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Anemia - இரத்த ச ோகை  

 

இரத்த ச ோகை என்றோல் உடலில் சிவப்பு ரத்த அணுை்ைள் குகறவோை 

உள்ளது என்று அரத்்தம். சிவப்பு ரத்த அணுை்ைள் உடலின் எல்லோ 

போைங்ைளுை்கும் பிரோணவோயுகவ எடுத்து ச ல்லும். உடலில் குகறவோன 

அளவில் சிவப்பு ரத்த அணுை்ைள் இருந்தோல், முை்கிய உறுப்புைளுை்கு 

சபோதுமோன பிரோணவோயு கிகடை்ைோமல் சபோகும் .  அதனோல், இரத்த 

ச ோகை உள்ளவரை்ளுை்கு  மிைவும் ச ோரவ்ும், தளர ்ச்ியும் ஏற்படும். 

அத்துடன்  முை்கிய உறுப்புைள் போதிை்ைப்படும். 

புது சிவப்பு ரத்த அணுை்ைள் உருவோை்ை இரும்பு  த்து மிை அவசியம் . 

எனசவ உடலில் இரும்பு  த்து குகறந்தோல் ரத்த ச ோகை அதிைமோகும். 

 

இந்திய நோட்டின் சதசிய குடும்ப சுைோதோர ைணை்சைடுப்பு (NFHS-4)  படி 

50%  தவிகித ைரப்்பிணிைளும், 5 வயதிற்குை்கு குகறவோன 

குழந்கதைளில் 58%  தவிகிதமும்  ரத்த ச ோகை உள்ளவரை்ளோை 

இருை்கிறோரை்ள். உலைத்திசலசய அதிைமோன ரத்தச ோகை உள்ள 

நோடுைளில் இந்தியோவும் ஒன்று.. அதிலும் குழந்கதைளும் சிறுமிைளும் 

இளம் சபண்மணிைளும் மிைவும் அதிைமோை போதிை்ைப்படட்ுள்ளோரை்ள். 

மூன்று  வயத்திற்கு குகறவோன குழந்கதைளில் 80% இரத்தச ோகை 

உள்ளவரை்ளோை இருை்கிறோரை்ள். இந்த குழந்கதைள் சதோடரந்்து இரும்பு 

 த்து  குகறவோன உணகவ உடச்ைோள்ளுவதோல் இரத்த ச ோகை இன்னும் 

அதிைமோகிறது. 

 

இந்த இளம் சபண்ைள் தோய்கமகய அகடயும்சபோது ரத்தச ோகை ஒரு 

சபரும் ைடினமோன சூழ்நிகலகய உண்டோை்கும். வளரும் குழந்கதை்கு 

புது ரத்ததக்த உருவோை்ைவும், குழந்கத நன்கு வளரவும் அதிைமோன 

இரும்பு  த்து சதகவ. அகத குழந்கத தனது தோயிடம் இருந்துதோன் 

சபறசவண்டும்.  ஆனோல் தோயின் இரும்பு  த்சத மிைவும் குகறவோை 

இருை்கும்சபோது குழந்கதயின் சதகவ தோயின் நிகலகமகய மிை 

சமோ மோன நிகலகமை்கு இடட்ு ச் ல்லும். இந்த நிகலகமயில் 

பிர விை்கும்சபோது ஏற்படும் ரத்தப்சபோை்கு மிை குகறவோை இருந்தோல்கூட 

தோயிை்கு  அகத தோங்கும்   ை்தி இல்லோமல் ஆபத்தோன நிகலகம 

ஏற்படும்.  சவளியிலிருந்து புது ரத்தம் சைோடுத்தோல் ஒழிய உயிகர 

ைோப்போற்ற இயலோமல் சபோைலோம் . இந்தியோவில் குழந்கத 

சபறுைோலத்தில் உயிர ்இழை்கும் தோய்மோரை்ளில் 20% ரதத் ச ோகையோல் 

இறை்கிறோரை்ள். இதில் மிைவும் பரிதோபைரமோன உண்கம 

என்னசவன்றோல் இந்த உயிரிழப்பு முற்றிலும் தடுை்ைை்கூடிய ஒன்று. 
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இந்த உயிரிழப்கப தடுை்ைசவண்டுமோனோல் ைரு உண்டோன நோளிலிருந்து 

இரும்பு  த்தும்,  புரத  த்தும்  அதிைம் உள்ள உணகவ தோயிை்கு 

சைோடுை்ைசவண்டும். ஏன் இரத்த ச ோகை ஏற்படுகிறது என்பகத 

ைருவுற்ற தோய்மோரை்ளும் அவரை்ளுடன் வோழும் உறவினரை்ளும் 

புரிந்துசைோள்ளசவண்டும். அப்சபோதுதோன் அவரை்ள் தோய்ை்கு  த்துள்ள 

உணவு சைோடுை்ைசவண்டியது எவ்வளவு அவசியம் என்பகத 

புரிந்துசைோள்வோரை்ள்.  

