
பெருந்தமனி 
குறுக்கம் 
என்றால் எனன?



பெருந்தமனி 
குறுக்கம் என்றால் 
எனன?
எளிதாக ச�ால்ல வேண்டுசென்ால, 
செருநதெனி குறுககம் எனெது 
இரததககுழாயில கால�சியம் ெடிொனெஙகள் 
ஏறெடுேதாகும். அது இரததககுழாயய 
குறுக்லாககசி உட்லசின ெி் ெகுதசிகளுககான 
ரதத ஓடடதயத குய்ககசி்து.



வ�ாயோய்பெடட 
செருநதெனி 
இரததககுழாய 

ஆவராகக சியொன செருநதெனி 
இரததககுழாய

வ�ாயோய்பெடட செருநதெனி 
இரததககுழாய

மூடிய � சிய்ல த சி்நத � சிய்ல

த சி்நத � சிய்லமூடிய � சிய்ல



செருநதெனி குறுககததசிறகான 
அ்சிகு்சிகள் யாயே?

•  மூச்சு ேிடுேதசில �சிரெம்

•  கயள்பபு

•  �சிறுதூரம் �ட்பெதசில �சிரெம்

•  கசிறுகசிறு்பபு, தடுொற்ம் ெறறும் ெயககம்

•  கணுககாலகள் ெறறும் ொதஙகளில   
 ேகீகம்

•  அதசிேியரோன இதயத துடி்பபு

•  ொர்பு ே்லசி

•  �ீஙகள் ேழககொக ச�யயும் 
 உடலரீதசியான  �டேடிகயககளில  
 ஈடுெடாத தனயெ

சேளி்பபு் அ்சிகு்சிகள் ஏதும் இல்லாெல 
இருககக கூடும்.

இயே இதய ச�ய்லசிழ்பெிறகான 
அ்சிகு்சிகளாகவும் இருககக கூடும். இநத 
அ்சிகு்சிகளில எதுவும் உஙகளுககு இருநது 
இதய ச�ய்லசிழ்பபு என கண்ட்சிய்பெடடால, 
உஙகள் ெருததுேரிடம் செருநதெனி 
குறுககததசிறகான ெரிவ�ாதயனயயயும் 
ச�யயக வகடடுக சகாள்ளுஙகள்.



செருநதெனி குறுககததசில உள்ள 
இடர் காரணிகள் யாயே?

செருநதெனி வ�ாய சதாடர்ொன 
காரணிகளில உள்ளடஙகுேன: 
•  ேயது அதசிகரி்பெது 
•  உயர் இரதத அழுததம் 
•  உயர் இரததக சகாழு்பபு 
•  புயக்பெிடிததல 
•  உருொ்சிய செருநதெனி இரததககுழாய 
•  குடும்ெ ேர்லாறு

செருநதெனி குறுககம் ஏறெடக 
காரணஙகள் யாயே?

இரததககுழாயில ஏறெடும் கால�சிய 
ெடிொனம்: ேயதாக ஆக இதய 
இரததககுழாயகள் கால�சிய ெடிொனஙகயள 
தசிரடடக கூடும்.

ெி்ேிக குய்ொடு: �சி்லர் செருநதெனி 
இரததககுழாயில மூனறு தசிசு இதழகளுககு 
ெதசி்லாக ஒனறு அல்லது இரண்டு ெடடுவெ 
சகாண்டு ெி்ககசி்ார்கள். இது இரததககுழாய 
குறுகுேதறகு அல்லது க�சிேதறகு துேஙகக 
கூடிய முதசிர்ெருேம் அயடயும் ேயர எநத 
ேிதொன ெிரச்�யனகயளயும் ஏறெடுததாெல 
இருககக கூடும்.

ோத காயச்�ல: இதன காரணொக 
செருநதெனி இரததககுழாயில ேடுத 
தசிசு ஏறெடடு, அது இரததககுழாயய 
குறுக்லாகக்லாம் அல்லது கால�சிய 
ெடிெஙகள் ஏறெடககூடிய கடினொன ெர்பயெ 
உருோகக்லாம்.

