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குணமாகாத  கக, கால் வலிப்பு ந�ாகை  
கீந�ாஜினிக் உணவு முகை கட்டுப்்படுத்தும்
 கே.எம்.சி.எச்.டாகடர் சுஜாதா சின்னப்பன விளகேம்
க�ோவை, ஜூன் 11:குழந்–தை–க–
ளுக்கு ஏற்–ப–டும் தக, கால் 
வலிப்பு ந�ாய் சம்–பந்–ைப்–பட்ட 
நகள்–வி–க–ளுக்கு நக.எம்.சி.எச்.
மருத்–து–வ–ம–தை–யின் குழந்–தை–
கள் �லம் மற்–றும் தக, கால் 
வலிப்பு ந�ாய் சிகிச்தச நிபு–
ணர் ்டாக்–்டர் சுஜாைா சின்–
ைப்–பன் அளித்ை பதில்–கள்:

* கை, ைால் வலிப்பு ந�ாய் 
என்–றால் என்்ன...

தக, கால் வலிப்பு ந�ாய் ஒரு 
பபாது–வாை �ரம்–பி–யல் குதை–பாடு. 
ஒரு மனி–ை–னின் மூதை–யில் ஓரா–யி–ரம் 
மில்–லி–ய–னுக்கு அதி–க–மாை நியூ–ரான்–கள் 
உள்–ைை. இவற்–றிற்–கி–த்டநய சீராை 
மின்–நைாட–்டம் அதலவு காணப்–ப–டு–
கி–ைது. இதில் பாதிப்பு ஏற்–ப–டு–வ–ைால் 
தக, கால் வலிப்பு ஏற்–ப–டு–கி–ைது. ஆயி–ரம் 
குழந்–தை–க–ளில் 3 முைல்  23 குழந்–தை–கள் 
தக, கால் வலிப்பு ந�ாயால் பாதிக்–கப்–ப–
டு–கின்–ை–ைர். 

 * கை, ைால் வலிப்பு ந�ாய்க்–ைா்ன 
சிகிசகசை முகற–ைள் என்–ன்னன்்ன...

தக, கால் வலிப்பு ந�ாதய 70-80 சை–
வீ–ைம் மருந்–து–கள் மூலம் கட–டுப்–ப–டுத்ை 
முடி–யும். 20-30 சை–வீ–ைம் ந�ாயா–ளி–க–
ளுக்கு மருந்–து–கள் எடுத்–துக்–பகாண்–்டா–
லும் வலிப்பு ைாக்–கங்–கள் பைா்டர்ந்து 
இருக்–கும். அவர்–க–ளுக்கு �ரம்–பி–யல் 
அறுதவ சிகிச்தச, சஞ்–சார �ரம்–புத்–
தூண்–டு–ைல் (vagal nerve stimulation) மற்–
றும் கீந்டா–ஜி–னிக் உணவு முதை நபான்ை 
பிை சிகிச்தச முதை–கள் உள்–ைை.

* கீந�ா–ஜி–னிக் உணவு முகற என்–
றால் என்்ன, யாருக்கு நேகவப்–ப–டும்...

பபாது–வாக �ாம் உண்–ணும் உண–
வில் பகாழுப்பு குதை–வா–க–வும், புர–ைம் 
மிை–மா–க–வும், கார்–நபா–தைட–நரட 
அதி–க–மா–க–வும் உள்–ைது. இது மூதை–
யில் எந்–ை–பவாரு சாை–க–மாை விதை–வு–க–
தை–யும் ஏற்–ப–டுத்–து–வ–தில்தல. ஆைால், 
கீந்டா–ஜி–னிக் உணவு முதை–யில் �ாம் 

உண்–ணும் உண–வில் கார்–
நபா–தைட–நரட குதை–வா–க–
வும், புர–ைம் மிை–மா–க–வும், 
பகாழுப்பு அதி–க–மா–க–வும் 
இருக்–கும்.  

கார்–நபா–தைட–நரட 
குதை–வாக இருப்–ப–ைால் 
க்ளூ–நகா–சும் இரத்–ைத்–தில் 
குதை–வாக இருக்–கும். ஆை–
லால் �ம் உ்டல் மற்–றும் 
மூதை பகாழுப்–பி–லி–ருந்து  

வந்ை கீந்டான்ஸ் சக்–தி–யால் இயங்–கும். 
இந்ை கீந்டான்–சுக்கு வலிப்பு ந�ாதய 
கட–டுப்–ப–டுத்–தும் ைன்தம உள்–ைது.

தக, கால் வலிப்–புக்கு பைா்டர்ந்து 
மருந்–து–கள் சாப்–பிட–டுக்–பகாண்ந்ட 
இந்ை கீந்டா–ஜி–னிக் உணவு முதைதய 
3 முைல் 6 மாைம் வதர கத்டப்–பி–டித்–
ைால் பலன் பைரி–ய–வ–ரும்.  அது உ்டல், 
மூதை–யில் சாை–க–மாை விதை–வு–கதை 
ஏற்–ப–டுத்தி, தக, கால் வலிப்தப கட–
டுப்–ப–டுத்–தும்.   இைன் மூலம்,  30 -– 60 
சை–வீ–ைம் நபருக்கு 50 சை–வீ–ைம் குதை–யும் 
வாய்ப்–புள்–ைது. 30 சை–வீ–ைம் நபருக்கு 
மருந்தை முழு–தம–யாக நிறுத்–தி–வி–்ட–லாம். 
30 சை–வீ–ைம் நபருக்கு மருந்தை குதைக்–க–
லாம். இந்ை உணவு முதைதய 2 முைல் 
3 ஆண்–டு–கள் நமற்–பகாள்ை நவண்–டும். 

கீந்டா–ஜி–னிக் உணவு முதைதய 
பயிற்சி பபற்ை மருத்–து–வர் மற்–றும் உணவு 
முதை வல்–லு–�ர் அறி–வு–தர–யால் ைான் 
கத்ட–பி–டிக்க நவண்–டும். இந்ை சிகிச்தச 
முதை நக.எம்.சி.எச் மருத்–து–வ–ம–தை–யில் 
அளிக்–கப்–ப–டு–கி–ைது.  

நேலும் விப–ரங்–ை–ளுக்கு, குழந்–கே–
ைள் �லம் ேற்–றும் கை, ைால் வலிப்பு 
ந�ாய் சிகிசகசை நிபு–ணர் �ாக்–�ர்.
சுஜாோ சின்–்னப்–பன், நை.எம்.சி.எச. 
ேருத்–து–வ–ேக்ன, அவி–்னாசி நராடு, 
நைாகவ. நபான் : + 91 422 4323146, 
இ-னேயில்:drsujathachinnappan@
kmchhospitals.com ஆகி–ய–வற்–றி–் –லும் 
னோ�ர்பு னைாள்–ள–லாம்.
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