காரணமாக

குழந்தைக்கு

ஏற்படுவதை

மமலும்

ைவிர்ப்பைாகும்.

மருந்துவதககள்,

விமசட

மற்றும்/அல்லது

உணவுவதககள்

ஏதனய

ககாண்டிருக்கும்.
குழந்தைகளிற்கு

பாைிப்புகள்

சிகிச்தசயானது
சிகிச்தசகதை

அனுசேபக்குதைபாட்டு

ச ாய்கள் எவ்வாறு ஏற்படுகின்ைன?
நம்மில்

ஒவ்கவாரு

ஒன்று

ைாயிடமிருந்தும்

மசாடிகைாக

அனுமசபக்குதறபாட்டுமநாய்கள்
ஏற்படுகிறகைனில்
ஒன்றிற்குரிய



கநாைியம்



மற்தறயது



எப்மபாது



பிரைிகள்



இரண்டும் (ைாயிடமிருந்தும் ைந்தையிடமிருந்தும்
மபாைாகும்.

விகாரத்துக்குட்பட்டிருக்கும்

அத்ைதகய

ஆமராக்கியமானவர்கைாக

கபற்மறார்
இருப்பர்.

கபாதுவாக

அவர்கைில்

காணப்படும் மசாடிப்பரம்பதரயலகுகைில் ஒன்று
விகாரத்துக்குட்பட்டும்
சாைாரணமாகவும்

காணப்படும்.

இவர்கள் காவிகள் எனப்படுவர்.
எனது

ஏதனய

பைில்

ஏற்பட்டிருக்கும்

கபாறுத்ைைாகும்.
கைாடர்பான

உங்கைது

வாய்ப்புகள்

பற்றி

ஆராய்து

மீ ண்டும்

தைகராயிட்ஓமமான்

பாரம்பரியமான

அைிரீனல்சுரப்பி

குதறபாடு

விருத்ைியின்தம

G6PD கநாைியக் குதறபாடு

சிஸ்டிக் தபபிமராசிஸ் மநாய்
தபமயாடினிமடஸ்

11ககாழுப்பமில ஒட்சிமயற்றக்குதறபாடு.கள்
14 அமிமனாஅமிலக் குதறபாடுகள்
12 மசைன அமிலக் குதறபாடுகள்

( ையவுகசய்து மசாைதனகள் பற்றிய ைகவல்கள்
மற்றும்

அவற்றுக்குரிய

கைாடர்பான

துண்டுப்

கட்டணங்கள்

பிரசுரத்ைிதனயும்

வாசிக்கவும்)

மனிை மரபியல் பிரிவு,
ககாழும்பு பல்கதலக் கழகம்,
கின்சி வைி,
ீ
ககாழும்பு 8

குடும்பச்சரிதைதய

ஏற்படக்கூடிய

விைக்கமைிக்கமுடியும்

இதுமவ மரபியல் ஆமலாசதன எனப்படுகிறது.

அனுமசப குதறபாடுகளுக்குரிய

கைா.இல:0112689545

குழந்தைக்கு

ஒருவர் இந்மநாய்

இந்மநாய்

ஆமராக்கியமானைா?

மருத்துவ பீடம்,

மநாயின்ைன்தமதயப்

தவத்ைியர்

மசாைதனகதை

பாரம்பரியமான

இைனால்

குழந்தைகளிலும்

உங்கைது

நாம்

எனது குழந்தை

மற்தறயது

இக்குதைபாடு காணப்படுமா?
இைற்குரிய



கபறப்படுகிறது.

பரம்பதரயலகு

மநாய்கைிற்கு

பரிசோைிக்க

மமற்ககாள்கின்மறாம்.



குறிப்பிட்ட

கடத்ைப்படும்)

பின்வரும்

அவற்றில்

காணப்படுகின்றன.

ச ாய்கதள

முடியும்?



