீரக கயம், G0 கிராம் 

'ஸ்ட்ரெப்டோமைசன், 48 இராம் திவாசிடுடன் நல்ல மாறுதல் 

ஏற்பட்டது. 1959இல் இன்புளுவென்சா நோயால் க்ஷயம் மீண்டும் 

தோன்றியது.அதிகச் சோர்வுடனும் வயிற்றுப் பக்க வளியுடனும் 

மருத்துவ மனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.. 

நுரையீரலில் வெளியில்: தெரியும்படியான மாறுதல் 

எதுவும் இல்லை. இரு நுரையீரல்களின் உச்சியிலும் கடின 

“மான குறைந்த அளவு குவியங்கள் காணப்பட்டன. 

இரத்தச் சோதனை: சிவப்பு அணு: 3,560,000; வெள் 

ளணு: 6900; இயோ௫ினோபில்: 2%; வளர்ச்சியடையாத Gee 

- கள்: 6%; பின்னப்பட்ட செல்கள்: 56%; நிணநீர் வெள்ளணுக் 
கள்: 30%; குனி வெள்ளணு: 5%; இ.எஸ்.ஆர். ரத வி.மீ.7 

மணி; ் ட்ட 

சிறுநீர்: அமில நிலை. ஒப்ப அடர்த்தி எண்: 1018. 

புரதங்கள்: 0.3%. வெள்ளணுக்கள்: ஒரே சமயத்தில் 2£க்கு 

மேல். க்ஷயக்கிருமிகளும், மற்றக் இருமிகளும் . காணப்பட 

வில்லை. : இடச்சிறுநீரகத்திலிருந்து கதீட்டர் மூலம் எடுக்கப் 
பட்ட இிறுநீரில் பல வெள்ளணுக்கள் கூட்டமாய்க் காணப் 

பட்டன். 80 நாள்களுக்குப் பிறகு, க்ஷயக்கிருமிகளின் வளர்ச்சி 

- தாணப்பட்டது.  வலச்சிறுநீரகத்திலிருந்து . எடுக்கப்பட்ட 
சிறுநீரில் தருமிகள் இல்லை. ஓரே சமயத்தில் ,80”க்கும் மேலான 

வெள்ளணுக்கள் கரணப்பட்டன. பின் புறமிருந்து செய்யப்'
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பட்ட பையிலோகிராபியின் மூலம் வலச்சிறுநீரகத்தின் உள் 

ஓரத்திலும் முன் புறத்திலும் மிருதுவடைந்த மாறுதல்கள் 
காணப்பட்டன. பிறப்பு : உறுப்புகளில். ஓரு மாறுதலும் 

இல்லை (படம்-62). 

வியாதி நிருணயம்: .கடினமடைந்த தல நுரையீரல் 

- கஷயமும், சிறுநீரக (வல, இடங்களின் க்ஷயமும்.. 

கிருமி '. எதிர்ப்பு “மருந்துகளின் உதவியால், 1 இராம் 
ஸ்ட்ரெப்டோமைசன், 1 இராம் .திவாசிடு, 3 மாதச் -கிகிச் 

சைக்குப் MOS நல்ல. மாறுகுல். ் 

முடிவு: இரத்த ஒட்ட வழி நோய் பரவியதற்கு தல்ல' 
உதாரணமாகச் இறுநீரக க்ஷயம் (முதலில் வலம்,இரண்டாவது 
இடம்) உருவானது. மிலியரி க்ஷயமும், மூளை. உறை க்ஷய. 
அழற்சியும் ஏற்பட்டது முன் வரலாறு. 

அமிலாய்டு நெப்ரோஸிஸ்2 ன ர 

மற்ற உறுப்புகளின் அமிலாய்டு நோய் போல, பொது 
அமிலாய்டு , நோயின் (கல்லீரல், மண்ணீரல், குடல்) வெளித் 
தோற்றமாக அமிலாய்டு “நெப்ரோஸிஸ் ஏற்படுகிறது. இதில் 

.  பூரது வளர்சிதை மாற்றம் சீர் கெடுகிறது... 

அமிலாய்டு நோய் -- குறிப்பாகச் சிறுநீரக அமிலாய்டு 
தோய் -- நெடுதாட்பட்ட நுரையீரல் க்ஷயத்தில் ஏற்படு 
கிறது. குறிப்பாக நார்ப்பொருள் - இரணக்குழி க்ஷயத்திலும், 
சீழ் கொண்ட நுரையீரல் உறை க்ஷய அழற்ூிகளிலும், 
எலும்புகள் மூட்டுகளின்: புரையோடிய க்ஷய. நிலையிலும் அமி 
லாய்டு நோய் ஏற்படுகிறது. க்ூய நோய் மிகக் குறைந்த 
அளவில் இருந்தாலும், அமிலாய்டு நோய் ஏற்படுவதும் உண்டு. 

முதலில் அமிலாய்டு கிளாமரு லையில் படிந்து, பின்னர் 
டியூபுயூல்கலின் அடித்தளத்தில் படிகிறது. . சிறுநீரகப் பணிகள் 
பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றன. சிறுநீரின் .ஒப்ப - அடர்த்தி 
குறைந்த அளவில் இருக்கிறது. உருவான (பொருள்கள் குறை 
வாயும் புரதங்கள் அதிசமாயும் இருக்கின்றன. இவற்றுடன் 
குடலின் நைவும் இருந்தால், வயிற்றுப் போக்கு ஏற்படுகிறது. 
கொழுப்புப் . பொருள் (லைபாய்டு) நெப்ரோஸிஸில் உடல் 
வீக்கமும் வயிற்று உறுப்பு உறையில் நீரும் ஏற்படுகின்றன. 
அமிலாய்டு நெப்ரோஸிஸில் இரத்த அமுக்கம் அதிகமாவதோ, 
விழித்திரை மையத்தில் மாறுதல்களோ' ஏற்படுவதில்லை. அமி 
லாய்டு' நெப்ரோஸிஸ் சிறுநீரகம் சுருங்கும் மாறுதல்கள் ஏற்பட்
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டால், ' சிறுநீரகத் திறமைக்குறைவு ஏற்படுகிறது. இறுதியில் 

நோயாளி சிறுநீர் சுரப்புச் - குறைந்து' -மரணமடைகிறான். : 

கீகிச்சை:: இது பெரும்பாலும்: : அப்போதைக்கப்போது 

ஏற்படும். நோயின்... குணங்களைப். பொறுத்தே இருக்கிறது. 

நோயின் முதல் நிலையில் நோய்க்குக் காரணமான சீழ் படிந்த 

நுரையீரல் உறை அழற்சி போன்ற நோய்களைச், சீர்படுத்து 

வதே நல்லது. இக்காலத்தில் பரிசோதனை ஆராய்ச்சிகளின் 

விளைவாக ஆரியர்: லெ. (ஏ. ஐ. அப்ரிகோசோவ்) அமிலாய்டு 

நெப்ரோஸிளில் . ஏற்படும் குறைந்த அளவு மாற்றங்கள் : மீள் 

. நிலையடைந்து . சீராக்கப்படலால் என நம்புகின்றனர். 

. நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டலமும் க்ஷயமும்: 

.. கயத்தின் நச்சு விளைவுசளாலும் நேரடியாக : க்ஷயம் 

. அட்ரினல்களையும் .. பிட்யூட்டரியையும் பிறப்பு உறுப்புகளையும் 

பாதிப்பதாலும் நாளமில்லாச் சுரப்பிகளின் பணி பாழ்படும் 

நிலைகள். ஏற்படுகின்றன. நச்சு விளைவில் நோய் ஏற்படும்போது 

சீர் கெட்ட நிலையை, நச்சு விளைவு குறைந்தவுடன் மறைந்து 

விடுகின்றது. நேரடித் தாக்குதலின் போது நாளமில்லாச் சுரப்பி 

களின் நைவுகளின் தன்மையைப் பொறுத்துப் பணி பாழ்படு 

வதும் ஏற்படுகிறது. 

அட்ரினலின் க்ஷயத்தில் . பெரும்பாலும் நோய்  நைவு 

"வெளிப்புறத்தை . மட்டும் பாதிக்காமல், உட்புறத்தையும் பாதிக் 

கிறது. we, 

இந்த நைவின் மிகவும் பிரசித்தமான தநோயையே *அடிச 

னின் வியாதி” என்கிறோம். மிகவும் முக்கியமான நோய் அறி 

குறிகளாவன: . மெலிந்து போதல், சோர்வு, குறைந்த இரத்த 

அமுக்கம், ் : , 

இரத்தத்தில் குஞகோஸ் அளவு பெரிதும் குறைந்து 

இன்சுலினுக்கு நல்ல பலன் ஏற்படுகிறது. இங்குக் கல்லீரலி - 

லும் தசைகளிலும் களைகோஜன் குறைந்து காணப்படுகிறது. 

இரத்தத்தின் எஞ்சியிருக்கும் நைட்ரஜன் அளவு கூடுகிறது. 

இதன் மூலம் இரத்தம் தேங்கிய நிலையும், வெள்ளணு 

குறைந்த நிலையும், நிணநீர் வெள்ளணுப் பெருக்கமும் ஏற்படு 

இன்றன. இரத்தச் சோடியம் பெரிதும் குறைந்து பொட்டாசி 

யம் அதிகமாகிறது. பொதுப்படையாக நீர் இழந்த நிலையும் 

காணப்படுகிறது. சருமத்தின் நிறம் மாறிக் குறிப்பாக அக்குளி 

லும் இடுப்பில் துணிகள் அதிகமாகப்படும் இடங்களிலும் நிறம்
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மாறுகிறது. உதடு, கன்னங்களின். ஈர அடர்ப்படலங்களிலும் . 

நிற மாற்றம் ஏற்படுகிறது. வண்ண வளர்சிதை மாற்றத்தின் 
மீது அட்ரினலினின் கட்டுப்பாடு குறைவதாலும் (இது ஓரளவு 
பிட்யூட்டரியையும் சாரும்) கேசய அணுச் சிதைவால் அட்ரினல் 

டகள் பாதிக்கப்பட்டு, வைட்டமின் “9:' குறைந்து, அதன் விளை 
வாக மெலனின் அதிகமாகச் சுரக்கப்படுவதாலும் வண்ணச் 
சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. 

நோய் முற்றிய நிலையில் நோய் குணமடைய வழியே 
இல்லை. தார் அட்ரினலின் வைட்டமின் சி: டிசாக்டி கார்டி 
கோகஸ்டீரான் அசிடேட் செலுத்துவதால் ஓரளவு . குணம் 
ஏற்படலாம். டட 

நாளமில்லாச்  சுரம்.பிகளின் மற்ற... _ மாறுதல்களைப் 
பொறுத்த வரையில் தைராய்டின் பணி பாரழடையும் தோயும் 
ஒன்றாகும். க்ஷய நச்சு விளைவால், தைராய்டு அதிகமாக 
வேலை செய்யும் நிலையும் ஏற்படுகிறது. இங்கு வளர்சிதை 
மாற்றம் அதிகமாக ஏற்படுகிறது. பொதுவாக இவை: அதிக 
மாக உண்டாவதில்லை. உண்டானாலும், நீச்சு விளைவு மறைந் 
ததும் நோயும் மறைந்துவிடுகிறது. இ



11. நோய் தடுப்பும் கட்டுப்பாடும் 
நோய் பரவிய, பரவுகிற நிலை: நோய்க்கிருமியின் குணங் 

கள், நோய் பரவும் வழிகள், உடலின் . எதிர்வினை, மக் 

களின் சமூக பொருளாதார வாழ்க்கைத் தரங்களைப் ' 
பொறுத்தே நோய் பரவிய நிலையும் பரவும் நிலையும் இருக் 
இன்றன. பல்லாயிரம் அண்டுகளாக .உலகமெங்குமுள்ள 

பெரும்பகுதி ஜனத்தொகையை க்யம் பாதித்தது. நோய் 

பரவுவது குறிப்பிட்ட ஒரு சமூகத்தின் வாழ்க்கைத் தரத்தை 
யூம் வேலை செய்யும் நிலையையும் பொறுத்தே இருந்தது. 
ஆகவே, க்ஷயம் ஒரு. சமூக நோயாகவே கருதப்படுகிறது. 

நோய் அறிவிப்புப் பற்றித் திட்டவட்டமான ஓர் ஏற்பாடு 
இல்லாததால், க்ஷய மரண விகிதங்களைக் கொண்டும், இங்கு 
மங்கும் செய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளின் உதவியாலும், Mar 
பரவிய நிலை கணக்கிடப்பட்டது. 

புரட்சிக்கு முந்திய ரஷ்யாவில் இராம நகர மக்கள், 

க்ஷயத்தால். பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டார்கள். 1878-1956 

வருடங்கள் வரை மாஸ்கோவில் ஏற்பட்ட க்ஷ்ய மரணங் 

களைப் படம் மூலம் (படம் 62). தெரிந்துகொள்ளலாம். 

படத்தின் மூலம் மாஸ்கோவில் க்ய மரண விகிதம். 
பெரிதும் குறைந்துவிட்டதைக் காணலாம். நோய்க் குறைவைக். 
காட்டும் எண்ணிக்கை குறிப்பிடத்தகுந்தது. 

மகத்தான அக்டோபர்ப் புரட்சிக்கு முந்திய 40 வருடங்: 

களில் ஏற்பட்ட மரண விகிதம் 50%க்கும் குறைவாய் வீழ்ந். 

குது. ஆனால், ' பிந்திய 45 வருடங்களில் பொதுச் சுகாதாரத். 

இட்டம் சர்க்காரால் ஏற்று நடத்தப்பட்டது. கம்யூனிஸ்டு. 

கட்சியும் சோவியத்து அரசாங்கமும் மக்களின் வாழ்க்கைத். 

கரத்தை . உயர்த்தச் சீரிய தொண்டாற்றின. க்ஷ்ய எதிர்ப்: 

புப் போராட்டம் : ஒரு குறிக்கோளாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட் 

டது. மரண விகிதம் 900% ஆகக் குறைத்தது. இந்த வேளை 

எ.தோ-12 ;
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-படம்-63. 
மாஸ்கோவில் வருடாந்தர க்ய - மரண விகதம் 

f% 1913-17 — 100) 1878-1956 (ஸஸ்ல்வாஸ்கியின் உதவி) 

யில் க்ஷயம் அதிகமாகப் பரவும் சூழ்நிலையான இரண்டு உலக 
யுத்தங்களும். ஏற்பட்டன என்பதை நினைவிற்கொள்ள . வேண் 

டம். இதுவும் படத்தின் மூலம் தெரிகிறது. அரசாங்கம். மேற் 

கொண்ட  பெருமுயற்சகளொல் மகத்தான தேச பத்தர்களின்' 

போராட்டத்தின்போது ஏற்பட்ட உச்சக்கட்ட க்ஷய : மரண 

விகிதம், முதல் உலக மகாயுத்தத்தின் போது ஏற்பட்டதை 

விடப் பெரிதும் குறைவாகவே இருந்தது. 

நோய் ciple நிலை, மரண விதிகத்தைப் பொறுத்துக் 
கணக்கடப்படாமல், எல்லா கய தோய்களும் கட்டாயமாக 

அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஏற்பாட்டால் கணக்கிடப்பட் 
பது. இரஷ்யாவில் க்ஷயக் கட்டுப்பாட்டுக்குழு, சிறந்த முறை 

பில். செயலாற்ற உதவியது. இதன் விளைவாக நோயால்
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பாதிக்கப்பட்ட நிலையும் வருடத்தில் ஏற்படும்" புதிய கேசுகள் 
பற்றிய தெளிவான -விவரங்களும் நமக்குக் கிடைத்தன. 

.... இந்தப் புள்ளி விவரத்தைச் சீர்தூக்கிப் .பார்த்தால், 
க்ஷயம் பாதித்து நிலையில் பெரிதும் குறைந்த நிலை ஏற்பட் 
டது. : 1950 முதல் 1955 வரை எலும்புருக்கி நோய் விகிதம் 
நகரங்களில் 84. 7% குறைந்தும், நுரையீரல் க்ஷயம் 45.8% 
குறைந்தும், திறந்த! கேசுகள் 46.1% குறைந்தும் காணப் 
படுவதாக ஏ. ஐ. லப்பினா கூறுகிறார். பின் ஆண்டுகளில் இன் 
னும் நோய் குறைய வழி ஏற்பட்டது. புதிய கேசுகளின் 
“நோய் நிலையில் மாறுதல் ஏற்பட்டதும் தெளிவு(அட்டவணை- 7). 

அட்டவணை- 1 

மாஸ்கோவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய க்ஷய நோயாளி 
களின் விவர அட்டவணை (% 1947-7100) 

  

  

        

நாட்பட்ட வகைகளும் 175471] 1958] 1956 | 1957 | 1958 
நிலையும் 

கழலை நிலை 7001 ச௨6[ 59.8 | 57.2] 51.6 
அளடுருவிய நிலை- | zoo | 65.4 | 47.4 |142.6144.0 
பரவிய நிலை 100 |.49.8 | 28.0 | 25.5| 24.5 
BrraGurge~ 
இரணக்குழி நிலை 100} 18.8 g9.9|7. 7]8-1 
இதைந்துபட்ட நிலை 300) 38.8 | 21.1 | 19,0} 20.0 

wd 

அட்டவணை 7 காட்டுவது போல, சென்ற 177 ஆண்டு 

களில் புதிய கேசுகளில் கடுருவல் க்ஷயம் 8--2.5 மடங்காக 

வும், இரத்த ஓட்டவழிப் பரவியது 4 மடங்காகவும், நார்ப் . 

பொருள்-இரணக்குழி க்ஷயம். 18 மடங்காகவும் குறைந்திருப் 

பது தெரிகிறது. நோய் சிதைந்துபடும் விகிதம் 80% ஆகக் 

குறைந்திருப்பதும் தெரிகிறது. மூளை உறை க்ஷய அழற்சி பெரி 

தும் குறைந்திருப்பதும் தெரிகிறது. மிலியரி க்ஷயமும், கேசிய 

நுரையீரல் அழற்சியும் பெரிதும் அபூர்வமாகக் காணப்படுவதும் 

“தெளிவு. 

ஓவ்வொரு: வருடமும் புதிய க்ஷயக் கேசுகள் உண்டாவது 

குறைந்திருக்கிறது. பல தரப்பட்ட நோய்களால் பாதிக்கப்படு 

வது குறைந்திருப்பது பல்வேறு நிலைகளைப் பொறுத்திருக்கிறது 

எனத் தெரிந்துகொள்வது நல்லது. 7944க்கு முன்னர் தோய் 

குணமடைவதைவிட நோயால் மரணம் ஏற்படுவதே அதிகமாய்
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இருந்தது. அதற்குப் பின்னர் நோயால்: குணமடையும் 

விதமே அதிகமாய் இருந்தது. 7940-1928இல் மாஸ்கோவில் 

வயது வந்தவர்களிடம் நோய் சீரடைந்த விகிதம் 4--6% ஆய் 

இருந்தது; வரவர 18% முதல் 74% ஆய் உயர்ந்தது. குழந்தை 
களில் நோய் €ரடைவது 25-80% ஆய் இருந்தது. சமீப காலத் 

இல். புதிய கேசுகளின் எண்ணிக்கையைவிட நோய் சீரடைந்த 

கேசுகளின் எண்ணிக்கை அதிகமானதால், மொத்தத்தில் கேசு 

கள் குறைந்தன. ஆகவே, இப்போதைய :இந்தச் சூழ்நிலையில் 

நோய்வாய்ப்பட்ட விகிதமும் நோய் குணமடைந்த விகிதமும் 

நமது க்ஷய எதிர்ப்புத் தடுப்பு முறைகளின் பலனைக் காட்டு. 

இன்றன. அதாவது, நோய்வாய்ப்படுவகைக் தடுப்பதிலும். 
நோய்வாய்ப்பட்டவர்களைக் குணமடையச் செய்வதிலுமே க்ஷயத் 

குடுப்பின் பலனளிக்கும் முறை அமைந்திருக்கிறது. 

தோய்வாய்ப்பட்ட தன்மையைத் தடுப்பதில்: சமூக தல 
அமிசம் மிகவும் முக்கியமானது. இந்தத் துறையில் சோவியத்து 
யூனியனில் உருவான சோஷலிஸ மாறுதல்சள் சாதகமான 
சூழ்நிலைகளை கருவாக்கியிருக்கின்றன. வேலையில்லாத் இண் 
பாட்டத்தைப் போக்குவதும் சோஷலிஸத் தொழிலாளர் நலச் 

சட்டங்களும், வேலை செய்யச் சுகாதாரமான சூழ்நிலைகளை 
உருவாக்குவதும், தொழிற்சாலைகளில் தொழிலாளர்களுக்கும் 
பாதுகாப்பு மூறைகளும், வாழ்க்கைத் தரம் இடையறுது 

உயர்ந்து வருவதும், இது வரை எப்போதுமே கண்டிராத. 

முறையில் உருவாகிவரும் வீட்டு வசதிகளும் கலாசாரப் பொது 
நலத் துறையில் உண்டான வளர்ச்சியும் முக்கியமான அமிசங் 
களாகும். இந்தச் சூழ்நிலைகளில் க்ஷ்யத்தின் காரணகர்த்தாளை 
மனத்திற்கொண்டு அதை ஒழிப்பதில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட 
வேண்டும். 

முன்னர்க்கூறியது போலக் காற்று வழியாகப் பரவுவதே 
க்ஷயத்தில் ஓரு முக்கியமான வழியாகும். (எச்சில் துகள்கள் 
மூலமாகவும் தாசிகள் மூலமாகவும்) மிகப் பெரிய அளவில் 
இருக்கும் க்ஷயக்கிருமிகளைக் கொண்ட நோயாளியின் சளியோ 
இதில் மிகவும் பயங்கரமான சாதனமாகும். மலம், சிறுநீர் 
போன்றவைகளும் க்ஷயக்கிருமிகள் கொண்டிருந்தாலும், தூசி 
மூலம் காற்றில். அவை செல்வதில்லை. ஆகவே, நோய் பரவு 
வதில் அலை பெரும்பங்கு கொள்வதில்லை எனினும், கிருமி 
ஒழிப்பு முறைகளின்போது வெளிப்படும் எல்லாத் திரவங்களும்: 
கவனத்துடன் அகற்றப்பட வேண்டும்.



தோய் தடுப்பும் கட்டுப்பாடும் பழச. 

- நோயாளிகளிடமிருந்து வெளிப்படும் திரவங்கள் வீட்டி 
லுள்ள எல்லாத் தட்டுமுட்டுச் சாமான்களின்மீதும் படுவதால், 

நோயாளி மாத்திரமன்றி, வீட்டிலுள்ள எல்லாப் பொருள் 
களுமே நோயைப் பரப்ப &தவுஏன்றன.' பாஇக்கப்பட்ட மிரு 

கங்களுடன் பழகுவதும் நோய் பரவ ஏதுவாகிறது. மனித 

வர்க்கக் இருமியிலிருந்து மாறுபட்ட மிருக இனத்தைச் சேர்ந்த 

க்ஷயக்கிருமிகள், குறிப்பாகக் குழந்தைகளிடம் காணப்படுகின் 

றன. குழந்தைப் பருவத்தில் பெற்றோர்கள் மூலம் நோய் பரவு 

வது சாத்தியமே. உண்மையில் பாதிச்சப்பட்ட பசுக்களின் மடிக் 

காம்புகளிலிருந்து வெளி வரும் பாலும் க்ஷயக்கிருமிகள் இருப்ப 

தால், பால் மூலம் நோய். பரவுவதற்குச் சாதகமாய் இருக்கிறது. 

பெரிய பாற்பண்ணைகளில் பெரிய பாத்திரங்களில் பால் கறந்து 

வைக்கப்படுகின்றது. இங்கு அவ்வளவு பாலையும் நோய் பரப் 

பும் சாதனமாக்க இரண்டொரு பசுக்கள் MUSTO பாதிக் 

கப்பட்டிருத்தலே போதும். 

நேரடியாகச் சருமத்தின் மூலம் நோய் பரவுவது சாத்தி 

யம் எனினும், செயல் முறையில் அபூர்வமே. இறுதியாக 

க்ஷயக்கருமி" மனித உடலினுட்புகுவது, நோய்க்கிருமி உட் 

சென்றுவிட்டது என்பதுதான் பொருளே தவிர, அதிலிருந்து 

நோய் பரவுவது தனி நபரின் எதிர்ப்புச் சத்தி, வாழ்க்கைத் 

தரம், சுற்றுப்புறச்சூழ்நிலை போன்றவைகளைப் பொறுத்திருக் 

கிறது என்பதை, நாம் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறோம். 

மேற்கூறியவை எல்லாம் அடிப்படைக் குறிக்கோள்களை 

யும். நோய்வாய்ப்படுவகைத் தடுக்க: . எடுக்கப்பட வேண்டிய 

சுகாதார முறைகளையும் நிருணயிக்கின்றன . ் 

சுகாதாரத் தடுப்பு முறைகள்: 

க பொதுவான தடுப்பு மூறைகள்: 

. பொதுத் தடுப்பு முறைகள் பின் காணுமாறு உள்ளன; 

3. குழந்தைப் பருவத்திலிருந்து ' : எல்லோருக்கும் தேகப் 

பயிற்சி; 

-. குழந்தைகளின் விடுதிகளிலும், குடும்பத்திலும், ஆரம்ப 

செகண்டரித் தொழிற்பள்ளிகளிலும் எல்லாருக்கும் தேகப்பயிற்சி 

யின் அவூயத்தை வலியுறுத்த வேண்டும். தொழிற்சாலைகளி 

லும் இது மூக்யெமாகக் கவனிக்கப்பட வேண்டும். இந்தத் 

. துறையில் சோஷலிஸ அரசாங்கமும், திருவாகமும் இடைவிடாத 

அக்கறை காட்டி வருகின்றன. தேகப்பயிற்டியும் கலாசாரமும் 

சோவியத்து யூனியனில் பெரிய பங்கு வ௫த்து, உடல், மன
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நல வளர்ச்டிக்குப் , பெரிதும் துணை புரிகிறது. இதன் மூலம்: 

(நோய் எதிர்ப்புச் சத்தி வளர்கின்றது. 

2, சுகாதார முறைப்படி வாழ வீடுகள் அமைத்தல் 7 

க்ஷயத்தடுப்பு ஏற்பாடுகளில், போதிய வீடுகளின் அவளி 

யத்தைப் பற்றிக் கூற வேண்டுவதே இல்லை. 

3. சுகாதாரப் பிரசமாரமூம் கல்வியறிவும் ண தோம் 
கடுப்பு முறைகளில் இவை முக்கியப்பங்கைக் கொள் 
கின்றன. நோய்க்கிருமியைப்பற்றிய அடிப்படை அறிவும், நோய் 
பரவும் வழிகளும், நோய்வாய்ப்பட ஏதுவான சூழ்நிலைகளும், 
தனி நபர், பொதுச்சமூகத்தடுப்பு முறைகளும் இது சம்பந்தமான 
எல்லா அறிவும், எல்லா மக்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டும். 
பயோதுச் சுகாதார அறிவு, பல வழிகளில் பரப்பப்படலாம். 
பேச்சுகள், பொருட்காட்சிகள், கண் காட்சிகள், பத்திரிகை 
போன்றவை மூலமும்; ரேடியோ, டெலிவிஷன், சினிமா மூல 
மும் பிரசாரம் செய்வதால் அறிவைப். பரப்பலாம். இத்தகைய 

பிரசாரம் மூலம் eeu நோய் தடுப்பு முறைகளைப்பற்றித் 
தெரிந்துகொள்வது மட்டுமல்லாமல், தோரயாளிகளின் பயத்தை 

பும், நோயைப் பற்றி மற்றவர்களின் காரணமில்லாத பயத்தை 

யும் போக்கலாம். 

4. எல்லா மக்களையும் - குறிப்பாகக் குழந்தைகளையும்-நோம் 

தாக்காமல் பாதுகாப்பது : புதியவர்களாக வேலைக்கு வருபவர் 

சுளை உடல் நலப் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தவும், மற்றவர்களை 
மீண்டும் மீண்டும் அடிக்கடி உடல் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தவும். 
சோவியத்துச் சட்டம் வழி செய்கிறது. குழந்தைகள் விடுதிகள், 
உணவு உற்பத்தி செய்து பண்படுத்தி விற்பனை செய்யும் இடங் 
கள், மக்கள் கூடும் பொது இடங்கள் (முடி வெட்டும் நிலையங்கள், 
போக்கு வரவு சாதனங்கள், நீராடும் பொது அறைகள், சலவைச் 
சாலைகள்) போன்றவைகளில் எல்லாம் தடுப்பு முூறைகளைப்பற்றி' 
ஏற்பாடுகள் செய்து, கயரோகிகளுடன் தொடர்பு ஏற்படும். 
சூழ்நிலைகளைக் தவிர்க்க மூறைகள் வகுக்கப்படுகன்றன. 

க்ஷய எதிர்ப்புக் குழுக்களில் பணியாற்றுபவர்கள் 
(மருத்துவசாலைகள், மருத்துவமனைகள், கான.ட்டோரியம்ர் 
அடிக்கடி க்ஷய நோயாளிகளுடன் . பழகும் சூழ்நிலையில் 
இருப்பதால், அவர்களுக்கு க்ஷயம் ஏற்பட. ௮இசு சந்தர்ப்பம் 
இருக்கிறது. இப்படிப்பட்டவர்களின் உடல் நலத்தைப். பாது. 
காக்கச் சோவியத்து யூனியனில் மிகவும் சிறப்பான ஏற்பாடுகள் 
செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இவா்சளாது வேலை நேரங்களைப்பற்றி
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யும், சுகாதார வாழ்க்கைத்தரத்தைப்பற்றியும், கிருமி ஒழிப்பு 
முறைகளைப்பற்றியும், சுகாதாரச் சூழ்நிலைகளைப் பற்றியும் 
பல பாதுகாப்பு முறைகள் .வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த 
மூறைகளை ஓழுங்காகப் பின் பற்றினால், நோய். பரவுவதைத் 
குடுக்கப் போதிய பாதுகாப்புக் . கடைக்கும், 

5. க்ஷய நோயாளிகளை உடனடியாகவும், முழுமையாகவும் 

கண்டு பிடிக்கப் பொது ஜனத்தொகை ஆராய்ச்சி : கட்டாய 
மான எக்ஸ்-ரேப் பரிசோதனையுடன் வருடாந்தரப் பரிசோதனை 
ஆராய்ச்சிகள் கீழ்க்காண்பவர்களிடையே செய்யப்படுகின்றன: 

(௮) குழந்தை .மருத்துவ நிலையங்களிலுள்ள குழந்தை 
a கள், : ஊழியர்கள் — 

(ஆ) பொதுவான மருத்துவமனைகளிலும், தோய் தடுப்பு 
நிலையங்களிலும், பிரசவ விடுதிகளிலும் உள்ள 

ஊழியர்கள் 

(இ) ' சர்க்காரால் நிருவகிக்கப்படும் கூட்டுறவுத்.தொழிற் 

் சாலைகளில் உள்ள 178 வயதுக்குட்பட்ட திறை 

ன இளம்பருவத்தினர்களும் குழந்தைகளும் 

(=) ஆபத்தான சூழ்நிலைகளிலும், அதிக சீதோஷ்ண 
நிலைகளிலும் வேலை செய்யும் அலுவலக, தொழிற் : 
சாலை ஊழியர்கள் 

(௨) அரசினர் போக்கு வரத்து வழி காட்டிகள் 

(க) உணவுச்சாலைகளில் பணி புரிபவர்கள். 

(எ) முடி .ீர்திருத்துபவர்சள் 

(7) பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் 

சமீப காலத்தில் புளுரோகிரா பியின் உதவியால், பெரிய. 

அளவில் அரசினர் அலுவலகத் தொழிற்சாலை ஊழியர்களி' 

டையே பொதுஜன ஆராய்ச்சி நடத்தப்பட்டு, அதில் நகர 

மக்களும் சேர்க்கப்பட்டார்கள். முன்னர்க் கூறியது போல, 

எவ்வித வெளிப்புற அறிகுறியும் இன்றி உருவாகிக்கொண்டிருக்: 

கும் க்ஷய நோய்களைக் சண்டுபிடிக்கப். பொது ஜன ஆராய்ச்சி 

நடத்துவதே இப்போதைய பிரச்சனை. நோயின் குணங்களைப் 

பற்றியும், வகைப்படுத்தி வியாதி நிருணயம் செய்வதைப்: 

பற்றியும் பல விவரங்கள், மருத்துவர்களுக்கும் நோய் தீர்ப்பு 

இயல் வல்லுநர்களுக்கும் குழந்தை மருத்துவர்களுக்கும் தெரிந் 

இருக்க வேண்டுவது மிகவும் அவசியமாகும். இதன் மூலந்தான் 

நோயை அதன் ஆரம்பத்தில் எளிதில் கண்டு பிடிப்பது சுலப 

மாகும். .
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| 6, க்ஷய நோயாளிகளை மருத்துவமனையில் சேர்த்தல், நோய் 

தீர்வதற்குச் சிறந்த சூழ்நிலைகளை உருவாக்குவதுடன் மற்ற 
மக்களை நோயினின்று பாதுகாக்கவும், நோயாளிகளை மருத்து . 
வமனையில் உடனடியாகச் சேர்ப்பது பெரிதும் உதவுகிறது..' 

வீட்டில் தடுப்பு முறைகள் : தனி நபரின் பொதுச்சுகாதார 

முறைகளின் . முக்கியத்துவம், முன்னர்க் கூறியவைகளைவிட. 
எந்த வகையிலும் குறைந்ததன்று. இதன் மூலம் நோய்க்கிருமி 
களைப் பரப்பிக்கொண்டு வீடுகளில் வ௫ிப்பவர்களுக்குச் சிறந்த 
சுகாதார. முறைகள் போசகுக்கப்படுகின்றன. மற்றவர்களுக்கு 
நோய் பரவுவதைத் தாங்களே. தடுத்துக்கொள்ளப் போதிய . 

மூறைகள் தோயாளிகளுக்குக் கற்றுத்தரப்பட. வேண்டும். 
நோயாளியின் சுயக்கட்டுப்பாட்டைப் பொறுத்தே வெற்றி இருக் 

கிறது. தனியான உடைகளையும் கைக்குட்டைகளையும் பாத்திரங் 
களையும் உபயோகித்தல் இருமலின் போது கட்டுப்பாடு, தனி 

,_ யான பாத்திரங்களில் இருமுதல். போன்ற நல்ல வழக்கங்கள் 
. தோய் பரவாமலிருக்க-- மக்களை நோயிலிருந்து கஈப்பாற்ற -- 
பெரிதும் உதவும். கருமி வெளிப்படுத்தும் நோயாளி தனியான 

அறையில் தங்குவதுடன், அந்த அறையிலுள்ள மேஜை நாற்காலி 

களும் சுத்தம் செய்யப்பட்டு, கிருமிகள் அகற்றப்பட வேண்டும். 
தனியான அறை கிடைக்காவிட்டால், அறையின் ஒரு பகுதி 
யில் திரையிட்டு நோயாளியைத் தனிமைப்படுத்த வேண்டும். 

சுவரிலிருந்து $ மீட்டர்த் தூரத்திலும், மற்றப் படுக்கை 
களிலிருந்து 1$ முதல் 2 மீட்டர்த் தாரத்திலும் படுக்கை அமைக்: 
கப்பட வேண்டும். பாத்திரங்கள் நன்றாகச் FHS செய்யப் 
பட்டுத் தனியாக வைக்கப்பட வேண்டும். அழுக்கடைந்த 
உடைகள் தனிப்பையில் வைக்கப்பட வேண்டும்; குடும்பத்தின் 
மற்றவர்களுடைய . உடைகளிலிருந்து தனியாக வைக்கப்பட 
(வேண்டும். நோயாளியின் உடைகள் குனி அலமாரியில் வைக் 
கப்பட வேண்டும். ப 

வழக்கமான இறுதியான கிருமி நாசம், நோய் பரவிய 
இடத்தில் பொதுச் சுதாகாரத் தடுப்பு அடிப்படை முறைகளில் 
அடங்கும். நோயாளியிடமிருந்து வெளிப்படும் திரவங்களும் 
அவன் உடைமைகளும் க்ஷயக்கிருமி குடிகொண்டிருக்க ஏது 

_ வாய் இருப்பதால், அவை பலனளிக்கும் முறையில் சுத்தம் 
செய்யப்பட . வேண்டும். வீட்டின் களச்சுவர்கள் ஈரத் துணி 
யால் நன்றாகச் சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும். 5% குளோரமின் 
கலந்த திரவத்தில், தட்டுமுட்டுச் சாமான்கள் எல்லாம் சுத்தம்: 
செய்யப்பட வேண்டும். போதுமான காற்றோட்டம் மிகவும். 
அவசியமாகும், ்



நோய் தடுப்பும் கட்டுப்பாடும் tas 
கிருமி நாசத்திற்குச் சிறந்த முறை, பொருள்சளைக் 

கொதிக்க வைப்பதே. நோயாளியின் பாத்திரங்களும், உள் 
துணிகளும், படுக்கைத் துணிகளும், மற்றவைகளும் கொதிக் 
கும் தண்ணீரில் 5- 10 நிமிடங்கள் வரை வைத்திருக்கப்பட 
வேண்டும். அதிகமாக உபயோகப்படுத்தப்படும் கருமி நாசினி 
குளோரமினே AS கரைக்கப்பட்டவுடன் நிறமற்று இருக் 
கிறது. அது வாசனையற்றும் இருக்கிறது. நல்ல சிறந்த முறை 

பயில் இருமி நாசம் செய்து, அது உபயோகப்படுத்தப்பட்ட 
'பொருள்களின்மீதும் . யாதொரு இங்கும்' உண்டாக்காமல் 
இருக்கிறது. 5% குளோரமின் திரவம் 4 மணி நேரம் உபயோ 
கப்படுத்தப்பட்டால், -: க்ஷயக்கிருமிகள் 4 மணி நேரத்தில் 
.இறத்துவிடுசின்றன. 

