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   Gestational Diabetes 

கர்ப்பகாலத்தில் நீரிழிவு 

 

ரதத்த்தில் சரக்்கரர அதிகமாகி  உடல் உறுப்புகளின் வேரலகளுக்கு 

பயன்படாமல் இருப்பவத நீரிழிவு வியாதி.  சில பபண்களுக்கு  கரப்்பமாக 

இருக்கும்வபாது இந்த நீரிழிவு முதன் முரையாக ஆரம்பிக்கும். ஆனால் 

குழந்ரத பிைந்த பின் இந்த நிரலரம மாரி பரழய நிரலக்கு ேரும். காரணம் 

என்னபேன்ைால்  நஞ்சு சுரக்கும் சில இயக்குநீரக்ள் சரக்்கரரரய கட்டுப்படுதம் 

இயக்குநீரின் தரதர்த குரைத்துவிடும். உடல் அதிக இயக்குநீரர 

உை்பத்திபசய்து இந்த நிரலரய சரிபசய்ய முயை்சிக்கும் ஆனால் முழுதும் 

கட்டுப்படுதத் இயலாது ரதத்த்தில் சரக்்கரர அதிகமாகும். 

 

குழந்ரத பிைந்தபின் இது சரியாகிவிடும் என்பது ஒருவிதத்தில் உண்ரம 

என்ைாலும் இந்த பபண்களுக்கு சரக்்கரர வியாதி ேரும் ோய்ப்புகள் மிக 

அதிகம் என்பதுதான் உண்ரம. சிலபபண்களுக்கு கரப்்பத்திை்கு முன்வப 

சரக்்கரரரய கட்டுப்படுத்தும் இயக்குநீர ்சரியாக வேரல பசய்யும்  திைரன 

இழந்திருக்கும்  அனால் அது பேளிப்பட்டிருக்காது.  முதன் முரையாக 

கரப்்பகாலத்தில் ஏை்படும் அதிக வதரேக்கு அதனால் ஈடுபகாடுக்க முடியாமல் 

வபாகும்.  

 

இந்த நிரலரம ஏை்படும்வபாது கை்பதில் ேளரும் குழந்ரதயின் ேளரச்ச்ிரய 

பலவிதங்களில் பாதிக்கும்.. அதுமட்டுமில்லாமல் குழந்ரதக்கு சரக்்கரர 

வியாதி ேரும் ோய்ப்பும் அதிகமாகும். தாய்க்கும் விரரவில் சரக்்கரர வியாதி 

ேந்து வசரும். அதனால் தான் இந்த நிரலரம மிகமிக முக்கிமானது என்பரத 

எல்லா  பபண்களும் முதலில் உணரவேண்டும்.  

 

எனக்கு கற்பதில் சரக்்கரர வியாதி வருமா என என்னால் 

முன்கூட்டியய அறிய முடியுமா? மருத்துவர் இந்த நிரலரய எப்படி 

கண்டுபிடிப்பாரக்ள்? 
         

பபரும்பாலும் ஒரு தாய்க்கு வபறுகாலத்தில் சரக்்கரர வியாதி ேருமா என 

முன்கூட்டிவய அறிய முடியும். முக்கியமாக தாயின் குடும்பதத்ில் அேளது 

அம்மா, அப்பா சவகாதர  சவகாதரிகள் ,முக்கிய உைவினரக்ள் யாருக்கும் 

சரக்்கரர வியாதி இருந்தால், தாயிக்கு கரப்்பகால சரக்்கரர வியாதி ேர 

ோய்ப்பு அதிகம். 

அவதாடு கூட இரட்ரட குழந்ரதகள், பசயை்ரக முரையின் உதவிவயாடு 

கருத்தரிப்பது, முந்திய கரப்்பகாலத்தில், சரக்்கரர இருந்திருந்திருப்பது 

எல்லாம் சரக்்கரர ேர காரணங்கள் . 
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 அதுவபான்று உடல் பருமனாக இருப்பது, கருமுடர்ட உண்டாகும் இடத்தில நீர ்

கட்டிகள்  இருப்பது ( பிவகாஸ் -(PCOS), அதிக முகப்பரு, வலசாக முகத்தில் முடி 

ேளருேது, வபான்ை அறிகுறிகள் ஒரு சிறிய அளவில் சரக்்கரர ேர 

காரணமாகும்.  
 ,  
 

கர்ப்பகால சரக்்கரர வியாதி எப்படி  குழந்ரதரய பாதிக்கும்? 

