அ�ைவ ��ச்ைசக்�ப் �ன் ஏற் ப�ம் நாட்பட்ட வ�ைய த�க்�ம் �ைறகள்

Prevention of Chronic Post-Surgical Pain

�ன்�ைர
�மார் 20 வ�டங் க�க்� �ன்பாக ெமக்ேர என்ற அ��யல் அ�ஞர் அ�ைவ
��ச்ைசக்�ப் �ன் வ�ம் நாட்பட்ட வ�ைய �ளக்�க் ��னார்.[19] அவர்
��ய �ன்ேப உலகம் அதாவ� அ�ைவ ��ச்ைசக்�ப் �ன் வ�ம் வ�க்�
அ�க �க்�யத்�வம் ெகா�த்த� �மாராக ஒவ் ெவா� வ�ட�ம் .40 �ல் �யன்
மக்கள் அ�ைவ ��ச்ைசக்�ப் �ன் வ�ம் வ��ல் பா�க்கப் ப��றார்கள் .
உள் ளவர்களில் 10 நபர்க�க்� ஒ�வர் அ�ைவ ��ச்ைசக்�ப் �ன் வ�ம்
வ��ல் பா�க்கப் ப��றார். [20] 100 நபர்களில் ஒ�வர் க�ைமயான வ�யால்
பா�க்கப் ப�ம் ெபா�� அவர்க�ைடய எ�ர்மைறயான வாழ் க்ைக�ல்
மாற் றங் கள் ஏற் ப��ற� .35 சத�தத்�ல் இ�ந்� 57 சத�தம் ேபர் க�ைமயான
வ�யால் பா�க்கப்ப�ம் ெபா�� அ� நரம் � மண்டலம்
பா�ப் �க்�ள் ளா�ற�நரம் � மண்டலம் பா�க்கப் ப�ம் ெபா�� இந்த வ� .
அ�க நிைலைய அைட�ம் ெபா�� வாழ் க்ைக�ல் மாற் றங் கள் �க�ம்
.ேகாரமாக உள் ள� [1] 1 �ழ் வ�ம் ஆய் � அ�க்ைகைய நீ ங் கள் ப�த்தால்
மா�ரியான வ�கைள ேமற் ெகாள் ளலாம் எனக் �ற ���ம் . [2]
ெபா�வாக ���யகால வ�யான� நாட்பட்ட வ�யாக மா�வைத �ளக்க
�க்கலான �ைறயா�ம் இதைன �ளக்�க்�ற நாம் பல் ேவ� கட்ட .
�யற் �கைள ேமற் ெகாள◌்ள ேவண்�ம் [3] தற் ேபா� நாம் ெபற் ற அ��ன்
�லம் ���ய கால வ�யான� நாட்பட்ட வ�யாக மா�வதற் � மத்�ய நரம் �
மண்டலத்�ல் உள் ள நரம் � மண்டலத்�ல் ஏற் ப�ம் மாற் றங் கைள �க்�ய
காரணமா�ம் . [4] வ�ையக் �ைறப் பதற் � நாம் ெகா�க்�ம் ம�ந்�கள்
பல் ேவ� த�ப் � �ைறகளில் ெசயல் ப��ற� இந்த த�ப்� .�ைறகள் இந்த
த�ப் � �ைறகள் �க்�யமாக �றேவண்�ம் என்றால் நரம் � மண்டலத்�ல்
ஏற் ப�ம் �க்�யமாக �க்�யமாக �ற நரம் � மண்டலத்�ல் ஏற் ப�ம் அேதா�
ஏற் ப�ம் ஏற் ப�ம் ேவ�ப் ெபா�ட்கள் இந்த வ�ைய இந்த வ�ைய �ைறக்க
���ம் இந்த ெசயைல மத்�ய நரம் � மண்டலத்� .ல் உள் ள மத்�ய நரம் �
மண்டலத்�ல் உள் ள �ைளயள் ெசல் கள் ெசய் � வ��ன்றனர் .[21]. ஏெனனில்
வ��ன் ��ர�ம் காலஅள� வ����ந்� வ�யாக மா�வதற் � �க்�ய
காரணமா�ற�இதன் �லம் நாம் எ�க்கப் ேபா�ம் வ��ைறகைள ��ரமாக .
