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மாத்�ைரகைள உபேயா�த்� வ�ைய எவ்வா� த�ப்ப�: �தல்நிைல த�ப்� 
�ைறகள், பல்ேவ� ேவ�பட்ட நிைலகளில் 

[Using Drugs for Pain Prevention: Primary Prevention Across Areas] 

 

�ன்�ைர 
 
நாள்பட்ட வ� �ழ்கண்ட யா�க்� ேவ�ம் வரலாம் அதாவ� அ�ைவ��சை்ச 
ெசய்தவரக்ள், �பத்�ன் �லம் காயமைடந்தவரக்�க்�,  �ற்�ேநாய் 
ம�த�்வத்�ல் உள்ளவரக்ள் மற்�ம் ேநாய்களால் பா�க்கப்பட்டவரக்�க்� .
 இ�ல் ெப�ம்பா�ம் நாட்பட்ட வ� நரம்� சம்பந்தமாகேவா அல்ல�உடம்� 
வ� ெசய்�கைள கடத்�ம் ��க்�கள் உலகமாக�ம் நாள்பட்ட வ�ைய 
உண�ம் ெபா�� இதனால் வ��ன் அள� அ�கமா�ம் ெபா�� நாம் வா�ம் 
வாழ்க்ைக ��ந்த பா�ப்�க்�ள்ளா�ற�.[8] ���ய கால வ�யான� 
நாள்பட்ட வ�யாக மா�வதற்� ேவ� காமம் சாரந்்த காரணிகள் 
�ைண�ரி�ன்றனதற்ெபா�� உள்ள அ�� �ைற ெவளிப்�ற ஏரியா�ற்�  .
உடம்�ல் ந�� ப��ையச ் சாரந்்த மாற்றங்க�க்�ம் உடம்�வ� 
நாள்பட்ட வ�ைய த�ப்பதற்�  .அ�கமாவைத உணரத்்��ற�
உபேயாகப்ப�த்�ம் ம�ந்� மாத்�ைரகள் வாழ்க மாத்�ைரகள் இவ்வா� 
இ�ப்ப� நல்ல� அதாவ� தண்�வட ெசல்கைள ஊக்��ப்பதன் �ல�ம் 
அேதேபால உடம்�ல் ஏற்ப�ம் அழற்� மாற்றத்�ற்� எ�ராக �ரக்�ம் 
ைசட்ேடாைகனின் ேவ��யல் ெபா�ைள த�க்�ம் ேநாெய�ரப்்� ெசல்க�ம் 
மற்�ம் �ைள�ல் உள்ள ெசல்கைள ஊக்��க்�ம் வண்ணம் ம�ந்�கள் 
இ�ப்ப� �றந்த� 
 
�தல்நிைல வ�ைய த�க்�ம் ம�ந்� மாத்�ைரகள் 
 
நைட�ைற��ள்ள ஆராய்ச�்களில் அ�ைவ ��சை்சக்�ப் �ன் வ�ம் 
நாள்பட்ட வ�ைய த�ப்பதற்� அதாவ� அ�ைவ ��சை்சக்�ப் �ன் வ�ம் 
வ�ைய த�ப்பதற்� அைத �ன்�ட்�ேய த�க்�ம் வண்ணம் மாத்�ைரகள் 
இ�ப்ப� �றந்த� என்�ற� .Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, கபாெபண்�ன், 
�ட் ஆமா�ன் மற்�ம் ெமமன் ேடா இன் மாத்�ைரகள் அ�ைவச ்
��சை்சக்�ப் �ன் வ�ம் வ�ைய த�ப்பதற்� ேபா�ய அள�ல் உத� 
�ரிவதாக இ�க்�ன்றன. (Please see the IASP fact sheet “Prevention of pain after surgery”). 
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Complex regional pain syndrome Type 1 உடம்�ல் ��ெரன ஏற்பட்� வ�ைய 
உ�வாக்� அதாவ� ��காயங்கள் நாள் ஏற்ப�ம் அல்ல� அ�ைவ ��சை்ச 
�லமாக உ�வாக்கலாம் எதனால் வ��ற� என்பைத ெதளிவாக எ�த்�க் �ற 
��யா� இ�ல் இரண்� வைககள் உள்ளன �தல் நிைல�ல் .இரண்� 
வைக�ம் ஒன்�க்ெகான்� மா�பட்ட�இ�ல் �தல் நிைல காசால் ேஜ என்�  .
�றப்பட்ட� அ� உடம்�ல் உள்ள நரம்�கள் பா�க்கப்ப�வதால் என்� 
அ�யப்பட்ட�, இ�ப்��ம் தற்ேபா�ள்ள �ைற�ல் ஏற்ப�ம் மாற்றங்களால் 
ேவைல வ� எதனால் ஏற்ப��ற� என்பதற்� நிைறய ��கள் 
அ�யப்ப��ன்றன.CRPS �க்�யமாக நரம்� பா�ப்பைடவதால் இ� 
ஏற்ப��ற� என்றா�ம் இயலாைம அள�ல் ஏற்ப��ற� அேதேபால இந்த 
ேநா�ல் இ�ந்� ெவளி வ�வதற்�ம் அ�க காலம் எ�த�்க் ெகாள்�ற�.[2] 
இ��ள்ள �தல் வைக �ண்�ம் �ண்�ம் ஏற்படலாம் அதாவ� �� 
காயங்களால் அல்ல� அ�ைவ ��சை்ச �ண்�ம் ெசய்�ெகாள்�ம்ேபா� 
ஏற்படலாம் இதற்� மாத்�ைரகைள �ன�ம் .500 ��ந்� 1000 �ல்� �ராம் 50 
நாட்க�க்� ஒ� ெகாள்�ம் ெபா�� இந்த �த வ����ந்� மற்�ம் 
மணிக்கட்� எ�ம்�கள் உைடவ�னால் அேதேபால் அ���ரமான அ�ைவ 
ேபான்றவற்றால் பா�க்கப்ப�வைத �ைறக்க ���ம்.[1,4] �ட்ட�ன் � ஒ� 
�றந்த ஆன்� ஆக்�ெடன்டாக அ�யப்ப�வ� ஓ� அதனால் ஏற்ப�ம் 
பா�ப்�க�ம்�ைற�. 
 