 

குழந்ரத கருோக ேளர ஆரம்பிக்கும்வபாவத சரக்்கரர அதிகமான 

சூழ்நிரல இருக்குமானால், குழந்ரத சில குரைகளுடன் பிைக்க ோய்ப்பு 

உண்டாகும். அதனால் சரக்்கரர வியாதி உள்ளதா, ேர ோய்ப்பு உள்ளதா 

என குழந்ரத வேண்டும் என்று திட்டமிடும்வபாவத டாக்டரிடம் கலந்து 

ஆவலாசித்து, அப்படியிருந்தால் சரக்்கரரரய கடட்ுப்படுத்திய பிைவக 

குழந்ரதக்கு முயை்சி பசய்ய வேண்டும்.  

 

பலபபண்களுக்கு ஆரம்பத்தில் ஒரு பிரசர்னயும் இல்லாமல் 

கை்பமானபிைகு சரக்்கரர வியாதி பேளிப்படும் . அப்படியிருந்தாலும் 

மிகவும் கேனமாக தாய் குழந்ரத இருேரரயும் கண்காணிக்க 

வேண்டும். குழந்ரத அளவுக்கு அதிகமான எரடயுடன் 

ேளரும்.  சுை்றியுள்ள நீர ்அளவுக்கும் அதிகமாக உண்டாகலாம் . அதனால் 

பிரசேத்தின்வபாது சில பிரசச்ரனகள் ஏை்படலாம். குழந்ரத 

பிைந்தவுடன், தாயிடம் இருந்து ேரும் சரக்்கரர இல்லாததால், 

குழந்ரதயின் சரக்்கரர அளவு மிககுரைந்து நரம்பு ேழியாக சரக்்கரர 

சத்ரத பகாடுக்கவேண்டிேரலாம். ஒருசில சமயம் எங்வகா ஒரு குழந்ரத 

காரணம் இல்லாமவலவய ேயிை்றில் இருக்கும்வபாவத உயிர ்இழக்க 

வநரிடலாம். அதனாலதான் இந்த பிரசர்ன உள்ள தாய்மாரக்ளுக்கு 

குழந்ரதயின் நிரலரய ஸ்வகன் மூலமும், குழந்ரதயின்  இருதய 

துடிப்ரபயும், குளந்ரதரய சுை்றியுள்ள நீரின் அளரேயும்  பதாடரந்்து 

பரிவசாதித்தும் கண்காணித்து ேருோரக்ள். எனவே தாய்மாரக்ள் 

இதுபை்றி பயம் பகாள்ள வேண்டாம். 

          
  ஒரு தாய் சரக்்கரர அதிகமுள்ள உணவு  எடுத்தவுடன், அது தாயின் 

ரத்தத்தில் உடவன சரக்்கரர அளரே அதிகப்படுத்தும். அவத சமயத்தில், 

நஞ்சுேழியாக சரக்்கரர சல்லரடவபால் குழந்ரதயின் ரத்தத்திை்கு 

வபாய்விடும். இந்த அதிக சரக்்கரரரய கடட்ுப்படுத்த, குழந்ரதயின் 

சரக்்கரரரய கடட்ுப்படுத்தும் நாளமில்லா சுரப்பி அதிகமாக வேரல 

பசய்யும். இதுவபால் குழந்ரதயின் உறுப்பு உருோகும்வபாவத கரப்்பகால 

9 மதங்களும் அதிக வேரல பசய்து ஓய்ந்து வபாய் விரரவில் அதன்  சக்தி 
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குரையும். இதனால், குழந்ரத ேளரும்வபாது சிறு ேயதிவலவய சரக்்கரர 

வியாதியால் பாதிக்க ோய்ப்புகள் அதிகமாகும். 50-60 ேயதில் ேரும் 

சரக்்கரர வியாதி 30-40 ேயதிவலவய ேரலாம். . ,  

 

 கர்ப்பகால சரக்்கரர வியாதி என் உடல் நிரலரய எப்படி 

பாதிக்கும்?  
  
தாயின் பாதிப்ரப குறுகிய கால பாதிப்பு என்றும், நீண்ட நாள் பாதிப்பு 

என்றும் பாரக்்கலாம்..  

குறுகிய கால பாதிப்பு: கை்பத்தின்வபாது, சரக்்கரரரய 

கடட்ுப்படுத்துேதை்கு சிலசமயம் கடினமாக இருக்கலாம். ஏபனனில் 

நஞ்சு சரக்்கரரரய கடட்ுப்படுத்தும் சஇயக்குநீரின் தரத்ரத 

குரைப்பதுதான் கரணம். குழந்ரதயின் எரட அதிகமாேதால், பிரசேம் 

ஆேது  கடிணமாகலாம் , அறுேரக சிகிசர்சக்கு ோய்ப்பு 

அதிகம்.குழந்ரதரய சுை்றிய நீர ்வகாரர்ே அதிகமாேதாலும் 

பிரசச்ரனகள் ேரலாம். பிரசேத்தின்வபாது அதிகமான ரத்தப்வபாக்கு 

ஏை்படலாம். 
 

