
செய்தி சயினடீு 
 

ெினப்னனின்  புற்றுநோய்க்கு நோய் எதிர்ப்பு செல் ெிகிச்னெ 

 

நோனோினின் நோய் எதிர்ப்பு செல்னநன உநனோகிக்கும் ஜப்ோின சதோமில் நுட்ம்:  

இந்தினோயிநநன பதன்பனனோக ெிகிச்னெ; ிச்ெி-இன் னநனத்தின் ெோதன.   

 

சென்ன 04 நந 2011;   ெினப்னனின் புற்றுநோனோல் அயதிப்ட்டு 
சகோண்டிருந்த 54 யனது சண்நணிக்கு அயபது உடில் உள்  புற்றுநோய் 
எதிர்ப்பு செல்கனநன  உநனோகித்து சயற்ிகபநோக ெிகிச்னெ 

அிக்கப்ட்டுள்து. ிச்ெி-இன் புத்துனிர்ச்ெி ஆபோய்ச்ெி னநனம் நற்றும் 
நருத்துயர்கள் இந்த ெோதனனனப் னடத்துள்ர்.   

 

ஜப்ோின சதோமில் நுட்த்னத ின்ற்ி செய்னப்ட்ட ெிகிச்னெ பனனோல் 
நோனோினின் கல்லீபல் நற்றும் கனணனத்தில் புற்றுநோய் ோதிக்கப்ட்ட 
குதி குணநனடந்துள்து.  இந்த நருத்துய ெோதன ஹங்நகரி  ோட்டில் 
னடசற் ெர்யநதெ புற்று நோய் எதிர்ப்பு செல் ெிகிச்னெ நோோட்டில் 
உகோயின நருத்துயர்கள் நற்றும் ஆபோய்ச்ெினோர்கின் கயத்னத 
ஈர்த்துள்து. 
 

ெினப்னனின் புற்றுநோய் நற் இடங்களுக்கு பயின ினனில் 
கண்டுிடிக்கப்ட்டோல் ெிகிச்னெ நிகவும் கடிம். நநற்கண்ட நோனோினின் 
புற்றுநோய் 2009 ஜூன் நோதம் கண்டுிடிக்கப்ட்டு அறுனய ெிகிச்னெ பம் 
அகற்ப்ட்டது.  அதன் ின் அிக்கப்ட்ட நருத்துய ெிகிச்னெகளும் 
னிக்கோநல் ஒரு யருடம் கமித்து நீண்டும் நதோன்ி, கனணனம் நற்றும் 
கல்லீபில் பயி யிட்டதோக கண்டுிடிக்கப்ட்டது.  இந்த ினனில் 
தற்நோது யமக்கத்தில் உள் ெிகிச்னெ பனகோல் நட்டுநந குணப்டுத்த 
படினோது என் ினனில் அயற்நோடு நெர்த்து  நோனோினின் இபத்தத்தில் 
உள்  புற்றுநோனன கட்டுப்டுத்தும் நோய் எதிர்ப்பு செல்கள், நச்சுபல் கில்ர் 
செல் (NK Cell) கன ிரித்சதடுத்து, அதி யீ ஜப்ோின சதோமில் நுட்த்னத 

னன்டுத்தி, ன்நடங்கோக சருக்கி அயற்ன நீண்டும் நோனோினின் 
உடில் செலுத்துயதன் பம் புற்றுநோனன குணப்டுத்துயது  

ெோத்தினநோனிற்று.   
 

இந்த ெிகிச்னெ 1996-இருந்து ஜப்ோில் யமக்கத்தில் உள்து.  இந்த சதோமில் 
நுட்த்னத கண்டுிடித்த டோக்டர். சதறுநுநோ  அயர்களும் இந்த ெோதனனில் 

பக்கின ங்கோற்ி உள்ோர்.  இந்த நோனோிக்கு ெிகிச்னெ அித்த நற்சோரு, 
சென்னனன நெர்ந்த நருத்துயர் டோக்டர் பநணன் கூறுனகனில், நோனோி 
ன்ோக குணநனடந்து உள்ோர்  என்றும், அயபது இபத்தத்தில் புற்றுநோனன 
குிக்கும் செல் குினடீு CA-125, 237 என் புள்ிகிிருந்து 4 புள்ிகளுக்கு 
குனந்துள்து குிப்ிடத்தக்கது என்று கூிபள்ோர். 