கதசிரியககச் �சிகசிச்ய�முய்: �சி்ல 
அபூர்ேொன �சிகழவுகளில, ொர்ெகததசிறகான 
கதசிரியகக �சிகசிச்ய�யய எடுததுக 
சகாண்ட வ�ாயாளிகளுககு செருநதெனி 
இரததககுழாயில கால�சிய ெடிொனம் 
ெசிகவும் �ீககசிரொக �டககும்.



செருநதெனி குறுககததால யார் 
ொதசிகக்பெடுகசி்ார்கள்?

செருநதெனி குறுககம் உ்லசகஙகும் 
்லட�ககணககான ெககயள ொதசிககும் ஒரு 
சொதுோன சொதுெககள் உடல�சிய்ல 
ெிரச்�யன ஆகும். 75 ேயதுககு 
வெறெடடேர்களில 12.4% வெர்களுககு 
செருநதெனி குறுககம் உள்ளதாக 
கணககசிட்பெடடுள்ளது. செரியேர்களில 
அ்சிகு்சிகளுடனான செருநதெனி குறுககம் 
உயடய சுொர் 80% வெர் ஆண்கள்.1

ஒருேருககு செருநதெனி 
குறுககம் உள்ளது எனில, 
அேருககு எனன ஏறெடும்?

கா்ல்ப வொககசில, செருநதெனி 
இரததககுழாயின தசிசு இதழகள் இறுகத 
சதாடஙகசி, அது முழுயெயாக தசி்ககும் 
ெறறும் மூடும் தனயெ குய்கசி்து. தசிசு 
இதழகள் முழுேதுொக தசி்ககாேிடடால, 
தெனி குறுககததசின ேழசியாக ரதததயத 
உஙகள் உடலுககுச் ச�லுததுேதறகு 
கடுயெயாக உயழகக வேண்டிய கடடாயம் 
உஙகள் இதயததசிறகு ஏறெடுகசி்து.  
இதன ேியளோக, உஙகள் இதயம் 
ெ்லேனீெயடநது இதய ச�ய்லசிழ்பபுககான 
�ாததசியம் அதசிகரிககசி்து (உஙகள் 
இதயததால வொதுொன ரதததயத உஙகள் 
உடலுககு அனு்பெ இய்லாது).

1. ஓடவடா CM. செருநதெனி இரததககுழாய அறுயே 
�சிகசிச்ய�ககான வ�ரம். இதயம். 2000;84:211-21.  

2 ஆண்டு1 ஆண்டு1 Year 2 Years

 Severe aortic stenosis is
 a very serious problem.
 Without treatment, half
 of the people who feel
sick from this problem die within an
average of two years.1
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50% கடுயெயான செருநதெனி குறுககம் 
எனெது ஒரு முககசியொன 
ெிரச்�யன ஆகும். �சிகசிச்ய� 
எடுததுகசகாள்ளாெல, இநத 

ெிரச்�யனயால ொதசிகக்பெடட �ெர்களில ொதசி 
வெர் �ரா�ரியாக இரண்டு ஆண்டுகளுககுள் 
இ்நது வொகசின்னர்.1



கடுயெயான செருநதெனி 
குறுககததசிறகான முனகணி்பபு, 
ெ்ல ெரவும் தனயெ சகாண்ட 
புறறுவ�ாயகயள ேிட வொ�ொக 
இருககும் 

கடுயெயான அறுயே�சிகசிச்ய�குடெடா 
செருநதெனி குறுககததுடன ஒ்பெிடுயகயில 
நுயரயரீல புறறுவ�ாய, குடல ெறறும் குத்ப 
புறறுவ�ாய, ொர்ெக்ப புறறுவ�ாய, கரு்பயெ்ப 
புறறுவ�ாய ெறறும் ஆண்யெச்சுர்பெி்ப 
புறறு வ�ாய ஆகசியேற்சிறகு 5-ஆண்டு 
உயவுததசி்ன ேதீம் (டிஸடனட 
செடடாஸடா�சிஸ) உள்ளது.