நீண்டகால பாதிப்பு: கை்பத்தின்வபாது ஏை்படும் சரக்்கரர வியாதி, 

குழந்ரத  பிைந்தபின் பபரும்பாலும் சரியாகிவிடும் என்ைாலும், 

குழந்ரதபிைந்த 7-10 ேருடங்களுக்குள் தாயிக்கு சரக்்கரர வியாதி ேர 

ோய்ப்பு மிக அதிகம். ரத்த அழுத்தம் பகாழுப்புசத்து வபான்ை 

பிரசச்ரனகள் ஏை்படலாம்.  
  

இந்த நிரலரய மருத்துவரக்ள் எப்படி கண்டுபிடிப்பாரக்ள்? 

 

கை்பதில் சரக்ரர வியாதி ேர காரணங்கள் இருந்தால் கரப்்பமான 16 

ோரங்களிலும் 28 ேரங்களின்வபாதும் ரத்த பரிவசாதரன பசய்ோரக்ள் . இதை்கு 

காரல உணவு அருந்தும் முன்னும் அதன்பிைகு அளந்த சரக்்கரர பாணம் 

ஒன்ரை குடிதத்பிைகும் ரத்தத்தில் சரக்்கரரயின் அளரே பரிவசாதிப்பாரக்ள். 

அதன்மூலம் சரக்்கரர வியாதி உண்டு அல்லது இல்ரல என்று கூைமுடியும்.  
 

 இரத எப்படி குணப்படுத்துவாரக்ள் ? 

 

முக்கியமாக  சிகிசர்ச திட்ட உணவும் உடை்பயிை்சியும் தான். இந்தமுரையில் 

சரக்்கரரயின் அளரே கட்டுப்படுதத் இயலாவிடில் ோய்ேழி மருந்து 

பகாடுப்பாரக்ள். அப்படியும் சரிபசய்ய முடியாவிடில், இன்சுலின் என்ை 

இயக்குநீர ்ஊசி வபாடவேண்டிேரும். சரக்்கரர  கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்கிைதா 

என்று அறிய ஒரு நாளுக்கு 4 முரைகள் சரக்்கரரயின் அளரே பரிவசாதிக்க 

வேண்டும். அதை்காக தாவய பரிவசாதிக்க எளிரமயான முரைகள் உள்ளன. 
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தினமும் 4 முரை பரிவசாதிப்பது சை்று கடினமான முரைதான். ஆனால் தாய் 

வசய் இருேரின் நலம் கருதி, இந்த கஷ்டமான பரிவசாதரன பசய்ேதுதான் 

நல்லது.அத்துடன் குழந்ரதயின் நலரனயும் அடிக்கடி ஸ்வகன் மூலமும் , 32 

ேரத்திை்கு பின்  ோரத்தில் இருமுரை  அல்லது அரதவிட 

அடடிக்கடிவயா  பரிவசாதித்து கண்காணிப்பாரக்ள். எப்படிகண்காணிப்பது 

என்று நிரலரமக்கு தகுந்தோறு மருத்துேரக்ள் முடிவு பசய்ோரக்ள். 
         
 

திட்ட உணவு முரற  என்றல் என்ன? 

 

சரக்்கரர வியாதி இருந்தால், தினமும் உட்பகாள்ளும் உணவு சரியான அளவு 

மாவு சாது, புரத சத்து பகாழுப்பு சத்து பகாண்டதாக இருக்கவேண்டும். அதை்கு, 

உணவுமுரை ேல்லுநரக்ளின் உதவி வதரேப்படும் . முக்கியமாக தாயின் எரட 

அளோக கூடவேண்டும், குழந்ரத சீரான ேளரச்ச்ியுடன் ேளரவேண்டும் , 

ரதத்த்தில் சரக்்கரர அளவு சரியானதாக இருக்க வேண்டும். இரே 

அரனதர்தயும் சமப்படுத்தி சீராக ரேக்க வேண்டும்.என்பது மிக முக்கியம்.  

ஒரு நாளுக்கு 3 முரை உணவு உண்பரத விடுத்தது, 6 முரையாக  சிறிது 

சிறிதாக உணவு எடுக்கலாம்.  