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.ெசயல் ப�த்த ���ம் [5]
அ�ைவ ��ச்ைசக்�ப் �ன் வ�ம் நாட்பட்ட வ�ைய த�க்�ம் �ைறகள்
நாள் பட்ட வ�க்� அ�ைவ ��ச்ைச �க்�ய காரணமாக அைம�ம் ெபா��
அைத த�ப் பதற் � நாம் எ�க்�ம் வ��ைறகள் �க�ம் எளிதாக ெசயல் ப�த்த
���ம் நாம் ெகா�க்�ம் �ல ம�ந்� மாத்�ைரகள் உடன�யாக வ�ைய .
�ைறக்�ம் வண்ணம் இ�ப் பேதா� எ�க்கப் ப�ம் மாத்�ைரகள் அ�ைவ
��ச்ைச�ன் ேபா� அல் ல� அ�ைவ ��ச்ைசக்� �ன்பாக
ெகா�க்கப் ப��ன்ற��க்�யமாக �ராந்�ய . மயக்க ம�ந்�ம் அடங் �ம் .
பட்ட தகவல் களி��ந்� அ��யல் �சன் ேபா� தரப் ப�ம் நாட்பட்ட வ�ையக்
�ைறப் பதற◌்� �க்�ய காரணமாக அைம�ற�. [6] இந்த தகவைல
எ�த்�க்ெகாண்� நாம் அைனத்� நாள் பட்ட வ� உள் ளவர்க�ம் �ணப் ப�த்த
��யா�, இ� எல் ேலா�க்�ம் ெபா�ந்� வராத ெபா�� வ��ன் ��ரம்
அ�கமாவதற் � அ�க வாய் ப் �கள் உள் ள�அதனால் த�ப் � �ைறகைள .
ேமற் ெகாள் �ம் ெபா�� வ����ந்� இ�ந்� ெவளிேய ெகாண்� வரலாம் .
அ� ேபான்ற பா�ப்�கள் உள் ளானவர்கைள சரியான ம�ப்�� ெசய் �ம்
ெபா�� இந்த த�ப்� �ைறகைள சரியாக நான் ேமற் ெகாள் ள ���ம்
அ�ைவ ��ச்ைசக்�ப் �ன் வ�ம் நாற் பட்ட வ�ைய அ�கப் ப�த்�வதற் � M –
methyl- D- aspratate நம் �ைள��ம் அேதேபால தண்�வடத்���ந்� �ரக்�ம்
ஒ� ேவ�ப் ெபா�ளால் ஆன� வ� �ட்�வதற் � �க்�ய பங் � வ�க்�ற� .
அ�ைவ .இ� உடம் �ல் ஏற் ப�ம் அலர்ச்� மாற் றத்ைத�ம் மா�ப��ற�
��ச்ைச�ன் ேபா� �ைற �ழாய் கள் வ�ேய தரப் ப�ம் �ட்டைமன்
எனப் ப�ம் ம�ந்� வ��ன் ��ரத்ைதக் �ைறக்க �றப் பாக ெசயல் ப��ற� .
இ�வைர அ�யப் பட்ட அ�ைவ ��ச்ைச�ன் ேபா� ெகா�க்கப் ப�ம்
�ட்டைமன் ம�ந்தான� த�க்�ம் �ைறகைள �றப் பாக ேமற் ெகாள் வ தாக
அ�யப் ப��ற� �க்�யமாக எ�ம் �யல் சாதக அ�ைவ ��ச்ைச�ன் ேபா�
�க்�யப் பங் � வ�க்�ற� .[7] அேதா� அ�ைவ ��ச்ைசக்� �ன்
ெகா�க்கப் ப�ம் ஒ�ேயா� எ�த்�க்ெகாள் வ� வ� �ைறப் பதற் � வ��ன்
��ரத்ைதக் �ைறக்�ற� .[8, 9] �க அ�க அள� பா�க்கப் பட்டவர்கைள
ைவத்� ெசய் யப் ப�ம் ஆய் �கள் இதற் � எ�ர்காலத்�ல் உத�ம் அேதா� .