பரம்பதரயலகும்

ைந்தையிடமிருந்தும்

எவ்வாைான

கைா.நகல்:0112689979

மின்னஞ்சல்:office@hgucolombo.org
இதணயம்: www.hgucolombo.org
இச்மசதவயானது
பிரிவினால்

மனிை

இந்ைியாவின்

ஆய்வுகூடத்துடன்
வழங்கப்படுகிறது.

நிமயா

பரிமசாைதனகள் இைற்குப்
பைிலைிக்கமுடியும்.

மரபியல்
கென்ஸ்

இதணந்து

நீங்கள் அறிந்துககாள்ைமவண்டிய
ைகவல்கள்.

அனுசேபக்குதைபாட்டு

ச ாய்கள்

என்ன?

அனுமசபகமன்பது

உடலானது

உணவிலிருந்து

என்ைால்

நாம்

சக்ைிதய

உண்ணும்

பிறப்பிக்கின்ற

கசயன்முதறயாகும். உணவு காமபாதவைமரற்று,
ககாழுப்பமிலம் மற்றும் அமிமனாஅமிலங்கதைக்
ககாண்டிருக்கும்.

உடலிலுள்ை

கபாருட்கள்

பல்மவறு

ைாக்கங்கைினூடாக

மவறுபைார்த்ைங்கைாக

இரசாயனப்
அனுமசபத்

இவற்தறயுதடத்து

மாற்றுகின்றன.

அனுமசபத்ைாக்கப்பாதைகள்
கநாைியங்கைால்
இதவ

இவ்

யாவும்

கட்டுப்படுத்ைப்படுகின்றன.

மூலக்கூகறான்று

இன்மனார்

மூலக்கூறாக மாற்றப்பட உைவுகின்றன.

1000ல் 1 குழந்தைகைில் அனுமசபக் குதறபாட்டு
மநாய்கள்

காணப்படுகின்றன.

இக்குழந்தைகள்

பிறக்கும்மபாது சாைாரணமாக காணப்படுகின்றன.
பின்னர்

சில

நாட்கள்

அல்லது

வாரங்கைில்

எனது

குழந்தையின்

இச்மசாைதனயனது

மநாய்

குணங்குறிகள் ஏற்படும் மபாது நரம்புத்கைாகுைி,

ைன்தமயிதன

அங்கங்கைில்

ஏற்கனமவ

அசாரணமானதவயாக

விதரவாக

உறுைிப்படுத்துவைற்கு

சிறுநீரகங்கள், கண்கள்,காதுகள் மற்றும் ஏதனய

மாத்ைிரமம,

ஏற்படுத்ைப்பட்டுவிடுகின்றன.

அச்சப்படமவண்டிய

பாைிப்புகள்

குழந்தைகள்

யாவற்றிலும்

ஆரம்பத்ைிமலமய

ஏற்படுைல்,
மற்றும்

மிக

இவற்தற

அவசியமாகும்.
மூலமும்

இைனாமல

விதரவாக

கண்டறிவது

இறப்பு

மிக

கண்டறிவைன்

சிகிச்தசயைிப்பைன்
நீண்டகால

ைான்

மூலமும்

பாைிப்புகள்

என்பன

மநாய்

ஏற்படல்

ஏற்படக்கூடிய

ஆபத்ைிதன குதறக்க முடியும்.

சோைதனப்

பபறுசபறுகள் அோைாரணமாக காணப்படின்,

எனமவ

கபறுமபறுகள்

காணப்படின்

அவசியமில்தல.
ஏதனய

உறுைிப்படுத்தும்

ைன்தமயிதன

மசாைதனயானது

மசாைதன

மநாயிதன

மசாைதனதய
மூலம்

ைகவல்கதை

உடன்

இைதன

மசாைதனகள்

இருக்கக்கூடிய

பரிமசாைிக்கும்
ஆரம்ப

மசாைதன

இைன்

அவசியமாகும்.
மநாய்

இருக்கக்கூடிய

பரிமசாைிக்கும்

ஒத்ைைல்ல.

சில

அடிப்பதட

மாத்ைிரமம

கபற்றுக்

அனுமசபக்குதறபாட்டு மநாய்கள் பரம்பதரயலகு

குழந்தை எவ்வாறு சோைிக்கப்படுகிைது?

