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• തിരുവനന്തരുരത്തെ പ്രീചിപ്ത തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഫ ാർ 

ത്തെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ത്തെക്ഫനാളജിയിത്തല രാസ്പ്തജ്ഞർ 

"ത്തെറ്റൽ പ് ീ ഫറഡിഫയാരാക്ക് ലികവിഡ് എംഫ ാളിക് ഏജന്റ്" 

വികസിപ്പിച്ചതിന്, രതിത്തനാന്നാെത് ‘ഫേരീയ ത്തരഫപ്ൊത്തകെിക്കൽസ് 

അവാർഡ്’ ലഭിച്ചു 

 

ശ്രീ ചിശ്ത തിരുനോൾ ഇൻസ്റ്റി ് യൂട്ട് ഡഫോർ മമ ിക്കൽ സയൻസ് ആൻ  ്

മെക്ഡനോള ിയിമല  രോസ്ശ്തജ്ഞരോയ ‘ഡ ോ.ഡ ോയ് ഡ ോസഫ,് 

ശ്രീമതി.ഡ ോപിക ഡ ോപൻ, ഡ ോ. യഡേവൻ.E.R എന്നിവർ ഡചർന്ന് 

വികസിപ്പിമച്ചെുത്ത  'ഡ  ിഡയോപോക്ക ്ലികവി ് എംഡ ോളിക ്ഏ ന് ്' എന്ന 

കുത്തിവയ്ക്കോവുന്ന ശ്േോവകം പന്നിയിൽ   വി യകരമോയി പരീക്ഷിച്ചു.  

ഭോരത സർക്കോർ ‘മകമിക്കൽസ് ആൻ ് മഫർട്ടിലലഡസഴ്്സ് 

മശ്രോലയത്തിമല’ മകമിക്കൽസ് ആൻ ് മപഡശ്െോമകമിക്കൽസ് വകുപ്പ ്

ഏർമപ്പെുത്തിയ, ‘ഡപോളിഡമഴ്്സ് ഇൻ മമ ിക്കൽ ആൻ  ്ഫോർമസയൂട്ടിക്കൽ 

ആപ്ലിഡക്കഷനുകൾ’ വിഭോ ത്തിന് കീഴിലുള്ള പതിമനോന്നോമത് ‘ഡേരീയ 

മപഡശ്െോമകമിക്കൽസ് അവോർ ് ഈ കണ്ടുപിെിത്തത്തിന് ലഭിച്ചു’ 

‘ഡപോളിമമ ിക് എംഡ ോളിക് ഏ ന് ്’ എന്ന  നൂതനമോയ കണ്ടുപിെുത്തം,  

തലഡച്ചോ ിന്മ  ‘ആർട്ടീരിഡയോമവനസ് മോൽഡഫോർഡമഷൻ’ (എവിഎം) 

ചികിത്സയ്ക്ക് സഹോയകമോണ്.  

സോധോരണ രക്തക്കുഴലുകളല്ലോമത, ധമനികമള ഡനരിട്ട് സിരകളുമോയി 

 ന്ധിപ്പിക്കുന്ന രക്തക്കുഴലുകളുമെ അസോധോരണമോയ ഒരു കുരുക്കോണ ്

എവിഎം. സോധോരണ മസ്തിഷ്ക കലകളിഡലക്കുള്ള രക്തശ്പവോഹവും ഓക്സി ൻ 

വിതരണവും ഇത് മൂലം തെസ്സമപ്പെുത്തുന്നു . അസാധാരണൊയതിനാൽ, ഈ 

രക്തക്കുഴലുകൾ വിള്ളലിഫലക്ക് നയിഫേക്കാം, ഇത് രക്തപ്സാവം, സ്ഫപ്ൊക്ക്, 

അരസ്മാരം, െസ്തിഷ്ക ഫകാരങ്ങൾക്ക് ഫകെുരാെുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നു. 



. 

ശ്രീചിശ്തയിമല രോസ്ശ്തജ്ഞർ വികസിപ്പിമച്ചെുത്ത ഈ കണ്ടുപിെുത്തതിന്മ   

സവിഡരഷമോയ  ുണം ‘ഡലോഹ-വസ്തു ക്കൾ ഡചർക്കോമതയുള്ള 

ഡ  ിഡയോപോസിറ്റിയോണ്. എക്സ്-ഡ -ല   ് ഫ്ലൂഡ ോസ്ഡകോപ്പിയുമെ കീഴിൽ 

ഡരോ  ോധിതമോയ ധമനികളിൽ  കുത്തിവയ്ക്കുഡപോൾ പേോർത്ഥത്തിന്മ  

തത്സമയ േൃരയപോത  ലഭിക്കുന്നതിന് ഡ  ിഡയോപോസിറ്റി ഇന് ർമവൻഷണൽ 

ഡ  ിഡയോള ിസ്റ്റുകമള ശ്പോപ്തരോക്കുന്നു.  

യു എസ് , യൂഡ ോപയൻ, ഭോരത ഡപറ്റന് ുകൾ ഡനെുന്നതിനോയി  അഡപക്ഷകൾ  

സമർപ്പിച്ചു. വയോവസോയിക ഉൽപ്പോേനത്തിനുള്ള സോഡേതികവിേയ എശ്തയും 

ഡവ ം ലകമോ ുവോൻ കഴിയുമമന്ന് ഇൻസ്റ്റി ് യൂട്ട് ശ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 

മെക്നിക്കൽ  ിസർച്്ച മസന് ർ സ്കീമിന് കീഴിൽ , ഡകശ്ര രോസ്ശ്ത സോഡേതിക 

വകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ശ് ോന് ് ഉപഡയോ ിച്ചോണ് ഈ  ഡവഷണം  നെത്തിയത്. 

(അവോർ ് േോന ചെങ്ങിന്മ  തീയതിയും സമയവും പിന്നീെ് അ ിയിക്കും. 

അവോർ ിമന സം ന്ധിച്ചു ഭോരത സർക്കോർ നൽകിയ  കത്ത ്ഇഡതോമെോപ്പം 

ഡചർക്കുന്നു.) 
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