மட்�மல் லாமல் இந்த �ன்� ம�ந்�கள் வ�ையக் �ைறப் பதற் �
உத�வேதா� அ�ைவ ��ச்ைச�ன் ேபா� ெச�த்தப் ப�வதால் �ைறவதாக
30 நாட்களில் ெசய் யப் பட்ட ஆய் �ல் ெதரியவ��ற�.[11]
கபாெபண்�ன் அ�ைவ ��ச்ைச�ன் ேபா� ெகா�க்கப் ப�வதால் ,
�ேரகபளின் மற் �ம் கபாெபண்�ன் �க�ம் ��ய �ைள�கைளேய அ��ல்
ெசல் �ம் ேபா� ஏற் ப�த்�ம் வ��ல் ெசயல் ப�வதால் இதைன ஊ�யாய்
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ம�த்�வத்ேதா� ஒப் ��ம் ெபா�� �றப் பாக ெசயல் ப��ற�. [12]
கபாெபண்�ன் எனப் ப�ம் இந்த ம�ந்� ஏற் ப�ம் ெபா�� அ�ைவ
��ச்ைச�ன் ேபா� ஏற் ப�ம் லால் ேபட்ைட வ�ைய த�ப் பதற் �
ெசயலாற் �வேத �ட அ�ைவ ��ச்ைச�னால் ஏற் ப�ம் நாட்பட்ட வ��ன்
�ைள�கைள �ைறக்�ற�.[12]
�� இரத்தக் �ழாய் கள் வ�ேய ெகா�க்கப் ப�ம் ம�ந்� அதாவ� ��
இரத்தக் �ழாய் கள் ெவளிய ெகா�க்கப்ப�ம் �டாைகேந[13] என்ற ம�ந்�
அ�ைவ ��ச்ைச�னால் [14] ஏற் ப�ம் வ��ல் இ�ந்� �ைரவாக ெவளி�ல்
வர உத��ற�மார்பக �ற் �ேநா�ன் ேபா� ெசய் யப் ப�ம் அ�ைவ .
��ச்ைச�ன் ேபா� �டாைகேந ம�ந்தான� அ�ைவ ��ச்ைச�னால்
ஏற் ப�ம் நாட்பட்ட வ�ைய ெவ�வாக �ைறப் பதற் � உத��ற� .14 அேதா�
மட்�மல் லாமல் தண்�வடத்�ல் ெகா�க்கப் ப�ம் மயக்க ம�ந்�கள் வ�
யாக�ம் மார்�க்�� அ�ைவ ��ச்ைச�ன்ேபா� அேதா� மட்�மல் லாமல்
மண்டல மயக்க ம�ந்�கள் ெகா�க்�ம் ெபா�� �ற் �ேநா�ன் ம�ந்�,
அேதா� மட்�மல் லாமல் �ண் �ைரேயா�ய �ண்ணி��ந்� அ�ைவ
��ச்ைசக்�ப் �ன் ஏற் ப�ம் வ�ைய �ைறப் பேதா� �ேசரியன் �ேசரியன்
அ�ைவ ��ச்ைசக்� �ன் இ�ப் � எ�ம் � ெசல் கைள மாற் �ம் அ�ைவ
��ச்ைச�ன் ேபா�ம் உத��ற� .[15 22]
�க ��ய அள�லான ஆய் �களில் ேபான்ற ம�ந்�கள் �ைண�ரி�ன்றன.
கைட�யாக மனச்�ைத� ேநாய் க்� ெகா�க்கப் ப�ம் ம�ந்�கள் �லம்
ஏற் ப�ம் நாட்பட்ட வ� �ைறப் பதற் �ம் உத��றதா என்� அ�யப் பட்ட
ெபா�� ச�பத்�ய ஆய் �களில் ெவளிப்ப�த்தப் பட்ட அ�ைவ ��ச்ைச�ன்
ேபா� ெகா�க்கப் பட்ட ெடல் ஆக்�ெடன்ட் வாழ் க்ைகத் தரத்ைத மாற் �வேதா�
நாட்பட்ட வ��னால் மத்�ய நரம் � மண்டலத்�ல் ஏற் ப�ம் பா�ப் ைப
�ைறக்க�ம் ெசய் �ற� .[17]
அ�ைவ ��ச்ைச�ன்ேபா� ஏற் ப�ம் வ�ையக் �ைறப் பதற் � நாம்
ெகா�க்�ம் ம�ந்�கைள ��ர ஆராய் ச்� ேதைவ அ�ைவ ��ச்ைச�னால் .