 
 

இரத்தச ோகையின் அறிகுறிைள்: 

 

உடல் ச ோரவ்ு  

பலகீனம்  

ச ோகை  

மூ ச்ுவோங்குவது  

கிறுகிறுப்பு  

தகலசுத்தல்  

சநஞ்சுவலி  

ைோல்வீை்ைம்  

 

சமசல குறிப்பிடட்ுள்ள இகவ அகனத்தும்  ைருவுற்றிருை்கும் தோய்ை்கு 

ஏற்படும் சபோதுவோன அறிகுறிைசள ஆதலோல் இகவ ரத்தச ோகையின் 

அறிகுறிைள் என்று பிரித்து அறிவது ைடிணம். ரத்த பரிச ோதகன மூலசம 

அகத அறிய முடியும்.  

ைருவுற்ற இரண்டு அல்லது மூன்றோவது மோதத்தில் ரத்த பரிச ோகத 

ச ய்து ரத்தச ோகை இருை்கிறது என அறிந்து, அதற்கு சதகவயோன 

அளவு  இரும்பு  த்கத வோய் வழியோைசவோ அல்லது ஊசி வழியோைசவோ 

சைோடுத்துதோன் ரதத் ச ோகைகய  ரிச ய்ய முடியும்.  அப்படி 

ச ய்யோமல் ரத்த ச ோகை சதோடரந்்தோல்  தோயின் உடல் நலம் 

குகறவதுடன் வளரும் குழந்கதயும் ரத்தச ோகையுடன் பிறை்கும். 

பிறந்த  குழந்கதயும் இரும்பு  த்து குகறவோன உணகவ சதோடரந்்து 

 ோப்பிடுவதோல் ரதத் ச ோகை சதோடரந்்து வோழ்நோள் முழுதும் 

பலகீனத்துடன் வோழ்கிறோரை்ள். இந்த சபண்குழந்கத வளரந்்து பருவம் 

அகடயும்சபோது ஏற்படும் ரத்தப்சபோை்கு ரதத்ச ோகைகய சமலும் 

அதிைப்படுத்தும். இந்த சபண் ைருவுறும்சபோது ரதத்ச ோகையுடன் 

துவங்குவோள். எனசவ இந்த குகறபோடு ஒரு சுழல்  ை்ைரமோை 

சதோடரக்ிறது.  
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இரத்தச ோகை வரோமல் தடுை்கும் வழிைள் : 

 

இயற்கையோைசவ இந்த குகறபோடக்ட தடுை்ை முடியும். நோம் 

உடை்்சைோள்ளும் உணவில் இரும்பு  த்து அதிைமோன சபோருடை்கள 

ச ரத்்துை்சைோள்ள சவண்டும். ஆனோல்  அக வ உணவில்தோன் 

அதிைமோன இரும்பு இருை்கிறது. எனசவ க வ உணகவ எடுத்து 

சைோள்பவரை்ளுை்கும்  அக வமோனோலும் சதகவயோன அளவு  

அக வ உணகவ எடுத்துை்சைோள்ளோதவரை்ளுை்கும் ரதத்ச ோகை 

ஏற்படும்  வோய்ப்பு அதிைமோகும்.  