*�சிய்லயான தீஙகு ேதீம் ெயனெடுதத்பெடடது. வகா்பெில 
உள்ள தரவு, எடேர்டஸ ய்லஃ்ப�யின�ஸ, LLC. ெதசி்பெடீு 
உதேி ெவரத டக்ஸு, MD, களவீவ்லனட கசிளினிக.

எனககு செருநதெனி குறுககம் 
உள்ளது என �ான �சியனததால 
�ான எனன ச�யய வேண்டும்?

அவ�கொக �ீஙகள் முத்லசில உஙகள் 
குடும்ெ ெருததுேயரவயா அல்லது இதய 
ெருததுேயரவயா �நதசிகக வேண்டும். 
அேர் உஙகயள உள்ளூரில உள்ள 
ெலதுய் ெருததுேெயனயில உள்ள இதய 
குழுவுககு்ப ெரிநதுயர்பொர்.  

�ீஙகள் �நதசி்பெதறகு முனனால, உஙகள் 
ச�ருஙகசிய ச�ாநதததசில எேருகவகனும் 
இதய வ�ாய கண்ட்சிய்பெடடுள்ளதா 
எனெயத உஙகள் குடும்ெ உறு்பெினர்களிடம் 
வகடடுத சதரிநது சகாள்ளுஙகள். உஙகள் 
குடும்ெததசின ஆவராககசிய ேர்லாறய் 
எவேளவு தூரம் அ்சிநது சகாள்கசி்ாவரா, 
அநத அளேிறகு அது ெருததுேர் 
தீர்ொனஙகள் எடு்பெதறகு உதவும். 
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நுயரயரீல 
புறறுவ�ாய

ொர்ெக்ப 
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ஆண்யெச்சுர்பெி்ப 
புறறுவ�ாய

குடல 
ெறறும் குத்ப 
புறறுவ�ாய

கரு்பயெ்ப 
புறறுவ�ாய



செருநதெனி குறுககதயத 
கண்ட்சிய எனன ெரிவ�ாதயனகள் 
ெயனெடுதத்பெடுகசின்ன?

ஆஸகலவடஷன: உஙகள் 
இதயததசின ஒ்லசிகயள 
கேனி்பெதறகாக உஙகள் 
இதய ெருததுேர் ஒரு 
ஸசடததஸவகா்பயெ 
ெயனெடுததுோர். 

எ்லகடவராகார்டிவயாகசிராம் (ECG):  
உஙகள் இதயததால தர்பெடும் 
ெசின துடி்பபுகயள அள்பெதறகாக 
உஙகள் �ருெததசில உணர்கருேிகள் 
சொருதத்பெடடு, அயே தசியரயில 
காடட்பெடும் அல்லது காகசிதததசில 
அச்�ாகும். 

ொர்பு எகஸவர: உஙகள் 
ொர்ெகததசின எகஸ-வர ெடம், 
உஙகள் இதயததசின அளவு ெறறும் 
ேடிேதயத �ரிொர்்பெதறகு உஙகள் 
ெருததுேருககு உதவும். ஒரு 
ொர்ெக எகஸவர செருநதெனி 
இரததககுழாயில உள்ள கால�சிய 
ெடிொனஙகயளயும் சேளிககாடடும். 

எகவகாகார்டிவயாகசிராம்: இது 
அலடரா�வுண்ட எனறும் 
அயழகக்பெடும்; உஙகள் இதயததசின 
ெடதயத உருோகக இது ஒ்லசி 
அய்லகயள ெயனெடுததுகசி்து. 
உஙகள் ெருததுேர் செருநதெனி 
இரததககுழாயய ஆழொக 
ெரிவ�ாதசிகக இது உதவுகசி்து. 

இதய கதீடயரவ�ஷன: இநத 
ெரிவ�ாதயனயில உஙகள் 
யக அல்லது ேயிறு-சதாயட 
இயணேிடததசின ேழசியாக 
உஙகள் இதயததசிறகு ஒரு �ாயம் 
உடச�லுதத்பெடடு அதன மூ்லம் 
உஙகள் இதயம் எகஸவரயில 
ெசிகவும் சதளிோகத சதரியும்.



உஙகள் ெருததுேரிடம் 
வகடக வேண்டிய வகள்ேிகள்:

•  என அ்சிகு்சிகளுககான காரணம்  
 எனனோக இருககும்? 

