
புதிதாய்ப் பிறந்துள்ள குழந்்தகளுக்கு ஏறபடும் மஞ்சளகாமா்ை

த�ோல் மற்றும் கணகளில் உளள வெள்ளப் பகு�ிகள மஞ்சள 
நிறமோக மோறுெது மஞ்சள கோமோ்ையோகும். இயல்போகப் 
பிறந� பு�ி�ோய்ப் பிறந� குழந்�களில் கிட்டத�ட்ட போ�ி 
குழந்�களுக்கு கணணுக்குத வ�ோியக்கூடிய மஞ்சள கோமோ்ை 
இருக்கும். வபோதுெோக இது பிரச்சி்ைக்ள ஏற்படுத�ோது, 
மற்றும் வபோதுெோக குழந்� பிறந� மு�ல் ெோரத�ின் இறு�ியில் 
இது ம்றநதுெிடும். பிறந� 24 மணி தநரத�ிற்குள மஞ்சள 
கோமோ்ை வ�ன்பட்டோல் அல்ைது பிறநது 2 ெரஙகளின் பின்பும் 
அது வ�ோ்டர்நதும் இருக்குமோயின் உஙகள மருததுெ்ர அல்ைது 
உளளூர் ்ெத�ிய்சோ்ை்ய வ�ோ்டர்பு வகோளளுஙகள.   

மஞ்சள நிறம் ஏன் ஏறபடுகிறது? 
What causes the yellow colour?
மைி� ்சோீரத�ில், எல்ைோ தநரத�ிலும் புது இரத�ம் 
உற்பத�ி வ்சய்யப்படடுக்வகோணடும், ப்ழய இரத�ம் 
அழிக்கப்படடுக்வகோணடும் இருக்கும். அழிக்கப்பட்ட இரத� 
்சிெப்பணுக்களின் உற்பத�ிப்வபோருடகளில் ஒன்று ‘’்பலிருபின்’ 
(Bilirubin) ஆகும். வபோதுெோக இந� ‘்பலிருபின்’ ஈரலுக்குச 
வ்சன்று அஙகு வ்சயல்மு்றப்படுத�ப்படடு (இ்� ‘ெ்கமோற்றம்’ 
என்பர்), பிறகு மைத�ின் மூைம் வெளிதயறுகிறது. பிறந� மு�ல் 
்சிை நோடகளில், உஙகள குழந்�யின் ஈரல் இ�ற்குப் பிறகு 
இயஙகுெ்�ப்தபோை அவெளவு நன்றோக இயஙகோது, எைதெ 
‘்பலிருபின்’ குழந்�யின் இரத�த�ில் அ�ிகம் த்சர்நதுெிடுகிறது. 
இது�ோன்  த�ோலிலும், கணணில் உளள வெள்ளப் பகு�ியிலும் 
மஞ்சள நிறத்� ஏற்படுததுகிறது. 

மஞ்சள காமா்ை தீங்கு வி்்ளவிக்குமா? 
Is jaundice harmful?
வபரும்போைோை குழந்�களுக்கு மஞ்சளகோமோ்ை �ீஙகு 
ெி்ளெிப்ப�ில்்ை. வ்சயல்மு்றப்படுத�ப்ப்டோ� (‘ெ்கமோற்றம்’ 
வ்சய்யப்ப்டோ�) ‘்பலிருபின்’ மிக அ�ியளெில் இரத�த�ில் 
த்சர்நதுெிட்டோல், அது வ்செித�ிறன் பிரச்சி்ைக்ளயும், மூ்ளச 
த்ச�த்�யும் ஏற்படுத�க்கூடும். ‘்பலிருபின்’ அளவுகள அ�ிகமோக 
உயரோமல் இருப்ப்� உறு�ிப்படுத� மருததுெம்ையில் கெைிப்பு 

அளிக்கப்படுகிறது. ்சிை தெ்ளகளில் அளவு மட்டம் அ�ிகமோக 
இருந�ோல், குழந்�களுக்கு ்சிகிச்்ச த�்ெப்படும். குழந்�்ய 
ெித்ச்டமோை ெிளக்குகளின் கீழ் ்ெப்பது (ஒளிச்சிகிச்்ச 
(phototherapy)) இப்படிப்பட்ட சூழலில் மிகப் வபோதுெோை 
்சிகிச்்சயோகும். 

