
 

 

 

Shocking results of Angioplasty Research: ORBITA TRIAL 
 

அதாவது வந்து இப் வந்து angio plasty என்து வந்து எல்ா patient கும் 

ண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப் recent ஆ வந்து ORBITA TRIAL அதாவது வந்து 

ஒரு investigation ஆபாய்ச்சி வந்து ண்ணி இருந்தாங்க in londan. அந்த ஆபாய்ச்சி 
கட்டுரப வந்து ஒரு நிக பரின உண்ரநரன வந்து நக்களுக்கு வந்து உணர்த்தி 
இருக்கு. அது வந்து இப் எல்ா cardiologist கும் பதரிமம், இருந்தாலும் இந்த 

ORBITA TRIAL உரைன result வந்து ஒரு normal patient அதாவது ஒரு doctor கு இல், 

ஒரு patient இந்த trail மூம் என் information பானி பசப பவண்டும் என்ரத 

ான் இப் பசால்பன். அதாவது இப் வந்து என் ண்பங்க medicine வந்து 

சாப்ிடுஙீ்க, ாந medicine சாப்ிட்ைிகு பஞ்சு வி இன்னும் கம்நி ஆக, 

அப் என் ன்ாங்க doctor வந்து உங்களுக்கு medicine வந்து almost 6 நாசம் 

பகாடுத்துட்பைாம் இருந்தாலும் உங்க பஞ்சு வி வந்து அபத நாதிரி தான் 

இருக்கு, அது நட்டும் இல்ாநல் உங்களுக்கு already வந்து 2, 3 vessels  block 

இருக்கதுா வந்து இப் angio plasty ண்ணத்தான் உங்களுக்கு அந்த பஞ்சு 

வி வபாந இருக்கும், ிரன தூபம் ைக்க முடிமம் அப்டி னு பசால்பாங்க. 

அது வந்து fact, ஏன்ா ஒரு angio plasty என்து வந்து vessels  open ண்ண 

உைப பத்த ஓட்ைம் அதிகநாக பாகுது, definite ஆ நக்கு பஞ்சு வி கம்நி 
ஆகிவிடும், அதுக்கப்ம் heart attack risk கம்நி ஆகிவிடும், ல்ா ைக்காம் 

என்ரத எல்ா patient உம் ம்ிட்டு treatment எடுக்காங்க. இப் இந்த fact அ 

தான் ORBITA TRIAL என்து வந்து ஒரு ஆபாய்ச்சி மூம் trail ண்ணாங்க. 

அதாவது என் ண்ணாங்க வந்து 2 group of patient. 1 group of patient கு வந்து 

medicine நட்டும் பகாடுத்தாங்க. ஆால் அவங்களுக்கு angio plasty ண்ண 

பாபாம் னு பசால்ிட்டு அந்த operation theatre கு பகாண்டுபானிட்டு body 

உள் catheter உம் அனுப்ிார்கள் ஆா stent ண்ண. ஆா patient கு என் 

பதரிமம் ா நக்கு angio plasty ண்ணிட்ைாங்க னு. treat ண்ண doctor கும் 

பதரினாது, அந்த patient கு பதரினாது உங்களுக்கு angio plasty ண்ண என் 

விஷனம். இன்பாரு group வந்து அபத நாதிரி medicine தம் பகாடுத்து angio plasty 

மம் ண்ணி முடித்துவிட்ைர்கள். அப்டி ண்ணி முடிச்ச ிகு இந்த 2 group மம் 

6 வாபம் வரப follow ண்ணிட்டு என் result னு ார்க்காங்க. ீங்க வந்து ஒரு  



 

 

patient ஓ doctor ஓ எல்ாரும் என் ம்புபவாம் ா எந்த patient கு ாந angio plasty 

ண்ணி இருந்பதாபநா அவங்க definite ஆ ல்ா இருப்ாங்க, எந்த patient கு angio 

plasty ண்ணவில்ரபனா அவங்களுக்கு இன்னும் பஞ்சு வி இருக்கும், 

இதுதான் ம்ந ிரச்சிட்டு அந்த trail அ ண்ணது. ஆால் ரிசல்ட் எப்டி 

 வந்தது என்ால் இபண்டு  குரூப்பும்  similer ஆக தான் இருந்தாங்க. அதாவது 

வந்து பஞ்சு விபனா அதிக தூபம் ைக்க முடிமம் என்ரதமம், குவாிட்டி of 

life  ஓ இபண்டு குரூப்மம் same  ஆகதான் இருந்தது. எந்தவித difference  ம்  2 

குரூப்மம் கிரைனாது. அப்டி இருக்கும் ட்சத்தில் அடுத்த பகள்வி 
என்பவன்ால், அப்பும் எதற்காக எக்கு ஆஞ்சிபனா ிாஸ்டி பசய்தார்கள்? 

இப்பாழுது இதுதான் பரின ிபச்சரனாக இருக்கிது. அதாவது ஒரு 

ஆஞ்சிபனா ிாஸ்டி ண்ணாலும் ஒரு cardiologist வந்து உங்க கிட்ை வந்து, ீங்க 

வந்து ஒரு ஆஞ்சிபனா ிாஸ்டி ண்ணி முடிச்சிட்டீங்க அதா உங்களுக்கு 

வந்து பஞ்சு வி குரந்துவிடும் ீங்க ிரன தூபம் ைக்காம் உங்களுக்கு 

வந்து முன்ாடி நாதிரி வந்து அந்த பசார்வு எதுவும் இருக்காது, ல்ா 

இருப்ஙீ்க என்ரத வந்து பசால் முடினாது. இதற்கு காபணம் இபண்டு தான் 

இருக்க முடிமம் ஒன்னு வந்து ஆஞ்சிபனாிாஸ்டி ண்ணாலும் எந்த ஒரு 

ன்ரநமம் அந்த Patient க்கு பாய் பசபவில்ர, இல்ரபனன்ால் பநடிக்கல் 

பநபஜ்பநன்ட் அதாவது பநடிசன்  சாப்ிடுவபத சாப்ிடுவபத வந்து very very 

superior. அதற்கு பநப என் ண்ணாலும் அபத Result தான் இருக்கும் என்து 

இந்த ஆய்வுக் கட்டுரபனின் மூம் பதரின வருகிது. 

             

 



 

 

 


