இருதய ஊற்றறற உதறல் துடிப்பு மற்றும் பக்கவாதத்

தடுப்பு: உறறவவதிர்ப்பிகள் - இரத்த உறறதல் எதிர்ப்ப்பு

இச்சிகிச்றசயின் ந ாக்கம் பக்கவாதம் வராமல் தடுத்தல்.
மூன்று மில்லியனுக்கும்

குருதிவயாட்ைக்குறறவு

ஊற்றறற உதறல் துடிப்பால்

இரத்தம் கறரந்து அவ்விைத்றத

அதிகமான அமமரிக்கர்கள் இருதய
அவதியுறுகிறார்கள். இதுவவ
மபருபாலான அமமரிக்கா

மக்களிறைவய மபாதுவாகக்

காணப்படும் இருதய துடிப்பு

ஒத்திறைவு வகாளாறாகும். இந்த
இருதய உற்றற உதறல் துடிப்பு

ஒழுங்கற்ற மின் ைமிக்றைகளால்
ஏற்படுகிறது. இதனால்,

இருதயத்தின் வமல் அறறகள்

(upper chambers) இருதய ஊற்றறறச்
ைரியான அளவில் சுருங்கி

விரிவதற்குப் பதில் அதிர்வு

ஏற்படுகிறது. அப்வபாது இருதய

ஊற்றறறயில் குருதித் வதங்கும்
நிறல ஏற்படுகிறது. இதனால்,
இரத்த உறறவு ஏற்பை

காரணமாகிறது. இத்தறகய இரத்த
உறறவுக் கறரந்து

இரத்வதாட்ைத்துைன்
கலக்கும்வபாது பக்கவாதம்
ஏற்பைக்கூடும்.

இருதய ஊற்றறற உதறல் துடிப்பு
இல்லாதவர்கறள விை இருதய
ஊற்றறற உதறல் துடிப்பு

இருப்பவர்களுக்குப் பக்கவாதம்

ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு ஐந்து

மைங்கு அதிகம். இது ஆண்டுக்குச்
சுமார் 12,000 இருதய ஊற்றறற
உதறல் துடிப்பு

குருதிவயாட்ைக்குறறவு

பக்கவாதத்றத ஏற்படுத்துகிறது.

பக்கவாதம், உறறந்து வபான

உறறவவதிர்ப்பி என்றால்
என்ன?

விட்டு அகன்று இரத்த நாளம்

உறறமவதிர்ப்பிகள் - இறவ

மூறளக்குச் மைல்லும் இரத்த

என்று அறைக்கப்படும். இறவ

பிராணவாயுறவயும் தடுக்கிறது.

மையல்பாட்றை உறறதல்

இருதய ஊற்றறற உதறல் துடிப்பு

உறறவு அடுக்றக என்று

ஏற்படுகிறது. இந்தப் பாதகமான

முறற, பல மைல் புரதங்கறளச்

ஒருவரது வாழ்க்றகத் தரத்றதயும்

மையல்பட்டு இரத்தக் கைிறவ

எதிரிறையான தாக்கத்தின்

உறறவவதிர்ப்பி வறககள்

பக்கவாதத்றத தடுப்பவத இருதய

வநாயாளிகளுக்குப் பல

ைிகிச்றையின் முக்கியமான

இருக்கின்றன. இந்த மருந்துகள்

வநாக்கமாக இருக்கிறது.

அடுக்றகயின் பல்வவறு

ஒன்றில் தங்கும்வபாது, அது

ைிலைமயங்களில் இரத்த நீர்ப்பிகள்

ஓட்ைத்றதயும்,

இரத்தத்தின் வைக்கமான உறறவு

நான்கில் ஒருவருக்கு இந்த

குறுக்கிட்டுத் தடுத்துவிடும். இறத

இந்வநாயினால் பக்கவாதம்

அறைக்கப்படும். இச்ைிக்கலான

விறளவுகளால் பக்கவாதம்

ைம்பந்தப்பட்ைது இறவ ஒன்றாகச்

வாழும் காலத்றதயும் பாதிக்கிறது.

நிறுத்திவிடும்.

காரணத்தினால்தான்

ஊற்றறற உதறல் துடிப்பு

உறறமவதிர்ப்பி மருந்துகள்

மற்றும் முதன்றமயான

உறறமவதிர்ப்பி உறறவு

குருதிவயாட்ைக்குறறவு

பகுதிகறள இலக்காகக் மகாண்டு

பல்வவறு வறகயான ைிகிச்றை

உறறவுகள் ஏற்பை வாய்ப்பு

உறறமவதிர்ப்பி என்று

விட்டமின் ஊட்டச்சத்து “K”

பக்கவாதத்றதத் தடுப்பதற்குப்

மையல்படும். அதனால், இரத்தம்

முறறகள் இருக்கின்றன. ஆனால்,

இல்றல.