கிருமி நாசத்தின் 'போது சளியைப் பற்றிப் போதிய 
கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதற்கு முன்னர்ச் சளி துப்பப் 
ut வேண்டிய பாத்திரத்தில் 5% குளோரமின். இரவம் வைக் 
கப்பட வேண்டும். அது தினமும் காலி செய்யப்பட்டு 2% 
சோடாத் திரவத்தில் 75 நிமிடங்கள் கொதிக்க வைக்கப்பட 
(வேண்டும். : நோயாளியே இதைச் செய்துவிடலாம்; அல்லது 
மருத்துவர்களின் ஆலோசனையின்மேல் வீட்டில் உள்ளவர்களே 
“செய்யலாம். ் 

தோயாளி வேறு . இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டாலோ, 

அல்லது இறந்துவிட்டாலோ, இறுதியான கிருமி நாச வேலை 
கள் செய்யப்பட வேண்டும். தட்டுமுட்டுச் சாமான்கள், 
உடைகள், படுக்கைகள், நோயாளி சம்பந்தப்பட்ட எல்லாச் 

சாமான்களும் அவ்வாறே செய்யப்பட வேண்டும். சோவியத்து 

யூனியனில், இறுதிக் கருமி நாசத்திற்குத் தனியான சிறப்பு 

வாய்ந்த கருவிகள் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன. இதன் பின் 

னர் மற்றச் சீர்திருத்தங்களும் செய்யப்பட வேண்டும். சுவர்களை 

'வெள்ளையடித்தல், இரும்பவும் சாயம் பூசுதல் போன்றவைகள் 

'செய்யப்பட வேண்டும். 

நோயாளியின் அறைக்குள் ஈக்கள் வாராதபடி பாதுகாக்கப் 
பட வேண்டும். சோவியத்து யூனியனில், க்ஷய எதிர்ப்பு 
மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளுடன் இருக்கிப் பழகியவர் 
களின் பெயர்கள் அறிவிக்கப்பட வேண்டும். அவர்கள் வருகி 

இற்கு இரண்டு முறை. பரிசோதிக்கப்படுவார்கள். குழந்தை 
களாய் இருந்தால், வருடத்திற்கு நான்கு முறை பரிசோதிக்கப் 
படுவார்கள். நோயாளியிடமிருந்து க்ஷயக்கிருமிகள் அகதி 4. 

இரண்டு. ஆண்டுகள் வரை அவர்கள்மீது கவனம் செலுத்தப்பட. 
வேண்டும். =
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குறிப்பான கடுப்பு முறைகள் (பி. சி. ஜி.): 

1921இல் கால்மெட்டு, குவெரின் என்பவர்களால் கண்டுர் 

பிடிக்கப்பட்ட க்ஷய எதிர்ப்பு வேக்சனை (பிணிப்பால்) ger 

படையாகக் கொண்டே குறிப்பான தடுப்பு முறைகள் உர 

வாயின, பி.சி.ஜி. என்று சொல்லப்படும் மிருக இனத்தைச்: 

சார்ந்த க்ஷயக்கருமியைத் தனிமைப்படுத்தினர். பித்த நீர்” 
கலந்த ஊடு பொருளில் (78 ஆண்டுகளாக) க்ஷயக்கிருமிகளை' 

மீண்டும் மீண்டும் வளரச் செய்து, . அத்ன் வீரியத் தன்மை: 

குறைந்து, அதே சமயத்தில் அகன் பாதுகாப்பளிக்கும் சத்தி 
குறையாமல் இருந்தது. இதன் விளைவான . திரவம், வீரியச் 

சத்தி குறைந்த க்ஷயக்கருமி கொண்டதாய் இருந்தது. 1986இல்: - 
பிறந்த சிசுக்களில் நோய் தடுப்பு முறையாய் இது உபயோகம் 

படுத்தப்பட்டது. கால்மெட்டு, குவெரினின் முதல் சிபாரிசு 
களைப் பின் பற்றி, உலகமெங்கும் பலத்த ஆராய்ச்சி செம்: 

யப்பட்டது. சோவியத்து யூனியனில் குழந்தைகளுக்கு க்ஷயத்: 

தடுப்பு ஊசி போட வேண்டுவது கட்டாயமாகும். வயது: 

வந்தவர்களும் 30 வயதுக்குமேல் டியூபர்குலின் நெகட்டி. 
“வாய் இருப்பவர்களும் இதில் அடங்கஇனார்கள். “குழந்தைக்கு. 
முதல் தடுப்பு ஊசி போடப்பட்ட 8 &.. வருடங்களில் 
மீண்டும் தடுப்பு ஊச போடப்பட்டது. 

சமீப காலம்: வரை தடுப்பு ஊச மருந்து திரவநிலையில்! 
_ கழிவாய் மூலமாகச் செலுத்தப்பட்டது. இப்போது சோவியத்து: 
யூனியனில் இதே பலன் கொண்ட உலர்ந்த தடுப்பு. மருந்து. 
உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. உலர்ந்த குடுப்பு மருந்து, பாது! 
காப்பளிக்கும் சத்தி சம்பந்தப்பட்ட வரை இரவ மருந்து 
போன்றே இருக்கிறது. டியூபர்குலின் எதிர் வினையின் SOTO iD 
யால் நிருணயிக்கப்படும் தடுப்பு மருந்திற்குப் பின்னா் ஏற்படும்: 
அலர்ஜி, மேற்கூறிய இரண்டு வகைத் தடுப்பு மருந்துகளிலும். ஒன்றாகவே இருக்கிறது. 

சருமத்திற்கடியில், சருமத்தினிடையே, சருமத்தின்மேல்: 
போடப்படும் பல வகையான முறைகளைப் பொறுத்த வரையில் 
சருமத்திற்கு அடியில் போடப்படும் முறையில் பல இக்கல்கள்: 

ஏற்படுவதால், அது பெரும்பாலும் கையாளப்படுவதில்லை 
சருமத்திற்கு மேலே 8றிவிடப்படும் முறையும் சருமத்திற்கடை 
முறையும் பெரும்பாலும் பின் பற்றப்படுகின்றன.. ப 

முதல் தடுப்பு omer போதும் இரண்டாம் ; . . முறை தடுப்பு ஊசியின்போதும் சரும இடை மூறையே பெரும்பாலும்
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இந்தநாளில் உபயோகப்படுத் தப்படுகின் றன. மருந்தின் அளவைக். 
- திட்டவட்டமாக நிருணயம் செய்யவும், சிறப்பான முறையில்: 
பாதுகாப்பளிக்கவும் இந்த முறையால் இயல்கிறது. — 

க்ஷய எதிர்ப்பு ஊ௫ மருந்தின் சிறந்த பலன், சந்தேகமற: 
நிரூபிக்கப்பட்டுவிட்டது. நோய்வாய்ப்படுவது,. தடுப்பு 2008) 
செலுத்தப்பட்டவர்களைவிட, தடுப்பு ஊச செலுத்தப்படாதவர்' 
களிடையே 4-6 மடங்கு அதிகமாகவே இருக்கிறது. ஆகவே, 

குடுப்புச் சுகாதார முறைகளுடன் நோயின் மரண விகிதத்தை 

யும் நோய்வாய்ப்படும் விகிதத்தையும் பெரிய அளவில்: 
- குறைக்க அரும்பெருஞ்சாதனம் ஒன்று . மருத்துவர் கையில்: 

இருக்கிறது. ் 

க்ஷய எதிர்ப்புத் தடுப்பு ஊசி முறைகள்; 

சோவியத்து யூனியன் சுகாதார மந்திரியின் ஆணைப்படி. 

(நெ. 290-.- 1962) ௪ரும இடை ஊசி முறையே, ரஷ்யா 

எங்கும் பின் பற்றப்பட்டது. சிறிய குழந்தைகளுக்கு 0.1 

.மி.லி.யில் 0.02 மி.சி. என்ற அளவிலும், மற்றக் குழந்தை. 
கஞக்கு 0.1 மி.லி.யில் 0.05 மி. க. என்ற அளவிலும் ௪9! 
யிடப்படுகிறது. சோவியத்து யூனியனின் கமலேயாவின் மருத்: 

துவக் சகலைக்குழுத் தயாரித்த உலர்ந்த பி.சி.ஜி. குளுடாமனேட். 

உபயோ௫க்கப்பட்டது. சருமத்தைச் சாராயத்தால் சுழுவிய 

பின்னர் இடத் தோட்பட்டையின் மேற்பகுதியில் பி.சி.ஜி.. 

செலுத்தப்பட்டது. 0.7 மி.லி. பி.சி.ஜி. இரவம், 1 மி. லி. 

பீச்சுக்குழலால். செலுத்தப்பட்டது. இதற்கு அதிகமான அளவு 
உபயோகுக்கப்படமாட்டாது. கட்டாயமாகச் சருமத்திற்கு. 

இடையேதான் ௧௪௪ போடப்பட வேண்டும். ஏனெனில், சருமத்: 

இற்கு அடியில் செலுத்தப்பட்டால், குளிர்ச் சீழ்க்கட்டிகள் உண் 

டாகும். ௧3 . 

புதிய சசுக்களுக்குத் தடுப்பு மருந்து மலவாய் வழியாகப்: 

ட பிறந்து ௪, 5, 7-ஆம் நாள்களில் (அல்லது 4, 6, 8-ஆம் 

நாளிலோ அன்றி .5, 7, 9-ஆம் நாளிலோ) செலுத்தப்படு 

ன்றது. உலர்ந்த மருந்தின் 10 மி.௫. அளவு, நன்கு கொதிக் 

கப்பட்ட வடிகட்டிய தண்ணீரில் கலக்கப்பட்டு, தாய்ப்பாலின் 

3 மி. லி.யில் கலக்கப்படுகிறது. இந்தக் கலவை ] 

மாகத் தயார் செய்யப்பட்டுக் குநழந்தைக்குச் சாப்பாட்டிற்கு 

20-30 நிமிடங்களுக்கு முன்னர்க் கொடுக்கப்படுகின் றது. 

செலுத்தும் போது .தலையும், உடலின் மேற்பாகமும் தூக்க 

வைக்கப்படுகின்றன. 

கவன
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மேலே குறிப்பிட்ட நாள்களில் - மருந்து கொடுக்கப்படா 

விட்டால், சல நாள்கள் கழித்துக் கொடுக்கப்படலாம். 2 மாதங் 

களுக்கு மேற்பட்ட மற்றக் குழந்தைகளுக்கு முதலில் மாண்டோ . 

சோதனைக்குப் பிறகு சரும இடையிலோ சருமத்திற்கு மேலா 

கவோ ஊ$9 மருந்து செலுத்தப்படலாம்.சருமத்திற்கு மேலாக 

மருந்து செலுத்தப்படும் போது உலர்ந்த மருந்து 30 மி. இ. 

அளவிலேயே இருக்கும். ன ் ் 

கஷ்ய ரோகச் சூழ்நிலையிலுள்ள குழந்தைகள், கடுப்பு 

ஊக்குப் பின்னர் இரண்டு மாதங்கள் வரையில் . தனிமையில் 

வைக்கப்பட வேண்டும். 

ஈழ்க்காணும் சந்தர்ப்பங்களில் தடுப்பு ஊசி செலுத்தப் 

படமாட்டாது: 87.5 செ. மேலான உடல் உஷ்ணம்; அதிக 

மான வாந்தி எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் நிலை; அஜீரணத் 

தொந்தரவுகள்; மற்றும் பல வியாதிகள்; (சரும வியாதிகள், 
ஏழ்க்கட்டிகள், காதில் சீழ், இன்புளுவென்ஸா, நுரையீரல் 

அழற்சி). பிறப்பின்போது ஏற்பட்ட உடற்காயங்கள். கருவக 
- முதிர்ச்சி அடையாத குழந்தைகளுக்குக்கூட - எடை 2 கிலோ 

விற்கு அதிகமாய் இருந்தால், தடுப்பு ஊசி போடப்படலாம். 

நோயால். பாதிக்கப்படாத குழந்தைகளுக்கும், வயது 
வந்தவர்களுக்கும், கீழ்க்காணும் சூழ்நிலைகளில் மீண்டும் தடுப்பு 

உளச போடப்படமாட்டாது: தீவிரமான தொற்று நோய்கள்; 

சோகை வியாதி; இரத்தத்தின் புற்று நோய்; .பெரிகளவு 

இரத்தப்போக்கு; நீரிழிவு; சிறுநீரக அழற்சி; இருதய வியாதி 
கள்;. அலர்ஜி; முடக்கு வாதம்; ஆஸ்துமா; உணவு நச்சு 

நோய்கள்; நரம்பு மண்டலத்தின் முன் காலத்து நோய்கள் 

பெரியம்மைக்காகத் தடுப்பு ஊச செலுத்தப்பட்ட குழ்ந் 
தைகளுக்கு இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு .பி. ௪. ஜி.. கொடுக் 

கப்படலாம். 9.8.89. கொடுக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு 

இரண்டு மாதங்களுக்குப் ' பிறகு, மற்ற நோய்களுக்காகத் தடுப்பு 

அச செலுத்தப்படலாம். 

க்ஷயத்தடுப்பூ அமைப்பு மூறைகள் : 

க்ஷய எதிர்ப்பு மருத்துவசாலைகள் ; - 

சோவியத்து யூனியனில் திட்டமிடப்பட்டு "நாடெங்கும் 

க்ஷ்யத்தடுப்பு முறைகள் ஆரம்பமாயின. இது - மகத்தான 
அக்டோபர் - சோஷலிஸ்டு புரட்சிக்குப் பின்னரே ஆரம்ப 

\
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wrAug புரட்சிக்கு முந்திய ரஷ்யாவில் க்ஷய எதிர்ப்புக் குழு 
என்ற ஒரு சமூக சேவா சங்கந்தான் க்ஷய எதிர்ப்புப் பணியை 
மேற்கொண்டிருந்தது. ஜார். அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாடு 
களாலும். பொருளாதாரச் சிக்கல்களாலும் அது தனது பணி 
யைச். சரிவரச் செய்ய இயலவில்லை. முதலில் மேற்கு ஐரோப் 
பிய நாடுகளின் க்ஷய எஇர்ப்பு அணிகளின் ': முறைகளையே, 
சோவியத்து நாட்டுக் குழுக்களும் பின் பற்றின. இம்முறை 
சுள் சோலவியத்துச் சோஷலிஸ முறைக்கேற்ப மாற்றியமைக்கப் 
பட்டன. இதன் மூலம் சோவியத்து யூனியனில் 5500க்கும்: 

மேற்பட்ட . மருத்துவசாலைகளும்  க்ஷயப்பிரிவுகளும் ஏற்படுத் 

தப்பட்டன. : 

க்ஷய எதிர்ப்பு அணியின் மிகச்சிறிய அடிப்படைப் பிரிவு, 

மருந்துசாலையாகும். முதன்முதலாக 1887இல் ராபர்ட்டு 

பிலிப்பு (ஸ்காட்லாந்து) ஏற்படுத்திய முதல் மருந்துச்சாலையைப் 

போன்றோ, பிரான்ஸில் கால்மெட்டாலும், ஜெர்மனியில் புரு 

னிங்காலும், மற்ற மேற்கு ஐரோப்பா நாடுகளில் ஏற்படுத்தப் 

பட்ட மருந்துசாலைகளைப் போன்றோ இல்லாமல், சோவியத்தூ 

மருந்துச்சாலைகள், தங்கள் &ீழ் : உள்ள எல்லா மாவட்டச் 

களிலும். க்ஷயக்கட்டுப்பாட்டு முறைகளை ஏற்படுத்தி, மருத்துவ, 

சுகாதார, தொத்துநோய் எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளையும் 

நடத்தி வந்தன. க்ஷய எதிர்ப்பு முறைகளில் மாவட்டம், 

நகரம், வட்டாரம் போன்ற இடங்களில் ' மருந்துச்சாலைகளை 

ஏற்படுத்தி, . அந்தந்தப் பகுதிகளில் உள்ள தொழிற்சாலை 

முதலிய ஸ்தாபனங்களில் உள்ள. மக்களுக்கு வேண்டிய வசதிகள் 

செய்து தரப்பட்டன. குறிப்பிட்ட ஒரு வட்டாரத்தின் ஜனக் 

தொகையைப் பொறுத்து அங்கு ஆறு வகையான மருத்துவ 

சாலைகள் நிறுவப்பட்டன. வட்டார, நகர, மாவட்ட மருத்துவ 

, சாலைகள், அந்தந்தப் பகுதிகளுக்கான க்ஷ்ய எதிர்ப்புப் பணி 

களை நிறைவேற்றி. வந்தன. ் 

க்ஷய எதிர்ப்பு மருந்துச்சாலைகளுக்குக் கீழ்க்காணும் பணிகள் 

உண்டு: 

(1) தடுப்பு முறைகளைப் பற்றித் திட்டமிடல்; குடிப்ப 

ஊட போட்ப்பட வேண்டிய ஜனத்தொகையையும் மறுமுறை 

தடுப்பு ஊடி போட வேண்டிய ஜன.த்தொகையையும் பிரித்து 

௨௪ போடுதல்; பெரிதளவு ஆராய்ச்சியின் மூலம் _ நோன்! 

ஆரம்பத்திலேயே கண்டு பிடித்தல். அத்த வட்டாரத்திலுள்ள 

எல்லா மருத்துவமனைகளும், நோய் தடுப்புக் குழுக்களும் 

(மருத்துவமனைகள், வந்து போகும் நோயாளிகளின் பகுதி,
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மருத்துவ விடுதிகள், தாய் சேய் நல விடுதிகள், குழந்தைகள் 

விடுதிகள்) இந்தத் துறையில் ஒத்துழைத்துப் பணியாற்றின: 
இந்தத் இட்டத்தின்படி க்ஷய எதிர்ப்புத் இட்டங்கள்' விரி 
வடைந்து, மக்களின் வாழ்க்கைத்தரம் உயர்ந்து, பொது மருத்து 

வர்களுக்கும், தடுப்பு முறைகள் பற்றி வகுப்புகள் நடத்தி, 
சுகாதாரப் பிரசாரமும், நோய் தர்ந்தவர்கள். மீண்டும். பணி 

யாற்ற வசதஇகளும் செய்து தரப்பட்டன. . 

(2) கொள்ளை நோய் தடுப்பு மனைகளுடன் ஒத்துழைத்து, 

பொதுச் சுகாதார, தடுப்பு முறைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட் 

டன. செவிலியர்கள் இத்தகைய இடங்களுக்கு அடிக்கடி 

விஜயம் செய்து, அங்குள்ள வேலைகளை மேற்பார்வை செய்து, 

போதிய ஆலோசனைகளைக் கூறி, கிருமி நாச மருந்துகள் 

அளித்து, நோயாளிகளின் நெருங்கிய உறவினர்களை மருத்துவப் 

பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்து, வேண்டிய ஏற்பாடுகளைச் 

செய்தார்கள். மாவட்ட க்ஷய நிபுணர்கள் அவ்விடங்களுக்கு 

அடிக்கடி வருகை தந்து, தடுப்பு முறைகளைப் பற்றித் . தகுந்த 

ஆலோசனை கூறி உதவினார்கள். 

மருத்துவ சாலைகளின் மற்றுமொரு முக்கியப் பணி, 

நோய் தர்ப்பதாகும். வயது வந்தவர்களிடையேயும் குழந்தை 
, .களிடையேயும் உண்டாகும் நோய் அறிவிக்கப்பட்டு, நோய் 
தீர்க்க வேண்டிய ஏற்பாடுகள் மருத்துவசாலைகளிலும், மற்றப் 

பகுதிகளிலும் செய்யப்பட்டன. முக்கியமாக க்ூய நோயாளி 
கள், மருத்துவமனையிலும் சானட்டோரியங்களிலும் அனுமதிக் 
கப்பட்டார்கள். இதன் மூலம் தொடர்ச்சியாக வைத்திய 
உதவி செய்யவும், உடல் நலத் தொடர் நோக்கவும் வசத 
ஏற்பட்டது. நோயாளிகளின் வேலைகளைப் பற்றியும், அவர்கள் 
நடத்தையைப் பற்றியும் ஆலோசனைகள் கூறப்பட்டன. 
நோயாளிகளின் தொழில்கள் மாற்றப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை ' 
களில் வேலைகள் மாற்றப்பட்டும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. 

மொத்த நோயாளிகளின் எண்ணிக்கையையும், மருத்துவச் 
சிகிச்சைகளின் முடிவுகள் பற்றிய பல விவரங்களையும் கொண்ட. 

புத்தகங்கள் இயற்றப்பட்டன. நோய்வாய்ப்பட்ட தன்மை 
ஆராயப்பட்டது. க்ஷய எதிர்ப்பு . முறைகளைக் இட்டமிடம் : 
“போதும், மருந்துகளின் பலனை ஆராயும் போதும், இந்தப்” 
புத்தகங்கள் பெரிதும் உபயோகமாய் இருந்தன. 

நோயாளிகளுடன் நெருங்கியவா்களைப்பற்றிய தகவலைத் 
தெரிவித்தல், க்ஷய எதிர்ப்பு மருத்துவ சாலைகளின் பணி
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, பாகும். முறையாக உடல் நலத் தொடர் தோக்கி, தடுப்பு 

முறைகளைப் பற்றிப் போதிய அறிவுரைகளை அளித்து, நோய் 
. பரவிய நிலையைக் குறைக்கப் புதிய கேசுகளைக் கண்டு பிடித்து, 

“வேண்டிய ஏற்பாடு செய்வதும் அவைகளின் . பணியாகும். 

நோய்வாய்ப்பட அதிக சந்தர்ப்பம் உள்ள குழந்தை 

.களைப்பற்றி மருத்துவசாலைகள் பெரிதும் கவனம் செலுத்தின | 
வருடந்தோறும் சறுவா்களுக்கு  டியூபார்குலின் : பரிசோதனை 

'செய்வதும், அதன். பணியாகும். மருத்துவசாலைகளின் மேற் 

. பார்வையின்கீழ் மிகவும் மெலிந்த குழந்தைகளுக்குப் . பகல் 

"நேரச். சானட்டோரியம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இளஞ் 

சிறுவர் பள்ளிக்கூடங்கள், குழந்தைகளை வளர்க்குமிடங்கள், 

குழந்தைகள் மனைகள், குழந்தைகளின் கலாசார விடுதிகள், 

பள்ளிகள் போன்றவைகள், முறையாகக் சுவனிக்கப்பட்டு 

வந்தன. நோய்வாய்ப்பட்ட எல்லாக் குழந்தைகளும்" மருத்துவ 

.மணகளிலோ சானட்டோரியங்களிலோ. நோய் ' தீரும் வரை 

வைக்கப்பட்டன... ' 

் சானட்டோரியம் போன்ற குழந்தைகள் வளர்க்குமிடங் 

களும் 'இளஞ்சறுவர் பள்ளிக்கட்டடங்களும், குழந்தைகள் 

தங்கிப் படிக்க மனைகளும் ஏற்பாடு. செய்வது, குழந்தை 

களுக்கு. க்ஷயம் பரவுவதைத் தடுக்க நல்ல முறையாகும். 

_  மருத்துவசாலைகள் அவற்றின் பணிகளைப் பொறுத்து 

மாறுபட்டு இருக்கும். குழந்தைகள், வயது வந்தவர்கள் 

“போன்றவர்களுக்கெனத் தனியான பகுதிகளும், - க்ஷயத்தின் 

பல வகைகளுக்கு ஏற்பப் பல நிபுணர்களும் உண்டு. நுண் 

கிருமிகள் ஆராய்ச்சிக்கெனப் பரிசோ குனைச்சாலைகளும், எக்ஸ்-ரே 

நிலையங்களும் அமைக்கப்பட்ட ஒரு மாவட்டத்திற்கு ஒரு 

மருத்துவசாலை என : அமையும் ஒரு மாவட்ட க்ஷய  நிபுணார் 

50,000-- 85,000 வரையுள்ள. மக்கள் தொகையைக் கண் 

காணிப்பார். இரண்டு க்ஷ்யரோக மாவட்டங்களுக்கு ஒன்று 

என்ற விகிதத்தில் குழந்தைகள் நோய் விடுதி அமையும். 

இந்த வட்டாரத்திலுள்ள குழந்தைகளின் வியாதி நிலையை 

ஒரு குழந்தை வைத்திய நிபுணா் கண்காணிப்பார். இந்த 

வட்டாரத்திலுள்ள எல்லா மருத்துவ சுகாதார மனைகளுடனும் 

க்ஷய எதிர்ப்பு மருத்துவ சாலைகள் தொடர்பு கொண்டிருக்கும்.
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முறைச் ஈச்சை 

நுரையீரல் நோய் சம்பந்தப்பட்ட வரையில், நவீன க்ஷய. 

எதிர்ப்பு மருந்துகள் மிகுந்த பலன் அளிக்கின்றன. சரியான 

மூறை பின் பற்றப்பட்டால், குறித்த வேளையில் சிச்சை 

அளிக்கப்பட்டால், நோய் குணமடைவது மிகவும் சாதாரணமே. 

அறுவைச்சிகிச்சை, அமுக்கமுறைச் சிகிச்சைகளுடன், மருத்து 

வார்கள் கையில் இக்காலத்தில் மிகவும் சத்தி வாய்ந்த உயிரின 

எதிர்ப்பு, வேதியிய சி௫ச்சை மருந்துகளும் இருக்கின்றன. 

எதிர்ப்புச் சத்தியை அதிகரித்து, வளர்சிதை மாற்றச் சீர்கேட் 
டைச் சீர்படுத்தும் வகையில், பொதுச் சுகாதார உணவு முறை 

களைப் பின் பற்றுவதிலேதான் அடிப்படை வெற்றி அமைகிறது. 

நோயின் இவிரமான நிலையின் போது ஆஸ்பத்திரியிலோ, 
சானட்டோரியத்திலோ போதிய வேதியிய சிகிச்சையுடன் 
கடுமையான ஓய்வு சி௫ச்சையும் வெற்றிக்கு அடி கோலுஇறைது. 
நோய் அமைதியடைந்த நிலையின் போதும், பிணி நீங்கி உடல் 

சீர்படும் நிலையின் போதும், பழைய: வேலைகளின் போதும், 

சி௫ச்சையின் மூலம் பெற்ற சுகாதார நிலை நிரந்தரமாக இருக்க 
ஓய்வு தேவை. 

சுகாதார, போஷாக்கு முறைச் சிசிச்சைகளின் போது 
கீழ்க்காணும் பொதுப்படையான உறுதுணை முறைகள் கையா 
ளப்பட வேண்டும்: 

(1) வீட்டிற்குள்ளிருக்கும் போதும், வெளியிலிருக்கும் 

போதும் நோயாளியின் உடல் நிலையையும் சீதோஷ்ண நிலை 

யையும் பொறுத்து நல்ல காற்றோட்ட வசதி. 

(2) நோயின் நிலையைப் பொறுத்தும், கோவின் ஓவ் 

வொரு குணத்தையும் பொறுத்தும், நோயாளியின் வயது, 

நீரிழிவு, தைராய்டு, அஜீரணம் போன்ற மற்ற நோய்களைப் 
பொறுத்தும் போதிய உணவு கொடுக்கப்பட வேண்டும்.
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(3) வெளிப்புறச் சிகிச்சை உட்பட்ட சீதோஷ்ண நிலைச் 

திதிச்சை; சீதோஷ்ண நிலை மாறுதல்களுக்கேற்ப உடல் எதிர்ப் 
புச் சத்தியை வளம் பெறச் செய்ய வேண்டிய முறைகள்; நீர்ச் 
சிகிச்சை; குளிர்ச்சிசிச்சை போன்றவை; போதிய ஓய்வுடனும், 

போதிய உடல் உஷ்ண நிலையில் குளிக்க ஏற்பாடுகள் முதலி 
யன. ன 

மேலும், க்ஷய நோயாளி, தனது எதிர்ப்புச் சத்தியை 
அதிகரிக்கத் தன் சம்பந்தப்பட்ட சுகாதார வழிகளைச் சீரான 
முறையில் பின் பற்ற வேண்டும். 

கரந்ரூட்டச் சிகிச்சை: எல்லா வகையான நோய்களையும் 
இர்க்கக் காற்றோட்டச் சி௫ச்சை கையாளப்பட வேண்டும். க்யத் 
இன் தீவிர நிலையின் போது நரம்பு மண்டலமும், நாளமில்லாச் 
சுரப்பிமண்டலமும் பாதிக்கப்பட்டு நரம்புத்தளர்ச்சி ஏற்படுகிறது 
என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். க்ஷ்யநோயின் போது தஇசுக் 
கள் அழிந்துபடுவதாலும், க்ஷயக்கிருமியின் வளர்சிதை மாற்றத் 
கூல் உருவாகும் பொருள்கள் கிரகிக்கப்படுவதாலும், நச்சு 
விளைவு ஏற்படுகிறது. அழற்சிக்குவியங்களிலிருந்து உருவாகும் 
நச்சுப் பொருள்களைக் கரடப்பதால், நரம்பு மண்டலமும் தாள 
மில்லாச். சுரப்பி மண்டலமும் : பாதிக்கப்பட்டு, வளர்சிதை 

மாற்றச் சீர் சேடுகள் உண்டாகின்றன. மேலும், க்ஷ்யரோகத் 

இதன்போது இரத்த அமுக்கக் குறைவு, நாடித்துடிப்பு அதிகரிப் 
புப் போன்ற இருதய-இரத்த நாள நோய்கள் உண்டாகின் 

றன் என்பதை நினைவில் கொண்டால், நோய் தீர்ப்பதிலும் 

சுகாதாரமான சூழ்நிலை உருவாக்குவதிலும் காற்றோட்டம் எத் 

துணை அவயம் என்பது. தெளிவாகிறது. காற்றோட்டச் சிகிச் 

சையால் வெளிப்புறச் சுவாசம் சீரடைவதால், பசி உண்டா 

வதிலும் தூக்கத்திலும் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படுகிறது. 

சுவாசத்தின் போது உள்ளிமுக்கப்படும் பிராணவாயுவும் உண 

வுப்பொருள்களில் ஒன்று . என்று கூறிய ஐ. பி. பாவ்லோவின் 

வார்த்தைகளை இப்போது நினைவில் கொள்வது நல்லது. 

முன்னர்க் கூறியது போல, வாயு பரிமாற்றம் சீர் கெடு 

வதற்கு க்ஷய நோயும் அதன் தச்சு விளைவும் காரணமாகும். 

இவிர நோயின் போதும், நாட்பட்ட நோயின் போதும், பல 

குரப்பட்ட பிராணவாயு பற்றாக்குறையை நாம் காண்கிறோம். 

ஆகவே, க்ஷய எதிர்ப்பு முறைகளில் காற்றோட்டச் சிகிச்சை 

யும் மிகவும் முக்கியம் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள 

வேண்டும். உஷ்ணநிலை மாறுதல்களைச் சமாளிக்க உடலின் 

'எதிர்ப்புச் சத்தி வளர, காற்றோட்டம் அவசியம் என்பதைச் 

a, Gar .——13
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சோவியத்து க்ஷயக்கலையின் ஸ்தாபகரான வி. ஏ. வாரப்யோவ் 

மிகவும் வலியுறுத்தினார். 

நோயின் இவிர நிலையின் போது தோய்ச் ச௫ச்சைக்குப் 
போதிய சாதகமான சூழ்நிலைகள் வேண்டும். சில சமயங்களில் 
நோய் திடீரென அதிகமாவதால், மருத்துவமனையில் சேர்ப்பது 

- அவசியமாகிறது. சில சமயங்களில் சானட்டோரியச் சிகிச்சை 
அவசியமாகிறது. சோவியத்து யூனியனில் அவசியமான எல் 
லோருக்கும் எந்த நேரத்திலும் அரசாங்கச். செலவில் சானட். 

டோரியச் சிகிச்சை கிடைக்கிறது. காற்றோட்டச் சிகிச்சையின் 
முழுச் . சத்தியையும் பயன்படுத்திச் சானட்டோரியங்களில் 

இச்சை ' அளிக்கப்படுகிறது. தீவிர நிலையின் போது நோயா 
ளிக்கு, ' மன, உடல் ஓய்வுக்கான சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்பட 
வேண்டும். இவிர நிலையில் படுக்கையில் கடுமையான ஓய்வு 

கொள்வதும், நோய் அமைதியடைந்த போது வீட்டிற்குள் 
ளேயே இருப்பதும் நலமாம், கிரமமான காற்றோட்டம் மிக 
வும் முக்கியமானது. பின்னர் நோயாளி வெளிப்புறத்தில் 
பெரும்பகுதி நேரத்தைச் செலவழிக்க வேண்டும். நன்கு பாது 
காக்கப்பட்ட தாழ்வாரங்களில் தங்கலாம். நோய் சீரடையும் 
“போது ஓரளவு நடக்கலாம். தோட்ட வேலை போன்ற இலகு 

வான காரியங்களும் செய்யலாம், 

நோய் ஒரு ஸ்திர நிலையை அடைந்தவுடன் ச௫இச்சை 
முறையாகத் தேகப் பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும். மருத்து 
வரின் மேற்பார்வையில் சுவாசப் பயிற்சிகளும் செய்யலாம். 
எந்த விதமான தேகப்பயிற்சியும் வளர்சதை மாற்றத்தை 
ஓரளவு பாதிக்கிறது. ஆகையால், தேகப்பயிற்இ மிகவும் அதிக 
மாகிவிடுவது, க்ஷ்யக்குவியம் கீவிரமடைய ஏதுவாகும். 

நோயாளி, பல மணி நேரம் வெளிப்புற த்திலேயே இருப் 
யது. மிகவும் நல்லது. ஆனால், இது இல இடங்களில் துர 
,இருஷ்டவசமாக- கோடை காலத்தில் மட்டுமே சாத்தியமாகும். 

காற்றோட்டச் இச்சை, வழக்கமாகப் பூங்காக்களிலும், 
வனங்களிலும், சானட்டோரியங்களின் தனியான தாழ்வாரங் 
களிலும் செய்யப்படும். மூன்னர்க்கூறியது போல, தாழ்வாரத் 
தில் காற்றோட்டச் ச்சை பெறுவதும், படுக்கையில் ஓய்வு 
பெறுவதுமாக மாற்றிமாற்றிச் செய்யப்பட வேண்டும். இது 
"நோயின் வகையையும் நிலையையும் பொறுத்தது. 

தாழ்வாரத்தில் ஓய்வு கொள்வது, நோய் அமைதியடை 
யூம் நிலையின் போதே பின் பற்றப்படும். நோயின் இவிர நிலை
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யின் போது வீட்டினுள்ளேயே ஓய்வு கொள்வது நல்லது. இப். 
போது Gar தீர்க்க வேண்டிய சூழ்நிலைகளையும் நினைவில் 
“கொள்ள் வேண்டும். ட்ட. 

துணை முறைகளின் புதிய மாற்றங்கள் : தோயின் .பல 
நிலைகளைப் பொறுத்து - அதாவது, தீவிர. நிலை, நோய் அதிக 
மான நிலை, அமைதி நிலை-- சிகிச்சை முறைகள் தேர்ந் 
ெடுக்கப்படும். மொத்தத்தில் மூன்று வகையான துணை முறை, 
கள் உள்ளன. 

7. நோயின். தீவிர நிலையில் நோய் தாக்கும் போதும், 
அதிகமாகும் போதும், படுக்கையில் போதிய ஓய்வும், பூரண 
மான மன, உடல் ஓய்வும் கொள்ள வேண்டும். 

2. நோய் அமைதி நிலையில், காற்றோட்டச் ச௫ச்சை 
யுடன் பேரதிய ஓய்வும் கொள்ள வேண்டும்--- தாழ்வாரங்களில் 
ஒய்வு கொள்ளுதல், சிறிது நடத்தல் போன்றவைகள்; 

3. நல்ல:.ஸ்திர நிலை அடைந்தவுடன், படிப்படியான 

(தேகப்பயிற்சி, 'சி௫ச்சைக் சண்ணோட்டத்துடன் தேகப் பயிற்சி, 

.காற்றோட்டச் க௫ச்சை மூதலியன். 