நீண்டநோள மஞ்சளகோமோ்ைக்கு ஈரல் நநாயும் கோரணமோக 
இருக்கைோம். ஆகதெ�ோன், மஞ்சளகோமோ்ை வ�ோ்டர்ந�ோல் 
(இரணடு ெோரஙகளுக்கு தமல் நீடித�ோல்) உஙகளது உளளூர் 
மருததுெ்ரப் போர்க்கதெணடியது முக்கியம். உஙகள 
குழந்�யின் மைம் அ்டர்ந� மஞ்சளோகவும், பச்்சயோக அல்ைது 
பழுப்பு நிறமோகவும் இருப்ப�ற்குப் ப�ிைோக மிகவும் வவ்ளிர் 
நிறததில் இருப்பது ஈரல் தநோய்க்கோை அ்்டயோளஙகளில் 
ஒன்றோகும். ‘்பலிருபின்’ அளவுக்ள (‘வமாதத அ்ளவுகள’ 
மறறும் ‘வ்கமாறறம்’ வ்சய்்யப்பட்ட அ்ளவுகள’ இரண்டும்) 
வ�ோிநதுவகோளள இரத� த்சோ�்ை வ்சய்ெத� ஈரல் தநோய் 
இருக்கிற�ோ என்று அறிநதுவகோளளும் மிகச ்சிறந� ெழி.  

தகுந்த ்சிகிச்்ச்்யத துவங்குவதறகு ஏதுவாக ஈரல் 
நநா்யினால் ஏறபட்ட மஞ்சளகாமா்ை்்ய உ்டநன ந்சாதிததுப் 
பார்க்கநவண்டும்.

எந்தக் குழந்்தகளுக்கு மஞ்சளகாமா்ை 
வருவதறகான ்சாததி்யம் அதிகம்?
Which babies are more likely to have jaundice?
மஞ்சளகோமோ்ை ஏற்படுெ�ற்கோை ்சோத�ியம் அ�ிகம் உளள 
குழந்�களில் பின்ெருெை அ்டஙகும்: 
• கு்றமோ�த�ில் பிறந� குழந்�கள

• ்சிறுநீர்ப் போ்� தநோய்தவ�ோற்று தபோன்ற வ�ோற்று உளள 
குழந்�கள

• ‘ோீஸஸ்’ (Rhesus) அல்ைது ‘Rh குழந்�கள’.  �ைது 
�ோயின் இரத� ெ்கயிலிருநது தெறு ெ்க இரத�ம் உளள 
குழந்�யின் இரத� அணுக்கள, மஞ்சளகோமோ்ை ஏற்படும் 
ெி�த�ில், வெகு ்சீக்கிரத�ில் அழியக்கூடும். 

வபாறுப்புமறுப்பு: இத�கெதைடு கல்ெி தநோக்கஙகளுக்கோக மடடுதம. ஆஙகிைத�ிலிருநது வ்சய்யப்படும் வமோழிவபயர்ப்பு 
துல்லியமோை�ோக இருக்க எல்ைோ முயற்்சிகளும் தமற்வகோளளப்படும் அத� தெ்ளயில், வமோழிவபயர்ப்வபன்பது மிகவும் கடிைமோை 
தெ்ை, ஆகதெ �ைி நபவரோருெரது வமோழிவபயர்ப்புகளில் �ெறுகள கோணப்ப்டைோம். �யவு வ்சய்து, இ�ில் கோணப்படும் �கெல்கள 
உஙகள குழந்�க்கு ஏற்றது�ோைோ என்று உஙகள மருததுெோி்டம் கைந�ோதைோ்சிததுக் வகோளளுஙகள.   
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தாய்ப்பால் குடிக்கும் குழந்�களுக்கு 4 ெோரஙகள ெ்ரக்கும் 
அல்ைது அ�ற்கும் தமைோக நீடிக்கும் மஞ்சளகோமோ்ை இருக்கைோம், 
இ�ற்கோை கோரணஙகள முழு்மயோக அறியப்ப்டெில்்ை. 
‘மற்ற கோரணஙக்ளத �ெிர்ததுெிடடுப் போர்க்கும்தபோது, இது 
கோரணமோக இருக்கைோமோ’ (“diagnosis of exclusion”) என்ற 
அடிப்ப்்டயில்�ோன் இது வ்சோல்ைப்படுகிறத� �ெிர, குழந்�யின் 
நீடித� மஞ்சளகோமோ்ைக்கு �ோய்ப்போல்�ோன் கோரணம் என்று 
�ோைோகதெ ஏற்றுக்வகோளளகூ்டோது. 

