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ടുത്ത കാലത്തത് ശ്രീചിശ്ര ഇൻസ്റ്ിറ്റ്യൂട്ത് ഓഫ് മെഡി
ക്കൽ സയൻസസ് നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ കമടെത്തി
യത്, കകരളത്തിമല 45നും 69നും ഇടയിൽ ശപായെുള്ള 
67 ് ്രൊനം കപരിലും ഡയബറ്ിസ് അമലെങ്ിൽ ശപരീ–

ഡയബറ്ിസ് കരാഗാവസ്്ഥയുമടെന്ാണ്. ഇവരിൽ 30 ് ്രൊനം കപ
രിൽ ൊശ്രൊണ് നലെ രരീ്രിയിൽ ശപകെഹ നിയശത്രണെുള്ളത്. ശപ്രിദി
നം ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾക്കത് കകാവിഡ് പടർന്ുപിടിക്കുന് ഈ 
ശപക്രറ്ക സാഹചരറ്ത്തിൽ ശപകെഹബാധി്രരുമട ആകരാഗറ്സ്്ഥി്രി 
ആ്ങ്ാജനകൊണ്. എന്ാൽ ശപകെഹചികിത്ാരംഗത്തത് നാം കക
വരിച്ിരിക്കുന് പു്രിയ കരാഗനിർണയ–ചികിത്ാ സംവിധാനങ്ങൾ 
ശപ്രരീക്ഷയ്ക്കു വക്രരുന്ുെുടെത്.  

ന്യൂ ജനറേഷൻ മരുന്ുകൾ 
2018ൽ ചികിത്യ്മക്കത്തിയ കുകവറ്ിൽനിന്ുള്ള ഒരു െലയാളി വരീ

അ

പുതിയ ചികിത്സകളും
ഡയബസിറ്ിയും

അമിതവണ്ണമുള്ള പപറമഹറരാഗികൾക്ക് പുതിയതരം മരുന്ുകൾ ഇറപോഴുണ്ക്. 
ഗ്യൂറക്ാസ് റമാണിറ്േിങ് സസൻസേുകളും വ്ാപകമാകുന്ു 

ട്മ്മയ്ക്കത് ശപകെഹം ബാധിച്ിട്ത് പത്തുവർഷ
ത്തികലമെയായിരുന്ു. ദിവസവും 100 യയൂ
ണിറ്ികലമെ ഇൻസുലിൻ ആണ് അവർ ഉപ
കയാഗിച്ിരുന്ത്. കബാഡി ൊസ് ഇൻഡ
ക്സ് 32 ആയിരുന്ു. 15 വർഷത്തികലമെയാ
യി അവർക്കത് ഡയബറ്ിസ് മെലിറ്സ് ഉടെത്. 
പഴയ ്രലെുെയിൽമപട് കബസൽ ഇൻസു
ലിൻ ആണ് അവർ സ്്ഥിരൊയി ഉപകയാഗി
ച്ിരുന്ത്. കഴിച്ിരുന് െരുന്ുകളും അങ്ങ
മന്രമന്. പഴയ ്രലെുെയിൽമപട് ഇൻസു
ലിനും െരുന്ുകളും ഉപകയാഗിക്കരുമ്രന്
ലെ, പകക്ഷ അവ പലക്ാഴും ശപകെഹത്തിമറെ 
ആദറ് ഘട്ങ്ങളിൽ ൊശ്രകെ ശപകയാജനമ്
ടയൂ. വർഷങ്ങളുമട കരാഗചരിശ്രെുള്ള, അെി
്രവണ്ണെുള്ള ഒരാളിൽ ശപ്രരീക്ഷിച് ഗുണപര
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ൊയ ൊറ്ം ഉടൊക്കണമെന്ിലെ. അ്രുമകാ
ടെത് അവര്ക്കത് പു്രിയ ്രലെുെയിൽ മപട് 
ഡിഗ്യൂഡാക് ഇനസുലിൻ നൽകി. 100 യയൂണി
റ്ികലമെ ഇൻസുലിൻ എടുത്തിരുന് അവർ
ക്കത് ശപ്രിദിന ഇൻസുലിമറെ കഡാസ് 50 യയൂ
ണിറ്ിൽ ്രാമഴയായി കുെയ്ക്കാൻ ഇത് ഉപ
കരിച്ു. 