 

திந்நதோறும் நது உடில் புற்றுநோய் செல்கள் உற்த்தி ஆோலும் 

அயற்ன புற்றுநோய் எதிர்ப்பு செல்கள் (NK Cells) கட்டுப்டுத்தி னயத்துள்.  
புற்றுநோய் உருயோக்கும் கோபணிகள் அதிகநோகும்நோது  அல்து புற்று நோய் 
எதிர்ப்பு ெக்தி குனபம் நோது, புற்றுநோய் சரின அயில் பூதோகபநோக 
யர்ந்து யிடுகிது.  AIET என்று அனமக்கப்டும் இந்த யீ ெிகிச்னெ 
பனனில் நோனோினின் புற்றுநோய் எதிர்ப்பு செல்கனநன ஒரு ஆபதநோக 
னன்டுத்தி  புற்றுநோய்க்கு தீர்வு   கோண படிபம். 

 

இதில் எந்த ஒரு க்க யினவுகள் ஏற்டுயதிற்கோ யோய்ப்பு இல்ன.  
நநலும் இந்த ெிகிச்னெனின் ோதுகோப்பும் ன்களும் 20 யருடங்களுக்கும் 
நநோக ஆபோய்ச்ெி செய்னப்ட்டு உக ிபெித்தி சற் புற்றுநோய் 
நருத்துயர்கோல் ஏற்று சகோள்ப்ட்டு, அநக நநன ோடுகில் 
மக்கத்தில் உள்து.  

 

சென்னனில் உள் ிச்ெி-இன் ஆபோய்ச்ெி னநனத்தில் ின்ற்ப்டும் 
சதோமில் நுட்ம், நோனோிகின் இபத்தத்தில் உள் செல்கனபம் அனத 
ெோர்ந்த ப சோருட்கன நட்டுநந னன்டுத்தி யிருத்தி செய்னப்டுயதோல் 
இது நிகவும் ோதுகோப்ோது என்று இந்ிறுயத்தின் இனக்குர் டோக்டர். 
ஆிபகோம் இந்த நோோட்டில் தநது கட்டுனபனன ெநர்ப்ித்தப் ின் 

சதரியித்துள்ோர். புற்று நோனன ஆபம் ினனில் கண்டு ிடித்து நிக 
யினபயிநநன ெிகிச்னெ ஆபம்ிப்து நிகவும் பக்கினம் என்று நநலும் அயர் 
கூிபள்ோர்.   

 

ிச்ெி-இன் புத்துனிர்ச்ெி ஆபோய்ச்ெி னநனம் 2005 ஆம் ஆண்டிிருந்து ஜப்ோின  
சதோமில் நுட் கூட்டுயின் பம் இந்தினோயில் உள் 
நருத்தயநனகளுக்கு புற்றுநோய்க்கோ இந்த நோய் எதிர்ப்பு ெிகிச்னெனன 
இந்தினோயிநநன பதன்பனனோக அித்து யருகிது.   

 

இந்த ெிகிச்னெ ற்ின பழு யியபங்கள் www.immunotreatment.org என் 
இனணனதத்தில் உள்து. 

 

நநலும் யியபங்களுக்கு சதோடர்பு சகோள்: 

திரு. யிஜனகுநோர், நநோர், (+91 94440 83551, +91 98840 58355; 

vkr@nichimail.jp) Nichi-In Centre for Regenerative Medicine (NCRM) 

Vijaya Health Centre Premises, 175 NSK Salai, Vadapalani, Chennai 600026, TN, India 

 
 

இந்த செய்தி சயினடீ்னட http://www.ncrm.org/media/pr04may11.htm என் இனணனப் 

க்கத்திலும்  கோணோம். 
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