•  கண்ட்சிேதறகு �ான எனசனனன  
 ெரிவ�ாதயனகள் ச�யது சகாள்ள  
 வேண்டியுள்ளது?

•  �ான ஒரு இதய ெருததுேயரவயா  
 அல்லது செருநதெனி  
 குறுககததசிறகான கண்ட்சிதல  
 ெறறும் �சிகசிச்ய�யில தனித வதர்ச்�சி  
 செற் இதய குழுயேவயா �நதசிகக  
 வேண்டுொ?

•  என செருநதெனி குறுககதயத 
 கண்காணி்பெதறகு �ான  
 எவேளவு கா்ல இயடசேளிகளில 
 ெறு�நதசி்பபுகயள ச�யய  
 வேண்டியிருககும்?

•  இரததககுழாய ொறறு �சிகசிச்ய�  
 ச�யய்பெட வேண்டிய அே�சியம்  
 ஏறெடும் ேயகயில என 
 செருநதெனி குறுககம்  
 வொ�ெயடயாெல எவேளவு  
 கா்லம் இருககும்?



செருநதெனி குறுககததசிறகான 
�சிகசிச்ய� சதரிவுகள் யாயே?

உஙகள் வ�ாய எவேளவு தீேிரெயடநதுள்ளது 
எனெயதச் �ார்நவத செருநதெனி குறுகக �சிகசிச்ய� 
இருககும். உஙகள் குறுககம் ெசிதொனதாக 
இருநதால உஙகள் இதயததுடி்பயெ �ீர் ச�யது 
ரததம் கடடுேயத தடு்பெதறகு ெருநதூடடம் 
ெரிநதுயரகக்பெடக கூடும்.  ஆனால, உஙகள் 
குறுககம் வொ�ெயடகசி்சதன்ால, உஙகள் 
வ�ாயோய்பெடட செருநதெனி இரததககுழாயய 
ொறறு ச�யய உஙகள் ெருததுேர் ெரிநதுயரககக 
கூடும். கடுயெயான செருநதெனி குறுககததசிறகு 
ெருநதூடட �சிகசிச்ய� ச�யய இய்லாது. ஒவர 
தீர்ோன �சிகசிச்ய� உஙகள் செருநதெனி 
இரததககுழாயய ொறறுேது ெடடுவெ.

டிரானஸகதீடடர் ஆர்டிக ோலவ 
இம்்பளானவடஷன (Transcatheter Aortic 
Valve Implantation, TAVI)

TAVI எனெது �ெர்களின இதய அறுயே 
�சிகசிச்ய�ககான இடர் தாஙகு தசி்யன 
சொறுதது கடுயெயான செருநதெனி குறுககம் 
உள்ளேர்களுககு ஒரு �சி்நத சதரிோக 
இருகக்லாம். TAVI (�சி்ல �ெயம் டிரானஸகதீடடர் 
ஆர்டடிக ோலவ ரீ்பவளஸசெனட 
அல்லது TAVI என்பெடும்) எனெது, இதய 
அறுயே கசிச்ய�யய ேிட குய்ோக 
ஊடுறுவும் ஒரு ச�யலமுய் ஆகும். இநத 
ச�யலமுய்யில உஙகள் வ�ாயோய்பெடட 
செருநதெனி இரததககுழாயககுள்ளாகவே 
ஒரு புதசிய இரததககுழாய ெதசியம் ச�யய 
ஒரு கதீடடர் ெயனெடுதத்பெடுகசி்து. TAVI 
ெலவேறு அணுகுமுய்களின ோயி்லாக 
ச�யலெடுதத்பெட்லாம். ஆனால ெசிகவும் 
சொதுோன அணுகுமுய் எனெது 
டிரானஸஃசெவொரல அணுகுமுய் (கா்லசில 
�சி்சிய கீ்ல ச�யேதன மூ்லொக). TAVI 
ச�யலமுய்யய ச�யேதறகு ஆழொன ெயிற�சி 
செற் ேலலு�ர்கவள தகுதசி உயடயேர்கள். ஒரு 
TAVI யெயததசில உள்ள, முய்யாக ெயிற�சி 
செற், அர்்பெணி்பபுள்ள ெலதுய் இதய குழு, 
உஙகளுககு ெசிகவும் சொருநதுகசி் �சிகசிச்ய� 
சதரியே தீர்ொனி்பெதறகாக ஒரு முழுயெயான 
ெதசி்பொயயே ச�யயும்.