அறைக்கப்படும் மருந்துகவள
மபாதுவாக முதல்கட்ை

எதிர்விறனயூக்கிகள்

ைிகிச்றையாக வைங்கப்படுகிறது.

உறறவு அடுக்றககவளாடு

பக்கவாதம் ஏற்படுவறத

புரதங்கள் இறணப்பாக்கத்திற்கு

ஆற்றலுைன் மையல்படுகின்றன.

விட்ைமின் “K”

குருதிவயாட்ைக்குறறவு

ைம்பந்தப்பட்ைப் பல மைல்

உறறமவதிர்ப்பிகள் அதிக

விட்ைமின் “K” ைார்ந்திருக்கின்றன.
எதிர்விறனயூக்கிகள், உறறவு

உண்ைாக்கும் இந்தப் புரதங்களின்
உற்பத்திறயத் தடுக்கின்றன.
விட்ைமின் “K”

எதிர்விறனயூக்கிகள் பக்கவாதத்

தடுப்புக்குகவள நீண்ை காலமாகப்
பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

தனிப்பட்ை பயன்களும்

அபாயங்களும் இருக்கின்றன.

இது 1954ஆம் ஆண்டில். முதலில்
அங்கீ கரிக்கப்பட்ைது. வார்ஃபாரின்
(காவ்மடின்) ஒரு விட்ைமின் “K”
எதிர்விறனயூக்கியாகும்.

ந ரடி “த்நராம்பின்” இரத்த
உறரவு ஊக்கி வ ாதிப்பி
விறனத்தடுப்பான்

இரத்த உறறவு ஏற்படுவதில்
ைம்பந்தப்பட்டுள்ள மநாதிகளில்
‘’த்வராம்பின்” ஒன்று.

“த்வராம்பிறனத்” தடுப்பதன்

மூலம், உறறவு அடுக்றகக்

குறுக்கிட்டுத் தடுக்கப்படுகிறது.

ஆகவவ, இரத்த உறறவு தாமதாக
உண்ைாகிறது. “ைாபிகட்ரான”
(“பிரைாக்ைா”) ஒரு வநரடித்

“த்வராம்பின்” விறனத்தடுப்பான்
ஆகும்.

“ஃநபக்டர்” விறனத்தடுப்பான்
உறறவு அடுக்றகயில்

ைம்பந்தப்பட்டுள்ள மற்மறாரு

மநாதி “Xa” என்பதகும். இந்தத்
தடுப்பதன் மூலம் உறறவு

அடுக்றகயும் தடுக்கப்படுகிறத.

“ரிவாவராஸாபான்” (ஸாமரல்வைா)
மற்றும் “ஏபிக்ஸாபான்”

(எலிகுவிஸ்) ஆகியறவ

விறனத்தடுப்பான்கள் ஆகும்.

பயன்களும் அபாயங்களும்
மருத்துவர் பரிந்துறரப்படி

உட்மகாண்ைால், அறனத்து
உறறமவதிர்ப்பிகளும்,

குருதிவயாட்ைக்குறறவு

பக்கவாதம் ஏற்படும் ஆபத்றதப்

மபருமளவு குறறக்கக்கூடியறவ.

இருப்பினும், உறறமவதிர்ப்பிகறள
உட்மகாள்ளும் வநாயாளிகளுக்கு
அதிகப்படியான இரத்தப்வபாக்கு
ஏற்பைக்கூடிய ஆபாம் உள்ளது.
ஏமனன்றால், இந்த மருந்து
உறறவறதக் குறுக்கிட்டுத்

தறைச்மையவதால். இரத்தம்

உறறவறதத் தடுத்துவிடும்.

ஒவ்மவாரு உறறமவதிர்ப்பிக்கும்

குருதிவயாட்ைக்குறறவு

பக்கவாதம் ஏற்படுவதற்கான
ஆபத்திருக்கிறது. 3.0க்கு

அதிகமானால், இரத்தக்கைிவு

விட்டமின் “K”

ஏற்பை ஆபாயம் உள்ளது.

பயன்கள் - மபரும்பாலான

ந ரடி “த்நராம்பின்”

எதிர்விறனயூக்கிகள் (“VKAs”)
மருத்துவர்கள் இம்மருந்றத

உட்மகாள்ளும் வநாயாளிகறளக்

விறனத்தடுப்பான்கள்

றகயாளும் அனுபவம்

பயன்கள் - ைில வநாயாளிகளுக்கு

ஏவதனும் அவைர நிறல

விறனத்தடுப்பான்கள்,

உள்ளவர்களாகவவ இருக்கிறார்கள்.