பொதுவாகக் கூறும் போது, சிகிச்சை படிப்படியாக 

-இருக்க. வேண்டும். 'பூரண ஓய்வில் ஆரம்பித்து, தேகப்பயிற்சி 

வழியாக, தனது பழைய வேலையைச் செய்யும் நிலை அடை 

தல். முறையான, படிப்படியான தேகப்பயிற்சி, மருத்துவ 

wars எ௫ச்சையின் போதும் முந்திய வேலைக்குப் போகும் 

நிலையிலும் செய்யப்பட வேண்டும். ் 

... நோயின் தீவிர நிலையின் போதும், அதிகமான திலையின் 

போதும் துணைச்சிகிச்சை முறைகள்: தீவிர நுரையீரல் அழற்சியின் 

போதும், இரத்த ஓட்டவழி தோய் பரவியபோதும், மூளை உறை 

குரக்கப்படும்போதும், ஸ்திர நிலையுடைய பழைய நோய்க்குவி 

யங்கள் அதிகமாகும்போதும், நுரையீரல் உறை அழற்சியின் 

'போதும், கடுமையான ஓய்வு கொள்ள வேண்டும். காய்ச்சல் இருக் 

.கும்போதும் நச்சு விளைவின் வெளிப்புற அறிகுறிகள் (ஜுரம், 

இரவு வியர்வை, சோர்வு) இருக்கும் போதும், மேற்கூறிய 

கடுமையான ஓய்வு கொள்ள: வேண்டும்... மேலும், இருமலில் 

இரத்தம் வரும்போதும், தானாகவே உண்டான தியூமோதோ 

ராக்ஸின் போதும், நுரையீரல் உறை உலர் அழற்சியின்போதும், 

மற்றச் இக்கல்களின் போதும், ஓர் அவசர அவசிய முறையாகக் 

கடுமையான ஓய்வு தேவையாகும். ்
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oyu நோயாளிகளின் தேவைக்கேற்ப அமைக்கப்படும் | 

மருத்துவ மனைகளின் சுற்றுப்புறச்சூழ்நிலை, முழு மனமும் உட 

லும் ஓய்வு பெற உதவியாய் இருக்கும். சராசரி உஷ்ண நிலை 

யில் நோயாளி வைக்கப்பட்டு, நல்ல காற்றோட்டம் ஏற்பட 

வழி செய்யப்பட வேண்டும். ஒரு நோயாளியின் மற்ற நோய்க் 

குணங்களைப் பொறுத்து : உணவு. விகிதம். வரையறுக்கப்படு 

Ap HI. 

தனிப்பட்ட முறைச் சுகாதாரம், சரும சுகாதாரம், படுக் 

கைச் சுகாதாரம் போன்றவை பேணப்பட வேண்டும். உடல் 
உஷ்ணம் சாதாரண நிலையடைந்த பிறகும், உடல் முழுவதை 

யும் தண்ணீரால் துடைத்துவிடுவது மிகவும் நல்லது. QS 
லில் கைகளில் ஆரம்பித்து, .மார்பு, வயிறு, கால்கள், முதுகு 

போன்றவைகளைத் துடைத்துவிட்டு, 20 நிமிட நேரங்களுக்கு. 
ஓய்வு கொடுக்க வேண்டும். 

நோயின் தீவிர நிலையின் போது, நல்ல உணவு கொடுக் 
கப்படுகிறது. செலவழிக்கப்பட்ட சத்தி ஈடு செய்யப்பட வேண் 
டும், குடலின் பணிகள் ஒழுங்காக நடைபெறக் கவனம். 

செலுத்த வேண்டும். போதிய காய்கறிகள் சேர்க்கப்படுவதால், 

மலச்சிக்கல் தவிர்க்கப்படுகிறுது. துணை முறைகளில் உணவு மிக. 

வும் முக்கியமானது. அளவுக்கு மீறிச் சாப்பிடுவது தவிர்க்கப் 

பட வேண்டும். : ஒரு நாளில் நாலைந்து தடவை சாப்பிடுவது 

போதுமானது. 3 ் 

நோயின் அமைதியான நிலையும் சீரடைந்த நிலையும் > 
பல சமயங்களில், நரம்புத் தளர்ச்சி, சோர்வு, குறைந்த; 
இரத்த அமுக்கம் போன்றவைகளால், நோய் பூரணமாகக் 

சரடையவில்லை என்பதை நாம் அறிகிறோம். இந்தச் சமயங் 
களில் படுக்கை ஒய்விலிருந்து தாழ்வார ஓய்விற்கு மிகவும். 
கவனமாக மாற்றப்பட வேண்டும். நோயாளியின் Grin gp 
தலத்தையும், வளர்சிதை மாற்றத்தையும், தூக்கம் பச போன் 
றவைகளையும் சீர் செய்ய இது உதவுகிறது. சாதாரண உடல் 
உஷ்ணத்தில் நோயாளி சிறிது நேரம் வெளியில் நடந்து வர 
அனுமதிக்கப்படுகிறன்.  இந்நேரங்களில் உடல் உஷ்ணமும். 
தாடித்துடிப்பும் கவனமாகக் கணிக்கப்பட வேண்டும். 

நோய். சீரடைந்த போது உடற்பயிற்சி : நோய் சீரடையும் 
போது, நோய் நைவுகள். நல்ல நிலையடைந்து சாதாரணமான 
தேகப்பயிற்சியும் வேலையும் காய்ச்சலை உண்டாக்காமல் இருத்தால் 
அல்லது சோர்வு உண்டாக்காமல் இருந்தால், கவனமான உடற் 
பயிற்சியை அனுமதிக்கலாம். சானட்டோரியச் சூழ்நிலைகளில்
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இதன் மூலம் ஓய்வும் உடற்பயிற்சியும் மாற்றிமாற்றிக்: இடைக் 
_ கின்றது. தோயாளி சிறிது தூரம்நடக்க அனுமதிக்கப்படுகின்றான் . 
முதலில் 15-80 நிமிடங்கள் என ஆரம்பித்து, ஒரு நாளைக்கு ஒன்று 
அல்லது. இரண்டு மணி நேரம் அதிகமாக்கப்படுகிறது. சல 

சமயங்களில் தோட்ட வேலை போன்றவை சிபாரிசு செய்யப் 
படுகின்றன. எனினும், இவற்றுக்குப் பிறகு காய்ச்சல் உண் 
டானால், தேகப்பயிற்சி மிகவும் ஜாக்கிரதையாகச் செய்யப்பட 
வேண்டும். 

் இப்போது தேகப்பயிற்சியும். ஓய்வும் மாற்றிமாற்றி அனு 
மதிக்கப்பட வேண்டும். திறந்த தாழ்வாரத்தில் தினமும் 4 
அல்லது 5 மணி நேரம் படுத்திருப்பது, நிரந்தரமான குணம் 

பெற ஒரு முக்கியமான காரணமாகும். 

முந்திய வேலையைச் செய்ய ஒழுங்குபடுத்தல் 2 நோய் 
சீரடையும் போது, முந்திய தொழிலுக்கு, அவனைத் தயார் 
செய்ய வேண்டும். .அந்தத்தொழில், அவனது நிலைக்குப் பொருத் 
தமாக இருக்க வேண்டும். இந்த நிலையில் அவன் நிரந்தரமான 
மருத்துவசாலை உடல் நலத் தொடர் நோக்கில் வைக்கப்பட 
வேண்டும். முந்திய தொழிற்சூழ்நிலைகளுக்குப் போதிய ஏற்பாடு 

செய்யப்பட வேண்டும். அவசியமிருந்தால், தொழிலையும் 

மாற்றி அமைக்கலாம். நோயாளியின் குணமடைந்த நிலை. 

ஸ்திரமானது எனத் தெரிந்தால், அவனை அவனது முந்திய . 

தொழிலுக்கே அனுப்பி வைக்கலாம். எனினும், மருத்துவ 

சாலையின் சண்காணிப்பிலேயே இருக்க வேண்டும். 

உணவு; க்ஷய தோயின்போது விரயமாகும் சத்தியை ஈடு 

. செய்யும் அளவில் சத்தான பொருள்கள் கொண்டதாக, க்ஷய 

நோயாளியின்: உணவு அமைய வேண்டும். மிருக, தாவ ' 

வர்க்கப் - பொருள்களும் வைட்டமின்களும் தரப்பட்டால், 

புரதம், கொழுப்பு. மாவுப்கொருள்கள் நன்கு இரக்கப்பட்டு 

விடும். சராசரியாகப் புரதங்கள் 8 கிராம், கொழுப்புப் பொருள் 

கள் 1.5.2 ஓராம், மாவுப் பொருள்கள் 7 கிராம், தினமும் 

ஒரு இலோ, உடல் எடைக்குத் தேவையாய் இருக்கிறது. 

உயிரியலின்படி, மொத்தக் கலோரியில் 75-20% புரதங் 

களாய் இருக்க வேண்டும். (இந்தப் புரதங்கள் உயிர் இனத் 

தால் தொகுக்க முடியாத அவிமனோ அமிலங்களான பினைல் 

அலனின், டிரிப்டோபான், மெதியோனின் போன்றவைகளைக் 

கொண்டிருக்க வேண்டும்.) வயது, பால், நோயின் மூவகை 

நிலை, உடல் எடை. இவைகளைப் பொறுத்து க்ஷய நோயாளிக்கு 

3000 முதல் 4000 கலோரிகள் வரை தேவையாக இருக்கும்.
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நோயின் தீவிர நிலையின் போதும், நோய் அதிகமாகும். 
போதும், புரதம் சிதைந்துபடுவதும், சத்தி விரயமாவதும், 
காய்ச்சல் உண்டாவதும் அதிகரிக்கின்றன என்பதை நாம் ஏற் 
கெனவே கூறியிருக்கிறோம். . எனினும், நிரந்தரமான ஜுர நிலை 
களிலும், உடல் எடை அதிகமாய்க்குறைந்து போகும் போதும், 
புரதங்களைச் சேமித்து வைக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது. இந்தச் 
சமயங்களில். புரத வளர்சிதை மாற்றம், பற்றாக்குறை உண 
வைப் பொறுத்து இருக்கிறதே தவிர, ஜுர: நிலையைப் பொறுத்த 
தன்று. உண்ணப்பட்ட உணவின் ஜீரணம் எவ்வளவு முக்இ' 
யமோ, அவ்வளவு முக்கியம் உண்ணப்படும் உணவின் அளவும் 
ஆகும். புரத ஜீரணத்திற்கு விட்டமின்களின் அவசியத்தைப் 
பற்றி நாம் வலியுறுத்துவது அவ்வளவு அவசியமன்று. நோயாளி 
தினமும் 120-130 கிராம் புரதங்கள் உண்ண வேண்டும். 
இதில் பாதிக்கு மேல், "மிருகப்புரதமாக இருக்க வேண்டும். 

தினமும் தேவையான கொழுப்புப் பொருள் 70 முதல் 
200 கிராம் வரை இருக்க வேண்டும்.. அதற்குமேல் உண்பது 
அவ்வளவு சிறந்ததன்று. இந்த அளவு கொழுப்புப் பொருள் 
எடைக் குறைவைச் சரி. செய்கிறது. மேலும், கொழுப்புகளில் 
ஏ, டி, வைட்டமின்கள் இருக்கின்றன. வெண்ணெய் சிறந்த 

- கொழுப்புப் பொருளாகும். பூரிதமாகாத கொழுப்பு அமிலங்: 
களுக்கு (லினோலிக்) மூலமான தாவரக் கொழுப்புகள், குறிப் 
பாகச் சூரியகாந்தி எண்ணெய் மிகவும் முக்கியமாகும்... 

மாவுப் பொருள்களின் தேவை Pune செய்யப்பட்ட 
படி 400 முதல் 500 .ஏராம் வரை ஆகும். முந்திய வேலைக் 
குப் போகும் போது இவை மிகவும் போஷாச்கானவை. மிகவும் 
பிரசித்தமான மாவுப் பொருளான குளுகோஸ், பிராணவாயு 
தருவதால் நரம்பு மண்டலத்திற்கு மிகவும் அவ௫ியமாகும். 
அளவுக்கு. மீறிய மாவுப்பொருள்கள் அவ௫யமில்லை . பசியின்மை 
போன்ற சில சமயங்களிலேதான், காலை உணவின் போது தேன் 
போன்ற ரூபத்தில் சத்தி வாய்ந்த மாவுப்பொருள்கள் உப 
யோகிக்க வேண்டும். அதுவும் இரண்டு மூன்று 'வாரங்களுக்கு. 
மட்டுமேயாகும். , 

காய்கறிகளும் பழங்களும் போதிய அளவு வைட்டமின் 
கள் கொருப்பதோடல்லாமல், ou Fw Lor er தாது உப்புகளான 
சோடியமும், பொட்டாசியமும், பாஸ்வரமும் கொண்டிருக் 
கின்றன. க்ஷய நோயில் தாது உப்புகளின் வளர்சிதை 
மாற்றம் சீர் கெட்டுப் போகும் போது, உடல் எடை பெரிதும் குறைகிறது. ஆகவே, சாதாரணமான உடலின் பணி
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களுக்குத் தேவையான தாது உப்புகள் இடைப்பது, காய்கறி 

களும் பழங்களும் கொண்ட போதிய உணவைப் பொறுத் 

இருக்கிறது. வைட்டமின்களில் மிகவும் முக்கியமானவை வைட்ட 

Der ‘8, ‘a7, “பி* ஆகும். உணவில் மேற்கண்ட வைட்ட 

மின்கள் குறைந்தால், அவை சுத்தமான நிலையில் .கட்டாய 

உணவில் சேர்க்கப்பட வேண்டும். எல்லா வைட்டமின்களும் 

. போதிய தேவையான அளவில் சேர்க்கப்பட வேண்டும். இல்லை 

யேல், நிலைமை சீர் கெட்டுவிடும். 

நோயின் தீவிர நிலையின் போது, வைட்டமின் ௪” 

- பற்றாக்குறை நேரிடுகிறது. இரத்தத்தில் 'வைட்டமின் தியின் 

அளவு 0.55 மி, A. — 0.80 மி.கி.% ஆகும். இந்த அளவு 

0.40 மி. இ.3க்குக் குறைந்துவிட்டால், வைட்டமின் “௪: 

உணவில் சேர்க்கப்பட வேண்டும். இரத்த நாளங்களைப் 

போஷிப்பது, இரும்பு, கால்சியம் வளர்சதை மாற்றத்தைக் 

கட்டுப்படுத்துவது போன்றவைகளில் வைட்டமின் “௪: பங்கு 

பெறுகிறது. வைட்டமின் “சி: பெரும்பாலும். கல்லீரல், அட்சி 

னல்கள், பிட்யூட்டரி இவைகளில் சேமித்து வைக்கப்படுகின்றது. 

வைட்டமின் “ச௫யைப் போதிய அளவு உணவில் சேர்த்துக் 

கொள்வது மிகவும் அவசியமாகும். க்ஷய நோயில், வைட்டமின் 

“ச”. பற்றாக்குறையைச் சரி செய்வது, போதிய காய்கறிகள் 

கொண்ட உணவை  உட்கொள்வதாலேயேயாகும். (பல 

பொருள்களில் வைட்டமின், “9 அடக்கத்தைப் படம் 64 
வைட்ட 

காட்டுகிறது. இது அகில யூனியன் தாவரக் குழுவின் 

மின் சோதனைச்சாலையில் தயார் செய்யப்பட்டது.) 

உணவை ஜீரணம் செய்வதில் இரமம் இருந்தால், 

அஸ்கார்பிக் அமில ரூபத்தில் சுத்தமான வைட்டமின் “சி” 

கொடுக்கப்பட ' வேண்டும். சுகாதாரமான வயது வந்தவர் 

களுக்கு 50 75 மி. க. அளவில் வைட்டமின் “சி கொடுக் 

கப்பட வேண்டும். க்ஷயத்தில் 200-500 மி. ௧, வரை 

வைட்டமின் A கொடுக்கப்பட வேண்டும். 

க்ஷய நோய், மற்றத் தொற்று நோய்களைப் போல 

வைட்டமின் : “ஏ' பற்றாக்குறையை உண்டாக்குகிறது. வைட்ட 

மின் “ஏ* குறைந்தால், பொதுப்படையான சோர்வு ஏற்பட்டு, 

ஈர அடர்ப்படலத்தில் ஊடுருவும் தன்மை அதிகரித்து, எதிர்ப்புச் 

சத்தி குறைகிறது. இடகாத்திரமானவர்களுக்கு 
வைட்டமின் 

“ஏ” இனமும் 8000 மூதல் 4000 யூனிட்டுகள் வரை கொடுக் 

கப்பட வேண்டும். வைட்டமின் “ஏ'வின் பற்றாக்குறையை! 

போக்க 6000 --- 7000 யூனிட்டுகள் தினமும் கொடுக்கப்பட 

வேண்டும்.
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படம் — 64. 

பழங்கள், காய்கறிகள் போன்றவைகளில் வைட்டமின் 
“சி' அடக்கம். 100 இராம் பொருள்களில் உள்ள அஸ்கார் : 
பிக் அமிலத்தில் அடங்கிய வைட்டமின்'சி'யின் அளவைப் 

படம் காட்டுகிறது. ் 

(வைட்டமின் பரிசோதனைச் சாலையிலிருந்து இடைத்தது. 
அகில யூனியன் தவார ' வளர்ப்புக் குழு.) ் 

தேவையான வைட்டமின் ‘caller ஒரு பகுதி மிருக 
மூலத்திலிருந்தே கிடைக்கிறது. ஆனால், வைட்டமின் “ஏ: 
பெரும்பாலும் புரோ வைட்டமின் --- கரோடின் --- என்பதி 
லிருந்தே கிடைக்கிறது. கரோடின், காரட்டுகளிலும், சல பழங் 
களிலும் கிடைக்கிறது. கரோடினின் முக்கியத்துவம், வைட்ட. 
மின் 'ஏ'வுக்கு அது மூலமாய் இருக்கிறது என்பதுடன் நின்று 
விடுவதில்லை. வளர்சிதை மாற்றத்தைக் தூண்டுவதிலும், அது 
முக்கியப் பங்கு விக்கிறது. 

வைட்டமின் “௪, “ஏ”வைத் தவிர, மற்றொரு முக்கிய 
மான வைட்டமின் ரிடாக்ஸ் எதிர்ப்பு வைட்டமின் “டி' அகும். 
க்ஷயநோயில் மிகவும் முக்கயெமான கால்சியம், . பாஸ்வரம் 
வளர்சிதை மாற்றத்தில் அது பெருந்துணை புரிகிறது. தினமும் 
உணவுடன் ஒன்று, இரண்டு கரண்டி மீன் எண்ணெய் சேர்க்கப்
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பட்டால், அது வைட்டமின் “ஏ'வுக்கு மூலமாக விளங்குவது 
போல வைட்டமின் *டி'யையும் தருகிறது. 

“பி? தொகுதியின் வைட்டமின்களான பி, -- தயமின், பி 

ரிபோபிளேவின் போன்றவைகளும் மிகவும் அவூயமாகும். 

வைட்டமின் 19’, மாவுப் பொருள், புரத வளர்சிதை மாற் 

ஐத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதுடன், .சர்க்கரைப் (பொருள், கால் 

தியம் கிரடக்கப்படுவதையும் ஊக்குவித்து, ஆக்ஸிகரமான 

பாஸ்பாரிலேஷனையும், பியூரின் வளர்சிதை மாற்றத்தையும் 

.ளக்குவிக்கிறது. க்ஷய Corie அதிக அளவில் தயமின் விரய 

மாவதால், . அது இனமும் 70 முதல் 40 மி.கி. அளவில் 

- கொடுக்கப்பட வேண்டும். : ் ் 

புரதம், கொழுப்புப்பொருள் இவைகளின் தொகுப்பில் 

பங்கு கொள்வதுடன், ரிடாக்ஸ் எதிர்வினை எனப்படும் செல் 

களின் சுவாசத்திலும் ரிபோபிளேவின் பங்கு கொள்கின்றது. 

க்ஷயத்தில் ரிபோபிளேவின் வளர்சிதை மாற்றம் தடைபடுவ 

தால், அளவுக்கு அதிகமாகவே ரிபோபிளேவின் கொடுக்கப்பட 

வேண்டும். அதாவது; 5- 10 மி.கி. வரை கொடுக்க வேண் 

டும். அதுவும், உணவு ஜீரண மண்டலம் சீர் கெட்ட நிலையில் 

ரிபோபிளேவின் அதிகமாகக் கொடுக்கப்பட வேண்டும். 

க்ஷயச் சடிச்சையின் போது புரதம், கொழுப்புப் பொருள், 

மாவுப் பொருள், வைட்டமின்கள், தாது உப்புகள் கொண்டே. 

போதிய சுலப்பு உணவு, ஒரு ஜீவனின் தேவைக்கும், அது 

இழக்கும் எடைக்கும் தகுந்த முறையில் கொடுக்கப்பட வேண் 

டும். உள்ளே எடுக்கப்பட்ட உணவு ஜீரணமாகும் அளவைப் 

போன்று உண்ணப்பட்ட உணவின் அளவும் மிகவும் முக்கிய 

மானது என்பதையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். காற்றோட் 

டச் இச்சையின் மூலம் பசி, நல்ல அளவில் குரண்டப்படு- 

Ang. போதிய அளவு காற்றோட்டத்தின் போது நோயாளி 

நன்கு. சாப்பிட்டுத் தனது உணவை நன்கு ஜீரணம் செய் 

கருன். 

சீதோஷ்ண நிலைச்சிகிச்சை -- “ குமிஸ் ” 

க்ஷயச் டுச்சையில் சீதோஷ்ண நிலைச்சிசிச்சை மிகவும் 

முக்கியமாகும். ரஷ்யாவின் மலையில் கட்டப்பட்ட சானட்டோரி 

'யங்களான டெபர்டா (கடல் மட்டத்திற்கு மேல் 7280-1420 

மீட்டர்), ஆபஸ்டுமானி (1270-1350 1.), ஸ்விட்சர்லாந்தின் 

.டேவாஸ் போன்றவை மிகவும் பெயர் பெற்றவையாகும். 

மலைச்சாரலின் உலர்ந்த சீதோஷ்ண நிலை, தூசிகள் அற்ற 

.அடர்த்தியில்லாத காற்றோட்டம், குளிர்ந்த கோடைகாலம், 

குறைந்த அளவு குளிர்ந்த குளிர்காலம், சூரிய கிரணங்கள்
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போன்றவை குறைந்த தட்ப நிலைக்கு உடலின் எதிர்ப்புச். 

சத்தியை அதிகரிக்கன்றன. தனது நாட்டுச் சீதோஷ்ண நிலையில் 

இடைத்த சிகிச்சையின் நல்ல விளைவுகளை நிலை நிறுத்த அவை 

உபயோகமாய் இருக்கும். நாட்டுச் சீதோஷ்ண நிலையில் சீரடை. 

யாத நோயாளிகள், தெற்குக் கடல் ஓர விடுதிகளுக்கு 

அனுப்பப்படுவார்கள். குறிப்பிட்ட சல சூழ்நிலைகளில், சோவியத் 

யூனியனின் வடக்கு, மத்தியப் பகுதிகளிலுள்ள சில நோயாளி: 

கள், அங்குள்ள சதோஷ்ண நிலை மாறுதல்களைச் சமாளிக்க: 

இயலாததால், இரிமீயாவின் தென்கடலோரம் கூட்டிச் செல்லப் 

பட்டு, சி௫ச்சை செய்யப்படுகின்றார்கள். நோய் அமைதி 

அடைந்த நிலையில் உள்ள இிடகாத்திரமான நோயாளிகள், 

கோடை காலத்திலும், குளிர் காலத்திலும். ஆல்ப்ஸ் மலைச் 
சீதோஷ்ணச் சானட்டோரியங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு, அங்... 

குள்ள ' சூழ்நிலைச் சுற்றுப்புறங்களால் பயன் பெறுகின்றார்கள். 

(தரசியில்லாக அடர்த்தியற்ற காற்று) மற்றச். சாதாரணச்: 
சிகிச்சை முறைகள் பயனற்றுப் போகும் போதோ, அல்லது 

ஏற்பட்ட நல்ல விளைவுகளை ஸ்திரப்படுத்தவோ, சீதோஷ்ண . 
நிலைச்சிசிச்சை அவசியமாகும். குதஇிரைப்பால்  நொதித்தலின் 
போது ஏற்படும் ஒரு பொருளான *குமிஸ்' என்பது, மிகவும்- 
பலனளிக்கக் கூடிய சாதனமாகும். பசில்லஸ் ஒரன் பர்க்கியும்,. 

டோருலா கு.மிஸும் தொதித்தலுக்குக் காரணமானவை. 

பசில்லஸ் ஓரன் பார்க்கி, லாக்டிக்குச் சர்க்கரையை நொதிக்கச்: 

செய்து, லாக்டிக்கு அமிலம் உருவாக்கி, புரதங்களைப் பாலிபெப்- 

டைட்டுகளாகப் பிரிக்கிறது. டோருலாக் குமிஸ் சர்க்கரைப்- 

பொருளுடன் வினை புரிந்து, அதை தநொதித்து, சாராயமும். 

கரியமில வாயுவும் உண்டாக்குகிறது. குமிஸ், அதன் சாராய, 
லாக்டிக்கு அமில அடக்கத்தைப் பொறுத்து, பலமானதாயும்,. 

மத்திம நிலையில் உள்ளதாயும், சாதாரணமானதாயும் இருக்கும்.. 

குமிஸ் பானம் அருந்தினால், அது உடலின் பொதுப்: 
போஷாக்கை அதிகரிக்கச் செய்கிறது. 

ஆனால், கடுமையான துணை முறைகளும் பாதுகாப்பு: 
மூறைகளும் கொண்ட அறிவுக்குகந்த சானட்டோரியச் ௪௪ 
சையே க்ஷ்யரோகத்தின் நீண்ட காலச் சூச்சைக்கு ஏற்றதாகும். 
ஆகவே, வி. .ஏ. வோரோப்யாவும், டி. பி. கிராஸ்நோபயாவும், 
போதித்த சீதோஷ்ண நிலையைப் பொறுத்த. தலச் சி௫ச்சை,' 
மிகவும். பலனுள்ளதாய் இருக்கிறது. 

சந்தேகமற ,வேதியிய -ச௫ச்சை, அறுவைச் இச்சை 
போன்றவைகளில் ஏற்படும் வெற்றி சரியாகப் பின் பற்றப்பட்ட. 
சானட்டோரிய முறையால் துரிதப்படுத்தப்படுகிறது.



13. பாக்டீரிய எதுர்ப்புச் கச்சை 

உயிரின எஜிர்ப்பு. மருந்துகளைக் கண்டுபிடித்ததன் மூலம் 
நவீன பாக்டீரிய எதிர்ப்புச் சிசிச்சை, நல்ல நிலையை அடைந் 
தது. இவை நுண்ணிய உயிரினங்கள் உயிர். வாழ ஏற்படும் 
போராட்டத்தின் போது உருவாகும் அங்ககப் பொருள்கள். 
இவை நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சியையும் வாழ்வையும் எதிர்த் 

துத் தடை செய்கின்றன. எனினும், இப்போது பாக்டீரிய 

எதிர்ப்புச் சிச்சை உயிரின எதிர்ப்பு மருந்துகளையும், செயற் 

கையில் தொகுக்கப்பட்ட வேதியிய . மருந்துகளையும். உட் 

கொண்டிருக்கிறது... இந்த இரண்டு வகை மருந்துகளுக்கும் 
இடையிலுள்ள எல்லைக்கோடு மறைந்து வருகிறது. இயற்கை 

யில் இடைக்கும் உயிரின எதிர்ப்பு மருந்துகளின் -: அமைப்புத் 

தெரிந்துவிட்டது. அது போன்ற செயற்கை மருந்துகள் 

-தொகுக்கப்படுகின் றன. 

292௪இல் பிளெமிங், பெனிஸிலினைக் கண்டு பிடித்த 

சாதனை, பல புரையோடிய: வியாதிகளுக்கும் நுரையீரல் அழல் 

சிக்கும் நோய் இர்க்கும் மருந்தாய் அமைந்தது. இதன் மூலம் 

பல துறைகளில் ஆராய்ச்சி வளர வசதி ஏற்பட்டது. ஸ்ட்ரெப் 

டோமைசிஸ் கிரைசியஸ் என்ற பொருளிலிருந்து எஸ். வாக்ஸ் 

மேன், ஷாட்ஸ், புஜி. (1944) போன்றவர்கள், ஒரு சிறந்த 

உயிரின எதிர்ப்பு மருந்தைக் கண்டுபிடித்து, அதற்கு ஸ்ட்ரெப் 

டபோமைசின் எனப் பெயரிட்டனர். (படம்--657. 

இதன் மூலம் மருத்துவர்களுக்கு க்ஷயக் இருமியின் மேல் 

வினை புரியும் ஒரு சிறந்த புதிய மருந்து கிடைத்தது. எல்லா 
வகையான க்ஷய நோய்களிலும், குறிப்பாக நுரையீரல் நோயில், 

சென்ற 20 அண்டுகளாக ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் உபயோகம் 

படுத்தப்பட்டது. 

ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் போன்று அதிவிரைவில் பலனளிக் 

கும் மருந்துகள் தவிர, ஐசோறிகோடினிக் அமிலத்தின் ஹைட. 

ரசைடுகளான, புதிதாக உருவான தொகுப்பு மருந்துகள், இன்



204 . எலும்புருக்கி நோய் 

  

படம்-65. ஸட்ரெப்டோமைசிலஸ் இரைசியஸ்- 

ஸ்ட்ரெப்டோமைசனை உருவாக்கும் இனம். 

னும் பிரப்லமடைந்தன. அவை உபயோகத்திற்கும் மிகவும் 

சுலபமாய் இருந்ததுடன்,  நுண்ணுயிர்களின்மீது அவற்றின் 

பெளதிக-வேதியிய வினைகளும் சிறப்பாய் அமைந்தன. தனித் 

தனியாக உபயோகப்படுத்தும்படியாக, ஸ்ட்ரெப்டோமைசனும், 

ஐசோறிகோடினிக் அமிலமும் அடிப்படை க்ஷய எதிர்ப்பு மருந்து 

களாய் அமைந்தன. எனினும், இந்த மருந்துகளைத். தனித்தனி. 
யாக உபயோகப்படுத்தும் போது, நுண்ணுயிர்கள், ருந்து 
எதிர்க்கும் சத்தியைப் பெற்றதுடன் சில அலர்ஜி விளைவுகளும் 

ஏற்பட்டன. நீண்ட நாள்கள், மருந்துகள் உபயோகப்படுத்தும் 

போது பாரா. அமைனோ சிலிசிலிக் அமிலம் உள்ளிட்ட பல 

மருந்துகள் ஒரே சமயத்தில் உபயோ௫ிச்கப்பட்டன. பி. ஏ. 

எஸ். லேமனால் கண்டு பிடிக்கப்பட்டது. இவ்விதமான பல் 

மருந்துகளின் கூட்டு, நுண்ணுயிர்கள், மருந்து எதிர்க்கும் 

சத்தி பெறுவனதத் தடை செய்தன. இந்த மருந்துகளை கப 

யோகிக்கும் போது எற்படும் uss விளைவுகளைப் பின்னர்ப் 
பார்க்கலாம். 

பாக்மரியா . எதிர்ப்புச் சிதிச்சையின் போது மருந்துகளின் 
பாக்டீரிய அழிப்புத்தன்மையடன். அவைகளால் உடலில் ஏற் 

படும் எதிர்வினைகளையும் நிளைவிற்கொள்ள வேண்டும். 

நுண்ணுயிர்களின் இீவிரச் சத்தியும், இனப்பெருக்குச் சத்தி 
யூம் தடை - செய்யப்பட்ட பின்னர், நோய் குணமடைவதற்
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கும், பாதுகாப்புச் சத்தி பெறுவதற்கும் காரணமான உடலின் 
பாதுகாப்புச் சத்திகள் பலம் பெறுகின்றன என்பது தெளிவு. 

துணைச்சாகனங்களுடன், மருத்துவமனையில் வேதியிய 
சிசிச்சை ஆரம்பிக்கப்பட்டால், அது வெற்றிகரமாக முடியும் 
என்பது உறுதி. ( 

வெளியில் வைத்துச் செய்யப்படும் சிகிச்சை, சானட் 
டோரியச், சிகிச்சைக்கு ஈடாய் இருக்க : இயலாது: ஆனால், 
நோய் அமைதி நிலை அடைந்த பின்னர்ச் சிூச்சைக்குப் பயன் 
படும். ் ் 

. மூதல் தர மருந்துகள்: 
ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் ₹: ஸ்ட்ரெப்டபோமைசன் என்பது 

பெரிதளவு நைட்ரஜனுடன், ஸ்ட்ரெப்டிடின் என்ற அங்கக 
மருந்தைக் கொண்டது. கார்போனைல் குளுகோசமைன் கொண்ட 

நைட்ரஜன் கலந்த டைசாக்கரைட் போன்ற தொகுதியுடன் 

இணைந்தது ஸ்ட்ரெப்டிடின். 
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வாக்ஸ்.மனால் கொடுக்கப்பட்ட ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் 

அமைப்புக். கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

இயற்கையில் கிடைக்காத, ஆப்டிகல்பாலிமர் ரூபத்தில் 

ஸ்ட்ரெப்டோமைசினில் குளுகோஸ் இருக்கறது. 27 செ.-ல் 

75 மூதல் 77 தாள்கள் வரை, மருந்தின் சுத்தமான திரவம்,
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அதன் சத்தியைக் கொண்டிருக்கிறது. அது தண்ணீர், ஈதர், 

- குளோரோபாம், அசிடோன் இவைகளில் மிகவும் எளிதில் சுரை 

கிறது. - கொழுப்புப் பொருள்களால் அது ஈர்க்கப்படுவதில்லை, 

அது வினை புரியும் ஊடு பொருளின் அமைப்பைப் பொறுத்தே, 

அதன் வீரியச் சத்தி அமைகிறது. ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் பணி 

புரியச் சிறந்த ற13 8-௪,2 ஆகும், . பிர்க்சென் கூற்றுப்படி, 3 

இராம் ஸ்ட்ரெப்டபோமைின் செலுத்திய முதல் 4 மணி நேரத். 

இல், பல்வேறு அங்க அவயவங்களில் ஸ்ட்ரெப்டோமைசினின் 

அள்வு சழ்க்காணுமாறு இருக்கும்: (காம்மா/மி.லி.) 

சிறுநீரகம் 28 

இரத்தம் - 22 
குரல் வளை ia 

நுரையீரல் 8 

பெருங்குடற்சுவார்கள் 6.5 
நிணநீர் முடிச்சுகள் 4 
எலும்புகள் ் தீத. 

ச் 

24 மணி: நேரத்தில் 50-75% ஸ்ட்ரெப்டோமைூின் 
அறுநீரகத்தின் மூலம் வெளியேற்றப்படுகிறது. ஆர். ஐ. ட்ராப் 
கினோ, ஒய். 2. சினெல்னவிகோவாவின் கூற்றுப்படி, ஸ்ட்ரெப் 

டோமைின் 0.9- 1.8 இராம் அளவில் கொடுத்த ..பின்னர், 
இரத்தத்தில் அதன் அளவு 40 ம மி.லி. ஆகும், 

கரையும் ஸ்ட்ரெப்டோமைசன், குளோர்ஹைடரேட்டா 
கவோ, சல்பேட்டாகவோ, கரையும் குளோர் கால்டியம் சாம் 

பவுண்டாகவோ உபயோடக்கப்படுகிறது. சோவியத்து யூனியனில். 
ஸ்ட்ரெப்டோமைின் சல்பேட்டுப் பெரிதும் உபயேரஇக்கபப்.படு 

இறது. அணுத்திரளின் ஸ்ட்ரெட்டோஸ் பக்கத்தில் இருக்கும் 
சாராயத் தொகுதியுடன் இணைக்கப்பட்ட. தனியாக நிற்கும் 
அல்டிஹைட் தொகுதியைக் குறைத்து உருவாகும் டைஹைட் 

Grr ஸ்ட்ரெப்டோமைனும் பெரிதும். உபயோசகிக்கப்படு 
கிறது. ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் மிகவும் குறைந்த இய. சத்தி. 
கொண்டது. அதுவும் ஹிஸ்டமின் இல்லாவிட்டால், Bu 
விளைவுகளே வெகு அபூர்வம். காது மண்டலத்தை நன்கு 

சோஇத்த பின்னரே டை ஹைட் ஸ்ட்ரெப்டோமைசினை மிசவும் 
ஜாக்கிரதையாக உபயோிக்க வேண்டும். ஏனெனில், இந்த 
மருந்தால் காது பாதிக்கப்படலாம். 

சோதனைச்சாலையில் ஸ்ட்ரெப்டோமைூனின் பாக்டரி 
பரவை அழிக்கும் தன்மை நன்கு தெரிகிறது. 0.5--1,0' இரா
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மாக (70-20 மி. இ./இலோ உடல் எடை) தசை ஊசியாகப் 
- போடப்பட்டால், க்ஷயக்கிருமியின்மேல் நல்ல : பலனைக் காட் 

டும். பொதுவாக அது ஒரு பரந்த நிலையில் விளைவைக் காண் 
பிக்கும். ஸ்ட்ரெப்டோ, ஸ்டாபிலோ போன்ற நுண்கிருமி 
களும், இதனால் பாதிக்கப்படுகின்றன. 

