
 

செய்தி செளியீடு 

கருவிழி ந ோய்க்கு ஸ்டெம் டெல் மூலம் ெிகிச்செ அளிக்கும் 
  ோந ோ டதோழில்நுட்பத்திற்கு ஜப்போ ிய கோப்புரிசை 

 
இந்திய-ஜப்போன் கூட்டு முயற்ெியில் ஒரு ைகத்தோ  ெோதச  

 

சென்னை 21 Jan 2016; கண்ணின் கருவிழியில் உள்ள எண்ட ோதிலியம் எனப்படும்  
திசுவில் ஏற்படும் ட ோய்களுக்குக்கோன சிகிச்சசயில்,  ோடனோ கம்டபோஸிட் 
(Nanocomposite) ஜெல் ஜதோழில்நுட்பத்சத பயன்படுத்தி அளிக்கும் ஸ்ஜ ம் ஜசல் மோற்று 
சிகிச்சசமுசைக்கு  ிச்சி-இன் ஜசன்  ர் போர் ரீஜெனடேடிவ் ஜமடிஸின் (Nichi-In Centre for 
Regenerative Medicine)  ிறுவனத்திற்கும் அதன் ெப்போனிய கூட்டுப்பணியோளர்களுக்கும்  
ெப்போனிய கோப்புரிசம வழங்கப்பட்டுள்ளது.  
 
இந்த கோப்புரிசம, கண்ணின் கருவிழி எண்ட ோதிலிய ட ோயினோல் போதிக்கப்பட்டுள்ள 
பல்லோயிேக்கணக்கோன ட ோயோளிகளுக்கு சிகிச்சச அளிக்க ஜபரிதும் பயன்படும் என, 
 ிச்சி-இன் உலக கூட் சமப்பின் தசலவர், திரு. டயோஷிடயோ ஜமோடேோசுமி (Yoshio 
Morozumi), ட ோக்கிடயோவில் பத்திரிக்சகயோளர்களுக்கு ஜதரிவித்தோர். இந்த ட ோய்க்கு 
கருவிழி மோற்று சிகிச்சச ஒன்டை தற்டபோது இருக்கும் ஒடே தீர்வு ஆகும். கருவிழி 
ஜகோச யோளர் பற்ைோக்குசை இந்தியோவில் ஜபரிதும் உள்ளதோல், இந்த கண்டுபிடிப்பு, 
கருவிழி ட ோயோல் போதிக்கப்பட்ட ோருக்கு ஒரு புதிய  ம்பிக்சகசய அளிக்கும் என 
அவர்  டமலும் ஜதரிவித்தோர். 
 
மனித கண் கருவிழியின் ஜவண்ப லத்தில், ஐந்து திசு அடுக்குகள் உள்ளன. அதில் 
ஒரு அடுக்கு, எண்ட ோதிலியம் ஆகும். கண் புசே அறுசவ சிகிச்சசயின் ஜபோழுது 
அல்லது வயதோகும் ஜபோழுது அல்லது கோயம் மற்றும் ஜதோற்று ட ோய் டபோன்ை 
கோேணங்களோல் எண்ட ோதிலியம் டசதமச ந்தோல் கண் போர்சவ போதிக்கப்படுகிைது.  
கருவிழி மோற்று டதசவப்படும் ட ோயோளிகளில், சுமோர் ஐம்பது சதவதீம் டபருக்கு 
எண்ட ோதிலியம் மோற்று மட்டுடம டதசவ. இந்த எண்ட ோதிலியத்சத உ லுக்கு 
ஜவளிடய ஆய்வகத்தில் வளர்ப்பது மிகவும் கடினமோகும். இந்த இந்திய-ெப்போன் 
கூட்டு முயற்சியில் எண்ட ோதிலியத்சத ஆய்வகத்தில் வளர்த்தடதோடு மட்டுமல்லோது 
அதசன கருவிழி எண்ட ோதிலியத்தில் ஜவற்ைிகேமோக பதித்து கண்ணின் போர்சவசய 
திரும்பப்ஜபறும் சிகிச்சசயில் ெப்போனில் உள்ள  ிட ோன் பல்கசலக்கழகத்தில் 
தற்டபோது டபேோசிரியேோக இருக்கும் திரு. கசுடதோஷி  ேோகுச்சி (Kazutoshi Haraguchi) 
அவர்களு ன் இசணந்து உருவோக்கிய ஜதோழில்நுட்பத்தின் மூலம் ஜவற்ைி 
கிச த்துள்ளது.  



 
டதசவயோன பரிடசோதசனகளுக்குப் பின்னர் உலகம் முழுவதும் இந்த ஜதோழில் 
நுட்பத்சத எடுத்து ஜசன்று பல்லோயிேக்கணக்கோன ட ோயோளிகளுக்கு உதவ முடியும் 
என்று இந்த குழுவினர் ஜதரிவித்தனர். இந்தியோவில், ஆண்டுடதோறும் 30000 
ட ோயோளிகளுக்கும், ெப்போனில் சுமோர் 4000 டபருக்கும் இந்த ஜதோழில் நுட்பம் மூலம் 
கருவிழி மோற்று சிகிக்சச இல்லோமடலடய கண் போர்சவ திரும்பப்ஜபை  வோய்ப்பு 
உள்ளது.   
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