சர்க்கரை ந�ோய் பாதிப்பு தவிர்க்க
‘ஏ’, ‘பி’, ‘சி’ எனும் தாரக மந்திரம்
கே.எம்.சி.எச்.டாக்டர் கிருஷ்ணன் சுவாமிநாதன் விளக்கம்
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க�ோவை, நவ.27:சர்க்–கரை ந�ோய்
பு–கள் அதி–கம்.
மற்–றும் இரு–தய பாதிப்–பு–களை
சர்க்–கரை ந�ோய் மற்–றும் இரு–
தவிர்க்க ‘ஏ’, ‘பி’, ‘சி’ ஆகிய 3
தய பாதிப்–பு–களை தவிர்க்க ‘ஏ’,
முக்–கிய தாரக மந்–திர– ம் உள்–ளது.
‘பி’, ‘சி’ ஆகிய 3 முக்–கிய தாரக
இது குறித்து கே.எம்.சி.எச்.
மந்–தி–ரம் உள்–ளது. ‘ஏ’ என்–றால்
மருத்–துவ
– ம
– னை சர்க்–கரை ந�ோய்
ஏ1சி சர்க்–கரை அளவு 7 சத–வீ–
மற்–றும் சுரப்–பி–யல் துறை சிறப்பு
தத்– தி ற்கு குறை– வ ாக பார்த்து
நிபு– ண ர் டாக்– ட ர் கிருஷ்– ண ன்
க�ொள்ள வேண்– டு ம். தின– ச ரி
சுவா–மி–நா–தன் கூறி–ய–தா–வது:
உடல் பயிற்சி மற்–றும் ஆர�ோக்–
சர்க்– க ரை ந�ோய் அமை– தி – f ட ா க ்ட ர் கி ரு ஷ ்ண ன் கிய உணவு உட்–க�ொண்டு சர்க்–
யாக க�ொல்– ல க்– கூ – டி ய ந�ோய். சுவாமிநாதன்
கரை அளவு மிகா–மல் கடைப்–பி–
சர்க்– க – ர ை– யி ன் அளவு 150 இருந்– த ா– லு ம் டிக்க வேண்–டும். ‘பி’ என்–றால் பிளட் பிர–ஷர்
தெரி–யாது. 400 இருந்–தா–லும் தெரி–யாது. 130க்கு கீழ் 80க்கு மேல் கட்–டுக்–குள் இருக்க
500 முதல் 1000 வரை–யுள்ள ந�ோயா–ளி–கள் வேண்– டு ம். உப்பு குறைத்து, பழங்– க ள்,
எல்–லாம் சாதா–ர–ண–மாக நட–மா–டி–னா–லும், காய்–க–றி–கள் மற்–றும் க�ொழுப்பு குறை–வான
அவர்–க–ளின் ரத்–தத்–தில் சர்க்–கரை அளவு உணவு உட்– க �ொள்ள வேண்– டு ம். மது
கூடு–தல
– ாக இருப்–பத
– ால், ரத்–தக்–குழ
– ாய் உள்– அருந்–தக்–கூ–டாது.
பக்–கம் விரி–சல் ஏற்–பட்டு க�ொழுப்பு படிய
‘சி’ என்–றால் க�ொலஸ்ட்–ரால் அதா–வது
ஆரம்–பிக்–கும். இத–னால் உட–லின் 5 முக்–கிய க�ொழுப்பு. க�ொழுப்பு அளவு அதி–கரி
– த்–தால்
உறுப்–பு–க–ளான இரு–த–யம், மூளை, சிறு–நீ–ர– ரத்–தக்–கு–ழாய்–க–ளில் அடைப்பு ஏற்–ப–டுத்–தும்.
கம், கண், கால்–கள் பாதிக்–கப்–ப–டு–கி–றது.