ற. ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் 7 இராம் (1,000,000 யூனிட்டு) 

(தசை ஊ௫க்காக]. ் 

தசை ஊச. தவிர மூளை உறை க்ஷய அழற்சியில் இது 

கண்டுவடக் குழாய் மூலமாகவும் செலுத்தப்படலாம். மூச்சு 

மண்டல: வியாதியில் இது காற்று: மூலமாக உள்ளே செலுத் 
தப்படலாம்; நுரையீரல் உறையினுள்ளும் செலுத்தப்படலாம். 

தண்டு வடக் குழாய் முறையில் இது 100,000.-200,000 

பூனிட்டு அளவிலும் தசை கசி மூலம் 1,000,000 யூனிட்டு 

அளவிலும் செலுத்தப்படும். 

காற்று ரூபத்தில் . செலுத்தப்படும் -ஸ்ரெப்டோமைசின் 

க்ஷ்யரோகத்தில் நல்ல பலனை அளிக்கிறது. அதன் காற்று ரூப 

அமைப்பைப் பொறுத்தே அதன் விளைவும் இருக்கிறது. துகள் 

eer, பரு.மனில் -0.5-2 மைக்ரோன் அளவில் இருக்கும். 

ின்னூட்டத்தின்படி அவை எதிர்மறையாகவும், நீரைவிட 

(மேற்பரப்பு அமுக்கம் குறைவாகவும் இருக்கும். பரப், சிவி 

என்பவர்களின் கூற்றுப்படி மூச்சால் உள்ளிழுக்க ஒரு மி.லி.ல் 

50,000 பயூனிட்டுக் கொண்ட. 3.5 மி. லி. ஸ்ட்ரெப்டோமை 

இனே மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும். குமனிக்குள் செலுத் 

இனால் எவ்வளவு சீக்கிரம் கிரகிக்சப்படுகிறதோ, அவ்வளவில் 

இதன் மூலம் அது கிரகிக்கப்படுகிறது. பக்க விளைவுகள் இல் 

லாமலிருந்தால், தசை கசியுடன் 2-2 மாதங்களுக்கு மூச்சு 

உள்ளிழுக்கும் முறையில் மருந்து உட்செலுத்தப்படுகிறது. 

'சோவியத்து யூனியன் பொதுச்சுகாதார அலுவலக ஆணையாளார் 

களின். கூற்றுப்படி, குழந்தைகளுக்கு 7 இலோவிற்கு 9.075- 

0.02 இராம் அளவிலும், பெரியவர்களுக்கு 0.52 கிராம் 

அளலிலும் கொடுக்கப்படுகிறது. 

“நுண்ணுயிர் முரண்பாடு” என்ற தத்துவத்தை அடிப் 

படையாகக். கொண்டே, க்ஷ்யரோகத்தில் பாக்டீரிய எதிர்ச் 

சிஓச்சை செய்யப்படுகிறது. இந்தத் தத்துவத்தை வலியுறுத் 

. இய ஐ. ஜ். மெசினிசோவ் காலத்திலிருந்தே இது இயங்கி வரு 

கிறது. நுரையீரல் க்ஷயத்திலும் மற்ற வகை கஷ்ய நோய்களி 

லும், ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் மருந்து பலனை அளிக்கிறது. இது 

அதி இவிர மிலியரி க்ஷயத்திலும், மூளை உறை க்ஷய அழற்சி
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யிலும் மிகுந்த பலனை அளிக்கிறது. எனினும், நாள் செல்லச் 

செல்ல, தனியாக உபயோகப்படுத்தப்படும் போது ஸ்ட்ரெப் 

டோமைசன் தனது பெருஞ்சத்தியை இழக்கிறது. 4-4 மாதச் 

சிகிச்சைக்குப்: பின்னா், நுண்ணுயிர்கள் மருந்தை எதிர்க்கும்: 

சத்தி பெறுகின்றன. ஊடு பொருளில் 70௧ ஈம்மா மி. லி. 

கொண்ட மருந்துக் கரையத்தில் spuds இருமிகள் 

வளர்ச்சியடைந்தால், இருமிகள் மருந்தை எதிர்க்கும் சத்தி 
பெற்றுவிட்டன என்பது பொருளாகும். 10.0 -காம்மா.மி. லி. 

் அளவில் கிருமிகள் வளர்ந்தால், எதிர்ப்புச் சத்தி முழுவதும் 
உண்டாகிவிட்டது என்றும், 10, 25, 50 காம்மா மி. 
லி. அளவில் இருமிகள் வளர்ந்தால், ஓரளவு எதிர்ப்புச் சத்தி 

. பெற்றுவிட்டன என்றும் பொருள் கொள்ள வேண்டும். இந்த 
நிலைமை பேரிதும் வளர்ந்து, ஒரு நிலையில் பூரணமாகக் கிருமிகள் 

ஸ்ட்ரெப்டோமைசனைச் சார்ந்தே இருக்கின்றன. அதாவது, 
ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் இடப்பட்டால், கிருமிகள் மிகவும் நன்றாக 

வளரும் நிலையை அடைகின்றன. 

ஐசோநிகோடினிக் அமில ஹைட்ரசைடுகளின் கூட்டம் : 

(ட்யூபசிட் (ஐசோநியாசிட்), இவா௫ூட், சல்யூட், மற்றவைகள்) 

. பலமான மருத்துவ அனுபவத்திற்குப் பின்னர், நவீன 
க்ஷய எதிர்ப்பு வேதியிய சிகிச்சையின் அஸ்திவாரமாக ஐசோ 
நிகோடினிக் அமிலம் கருதப்படுகிறது. 1957-58இல் எம். என். 
FAC), ஒம். டி. சசோனோவா, ஜி, என். பொர்ஷின், ஓ.ஒ. மெகு 

யேவா என்பவர்களால் சோவியத்து மருந்தான... *திவாசிட்” 
உருவாக்கப்பட்டது (ஐசோறிகோடினைல் ஹைட்ரசோன்-வனி 

லின் (அமைப்பின் படத்தைப் பார்க்க). இந்த மருந்து, ஹைட் 

ரசைட் கூட்டத்தின் ஒரு சிறந்த உதாரணமாகும். இப்போது 

இது பெரும்பாலும் உபயோகிக்கப்படுகிறது. சோடோன் கடு 
பொருளில் 7:76000,000 கரையத்தில் *திவாசிட்” க்ஷயக் 

கிருமியின் வளர்ச்சியைத் தடை செய்கிறது. 

திவாசிடின் அமைப்பு 

௦ 
4 ச் ஆ: 
பேட 7 OH 

an | 
| | OCH, 

N
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*திவாசிட்' பின் காணுமாறு கொடுக்கப்படுகிறது. Rp‘ Ber 

இட்” 1 மாத்திரை. இனமும் மூன்று தடவை. | ் 

இரத்தத்தில் தவாசிடின் அளவைப் பொறுத்து அது 0.5 

இராம். அளவில் கொடுக்கப்பட்டால், அது பெரிதும் பலனனளிக் 

கும். வாய். மூலம் கொடுக்கப்பட்டால், தண்டு வடநீரில் 
பெரிதளவில் காணப்படுகிறது:. ஸ்ட்ரெப்டோமைசினுடன் 

சேர்ந்து அதுவும். ஒரு சிறந்த க்ஷய எதிர்ப்பு மருந்தாய்த் 
இகழ்கிறது. “திவாசிட்” சி௫ிச்சையால், நுண்ணுயிரின் புரோட் 
டோபிளாசம் சிதைந்து, கொழுப்புப் பொருள் குறைந்து 
போவது: போன்ற. வேதியிய மாறுதல்களை எலக்ட்ரான் உருப் 
பெருக்கி மூலம் காணலாம். க்ஷயக் இருமிகள் தங்களது அமில 

எதிர்ப்புத்தன்மையையும் இழந்து, தாங்கள் பாதிக்கும் ஜீவன் 

களின்மீது வினை புரியும் சத்தியையும் இழக்கின்றன (ஏ. ஓய். 

ராபு௫ன்?. ச 

ஐசோநிகோடினிக் அமில ஹைட்ரசிடின் மற்றொரு பிரதி 

நிதி... சால்யுசிடாகும், 

.. சால்யுசிட்: 0.5 
1 மாத்திரை, தினம் இரண்டு வேளை. 

. மூளை உறை அழற்சியின் போது தண்டுவடக் குழல் மூல 

மாக ஊ௫ மருந்தாகச் செலுத்தப்படுவது கரையும் சால்யுசிட் 

BSD. . 

பாக்ஸால் தொகுக்கப்பட்ட .ஐசோநியசிட், - தி௫ச்சைக்கு 

உபயோகமான மற்றுமொரு மருந்தாகும். இது &ழ்க்காணும் 

அமைப்புடன் கூடிய ஐசோநிகோடினிக் அமில ஹைட்ரசிட் 

ஆகும், 

ட. 

¢_NH—NH, 

aN. 

இ 
Y 

ஐசோதீயசிடின் அலமப்பு 2 இது போன்று, சோவியத்து 

யூனியனில் உபயோகிக்கப்படும் மற்றொரு. மருந்து, 'ட்யூபசிட்' 

ஆகும். இது ஒரு கிலோவுக்கு 8. மி. இ. அளவில் ஒரு நாளில் 

இரண்டு மூன்று தடவை கொடுக்கப்படுகிறது. ் 

எ.தோ-- 14
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்.. இந்த மருந்து இரத்தத்தில்: ' மிக* விரைவாகக்... கலப்பது 
போன்று விரைவிலேயே இதன் அளவும் திவாசிடைப்: போல 

இல்லாமல் இரத்தத்தில் குறைந்துவிடுகிறது. a A ay ம ன 

மெடாசிட்.. லாருசன் யபோன்ற மருந்துகளும்" தல்ல முறை 

யில். உபயோ௫க்கப்படுகின்றன. ர See ட ஸு 

. ஸ்ட்ரெப்டோமைசினின் அணு த்நொகுதிகள்' போல் இல் 
லாமல் ஐசோதிகோடினிக் அமிலம், திசுக்களில். (குறிப்பாக நோய் 
வாய்ப்பட்ட இசுக்கள்) விரைவில் கலக்கிறது : ; என்பது குறிப் 
பிட வேண்டுவதாகும்.. எளிதில் ஊடுருவும். ,_ இவைகளின் 
தன்மை, ஒரு சிறந்த குணமாகும். பட்ட mah கத 

ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் சிகிச்சையின் போது ஏற்படுவது 
போன்று திவாசிடைத் தனியாக உபயோகித்தால், நுண்ணுயி 
ரின் வீரியச் சத்தி குறைவதுடன், மருந்து எதிர்ப்புச் -*த்தியும் 
அதிகரிக்கிறது. ஊடு பொருளில் 7 மி.லி.க்கு 3 காம்மா அளவில் 
ட்யூபாசிட் இருக்கும் Gur gi, | க்ஷயக்கிருமி வளர்ந்தால், ஓசோ 

நிகோடினிக் அமில ஹைட்ரசைடுகளுக்கு எதிர்ப்புச் சத்தி உரு 
வாகிவிட்டது என்பது பொருளாகும்; ஐசோ நிகோடினிக் அமில 

ஹைட்ரசைடுகளை உபயோகிப்பதால், இருமிகளின் வீரியச் சத்தி 

குறைவாகத் தெரிந்தாலும்," அது வரவேற்கத்தக்கதன்று. (எம். 
ரதி அன்பனே, ஆர். ஓ. டிராப்கினா). டது 

-ஐசோநிகோடினிக் அமில ஹைட்ரசைடிகளை உப்யோடப்ப 

தால், நுரையீரல் க்ஷயச் சிகிச்சையில் புதிய மூன்னேற்றமுல் 
-நல்ல சூழ்நிலைகளும் உருவாகியிருக்கின்றன். “ க்ஷயத்இல்-ளச 
டேட்டு ஊடுருவல் வகையில், அவை நல்ல பலனனளிக்கின் றன். 
'நோய்க்குறியியல் ' மாறுதல்களும், உடலில் ஏற்படும் நச்சு 
விளைவுகளும் அவைகளால் பெரிதும் பாஇிக்கப்படுகின்றன. மத் 
திய நரம்பு மண்டலத்தின்மீது ஏற்படும் விளைவுகளால் மூளை 
வெளிப்பகுதியின் செய்சைகள் கட்டுப்படுத் தப்படுவதும், அந்த 

மருந்துகளின் விளைவாகும். அழற்சி எதிர்ப்புக் குணங்களுடன் 
ரெடிகுலோ எண்டோ லியல் மண்டலத்தையும் அவை உக்கு : 
விக்கின்றன. 

திவாசிடை உபயோ௫ிப்பதால், . அஸ்கார்பிக் அமிலம், Dg, 
இவைகளின் வளர்சிதை மாற்றம் இர் 'கேடடைகிறது. ஆத 
லால், வைட்டமின் ‘F? 0.5 இராம் அளவிலும், வைட்டமின் 
பிம் கட்டாயம் கொடுக்கப்பட “வேண்டும்... - i
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ஐசோநிகோடினிக். அமில : :ஹைட்ரசைடுகளின் அ9ிடிலை 

சேஷன், அது சிதைந்துபடும் தன்மை, அதன் வளர்சிதை 

மாற்றத் தன்மைகள் பற்றிப் புதிய தகவல்பள் இடைத்திருக் 
கின்றன. குறிப்பாக, குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியின் . மக்களிடையே 
இருக்கும் க்ஷயக்கிருமிகள், விரைவிலேயே மருந்தின் பலனை 

அழித்துவிடுகின்றன. மூன்றில் ஒரு பங்கு கேசுகளில் இவ்விதம் 
நிகழ்கிறது. எனினும், இது போன்று எளிதில், 'திவாசிட்* 
அழிக்கப்படுவதில்லை. . 

- ஐ. என். எச். ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் போன்ற மருந்துகள் 
தனிமையாக உபயோகப்படுத்தப்படுவதில்லை. அவை பி. ஏ. எஸ். 

'போன்ற மருந்துகளுடன் உபயோகிக்கப்பட்டால், கிருமிகளின் 

மருந்து எதிர்க்கும் சத்தி பெரிதும் குறைகிறது. இத்தகைய 
கூட்டுச் சேர்க்கை தவிர, திவாசிடும், ஸ்ட்ரெப்டோமைசனும் 
சேர்த்தே உபயோ௫க்கப்படுகன்றன. சில சமயங்களில் மூன்று 
மருந்துகளும் . உபயோகிக்கப்படுகின் றன... 

இரண்டாந்தர : மருந்துகள் £ 

சைக்ளோசிரைன், டிரிகேடர் முதலியவை £ 

சமீபத்தில், . சைக்ளோசிரைன், கானாமைசின், . எதியோன 

மைட், டிரிகேடர் (மருந்து 1814), ஏதாக்சைட் போன்ற 

புதிய . மருந்துகள் க்ஷயச் இஇிச்சையில் சேர்க்கப்படுகின்றன. 

ஸ்ட்ரெப்டோமைூஸ், - ஆர்கிடேசியஸ் ஸ்.ட்ரெப்டோமைசிஸ், 

கோரிபேலஸ் போன்ற. .வளர்ச்சிக் கலவையிலிருந்து பாக்டீரிய 

எதிர்ப்பு மருந்தான சைக்ளோசிரைன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக் 

Ang. நோயாளியின் புதுச் சத்தியை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க, 

இந்த மருந்து தினமும் 850 மி. க.இல் பின்னர் 0.75. கி. 

இனமும் கொடுக்கப்படுகின்றன. முதல் தர மருந்துகள், இராத 

இரணக்குறிகள் : போன்ற இடங்களில் பலன் காராவிட்டால், 

இந்த மருந்துகளை வெற்றியுடன் உபயோகிக்கலாம். 

ன் 

| | வர 
ட லி ல 

் ஈதல்-ை தயசோ-நிகோடின் ை கயமைட்ஆல்பர--எதியோன 

மைட், டிரிகேடர் 13.1 4, ழ்க்காணும் அமைப்பைக் கொண்டு 

ஐசோநிகோடினிக் அமிலத்தின் விளைபொருளாய் இருக்கிறது.
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ம்ருந்தின் வேதியிய அமைப்பு2 

சுண்டெலிகளின்மீது செய்யப்பட்ட பரிசோதனைகள்: மூலம் 

எதியோனமைம், ஐசோநியாசைடைவிட 10 மடங்கு குறை 

வாக வினை புரிவதாகத் தெரிகிறது. ஆனால், ஸ்ட்ரெப்டோ 

மைூனைவிட 8 மடங்கு அதிக வீரியச் சத்தியுடன் இருக்கிறது. 

கல்லீரல், இறுநீரகங்களின்மீது ஒரு விளைவும் ஏற்படுவதில்லை. 

அருவருப்பு, பசியின்மை, வாந்தி போன்ற புக்க விளைவுகள் 

சில சமயங்களில் ஏற்படுகின்றன. முதல் மூன்று நான்கு மாதச் 
சிச்சைகளின் போது முதலில் எடை இழப்பு ஏற்படுகிறது. 
மருந்து சாப்பிட்ட 6 மணி நேரத்தில் அதிக அளவில் இரத்தத் 

திற் காணப்படுகிறது. மலவாய் அடைப்பு மருந்தாகக் கொடுக் 
குப்பட்டால், மூன்று மணி நேரத்தில் இரத்தத்தில் அதிக அள 
வில் காணப்படுகிறது. எப்போதும் இவை மற்ற மருந்துகளு 
டன் சேர்த்தே கொடுக்கப்பட வேண்டும். தனியாகக் கொடுக் 
கப்பட்டால், க்ஷயக்கிருமிகள், மருந்து எதிர்ப்புச் சத்தியைப் 
பெறுகின்றன. குறிப்பாகக் குழந்தைப் பருவ, நிணநீர் முடிச்சு 

க்ஷய வியாதியில் இந்த மருந்துகள் பெரிதும் பயன்படுகின்றன. 

இவை மாத்திரை ரூபத்தில் இருக்கின்றன. 

அளஷ்: ஒரு மாத்திரையில் 250 மி. கி. இருக்கின்றது. 
1 இலோ உடல் எடைக்குக் குழந்தைகளுக்கு : 80-40 மி, G./1 

கிலோ அளவிலும், பெரியவர்களுக்கு 0.75-7 இராம் அளவி 
லும் கொடுக்கப்படுகிறது. ஆரம்பத்தில் 0.25 கி. கொடுத்து, 
ஐந்து நாள்கள் கழித்து 0.25 க. அதிகம் கொடுத்து, இன் 

னும். 5 நாள்கள் கழித்து 0.25-3 கி/தினந்தோறும் கொடுக் 
கப்பட. வேண்டும். 

குறைந்த அளவு: 385 கராம், நான்கு வேளை/இனமும். 
அஜீரணக் கோளாறுகள் ஏற்பட்டால், அளவைக். குறைத்துக் ~ 

கொள்ளலாம். ன ச 

ஈதாக்சைட் 4.4. டைஈதாக்சைடையோ கார்போனி . 

லிட் போன்ற மருந்தும், இரண்டாந்தர மருந்துகளில் அடங் 
கும். பொதுவாகச் சாப்பாட்டிற்கு முன்னரே ஈதாக்சைட் 
கொடுக்கப்பட வேண்டும். இரண்டு தடவையில் 7 இராம் 
இனமும் கொடுகச்சப்பட வேண்டும். 

அக்டினோமைசிஸ் கானாமைசீடிகஸ் என்றதிலிருந்கதே, கானா 
மைசீன் என்ற உயிரின எதிர்ப்பு மருந்து கிடைக்கிற்து. இது 
ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் வர்க்கத்தைச் சேர்ந்தது; ஸ்ட்ரெப்டோ
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மைசின் அளவிலேயே கொடுக்கப்படுகறெது. காது சம்பந்தமான 
உறுப்புகளை நன்கு சோதித்த பின்னரே கானாமைசீன் உபயோ 

கப்படுக்கப்பட வேண்டும். 

மற்ற மருந்துகளுடன் வழக்கம் போல, கானாமைசின் 
உபயோகிக்கப்பட வேண்டும். ட் 

முன்னர்க்கூறிய இரண்டாந்தர மருந்துகளைத் தவிர, 
டோமாக்கால் தொகுக்கப்பட்ட டிபோனும் 0.08 கி. என்ற 
அளவில் இனமும் இரு முறை மலொரயுிச்சப்படுகின்றது. அதன் 
தீய விளைவுகளால் அது மிகவும்: குறைந்த சந்தர்ப்பங்களி 
லேயே உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றது. ம 

டியோனின் அமைப்பு ₹ 

ட ச் oO 
¢ 

கென்ட் — CH=N—NH—C —NH, 

(பாராஅசடோஅமைனோபென்சால்டிவஹைட், தையோ செமி 

கார்பசோன்/. 

. இரண்டாந்தர மருந்துகள், க்ஷயக் கிருமிகளை ஐ. என். எச். 
ஸ்ட்ரெப்டோமைசினைவிடக் குறைவாகவே பாஇக்கின்றன. எனி 

னும், முதல் தர மருந்துகளுக்கு எதிர்ப்புச் சத்தி தெரிவிக்கும் 

க்ஷயக்கிருமிகள்,. இந்த மருந்துகளால் பாதிக்கப்படலாம் என் 

பது. குறிப்பிடத் தகுத்தது. 

சோடியம் பாராஅமைனோசலிசிலேட் (பி. ஏ. எஸ்.) 

UT sa 
. NH, . 

சோடியம் - ் பாரா அமைஜேசலிலேட்டின் சிகிச்சை 

உபயோகத்தை முதலில் தெரிவித்தவர், லேமன் ஆவர். (பி.ஏ. 
எஸ், ஸின், அமைப்புப்பார்க்க/.
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ஒரு கிலோ உடல் எடைக்கு 800 மி. கி, வீதம் (75 கிராம் 
இனமும்) கொடுக்கப்பட்டால், பி. ஏ. 'எஸ்.ஸின் பாக்டீரிய 

அழிப்புக் குணம் நன்கு தெரியும். 

இகைக்காட்டிலும் குறைந்த அளவில் பி. ஏ. எஸ். (10-- 
78 இராம் தினமும்) ஸ்ட்ரெப்டோமைசினுடன் .கொடுக்கப்பட் 

டால், கிருமிகளின் ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் எதிர்ப்புச்சத்தி பாதிக் 
கப்படுகிறது. பி. ஏ. எஸ். குடல் வழியாகக் இர௫க்கப்படுகிறது. 
கொடுக்கப்பட்ட 6 மணி நேரங்கழித்து, மருந்தின் * 70% 
சிறுநீரில் வெளியாகிறது. உ என கட்ட? 

ஸ்ட்ரெப்டோமைசினையும் (0.5-1 இராம். அளவில்) பி. 

ஏ. எஸ். ஐயும் (12 கராம் தினமும்) கொண்ட கூட்டுச் சிசிச்சை 
க்ஷய எதிர்ப்புக்காகக் : கொடுக்கப்பட்டுச் செய்யப்பட்ட முதல் 
பரிசோதனைகள் பெரிய வெற்றி அடைந்தன. க்ஷயக்கிருமிகள், 
பல. மாதங்களுக்கு மருந்துகளால் பாதிக்கப்படுகின் றன. 

ழ்க்காணு மாறு மருந்து கொடுக்கப்பட வேண்டும். 
பாராஅமைனோசலிசிலிக் அமிலம்-3 கிராம். — 

1 பவுடராக, 8-4 வேளைகள் தினமும் உணவிற்கு $ 
மணி நேரத்திற்கு முன்னர்த் தண்ணீரிலோ தாது உப்புகளு 

டன் சேர்த்தேர் கொடுக்கப்பட வேண்டும். . 

படம் 66இல் (பக்கம்-215) : சிகிச்சையின் . முடிவுகள் 
கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஸ்ட்ரெப்டோமைசினும், பி, ஏ. 

எஸ். ஸும் தனித்தனியாகக் கொடுக்கப்பட்டால், கிருமிகள், 
ஸ்ட்ரெப்டோமைசினை எதிர்க்கும் சத்தியை அடைகின்றன என் 

பதையும் இரண்டையும் ஒன்றாகச் சேர்த்துக் கொடுத்தால், 

இந்த எதிர்ப்புச் சத்தி எளிதில் உண்டாவதில்லை என்பதையும் 

படத்தின் மூலம் தெரிந்துகொள்ளலாம் (படம்--66), 

பல் சமயங்களில் (நோயின் புதிய மாறுதல்கள், . கேகய 

மாறுதல்கள்) இரத்தநாளம் வழியாக, பி. ஏ. எஸ், திரவம்; 

கொடுக்கப்படுகிறது. நிலையான 38% திரவமாக 250 மி.லி 
அளவில் கொடுக்கப்பட. வேண்டும். 

நோயாளியால் பி. ஏ. எஸ். ஐ. ஏற்றுக்கொள்ள இயலா 
விட்டால், 4-பென்சோ அமைடோ சலி9லிக் அமிலத்தின் 
கால்சியப் பகுதியான பீம்ஸ் (பென்சாசில்) உபயோகிக்கப்படு 
கிறது. அது தினமும் தண்ணீருடன். 10-74 இராமாக, 8-4 
வேளைகளில் கொடுக்கப்படுகிறது. பிம்ஸ் ee 
Pani by srs son wy th அதிகமாகப் பாதிப்பதில்லை,
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நிலைகள்: ' உ க ர ர ee 7 

, க்ஷயரோசத்தின் அதி தீவிர நிலையில் ஸ்ட்ரெப்டோமை 

தின் உபயோகிப்பது நல்லது. இவிர மிவியரி நோயிலும், மூளை 

உறை க்ஷய அழற்?ியிலும், நுரையீரல் அழற்சியின் போதும் 

ஸ்ட்ரரப்டோமைஏின் “திவாசிட்”, பி. ஏ. எஸ். போன்ற மூன்று 

மருந்துகளும், அல்லது ஸ்ட்ரெப்டோமைூன் பி, ஏ. எஸ். அல் 

லது ஸ்ட்ரெப்டோமைசின்-'இவாசிட்* போன்ற இரு மருந்து 

களும் கொடுக்கப்படலாம். ப ர ரு 

௩ முற்கூறிய முறையில்  இஇிச்சைகள் உடனடியாக ஆரம் 

பிக்சப்பட்டால், 90% கேசுகளில் நோய் பூரணமாகக் குண 

மடைகஇறது. நோயாளியின் நிலையைப் பொறுத்தும், நோய்க் 

குவியத்இன் அடிப்படை. வகையைப் பொறுத்தும், நோயின் 

இவிரத்தைப் பெறுத்தும். மருந்துகளின் கூட்டுச் சேர்க்கை 

தெரித்தெடுக்கப்பட வேண்டும். ஆசிரியர் சிலர் ஸ்ட்ரெப்டேர் 

மைன் பயங்கரமான மருந்தென எண்ணுடன்றனர். இது அதி 

இவிர மிலியரி 'க்ஷயத்திலும், மூளை உறையின் க்ஷய அழத 

யிலும் ஐசோறிகோடினிக் அமில ஹைட்ரசைடுகளுடன் கொடுக் 

சப்பட்டால் மிகுந்த பலனனிக்கும். க்ஷய சடுருவல்களின் — 

போதும், , இதைந்துபடும். ஊடுருவிகளின் போதும், புதிய இர: 

ணக்குழி. நைவுகளிலும் ல்ட்ரெப்டோமை$ினையும், தஇவரசிடை 

யும், தனித்தனியாகவோ, அல்லது கூட்டாகவோ. நோயாளி 

களுக்குக், கொடுத்தால், இறந்த பலன் அளிக்கும். இரணக்குழி



216 ..... எலும்புருக்கி நோம்: 

கள் அமுங்கி மூடிவிடுகன்றன. 80% எல்லாக் கேசுகளிலும் 

“தொடர்ச்சியான *வேதியிய சிகிச்சையால் புதிய இரணக்குழி . 

கள் மூடிவிடுகன்றன. நாட்பட்ட நார்ப்பொருளும் - இரணக் 

குழியும் கொண்ட க்ஷயமும், வரையறுக்கப்பட்ட கேசியக் குலி 

யங்களும் (உதாரணமாக டியூபாரகுலோமா) ஸ்ட்ரெப்டோமை 

சனால் அதிகமாகப் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இந்த வகை வியாதி 

கள், பி. ஏ. எஸ்.ஸும், ஐ. என். எச்.சும் கலந்த கூட்டு வேதிய 

ச௫ச்சையால், பெரிதும் பலன் பெறும். குறிப்பாக நார்ப்போருள் 

இரணக்குழி க்ஷ்யத்தில் திடீரென்று வியாதி அதிகமாவதைத் 

தடுக்கவும் தீர்க்கவும் மேற்கூறிய மருந்துகள் உபயோகமாக 

இருக்கும். ப 

குடல். நைவுகளில் ஸ்ட்ரெப்டோமைசினுடன் திவாசிடை 
டயும் சேர்த்துச் சிகிச்சை செய்தால், குடற்புண்கள் மறைவது 

டன், குடலின் சுரப்பும் அசைவுகளும் சரடைகின்றன. பி. ஏ. 

எஸ்.ஸுடன் சேர்ந்த ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் சிகிச்சை, மூச்சு 
மண்டலம், குரல் வளை, மூச்சுக் குழல், மூச்சுக்கிளைக்குழல், 
ஜனன நீரக உறுப்புகளின் நைவுகளில் பெரிதும் பலனளிக் 

கிறது. 9 

நிணநீர் முடிச்சுகளின் கேசிய நைவுகளில் ஸ்ட்ரெப்டோ 
மைசனும், இவாசிடும் போதிய பலன் அளிப்பதில்லை. ் 

கூட்டு வேதியிய சிகிச்சை, (ஸ்ட்ரெப்டோமைசினுடன் 
இவாசிட் அல்லது பி. ஏ, எஸ். எலும்பு, மூட்டுகளின் க்ஷ்ய 
நைவுகளில் பலனளிக்கிறது. இந்த மருந்துகள் தொடர்ச்சியாகக் 

கொடுக்கப்பட்டால், சிகிச்சையின் காலத்தைக் குறைக்க இய 

லாது. சிறப்பான சானட்டோரியங்களில் பொதுவான சிகிச்சை 
முறைகளால் கால்களில் முடக்கு விகாரங்கள். ஏற்படாமல் 

பூரணக்குணம் ஏற்பட வழி ஏற்பட்டது. 

புரையோடிய எலும்பு, மூட்டுகளின் க்ஷயத்தில் ஸ்ட்ரெப் 
டோமைசின் உபயோடுப்பது பெரிதும் நன்மையாய் அமை 

கிறது. 

அறுவைச் சிகிச்சையின்போது பி. ஏ. எஸ். ஸ்ட்ரெப்டோ 

மைசினின் கூட்டுச் சேர்க்கை மிகவும் முக்கியமானது. பாக் 
ofr எதிர்ச் சி௫ச்சை உருவானவுடன் மார்புக்கூட்டின் உள் 
ளும் வெளியும் செய்யப்படும் பல வகையான அறுவைச் சி௫ச்சை 
முறைகள் முன்னேற்றமடைய வழி ஏற்பட்டது. அறுவைச் 
சிகிச்சைக்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னரே வேதியிய 
சிகிச்சை ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். வேதியிய. சிகிச்சை என்ற
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குடையின் ஈழ் அறுவைச் ஈச்சை செய்யப்பட . வேண்டும். 
சானட்டோரியத்தில் உள்ள போதிய சுகாகார உணவு முறை 

களுடன் பாக்டீரிய .எதிர் மருந்துகளும் (ஸ்ட்ரெப்டோமைசின், 

.திவாிட்) அறுவைச் சிகிச்சைக்குப் பின்னர்த் தொடர்ந்து 

கொடுக்கப்பட. வேண்டுவது மிகவும் அவசியமாகும். 

இவிர க்ஷயத்துடன் கூடிய கர்ப்பப் பெண்டிரும், இத்த 

வேதியிய சிகிச்சை மருந்துகளைப் பெரிதும் ஏற்றுக்கொள்சின்றனர் 
என்பது தெளிவு. குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்னரும் பின்னரும். 
வேதியிய சிச்சை கட்டாயமாகச் செய்யப்பட வேண்டும்... 

அடிப்படை மருந்துகளுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கும் க்ஷய 

வகைகள் சமீப காலத்தில் கண்டுமிடிக்கப்பட்டிருப்பதால், பல 

புதிய மருந்துகளின் (எதியோனமைட் (டிரிகேடர்-1314), சைக் 
ளோசீரைன், ஈதாக்சைட்) கூட்டுச் சேர்க்கைகள் கொடுக்கப். 

பட வேண்டும். முதல் தர மருந்துகளுக்கு க்ஷயக்கிருமிகள் 

எதிர்ப்புத் தெரிவித்தால், இந்த முறையைப் பின் பற்ற வேண் 

டும், புதிய மருந்துகள், ஐசோறிகோடினிக் அமில ஹைட்ர 

சைடுகளுடன் சேர்த்துக்கொடுக்கப்படுவது மிகவும் நல்லது. 

க்ஷயத்தில், கூட்டு வேதியிய சிகுச்சைக்குச் ் 

சாதக, பாதக அமிசங்கள் ₹ 

(க). சாதகமான அம்சங்கள்: 

*. தீவிர நிலைகள்: 

(1) பொதுவான மிலியமி நோய்: மூன்று மருந்துகளின் 

- கூட்டு, ஸ்ட்ரெப்டோமைசன் தசை கசி மூலம் தினம் 7 கிரா 

மும், இவாஇட் 7-2 ௫. தினமும், அல்லது ட்யூபசிட் 0.45-0.6 

இனமும், பி. ஏ. எஸ். 78இராம்- இரண்டு அல்லது மூன்று மாதங் 

களுக்குப் பின்னர் 1-2 வரும அவனக்கு Ba Ae பி. ஏ. எஸ். 

_ அதே அளவில்... 

(2) மூளை உறை க்ஷய அழற்சி: - மேற்கூறியபடி 

(2) நுரையீரல் மிலியரி நோய்: ப். 

(4) கேகய நுரையீரல் . அழற்சி: we 

71. நுரையீரல், புரூராவின் நாட்பட்ட க்ஷய நிலைகள்: 

(1) நாட்பட்ட, இரத்த ஓட்ட வழிப்பரவிய நோய்: 

மூன்று மருந்துகளும் - திவாசிட்-டஸ்ட்ரெப்டோமைசின்-பி. 
ஏ. 

எஸ்.-இரண்டு. மூன்று மாதங்களுக்கு. பின், இரண்டு மருந்து 

கள்:-இவாூட்-“பி. ஏ. எஸ், டை.
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(2) கஷயத்தில் ஊடுருவல் வகை: முதலில் இரண்டு:அல் 

லது மூன்று மருந்துகள், பின்பு இரண்டு மருந்துகள்-- ஒரஙண்: 
டிற்கு-நுரையீரல் சிதையும். நிலை எற்படடால், 4-2 அண்டு 
களுக்கு. ப்பட், a gt 

(3) நார்ப்பொருள் -- இரணக்குழி ww: இரண்டு அல் 
லது மூன்று மருந்துகளுடன், அமுக்க aid அல்லது 
அறுவைச்கிச்சை. Mh gm 8 5 Wt ee «ag Bt 

(4) டியூபர்குபோமா: ' Ae நாள்களுக்கு ஐ. என். எச். ட் 
பி. ஏ. எஸ். பின்னர் வேதியிய எணச்னாக்குகடமின்கம். நுரை 
யீரல் அறுவைச்சிகிச்சை. 

(5) நீர் கொண்ட  புளூரா' அழற்சி: “9. ug tL? 0. 45 
0.6 க. அல்லது *தஇிவாசிட்” 7 க. தினமும் ஸ்ட்ரெப்டோ 
“மைன் 1 இ. இனமும்-இரண்டு மாதங்களுக்கு. பின்பு இவா௫ட்- 
பி. ஏ. எஸ். பலன் Bent sare ஹார்மோன் சிகிச்சை. 

ஏ. சி. டி. எச். அல்லது பிரிட்னிசோலேன் 7 மாதத்திற்கு-வேதி 
யிய சிகிச்சை 1 வருடத்திற்குக் குறையாமல். பட. 

113. நுரையீரல் தவிர்த்த மற்ற க்ஷயம்: ் 

(1) மூச்சு உறுப்புகளின் க்ஷயம் (குரல் வளை, மூச்சுக் 
கிளைக்குழல்): தசை ஊ? மூலம் ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் -. பி. ஏ. 

எஸ். அல்லது ஸ்ட்ரெப்டோமை௫கின்-திவாசட் தொடர்ந்து, 
காற்று மூலமாக ஸ்ட்ரெப்டோமைசினாவது , அரில்முிடாவது. 

(2) வமிற்று உறுப்புகளின் க்ஷயம்: ஸ்ட்ரெப்டோமைரன் 

திவாசிட். “பி' தொகுதி வைட்டமின்கள்-பல வைட்டமின்கள். 

(3) சிறுநீரக- ஜனன உறுப்பு க்ஷயம்: ஸ்ட்ரெப்டோ 
மைன் + Hara அல்லது பி, ஏ. எ்ஸ். தொடர்ச்சியாக. 