�ேமாெதர� எ�த்�க்ெகாள்�ம் �ற்�ேநாய் பா�க்கப்பட்டவரக்�க்� 
ஏற்ப�ம் நரம்� சாரந்்த வ� 25 ��ந்� 50 சத�தம்[5] ஏற்ப��ற� இதனால் 
அவரக்ளின் வாழ்க்ைக�ைறைய பா�ப்�க்கள் ஏற்ப��ன்றனஇதற்�  .
 அ���தத்ப்ப�ம் மாத்�ைரகள்anticonvulsants for tricyclic antidepressants[6] 
அவரக்�க்� ஏற்ப�ம் நரம்� சாரந்்த வ�ைய �ைறப்ப�ல் ெபரிய அள� 
�ைண �ரிவ�ல்ைல என்� ஆராய்ச�்கள் ���ன்றன �ல ஆய்�கள் 
duloxetine or memantine[7] அவரக்�க்� ஏற்ப�ம் வ�ையக் �ைறப்பதற்� 
உத��ன்றனஇதைன அ�தத் நிைலக்� எ�த�்ச ்ெசல்ல இன்�ம் நிைறய  .
ஆய்�கள் ேதைவப்ப��ன்றன  
 
ேநாய்க் ���களால் ேநாய்தெ்தாற்�கள் ஏற்பட்டவரக்ள் நாள்பட்ட வ�யால் 
பா�க்கப்ப��ன்றனர ் எ�த்�க்காட்டாக உடம்��ள்ள ேதால்களில் 
ெகாப்�ளங்கைள ஏற்ப�த்�ம் ேவரிெசல்லா என்ற ைவரஸ் ��� நரம்� 
பாைத�ல் உள்ள நரம்� ெசல்கைள அதாவ� தண்�வடத�்ல் உள்ள நரம்� 
ெசல்கைள பா�க்�ம் ெபா�� அவரக்�க்�ம் நாள்பட்ட வ� ஏற்ப��ற� .
இந்தத் ேதால்கைள பா�க்�ம் ைவரஸ்கள் உலகம் ��வ�ம் இந்த ைவரஸ் 
பா�ப்�ற்� �ன்வ�ம் �ரச�்ைனகள் �ரச�்ைனயாக உ�ெவ�க்�ற� 
அதைன சரி ெசய்வதற்� அந்த ைவரைஸ ெகாள்�ம் மாத�்ைரகள் அ�யப்பட 
இன்�ம் நிைறய ஆய்�கள் ேதைவப்ப��ன்றன[9] இப்ெபா�� உள்ள 
ஆராய்ச�்கள் ேபா�மான அள��ம் இல்ைல[3] 
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���ைர 
 
நாட்பட்ட வ�ைய த�ப்பதற்� �தல் நிைல�ல் த�ப்பதற்� இன்�ம் ேபா�ய 
அள�ல் ஆய்�கள் நமக்� �ைண ெசய்ய�ல்ைல அவ� நாற்பட்ட வ�ைய 
த�ப்பதற்� அல்ல� �ைறப்பதற்� எவ்வா� ம�த்�வம் ெசய்வ� அ� 
எவ்வள� அள�லான ம�த்�வம் ேதைவப்ப�ம் என்பைத அ�ய இன்�ம் 
நிைறய ஆய்�கள் ேதைவப்ப��ன்றனெதாைல�ல் அ�யப்பட்ட  .
 நி�வனமான(ICD) ஐ�� 11இல் நாட்பட்ட வ� ஒ� �க்�ய ேநாயாக 
ேசரத்்�ள்ள�இதனால் உங்களில் வ� ஒ� �க்�ய ஆராய்ச�்ப் ெபா�ளாக  .
அைனவரா�ம் எ�த்�க் ெகாள்ளப்ப�ம் ெபா�� நாட்பட்ட வ� த�ப்பதற்� 
ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் வ��ைறகள் அ�தத் நிைலைய அைட�ம். 
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