ഡയബസിറ്ിക്ക് എംപാഗ്ിറലോസിൻ 
ശപകെഹവും അെി്രവണ്ണവും അപകടകര
ൊയ ഒരു കയൂട്ുമകട്ത് ആണ്. ഡയബറ്ിസും 
ഒബിസിറ്ിയും കചർത്തത് ഡയബസിറ്ിയി
ലാണ് ആധുനിക ശപകെഹ ചികിത്ാരംഗം 
കയൂടു്രൽ ശ്ദ്ധ മചലുത്തുന്ത്. അെി്രവ
ണ്ണം ഉള്ളവരിൽ ഇൻസുലിൻ മെസിസ്റ്ൻ
സ് കടെുവരാെുടെത്. അ്രായത് എശ്ര യയൂ
ണിറ്ത് ഇൻസുലിൻ കുത്തിയാലും ് രരീരം 
അ്രികനാട് ശപ്രികരിക്കാത്ത അവസ്്ഥ. 
അ്രുമകാടെത് അെി്രവണ്ണം കുെയ്ക്കുക 
എന്്രും ചികിത്യ്ക്കത് അനിവാരറ്ൊണ്. 
അ്രുമകാടെത് അവർക്കത് SGLT 2 ഇൻഹിബി
റ്ർ ഒാെൽ എംപാഗ്ികലോസിൻ ( inhibitor oral 
empagliflozin) നൽകി െയൂശ്രത്തിലയൂമട  ഷുഗർ 
പുെത്തുകളഞ്ത് രക്്രത്തിമല പഞ്ചസാര 
അളവ് കുെയ്ക്കാം.  

ഹൃദയത്തിമറെ ആകരാഗറ്ം പരിരക്ഷിക്കു
ന്്രിനും ഈ െരുന്ത് നലെ്രാണ്. ് രരീരഭാരം 
കുെയ്ക്കുന്്രിനും ഇ്രു ശപകയാജനമ്ടും. 
്രരീരഭാരം വളമര കുെച്ത് സ്ാഭാവിക ബി
എംഐ കനടണമെന്ുള്ള ശപകെഹകരാഗിക്കത് 
GLP 1 ഇൻശകറ്ിൻ മ്രെപി ഡുലാഗ്യൂകട്ഡ് (  
incretin therapy dulaglutide) നിർകദ്ിച്ു. ആെു
ൊസത്തിനകം 6 കികലായിലധികം ് രരീരഭാ
രം കുെഞ്ു. ഷുഗർനിലയിലും ആ്്ാസക
രൊയ ൊറ്ം വന്ു. 

പുതിയ തന്ാപതകൾ
അഞ്ചു  വർഷങ്ങൾക്കു െുൻപാണ് ശപകെ
ഹ ചികിത്ാ രംഗത്തത് വിപ്ലവകരൊയ ൊറ്
ങ്ങൾ വരുത്തിമക്കാടെത് െയൂന്ു ്രന്ാശ്രകൾ 
കടന്ുവന്ത്. അവയിൽ ഏറ്വും നിർണാ
യകൊയത് SGLT2  (കസാഡിയം –ഗ്യൂകക്കാസ് 
ശടാൻസ്കപാർട്ത് കശപാട്രീൻ 2)  വിഭാഗത്തിൽ 

മപട് െരുന്ുകൾ ആണ്. എംപാ, ഡപാ, 
കാനാഗലികലോസിൻസ് ( empa,dapa and 
canagliflozins.) എന്ിങ്ങമനയുള്ള െരുന്ുകൾ 
വൃക്കകളിമല ഗ്യൂകക്കാസ് പുനരാഗരീകരണം 
്രടഞ്ത്  െയൂശ്രത്തിലയൂമട ഗ്യൂകക്കാസ് പുെ
ത്തുകളയുന്്രു സാധറ്ൊക്കുന്ു, അങ്ങ
മന  രക്്രത്തിമല ഷുഗർ കുെയ്ക്കുന്ു. 

