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க�ோவை, நை.27:சர்க்–கரை ந�ோய் 
மற்–றும் இரு–தய போதிப்–பு–கரை 
தவிர்க்க ‘ஏ’, ‘பி’, ‘சி’ ஆகிய 3 
முக்–கிய தோைக மந்–தி–ைம் உள்–ைது.

இது குறித்து நக.எம்.சி.எச்.
மருத்–து–வ–மரை சர்க்–கரை ந�ோய் 
மற்–றும் சுைப்–பி–யல் துரை சிைப்பு 
நிபு–ணர் டோக்–டர் கிருஷ்–ணன் 
சுவோ–மி–�ோ–தன் கூறி–ய–தோ–வது:

சர்க்–கரை ந�ோய் அரம–தி–
யோக ககோல்–லக்–கூ–டிய ந�ோய். 
சர்க்–க–ரை–யின் அைவு 150 இருந்–தோ–லும் 
கதரி–யோது. 400 இருந்–தோ–லும் கதரி–யோது. 
500 முதல் 1000 வரை–யுள்ை ந�ோயோ–ளி–கள் 
எல்–லோம் சோதோ–ை–ண–மோக �ட–மோ–டி–ைோ–லும், 
அவர்–க–ளின் ைத்–தத்–தில் சர்க்–கரை அைவு 
கூடு–த–லோக இருப்–ப–தோல்,  ைத்–தக்–கு–ழோய் உள்–
பக்–கம் விரி–சல் ஏற்–பட்டு ககோழுப்பு படிய 
ஆைம்–பிக்–கும். இத–ைோல் உட–லின் 5 முக்–கிய 
உறுப்–பு–க–ைோை இரு–த–யம், மூரை, சிறு–நீ–ை–
கம், கண், கோல்–கள் போதிக்–கப்–ப–டு–கி–ைது.

இத–ைோல் வரு–முன் கோப்–பது முக்–கி–யம். 
அவ்–வப்–நபோது ைத்த அை–வு–கரை பரி–நசோ–
தித்து கதரிந்து ககோள்ை நவண்–டும். சர்க்–
கரை ந�ோய் இருப்–ப–வர்–க–ளுக்கு உட–லில் 
சர்க்–க–ரை–யின் அைவு,  கவறும் வயிற்–றில் 
பரி–நசோ–திக்–கும்–நபோது  80 முதல் 130mg/dl 
அை–வும், உணவு உண்ட  2 மணி ந�ைம் 
கழித்து  180 க்கு குரை–வோக இருக்க 
நவண்–டும்.  ஆைோல், இது �ோளுக்கு �ோள் 
மோறு–ப–டும் வோய்ப்–புள்–ை–தோல், சரி–யோை சர்க்–
கரை அைரவ கண்–ட–றிய நவண்–டும். 

இதற்கு உட–லில் 3 மோதத்–தில் நில–விய 
சர்க்–கரை அைவு கண்டறிவதற்கோை கெச்–
பி–ஏ–1சி(HbA1C)  பரி–நசோ–தரை நமற்–ககோள்ை 
நவண்–டும்.  இதன் மூலம் சைோ–ச–ரி–யோக சர்க்–
கரை அைவு 150 என்று கதரி–ய–வந்–தோல், அது 
கெச்–பி–ஏ–1சி 7 சத–வீ–த–மோ–கும். இதற்கு கீழ் 
இருந்–தோல் போதிப்பு வரும் வோய்ப்பு குரைவு. 
இதற்கு அதி–க–மோ–ைோல் போதிப்பு ஏற்–ப–டும் 
வோய்ப்பு அதி–கம். 9 சத–வீ–தத்–திற்கு  நமல் 
இருந்–தோல் கண் குரு–டோ–தல், சிறு–நீ–ைக 
கசய–லி–ழப்பு,  வோதம், மோை–ரடப்பு, கோல் 
எடுத்–தல் ஆகிய போதிப்–பு–கள் ஏற்–பட வோய்ப்–