ஏற் ப�ம் மார்பக வ�ையக் �ைறப் பதற் � நாம் ெகா�க்�ம் ம�ந்�களில் கால
அள� மற் �ம் ம�ந்�ன் அள� ெபரிய நிைறய நாள் ெகாள் ள ேவண்�ம் .
அ�ேபான்ற மா�ரி ெகா�க்�ம் ெபா�� ஏற் ப�ம் பா�ப் �கைள க�த்�ல்
ெகாண்� ம�ந்�கைளக் ெகா�க்க ேவண்�ம் இ�ல் �க்�யமாக அ�ைவ .
��ச்ைச�ன் ேபா� ெகா�க்கப் ப�ம் அ�ம��டன் ேநாயாளிக�க்�
ெகா�க்க ேவண்�ம் .
ம�ந்� மாத்�ைரக�ம் மற் �ம் மயக்க ம�ந்� க�ம் அ��யல் ஏற் ப�ம்
வ�ையக் �ைறப் பதற் � மட்�ம் ேபாதா�வ��ன் ��ரத்ைதக் .
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அ�கப் ப�த்�ம் காரணிகள் என்�ணர்ந்� அதற் � ேதைவயான உடல் ரீ�யான
மன ரீ�யான மற் �ம் ச�க ரீ�யான அ���ைறகளில் நாம் ேவைல
ெசய் �ம் ெபா�� அ�ைவ ��ச்ைச ஏற் ப�ம் நாள் பட்ட வ�ைய த�க்க நாம்
பல வ��ைறகைள எ�க்க ���ம் .
���ைர
வ�ைய த�க்�ம் �ைறகள் ெபா�வாக நாம் இரண்���ந்� அதாவ�
���ய கால வ� மற் �ம் நாட்பட்ட வ�ையக் �ைறப் பதற் � நாம் இன்�ம்
�ைறகைள ைகயாள �ல் ைலஇதற் � �க்�ய காரணமாக தனிப் பட்ட .
அ���ைறகளில் ெகா�த்த ம�ந்�கள் ேபா�யள� தனிப் பட்ட உத�யாக
இல் ைல.[7,17] அ�ேபால கால அள�க�ம் நமக்�ப் ேபா�ய அள�ல் இல் ைல .
ஓ�எஸ் ம�ந்�கைள ெபா�த்தவைர�ல் இன்�ம் ��ரத்ைதக் �ைறக்க
.நாம் ெகா�க்�ம் நாட்பட்ட வ� மாத்�ைரகள் உத�வ�ல் ைல[17] இதற் � நாம்
�ன்ைவக்�ம் ேகள் �கள் ேசர்ந்ததாக இ�க்�ம் , ��ரமாக கண்காணித்�
அதன் �லம் இந்த வ� ம�ந்�கள் �ைறகைள ெகா�க்�ம் ேபா� என்ெனன்ன
மாற் றங் கள் ஏற் ப��ற� என்பைத நாம் கண்ட�ய ���ம் .[18] இந்த அ�ைவ
��ச்ைச�னால் ஏற் ப�ம் நாட்பட்ட வ�ைய சர்வேதச ேநாய் களின்
�ைறப் ப�த்தப் பட்ட ஆைணயம் 11 [1] ேசர்க்�ம் ெபா�� இன்�ம் நாம்
நிைறய ெதரிந்� ெகாள் ளலாம் இப் ப� ேசர்ப்பதால் அ�ைவ ��ச்ைசயால் .
.ஏற் ப�ம் நாட்பட்ட வ�ைய த�க்க ��ய ஆராய் ச்�ைய ேமற் ெகாள் ள ���ம்
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