ஈரல் தநோய் உளள குழந்�கள. துெக்க நி்ைகளில் இந� 
குழந்�கள மற்றபடி போர்க்க நன்றோக இருக்கைோம். குழந்�யின் 
மைம் என்ை நிறத�ில் இருக்கிறது என்று போர்ப்பது மிக முக்கியம். 
இது வெளிர் நிறத�ில் இருந�ோல் வ்சயல்மு்றப்படுத�ப்பட்ட 
(‘ெ்கமோற்றம்’ வ்சய்யப்பட்ட) ‘்பலிருபின்’ அளவுக்ளக் 
கணடுபிடிக்க குழந்�யின் இரத�த்�ப் போித்சோ�ிக்கதெணடும். 
இது அ�ிகமோக இருந�ோல், கூடிய ெி்ரெில் ‘குழந்� கு்டலியல் 
மருததுெர்’ (paediatric gastroenterologist) ஒருெோி்டம் குழந்� 
கோணபிக்கப்ப்டதெணடும். ‘்பலி்யாி அடாீஸி்யா’ (Biliary 
Atresia) என்ற தநோய்நி்ை குழந்�களில் மஞ்சளகோமோ்ை்யத 
த�ோற்றுெிக்கும் மிகப்வபோதுெோை ஈரல் தநோய்களில் ஒன்று. 

குழந்்தக்கு இருக்கும் மஞ்சளகாமா்ை 
நநா்யின் அ்ள்வ அறிதல்
Measuring how much jaundice the baby has
‘்பலிருபின்’ அளவு என்ை என்ப்� இரத�த்சோ�்ை 
கோணபிக்கும். இரத�த்சோ�்ை த�்ெயோ என்று �ீர்மோைிக்க 
்சிை மருததுெம்ைகள உஙகள குழந்�யின் த�ோலின் மீது  ஒரு 
கருெி்ய ்ெதது த்சோ�ிக்கும்.  

மஞ்சளகோமோ்ைக்கு ஈரல் தநோய் கோரணமோ என்று �ீர்மோைிக்க 
இரத�த்சோ�்ை ஒன்று த�்ெப்படும். ஈரல் இயக்க 
த்சோ�்ைகள, மற்றும் ‘்பலிருபின்’ அளவு (‘வமாதத அ்ளவுகள’ 
மற்றும் ‘வ்கமாறறம்’ வ்சய்்யப்பட்ட அ்ளவுகள’ இரண்டும்) 
த்சோ�்ைகள த�்ெப்படும். 

குறிப்பு: மருததுெரோல் குறிப்பிடடுக் தகடகப்பட்டோைன்றி, பை 
போித்சோ�்ைச்சோ்ைகள ‘வமோத� ‘்பலிருபின்’ மட்டஙக்ள 
மடடுதம அளெி்டக்கூடும்.  

கீழ்ெரும் �ருணஙகளில் மருததுெம்ை ஊழியர்கள 
இரத�த்சோ�்ை ஒன்்ற வ்சய்ெோர்கள: 
• ‘கு்றமோ�ம்’ தபோன்ற ஆபததுக்கூறுகள இருந�ோல்.
• குழந்� பிறந� மு�ல் நோள அன்தற மஞ்சளகோமோ்ை 

இருந�ோல்
• மஞ்சளகோமோ்ை மிகவும் பரெியிருந�ோல் 
• குழந்� பிறநது இரணடு ெோரஙகளுக்குப் பிறகும் 

மஞ்சளகோமோ்ை நீடித�ோல்

்சிகிச்்ச
Treatment
மு�ல் ெோரத�ில் ஏற்படும் மஞ்சள கோமோ்ைக்கு �ிரெஙக்ளக் 
வகோடுப்ப்�த �ெிர தெறு ்சிகிச்்ச த�்ெயில்்ை. பு�ி�ோய்ப் 
பிறநதுளள குழந்�களின் உ்டலில் நீோின் அளவு ்சிறிது 
கு்றந�ோலும், மஞ்சளகோமோ்ை அ�ிகோிக்கும். எைதெ பு�ி�ோய்ப் 
பிறந� குழந்�களுக்கு �ிரெஙகள அ�ிகம் வகோடுக்கதெணடியது 
முக்கியம்.  
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ஒரு பிரகோ்சமோை ெிளக்கு, அல்ைது ஊ�ோ நிறமுளள ெிளக்கின் கீழ் 
குழந்�்ய நிர்ெோணமோகக் (கணகளின் மீது ம்றப்பு (mask) 
ஒன்்ற ்ெதது)  கி்டததுெது மி�மோை மஞ்சளகோமோ்ைக்கு 
்சிகிச்்சயோகும். இது ‘ஒ்ளிச்சிகிச்்ச’ (phototherapy) என்று 
அ்ழக்கப்படுகிறது, மற்றும் இச ்சிகிச்்ச்யப் போதுகோப்போகப் 
பைெழிகளில் வகோடுக்கைோம். ஒளிச்சிகிச்்சயில் �ரப்படும் 
ஒளியோைது த�ோலிலுளள ‘்பலிருபி’்ை வநோறுக்கி 
மஞ்சளகோமோ்ை்ய மஙக ்ெக்கிறது. இந� ஒளிச்சிகிச்்சயின் 
கோரணமோக உஙகள குழந்� நீரோக மைம் கழிக்கக்கூடும். 
உஙகள குழந்�க்கு அ�ியளவு �ிரெஙகள வகோடுதது இது ்சோி 
வ்சய்யப்படும். தமற்போர்்ெ வ்சய்யப்ப்டோமல் தநரோக சூோிய 
ஒளியில் கோடடுெது ்சிபோர்சு வ்சய்யப்படுெ�ில்்ை, ஏவைைில் 
இ�ைோல் ‘வெயிவைோிவு’ (sunburn) ஏற்ப்டக்கூடும் என்ப�ோல் இது 
�ீஙகோை�ோகைோம்.  