இத–னால் கெட்ட க�ொழுப்பு அளவு 100க்கு
இத–னால் வரு–முன் காப்–பது முக்–கி–யம். குறை–வாக இருக்–கு–மாறு பார்த்து க�ொள்ள
அவ்–வப்–ப�ோது ரத்த அள–வு–களை பரி–ச�ோ– வேண்–டும். க�ொழுப்பு அதி–கம் இருந்–தால்,
தித்து தெரிந்து க�ொள்ள வேண்–டும். சர்க்– தின–சரி மாத்–திரை சாப்–பிட்டு கட்–டுப்–ப–டுத்த
கரை ந�ோய் இருப்–ப–வர்–க–ளுக்கு உட–லில் வேண்– டு ம். இது தவிர ஆண்– டு க்கு ஒரு
சர்க்–க–ரை–யின் அளவு, வெறும் வயிற்–றில் முறை கண் பரி– ச� ோ– தி க்க வேண்– டு ம்.
பரி–ச�ோ–திக்–கும்–ப�ோது 80 முதல் 130mg/dl சர்க்–கரை ந�ோயா–ளி–கள் காலணி இல்–லா–
அள–வும், உணவு உண்ட 2 மணி நேரம் மல் நடக்– க க்– கூ – ட ாது. பாதம் பரா– ம – ரி ப்பு
கழித்து 180 க்கு குறை– வ ாக இருக்க முக்–கி–யம்.
வேண்–டும். ஆனால், இது நாளுக்கு நாள்
சர்க்–கரை ந�ோய் தடுப்பு ஆல�ோ–சனை,
மாறு–படு
– ம் வாய்ப்–புள்–ளத
– ால், சரி–யான சர்க்– பரி–ச�ோ–தனை, சிகிச்சை அளிப்–பதி
– ல்
– கே.எம்.
கரை அளவை கண்–டறி
– ய வேண்–டும்.
சி.எச்.மருத்–துவ
– ம
– னை அதி–நவீ
– ன வச–திக
– ளு
– ம்,
இதற்கு உட–லில் 3 மாதத்–தில் நில–விய தேர்ந்த மருத்–துவ குழு–வும் க�ொண்–டுள்–ளது.
சர்க்–கரை அளவு கண்டறிவதற்கான ஹெச்– இங்கு ஏரா–ளம
– ா–ன�ோர் பரி–ச�ோ–தனை மற்–றும்
பி–ஏ1– சி(HbA1C) பரி–ச�ோ–தனை மேற்–க�ொள்ள சிகிச்சை பெற்று சர்க்–கரை ந�ோய் பாதிப்–பில்
வேண்–டும். இதன் மூலம் சரா–சரி
– ய
– ாக சர்க்– இருந்து விடு–பட்–டுள்–ளன
– ர்.
கரை அளவு 150 என்று தெரி–யவ
– ந்–தால், அது
மேலும் விப–ரங்–களு
– க்கு, சர்க்–கரை ந�ோய்
ஹெச்–பிஏ
– 1– சி 7 சத–வீத
– ம
– ா–கும். இதற்கு கீழ் மற்–றும் சுரப்–பி–யல் துறை சிறப்பு நிபு–ணர்
இருந்–தால் பாதிப்பு வரும் வாய்ப்பு குறைவு. டாக்–டர்.கிருஷ்–ணன் சுவா–மிநா
– த
– ன், கே.எம்.
இதற்கு அதி–க–மா–னால் பாதிப்பு ஏற்–ப–டும் சி.எச்.மருத்–து–வ–மனை, அவி–னாசி ர�ோடு,
வாய்ப்பு அதி–கம். 9 சத–வீ–தத்–திற்கு மேல் க�ோவை. ப�ோன் :0422-4324651, ம�ொபைல் :
இருந்– த ால் கண் குரு– ட ா– த ல், சிறு– நீ – ர க 085264 21150 இ-மெயில் :drkrishnanswamiசெய–லி–ழப்பு, வாதம், மார–டைப்பு, கால் nathan@kmchhospitals.com ஆகி–யவ
– ற்–றிலு
–் ம்
எடுத்–தல் ஆகிய பாதிப்–பு–கள் ஏற்–பட வாய்ப்– த�ொடர்பு க�ொள்–ள–லாம்.