ഹൃദയത്തിമറെ പമ്ിങ് സുഗെൊക്കുന്
്രിനാൽ ഹൃകശദാഗം  ബാധിച് ശപകെഹകരാ
ഗികൾക്കത് അവരുമട ഹൃദയത്തിമറെ ആകരാ
ഗറ്ം പരിരക്ഷിക്കുന്്രിനു സാധിക്കുന്ു. 
ഹൃദയാഘാ്ര സാധറ്്ര കുെയ്ക്കുകയും 
മചയ്ുന്ു. ദരീർഘകാല ശപകെഹകരാഗികൾ
ക്കത് ഉടൊകയക്കാവുന് വൃക്ക ്രകരാർ ഒരു 
പരിധിവമര മചെുക്കുന്്രിനും ഇവ സഹാ
യിക്കുന്്രായി മ്രളിയിക്കമ്ട്ിട്ുടെത്. ് രരീ
രഭാരം 5 കികലാ വമര കുെയ്ക്കാനും ഉപക
രിക്കും. 

അക്രസെയം െയൂശ്രാ്യ അണുബാധ
കൾക്കും  ശപ്രറ്ുൽപാദന അവയവങ്ങളുൊ
യി ബന്ധമ്ട് അണുബാധയ്ക്കും കാരണ
ൊകയക്കാം എന്്രാണ് ഈ െരുന്ിമറെ ദയൂ
ഷറ്വ്ം. അ്രുമകാടെത് ആവ്റ്ത്തിന് മവ
ള്ളം കുടിക്കുന്ുമവന്ത് ഉെ്ാക്കണം. മപാ
്രുവായ ് ുചി്ര്ം കൃ്രറ്ൊയി പാലിക്കണം. 
വില കയൂടു്രലാണ് എന്്രാണ് െമറ്ാരു ശപ
ശനം. ഇത്രറ്ൻ കമ്നികൾ ്രാര്രകെറ്ന 
മചലവു കുെഞ് മെകൊഗഗ്ികലോസിൻസ്  
വിപണിയിമലത്തിച്ിട്ുടെത്. ദിവസവും രടെു
കനരം എടുക്കണമെന്ു ൊശ്രം.

ചികിത്ാ െുകന്റ്ത്തിനു കാരണൊയ 
രടൊെമത്ത ്രന്ാശ്ര ആണ് ഇൻശകറ്ിൻ

സ്. ഒരു പകക്ഷ 2020 നു ക്ഷം ശപകെ
ഹ ചികിത്യിൽ ഏറ്വും ഗുണപരൊ

യ ൊറ്ങ്ങൾ മകാടെുവരാൻ 
കഴിയുന്ത് ഇവയ്ക്കായിരി
ക്കും. അ്രിമറെ ഉദാഹരണ

അമിതവണ്ണ
മുപള്ളവരിൽ 
എസ്ിഎൽ
ടി 2 വിഭാഗം 
മരുന്ുകൾ 
നൽകി മൂതത

ത്ിലൂടട 
ഷുഗർ പുറ
ത്ുകളയാം
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വവഗത്ിൽ 
തപവർത്ി

ക്ുന് 
 ഇൻസുലിൻ 
വ്ാപകമായ

വതാടട
 വരാഗികളിൽ 

ഹൈവപോ
ഹലൈസീമിയ 
വരുന്തു
 കുറഞ്ു
തുടങ്ി

ൊണ് GLP 1  ആഗണിസ്റ്ത് ലിൊഗ്യൂകട്ഡ് 
(liraglutide) എന് ഇൻശകറ്ിൻ െരുന്ത്. 1.2– 1.8 
െി.ശഗാം ശപ്രിദിനം കവടെിവരും. അകെരിക്ക
യിൽ 2 വർഷം െുൻകപ ്രമന് ഇത് ഉപകയാ
ഗിച്ു  ്രുടങ്ങി. ശപകെഹകരാഗികളലൊത്ത 
അെി്രവണ്ണെുള്ളവർക്കത് അവരുമട ് രരീരഭാ
രം കുെയ്ക്കുന്്രിനുകവടെിയാണ് നൽകി
ത്തുടങ്ങിയത്. ശപ്രിദിനം 3 എംജി കഡാസ് 
എടുത്തവർക്കത് 10 ൊസത്തിനകം 10 കികലാ 
വമര ് രരീരഭാരം കുെഞ്്രായി കമടെത്തി.  
ഇ്രു വി്്ത് കുെയ്ക്കുകയും ശപകെഹം നി
യശത്രിക്കുകയും മചയ്ുന്ു.