மஞ்சளகோமோ்ை �ீெிரமோைோல், உஙகள குழந்�யின் 
உ்டலிலுளள ‘்பலிருபி’்ை வெளிதயற்ற குழந்�யின்  
இரத�த்� தெறு இரத�த�ோல் ப�ிலீடு வ்சய்ெ�ற்கோக ெித்ச்ட 
இரத�ம் மோற்றம் வ்சய்யப்ப்ட தெணடிய த�்ெ எழைோம்.  

ஈரல் தநோய் இருப்ப�ற்கோை ஆ�ோரம் இருந�ோல், (வெளிறிய மைம், 
கரும் ்சிறுநீர், அ�ியளவு ெ்கமோற்றம் வ்சய்யப்பட்ட ‘்பலிருபின்’ 
மற்றும் அ்சோ�ோரணமோை ஈரல் போித்சோ�்ை முடிவுகள) உ்டைடியோகக் 
‘குழந்� கு்டலியல்மருததுெர் ’(Paediatric Gastroenterologist) 
ஒருெரோல் குழந்� போர்க்கப் ப்டதெணடியது அெ்சியம். 

மஞ்சளகாமா்ை்யால் நீண்்டகாைப் 
பிரச்சி்னகள ஏதும் உண்்டா?
Are there any long-term problems from jaundice?
குழந்�களில் மஞ்சளகோமோ்ை ஏற்பட்டோல் அ்�த வ�ோ்டர்ந�  
நீண்டகோைப் பிரச்சி்ைகள வபோதுெோக இல்்ை. அ�ிக அளவு 
மஞ்சளகோமோ்ை இருந�ிருந� குழந்�களுக்கு வ�ோ்டர்ந� 
இ்்டவெளிகளில் வ்செித�ிறன் த்சோ�்ைகள வ்சய்யப்படுெது 
நல்ைது. உஙகள மருததுெரு்டதைோ அல்ைது’ஆரம்பகோை 
குழந்�ப்பருெ வ்செிலி’யு்டதைோ இ்�ப் பற்றிப் தபசுெது 
மிகவும் நல்ைது. மிகவும் அ�ிக அளவு மஞ்சளகோமோ்ை இருப்ப�ன் 
கோரணமோக மூ்ளச த்ச�ம் ஏற்படுெது இப்தபோது மிகவும் 
அபூர்ெம், ஏவைைில், குழந்� பிறந� மு�ல் ்சிை நோடகளில் 
மருததுெம்ையில் ்ெதது, அல்ைது துோி� மருததுெம்ை 
ெிடுெிப்பு �ிட்டத�ின் கீழ் வீடடில் ்ெதது மஞ்சளகோமோ்ையின் 
அளவுகள கெைமோகக் கணகோணிக்கப்படும். 
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நி்னவில் வகாளளுங்கள
• இரணடு ெோரஙகளுக்குப் பிறகு மஞ்சளகோமோ்ை 

வ�ோ்டர்நது இருந�ோல், உஙகளது மருததுெர் அல்ைது 
உளளூர் மருததுெம்ையு்டன் வ�ோ்டர்புவகோளளுஙகள.

• நீண்ட நோள மஞ்சளகோமோ்ைக்கு �ோய்ப்போல் ஒரு 
வபோதுெோை கோரணமோக இருந�ோலும், ஈரல் தநோய் 
தபோன்ற தெறு கோரணஙக்ளயும் கருத�ில் வகோளள 
உஙகள மருததுெர் அல்ைது மருததுெம்ை மறெோ�ிருக்க  
தெணடும்.

• வெளிறிய மைமும், கருத� ்சிறுநீரும் ஈரல் தநோய் 
இருப்ப்�க் கோட்டக்கூடும். இப்படிப்பட்ட சூழ்நி்ையில், 
‘வமோத�, மற்றும் ெ்கமோற்றம் வ்சய்யப்பட்ட 
‘்பலிருபின்’ அளவுக்ளக் கோணப�ற்கோை 
இரத� த்சோ�்ைக்ளயும்,  ஈரல் வ்சயல்போடடு 
த்சோ�்ைக்ளயும் தமற்வகோளெது முக்கியமோகும்.