இந்த வநரடி “த்வராம்பின்”

ஏற்பட்ைால், எடுத்துக்காட்ைாக,

பயன்படுத்துவதற்கு எளிதாக

மருத்துவ் மையல்முறறயாக

“த்வராம்பின்”

வல்லுநர்களால் இதன்

குறறவான உணவுக் கட்டுப்பாடு

இதன் மூலம் உைல் வைக்கமான

இருக்கக்கூடிய இறைவிறன

இந்த விட்ைமின்

வநரடி “த்வராம்பின்”

விறலயில் கிறைக்கும்

அடிக்கடி இரத்தப் பரிவைாதறனச்

கார் விபத்து அல்லது திட்ைமிட்ை

இருக்கக்கூடும். வநரடி

இருந்தால், சுகாதார

விறனத்தடுப்பான்களுக்குக்

பயன்பாட்றை மாற்ற முடியும்.

உள்ளது மற்றும் மருந்வதாடு

உறறயும் திறறனப் மபற்றிடும்.

“VKA”க்குக் குறறவாக இருக்கும்.

எதிர்விறனயூக்கிகள் மிக குறறந்த

விறனத்தடுப்பான்களுக்கு

உறறமவதிர்ப்பிகளாகும்.

மைய்ய வவண்டியதில்றல.

அபாயங்கள் - ைில உணவுகள் –

இரத்தப் வபாக்கு ஏற்படும் ஆபத்து

குறிப்பாகப் பச்றைக் கீ றர

வறககளில் விட்ைமின் “K”

வமலும், இறவ மூறளயில்
குறறவாகவவ உள்ளது.

நிறறயுள்ளது. விட்ைமின் “K”

அபாயங்கள் - வநரடி

அதிகம் ைாப்பிட்ைால், அது “VKA”

வாதத்திலிருந்து ஒரு குறிபிட்ைக்

திறறனப் பயனற்றதாகச்

அதனால, வநாயாளிகள்

மருந்துகளும் “VKA”

உட்மகாள்ள வவண்டும். வநரடித்

இருக்கின்றன. இதனால், இறத

இறரப்றப, வயிறு மற்றும் குைல்

நிறறயுள்ள உணவுப்மபாருட்கறள

“த்வராம்பின்” விறனத்தடுப்பான்கள்

வின் பக்கவாத்த் தடுப்புத்

வநரத்திற்வக பாதுகாப்பு அளிக்கும்.

மைய்யக்கூடும். வமலும், ைில

அம்மருந்றத தவறாமல்

மையல்பாட்டிற்கு இறையூறாக

“த்வராம்பின்” விறனத்தடுப்பான்கள்

உட்மகாள்ளும் வநாயாளிகள்

வபான்ற உறுப்புக்களில்

வபாதுமான அளவு நீர்த்துப்

உண்ைாக்கும்.

அவர்களுறைய இரத்தம்

வபாயுள்ளதா, அவத ைமயம்

நீர்த்துப் வபாகாமலும் இருக்கிறதா
என்பறதத் மதரிந்துமகாள்ள

இரத்தத்றதச் ைரியான கால
இறைமவளியில்

பரிவைாதித்துக்மகாள்ள வவண்டும்.
இப்பரிவைாதறனயின் மூலம்
ைர்வவதை இயல்பாக்கப்பட்ை

விகிதாச்ைாரத்றத (“INR”) அளவிை
முடியும். இது மபாதுவாக 2.0
மற்றும் 3.0க்கு இறைவய

பராமரிக்கப்பை வவண்டும்.

ஒருவவறள 2–க்குக் குறறவாக
இருந்தால் வநாயாளிக்குக்

மபருமளவு இரத்தப் வபாக்கு

“ஃநபக்டர் Xa”

விறனத்தடுப்பான்கள்
பயன்கள் – “ஃவபக்ைர் Xa”
விறனத்தடுப்பான், ைில

வநாயாளிகளுக்கு “VKA”றவ விை
பயன்படுத்துவதற்கு எளிதாக

இருக்கும். வநரடி “த்வராம்பின்”
விறனத்தடுப்பானுைன்

ஒப்பிடும்வபாதும். “ஃவபக்ைர் Xa”
விறனத்தடுப்பானுக்குக்
குறறவான உணவுக்

கட்டுபாடுகவள உள்ளன மற்றும் மற்ற மருந்துகளுைனான இறைவிறனயும் “VKA”றவ ஒப்பிடும் வபாது
குறறவாகவவ உள்ளன. அடிக்கடி இரத்தப் பரிவைாதறனச் மைய்யத் வதறவயில்ல. “ஃவபக்ைர் Xa”
விறனத்தடுப்பாறன “VKA”வுைன் ஒப்பிடும் வபாது மூறளயில் இரத்தப் வபாக்கு ஏற்படுவதற்கான ஆபத்தும்
இதில் குறறவவ.