இரும்பு  ை்தி அதிைம் உள்ள உணவுைள்: 

 

ச ோயோவில் தயோரிை்கும்  உணவு வகைைள்  

எல்லோ  விதமோன பருப்பு, பயிறு  வகைைள், சுண்டல், சமோ  ்ை்சைோடக்ட 

வகைைள், ரோஜ்மோ , முகளப்பருப்பு ( இகவைளில் புரத  த்தும் அதிைமோை 

இருை்கிறது)  

எல்லோ விதமோன கீகரைள், ப க்  நிறமுள்ள ைோய்ைறிைள், 

சபரியசநல்லிை்ைோய்  

எல்லோ  விதமோன, சைோடக்ட(Nuts) , விகதைள், நிலை்ைடகல, முந்திரி, 

போதோமி, எள்ளு, பூ ணி , ஆளி (flazseed )சபோன்ற விகதைள் ( இகவைளில் 

புரத  த்தும் அதிைம்) 

உருகள கிழங்கு சதோலுடன் , ைோய்ைறிைள், ைோளோன், ச ங்கிழங்கு 

(Beetroot) 

உலரந்்த திரோடக்  வகைைள்  

முடக்ட, மோமி ம் மீன் வகைைள் அதிைமோன இரும்பு  தக்த அளிை்கும்  

 

மிைவும் முை்கியமோன வகையில் இரும்பு த்து கிகடப்பது 

என்னசவன்றோல் இருப்பு போத்திரத்தில் ( இரும்பு  ட்டி )  கமப்பது. இந்த 

போத்திரங்ைளில்  கமை்கும்சபோது போத்திரத்தில் இருை்கும் இரும்பு த்து 

உணவில் ைலந்து ஓரு நோகளை்கு சதகவயோன இரும்பு த்தில் 75% இந்த 

வகையில் கிகடை்கும். இது இரும்பு த்து கிகடை்ை மிைவும் எளிகமயோன 

வழி . 

 

இரும்பு  த்து மோத்திகர மருந்துைள் : 

 

சபண்ைள் ைருவுற்றவுடன் இரும்பு  த்து உள்ள உணவு வகைைகள 

 ோப்பிட்டோலும், குழந்கதயின் சதகவ அதிைமோவதோல் இரும்பு த்து 

மோத்திகரயும், உடன் ச ரத்்த கவட்டமின் மருந்துைளும் தவரோமல் 

எடுத்துை்சைோள்ளசவண்டும். இதனுடன் ஆரஞ்சு பழசமோ அல்லது 

எலுமி க்  பழ ர சமோ ச ரத்்துை்சைோண்டோல் இரும்பு த்து உடலில் ச ர 

மிைவும் உதவியோை இருை்கும் . 
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இரும்பு  த்து மோத்திகரைள் எடுப்பதோல் குழந்கத ைருப்பு நிறம் 

சைோண்டதோை பிறை்கும் என்பது ஒரு மூடநம்பிை்கை.  

 

இரும்பு த்து மோதத்ிகரைள் எடுை்கும்சபோது மலம் ைடட்ு ஏற்படலோம். 

ஆனோல் நிகறய ைோய்ைறிைள், கீகர வகைைள், பழவகைைள் ச ரும்சபோது 

இந்த குகறபோடு நீங்கும். 

 

மைப்சபறு  மயத்தில் ஏற்படும் இரத்தப்சபோை்கு : 

 

மைப்சபறு  மயதத்ில் ஏற்படும் இரத்தப்சபோை்கை தடுை்ை மருத்துவரை்ள் 

பல முகறைகள கையோளுவோரை்ள். அதனோல் ைருவுற்ற தோய்மோரை்ள் 

தவரோமல் மருத்துவ பரிச ோதகன ச ய்வது மிை முை்கியம். மருத்துவ 

ச ோதகனயில் ரதத் ச ோகை இருந்தோல் ஊசி வழியோை இரும்பு  த்கத 

ச லுத்தி ரத்த விருத்தி ச ய்வோரை்ள். சபோதுமோன அளவு ரத்தம் இருந்தோல் 

சிறிது அதிை ரத்தசபோை்கு ஏற்பட்டோலும், தோயோல் அகத 

தோங்கிை்சைோள்ளமுடியும். இல்கலசயனில்  

அதிை ரதத்ப்சபோை்கு ஏற்பட்டோல், மருத்துவரை்ள் சவளியிலிருந்து ரத்தம் 

சைோடுை்ைசவண்டிவரும். இகத தடுை்ைத்தோன் ஆரம்ப ைோலத்திசலசய 

ரத்தவிருத்தி ச ய்வது மிை முை்கியம்.  

இந்தமுகறைகள கைப்பிடித்தோல் அழைோன ஆசரோை்கியமோன 

குழந்கதயுடன் ஆசரோை்கியமோன தோயும் குடும்ப நலதக்த இன்னும் 

சமற்படுத்தி மகிழ்வோரை்ள். 

 