ககாள்ைமுடியும். அைன் பின்னர் ைனித்துவமான

உற்பத்ைியில்

மபாது

குழந்தையின்

மமற்ககாள்ைப்பட

ஒரு

எடுக்கப்படும்.

பாைிப்புகள்

காரணமாக

ஏற்படுத்ைப்படுகிறன.
கநாைியமானது

மூலக்கூறிதன

இவ்கநாைியங்கைின்

பாைிப்மபற்படும்

பாைிப்புக்குள்ைான

எைிர்பார்த்ைவாறு

இன்மனாரு

மூலக்கூறாக

குைிக்கால்

மசாைதனக்காக

சிலதுைி

பகுைியிலிருந்து

குருைி

குத்ைி

ஆரம்ப

மைக்கமதடவதுடன்
இறுைி

மூலக்கூறு

இம்மமலைிக

மைதவயற்ற

மூலக்கூறு

மூலக்கூறானது

மாற்றப்படும். இைனால்

உடலிலுள்ை

ைன்தம

ஏற்படுகிறது.

குதறபாட்டுமநாய்கள்

ஏற்படுத்ைப்படுகின்றது.
குழந்தைகளில்

இைனால்

எனும்

அனுசேபக்

பரிசோைிக்கப்படசவண்டியைன்
என்ன?

எனது
கபாதுவாக

குழந்தை

மணிமநரத்ைின்
மசகரிக்கப்பட

பிறந்து

பின்னமர

அவேியம்

குழந்தையானது

அருந்ைியிருக்கும்,

சில

முைல்

24

குருைிமாைிரியானது

மவண்டும்

அறிவுறுத்ைப்பட்டுள்ைது.
குதைபாடுகள்

மமலைிக

மூலம்

மூலம்

குழந்தைக்கு

அனுசேபக்குதைபாட்டு

பல்மவறு

மநாய்நிதலதம

ஆரம்ப

ஒன்றிருப்பைாக
பிரச்சதன
ஆகமவ

மநாயானது

சிகிச்தச வழங்கப்படுைல் அவசியம்.

கூட

அனுமசபக்

எனினும்

மசாைதனகள்

சில

உறுைிப்படுத்ைப்படும் சந்ைர்ப்பத்ைில் குழந்தைக்கு

மவறு

இரசாயனப்கபாருட்கைிற்கிதடமய சமநிதலயற்ற

காட்டப்படலாம்

பிரச்சதன

பரிமசாைதன

அத்துடன்

நச்சுப்கபாருட்கைாகக்

மசாைதனகைில்

கசய்யும்

மவண்டும்.

ஏதுமில்தலகயன கண்டறியப்படலாம்.

மிகச்கசாற்பைவிமலமய

காணப்படும்.

நிர்ணயம்

பரிமசாைதனகள்

மாற்றமாட்டாது. இவ்வாறு ஏற்படும் மபாது மிக
அைிகைவில்

மநாயிதன

அந்மநரத்ைில்

ைடதவகள்

அத்துடன்

என

ைய்ப்பால்

அைன்

அனுமசபத்ைாக்கப் பாதைகள் யாவும் கைாழிற்பட
ஆரம்பித்ைிருக்கும்.

இவ்வாைானபைாரு

ச ாய்

காணப்படின்

அைதன குணப்படுத்ை முடியுமா?
ைற்மபாதையகாலப்பகுைியில்
அனுமசபக்குதறபாட்டு
குணப்படுத்ைமுடியாது.
இக்குதறபாடுகதை

மிகவிதரவாக

கண்டறிவைன்

சிகிச்தசவழங்கப்படுவைன்
விதைகபாருட்கைின்

அதனத்து

மநாய்கதையும்

மநாக்கம்

மற்றும்

அனுமசப

குதறபாடு/அைிகரிப்பு

அல்லது நச்சு விதைகபாருட்கைின் உற்பத்ைி

