கூட்டு ஹார்ம

ான் கருத்தடை

எஸ்.ஜி.ஜி.ஜி. தகவல்

அறிக்டக (மததி 6/2013)

எழுதியவர்கள்: G.S. மெர்கி-ஃமெல்ட், J. ெிட்சர், J. சசதூ, M. ெிர்கஹாயிசர்.
கூட்டு ஹார்சொன் கருத்தடை ெருந்துகள் கர்ப்ெம் தரிப்ெடத தடுக்க மெரிதும் உதவுகின்றன. இடை இரு
ைிதொன ஹார்சொன் ைடககடை மகாண்டுள்ைன - ஈஸ்ட்ச ாமென் ெற்றும் புச ாமெஸ்டி ான். இன்று
ெலைிதொன ஈஸ்ட்ச ாமென் ெற்றும் புச ாமெஸ்டி ான் அைங்கியுள்ை ெருந்து கலடைகள் கிடைக்கின்றன.
இடைகடை ொத்திட , சயானி ைடையம் அல்லது

ைடிைில் ெயன்ெடுத்தலாம். இந்த

ஹார்சொன்கடை ெயன்ெடுத்துைதினால் மைகு அரிதாக அொயக ொன ெக்க ைிடைவுகள் ஏற்ெைலாம்,
உதா ணொக குருதி நாைங்கைில் ெற்றும் நுட யீ லில் இ த்த உடறவு.
ஒரு சில கருத்தடை ெருந்துகைின் ெயன்ொடு ெற்றடைகடை ைிை ெிகக் குடறைான ெக்கைிடைவுகடை
ஏற்ெடுத்தலாம் (ைிை ங்கள் கீ சே).
உங்கள்

ருத்துவர் உங்கடை சில மகள்விகள் மகட்பதன் மூலம் உங்களுக்கு தீவிர

பக்கவிடைவுகள் ஏற்படும் சாத்தியக்கூறு உள்ைதா என தீர்
(35 வயதிற்கு ம

ான

ானிப்பார். இந்த அபாயம் வயது முதிர்வு

மல), புடக பிடித்தல், குடும்பத்தில் யாருக்மகனும் இரத்தக்குழாய் அடைப்பு, அதிக

உைல் எடை, இரத்தத்தில் அதிக ககாழுப்புச்சத்து, இரத்தக்ககாதிப்பு, ட
வால்வுகைில் ம ாய்,

ீ ண்ை

கிமரன் தடலவலி, இருதய

ாட்கைாக படுக்டகயில் கிைத்தல் அல்லது அறுடவ சிகிச்டச மபான்ற

காரணங்கைால் அதிகரிக்கலாம்.
உங்களுக்கு ெக்கைிடைவுகள் ஏற்ெடும் சாத்தியக்கூறு இருக்குொனால் உங்கள் ெருத்துைர் உங்களுக்கு
இம்ெருந்திடன ெரிந்துட க்க இயலுொ என மதைிவுெடுத்துைார்.
உபமயாகப்படுத்துபவராகிய

ீ ங்கள் இம்

ருந்திடன நுகர்மவாராக

ீ ங்களும் குருதி

ாைங்கைில்

ற்றும் நுடரயீரலில் இரத்த உடறவு ஏற்படும் சாத்தியக்கூறிடன சில முன்கனச்சரிக்டக

ைவடிக்டககைின் மூலம் குடறக்கலாம், உதா ணொக புடக ெிடித்தடல தைிர்த்தல் ெற்றும் உைல்
எடையிடன ெட்டுக்குள் டைத்தல். ஹார்சொன் கருத்தடை ெருந்துகடை ெயன்ெடுத்தும் சொது
ைருைத்திற்கு ஒருமுடற ெருத்துை ெரிசசாதடன மசய்துமகாள்ைது நல்லது.
கருத்தடை ெருந்திடன உட்மகாள்ைதால் முதலில் சில ைா ங்களுக்கு அொயெற்ற சில ெக்கைிடைவுகள்
ஏற்ெைலாம் (கீ சே ொர்க்கவும்). இடை தானாகசை அைங்கிைிடும். இல்டலமயனில் சைறு ஒரு கருத்தடை
ெருந்திடன உட்மகாள்ைது ெயனைிக்கும்.


தற்செயம் ைிற்ெடன மசய்யப்ெடும் கருத்தடை ெருந்துகைினால் இ த்த உடறவு ஏற்ெடும் சாத்தியக்கூறு
அைற்றின் புச ாமெஸ்டி ான் அைடைப்மொருத்து சற்சற ொறுெடும். இந்த ைித்தியாசத்டத உங்கள்
ெருத்துைர் உங்களுக்கு ைிை ொக ைிைக்குைார். தற்சொடதய தகைல்கைின்ெடி மலசைாசநாமெஸ்டி ல்
எனும் மெஸ்ைாமகன் அைங்கிய ெருந்துகள் ெிகக்குடறைான ெக்கைிடைவுகள் மகாண்ைடை.



ெருந்துப்மெட்டியில் உள்ை சநாயாைிகளுக்கான தகைல் மைைியீட்டிடன ெடிக்கவும்.