அபாயங்கள் - அவைர நிறலயின் வபாது “ஃவபக்ைர் Xa”-றவ உட்மகாள்ளும் வநாயாளிகறளக் றகயாளுவதில்

சுகாதார வல்லுநர்கள் குறறவான அனுபவம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள். வமலும், இதன் மையல்பாட்றைத்
தடுக்கக்கூடிய மருந்துகளும் இல்றல. வமலும், “த்வராம்பின்” விறனத்தடுப்பான்கள் வபாலவவ இறவயும் ஒரு
குறிபிட்ை வநரத்திற்கு மட்டுவம பக்கவாத்த்திலிருந்து பாதுகாப்பு அளித்திடும். ஆகவவ அறதத் தவறாமல்
மருத்துவர் கூறியுள்ளபடி உட்மகாள்ள வவண்டுதல் அவைியம்.

வபாருத்தமான சிகிச்றசறயத் தீர்மானித்தல்
இருதய ஊற்றறற உதறல் துடிப்பு (AFib)-யின் முதன்றமயான வநாக்கம், பக்கவாதத்றதத் தடுப்பவத ஆகும்.
வநாயாளிகள் அவர்களுக்குப்
நிபுணருைன்,
நிபுணருைன்

(இருதய

அல்லது

வதறவப்பட்ைால்,

பக்கவாதம்

ஒத்திறைவு

முதன்றம

வநாயாளிகள்

ஏற்பைக்கூடிய

குறறப்பாடு

பராமரிப்பு

பல்வவறு

ஆபத்றதக் குறித்து அவர்களுறைய

குறித்து

நிபுணத்துவம்

மருத்துவருைன்

மபற்ற

கலந்தாவலாைிக்க

உறறமவதிர்ப்பியின்

பயன்கறளயும்

மருத்துவர்),

வவண்டும்.
மற்றும்

மின்உைலியல்
இதய

வநாய்

உறறமவதிர்ப்பி

அபாயங்கறளயும்

அவர்களுறைய மருத்துவர்களிைமிருந்து முதலில் மதரிந்துமகாள்ள வவண்டும் பின்னர், இந்தச் ைிகிச்றை நல்ல
ைிகிச்றையா என்று நன்கு கலந்தாவலாைித்து அதன் பிறகு, தீர்மானிக்க வவண்டும்.

விட்டமின் “K”

ந ரடி “த்நராம்பின்”

(வார்ஃபாரின் /

(பாபிகட்ரான் /

உறறவவதிர்ப்பிகள்
வகௌமாடின்)
மருந்து வகாடுக்கும்
கால இறடவவளி

பக்கவாதத்றதத் தடுக்கும்
திறன் வபற்றிருத்தல்.

அதிக இரத்தப்நபாக்கு
ஏற்படுவதற்கான
அபாயம்.

வசயல்திறனின் உச்சத்றத
அறடவதற்கான ந ரம்.
உணவுடனான
இறடவிறன.
மற்ற மருந்துகளுடனான
இறடவிறன.

அடிக்கடி இரத்தப்

பரிநசாதறன வசய்ய

நவண்டிய அவசியம்.
அவசர

ிறலயின்நபாது

பின்வாங்குவதற்கான
மருந்து.

ஒருமுறற / ஒரு
ாள்

விறனத்தடுப்பான்கள்
பிரடாக்ஸியா)

இருமுறற /

ாள்

“ஃநபக்டர் Xa”

விறனத்தடுப்பான்கள்
“ரிவாநராஸாபான்”
(ஸாவரல்நடா) /
“ஏபிக்ஸாபான்”
(எலிகுவிஸ்)

இருமுறற / வாரம்

ஆம்

ஆம்

ஆம்

ஆம்

ஆம்

ஆம்

0.5-2 மணிந ரம்

2-4 மணிந ரம்

ஆம்

இல்றல

இல்றல

ஆம்

இல்றல

இல்றல

ஆம்

இல்றல

இல்றல

ஆம்

இல்றல**

இல்றல**

சார்ந்திருக்கிறது

சார்ந்திருக்கிறது

சார்ந்திருக்கிறது

ாட்கள்

மருத்துவச் வசயல்

முறறகளுக்கு முன்

மருந்து உட்வகாள்வறத
ிறுத்துதல் அவசியம்.

*ைில “ஃவபக்ைர் Xa” விறனத்தடுப்பான்கறள, ஒரு நாளில் ஒரு முறற மட்டும், மாறல வவறள உணவுைன் உட்மகாள்ள
வவண்டும். மற்ற “ஃவபக்ைர் Xa” விறனத்தடுப்பான்கறள, ஒரு நாளில் இரண்டு முறற உட்மகாள்ளவவண்டும்.
**தற்வபாது அமமரிக்காவில் அங்கீ கரிக்கப்பட்ைப் பின்வாங்குதல் மருந்து இல்றல. இருப்பினும், பின் வாங்கும் மருந்துகள்
தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
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