பு–கள் அதி–கம்.
சர்க்–கரை ந�ோய் மற்–றும் இரு–

தய போதிப்–பு–கரை தவிர்க்க ‘ஏ’, 
‘பி’, ‘சி’ ஆகிய 3 முக்–கிய தோைக 
மந்–தி–ைம் உள்–ைது. ‘ஏ’ என்–ைோல் 
ஏ1சி சர்க்–கரை அைவு 7 சத–வீ–
தத்–திற்கு குரை–வோக போர்த்து 
ககோள்ை நவண்–டும். திை–சரி 
உடல் பயிற்சி மற்–றும் ஆநைோக்–
கிய உணவு உட்–ககோண்டு சர்க்–
கரை அைவு மிகோ–மல் கரடப்–பி–

டிக்க நவண்–டும். ‘பி’ என்–ைோல் பிைட் பிை–ஷர் 
130க்கு கீழ் 80க்கு நமல் கட்–டுக்–குள் இருக்க 
நவண்–டும். உப்பு குரைத்து, பழங்–கள், 
கோய்–க–றி–கள் மற்–றும் ககோழுப்பு குரை–வோை 
உணவு உட்–ககோள்ை நவண்–டும். மது 
அருந்–தக்–கூ–டோது. 

‘சி’ என்–ைோல் ககோலஸ்ட்–ைோல் அதோ–வது 
ககோழுப்பு. ககோழுப்பு அைவு அதி–க–ரித்–தோல் 
ைத்–தக்–கு–ழோய்–க–ளில் அரடப்பு ஏற்–ப–டுத்–தும். 
இத–ைோல் ககட்ட ககோழுப்பு அைவு 100க்கு 
குரை–வோக இருக்–கு–மோறு போர்த்து ககோள்ை 
நவண்–டும். ககோழுப்பு அதி–கம் இருந்–தோல், 
திை–சரி மோத்–திரை சோப்–பிட்டு கட்–டுப்–ப–டுத்த 
நவண்–டும். இது தவிை ஆண்–டுக்கு ஒரு 
முரை கண் பரி–நசோ –திக்க நவண்–டும். 
சர்க்–கரை ந�ோயோ–ளி–கள் கோலணி இல்–லோ–
மல் �டக்–கக்–கூ–டோது. போதம் பைோ–ம–ரிப்பு 
முக்–கி–யம்.  

சர்க்–கரை ந�ோய் தடுப்பு ஆநலோ–சரை, 
பரி–நசோ–தரை, சிகிச்ரச அளிப்–ப–தி–ல் நக.எம்.
சி.எச்.மருத்–து–வ–மரை அதி–�–வீை வச–தி–க–ளும், 
நதர்ந்த மருத்–துவ குழு–வும் ககோண்–டுள்–ைது. 
இங்கு ஏைோ–ை–மோ–நைோர் பரி–நசோ–தரை மற்–றும் 
சிகிச்ரச கபற்று சர்க்–கரை ந�ோய் போதிப்–பில் 
இருந்து விடு–பட்–டுள்–ை–ைர். 

நமலும் விப–ைங்–க–ளுக்கு, சர்க்–கரை ந�ோய் 
மற்–றும் சுைப்–பி–யல் துரை சிைப்பு நிபு–ணர் 
டோக்–டர்.கிருஷ்–ணன் சுவோ–மி–�ோ–தன், நக.எம்.
சி.எச்.மருத்–து–வ–மரை, அவி–ைோசி நைோடு, 
நகோரவ. நபோன் :0422-4324651, கமோரபல் : 
085264 21150 இ-கமயில் :drkrishnanswami-
nathan@kmchhospitals.com ஆகி–ய–வற்–றி–்–லும் 
கதோடர்பு ககோள்–ை–லோம்.
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