கூட்டு கருத்தடை

ருந்துகைினால் (CHC) ஏற்பைக்கூடிய தீவிர

ஈஸ்ட்ச ாமென் ெற்றும் மெஸ்ைாமகன் அைங்கிய கருத்தடை

ான பக்கவிடைவுகள்:
குருதி

நாைங்கைில் ெற்றும் நாடியில் அடைப்பு (thrombosis அல்லது embolism) ஏற்ெடும் ைாய்ப்பு சற்சற அதிகம்.
இதனால் உைல் நலம் ெிகவும் கடுடெயாக ொதிக்கப்ெைலாம் அல்லது ெ ணம் ஏற்ெடும் ைாய்ப்பும் உள்ைது.
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இந்த அொயம் ெருந்திடனப் ெயன்ெடுத்தும் முதலாம் ஆண்டு ெிகவும் அதிகொக இருக்கும்.
இ த்தக்குோய் அடைப்ெினால் ஏற்ெடும் அொயங்கடை கூடுொனைட யில் தைிர்க்க அதடன
ஆ ம்ெத்திசலசய அடையாைம் கண்டு, சந்சதகப்ெடும்ெடியான அறிகுறிகள் இருக்குொனால் உைசன
ெருத்துைட

அணுகசைண்டும். எனசை கீ சே காணப்ெடும் அறிகுறிகடை நன்றாக அறிந்துமகாண்டு, இடை

மதன்ெடும் செயத்தில் உைசன ெருத்துைட
குருதி

ாைங்கைில்

ற்றும்

அணுகவும்.

ாடியில் அடைப்பு ஏற்பட்டிருப்பதற்கான அறிகுறிகள்
(deep vein thrombosis)

காலில் ஒரு ெக்கொக அல்லது குருதி நாைம் மநடுகிலும் ைக்கம்,
ீ
இழுப்ெது சொன்ற உணர்வு, அல்லது
ஒரு காலில் ைலி, (நிற்கும் சொது அல்லது நைக்கும் சொது ெட்டுசெ சதான்றினாலும் கூை), கூடுதலான
மைப்ெ உணர்வு, சதால் அந்த இைங்கைில் சிைப்ெடைதல் அல்லது நிறம் ொறுதல்.
நுட யீ லில் இ த்த உடறவு அல்லது அடைப்பு


திடீம ன மூச்சு திணறல், சைகொக மூச்சு ைிடுதல் அல்லது மூச்சு ைிை இயலாத நிடல.



திடீர் இருெல், மதாண்டைச்சைியில் இ த்தம்.



மநஞ்சுக்கூட்டில் மூச்சு ைிடும் மொழுது அதிகரிக்கக்கூடிய ெலொன ைலி.



ெலொன ெயக்க உணர்வு, தடலச்சுற்றல் அல்லது ெய உணர்வு.



ெிக சைகொன அல்லது சீ ற்ற இதயத்துடிப்பு.

மூடை இ த்த அடைப்பு::


திடீர் காதுசகைாடெ, முகம், டக அல்லது காலில் ஒரு ெக்கொக உணர்வு இேப்பு, திடீம ன சிந்திக்கும்
திறனில் குடறொடு.



மதைிைாக செச இயலாெல் சொதல் அல்லது புரிதலில் குடறொடு.



ஒரு அல்லது இரு கண்கைிலிலுசெ திடீம னப் ொர்டைக்சகாைாறு ஏற்ெடுதல்.



திடீம ன நைக்க இயலாடெ அல்லது தடலச்சுற்றல்.



கா ணம் கண்டுமகாள்ை இயலாத கடுடெயான திடீர் அல்லது மதாைரும் தடல ைலி.



ைலிப்புைன்கூடிய அல்லது ைலிப்பு அறிகுறிகள் இல்லாெல் ெயங்கி ைிழுதல்.

இ த்தக்குோய் அடைப்ெிற்கான ெிற அறிகுறிகள்:


டக அல்லது காலில் கடுடெயான ைலி அல்லது நீலம் ொரித்தல்.



கடுடெயான திடீர் ையிற்றுைலி.

கீ ழ்காணும் அறிகுறிகள் கதன்பட்ைால் உைமன கருத்தடை
உங்கள்

ருந்து உட்ககாள்வடத

ிறுத்திவிட்டு

ருத்துவடர அணுகவும்:



திடீம ன சதான்றும் டெகிச ன் அல்லது கடுடெயான தடலைலி.



திடீர் மூச்சு திணறல் அல்லது கா ணெற்ற இருெல்.



ைக்கெற்ற
ீ
அல்லது ைக்கத்துைன்
ீ
கூடிய கால்ைலி.



திடீம ன சதான்றும் ொர்டைத்திறன், சகள்ைித்திறன், செச்சுத்திறன் அல்லது ெற்ற உணர்வுத்திறன்கைில்
சகாைாறு.



செல்ையிறு அல்லது மநஞ்சுக்கூட்டிலிருந்து கிைம்ெி டகயில் ெ வும் கடுடெயான ைலி. சில
செயம் இவ்ைலி டகயில் ெ ைாெல் தனித்தும் சதான்றலாம்.





திடீம ன சதான்றும் தடலச்சுற்றல், ெயக்க உணர்வு அல்லது உணர்வுத்திறனில் சகாைாறு.
ைலிப்புைன் கூடிய அல்லது ைலிப்ெற்ற மசயல் ஒடுக்கம்.
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ஆபத்தற்ற பக்கவிடைவுகள் மெரும்ொலும் தானாகசை அல்லது ெருந்து ொற்றத்தின் மூலம் ெடறந்து
ைிடும்.


ொர்ெகத்தில் இழுக்கும் உணர்வு.



ொதைிலக்கற்ற நாட்கைில் இ த்த சொக்கு.



ெனநிடலயில் ெற்றும் உைலுறைில் ஆர்ைம் குடறதல்.



சலசான தடலைலி.



ெசியுணர்ைில் அல்லது உைல் எடையில் ொற்றம்.
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