உஙகள் வ�ாயோய்பெடட செருநதெனி 
இரததககுழாயய ொறறு ச�யய தறவொது 
இரண்டு சதரிவுகள் உள்ளன.



இதய அறுயே �சிகசிச்ய� மூ்லம் 
செருநதெனி இரததககுழாய ொறறு 
�சிகசிச்ய�. 

கடுயெயான செருநதெனி குறுககததசிறகான 
�சிகசிச்ய�ககு இனசனாரு சதரிோக இதய 
அறுயே கசிச்ய� மூ்லொக செருநதெனி 
இரததககுழாய ொறறு ச�யேது உள்ளது. 
செரும்ொ்லான இதய அறுயே �சிகசிச்ய�கள், 
ொர்ெக எலும்பு அல்லது ஸசடர்னததசின முழு 
�ீளததசிறகு ஒரு கீ்ல ச�யேதன மூ்லொகவே 
�டதத்பெடுகசின்ன. எ்பவொதாேது இதய 
அறுயே �சிகசிச்ய�கள் �சி்சிய கீ்லகளின மூ்லம் 
�டதத்பெடுகசின்ன.

�சி்சிய கீ்லகளின மூ்லம் �டதத்பெடுேது 
உள்ளிடட இரண்டு ேிதொன அறுயே 
�சிகசிச்ய�களுககுவெ இதயததசின ச�யலொடயட 
தறகா்லசிகொக ச�யயககூடிய இதய நுயரயரீல 
செஷசின ெயனொடு வதயே்பெடுகசி்து. 
இநத ச�யலொடடின வொது. அறுயே 
�சிகசிச்ய�யாளர் வ�ாயோய்பெடட செருநதெனி 
இரததககுழாயய முழுேதுொக �ீககசிேிடடு 
புதசிய இரததககுழாயய்ப சொருததுோர். இரண்டு 
ேிதொன அறுயே �சிகசிச்ய� இரததககுழாயகள் 
உள்ளன: இயநதசிர ரீதசியானது (ச�யறயகயான 
சொருள்) ெறறும் உயிரியல ரீதசியானது 
(ேி்லஙகு அல்லது ெனித தசிசு). 

செருநதெனி இரததககுழாய ொறறு அறுயே 
�சிகசிச்ய� ெறறும் அதன சதாடர்ொன இடர்கள் 
கு்சிதது கூடுதல தகேலகளுககு, ஒரு இதய 
குழுவுடன ஆவ்லா�சியுஙகள்.



உஙகள் அ்சிகு்சிகள் ெறறும் 
செருநதெனி குறுககம் கு்சிதது 
வெலும் அ்சிநது சகாள்ள, 
தயவுச�யது உஙகள் ெருததுேருடன 
ஆவ்லா�சியுஙகள். 

உஙகள் ெருததுேர் உஙகயள 
ஒரு �சி்்பபு ெயிற�சி செற் இதய 
குழுவுககு்ப ெரிநதுயர்பொர். 
அேர்கள் உஙகள் ஒடடுசொதத 
உடல�சிய்லயின அடி்பெயடயில 
உஙகளுககான �சிகசிச்ய� சதரியே 
ெரிநதுயர்பொர்கள்.  

எடேர்டஸ, எடேர்டஸ ய்லஃ்ப�யின�ஸ, 
தனி்ப ொணியி்லான E வ்லவகா ஆகசியன 
எடேர்டஸ ய்லஃ்ப�யின�ஸ கார்்பெவரஷனின 
ேணிகககு்சியடீுகள் ஆகும்.  
ெி் அயனதது ேணிகககு்சியடீுகளும் 
அேற்சிறகுரிய உரியெயாளர்களின ச�ாததாகும். 
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