(4) எலும்பு, மூட்டுகளின் கவல்: ஸ்ட்ரெப்டோமைசன்-ட 

திவாசிட். இவா௫ிட் -0 பி. ஏ. எஸ். Goth che orm. 

(5) சரும க்ஷயம்: : 'ஸ்ட்ரெப்டோமைசன் இவா டட. 
இிவாசிட்ஏ,-- பி. எஸ். தொடர்ச்சியாக. 

14. அமுக்க முறைசிசிகிச்சையும்; அறுூவைச்சிகிச்சையும்? 
(1) செயற்கை முறை அுரையீரல் உறைக்காற்று: (நியூ 

மோதோராக்ஸ்) : ஆரம்பிப்பதற்கு : மூன்னர் . 2,4 மாதங் 
களுக்கு வேதியிய சிடிச்சை-பின்னர்த் தொடர்ந்து - “செயற்கை ் 
முறை அுரையீரல் உறைக்காற்று, 

ஆட்ட
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(2) நுரையீரல் அறுவைச்சிகிச்சை: அறுவைச் சிச்சைக்கு 

2,4 மாதங்களுக்கு முன்னரே. அழுலைக்குப்பின் யத் தொடர்ந்து 

ஒரு வருடத்திற்குக் குறையாமல். . 

(3) புஞூராவிற்கு வெளிப்புறமாக துரையீரல் உறைக் 

காற்று-கொராகேசபியாஸ்டி. அறுவைச் சிகிச்சைக்கு முன்னரும் 

பின்னரும் ஒரு வருடத்திற்குக் குறையாமல் மருந்துகள். 

- சூறிப்பு: முதல் தர மருந்துகளுக்கு பாக்டீரிய எதிர்ப்பு 
ஏற்பட்டால், இரண்டாந்தர மருந்துகளின் கூடட்டுள். சேர்க்கை 

் உபயோகிக்கப்பட வேண்டும். 

(8) பாதகமான அமிசங்கள்₹ 

(1) மருந்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத, தீராத நிலை- 

மருந்து ஐஜுரம்- இரத்த வெளிப்போக்கு நிலைகள்- சரும 

அழற்சி நரம்புத்தளர்ச்சி -ஹிஸ்டமின் எதிர்ப்பு மருந்துகளா 
லும் ஏ. சி. டி. எச், அலும் பாதிக்கப்படாத குணங்கள். . 

(8) வெள்ளணுக்கள் குறைந்த நிலை. : 

(3). அதிக இரத்த அமுக்கம் அது நீரகங்களின் வேலைத் 

திறமைக். குறைவு. 
(4) செவி சம்பந்தமான நரம்புகள் பாதிக்கப்பட்ட 

குன்மை. ஸ்ட்ரெப்டோமைகினுக்குப் பிறகு ஏற்படும் .. காது 

. திரந்தரமாகப் பாதிக்கப்பட்ட நிலை. 

சரும்த்தில் ஏற்படும் மாறுதல், நோயாளிகளுக்கு அதிக 

உணர்ச்சியூட்டுவதாய் இருக்கிறது. வேதியிய சிச்சையின்போது, 

மிசுவும் சவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். 

.. இரண்டு ஆண்டுகள் வரை வேதியிய சதிச்சை தொடர்ந்து 

நடைபெற வேண்டும். நோய் முதற்குவியத்தைப்: பொறுத்து, 

ச்சை எவ்வளவு காலம் நடைபெற வேண்டும் என்பது நிரு 

ணயம் செய்யப்பட வேண்டும். மேலும், அது தோயின் வயது, 

மற்ற அங்கங்கள் பாதிக்கப்பட்ட நிலை ஆகியவைகளையும் பொறுத் 

த்து. 

-சிகிச்சைத்திறழமை அறிகுறிகள் (இலட்சணங்கள்) 2 

7; க்ஷயக்கிருமிகள் வெளிப்படுவது நின்றுவிடல் (வளர்ச்சி 

மூறைகள் மூலம் நிருணயித்தல்). 

2. . நச்சு விளைவுகள் நின்றுவிடுதல்-- சாதாரண உடல் 

உஷ்ணநிலை இரத்தத்தின் மாறுதல்கள், சாதாரண திலை அடை 

கல்,
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3. நுரையீரலில் ஏற்பட்ட நோய்க்குறியியல் மாறுதல்கள் 
“மறைந்துவிடுகல், கடினமடைதல்-ஸ்திரநிலை அடைதல்-. நோய் 
மீண்டும் வாராமலிருத்தல்--எக்ஸ்-ரே . மூலமும் டேோ்மோகிராபி 

மூலமும் நிச்சயித்தல். . 

மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்பட்ட எக்ஸ்-ரே மருத்துவச் 
சோதனைகள் மூலம் நோய் ஸ்திர நிலை அடைந்தது தெரிந் 

_ தால், வேதியிய சி௫ச்சையை இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்குப் 
பின்னர் நிறுத்திவிடலாம். நோய் இதைந்துபடும் நிலையிலும், 
பொதுவாகப் பரவும் போதும் நீண்ட காலத்திற்குச் சிசிச்சை 
செய்யப்பட வேண்டும். செயல் முறையில், :.வேதியிய சி௫ச்சை 
பல ரூபங்களில் மாற்றிமாற்றிப் பிரயோடக்கப்பட வேண்டும். 
ஸ்ட்ரெப்டோமைசினும், திவாசிடும் கெண்ட சி௫ச்சை 2-3 
மாதங்கள் அளித்த பிறகும், திவாூடும், பி, ஏ. எஸ்.ஸும் 
கொடுக்கப்படலாம். மிகவும் சாதாரண நிலையிலுள்ள நோய் 
களில், ஸ்ட்ரெப்டோமை௫ன், தினமும் அல்லாமல், இரண்டு 
நாள்களுக்கு ஒரு தடவையோ, அன்றி வாரத்திற்கு இரு முறை 
யாகவோ கொடுக்கப்படலாம் என்பது அனுபவ பூர்வமாகத் 
தெரிகிறது. இத்துடன் மற்ற இரண்டாந்தர மருந்தான பி, ஏ, 
எஸ்.ஸும் கொடுக்கப்படலாம். இந்த மாதிரியான சிகிச்சை 
மிகவும் அபூர்வமாகவே: செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து இடை 
விடாது செய்யப்படும் ச௫ிச்சையே சாலச் சிறந்தது. 

ட... நோயின் ஆரம்பத்திலேயே இச்சை ஆரம்பிக்கப்பட் 
டால், நல்ல பலன்கள் கிடைக்கின்றன என்பது மிகவும் முக் 
"கியமான கருத்து. 8-3 மாதச். சிகிச்சைக்குப் பிறகு க்ஷயக் 
கிருமிகள் மருந்து எதிர்ப்புச் சத்தியைப் பெறுகின்றன. முன்னர்க் 
கூறியது போல, இரண்டாந்தர மருந்துகளுடன் சேர்ந்து கூட் 
டுச் சிகிச்சை செய்யப்பட்டால், மருந்து எதிர்ப்புச்சத்தி உண் 
டாவது அபூர்வமே. குறைந்த காலத்திற்கு முறையற்ற 
சிகிச்சை-அல்லது விட்டு விட்டுக் கையாளப்பட்ட ச௫ிச்சை- 
மருந்து எதிர்ப்புச் சத்தி உருவாக உதவி புரிகிறது. ஆரம்பத் 
திலிருந்தே கூட்டுச் சச்சை சிறந்தது: இரண்டாந்தர மருந்து 
களைப் பொறுத்துக்கொள்ள இயலாத நிலை ஏற்பட்டால், ஒரு 
மருந்து சிகிச்சை செய்யப்படலாம், 

வேதியிய சிகிச்சையின் குத்துவத்தைப் பற்றி 7897இல் 
டி. எஸ். ரோமனோவ்ஸ்கி வெளியிட்ட அறிக்கை, மருந்துகள் 
தெரிந்தெடுக்கும் போது ஞாபகத்தில் வைக்கப்பட வேண்டும்- 
அவர் கருத்துகளாவன: நோய்க்கிருமியின்மீது - உண்டாகும் 
குறிப்பான விளைவைப் பொறுத்தே மருந்தின். குணம் இருச்
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கிறது. நுண்ணிய ஜீவன்களின் நச்சு விளைவுகளைச் செயலற்றன 
வாக்குதல்; மனித உடலின் பாதுகாப்புச் சத்திசளை சளக்கு 
வித்தல்; மனிதனது நோய் சீரடையும் தன்மை வளருதல் 

போன்றவையாகும். ரோமனோவ்ஸ்டியின் கூற்றுப்படி, வேதி 

யிய சிகிச்சையால் நச்சு விளைவுகளால் செயலற்றுக் கிடந்த 
மனிதனின் எதிர்ப்புச் சத்தி, மீண்டும் ஊக்குவிக்கம்.. பெற்றுச் 

Rowe p ye ae . 

ட மருந்துகளின் பாக்டீரிய அழிப்புப் பலன்களைத் தவிர, 
வேதியிய சிகிச்சையின் (shu அமிசம் என்னவென்றால், 
மனிதனின் எதிர்ப்புச் சத்தி ஊக்குவிக்கப்படுவதே. 

வேதியிய” சிகிச்சையின் பக்க விளைவுகளும், அவைகளை 
அகற்றுதலும்: மருந்துகளால் நல்ல பலன் கஇிடைப்பதுந்தவிர, சில 
சமயங்களில் வேண்டாத பக்க விளைவுகளும் ஏற்படுகின்றன. இந்த 
விளைவுகள் பொதுவாக அதிகமாய் இருப்பதில்லை. வேதியிய 
சி௫ச்சையை நிறுத்திவிட்டால், இவை மறைந்துவிடுகின்றன. 
போதிய துணைச்சிசிச்சை முறைகளின் போதும் இவை மறைந்து 
விடுகின்றன. *திவாசிட்' அளவு மிகவும் அதிகமாகிவிட்டால், 
வெறுப்புணர்ச்சி, மயக்கம், வயிற்றில் வலி, நரம்பு அழற்சி 
உண்டாகின்றன. சல சமயங்களில் வேதியிய சிகிச்சைனயக் 

கைவிட. வேண்டி. வருகிறது. 

பல சமயங்களில் : இந்த விளைவுகள் நச்சு விளைவேறிய 

அலா்ஜித் தன்மையாய் இருக்கின்றன. இது ஐசோநிகோடினிக் 

அமில ஹைட்ரசைடுகளின் வளர்சிதை மாற்றத்தின் சில விளைவு 

களால் ஏற்படுகின்றது. டோன் அமிலங்கள், குறிப்பாக 

வைட்டமின் பிட (பிரிடாக்சின்) அதிகமாய்ச் சுரக்கிறது. இத்த 

நேரங்களில், பிட . கொடுக்கப்பட்டால், பக்க விளைவுகள் 

மறைந்துவிடுகின்றன. மருந்துகள் சரியான அளவில் கொடுக்கப் 

பட்டாலும் வேதியிய இ௫ிச்சை சரியாகக் கவனிக்கப்பட்டாலும் 

பக்ச விளைவுகளின் வெளிப்புறக்குணங்களைக் கவனத்திற்கொண்டு 

அதற்கு வேண்டிய சி௫ச்சை முறைகளைக் கையாண்டால், பக்க 

விளைவுகளை நீக்கிவிடலாம். 

வேதியிய மருந்துகள் கூட்டாகக் கொடுக்கப்படுவதால் 

(தனியாக அன்று) சில சமயங்களில் எந்த மருந்தின் விளைவு 

இது என்று கண்டுபிடிப்பது சிரமம் ஆகிவிடுசின்றது. அர்டி 

கேரியா அல்லது தட்டம்மை போன்ற FG மாறுதல்கள் 

உண்டாகும் அலர்ஜி எதிர் வினைகளும் சரம அழற்சி போன்ற
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நிலைகளும் தீராத அரிப்பும் கொண்ட சரும மாறுதல்களை ஆசி 

ரியர் தமது அனுபவத்தில் சண்டிருக்கிறார். பொதுவாக இந்த 

விளைவுகள் சிகிச்சை ஆரம்பிக்கப்பட்ட இரண்டாவது, அல்லது 
மூன்றாவது வாரத்தில் தோன்றுகின்றன. சில சமயங்களில் 
ஐசோறிகோடினிக்: அமில ஹைட்ரசைடுகள் . செலுத்தப்பட் 
“பால், இரத்த ஓட்டக்கசிவு ஏற்படுவது போன்ற. பல” er 

விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன. 

ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் கொடுக்கப்படும் போது நோயா 

ளிக்குச் ச௫ப்புத் தன்மையற்ற நிலை உண்டானால், உட்காதின் 
, உட்குழி சீர் கெட்டு, மயக்கம், தலை வலி, நிலையற்ற -தன்ளை 
போன்றவை உண்டாவதை நினைவிலே கொள்ள வேண்டும். 

தோற்ற அமைவு மாறும் போது வாந்தி உண்டாகச் சந்தர்ப் 

பம் உண்டாகிறது: 'டைஹைட்ரோ ஸ்ரெப்டோமைசின் உப 
யோகிக்கும் போது. காது -உறுப்புகளின் நிலையையும். மூளை மண் 
டல 8-ஆம் நரம்பு: பாதிக்கப்பட்டிருப்பதால் செவிடான நிலை 
உண்டாவதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். : டைஹைட் 
ரோ ஸ்ட்ரெப்டோமைசினோ அல்லது கானாமைசினோ . உப்யோ 
இக்கும் போது காது கேட்கும் சத்தியின் அளனவ்க். சோதனை 
கள் மூலம் தெரிந்துகொள்ள (வேண்டும். 

“தஇவாசிட்* உபயோ௫க்கும் போது' தன்னை மறந்த நிலை 
யும், eo நிலையும், இரத்த அமுக்கம் போன்ற வியாதி 

களின் போது ஏற்படும் மார்பு வலி போன்றவைகளும் உண்டா | 

இன்றன. இத்தகைய பக்கவிளைவுகள் வேதியிய சிகிச்சையை 
'நிறுத்திவிடுவதன் மூலம் இக்கப்படுகின் ஹன. அது :பலனளிக்கா 
விட்டால், ஹிஸ்டமின் எதிர்ப்பு மருந்துகள் உபயோிக்கப்பட் 

வேண்டும் ' (டிமெரால் 0.02—0.05 கராம் தினமும் இரண்டு 

வேளை). கால்சியம் உப்புகளை உபயோகிப்பதும் மிகவும் உப் 

யோகமாகும். அது தஇரவரூபத்திலோ (கால்சியம் குளோரைடு 

10.0:200.0, ஓரு தேக்கரண்டி, தினமும்- மூன்று, நான்கு 

வேளைகள்) அல்லது குளுகோனேட் ரூபத்திலோ கொடுக்கப்பட 

லாம். மிகவும் மோசமான கேசுகளில். காலதாமதம் செய்வது 
ஆபத்தாய் விளையும். அந்நேரங்களில், உடனே ஹார்மோன் 

ததிச்சை (ஏ. ௪. டி. எச். தசை மூலம் 10-20 யூனிட்டுகள் 

இனம் இரண்டு வேளை) உடனே பின் பற்றப்பட வேண்டும். 

அபூர்வமாக ஹார்மோன்கள் உபயோகிக்கும்போது வேதி 
யிய சிகிச்சையும் தொடர்ந்து செய்யப்பட வேண்டும். .இங்கு 

உணவில் நிரம்ப வைட்டமின்கள் இருக்க வேண்டும். வைட்ட 
மின்கள் கொடுக்கப்படும் போது மருத்துவர்கள் பின் காண் 

பவைசளை மனத்திற்கொள்ள வேண்டும்.
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் 8, போதிய அளவு அஸ்கார்பிக் : அமிலம் கொடுக்கப்பட 

"வேண்டும்: (0.25--0.45 இராம் ஒரு நாளில் இரண்டு தடவை- 
'வயது. வந்தவர்களுக்கு]. . ; 

5 2. ஸஷ்ட்ரெப்டோமைசின் . உபயோகிக்கும் போது பேண் 
'டோதெனிக். அமிலம். கொடுக்கப்பட வேண்டும். வைட்டமின் 

பின் ...ஒரு... பகுதியான: இது 400 .A. அளவில் உயிரின 
எதிர்ப்பு: மருந்துகளின் நச்சு .விளைவுகளைச் . சரி செய்யக் கொடுக் 
கப்பட வேண்டும்... et wes ie ட. 

. இ 3. இசோறிகோடினிக் ஆசிட் ஹைட்ரசைட்களின் உத்வி 
யால் வேதியிய' சிகிச்சை செய்யும் போது பிரிடாக்சினின் 
உதவியை (பி,) மனத்திற்கொள்ள வேண்டும். இது 50 மி. ௫. 
அளவில் தசை ஊசியாகவோ 0.08 க. அளவில் வாய் மூல 
மாகவோ, ஓரே நாளில் இரண்டு மூன்று வேளை கொடுக்கப்பட 
வேண்டும். இதன்: மூலம் பக்க விளைவுகள் குறைந்துவிடும். - 

ஸ்டீராய்டு .ஹார்மோன்களுடன் கூடிய , வேதியிய சிகிச்சை. 
வட. (ஏ. சி. டினச். கார்டிசோன்) 
பல சமயங்களில் தொடர்ச்சியான கூட்டு வேதியிய 

சி௫ச்சையிற்கூட எதிர் பார்த்த பலன் கிடைக்காமல் போய் 
விடுகிறது. sg .உடல். எதிர் . வினையின் தன்மையையும், 
உடல் நைவுகளையும். பொறுத்தே இருக்கிறது. பெரிதும் கடின 
மடைந்த... . மாறுதல்கள் கேசியச் சிதைவு, தல வெளியுறை 
கொண்ட. நிலை ..பூரணமடைந்த இரணக்குழிகள் போன்றவை 

வழக்கமான வேதியிய திச்சைக்கு அடி பணிவதில்லை. 

ட இத்தகைய சூழ்நிலைகளில் “சல .- 'ஹார்மோன்களையும் 

வேதியிய. இச்சையுடன். சோ்த்துக்கொண்டால், நிலைமை 

மாறிவிடும் என்பது , பரிசோதனைகள் மூலமும், மருத்துவ 
ஆராய்ச்சிகள் மூலமும் தெரிகிறது. எல்லோருக்கும் தெரிந்தபடி 

herd .கார்டெக்ஸின். ஸ்டீராய்டு , ஹார்மோன்கள் விரை 

வான: வளர்சிதை மாற்ற மாறுதல்களை உண்டாக்குகின்றன. 

அட்ரினல் கார்டெக்ஸை ஊக்குவித்து வளர்சிதை மாற்றத்தைக் 

"கட்டுப்படுத்தும் அட்ரினோகார்டிகோட்ரோபிக்ஹார்மோனுக்கும் 

[ஏ.ச.டி.எச்.) இது பொருந்தும், பிட்யூட்டரியின். முன் பாகத் 

இன் நீல நிறம் ஏற்கும் வெள்ளணுக்களில், ஏ.சி.டி.எச். என்ற 

பாலிபெப்டைட் இடைக்கிறது. ஆடு மாடுகள், பன்றிகள் 

இவைகளின் . பிட்யூட்டரிகளிலிருந்து சுத்தமான மருந்து செய் 

ய்ப்ப்டுறெது. 8-8. என்ற.ற13இல் அது எளிதில் நீரில் கரை 

BD Sl. 20-—30 யூனிட்டுகள் கொண்ட அலர்ந்த. பவுடராக



a4 ... எலும்புருக்கி நோய் 

வும், இரவமாகவும், ஏ.சி.டி.எச்.. கிடைக்கிறது. & முதல் 7 

- நாள் வயது உள்ள எலியின் தைமஸில் 50% எடை இழக்கச் 

செய்யும் குறைந்த அளவு ஏ.9.டி.எச்.ஐயே .நாம் ஒரு யூனிட்டு. , 

என்கிறோம். 70-20 யூனிட்டுகள், தினமும் இரண்டு. வேளை 

என்ற அளவில் இந்த மருந்து தசை ஊசி மூலம் செலுத்தப் 

படுகிறது. இதனுடன் சுட்டாயமாக ' எப்போதும் : வேதியிய 

சிகிச்சையும் (ஸ்ட்ரெப்டோமைசின், திவாசிட், பி.எ.எஸ்ஸும்) 

கொடுக்கப்படுகன்றன. க்ஷய நைவுகளின்மீது ஏற்படும் ஹார் 
மோன்களின் எதிர்மறை : விளைவுகளை மருந்துகள் மாற்று. 

கின்றன. பாதிக்கப்பட்ட இடத்திலுள்ள திசுக்களின் ஊடுருவும் 

தன்மை பாதிக்கப்படுவதால், பாக்டீரியா எதிர்ப்புப் பொருள்: 

களின் விளைவுகள் அதிசரிக்கின்றன . 

அட்ரினே கார்டெக்ஸை ஊக்குவிக்கும் முறையில் புரதம், 
மாவுப் :பொருள், கொழுப்புப் பொருள் போன்றவைகளின் 
வளர்சிதை மாற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதில் பங்கு கொள்ளும் 
குளஞுகோ கார்டிகாய்ட் போன்ற கார்டிகோஸ்டீராய்டு ஹார் 
மோன்கள், இரத்தத்தில் வெளியிடப்படுகின் றன . இவைகளையே 
கார்டிகோஸ்டீரான், ஹைட்ரோ கார்டிசோன், கார்டிசோன் 
என்கிறோம். ட 

வளர்சிதை மாற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்தும். சத்தி வாய்ந்த 
அட்ரினோ கார்டிகல் ஹார்மோன்களை மத்திய மூளை, ஹைபோ 
குலாமஸ் பிட்யூட்டரி போன்ற அடிப்படை வளர்சிதை மாற் 
றக் கேந்திரங்கள் கட்டுப்படுத்துகின்றன. நுரையீரல் க்ஷயத் .. 
இன் மிக மோசமான நிலையில் ஏ.௫.டி.எச்.இலிருந்து ஒரு 

, பலனும் எதிர்பார்க்க இயலாது. அட்ரினல் கார்டக்ஸின் பணி 
சீராய் இருக்கிறது எனத் தெரிந்தால்தான், ஏ.௫.டி.எச். 
கொடுக்கப்பட. வேண்டும் என்பதை நினைவிற்கொள்ள வேண்டும். 

இதை 'தார்ன் சோதனை” மூலம் நிருணயம் செய்யலாம். 

இந்தச் சோதனையில் தசை. ஊசி மூலம் . ஏ.ச.டி.எச். 

25 மூனிட்டுகள் கொடுக்கப்படுகின்றன. இதற்கு முன்னரும் 
பின்னரும் & மணி நேர இடை. வெளியில் டஉங்கரின் முறைப் 
படி இயோசினோபில் செல்கள் எண்ணப்படுகின்றன. இயோ 
னோேபில்களின் எண்ணிக்கை 50% குறைந்தால், சோதனை 
பாசிட்டிவ் என்பது பொருள். இந்தச் சமயத்தில் ஹார்மோன் 
கள் கொடுத்தல் உபயோகமாக இருக்கும். .' 

Big are. தொடர்ந்து கொடுக்கப்பட்டால், அட்ரினல் 
சுரப்பி அதிக அளவில் வளர்ச்கயெடையும். ஓன்று அல்லது
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இரண்டு மாதங்களுக்கு ஏ.9.டி.எச். சி௫ச்சை கொடுக்கப்பட 

வேண்டும். சல சமயங்களில் கார்டிசோன் Papen அபூர்வ 

மாகப் பின் பற்றப்படலாம். 

என். ஏ. ஷ்மெல்யோவ் கூற்றுப்படி, ஏ.சி.டி.எச். உப 

யோடிப்பதும் சில சமயங்களில் கார்டிசோன் உப்யோடப்பதும் 

கேசிய நுரையீரல் அழற்சியிலும் மிகவும் பரவிய கடுருவல் 

நுரையீரல் மாற்றங்களிலும் மிகவும் அவசியமாகும். 

இணைப்புத்... திசுக்கள், மயிரிழைத் தந்துகெளினுடைய 

ஊடுருவும் தன்மை குறைந்துவிடுவதால், திரவத்துடன் கூடிய 
புளுரா அழற்சியில் ஏ.சி.டி.எச். சாதகமாகப் பணி புரிகிறது 

என்பது தெரிகிறது. (அழற்சி --- எதிர்ப்: பலன்) (எப்.வி. 

ஷெபனோவ்) மூளை: உறை க்ஷ்ய அழற்சியிலும்: ஹார்மோன் 

ததஇிச்சை பலனளிக்கிறது என்பதும் தெரிகிறது. 

Ca Gulu சிகிச்சையின் போது உருவாகும் “தாங்க இய 
லாத மருந்து விளைவுகளுக்கு ஏ. ச.டி.எச். நல்ல பலன் அளிக் 
கிறது. ஹார்மோன்களுடன் சிசிச்சை செய்யப்பட்டால், வேதி 

Wu  சடிச்சை பல நாள்களுக்குதக் தொடர்ந்து செய்யப்பட. . 
லாம். : . 

எனினும், ஹார்மோன்கள், மிகவும் சவனமாகத் தெரிந் 
தெடுக்கப்பட்டுக் கொடுக்கப்பட வேண்டும். அட்ரினல் கார் 

டெக்ஸின் பணிகள் நன்கு கணிக்கப்பட வேண்டுவது மிகவும் 
அவசியமாகும். இந்தச் சிிச்சையின் போது இரத்த அமுக்கம் 
குறைவதும், அபூர்வமாக மயங்கி விழுவதும் ஏற்படும் என்பதை 
மனத்திற்கொள்ள வேண்டும். 

வழக்கமாக : உபயோகிக்கப்படும் ஏ.சி.டி.எச்.ஐ.த் தவிர 

மிகவும் அதிக நேரம் வினை புரியும் ஏ.சி.டி.எச். சிங்க்-பாஸ் 

பேட் என்ற மருந்தும் இப்போது கிடைக்கிறது. இதன் ஒரு 

௧௭9, ஏ.ச.டி.எச்சின் மூன்று நான்கு களசிகளுக்குச் சமமாகும் 

(எம்.டி. , மோஷ்கோவ்ஸ்ச.) 

பிரெட்னி சோலோன் (டெல்டா... ஹைட்ரோ கார்டி 

சோன்) கார்டிசோன் (77 -ஹைட்ரே-1 7-ஆக்ஸி கார்டி 

கோஸ்டீரான்-21. அடேட்டு) இவைகளைத் திரவம் கொண்ட 

புளுரா அழற்சி போன்ற, அதாவது, எந்தெந்த இடங்களில் 

ஏ.9.டி.எச். உபயோகிக்கலாமோ, அங்கெல்லாம், கவனத் 

துடன் உபயோகிக்கலாம். சில சமயங்களில் இவை கொடுக்கப் 

படும் போது நோய் அதிகமாகிறது. தசை. ஊ௫ிக்காக, கோர்டி. 

எ,'நோ..-.-15
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சோன் ஒரு மி.லி.க்கு 85 மி. கராம் அளவில் பாட்டில்களில் 

இடைக்கின்றது.. இனந்தோறும் கொடுக்கப்பட வேண்டிய அளவு 

25 முதல் 100 மி. கி. வரை, ட். 

பிரிட்னவிசோலோன் 5 மி. இ, அளவில் மா.த்திரையாகக் 

இடைக்கறது. இது 85 மி. க. கார்டிசோனுக்குச் சமம். 

திவாசிடு தடுப்பு முறை 2 -வேதியிய சிகிச்சையில் 
ஏற்பட்ட மருத்துவ அனுபவம் மூலமும், பலத்த 
பரிசோதனை ஆராய்ச்சி மூலமும் கிடைத்த: அனு 
பவத்தின்: மூலமும் வேதியிய சிகிச்சைத் தடுப்பு . முறை 
என்னும் பிரச்சினை எழுகிறது. இது பி.ளி.ஜி. மூலம் நடத்தப் 
படும் தடுப்பு : முறையினின்றும் மாறுபட்டது.. சோவியத்து 
"யூனியன் மருத்துவக்கலைக் குழுவின் க்ஷயப் பகுதியினரின் 

மாநாட்டின் போது இத்தகைய வேதியிய சிச்சைத் : தடுப்பு 
முறைக்கு ஒரு திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இதன். , மூலம் 
இத்தகைய. சிகிச்சை, டியூபர்குலின் “பாசிட்டிவ்! குழந்தை 

களுக்கும், க்ஷயக் : இருமிகள் வெளியிட்டுக்கொண்டிருக்கும் 
நோயாளிகளுடன் பழகுபவர்களுக்கும் மாத்திரமே கொடுக்கப் 

படுகிறது. இதில் 'திவாசிடு இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்குக் 
கொடுக்கப்பட வேண்டும்.



14. நியூமோ தோராக்ஸ் 

(செயற்கை முறை - நூரையீரல் உறைக்காற்று) 

வயிற்று உறுப்பு உறையில் காற்று: 

1888இல் பார்லானியால் நியூமோதோராக்ஸ் பற்றி 
விவரிக்கப்பட்டது. 7972இல் ரஷ்யாவில் ஏ. என். ரூபலும், 
ஏ. ஓய். ஸ்டெர்ன்பா்க்கும் இந்த .முறையை நடைமுறையில் 
செயலாற்ற வழி வகுத்தனர். . 

நுரையீரல் : க்ஷயத்தின் போது நுரையீரல் சீரடையப் 
“போதிய வசதி வாய்ப்புக்கான நல்ல சூழ்நிலைகளை உருவாக்கு 
வதே நியூமோதோராக்ஸ் முறையின் நோக்கமாகும். நுரை 
பரீரல் உறையினுள் காற்றுச் செலுத்துவதன் மூலம் (நியூமோ 
தோராக்ஸ்), 1. சுவாசிக்கும் போது ஏற்படும் அளவுகள் 
குறைந்து, நுரையீரல் ஓய்வு நிலையை அடைகிறது. 

2. நுரையீரலில் அது விரிவதால் ஏற்படும் அதிர்ச்சி 

யைக் குறைக்கிறது.- இதன் மூலம் விளையும் நுரையீரல் அமுக் 

கத்தால் நிணநீர் நாள ஓட்டம் தேங்கிய நிலை அடைகிறது. 

இந்தச் . சூழ்நிலைகளில் நுண்கிருமிகள் பரவுவது ஓரளவு தடை 

படுகிறது. .. இணைப்புத் இசுக்கள். உருவாவது : வளர்ச்சியடை 

இறது, . அமுக்கப்பட்ட நுரையீரலில் .நுரையீரல் சீரடைய வழி 

உண்டாகிறது. அழற்சி விளைவுகள் மாற்றமடைந்து, வளரும் 

அறிகுறிகள் தோன்றிப் பழைய நைவுகளின் இடத்தில் கடின 

. மடைந்த பொருள்கள் தோன்றி, மாற்றம் உண்டாகின்றது. 

நுரையீரலில் நியூமோதோராக்ஸின் போதும் பின்னரும் மாற்ற 

மடையக் கூடிய மாறுதல் உருவாகி, க்ஷயக் குனியங்களே 

மாற்றமடையும் நிலையைப் பெற இயனும் எஃ்கடே ட்டுக் குனியங் 

கள் இடக்கப்படுவதசல்,... ராத க்ஷய இரணக்குழிகளும் அழுங்கி 

மூடப்படுகின்றன... . வேதியிய சிதச்சையுடன் செய்யப்பட்ட 

செயற்கை முறை நுரையீரல் உறைக்காற்றினால் சாதகமான 

. முடிவுகள் ஏற்படுகின்றன. செயற்கை முறை. தியூமோதோ 

.ஜரக்ஸ் கையாளப்பட்ட இரண்டு . மூன்று ஆண்டுகளுக்குப்
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பின்னார், பாதிக்கப்படாத நுரையீரலின் பகுதிகள், தங்களது 

முந்திய சாதாரண நிலையை அடை.இன்றன என்பது குறிப் 

பிடத்தக்கது. செயற்கை முறை நியூமோதோராக்ஸை 4-5 

வருடங்கள் பின் பற்றினால், நுரையீரலின் விரிந்து கருங்கும் 

தன்மை மறைந்து, புஞரா (விறைப்பான, உறுதியான நியூ, 

மோதோராக்ஸ்) கடினமடைகிறது. ் 

இந்தச் : இ௫ிச்சை. முறையின் முக்கியமான. குணங்களுள் 

ஒன்று என்னவென்றால், 'நுரையீரல் அமுக்கத்தால் பாதிக்கம் 

படாத பகுதிகளில் ஏற்படும் மாறுதல்கள் முத்திய நிலையை 

அடையும் தன்மையே. 

சென்ற. 70 ஆண்டுகளாகக் கையாளப்பட்டு வரும். 

செயற்கை முறை நியூமோதோராக்ஸ் சிகிச்சையின் முடிவுகள் 

மிகவும் 'சறப்பு வாய்ந்தனவாகக் கருதப்பட வேண்டும். சரீ 

யான மூறையில் கையாளப்பட்டிருத்தால், பாதிக்கு மேற்பட்ட 

கேசுகள் நன்றாகப் பூரண குணமடைந்து, மறு சீரமைப்பு 

அடைந்து, பயன் பெற்று வாழ்கிறார்கள் எனத் துணிந்து 
கூறலாம். ஆரியர் இலர், நியூமோதோராக்ஸால் பலன் 

பெற்றவர் தொகை 60.-₹0%க்கு மேலாக இருக்கும் என: 

தம்புசின்றனர். 

. இப்போது க்ஷய எ.திர்ப்புச் சிகிச்சையில் வேதியிய 
சிகிச்சை ஒரு முக்கியமான மூறையாய் இருக்கும் . போது 
செயற்கை முறை நியூமோதோராக்ஸ் பிரயோகிக்கப்பட. 
வேண்டிய சூழ்நிலைகள் மிகச் சுருக்கமே. எனினும், சோவியத்தூ 
விஞ்ஞானிகள் வெளி நாட்டிலுள்ள தங்களுடைய மற்றச் FH 
விஞ்ஞானிகளைப் போல அல்லாமல், செயற்கை முறை நியூமோ 

தோராக்ஸ் இன்னும் உபயோகிக்கப்படலாம். எனக் கருதூ 
கின்றனர். எனினும், அது பாக்டீரிய எதிர்ப்புச் சிகிச்சைக்கு, 
இணையாகாது. க்ஷய மருத்துவ நிபுணர் எல்லோருமே செயற்கை 
மூறை நியூமோதோராக்ஸைப் பற்றிய செயல் முறை விவரங் 

களையும், தத்துவம். பற்றிய விவரங்களையும் கட்டாயம் பூரண 

மாகத் தெரிந்திருக்க வேண்டும். 

செயற்கை முறை நியூமோதோராக்ஸாக்குச் 
சாதக பாதக அம்சங்கள் ் 

வேதியிய ச௫ச்சை போதிய பலனளிக்காத. இரணக் குழி 
க்ஷய நோயில் . மற்றச் சிகிச்சை முறைகள் பலனளிக்காத. 
போது செயற்கை முறை நியூமோதோராக்ஸ் ஒரு பக்கத்தில் 
யின் பற்றப்படலாம். தோயின் ஜுர நிலைமையும், நுரையீரலின்:
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அழற்சி நிலைகளும் ஓரளவு சீரடைந்த பிறகு செயற்கை முறை 

நியூமோதோராக்ஸ் அனுஷ்டிக்கப்படலாம். . இதனால் காய்ச்சல் 

இருக்கும். போது நியூமோதோராக்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது என்பது 

கருத்தன்று (உதாரணம்: இருமலில் இரத்தம்). க்ஷய நோயின் 
முதல் நிலையிலும், செயற்கை முறை நியூமோதோராக்ஸ் பின் 

பற்றப்படலாம். ஆனால், அது பெரும்பாலும் இரண்டாந்தர 

நிலையிலேயே கையாளப்படுகிறது. ள் 

செயற்சை முறை நியூமோதோராக்ஸ் &ழ்க்காணும் நிலை 

களில் பின் பற்றப்படலாம்; 

செயற்கை முறை நியூமோதோராக்ஸ் கீழ்க்காணும் சூழ்நிலைகளில் 

க கொடுக்கப்படக் கூடாது: 

(1) ஊடுருவல் தன்மை கொண்டனவும், எக்ஸ்-ரே 

மூலமும் பரிசோதனைகள் மூலமும் உருப்பெருக்கியின் மூலமும் 

நிருணயிக்கப்பட்ட சிதைந்து போன வெளித்தோற்றங்களுடன் 

கூடியவுமான புதிய கேசுகளுக்கு -- வேதியிய சிகிச்சையால் 

பயன் பெரறுதது. ் 

(2) இிதைந்துபட்டு, குறைந்த அளவு பரவிய நிலை: 

(3) இரணக்குழிகளுடன் கூடிய றைவுகள். 

(4) இருமலில் இரத்தம் வரும் போது, இரத்தம் வெளி 

வரும் ஆரம்ப இடம் தெரிந்தால், அவசர முறையாக நியூமோ 
. தோராக்ஸ் கொடுக்கலாம். 