 

உணவு முரற மட்டும் பத்தாது உடற்பயிற்சியும் யதரவ.  

 

உணவுக்கட்டுப்பாட்டுடன் உடை்பயிை்சி மிக மிக முக்கியம். ஒபோரு 

உணவுக்குப்பின்னும் 20-40 நிமிடம் ேரர நடப்பது மிகவும் நல்லது. பகாஞ்சம் 

அதிக உணவு எடுத்துக்பகாண்டால், அதன் பின் அதிகவநரம் உடை்பயிை்சி 

பசய்து, சரக்்கரரரய சீரப்டுதத்லாம்.  
 

குழந்ரத நன்றாக இருக்கிறது என்று தாயய எப்படி அறிய முடியும்? 

 

குழந்ரத ேளரச்ச்ிரய கரப்்பகாலம் முழுதும் ஸ்வகன் மூலமும் மை்றும் பல ரதத் 

பரிவசாதரன மூலமும் பதாடரந்்து பரிவசாதிப்பாரக்ள். 28 

ஆேது  ோரத்திலிருந்து தாவய குழந்ரதயின் நிரலரய கேனிக்கலாம். தாய் 

உணவு அருந்தியபின் ஓய்பேடுக்கும்வபாது குழந்ரதயின் அரசவுகரள 

எண்ணவேண்டும். சிறு அரசவும் கணக்கு எடுக்கலாம். ஒரு மணி வநரத்தில் 

குரைந்தது 5 முரைவயனும் குழந்ரத அரசயும். இது சிறு அரசவிலிருந்து, 

நன்கு உரதக்கும் அரசோகவும் இருக்கலாம். 5 க்கும் குரைோன அரசவு 

இருந்தால், மருத்துேரர பாரப்்பது அேசியம். மருத்துேர,் ஸ்வகன் பசய்து 

பாரப்்பதுடன், குழந்ரதயின் இருதய துடிப்ரபயும் அளபேடுத்து குழந்ரதயின் 

நிரலரய உறுதிப்படுத்துோரக்ள்.  
  

 

இதன் பிற்கால விரளவுகள் என்ன? நான் அதற்கு என்ன 

சசய்யயவண்டும்?  
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கை்பத்தின்வபாது ஏை்படும் சரக்்கரர வியாதி, குழந்ரத  பிைந்தபின் 

பபரும்பாலும் சரியாகிவிடும் என்ைாலும், குழந்ரதபிைந்த 7-10 

ேருடங்களுக்குள் தாயிக்கு சரக்்கரர வியாதி ேர ோய்ப்பு மிக அதிகம். 

ரத்த அழுத்தம் பகாழுப்புசத்து வபான்ை பிரசச்ரனகள் ஏை்படலாம். 

கரப்்பமாக இருக்கும்வபாது சரக்்கரரரய சரிபசய்ய மருந்துகள் 

வதரேப்பட்டாவலா அதுவும் இன்சுலின் ஊசி வேண்டியிருந்தாவலா, 

சரக்்கரர வியாதி குழந்ரதபிைந்த சில ேருடங்களிவலவய பேளிப்பட 

ோய்ப்புகள் அதிகம். எனவே  குழந்ரத பிைந்த பிைகு  முதலில் 3 

மாதத்திலும் அதன் பிைகு ஒே்போரு ேருடமும் சரக்்கரர இருக்கிைதா 

என்று பரிவசாதரன பசய்ய வேண்டும். ரத்த அழுத்தம், பகாழுப்புசத்து 

இரேகரளயும் கண்காணிக்க வேண்டும்.  

 

இதிலிருந்து அறியும் முக்கிய பாடம் : 

 

பிரசேமானபின் தாய்மாரக்ள் தங்களது உடல் நிரலரய மைந்து 

குழந்ரதவய உலகம் என தன்ரனயும் தனது உடல் நிரலரயயும் 

மைக்கக்கூடாது . திட்ட உணவு, உடை்பயிசச்ி இரேகரள 

தினமும்கரடப்பிடிக்க வேண்டும் என்பது மிகமிக முக்கியம். 

குழந்ரதக்கும், பநய் சரக்்கரர என்று உணவில் வசரக்்காமல் சத்துள்ள, 

சுகாதாரமான உணரே பகாடுப்பதுடன் தினமும் உடை்பயிை்சி 

பசய்யவும் பழக்குங்கள். ஒரு தாய் நலமாகஇருந்தால் மடட்ுவம அந்த 

குடும்பம் ஆவராக்கியமாக அன்புடன் அழகாய் ேளரும்! 

 