இரு புறமும் செயற்கை முறை நியூமோதோராக்ஸ் ௨௧ 

யோடப்பது என்ற தத்துவம், | இப்போது --- அதுவும் வேதி ' 

யிய இச்சை பலனளிக்க ஆரம்பித்ததும் -- பெரும்பாலும் 

கைவிடப்பட்டிருக்கிறது. செயற்கை முறை நியூமோதோராக்ஸ் 

இச்சை நடைபெறும் போது மற்ற நுரையீரலில் வியாதி 

அதிகமானால், கூட்டு வேதியிய தஇி௫ச்சை மூலம் அதைச் சீர் 

செய்யலாம். ் 

் செயற்கை முறை நியூமோதோராக்ஸின் உபயோகத்தை 

திருணயிக்கும் போது நுரையீரலின் புணி புரியும் தன்மையை 

நரம் மனத்திற்கொள்ள வேண்டும். இரு புற நியூமோதோ 

ஏாகிஸளின் போது நுரையீரல் அமுக்கப்படுவது ஒரு புற நியூ 

மோதோராக்ஸைவிடக் குறைவாய் இருக்கிறது என்பதையும் 

. உட்செலுத்தப்பட்ட காற்றுச் சக்ரெ,த்திலேயே கிரகிக்கப்படு 

இறது என்பதையும் நினைவிற்கொள்ள "வேண்டும்.
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(1) மார்புக்கூடு விகாரத்துடன் கூடி நார்ப்பொருள் 

இரணக்குமி கொண்ட நைவுகளிலும், - நுரையீரல் சுருங்கிய 

நிலையிலும் பல தரப்பட்ட இருதய இரத்த நாள வேலை 

இறமை குறைந்த நிலையின் போதும். 

- 18). புளூராவிற்குக் . கழ் அமைந்துள்ள இரணக்குழிகள் 

(2) அதிதீவிரக் கேசிய நுரையீரல் seb — apie 

நோய்: பரவிய தன்மை 

(4) க்ஷய நோம் பொதுவாகப் பரவிய நில் மத்த. 

உறுப்புகளில் .மெடாஸ்டேசுகள் -- (சிறு குடல், சிறுநீரகங்கள், 

குரல் வளை, இரணப் புண்களுடீன் கழகு மூச்சக்கிளைக்குழல் 

நைவுகள்.) 

(5) அளவு கடந்த மெலிந்த நிலை 

இல சமயங்களில், முந்திய வேஇயிய. இச்சையால் 

நோய்க்குறியியல் மாறுதல்கள் பெரிதும். சீரடைந்த பின், 

செயற்கை முறை நியூமோதோராக்ஸ் கைக்கொள்ளப்படலாம். 

எனினும், அது முழுச்சுகத்தை அளிப்பதில்லை. நுரையீரல் 

அமுக்கத்திற்குச் றந்த சாதகமான சூழ்நிலைகளை உருவாக்கு 

கிறது என்பது மாத்திரமே உண்மை. 

செயற்கை முறை நியூமோதோராக்ஸ் கருவியும் முறையும்: 

ஒரு சிறிய ஊட மூலம் மார்புச் சுவரில் ஒரு சிறு 

துவாரம் செய்து, புளுரா அறைக்குள் காற்றுச் செலுத்துவதே 
செயற்கை. முறை நியூமோதோராக்ஸின் அடிப்படையாகும். 

இதன் மூலம் மூடப்பட்ட ஓரு நியூமோதோராக்ஸ் ௨௬ 
வாகிறது. உள்ளிருக்கும் காற்றின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துவது 

எளிது என்பதே மூடப்பட்ட நியூமோதோராக்ஸின் இறப்புக் 
குணமாகும். 'இணைப்புள்ள நாளங்கள் என்ற தத்துவத்தை 

அடிப்படையாகக் கொண்டே புஞரா அறைக்குள் காற்றுச் 

செலுத்தப்படுகிறது. ரிச்சர்ட்சன் பீச்சாங்குழல் உதவியால் 

காற்றை உட்செலுத்துவதன் மூலமும் அல்லது அதிலுள்ள 

உருண்டையான கண்ணாடிப் பாத்திரத்தை ஓர் உயரத்தில் 

வைப்பதன் மூலமும், புளுரான அறைக்குள்: உள்ள அமுக், 

கத்தை அதிகமாக்கலாம். இவைகளெல்லாம் கண்டோர்க்இ* 

விசோகியிகோரி, காக்கசேவ், ஹீபெட்ச் என்பவர்களால் நிரு 
ணயிக்கப்பட்ட மாதிரிசகாப் பொறுத்தவை. இந்த உபகரணங்் 
களில் நுரையீரலின் விரிந்து சுருங்கும் தன்மையைப் பொறுத்தே 
காற்று முதலில் .இழுச்கப்படுகிறது. காற்றை .உட்செலுத்து
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வதற்கு. மாத்திரமன்றி, . இத்தக். கருவிகளால், காற்றை... வெளி 

இழுக்கவும் இயலும். உதாரணம்: தானாகவே நிகழ்ந்த நியூ 
மோதோராக்ஸ். . ட 

- உபயோடப்பதற்கு ' முன்னர்த் இச்சுவாலையில் காட்டப் 
பட்ட . ஒரு பிரத்தியேகமான பிளாட்டின ஊசியை உபயோகிக் 
கிரோம். ் உ 

மாதத்திற்கு... ஒரு முறையாவது முமுக்கருவியும் சுத்தம் 
செய்யப்பட. -வேண்டும்.. இதற்கு 4.5% கார்பாலிக்கு அமிலத் 
இரவத்தை . உபயோகிக்கலாம். ஹைட்ராலிக் அளவுக் கருவியும். 
ஸ்டெ்ன்பர்க் மாதிரியான பஞ்சு-கம்பளி வடிகட்டிகளும் 
இதற்குத் தேவையான் மற்றைய உபகரணங்கள். இந்த வடி. 

கட்டிகள்,” புளஞரா அறைக்குள். செலுத்தப்படும் காற்றைச் 

சுத்தம் செய்கின்றன (படம் - 67). ட்ட “sam ous 

    
BL படம் -- 67. ் 

செயற்கை முறை நியூமோதோராக்ளிற்கு ஏற்பட்ட குருவி 

(இராஸ்னோவார்டிட்டில் உருவான குருவி)
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முருலில் காற்றைச் செலுத்துவதும் அதைப் பாதுகாப்பதும் : 

செயற்கை முறை நியூமோதோராக்ஸ், சுத்தமான அறு 

வைச் சி௫ச்சை அறையில் வைத்துக் கையாளப்பட வேண்டும். 

நோயாளி அசையக்கூடாது என்ற சூழ்நிலையில் இருந்தால், 

(இருமலில் இரத்தல் வரும் போது) படுக்கையில் இருக்கும் : 

போதே, நியூமோதோராக்ஸ் சிகிச்சை செய்யப்படலாம். 

இதுவும் மிகவும் சுத்தமான முறையிலேயே செய்யப்பட 

வேண்டும். முதல் நியூமோதோராக்ஸ் சிகிச்சை. மருத்துவமனை 

- மிலேயே செய்யப்பட வேண்டும். இதற்கு 17 மணி நேரம் 

முத்தி 0.08... கோடீன் பாஸ்பேட் பவுடர் கொடுக்கப்பட 

(வேண்டும். - : 7 

முதலில் நோயாளி அறுவைச் சிகிச்சை மேஜையில் 

இடத்தப்பட வேண்டும். அக்குளின் மத்திக் கோட்டில் முதல் 

துவாரம் செய்யப்படுகிறது. நோயாளி தனது . நோயற்ற 

பகுதியில் படுத்து நன்றாக நிமிர்த்து இருக்க வேண்டும். இதன் 
மூலம் விலா எலும்புகளின் இடைப்பகுதி நன்றாக விரிந்திரு௪ 

கும். மீடியாஸ்டைனம் நல்ல நிலையில் இருந்தால், நோயாளி 

மல்லாந்து கிடக்கும் நிலையிலேயே இருக்கலாம். துவாரம் 

செய்யப்பட வேண்டிய இடம், எக்ஸ்-ரேப் படங்களின் உதவி 

யால் முன்னரே நிருணயிக்கப்பட வேண்டும். துவாரம் செய்யப் 

பட வேண்டிய இடத்தில் ஐயோடின் தடவப்படுகிறது. FG 

மத்தின் மூலம் மிகவும் கவனத்துடன் துவாரம் செய்யப்பட 

வேண்டும். புளுராப் பகுதி வந்தவுடன் அளவைக் கருவி, ஊச 

லாட்டத்தைக் காட்டுகிறது. ஊசலாட்டம் மிகவும் 'நிச்சய 
மாய் இருந்தால் (--72 முதல் --7 மி.மீ.) புளுரா அறை, காற்றுக் 

கொண்ட உருளையுட்ன் இணைக்கப்படுகிறது. முதலிற் காற்றுத் 

தானாகவே செல்கிறது. பின்னர்ச் சிறிது நிர்ப்பந்தத்துடன் 

200 முதல் 400 க.செ.மீ. காற்றுச் செலுத்தப்படுகிறது. 

ஓவ்வொரு 50-- 100 ௧.செ.மீ. காற்றிற்குப் பிறகும் 

அளவை மானியின் ஊசசலாட்டங்கள் சறி பார்க்கப்படுகின்றன. 

புளுரா அறை, நோயால் பாதிக்கப்படாமல் இருந்தால், 
காற்றுச் செலுத்துவது மிகவும் சுலபமாகும். சிக்கலுள்ள கேசு 
களில் தனியான முறைகள் கையாளப்பட வேண்டும். (அட்ட. 
வணை--2). அகசலாட்டம் இட்டவட்டமாக இல்லையேல், ஒரு 
மி.வி. சாற்றுக்கூட அனுமதிக்கப்படக்கூடாது. இந்த அடிப் 
படை முறைகளால், "காற்றின் மூலம் குருதிக் குழாயடைப்பு”ப் 

போன்ற நிலைகள் அபூர்வமாக நிகழ்வதாக இருந்தாலும் தடுக் 
குப்படலாம்.
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முதலில் 200---.200 மி.லி. காற்றுச் செலுத்தப்பட 

லாம். இரண்டாவது நாள் இதே அளவு செலுத்தப்படலாம். 
பின்னார் இரண்டு மூன்று நாள்களுக்கு ஓரு முறை காற்றுச் 
-செலுத்தப்படலாம். இறுதியில் மற்றச் சூழ்நிலைகளைப் பொறுத்து 

30 நாள்களுக்கு ஒரு முறை காற்றுச் செலுத்தப்பட வேண்டும். 

பொதுவாகச் செயற்கை மூறை நியூமோதோராக்ஸ் எதிர் 
மறை அமுக்கத்தில் கையாளப்பட. வேண்டும். புளுரா அறையின் 
காற்றுக் குறிப்பிட்ட ஒரு நிலையை அடைந்தவுடன் அதே நிலை 
'பேணப்பட. வேண்டும். 

_ காற்றுச் செலுத்தும் போதும் பேணப்படும் போதும் gas 
சிக்கல்கள்: செயற்கை முறை நியூமோதோராக்ஸின் போது அதி 
.சீக்கிரமாகவோ அல்லது காலம் தாழ்த்தோ சிக்கல்கள் Bow 

லாம். அதற்கான அறிகுறிகளாவன: 

(1) ஊசியை அகற்றிய பிறகும் வலி 

(4) நுரையீரல். ௪ளசியால்.: குத்தப்பட்டு நிகழ்ந்த . நியூ 

'மோதோராரக்ஸ். 

(3) சருமத்திற்கடியிலும் மீடியாஸ்டைனத்திலும் காற்றுப் 

புகுந்த நிலை 

(4) காற்றுப் புகுந்து இரத்த நாளம் அடைந்த நிலை 
(5) நீர் கொண்ட புளூரா அழற்சி 

(6) அரைகுறையாக அமுக்கப்பட்ட நுரையீரலும், 

மீண்டும் விரிந்த நிலையும். ் 

(7) மூச்சு மண்டல, இரத்த ஓட்ட மண்டலங்களின் 

பணி. :சீர் கெட்ட நிலை. 

புளஞுரா அழற்சியின் ஒட்டிய நிலையில் நியூமோதோராக் 

ஸின் போது துவாரமிடும்போது. வலி ஏற்படுவது போன்த 

உணர்ச்சி அதிகமாகிறது. இந்த வலி விரைவில் மறைந்து 

விடுறது. கோடீன் 0.02 கஇரைன்கள் அளவில் இரண்டு 

மூன்று தடவை கொடுக்கப்பட்டால், வலி நிவாரணமடை 

கிறது. | 

சில தகமங்களில் உட்செலுத்தப்பட்ட காற்றின் அளவை 

அிடக் காற்றுப் பையின் அளவு அதிகமாய் இருந்தால், வலி 

உண்டாகிறது. இத்தசைய நிலை. தானாகவே நிகழும் நீயூமோ



234 எலும்புருக்கி நோம் 

தோராக்ஸிலே அதிகமாய் நிகழ்ந்தாலும், இது நுரையீரலின்” 
விரிந்து சுருங்கும் தன்மையையும் பொறுத்திருக்கின்றது 
(எப். ஏ. மிகைலோவ் முதலியோர்). நுரையீரல் உறையைத். 
துவாரமிடும் போதும் ஊ௫ியால் ஏற்படும் காயத்தின் போதும்: 
வலி : உணர்ச்? உண்டாகிறது. காற்று உட்செலுத்தப்படும்- 
போது ஒட்டுப் பொருள்கள் விரிவதால் வலியும், சில சமயங்: 
களில் காய்ச்சலும் உண்டாகலாம். காயத்தின் மூலம் நுரை 
யீரல் உறைக்குள் காற்றுச் சென்றால், அப்போது நுரையீரல்: 
சேதமடையாமல் ' இருந்தால், பொதுவாக ஒரு” சிக்கலும்: 
நிகழ்வதில்லை. சல சமயங்களில் அபூர்வ்மாகப் புஞ்ரா பாதிக்: 
கப்பட்டுச். -சீழ். கலந்த. .புளுரா-.. அசிம் RBs பலத்த. 
சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். + 

  

சா 
Pel gt 

எதிர்மறை அமுக்கத்தில் நவீன் மலறைகளின்பம், BT Dye 
செலுத்தப்படுவதால், சருமத்திற்கடியில்' காற்றுப்புகும் நிலை: 
மிகவும் அபூர்வமாகவே ஏற்படுகிறது. நேர்முறை அமுக்கத்தில் 
நியூமோதோராக்ஸ் உண்டாக்கப்பட்டால், .இந்தச்.. சிக்கல்: 

ஏற்பட வழியிருக்கிறது. புளுரோஸ்கோப்:. முறையின் போதும்- 
நியூமோதோராக்ஸ் “0” அமுக்கத்தில் உண்டாவதால்,. இந்தச்'' 
சிக்கல் சில சமயங்களில் நிகழ்கிறது. இத்தகைய சிக்கலின்: 
அறிகுறிகள் முழு ஓய்வுடன் இறுக்கமான கட்டுகளை உபயோ 
கிப்பதால் அகற்றப்படலாம். . மீடியாஸ்டைனல்' எம்பைசீமா: 

என்பது, மிகவும் கடுமையான ஒரு சிக்கலாகும். இங்குக்: 

கழுத்தைச் சுற்றியும் முகத்தைச் சுற்றியும் இருக்கும் இசுக்கள். 
மிகவும் பெருத்த அளவில் வீங்கித் தோற்றமளிக்கும். இதன்: 

மூலம் விழுங்குவதில் சிரமம் ஏற்பட்டு, சத்தத்தில் மாறுதலும்: 

ஏற்படுகிறது. சில சமயங்களில் நோயின் வருங்கால நிலைமை, 

மிகவும் ஆபத்தாய் முடிகிறது. இத்தகைய இக்கல்கள் மிகவும்: 
அபூர்வமாகும். நுரையீரல் உறையைகத் துளையிடும் போது: 

ஊசியைப் பக்கவாட்டில் அசைப்பதையும்  புளஞுரா உறைக்குள் 

நோர்முறை அமுக்கத்தில் காற்றுச் செலுத்துவதையும் தவிர்த். 
தால், இந்தச் சிக்கலை நிவாத்திக்கலாம்.' எம்பைசீமா தோன்றினால் 

கோடீனுடன் இறுக்கமான: கட்டுகளை உபயோ'த்து, இருமலை: 
யும் -தவிர்த்து, Aw சமயங்களில் மார்டீன் போன்ற மருந்தா 
களை 0.01. கிராம். அளவில் சரும அடியில் கூ மூலம்: 
செலுத்த வேண்டும். : 

*காற்ருல் குருதி நாள அடைப்பு”? என்.ற நெருக்கடியான: 
சிக்கல்,, இக்காலத்தில் மிகவும் ' அபூர்வமாகவே : நிகழ்கிறது. 
அதுவும் முதல் நியூமோதோராக்ஸின் போது நிகழாமல், பின் 
வரும் நியூமோதோராக்ஸ்களில் நிகழ்கிறது. ்



நியூமோதோரராக்ஸ்: me 835. 

ஆசிரியர் தாம் சண்ட சம். பவத்தைக் பின் காணுமாறு 
விவரிக்கிறார்: செயற்கை முறை நியூமோதோராக்ஸின் இரண்டு: 
ஆண்டு சி௫ச்சையின் போது நோயாளி தும்மிவிட்டான்; 
உடனே மயக்கநிலை அடைந்தான். பின்னர் வாந்தி உண்டாடச் 
சருமதிலை மாறி, மூளை நைவு காரணமாக மரணம் ஏற்பட் 

டது. பிணக்கம். ஆய்வின் போது, “குருதி நாளக் காற்று 
அடைப்பு* ஏற்பட்டது தெரியவந்தது. இது ஒருவேளை தும்மும்: . 
போது புளுரா அமுக்கம் : அதிகமாகி ஜடடிமயானுன். பின்ன 
மடைந்ததால் ஏற்பட்டிருக்கலாம். 7 we 

- இது சம்பந்தமான இலக்கியத் தொகுப்பில் என், எஸ். 

. மோரோசோவ்ஸ்இியும், ஜி. ஏ. 'இல்வாவிச்சும் பின் காணு 

மாறு கூறுகின்றனர்: “*நியூமோதோராக்ஸ் கையாளப்பட்ட... 

0.04..-019% கேசுகளில் குருதி நாளக் காற்று அடைப்பு ஏற்பட் 

டது.” ஹுடன் என்பார், ஆசிரியர் பலரின் அனுபவங்களை 

ஆராய்ந்து பின் வருமாறு கூறுகிறார்? “3726 செயற்னசு 

முறை நியூமோதோராக்ஸின் போது 7.1 %ல் பயங்கரமான 

விளைவுகளும் 0.89) மரணமும் விளைந்தன. ஆனால், 89178 

துவாரமிடப்பட்ட போது இந்த விரதம் முறையே 0.1% 

0.02% ஆசு மாறியது.”* மிகவும் சுவனமாகச் செய்யப்பட் 

டால், குருதி நாளக்காற்று அடைப்பு மிகவும் அபூர்வமாகும், 

இருக்கும் நிலை மாறுவதாலும் திடீரென்று இருமுலதா 

அம் திடீரெனக் “குருதநாளக்காற்று அடைப்பு” ஏற்படுகிறது. 

சருமம் வெளிரிய நிலை, வாந்தி, வலிப்புப் போன்றவைகளே 

இதன் அறிகுறிகள். சண்ணின் மணி, வெளிச்சத்தால் பாதிக் 

கப்படாமல், நோயாளி சுயநினைவற்ற நிலையை அடைகிறான், 

பலரும், பிரேதம் போன்ற நிலையை அடைவது மிகவும் சாதா 

ரணம். இலை சமயங்களில் இந்த நிலை பல நிமிடம் வரை-ஏன்?-- 

மூன்று மணி நேரமும் நீடிக்கும். 797௪இல் நோயாளி ஒருவன் 

மறுதானே சுய நினைவு பெற்று இரண்டு மூன்று நாள்களில் 

முழுச்சுகம் பெற்றதை ஆரியர் கண்டிருக்கிருர். 

ல சமயங்களில் உடனே மரணம் நிகழ்கிறது. சில சம 

யங்களில் சில மணி நேரங்கழித்து, மரணம் உண்டாகிறது, 

சுத்தமான முறையாலும் மிசுவும் கவனமான முத்திய ARF 

சையாலும் குருதி தாளச் காற்று அடைப்பைத் தனிர்க்கலாம், 

குருதி நாளக் காற்று அடைப்பு, ஆரம்பத்தின் போது நோயா 

ளியை டிரெண்டெலன்பர்க் நிலையில் படுக்க லைக்க வேண்டும். 

சூடன் எண்ணெயும் காபினும் உபயோகப்படுத்தப்படுகின் றன ,
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அபூர்வமாக அட்ரினலும் உபயோகிக்கப்படுகிறது. மூச்சு விடும் 
கருவிகள் சீராய் இருந்தால், நோயாளிக்குப் பிராணவாயு 
'கொடுக்கப்படுகிறது. இல்லையேல், செயற்கை முறைச் சுவாசம் 

பின் பற்றப்படுகிறது. 27 om 

செயற்கை முறை நியூமோதோராக்ஸைச் Ft செய்தல்! 

(புஞுரோஸ்கோபியும், சூடு போட்டு ஒட்டுப் பொருளை 

அகற்றுதலும்) கர்ட் 

தில சமயங்களில் இழை போன்ற ஓட்டுப் பொருள் 
களால் நியூமோதோராக்கறின் மூலம் ஏற்படும் காற்றுப்பை 
போதிய. நுரையீரல் அழுக்கத்தைக் கொடுப்பதில்லை. அப்போது 
தோராகோஸ்கோபியோ அல்லது அதிலும் றந்த புளுரோஸ் 
கோபியோ பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். தோராகோஸ்கோபி 

யின் உதவியால், புளுரார உறையின் நிலையையும் அதில் உண். 
டாகும் ஒட்டுப்போருள்களின் தன்மையையும் ஆராயலாம். 
புளுராவின்மீது டியூபர்சள்கள் காணப்பட்டால், தலையீடு நிறுத் 
தப்பட வேண்டும்... 

சோவியத்து முறையில் புளுராவின் ஓட்டுப்பொருள்சளை 

நன்கு பார்ப்பதற்கு ஏற்றவாறு தோராஸ்கோப். நன்கு 
அமைந்திருக்கிறது. நுரையீரல் ௮முங்குவதைத் தடை செய் 
யு.ம் எல்லா ஒட்டுப் பொருள்களும் சூடு போட்டு அகற்றப்பட. 
வேண்டும் (படங்கள் 68, 69). 7978இல் ஜேகோபியசால் 

வரையப்பட்ட இந்த முறை, மேலும் சோவியத்து மருத்துவ 
முறையில் வளர்ச்சியடைந்தது. இதிலுள்ள ஆபத்துகள் மிக 

வும் முக்கியமானவை. என். ஜி, ஸ்டோக்காலின் கூற்றுப்படி 
(19828) புளுரோஸ்கோபி செய்யப்பட்ட 1672 கேசுசளில் 

ஒட்டுப்பொருள்களைச் சூடு போட்டு அகற்றியதன் மூலம். [057 
கேசுகளில் நல்ல வெற்றி கிடைத்தது. இது 67.1% ஆகும். 
இத்த அறுவைச் சிகிச்சைக்குப் பின்னர் உண்டாகும் நுரை 
யீரல் புஞரா அழற்சி, சீக்கிரத்திலேயே குணமாவிடுகிறது. 
ஒட்டுப்பொருள்களை வெற்றிகரமாகச் சூடு போட்டு அகற்றிய 
பின்னர் நிகழும் நுரையீரல் அமுக்கமும், செயற்கை முறை 
,நியூமோதோராக்ஸாும் தீங்கற்ற விளைவைத் தந் தன, ஓட்டுப் 
பொருள்கள் எப்போதும் தொடர்ந்து இருந்து . வருவது, புளுரா 
அழற்சி ஏற்பட. ஏதுவாஇறைது. இந்தச் சமயங்களில் சூடு 
போட்டு அகற்றும் முறை இறந்ததாகும்.
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படம்--68... ் படம்-69. 

இடதுரையீரலின் இமை போன்ற 
உச்சியில் இரணக் ஒட்டுப்பொருள் -- 

குழியுடன் கூடிய நுரையீரல் அமுக்கத்தைத் 
சளடுருவல். தடை செய்யும் நிலை. 

புளுூராஸ்கோபி : 

காற்றுச் செலுத்துவதற்கான முறையில் நோயாளியை 
அடிக்கடி தயார் செய்கிறோம். ஆப்பரேஷனுக்கு முன்னர்ப் 
புளுரா அறையிலுள்ள அமுச்சும், மூச்சு வெளி விட்ட பின்னா் 
0” அளவுக்குக். கொண்டு வரப்பட வேண்டும். இது சாத்திய 
மில்லாவிட்டால், ' ஆப்பரேஷன் போது வயிற்றைச் சுற்றிக் 
கட்டுகள் கட்டி, உதரவிதானத்தின் நிலையை உயர்த்தி, புஞரா- 
அமுக்கத்தைக் கூட்ட வேண்டும். (எப். ஏ. மிகைலோனும், ஆர். 
ஏ. கோகவ்வும்)  ” ” 

ஆப்பரேஷனுக்குப். பிறகு கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படுகின் றன .. 

நோயாளி பக்கவாட்டில் படுத்துக்கொள்கிறான். அக்குளின் 
எல்லாப் பகுதியும் மார்பின் முன் - புறமும் பின் புறமும், 
சாராயம், அயோடின் மூலம் நன்கு சுத்தம் செய்யப்படுகின்றன .. 
கோராகோஸ்கோப்பை உட்செலுத்த வேண்டிய இடம், எக்ஸ்... 
ரே மூலம் இர்மானிக்கப்படுகிறது. இடம்: தீர்மனிக்கப்பட்ட. 
பின்னர்,” 0.5% நோ வோகைன் இரவத்தால், அந்த இடம் 
உணர்ச்சியற்றதாக்கப்படுகிறது (சழ்க்காணும் வரிசையில்: ௪௬. 
மம், விலா எலும்பு தசைகள், புளுராவின் வெளிப்புற அறை), 

இந்த மூறை முடிந்த பின்னர், 1 செ. மீ. நீளமுள்ள ஒரு 
கீறல் இடப்படுகிறது. அதன் மூலம் டிரொகார், புளுரா அறை: 
வரை செலுத்தப்படுகிறது. இதனுள் தோரோகாஸ்கோம் | 
செலுத்தப்பட்டு, : ஒட்டுப்பொருள்சளின் தன்மை. திருமாணிக்
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ப்படுகிறது. மேலும், அங்குள்ள இரத்த நாளங்களின் தன்மை, 

யூபர்கிள்கள் அமைந்திருப்பது, நுரையீரல்,புளுராவின் தன்மை 

எல்லாமே, .நிருமாணிக்கப்படுகின்றன . 'தோரோகாஸ்கோப் : 

(செலுத்தப்பட்ட இடத்திற்கு 1] அல்லது 2 அங்குலம் மேலாகச் 

சூடு போடும் கருவி செலுத்தப்படுகறது., 

அளவான சூடுள்ள நிலையில் கருவி இருக்க வேண்டும். 
அதிகச் சூடாய் இருந்தால், திசுக்கள் .கடினமடைவது குறை 

வாகவும், அதிக இரத்தப் பெருக்கு ஏற்படவும் சந்தர்ப்பம் 

உண்டாகிறது. மார்பு பக்கத்திலுள்ள ஒட்டுப்பொருளின் கடை 

அப்பகுதி, சூடு போடப்பட வேண்டும். அக்கம்பக்கத்திலுள்ள : 

எல்லா ஓட்டுப்பொருள்களும் அகற்றப்பட வேண்டும். 1 செ. 

மீ. குறைவாக உள்ளவை விட்டுவிடப்பட வேண்டும்... இதன் 

மூலம் தானாகவே நிகழும் - நியூமோதோராக்ஸைத் குவிர்க்க 

லாம். 

செயற்கை முறை நியூமோதோராக்ஸைப் பேணுதலும், 

அதைக் குறித்த சமயத்தில் நிறுத்துவதும்: 

இப்போது தொடர்ந்த வேதியிய சிகிச்சையின் போது 

செயற்கை முறை நியூமோதோராக்ஸை it முதல் 2 வருடங் 

களுக்கு வைத்திருக்கலாம். வருங்காலத்தில் நுரையீரல் அழுங்கி 

இருக்கும் காலம்: குறைவாக இருக்கும். இப்போது இரணக்குழி 
கள் மறையவும் மராமத்து முறைகள் செம்மையாக நடை 

பெறவும் 18 மாதங்கள் முதல் 84 மாதங்கள் வரை ஆகும். 

பூரணமான oem Segre பரிசோதனை மூலம். நோய் தீர்த்த 
பலன்களை நன்கு சீர்தூக்கி ஆராய்ந்த பின்னார், நியூமோதோ 

ராக்ஸைக் கைவிடுவது பற்றி முடிவு எடுக்கலாம். நியூமோதோ 

ராக்ஸைக் கோடை காலத்திலோ அல்லது குளிர் காலத்திலோ. 

விட்டுவிடலாம்; ஆனால், வசந்த காலத்திலோ அன்றி இள 

'வேனிற்காலத்திலோ அன்று. 

.. காற்று, அறை, தானாகவே,. படிப்படியாக மறைந்து 
போவதற்காக, திரும்பக் காற்றுச் செலுத்துவதன் எண்.ணிக் 
கையும்: அளவும் குறைக்கப்படுகின்றன. தாற்காலிகமாகச் சிறி 

களவு காற்று விட்டு வைத்திருப்பதன் மூலம் சாதகமான 
மருத்துவச் சூழ்நிலைகளும் (இருமிகள ற்ற சளி, சாதாரண உடல் 

உஷ்ணம், இரத்தத்தின் நல்ல நிலை, இ. எஸ். ஆர்.) நல்ல்: 
உடல் நிலையும் இருக்கும் போது, செயற்கை முறை நியூமேப 

'தோராக்ஸ் நிறுத்தப்படலாம். ட _—_
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'செயற்கை நியூமோதோராக்லைக் கைவிடும்போது சானட் 
மீடாரியச் சிகிச்சையும் கூட்டான வேதியிய சூச்சையும் தாங் 

கள் சிபாரிசு செய்கிறோம். வெளிப்புற மறு சீரமைப்புச் 
சோதனைகள் சாதகமாய் இருந்தால், இது வரை அளித்த 
..இதிச்சை நல்ல பலனைக். கொடுத்திருக்கிறது என.நாம் கொள்ள 
லாம். நுரையீரல் மீண்டும் விரியும் போது நோயாளிகள் தங் 

களது பழைய வேலைக்குத் திரும்புகிறார்கள். எனினும், வேறு 
பல காரணங்களால் நோயாளிகள், நுரையீரல் விரியும் போது 
தங்களது பழைய வேலைக்குப் போகாவிட்டால், செயற்கை 
முறை நியூமோதோராக்ஸை நிறுத்தும் போது முடிவுகள் 
சாதகமாய் இருந்தால், நோயாளிகள் மீண்டும் தங்கள் வேலைக் 
குச். செல்லலாம். ' தடுப்பு முறைக் காரணங்களுக்காக இரு 
வருட உடல் நலம். தொடர்நோக்கால் கையாளப்படுகிறது. 

எக்காரணம் கொண்டும் செயற்கை முறை நியூமோதோ 

ராக்ஸ் இரண்டு அண்டுகளுக்கு மேலாகக் கையாளப்படக் 
கூடாது. இந்தக் காலவரம்பிற்குப் பின்னர், அதன் நோய் 

தீர்க்கும் தன்மை அழிகிறது. புஞராவும் மாற்றமடைகிறது. 
நுரையீரலும் கடினமடைந்து, மீண்டும் விரிந்து சுருங்குவது 
.சிரமமாகிறது. கால வரம்பை மீறி, தியூமோதோராக்ஸைக் 

கையாள்வது, மீண்டும் விரியும் போது திரவம் கொண்ட 
புளுரா அழற்சி உண்டாக ஏதுவாகிறது. இதுவே கூடிய சீக் 
Arb சீழ் நிலையையும் அடைகிறது, இதுதான் மூறையற்றுக் 
கையாளப்பட்ட செயற்கை முறை நியூமோதோராக்ஸின் தீய 
விளைவு. இதற்குச் சிூச்சை, அறுவையேயாகும் (புஞரா 

உறையை அகநிறுதல்). - ் 

செயற்கை முறை திறுளோிளாஜாகளிற்குப் பின்னர், மறு 
சரமைப்பின் வருங்காலம் மிகவும் சாதகமாகவே இருக்கிறது. 

.... அட்டவணை---4 

செயற்கை மூழை நியூமோதோராக்ஸ் கைவிடப்பட்ட பின்னர், 
“no சீரமைப்பு: : 

மாஸ்கோ, க்ஷய எதிர்ப்புக் குழுக்களிலிருந்து கிடைத்த 

  

விவரங்கள்-- ஐ. .ஜீ. லெம்பர்பெக்) 

் நோயாளி தல்ல ஓரளவு 
-நியூமோ. ்.. களின் பலன் பலன் பலனஜற்றது 
  சதராக்ஸ் எண் — — 

: ணிக்கை எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை 

விகிதம் விகிதம் விகிதம் 

ஒரு பக்கம் ane 372 55.3 16023.8 76 11.3 

இருபக்கம் 195 .51 26.1 65 33.3 60 30.8
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மேற்சண்ட அட்டவணை காட்டுவது போலப் பலனனிக்கும். 

முறையில் மறு சீரமைப்பு அமைந்த சதவீதம் ' 79.1 ஆகும். : 

பூரண மறு சீரமைப்பு, 55.8%இல் நிகழ்ந்திருக்கிறது. குறித்த . 
காலத்தில் செய்யப்பட்ட நியூமோதோராக்ஸின், தோய் பர . 

விய நிலையில், முக்கியத்துவத்தையும் நாம் குறிக்க வேண்டும். 

. பாஇக்கப்பட்ட நுரையீரல், பலன் வாய்ந்த அமுக்கத்தால், 

இருமிகளற்ற நிலையை அடைகிறது. ் 

செயத்கை முறை நியூமோபெரிடோனியம் ; சென்ற 70 ் 

ஆண்டுகளாக, குடல் க்ஷயத்திற்கு மாத்திரமே கையாளப்: : 

பட்ட  “நியூமோபெரிடோனியம்* என்ற முறை, நுரையீரல்: 

க்ஷ்யச் சி௫ிச்சைக்கும் பயன்படுகிறது. : 

அடிப்படையில் இதுவும் நியூமோதோராக்ஸாம் ஒரே 

தத்துவத்தைக் கொண்டனவே. வயிற்று உட்புற அறையில் 

காற்றுச் செலுத்தப்பட்ட பின்னர் உதரவிதானத்திற்குக் கீழ்ப் 

புறம் அமைந்திருக்கும் காற்று அறைகளில் காற்றுச் செல்வ 

தால், உதரவிதானம் உயர்ந்த நிலையை அடைந்து, நுரை 

யீரலுக்குப் போதிய ஓய்வு கொடுக்கிறது. 

நியூமோபெரிடோனியத்தில் நரம்பு அனிச்சைத் தத்துவ 

மும். நோய் தீர்க்கும் பங்கு கொள்கிறது. 

பல சமயங்களில் செயற்கை முறை .தநியூமோபெரிடோனி . 

யத்தில் சாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட்டிருப்பதாலும், அது 

ஓர் எளிய முறையாய் இருப்பதாலும், வேதியிய சிகிச்சை 

யுடன் அதைப் பல சமயங்களில் சிபாரிசு செய்யலாம். இக் 

காலத்தில் அனுபவம் அதிகமாக ஆச, இந்த முறை கைவிடப் 

பட்டுவிட்டது. 

இருமிகள் சொண்ட ஹைல நைவுகளின் போது செயற்கை 

மூறை நியூமோபெரிடோனியம் கையாளப்பட வேண்டும் என . 
நாங்கள் கருதுகிறோம். நுரையீரலின் ழ்ப்பகுதியில், ஊடுரு 
வும் நோய்க்குவியங்கள் ஏற்படும் போதும், இருமலில் இரத்தம் 
வெளிப்படும் போதும் மற்ற முறைகள் பலனளிக்காமல் போன 

போதும், இந்த முறை கையாளப்படலாம் (படம்-70). 

இந்த மூறை மிகவும் எளிதானது. இதக்குரிய துவாரம். 
Barts அருகே, இடப்புறத்தில் சிறிது கீழே இடப்பகு 
os 

ளசி, பெரிடோனிய (வயிற்று . உறுப்பு உறை) அறைக் 

குள் செல்லும்படி செலுத்தப்படுகிறது. பல இசுக்கள் வழியாக:



  

படம்--70, 

(a) வலநுரையீரலின் ஹைலத்தின் அருகே, பெரிய 

இரணக்குழி 

  

படம்--70, 

௫) செயற்கை முறை தியூமோபெரிடோனியத்திற்குப் 

பிறகு.
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ஊசி பெரிடோனியத்தினுள் செல்கிறது. இப்போது நோயா: 
ளிக்குச் சிறிது வலி உண்டாகிறது. நியூமோதோராக்ஸ் கருவி 
தயாராய் இருக்கவேண்டும். பெரிடோனிய அறைக்குள் ஊ9 
சென்ற உடனே காற்று வேகமாய் உட்செல்கிறது. பெரிடோ 
னிய அனறைக்குள் ஊசி செல்லாவிட்டால், காற்று மிகவும் 
மெதுவாய்ச் செல்கிறது. குறிப்பிட்ட இடத்தில் காற்றுப் 
போகாவிட்டால் சரும அடி எம்பை€மா உண்டாகிறது. 

டட முதல் +10 வரையான. திட்டமான அமுக்க அள் 
வைகள் ஒரு பெரிய காற்றுப்பை உண்டான பிறகே உண்டா 
கிறது. 

முதலில் காற்றுச் செலுத்தப்படும்போது 900 முதல் 400 
மி. லி. காற்றுச் செலுத்தப்படுகிறது. இரண்டாவது, மூன்று 

வது நாளில் அடுத்தபடியாகக் காற்றுச் செலுத்தப்படுகிறது. 
(400-600 மி. லி). 6-ஆம் 7-ஆம் நாள்களில் மூன்றாம் முறை 
காற்றுச் செலுத்தப்படுகிறது (500-700 மி.லி.). நான்காவது 
முறை காற்று, 70 அல்லது 15 ஆம் நாள்களில் செலுத்தப்படு 
கிறது (800-71200 மி.லி.). செலுத்தப்பட வேண்டிய காத் 
றின் அளவும், நாள்களும், எக்ஸ்-ரேப்படம் எடுத்த பின்னரே 
நிருணயிக்க இயலும். மூச்சு. விடுவதில் சிரமமோ, அல்லது 
நாடித் துடிப்பு அதிகமாக ஏற்பட்டாலோ, அதற்கேற்றுற் 
போலச் ச்சை முறைகள் மாற்றமடையும். 

நியூமோபெரிடோனியம், சிகிச்சை நிலையத்திலேயே கையா 
ளப்பட வேண்டும். சாதகமான சூழ்நிலைகளில் ஒன்று அல்லது 
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு வைக்கப்படுகிறது. வேதியிய ச௫ச்சை 
யும் மிகவும் அத்தியாவசியமாகும். 

நியூமோபெரிடோனியம் உருவாவதன் மூலம், நுரை 
யீரல் அளவு குறைகின்றது. விரிந்து சுருங்கும் அமுக்கமும் 
குறைந்து, நிணநீர்-இரத்த ஒட்டத் தடை ஏற்பட்டுவிடுகிறது. 
இத்தகைய சூழ்நிலைகளில் நி்யூமோதோராக்ஸைப் போன்றே, 
நோய்க்குவியங்கள் பல. தரப்பட்ட மாறுதல்களை. அடைந்து. 
இரணக்குழிகள் சுருங்கி மறைந்துவிடுகன்றன. எனினும், நியூமோ 
தோராக்ஸைப் போன்று சீரமைப்பு வேலைகள் இங்கு நடை 
பெறுவதில்லை. 

சில சமயங்களில், திரவதிலை உண்டாவது போன்ற இக் 
கல்கள் ஏற்படுகின்றன. 

or, Gar.—16
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— PREF ப 

'நெடுநாள்களுக்கு முன்னே, நுரையீரல் க்ஷயச்.. சிகிச்சை 
யில் அறுவை முறைகள் உபயோகிக்கப்பட்டு வந்தன. அறுவை 
மூலம் அமுக்க முறைச்சிகுச்சை, 20-ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம் 
பத்திலேயே ஆரம்பிக்கப்பட்டது. முழுவதும் புளுராவிற்கு வெளி 
யான தொராகோபிளாஸ்டிகான் அடிப்படை முறையாகும். 

நாளடைவில் ஓரளவு 'ஏ.பிக்கல் தொராகோபிளாஸ்டி” என்ற 

முறை உருவாகியது. இதன் மூலம் மிகக் குறைந்த . அளவு 
அமுக்கமே ஏற்பட்டது. சென்ற 70 அண்டுகளாகம். புத்தம் 

புதிய முறைகள் உருவாகி வருகின்றன. அவைகளைப் புளுரா 

விற்கு வெளிப்புறமான நியூமோலைசிஸ் என்கிறோம். சரியான 
முறைகள் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டால், புளுராவிற்கு.. வெளிப்புற 
மான நியூமோதோராக்ஸாம். “ஏபிக்கல் தொராகோபிளாஸ்டி, 
யும்: மிசச் சிறந்த முறைகள் என அனுபவம் தெரிவிக்கிறது. 

அமுக்கச் சி௫ச்சை முறைகளைத் தவிர, சென்ற சல ஆண்டு 

sorta (நியூமோதோராக்ஸ் இயலாது அல்லது பலனற்றது 
என்ற நிலையின் போது) அறுவைச் சிகிச்சை கையாளப்படு 

இறது. போதிய சான்றுகள் இருக்கும்போது க்ஷ்யத்தால் பாதிக் 
கப்பட்ட நுரையீரலின் ஒரு பகுதியை அகற்றுவது மிகவும் 

சிறந்ததே. 

ஆகவே, க்ஷ்யரோகத்தில் நவீன அறுவைச்சிலச்சை என் 

பது, 

(1) நுரையிரல் அறுவைச் சிகிச்சை : 

(8) புளுராவிற்கு வெளிப்புறமான தொராகோபிளாஸ்டி 

- அறுவைச்சிகிச்சை (நுரையீரலை அகற்றுவது): 

சமீப காலமாக நவீன பாக்டீரிய எதிர்ப்புச் . ச௫ச்சை 
யின் உதவியாலும் மயக்க மருந்துக்கலையின் வளர்ச்சியாலும், 

குழாய் மூலம் மூச்சு உள்ளிழுப்பதன் மூலமும், தூக்கம் உண்:



. நுரையீரல் களத்தில் அறுவைச்சிடிச்சை ‘343 

Yagi! Beater. 'முன்றசள்று 5? "மூச்ச WIP Sap "Oi ss 
ஓட்டத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய்: முறைகளாலும் நுரையீரல் 
அகற்றும் அறுவைச் ,சிகிச்சை பெரிதும் சையாளப்படுகின் றது. 
ஒரு முழு நுரையீரலை அகற்றுவதால் நோயாளியின் உபயோக 
மான சேமிப்புச் சத்திகளும் வருங்காலச் சரமைப்புத் இட்டங் 

களும்' பாதிக்கப்படுவதால்;. நுரையீரலின் பெரும்பகுதியையோ 
சிறிய பகுதியையோ நீக்கும். முறை. .மிகவும் . பிரபலமடைந்் 
திருக்கிறது. சோவியத்து ரஷ்யாவில் என். எம். ஆமசோலவ், 
"எல்; கே. போகுஷ், ஐ. எஸ். கோலிஸ்னிகோவ் போன்றவர்கள், 

நுரையீரலின் “மிகச்சிறிய பகுதியை நீக்கும் அறுவைச்சிகிச்சை . 
யில் இறமை' கொண்டு அந்த முறையைப் பெரிதும் செயல் 
முறையில் கொண்டு வந்தார்கள். நுரையீரலின் ' மிகச் சிறிய 

பகுதியை அகற்றுவதன் மூலம். . நுரையீரலின் பணி .புரியும் 

சத்தி பாதிக்கப்படுவதில்லை .புளுராவிற்குவெளிப்புறமான தொரா 

கோ பிளாஸ்டியில் உண்டாகும். விகாரங்கள் உண்டாவதில்லை. 

இக்கால நவீன் முறைகளின் மூலம். இத்தகைய , அறுவைச் 
சஇச்சைதான் மிகவும் பலனளிக்கக்கூடியது . ் 

. க்ஷ்யரோகம் என்பது பொதுவாகப் பரவிய ஒரு நோயாத 

லால், பாதிக்கப்பட்ட. ஒரு றிய பகுதியை அகற்றுவதால் 

க்ஷ்யரோகத்திலிருந்து . பூரண விடுதலை இடைப்பதில்லை. மேலும், 

ஒரு, சிறிய பகுதியை: அகற்றிவிடுவதால், நுரையீரலின் மற் 
றப். பகுதிகளில் . பல விதமான எஞ்சிய மாறுதல்கள்... இருப்ப 

தைத் தவிர்க்க இயலாது. இத்தகைய எஞ்சிய:.மாறுதல்கள் 

டோமோகிராபி மூலங்கூட வெளியே தெரிவதில்லை. புதிய 

நவீன வேதியிய சி௫ச்சையின்க8ழ் இத்தகைய விளைவுகள் நார்ப் 

பொருளாகவோ .நார்ப்பொருள் கொண்ட இரணக்குழியாகவோ 

மாற வாய்ப்பு கண்டு. “ஆகவே, அறுவைச்சிக௫ுச்சைக்கு முன் 

னர்ப். பாதிக்கப்பட்ட-படாத.-நுரையீரல்களை டோமோகிராபி 

உள்ளிட்ட மற்றச் சோதனைகளால் ஆராய்வது மிகவும் நல்லது. 

முக்கியமான நோய்க் குவியத்தை- அதாவது, கிருமிகள் 

வெளிப்படும் பகுதியை-- அகற்றுவது, : நுரையீரல் நைவுகள் பூர 

ணக் குணமடையப் பெரிய வாய்ப்பு அளிக்கும் என்பது குறிப் 

பிடத்- தகுந்தது. ஆகவே; பல சமயங்களில் -- குறிப்பாக மற்றச் 

இச்சை முறைகள் பலனற்றுப் போகும்போது — நுரையீரலின் 

மிகச்சிறிய: பிரிவை அகற்றும் முறை சையர்ளப்பட. வேண்டும்... 

இதன் மூலம் நாம் குறிப்பிடுவது டியூபர்குலோமாக்களையே, 

கேசியோமாவும் (அதாவது, சதைவுடனோே அல்லது சிதைவு 

இல்லாமலோ இருக்கும்,” வட்டமான நார்ப்பொருள்-- கேசியப் 

பொருள் கொண்டு குவியம்) இதனுள் ' அடங்கும்.
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நுரையீரலின் சிறு பிரிவு அறுவைச் சிகிச்சை கீழ்க்காணும். சமயங் 

களில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் : 

நுரையீரலின் சிறு பிரிவு . அறுவைச்சிகிச்சை €ழ்க்காணும் 

சமயங்களில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்: 

(1) நுரையீரல் டியூபர்குவோமா- குறிப்பிட்ட சிதைவு 

அறிகுறிகளுடன் காணப்படுவது. 

(2) மற்றச் சி௫ச்சை முறைகளால் பாதிக்கப்படாத. 

கடினமான க்ஷய இரணக்குழிகள், நுரையீரலின் ஒரு பெரும். 

பிரிவில் உள்ள மூச்சுக் இளைக்குழல் பெரிய இரணக்குழிகளும் 

மிகப் பெரிய ராக்ஷ்ஸ இரணக்குழிகளும். 

(4) அமுக்க முறைச் சிகிச்சைக்குப் பிறகு, அல்லது பாக் 

டீரிய எதிர்ப்புச் சிகிச்சைக்குப் பலனளிக்காத போது, எஞ்சி 

யிருக்கும் இரணக்குழிகள், அதாவது நியூமோதோராக்ஸிற்கும் 

பிறகும் சரடையாத இரணக்குழிகள். 

(4) நுரையீரற்சுருக்கத்துடன் கூடிய மூச்சுக் கிளைக்குழல் 

நைவுகள்: (குறுகலான மூச்சுக் களைக்குழலுடன் கூடியது) 

நுரையீரலின் க்ய நைவுகள். 

(5) மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படும். நுரையீரல் இரத்தம் 

பெருக்கு. (இங்கு. ஓர். அவசர  அவசியச் அகிய அறுவைச் 

சிச்சையைக் சையாளலாம்?. 

நுரையீரல் முழுவதையும் அகற்றுவதற்கான அடிப்படை 

அவசியம். மிகவும் பாழடைந்த, €ர் கெட்டுப் போன நுரை 

யீரலும், அதனுடன் உள்ள இரணக்குழிகளும். இந்த முறை 
கையாளப்படும் போது மற்ற நுரையீரல் நோயற்று இருக்க 
வேண்டும். இந்த முன் சுவனிப்புகளுடன் பணி புரிய உண்: 
டான சேமிப்புச் சத்திகளைக் கவனமாக மருத்துவ-௨உடல் இயல் 
முறைப்படி ஆராய்ந்து அறுவைச்சிகிச்சை செய்யப்பட்டால், 

மிகவும் சாதகமான நல்ல முடிவுகள் ஏற்படும். 

அறுவைச் இச்சைக்கு முந்தியும் பிந்தியும் வேதியிய 
சிதிச்சை நன்கு கையாளப்பட்டு நுரையீரல் அறுவைச்சிசச்சை 

செய்யப்பட வேண்டும். கீழ்க்காணும் உதாரணங்கள் தாம் 
மேற்கூறியவற்றை நன்கு விளக்கும்: 

(1) நோயாளி எம். பெண். வயது .36, பரம்பரையும் 

உடல் அமைப்பும் சாதாரணமாய் இருந்தன. குழந்தைப் .பரு
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வத்தில் தட்டம்மை, 17 வயதில் மூத்திரப்பை spb. 15° 
வருடங்களுக்கு முன்னர் க்ஷ்யத்தால் பாதிக்கப்பட்டாள். 1929: 
இல் வல நுரையீரலில் க்ஷய நோய் தோன்றியது. சளி, நெகட் 
gard இருந்தது (அதாவது, க்ஷயக்கிருமி இல்லை). 7947இல் 
வலநுரையீரல் சிதைந்து, ஊடுருவல் நோய் ச௪ண்டது. அதே 
வருடத்தில் இடநுரையீரலும் இதே: நிலையை அடைந்தது. 
1941-27 வரை .வலநுரையீரலில் செயற்கை முறை, நியூமோ, 

'தோராக்ஸ் கையாளப்பட்டது. அது பலளளிக்காததால், 
கைவிடப்பட்டது. 1948இல் குரல் வளையில் ஊடுருவல் இரணப்: 
யுண் கயம் ஏற்பட்டது. மாஸ்கோ க்ஷயக் கழகத்தில் 55 
கிராம் ஸ்ட்ரெப்டோமைூன் சிகிச்சையாக அளிக்கப்பட்டது. - 

ஒரளவு மூன்னேற்றத்திற்குப் பின், வீட்டிற்கு அனுப்பப்பட் 
டாள். 1949இல் மீண்டும் உருவான குரல் வளை நோய், 5 
இராம் ஸ்ட்ரெப்டபோமைசின் மூலம் சரி செய்யப்பட்டது. 
1948460 பிறகு: மீண்டும் மீண்டும் வருடத்திற்கு ஒரு முறை 
நோய் அதிகமாகியது. . 1948இல். இருமலில் இரத்தம் வெளிப் 
பட்டது. உயிர் எதிர் மருந்துகள் மூலம் நோய் குணமடைந் 
குது. (90 கிராம் ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் - 85 கிராம் “திவா 

சிட்”). 19௪, ஜூன், 2717இல் மாஸ்கோ நகர க்ஷயக் கழகத்தில் 
அனுமதிக்கப்பட்டாள். சீரழிந்த இடநுரையீரல் அகற்றப்பட் 
டது. வியாதி நிருணயம்: நாட்பட்ட, நுரையீரல் க்ஷயம்-- 
நரர்ப்பொருள்-இரணக்குழி வகை- பெரிதும் பரவிய நிலை. 

் அனுமதிக்கப்பட்டவுடன் பொது. உடல் நலம் திருத்தி 
கரமாய் இல்லை. சிரமம் கொடுக்கும் இருமலும் சளியும் இருந் 
கன." பலவீனமான உடல் நிலை. குறைந்த அளவு காய்ச்சல்- 
இட.நுரையீரலின் . மேற்பகுதியில் தட்டிப் பார்க்கும் முறை 
மூலம், மதந்தத்தொனி இருந்தது. 'ஸ்டெத்' மூலம் பெரிதளவு 

ரால்கள் இருப்பது தெரிந்தது. எக்ஸ்-ரே மூலமும், டோமோ 

- தராபி மூலமும் இடநுரையீரல் பெறிதும் அழிவு கண்டிருப்பது 

தெரிந்தது (படம்71 ௨, ).. i 

ஜூன் 22, 7954. இரத்தப் பரிசோதனை. ஹுமோகுளோ 

பின், 609: வெள்ளணுக்கள், 70,000; நீல நிறம் ஏற்கும் வெள் 
ளணுக்கள், 1097; இயோூனேோபில்கள், 7%: வளர்ச்சியடையாத 

செல்கள், 29: பின்னமடைந்த செல்கள், 69%; நிணநீர் வெள் 

ளணுக்கள், 76%: தனி -வெள்ளணுக்கள், 6%; இ. எஸ். ஆர். 90 

மி. மீ.மூதல் ஒரு: மணியில். சளியில் க்ஷயக் கிருமிகளும், 
விரிந்து சுருங்கும் பொருள்களும் இருந்தன. 

மற்றச்சோதனை. முறைகள் இருத்திசரமாகவே இருந்தன. 

நாடித் துடிப்பு 98/1 நிமிடம். மூச்சு விடுதல் 18/1 நிமிடம்.
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'சேப்ரேஸ் சோதனை: 21 வினாடிகள். ஸ்டேங்க்ஸ் சோதனை 89 வினூ 
டிகள். நுரையீரல் சத்தி: 1900 மி. லி. எலக்ட்ரோ. கார் 
டியோடராம்: நல்ல நிலை. நோயாளிக்கு உறுதுணை புரியும். 

- பொதுப்படையான உதவி முறைகள்; . (பொதுச்சுகாதார 
உணவு முறைகள். இரத்தம் செலுத்தப்பட்டது). தண்டு வடக். 
குழல் வழியாக, ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் கொடுக்கப்பட்டது. 

ஜூலை 27, 1954. பின் புறப் பக்கவாட்டின் மூலம்,. 
இடநுரையீரல் .முழுவதும் அகற்றப்பட்டது. தல மயக்க மருந். 

தும், இரத்த நாளங்கள் வழியாகச் சாராயமும், பெண்டோ 
காலும் கொடுக்கப்பட்டு, தூக்கம் உண்டாக்கப்பட்டது. ஆப்ப 
ரேஷனுக்குப் பிறகு ஒரு இக்கலும். ஏற்படவில்லை. ஆப்பரேஷ 
MEG Wer PFs: இரண்டு வாரங்கள் வரை தினமும் 
புளுரா அறைக்குள் ஸ்ட்ரெப்டோமைசினும் “(0.25 கிராம்), 

பெனிசலினும் (300,000 பூனிட்டு),. மூன்றாவது வாரத்திலி' 
ருந்து உயிர் எதிர் மருந்துகள்: ஒரு நாள் விட்டு ஒரு. 
நாளும் செலுத்தப்பட்டன. புஞரா உறைக்குள் மருந்துகள் 
செலுத்தப்பட்டதுடன் தசை மூலமும் மருந்துகள்- செலுத்தப் 
பட்டன (ஆக மொத்தம் 24.5 ,கஇராம்.). 

அறுவைச்சிசச்சைக்கு இரண்டு. மாதங்களுக்குப் . பிற்கு. 
பொது உடல் நிலை. திருத்திசகரமாய் இருந்தது. நோயாளி, 
நடக்க முடிந்தது. இருமல் தின்றது. உடல் உஷ்ணம் நல்ல நிலை 

அடைந்தது. வேகமாக நடக்கும் போதும் மாடிப்படி ஏறும் 

போதும், மூச்சு விடச் சிரமம் ஏற்பட்டது. : உடல் எடை அதிக 
மாயிற்று. இரத்தச்சோதனை: ஹுாமோகுளோபின், .84%.வெள் 
ளணுக்கள், 7200. இயோ௫ினோபில்கள், 7%. இளஞ்செல்கள், 5%. 
பின்னமடைந்த செல்கள், 50%. நிணநீர் வெள்ளணுக்கள், 88%. 

தனி வெள்ளணுக்கள், 10%: இ: எஸ். ஆர். 26 மி. சிவில்: ணி. 
சளி, கிருமிகள் இல்லை. 

மற்றச் சோதனை முடிவுகள்: , நாடித்துடிப்பு, 3207 
நிமிடம். மூச்சு விடுதல், 16/1 நிமிடம். செப்ரேஸ். சோதனை, 
14 வினாடிகள். ஸ்டேங்கஸ், 27 வினாடிகள். நுரையீரல் சத்தி, 
7800. மி. லி. (செப்டெம்பர் 81, 1954) 

வியாதி நிருணயம் : நார்ப்பொருள்-இரணக்குழி கொண்ட 

க்ஷயம். வலநுரையீரலில்--தீங்கற்ற நிலை. 

மூடிவு : சீரழிந்த இடதுறையிறல் அகற்றப்பட்டு, முழுச் சுகம் 
அடைந்த திலை.
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2. Cprurmh. Ga. Bh. Quem. aug 19, GObUSHY 
இந்த. நோய் இல்லை. நோய் கொண்டவர்களுடன் தொடர்பு 
இல்லை. மெலிந்த பெண். தட்டம்மை, ஸ்கார்லெட் காய்ச்சல், 
கக்குவான் நோய், நிணநீர்க்கட்டிகள், அடிக்கடி தொண்டை 
நோயும், . இன்புளுவென்சா காய்ச்சலும், 1956--57இல் மிகஷம் 

பலவீனமான உடல்நிலை- எளிதில் களைப்படைதல்--1958 ஐஜகினில் 
சோதித்துப் பார்க்கும் போது டியூபார்குலோமாமப் போன்ற 

- சள்டுருவல்-வல நுரையீரலில்--உயிர் எதிர். மருந்துகள் ஒரு பல 

னும் அளிக்கவில்லை. 

- மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படும் போது திலைமை 

.இருத்திகரமே. மெலிந்து உடல் நிலை. உடல் உஷ்ணம் குறைவு. . 

நுரையீரல்களில் எந்த அறிகுறியும் இல்லை. இருதயச் சத்தங் 
கள் நன்றாகவே இருந்தன. 20-25 நாடித் துடிப்பிற்கு ஒரு 
வள் அதிகமான நாடித் துடிப்பு!” வலநுரையீரலின் உச்ச 

திதைந்துகொண்டிருக்கும் : மூன்று டியூபர்குலோமாக்கள் 
(படம் 72, a. b. 5.7 சளி, நெகட்டிவ். 

மற்றச் சிகிச்சைகள் பலனளிக்காததால், , மற்றப் பரிசோத 
னைகளுக்குப் பின்னர் அறுவைச்சிகிச்சை தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

-. £958, - செப்டெம்பர், 2171இல், - வலநுரையீரலின் ஒரு சிறு 

பகுதி . அகற்றப்பட்டது. ஆப்பரேஷனுக்குப் பிறகு நிலைமை 

இருத்திய. நுரையீரல் பூரணமாய் விரிந்தது (படம் 72 ௦). 

ன அறுவைச்சிகிச்சைக்கு ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னர் உதற. 

விதான அசைவு,. ஓரளவு நல்ல நிலை அடைத்தது. நச்சு விளைவு 
கள் தரணமாய் மறைந்தன. 

, eee. முன்னும் பின்னும் பாக்டீரிய cutee 
அிகிச்சை செய்யப்பட்டது. 

Oya: க்ஷயத்தில் ல்க சிகிச்சை மூலம் - போதிய 
பலன் கிடைச்காவிட்டால், அறுவைச் சி௫ச்சை கையாளப்பட. 

'வேண்டுவதன்: அவசியத்தை உணர்த்துகிறது. 

. அறுவைச்சிகிச்சையின் மூலம் மிகுந்த பலன் கிடைக்கறது. 

“இது அறுவை செய்யப்படும் சரியான சமயம், முறைகள் 

, போன்ற பல அமிசங்களைப். . பொறுத்திருக்கிறது. முன்னர். 

. அறுவைச்சிகிச்சையில். 78% மூ.தல் :7:5%.வரை மரணம் நேர்ந்தது. 

ஆனால், இப்போது 8.83% ஆகும். இது என். எம். ஆட்சோ 

வின் கூற்றுப்படியாகும். நுரையீரலின்: மிகச் கறிய பிரிவை 

அகற்றும் போது :- மரணம் 7--9% ஆகும். ்
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மிகச் இறிய பிரிவு அகற்றப்பட்ட பின்னர்ச் சீரமைப்பும்,' 

புணி புரியும் தன்மையும் நல்ல நிலையிலேயே இருக்கின்றன. 

மூதலில் நோய் பரவ மூலாதாரமாய் இருக்கும் நோய்க்குவியம் 

அகற்றப்படுகிறது என்பதும், இரத்த ஓட்ட, மூச்சு மண்டலத் 
Sats ஏற்படும் விளைவு மிகவும் குறைவாகவே இருக்கிறது 
என்பதும் குறிப்பிட வேண்டுபவையாகும். 

பூரணக்குணமடைந்தது பற்றிய புள்ளி. விவரங்கள் 59. at 
முதல் 91% வரையாகும். 

சழ்க்காணும் அட்டவணையில் மாஸ்கோ நகர மத்திய 

க்ஷய நோய் மருத்துவமனையின் புள்ளி விவரங்கள் கொடுக்கப் 

_ பட்டிருக்கின்றன: 

அட்டவணை--4 

நுரையீரலின் மிகச் சிறிய பிரிவு அகற்றப்பட்ட: விவரங்கள் ₹ 

  

  

அறுவை மருத்துவக் நோய் ] விவரம் 
செய்யப்பட்ட] குணமடைந்த |முற்றிய।) தெறி மரணங்கள் 

. மொத்தக் நிலை திலை யாரதவை | 
கேசுகள் டட 

480 487 25 : ் 3 

100% 91% | a: a 5.2% 0.6% 
  

பல வருடங்கள் கழிந்த பின்னரே (குறைந்தது 9 வரு 
டங்களுக்குப் பிறகு) பூரணச் சுகம் என்பதைத் இட்டமாகக் : 
குறிப்பிட இயலும், 7954இல் Z. ஏ. இசல்யோவாவின் கூற் 
றுப்படி, 68% கேசுகளில் புனருத்தாரணம் ஏற்பட்டது. இப் 
போது இடைக்கும் புள்ளி விவரங்கள் இன்னும் இிருத்திகர 
மாய் இருக்கின்றன. 

சீழை வெளியேற்றல், இரணக்குழிகளை .தேரடியாகத் 
தூக்குதல் போன்ற நுரையீரலின் மற்ற அறுவைச் சிகிச்சை 
கள் இக்காலத்தில் மிகவும் அபூர்வமாகவே செய்யப்படுகின் றன. 
ஏனெனில், பிகச்றத்த-அபாவமில்லா தஃம்ற்ற், அறுவைச் 
இச்சை முறைகள் உருவாகிவிட்டன. 

புளுராவிற்கு வெளிப்புறமான அமுக்கச் சிகிச்சையும் 

புஞராவிற்கு வெளிப்புறமான நியூமோதோராக்ஸும்: 

இத்தகைய சி௫ச்சைகளில் புளுராவிற்கு வெளிப்புறமான : 
நியூமோலைசசம், அதன் பின்னர் நியூமோதோராக்ஸும் சாலச் 
சிறந்தவை; குறைந்த அளவு விகாரம் உண்டு பண்ணக்கூடி



  

ட்ப படம்- 71 

(a) வலநுரையீரல் சிதைந்து . (1) அதே கேசின், எக்ஸ்-ரேப் 

பட்டு ஊடுருவல் கொண்ட படங்கள், வலநுரையீரலில் 

நிலை. புளுராவிற்குவெளிப்புறமான 
் நியூமோதோராக்ஸ்



  
படம்-72., 

(a) நார்ப்பொருள்-இரணக்குழி கொண்ட. நுரையீரல் 
க்ஷயம். (நாட்பட்டது], (சீரழிந்த இடநுரையீரல்) 

(5) அறுவைச் சிச்சைக்கு முன்னா, இடநுரையீரலின் 
டோமோ?ூராம்,



   
(2. அரையீரல் அகற்றப்பட்ட பின்னர்.
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வவை; நுரையீரலின் மற்றப் பணிகளில் மிகக் குறைந்த அளவு 
தலையிடுகிறது. நுரையீரல் நைவின் மேற்புறம் உள்ள வெளிப் 
புறப் .புளுரா உறையை அகற்றி, ஒரு காற்றுப்பை உண்டாக் 
கப்படுறைது.. பின் புற முதுகெலும்புக்குப் பக்கத்தில் சருமம் 
கீறப்பட்டு, மூன்றாவது அல்லது நான்காவது விலா எலும்பு 
அகற்றப்பட்டு, இந்த முறை கையாளப்படுகிறது. . புளுராவின் 
வெளிப்பகுதி, மார்பு உட்புறத் இசுவிலிருந்து பிரிக்கப்படுகிறது. . 
இதன் மூலம் புளுராவிற்கு வெளிப்புறமாக ஓர் அறை ஏற்படு 
கிறது. இதனுள் தேங்கும் திரவம் அகற்றப்படுகிறது. இந்த 
அறை மீண்டும் மீண்டும் காற்றால் நிரப்பப்படுகிறது. நல்ல 

அமுக்க நிலையில் இது 8-4 வருடங்கள் வரை பேணப்படுகிறது. 
இது பூர்விகமான நோய்க்குவியத்தைப் பொறுத்தது. ல சமயங் 
களில் சுத்தமான வாசலைன் எண்ணெய் இடப்படுகிறது. 

் இந்த முறை 2897இல் முதல் முறையாக டப்ளரால் 
1கையாளப்பட்டது; சென்ற 40 வருடங்களாக மிகவும் பிரபல 
மடைந்தது. சோவியத்து யூனியனில் என். ஜி, ஸ்டோய்கா என் 
பவர், இத்த முறை நல்ல வழியில் பயன் தர ஏற்பாடு செய் 
தார். சரியான மேற்பார்வையில் இந்தச் சிகிச்சை முறை முடிந் 
வுடன் நுரையீரல் மீண்டும் விரிவடைவதே இந்சு முறையின் 
, முக்கியமான வசதஇயாகும். 

க We வருடங்களில்: மருத்துவத்துறை : அனுபவத்தின் அடிப் 
படையில் எங்கெங்குப் புளுராவிற்குள் செலுத்தும் செயற்கை 

(முறை நியூமோதோராக்ஸ் பின் பற்றப்பட முடியவில்லையோ , 
அங்கங்கெல்லாம் இந்த முறையைக் கையாளலாம். இருமலில் 

இரத்தம் வெளி வரும் போதும் இந்த முறையை வெற்றிகர 
.மாகக் சையாளலாம். புளூராவிற்கு வெளிப்புறமாக நியூமோலை 

சிஸ் மிகவும் குறைந்த சந்தர்ப்பங்களிலேயே பின் பற்றப்படு 

Aog. வேதியிய சிகிச்சையால் பலன் பெறாத நுரையீரலின் 
உச்சிப்பிரிவின். மையத்தில் அமைந்துள்ள இரணக்குழிகளுக்கு . 
இந்த மூறை பலனளிக்கும். 

_ புஞராவிற்கு கேளிப்பசகான நியூமோதோராக்ஸ் நல்ல 

பலனை அளிக்கிறது. ழி. என். குருஷேவ் போன்றவர்கள், 60% 

முதல் 70% வரை நல்ல முடிவுகள் இடைத்திருக்கன்றன எனக் . 

ட் கூறுகின்றார்கள். 

் புரூரானிற்கு. வெளிப்புறமான சொராகேர்பிளாஸ்டி: 

புஞராவிற்கு வெளிப்புறமான நியூமோதோராக்ஸைப் — 

போன்று நுரையீரல் உச்சியில் அர். அளவுடன் “செய்யப்படும்
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புளுராவிற்கு  வெளிப்புறமான தொராகோபிளாஸ்டியும் பலன். 

தரக் கூடியதாகும். எங்கெங்கு ஒட்டுப் பொருள்களால் புளூரா. 

சடினமடைந்து இறுகிப்போய் இருக்கிறதோ. அங்கங்கெல்லாம்- 

5—7 விலா எலும்புகளை அகற்றிச் செய்யப்படும் இந்தத் 

தொராகோபிளாஸ்டி பயன்படுகிறது. பூரணமான தொராகோ 

பிளாஸ்டி இப்போது அபூர்வமாகவே செய்யப்படுகிறது. தல: 

மயக்க மருந்தின் உதவியால் குறைந்த அளவில் உச்சி தொராகோ 

பிளாஸ்டி செய்யப்படுகிறது. க்ஷய நைவைப் பொறுத்து அகற் 

றப்பட வேண்டிய விலா எலும்புகளின் எண்ணிக்கை அமைகிறது 

தொராகோபிளாஸ்டி செய்வதன் மூலம் மார்புக்கூட்டில் விகா 

ரங்களும் அழுங்கிய நுரையீரற்பகுதிகள் _ சுருங்கிவிடுவதும் 

ஏற்படுவதால், மற்ற. (பாதிக்கப்படாத) நுரையீரலின் தன் 

மையை நன்கு ஆராய்ந்துகொள்ள வேண்டுவது மிகவும், அலை 

மாகும். 

கேசுகள் சரியாகத். தெரிந்தெடுக்கப்பட்டால், நார்ப் 

பொருள் : குறைவாய் உள்ள இரணக்குழிகள் கொண்ட. . நைவு 

sor கதொறராகோபிளாஸ்டியால் நன்கு பயன்: பெறுகின்றன. 

50% முதல் 70% வரை பூரண சுகம். கடைக்கிறது.. 

நோயின் காய்ச்சல் இல்லாத போது இந்தச் சி௫ச்சை 

செய்யப்படுவது நல்லது. புஞராவிற்கு வெளிப்புறமான நியூமோ 

தோராசக்ஸும், தொராகோபிளாஸ்டியும், வேதியிய சிகிச்சை: 

யின்: -போதே செய்யப்பட வேண்டும். ஸ்ட்ரெப்டோமைசின், 

“திவாசிம்', பி. ஏ. எஸ். போன்ற . மருந்துகள். கட்டாயம். 

கொடுக்கப்பட வேண்டும். 

புளுரா உறையை அகற்றுதல்: 
க்ஷ்பரோகத்தின் நாட்பட்ட சீழ் படிந்த நிலையால் புளுரா 

இறுகிக் கெட்டுப்போன நிலையை அடையும் போது அந்த நிலை. 

வேதியிய சி௫ச்சையால் . பலனடையாமல் இருப்பதால், மருத். 

துவர்களுக்கு இக்கட்டான நிலை ஏற்படுகிறது. அடிக்கடி அத்த 

கைய இக்கலுடன் புஞரா உறைகள். கெட்டுக் கடினமடைத்கு 

நிலையும், புளராவும் நுரையீரலும் புரையோடிய நிலையும் 

ஏற்படுவது கண்கூடு. இத்தகைய சமயங்களில் வெளிப்புறமான 

புளுரா உறையை மாத்திரமோ, அன்றிப் புராபுஞரா உறை 

களையுமோ அசுற்ற வேண்டி வரும். அந்தச் சி௫ிச்சையாலே 
தான் மற்றச் சிக்கல்களைச் சமாளிக்க இயலும். இதைப் புன 
ரூத்தாரண அறுவைச்சிகிச்சை என்றே கூறலாம். நுரையீரல் 
இறுக்கமாய்ச் சுருங்கிவிடாமல் இருந்தால், peer 
யின் போது நுரையீரல் நன்கு விரிவடைகிறது.



16.. அவசர முறைகள், தாற்காலிக: 

_ மான ச்சை, டியூபர்குலின் ் 

ஈச்சை 

இருமலில் இரத்தமும் இரத்தப்பெருக்கமும்? 
நாட்பட்ட நார்ப்பொருள் - இரணக்குழி கொண்ட 

க்ஷயத்திலும் மூச்சுக்கிளைக்குழல் பெரிதான நிலையிலும் நுரை 
Wr Hig Bude. இரத்தம் தேங்கியிருப்பதாலும் சளியில் இரத்தம் 
உறைந்து கட்டிகளோ இரத்தமே வெளிப்படலாம். அடிக்கடி 
இந்த அறிகுறிகளிலிருந்து : பயங்கரமான சிக்கல்கள் கண்டாவ 
இல்லை.' இடையிடையே இரத்தத்தின் துளிகள் தோன்றுவது 

நாள்டைவில் பெரிதளவு இரத்தப் பெருக்காய் ' விளைந்து 

விடுகிறது, சில. சமயங்களில் உயிருக்கே :ஆபத்தாய் முடிகிறது. 
சரியான ' “சமயத்தில் உதவி: செய்யாவிட்டால், உறைந்து இரத். 
தத்தால்: : மூச்சுக்குழல் அடைக்கப்பட்டு, மூச்சுத் திணறல். op 

பட்டு, மரணம் :. நேரிடலாம். 

் Balser, . இரத்தம் வெளிப்பட்டால், புரோமைடுகளை 
யும் கால்சியம் போன்ற மருந்துகளையும் செலுத்தி, மனத். 
திற்கும் உடலிற்கும் ஓய்வு கொடுத்தல் போதுமானதாகும். 

் சோடியம் புரோமைடு 6.0 x 200.0 — இரவம்: .ஒர௫ு. 
மேஜைக் கரண்டி - தினமும் மூன்று வேளை. 

-வ்கால்சியம் குளோரைடு 10 %-— 200 : 0. திரவம்: 

ஒரு மேஜைக்கரண்டி. தினமும் நான்கு வேளை. 

-ஊதால்கியம். குஞகனேட் 1.0. 
ட ஒரு பவுடர் தினமும் மூன்று வேளை. 

நோயாளிகளைப் - ப்ராமரிக்குக்போது: படுக்கையில் இருக்க 
வேண்டிய நிலை, . இருமலில் சனி தடையின்றி வெளி. வர 
வசதியாக. இருக்க வேண்டும். .இருமலில் இரத்தம். வரும் போது
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நோயாளியின் பயத்தையும் அகற்ற வேண்டும். மன நிம்மதி 

மிகவும் முக்கியமாகும். 

இரத்த ஒட்டம் தங்கு தடையின்றி எல்லா இடங் 
களுக்கும் பரவிச் செல்லக் கால்களுக்கு ஒரு மணி நேரத் 
இற்கு டோர்னிகட் எனப்படும் கட்டுகளை உபயோட௫க்க வேண்டும்- 
20 % கேம்பர் ஆயில் (0௨0 ௦11), 8 கிராம் ஊசி மூலம் 

உட்செலுத்தலாம். சரும அடியிலே 500-600 மி.லி: 

பிராணவாயு செலுத்தப்பட வேண்டும். ட 

இந்த முறைகளால் குணமடையாமல் இருமலில் இரத்தம் 
வந்துகொண்டிருந்தால், செயற்கை மு. ந, நியூமோதோ 
ராக்ஸோ. அல்லது நியூமோபெரிடோனியமோ செய்யப்பட 

வேண்டும். அதே. வகையைச். (பிரிவை) சேர்ந்த .இரத்தம் 
(100--- 200 மி.லி. வரை) கொடுக்கப்படலாம். மூச்சுத் 

.இணறல் ஏற்பட்டு நுரையீரல் அழற்சி என்ற பயம் உண்டாவ 

தால், இருமல் அனிச்சைச் செயலைத் தடைபடுத்தும் தூக்க 

மருந்துகளை (மார்பின், பேண்டோபான்) உபயோக்கக்கூடாது. 

முதல் இரண்டு மூன்று : நாள்களுக்குத் திரவமாகவும், 
கஞ்சியாகவும் உணவு கொடுக்கப்பட வேண்டும். பழமும், 

மாமிச  ஜெல்லிகளும் கொடுக்கப்படலாம். , புதிய. சிவப்பு 

இரத்தம் வெளி வருவது நின்றுவிட்டால், உணவைப் படிப்படி 

யாக அதிகப்படுத்தலாம். : இப்போது பால், கஞ்ச, சூப்பு, 
மாமிசம், மூட்டைகள், ஆப்பிள் போன்றவை . கொடுக்கப்பட. 

லாம். 0.8-- 0.3 கிராம் என்ற அளவில் அஸ்கார்பிக் அமிலம் 

கொடுக்கப்படலாம். இரத்தம் கலந்த சளி மறைந்தவுடன் 

தோயாளிக்குச் சாதாரணமான உணவு அளிக்கலாம். உணவு 

சூடாகவே இருக்க வேண்டும். 

இருமலில் இரத்தம் வருவது தொடர்ந்து வந்து அமுக்க 
முறைச் ச௫ச்சையால் தடை செய்யப்பட முடியாவிட்டால், 
அப்போது அறுவைச்சிசச்சை உபயோகிக்கப்பட வேண்டும். 

புளுராவிற்கு வெளிப்புறமான தியூமோலைசிஸோ, அல்லது 

இரணக்குழி கொண்ட நுரையீரலின் சிறு பகுதியையோ அகற்றி 
அறுவைச்சிகிச்சை செய்யலாம். சில சமயங்களில் இருமலில் 

இரத்தம் வெளிப்படுவது யாதொரு சிக்கலும் இல்லாமலே 
நின்றுவிடுகிறது... ஆனால், சல சமயங்களில் நுரையீரல் அழற்சி 
(சளி உள்ளிழுக்கப்படுவதால்) ஏற்படுகிறது. இங்கு 8.லட்சம் 
யூனிட்டுகள் பெனிசிலின் . இரண்டு தடவையும், ஸ்ட்ரெப்டோ 
மைன் ஒரு தடவையும் கொடுக்கப்பட வேண்டும். கேம்பரின் 
உதவியால் இருதய வேலை சரிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.



அவசர முறைகள்,...டியூபர்குலின் இகிச்சை ததத 

சிக்கல்கள் அகற்றப்பட்டவுடன் நோயின் தன்மையைப் 

பொறுத்து க்ஷய எதிர்ப்புச் சிகிச்சை செய்யப்பட வேண்டும், 

தானகவே நிகழும் நியூமேரதோராக்ஸ் : ' 

தானாகவே நிகழ்ந்ததாய் இருந்தாலும் சரி, அல்லது 
அறுவைச் இடிச்சைக்குப் பிறகு விளைவதாய் இருந்தாலும் சரி, .. 
நியூமோதோராக்ஸின் சிசிச்சை அதன் காரணத்தைப் பொறுத் 
திருக்கிறது. மூடப்பட்ட நியூமோதோராக்ஸ் உருவானால், 
புளுராவிற்கும் நுரையீரலுக்கும் இடையே புரை உருவாகாமல்: 
இருந்தால், போதிய ஒய்வு கொடுக்கப்பட்டால் குணமாகி 

விடும், ் 

நுரையீரல் Hasler பெரிதளவிற்குக் . கோளாறு ஏற்பட் 
டாலும், புளுரா அறையில் அதிக அமுக்கத்துடன் கூடிய நியூமோ 
தோராக்ஸ் உருவானாலும், அதன் மூலம் நுரையீரலில் நீர்த். 

தேக்கம் ஏற்பட்டு, இருதய வேலை சீர் கெட்டாலும், நியூமோ 
கோராக்ஸுள்ளிருக்கும் காற்று, அதற்குரிய கருவிகள் மூலம். 
அகற்றப்பட வேண்டும். இதன் மூலம் ஏற்கெனவே ஏற்பட்ட. 
அதிக அமுக்கம் குறைக்கப்பட்டு, “0” அளவிற்கு வருகின்றது. 

இதன் மூலம் போதிய பலன் கிடைக்காவிட்டால், நோயாளி: 
யின் நிலைமை சர் கெட்டால், நிரந்தரமாகக் காற்றை வெளி 
யேற்ற வேண்டிய .ஏற்பாடுகள் டிடெனரங்கோவின் கருவிகள் 
மூலம் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டும். இதற்குச் சாதாரண 
மான நீர் ஓட்டம் உள்ள பம்பை உபயோகிக்கலாம். இத்தகைய 
காற்றை அகற்றுவது அடிக்கடி செய்யப்பட வேண்டும். இதுவும்: 
வெற்றியடையாவிட்டால், 9G டிரொகார் மூலம் புஞரா: 
அறைக்குள் ஒரு மெல்லிய கதீடரைச் செலுத்த வேண்டும்... 

நிரந்தரமாகப் பணி புரிய (இரண்டு, மூன்று நாள்களுக்கு, 

அதை ஒரு. காற்று. வாங்கியுடன் இணைக்க வேண்டும். புளுரா: 

அறை பூரணமாக மூடப்பட வேண்டுமானால், 40% குளுக்கோ- 

ஸில் 3 ௧. மி, லி, டிங்க்கசர் அயோடின் 4-5 துளிகள், 

புஞரா அறைக்குள் செலுத்தப்பட வேண்டும். சில சமயம்: 

களில் நுரையீரலின் மிகச் சிறிய பிரிவோ, அல்லது பெரும். 

பிரிவோ அகற்றப்பட வேண்டும். 

தாற்காலிகச் சிகிச்சை £ அடிக்கடி க்ஷய நோயாளிகள் 

இருமலால் துன்புறுத்தப்படுகின்றார்கள். இருமலை ஓரளவு 

கட்டுப்படுத்த உபயோகமான வழி என்னவென்றால், "இருமல் 

ஒழுங்கு என்று சொல்லப்படும் முறையைக் கையாள்வதே.. 

இது பல மருத்துவர்களின் கையில் நல்ல பலனனிக்கின்றது. 

இதன் மூலம் இருமலைக் கட்டுப்படுத்த நோயாளிகள் கற்பிக்கப்
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படுகிறார்கள்?” அவர்கள் தாமாகவே இரும மாட்டார்கள். கார | 
உப்புகளைக் குடிப்பதன் மூலம் இருமலை மட்டுப்படுத்தலாம். : இத 

- ூடன் றிது, உஷ்ணமான ,, வாலையும் :, சலக்கு , வேண்டும். 

7 எலும்புருக்கி நோய் 

"இதற்கான சிறந்த. மருந்துகளுள் கோடீனும் ஒன்று, 
கோடன் கிடைக்காவிட்டால், டையோனின் 'உபயோடக்கப் 

படலாம். ் டர் ் கர உ 5 

இபாதும்படடைவான மற்ற நோய் .- அறிகுறிகளைப் 

பொறுத்த மட்டில் : அதற்குரிய சிகிச்சை கீழ்க்காணுமாறு : ் 

இருக்கும்: 

Ht &யிர் மருந்துகள். 

..... 2; பொதுச் சுகாதார உணவுச் இச்சை. தரய்ச்சலும் 

இரவில் வியர்த்தலும் இத்தகைய ி௫ச்சைக்குக் கட்டுப்படும். 

மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ள கேசுகள், இத்தகைய 

சிிச்சையால் பயன் பெறு. டடக் 

"தனிப்பட்ட நபரின் பொதுச் சுகாதார முறைகள் மிகவும் 

முக்கியமானவை. இது குறிப்பாக நோயின் காய்ச்சலின் போது 

கையாளப்பட வேண்டும். சரும சுகாதாரம், தண்ணீர், எடி 

கோலோன். மூலம் நோயாளிகளின் ௪௫ம நிலையைப் பாது 

காக்க வேண்டும்; பூரண ஓய்வும் கொடுக்க வேண்டும். 

பசியின்மை, தூக்கமின்மை போன்ற பணி ' பாழ்பட்ட 

நிலைகளில் பொதுச் சுகாதார உணவு முறைகளே 'சாலச் 

றந்தவை. ௬ண்மையான சுடுமையான தூக்க ம்ருந்துகள் 

நெருக்கடி நேரங்களிலேதான் உபயோகிக்கப்பட வேண்டும். 

டியூபர்குலின் சிகிச்சை £ "ee 

க்ஷயக்கிருமியின்மீது டியூபர்குலின் விளைவு மனிதனுக்குப் 

பாதுகாப்பளிப்பதாகவே நாம் கருத வேண்டியிருக்கிறது. இடை 

விடாது தொடர்ந்து டியூபார்குலினைப்  படிப்பழுயாகள்.. கூடி 
வரும் அளவில் கொடுத்து வந்தால், டியூபா்குலின் எதிர்ப்புச் 

சத்தியும் க்ஷ்யக்கிருமியின் வளர்சிதை மாற்றப் பொருள் 
களுக்கு எதிர்ப்புச் சத்தியும் அதிகரிக்கின்றன. ் 

மிகவும் தீவிரமான டிழயூபார்குலின் ௪ர௬ம எதிர் வினை 
.. நிகழ்ந்தால்தான் டி.யூபர்குலின் சிகிச்சை செய்யப்பட : வேண் 

டும். இந்தச். சிகிச்சை செய்யப்படும் , போது அடிக்கடி 

எக்ஸ்-ரேப் படங்கள் எடுக்கப்பட “வேண்டும்.. eof, எதிர்



*. 1 இவ்ணரகு்றைகள் ,....டியுபர்குலின் சிசிச்சை ் ததக: 

“வினைகள், இரத்தச் சேரதனை, உடல்: உஷ்ணம், , உடல். எமை 
போன்றவைகள் அடிக்கடி. சோ த்துப் பார்க்க - வேண்டும். 

இலர் சமயங்களில் நோய் சீரடையும் seit இல்லா 
விட்டால், வேதியிய இச்சையின் Sih ஊக்குவிக்கும் டியூபார் 
 குலின் சிகிச்சை கொடுக்கப்பட்டால், அது பாக்டீரிய எதிர்ப்பு 

் மருந்துகளின் சத்தியைத் தூண்டுகிறது. நோயின் இவிரமான 
நிலையின். போதும், . நுரையீரல் அல்லாது மெடாஸ்டேசுகள்' 
நிகழும். போதும். . இருமலில். இரத்தம் ..வெளி. வரும் போதும். 
டியூபா்குலின்... சிசிச்சை கையாளப்படக்கூடாது. டியூபர்குலின் 
BOOT WET பின் காணும் அட்டவணைப்படி தயார் செய்யப்படு 

இன்றன. ் | :
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காக்கின் பழைய டியூபர்சூவின் கரையங்கள் : 

எலும்புருக்கி. நோய் 

  

  

சுத்தமான டியூபர்குலின் Fue 

  

          
  

எண் கரையம் பீச்சாங்குழல் பீச்சாங்குழலின் 

மிகக் குறைந்த 
முழுவதும் அளவு கோட்டில் 

“0 சுத்தமான டியூபா் ் | 

குலின் 7000 100 

1 110. 100 10 

2 1/100 10 1/10 

3 1/1000 1/10 1j100 

4 1/10000 1/100 1/1000 

5 1/100000 111000 1/10000 

6 3/1000000 3/10000 1/160000 

7 1/10000000 1/100000 1/1000000 

8 1/100000000 1/1000000 | 1/10000000 

3 1/100000G000 1/10000006 1/100000000 

10 7/1000000000. 1/10000000 1/1000000000 

11 1/100000000000 1/190000000) 1/1000000000 

மிகவும் குறைந்த கரையங்களில் சிகிச்சை செய்யப்படுகிறது. 

நான்கு நாள்களுக்கு ஒரு முறை 
படுகிறது. 

வேண்டும். இந்தச் 

சிச்சையும் மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும். 

இதிச்சை 

சிகிச்சை தொடர்ந்து பல மாதங்கள் வரை 

செய்யப்படுகிறது. ஒவ்வொரு நபரின் . தன்மையையும் 

கரையத்தின் வீரியம் அதிகரிக்கப் 

உடல் உஷ்ணம் அதிகரித்தால், நிறுத்தப்பட. 

பொறுத்துச்



க்ஷயக்கிருமிகளின் மருந்து எதிர்ப்புச்சத்தி (17/மி.னி. ஊடுபொருன்) 

  

        
  

            
  

Baur | O07 பி. ஏ, | எதியோ சைச் காஞ 
ட்ட ்டோ 1-௬. னங்ா்' ளோ. மை 

மைசின் சிரைன் | என் 

6-வது, க்ஷய நிபுணர் 1-&@ | 5-க்கு 10 
களின் காங்கிரஸ்| மேற் | மேற் 

் பட் |பட்டது 

டது 

மத்திய க்ஷயக்குழுவும் | . 1 10 10 } 10. | 10 | 20 
மாஸ்கோ மத்திய . ட 1 

க்ஷய மருத்துவமனை. 

யும் 

க்ஷயக்குழு,' பொதுச் க்கு | 10 10 

சுகாதார மருத்துவ| மேற் 
மந்திரசபை-சோவி। பட் 
யத்து ரஷ்யா டது 

க்ஷயக்குழமு, லெனின் 
கிராடு 15 10 

பாஸ்டர் குழு 

(a) Moo 0-1,2| 2-4 . | 0.25-0.5] 10-20 | 15-26\10-15 

(2) கொலட்சாச் 0.5 5 0.5 20 

அகில உலக விவரம் 0-2.1 10 0.25 

போலந்து 0.2 10 

எப்.ஆர்.ஜி: (மீச்னர்)| 0.7 4-8 0.5-1 5 

குறிப்பு: 
3. ஐ. என். எச். மருந்துகளின் எதிர்ப்புச் சத்தி அதிவேக 

மான மெதுவான ..ஐ.என்.எச். இனாக்டிவேட்டர்ச.ளைப் 

ப பொறுத்து இருக்கிறது. - 
2. இரண்டு விவரங்கள் (ரிஸ்ட் விவரம்)---வளர்ந்த காலனிகளின் 

எண்ணிக்கையைப் பொறுத்தது. 
9. பி.ஏ.எஸ். விவரங்களில் மிகவும் மாறுபட்ட எண்ணிக்கை 

கிடைப்பது, அதன் அமிலத் தன்மையைப் பொறுத்து இருக் 
ன் கிறது. 

லோவன்ஸ்டீன்- ஜென்சன் ஊடுபொருளைக்கொண்டே எதிர்ப் 
புச் சத்தி அளவிடப்படுகிறது. கிருமி வளர்ச்சிக்கு 0.00001 
மி. இ. குறையாமலும், 0.007 மி.கி. அதிகப்படாமலும் spud 
கிருமிகள் உபயோகிக்கப்படுகின்றன. 

er. Gor.—17



துணை அட்டவணை 

தோய் குணமடையும் போது 
  

குணமடைந்த பணி புரியும் 

| 

  

மருத்துவ எக்ஸ்-ரே 

  

வகை வகை விவரங்கள் 

£. பூரணமானது| சாதாரண நிலை[நோய்ப்பட்ட மாறுதல். எதுவும் | 
யிலிருந்து ஒரு 
மாறுதலும் 
இல்லை. பெரி 
குளவு சரி செய் 
யப்பட்ட நிலை 

இல்லாத நிலை : 

  

  

  

          

2. பணி புரியும் சாதாரண நிலை[1. குறைந்த அளவு கடினமான 
சத்தி பாழ।யாகும். எஞ்சிய மாற்றம் 
டையாமல்,(சேமிப்புச் சத்தி;2. உறை அமைக்கப்பட்டுச் கடின 
எஞ்சிய விளை (திருத்தியானதே மடைந்து கால்சியம் படிந்த 

கள் ் 
ய 3. புஞரா பாதிக்கப்பட்ட நிலை 

3.மிக அதிக) எஞ்சிய விளைவு|1. நார்ப்பொருள் மாறுகல்களும் 
மான எஞ்சிய களைப்பொறுத்து நுரையீரல் சுருங்கிய நிலையும்; 
விளைவு, ஓர[ஈடு செய்யப் சிதைந்துபட்ட நைவுகளும் எஞ் 
ளவு பாதிக்;பட்ட தன்மை சியள்ள நைவுகளும் 
கப்பட்ட பணி ] 8. மூச்சுகிகளைக்குழல் விரிவடைந்த 
புரியும் சேமிப் நிலை 
புச்' சத்திகள் 3. எம்பைசீமா மாறுகுல்கள் . 

4. கூயத் ை தச்[மிகவும் பாதிக்;1. பரவலான நுரையீரல்: கடின 

சார்ந்து பல। கப்பட்ட . பணி மடையாத நிலை 
அறிகுறிகள் |(புரியும்சேமிப்புச்|2. மூச் ௬௧ கிளைக்கு ழ.ல்விரி 

சத்திகள்-நரம்பு வடைந்த நிலை 
மண்டலம்). நார்ப்போருள் கொண்ட நிலை. 
பாதிக்கப் பட்ட, 4. உடன் கூடிய எம்பைசீமா 
திலை 5. இருதய-நுரையீரல் பாதிக்கப்: 

பட்ட நிலை 

ச். அறுவைச். பணி புரியும்/1. மார்பு எலும்பு விகாரங்கள் 
சி௫ச்சைக்குப்|] சேமிப்புச் ஏற்படாத நிலை 
பின் சத்தி குறைய)8. மார்பு எலும்பு விகாரங்கள் 
7. சாதாரண வில்லை ஏற்பட்டு நுரையீரல் சுருங்கி 

அறு வச்।(3. பணி புரியும் மீடியாஸ்டைனம் இடம் 
இதிச்சை சேமிப்புச் பெயர்ந்த நிலை 

2. கடினமான! எத்தி குறைந் 
அறுவைச் தீது 
இதிச்சை 

ரூறிப்பு : 
1. பூரணச் குணமடைந்த நிலை என்பது இ 
2. 

ர.மிகள் இல்லாத நிலை 
நச்சு விளைவுகளின் அறிகுறிகள் இல்லாத நிலை. 

3. நுரையீரல் அல்லாத பகுதிகளில் மாற்றங்கள் இல்லாத நிலை 
3. அறுவைச் சிகிச்சைக்குப் பின்னர் எழும் எஞ்சிய விளைவுகள். 

 



(Appendix) 

எஞ்சியிருக்கும் விளைவுகள் 
  

  

  

சீரமைப்பு தொடர் நோக்கல் 

பூரணம் ் ..... [தடுப்புமுறையும், பொது முறை 
களும் - ் ் 

பூரணம் ் இரண்டு வருடங்களுக்கு அடிக்கடி 
எக்ஸ்-ரேப் பரிசேர்த 

  

ஓரளவு பாஇக்கப்பட்டி நிலை 3 வருடங்களுக்குத் தொடர்ந்து 
் நோக்கப்பட வேண்டும்; 

  

மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட. நிலை இட்டமிடப்பட்டு, தொடர்நோக் 
இச்.சி௫ிச்சை செய்யவேண்டிய நிலை. 

  

1. ஓரளவு பாதிக்கப்பட்ட. நிலை 11. இரண்டு வருடங்களுக்கு 
2. பெரிதளவு பாதிக்கப்பட்ட, 2. மூன்று வருடங்களுக்குச் சிகிச்சை 

நிலை செய்யப்பட வேண்டும்.     
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கலைச்சொற்கள் . 

(ஆங்கிலம்-தமிழ்) 

Adolescence 

- Alveoli 
Andéitia 
Anamnesis 

. Anatomy 
‘Antibiotic 

Anus 

Artery 
Atelectasis ~ 
Autopsy ‘-' >>> 

Bone Marrow , 
Brotichiis ~ 

Capillary 
Caseous disintegration 
“Catatrh - 
Chemothétapy 
Choroid 

Cotjiittiva 
Coihective Tissue 
Cranial Nerve , 
Culture Medium 

Dessicator’ 

Diabetes: Mellitus. 

Diaphtagin 

Electrical Charge 

Electrodes 

Electrophoresis. 

A 
_ 

bE
 

9.
 

1 
டர
 

கட்ட 

நிறை இளம்பருவம், குமரப் 
பருவம் 

மூச்சுச் சிற்றறை 
் சோகை : 

நோய் வரலாறு 
உடற்கூறு 

எதிர் உயிர் மருந்து 
_கழிவாய், குதம் 

குமனி' 

சுவாசப்பை: ஸன்ட ப்பு 

_ பிணக்கூற்று ஆய்வு உப 

எலும்புச். சோறு: 
மூச்சுக்களைக்குழல் 

ட தந்துகி 
கேசியச் சீர்கேடு 

ஓழுக்கல் 

வேதியிய சிகிச்சை 
'கருநிறப்படலம் 

இமை இணை ஜவ்வு 

- இணைப்புத் திசு 
கபால நரம்பு 

ஊடகம், 
பொருள் 

வள்ர் 

உலர்த்தி 

நீரிழிவு 
உதர விதானம் 

மின்னூட்டம் 
- மின் வாய்கள் 

மின்பகு அமைப்பு முன்தி



Endocrine if ot 

Erthrocyte (R.B.c.) 

Fallopian. Tube... 
Fermentation = 

Fibrin 
Fibro Cavernous ~ 

Field of Vision . 

Fistula - 

. Fungus 

~ 

Granulation Tissue - 
Guinea Pig. 

Haematogenous 
nation 

Health check up 
Histology 

Immunity 

  

Dissemi- : 

Incubation period - . ல த 
Infiltration 

Inpatient. 
Intercostal neuralgia - - A 
Intra dermal 

Aris 

Laboratory 

Larva 

Lesion ர்க 

Leukoses 

Local Reaction 

Lumbar puncture 
Luminescent = 6:0) == 

Lymph gland + ..7:- : 
a 

Lymphocyte. UNeye ut ட on: " 
ஸ் 

+ று 'நாளமில் சுரப்பி 

Rater) அணு. 

F, 

கருக்குழாய் 

-- நொதித்தல் 
-  தார்ப்புரதம் 
— நாரர்ப்பொருள் இரணக்குழி' 

பார்வைக் களம் 

_. புரையோடிய நோம். 
4 தாளான் 

ட. 
௮ டமணல் வடிவத் இச: 

— _சமைப் பெருச்சாளி 

.. இரத்த ஒட்டவழிப்.. பரவல் ் 

_. உடல்நலம் தொடர்நோக்கு 

—. நுண்ணமைப்பு இயல் 

— unr Quderew, ur gia ட் 

-- தோய் வளர் காலம். 

— கஇளடுருவல் 

— தங்கி இருக்கும் a 
— _shlovir orgythty, நரம்பு அழற்சி 

— சரும இடை - 

— _ கருவிழி " 

L 

ம். ஆய்வகம் 
—_ ஜூட்டைப்புமூ 

—~ இதைவு ் 
வெள்ளணுப் பெருக்கம் 

_ தல எதிர் வினை 

- முது கெலும்பு கனிய. 
_ ஒளிர் விடும்- - . 

நிணநீர் முடிச்சு 5 ய x 
oF _. நிணநீர் வெள்ளணு :... ய



Mesentery--.- “ப. 5. 
Metabolism . 
Microscope 
Morphology 

Mucosa 

Neutrophil 
Nodule 

Outpatient 
Ovary 

Palpation 
Parasite 

Pathology 

Percussion 

Pericardium 

Perichondritis 

Perifocal Inflammation : 

Peritoneum 

Physiology 
_ Pleural effusion 

Pneumonia 

Reaction 

- Reflex cough 
Retina . 

Roundworm 

Sedimentation Raté — 
Serum 

Specific Gravity 
_ Spinal Fluid 

Subcutaneous 

Synthetic Druge een. அவ 

- அ “ஓப்பு அடர்வு எண், 
“ .. தண்டு வட நீர் 

M 

+ AnGeLe grH@. 
வளர்சிதை wr pmb 
உருப்பெருக்கி 

. ௩. அமைப்பியல் 

௬௭ ஈர அபர்ப்படலம் - 

ரு. 

— இருநிறம் ஏற்கும் வெள்ளணு 
= கீழுலை 

ட 

௭ வந்து போகும் தோயானி 
— சூல் சுரப்பி 

உ... 
— தொடம்டுப்பார்த்தல் 
-- . ஒட்டுண்ணி 
--. நோய்க்குறி இயல் 

. — குட்டிப்பார்த்தல் 

-- இருதய வெளி உறை. 

, குருத்தெலும்பு புற அழற்சி 
-- புறக்குவிய அழற்சி 

டை வயிற்று உள்ளுறுப்பு உதை, 
_— உடல் இயல் : . 
௨. .இரவம் கொண்ட: புஷ்ரா 

அழற்சி. 
“நுரையீரல் அழற்சி 

௩... 
மறுவினை, எதிர்வினை, பிரதி 

் = “அனிச்சை இருமல் 

-- விழிதிரை > 
. 2 நாக்குப்பூச்சி 

Ss 

2 படியும் விகிதம் 

-... இரத்தவடிநீர் 
ந 

சஷி எம அடி 

— தொகுப்பு மருத்து: .-. -



Tendon Reflex தசை நாண் அனிச்ஸசி - 
Thoracic duct — மார்பு நிணநீர் நாளம் 
Tissue ட ட இச 
Trachea மூச்சுக்குழல் 
Tubercular cavity = Sos Tors GU 
Tympanic = சங்கீத எதிரொலி 

Varicose veins _ டர ௮ நெளி சிரைகள் 
Vocal cords குரல் வளை 

a ர்ச்மீந்-.ஆங்லைம் ) 

அ 
அமைப்பு இங்ல். - =. Morphology 
அனிச்சை இருமல் லம். Reflex cough 

ஆய்வகம் — Laboratory 

இ ட்ட 
இணைப்புத் திச — Conrettivée Tissue 
இமை இணை ஜவ்வு : — Conjuctiva 

இரத் தவடிநீர் — Serum 
இருதயவெளி உறை “அல...  Pericardium © 
இருநிறம் ஏற்கும்வெள்ளணு -- Neutrophil 

2. 
உடல் இயல். . — Physiology oS, 
உடல்நலம் தெர்டர் நோக்கு -- Health follow up: 
உடற்கூறு — Anatomy . 
உதரவிதானம் — Diaphragm 
உயிர் எதிர் மருந்து — Antibiotics 
உருப்பெருக்கி — Microscope 
உள்ளிழுத்த நுரையீரல் 

அழற்சி — Aspiration Pheumonia 

க 
சளடுருவல் — . [Infiltration 

or ட்டு 
எலும்புச்சே்று — நிர நாதர்...



ஒட்டுண்ணி 
ஒப்பு அடர்வு எண் 

ஒருமூகப்படுத்திய முறை 
ஒளிர் விடும் 

கபால நரம்பு 

கருக்குழாய் 

கருநிறப்படலம் 
கருவிழி 
சுழலை 
க்ழிவாய், குதம் . 

காளான் 
கிருமி வளர்காலம் 

குமரப்பருவம் 

குரல் வளை 

குருத்தெலும்பு புற அழற்சி 
குவியம் 
குறுக்குப்பிளவு 

சங்கீத எதிரொலி 
சரு.ம் அடி 
சரும இடை 
சிவப்பு அணு 
சிவப்புக் காய்ச்சல் 
சிறுகுடல் தாங்கி 

சீமைப்பெருச்சாளி 

சுவாசப்பை அடைப்பு 

சூல் சுரப்பி' 

சோகை 

தங்கியிருக்கும் நோயாளி 
குசை நாண் அனிச்சை 
தட்டிப் பார்த்தல் 

குண்டு வட நீர் 

தந்துகி 
Swell 
Be 

தொட்டுப் பார்த்தல் 

Parasite 

‘Specific gravity 
Concentration method 

Luminescent 

Cranial Nerve 

Fallopian Tube 
Choroid 

Iris 

Nodule 

Anus 

Fungus 

- Incubation period 
Adolescence 

Vocal cords 

Perichondritis 

Focus 

Transverse fission 

Tympanic 
Subcutaneous 
Intra dermal 
Erythrocyte, R.B.C, 
Scarlet fever 

Mesentery 

Guinea pig 

Atelectasis 

Ovary 

Anaemia 

Inpatient 

Tendon Reflex 

Percussion 

Spinal fluid 
’ Capillary 

- Artery 

Tissue 

Palpation



நாக்குப்பூச்சி 
நார்ப்புரதம் 
நார்ப்பொருள் ரணக்குழி 
நாளமில்லாச் சுரப்பி 
நிணநீர் நாளம் 

நிணநீர் முடிச்சு 
நிணநீர் வெள்ளணு 

நீரிழிவு 
நுண்ணமைப்பு இயல்: 

நுரையீரல் அழற்சி 

நெளிசிரை 

நதைவு 

தொதித்தல் 
நோய்க்குறியியல் 

நோய் வரலாறு 

பாதஇப்பின்மை 
பாதுகாப்பு 

பார்வைக்களம் 

பிணக்கூற்று ஆய்வு 
புரை நோய் 

பூரிதமாகாத கொழுப்பு 
அமிலம் 

மண்ல் வடிவத் இச 
மறுவினை 

மார்பு நிணநீர் நாளம் 

மின்பகு அமைப்பு முறை 

மின்வாய்கள் 

மின்னாட்டம் 

முட்டைப் புமு 

முதுகெலும்பு துளைப்பு 
மூச்சுக்கிளைக்குழல் 

மூச்சுக்குழல் 
மூச்சுச் சிற்றறை . 
மேற்பரப்பு அமுக்கம் 

வந்து செல்லும் நோயாளி 

வயிற்று உறுப்பு உறை 

வரிசையான நீர்த்தல்கள் 

30ம் மாட... 

Fibrino protein 
Fibro cavernous 

Endocrine 

Lymph duct 
Lymph gland 

' Lymphocyte 

Diabetes Mellitus 

Histology 

‘ Pneumonia 

Varicose vein 

lesion 

Fermentation - 

Pathology | 

Anammnesis. 

Immunity 

Immunity 
Field of vision 

Autopsy, Necropsy 
Fistula 

Unsaturated fatiy acid: a 

Granulation Tissue 

Reaction 

Thoracic duct 

Electrophoresis 
Electrodes . 

Electrical charge 

. Larva 

Lumbar Puncture 

* Bronchus | 

Trachea 
Alveoli 

Surface tension 

Out patient 
. Peritoneum 

Serial dilutions



வளர்சிதை மாற்றம் “2 Metabolism 
வளர்பொருள், ஊட்ட ் ட 

ஊடகம் . — Culture Medium 

  

விலாஎலும்பு நரம்பு அழற்சி —  Intercostal neuralgia 
- விழித்திரை — Retina a 
Bamagelus siphA =. —. Perifocal Inflammation 
வெள்ளணுப் பெருக்கம் © — Leukoses | ; 
வேதியிய சிகிச்சை "Chemotherapy 

"விளக்கத் திரட்ட 

(1) Artificial Pneumothorax: (Qewhens cpap தியம் 
.தோராக்ஸ்) உ ஈஊ௦-காற்று, Thorax-triiy. மார்பின் உள்ளே 
இருபுறங்களிலும் அமைந்துள்ள நுரையீரல்சள், இருமடிப்புக்சொன் ட 

உறையால் மூடப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த உறைச்சுள், சார்எரச் 
. செலுத்துவது, க்ஷய நோய்க்கான ஒரு ச௫ச்சையாசக் சையாஎப் 

படுகிறது. இதையே நியூமோதோராச்ஸ். என்கிறோம். 

(2) நரிய்்த்மபாம . (மீடியாஸ்டைனம், மார்புச்கூட்டின் மத் ' 
Biv இருதயமும், YORE சார்த்த நாளங்களும் அமைர்திருக் 
கின்றன. அதன். முன்னும். பின்னும், பல நிணநீர் முடிச்சுசள், 
நாளங்கள், .நரம்புகள் அமைந்துள்ளன.  இந்தப்படிதிசசை யே நாம் 

மீடி'பரஸ்டைனம் என்கிறோம். இதன் இரு பக்கத்திலும் நுரையீரல் 
சுள் அமைந்துள்ளன. 

(3) Chronic Palmonary Heart Disease: (நாட்பட்ட நுரை 
" யீரல் இருதய வியாதி) 

நுரையீரலின் பணி, நோயால் பாதிக்கப்படும் டோது, நாளடை : 

- வில் அதன் விளைவாக இருதயமும் பாதிக்கப்படுகிஈது. இர்த நோய் 

நிலையையே நாம் மேற்கண்டபடி. கூறுகிறோம். க்ஷ்பநோயாளிகளீல் 
பெரும்பர்லாரின். மரணத்திற்குக் காரணம் இதுவே. இதர்சுச் 

சத்தி வாய்ந்த, பூரண குணமளிக்கும் சிச்சை இப்போது Gaede. 

(4) Rales (reser) 

நுறையீரலின் பணி பாதிக்கப்படும் போது, நால்சளை 

ஸ் _.தாஸ்கோப் மூலம் கேட்கலாம். நுரையீரல்சளீன் மூச்சச் 8ற் 
றறைகளில் நீர் தேங்கும் போது, இந்த. நிலைமை உண்டாகிறது.



ரால்கள் பல வகைப்படும்: உலர்ந்தவை, உடைபடூடஎவ, பச்திடம் 
பெரியவை, ஈரமானவை. 

(5) Paradoxical Movement ரி பே (மார்பின் “விந்தையடன 

அசைவு) 

சாதாரணமாக, மூச்சு உள்ளிழுச்கும் போது, இரு நுரை. 
யீரல்களும் விரிந்து, உதரவிதானம் &8ழ் நோக்கிச் செல்ஒது 
சகஜம். மேற்கூறிய 'விந்தை நிஃயில், கசரவீதாஎம் Fp 
நோக்கிப் போவதற்குப்பதிலாக, மேல் நோச்சச் செல்சரத. இது 
சல நோய் நிலைகளில் ஏற்படுகிறது. ் 

(6) Bronchial and Gastric Lavage (மூச்சுக்கிளைக்குழல், 
இரைப்பை லவாஜ்) 

நோயாளியின் இருமல் மூலம் வெளிப்படூம் சளியில் gg wd 
இருமிகள் இல்லாவிடிவில், சில சமயங்களில், மூச்சுக் கஇளைக்குழல் 
இரைப்பை இவைகளின் திரவங்களைக் குழல் மூலம் ஜெள்மேர்றி, 
அவைகளில் க்ஷயக்கிருமிகள் இருக்கின்னனவா என்று பரிசோதித் 
துப்பார்ப்பதே, *லவாஜ்' எனப்படுகாது, 

(7) Cyanosis (one uGenefav) 

மனிதனின் இரத்தத்தில் இருக்கும் ஹுமோகுளோபின் 

தான், இரத்தத்தின் சிவப்பு நிறத்திற்குக் காரணம். இந்த ஹுமா 
குளோபின், ஆஅக்ஸிகரணமடைந்த திலையில் இருக்கிறது. இல் 

தோய்களின் போது, போதிய அளவு ஆக்ஸிகரணமடை வதில்லை. 
இந்த நிலையில், மனிதனின் உதடுகளும் கைவிரல் நுனிகளும் நீல 
நிறமடைகின். றன. இந்த நிலையை “210818” என்கிறோம்.
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