 ് രരീരഭാരവും ശകകെണ കുെയ്ക്കുന്ു. 
ഹൃദയത്തിമറെ ആകരാഗറ്ം പരിരക്ഷിക്കു
ന്്രിലും നിർണായക പങ്ുവഹിക്കുന്ു
ടെത്.  ഇവകയാടു െത്രിച്ത്  ഡുലാഗ്യൂകട്ഡ് 
(dulaglutide) വിപണിയിലുടെത്.  ആഴചയിൽ 
ഒമരാറ് കുത്തിവയ്പ് െ്രിമയന്്രിനാൽ 
കരാഗികൾക്കും ഇ്രു ്രാൽപരറ്ൊണ്.

 കലാകത്തിമല ്രമന് ആദറ്മത്ത ഒാെൽ 
ജിഎൽപി1 ആഗണിസ്റ്ത് വിഭാഗത്തിൽ മപ
ട് െരുന്ാണ് ആഴചയിൽ ഒന്ു വരീ്രം എടു
കക്കടെുന് മസൊഗ്യൂകട്ഡ് ( semaglutide). 
ഇ്രിമറെ ഏറ്വും വലിയ സവിക്ഷ്ര കരാ
ഗിക്കത് കുത്തിവയ്കക്കടെ ഇൻസുലിൻ യയൂ
ണിറ്ുകൾ ശകകെണ കുെയ്ക്കുന്ു എന്
്രാണ്. ചിലക്ാൾ ഇൻസുലിൻ എടുകക്ക
ടെ ആവ്റ്ം കപാലും ഇലൊ്രാക്കുന്ു. 
പകക്ഷ ഉയർന് വില ശപശനൊണ്. ശപ്രിൊ
സം ഏകകദ്ം പ്രിനായിരം രയൂപമയങ്ിലും 
മചലവു വരും. സർക്കാർ സബസിഡി ഏർ
മ്ടുത്തിയാൽ ൊശ്രകെ ഇത് വറ്ാപകൊയി 
ജനങ്ങളികലക്കത് എത്തയൂ.

ഇൻസുനിസേ മാറ്ം
കബസൽ ഇൻസുലിനിലും കഷാർട്ത് ആക്ടി
ങ് ഇൻസുലിനിലുൊണ് െയൂന്ാെമത്ത വിപ്ല

വകരൊയ ൊറ്ം നടന്ത്.  ദരീർഘൊയ ശപ
വർത്തനക്ഷിയുള്ള പു്രിയ ്രലെുെ ഇൻ
സുലിനായ ഡിഗ്യൂഡാക് ഇൻസുലിമറെ വര
കവാമട ശപകെഹ ചികിത്യിൽ വലിയ അഴി
ച്ുപണിയാണ് നടന്ത്.   പഴയ ്രലെുെയി
മല കബസൽ  ഇൻസുലിന് 24 െണിക്കയൂകെ 
ശപവർത്തനക്ഷിയുള്ളായിരുന്ു എങ്ിൽ 
മഡഗ്യൂഡാക്  42 െണിക്കയൂർ വമര ശപവർത്തി
ക്കും. ൊശ്രെലെ, സാധാരണ  ഇൻസുലിൻ 
(conventional premix insulin) ശപ്രിദിനം 50 യയൂണി
റ്ുവമര കവടെിവന്വർക്കത് ഡിഗ്യൂഡാക് ഇൻ
സുലിൻ 30 യയൂണിറ്ത് െ്രി. അ്രുമകാടെു്ര
മന് ഇ്രിമറെ ഉയർന് വിലയും ്രാര്രകെറ്
ന കരാഗിയുമട കപാക്കറ്ിമന ബാധിക്കുന്ു
െിലെ. ് രരീര ഭാരം കുെയുകയും മചയ്ുന്ു. 
അെി്രവണ്ണെുള്ള ശപകെഹകരാഗികൾക്കത് 
ആശ്യിക്കാവുന് സുരക്ഷി്രൊയ ഇൻസു
ലിൻ ആണിത്. 

ദരീർഘകനരം ശപവർത്തനക്ഷിയുള്ള 
ഒരു ഇൻസുലിനാണ് ഗ്ാർഗിൻ. സാധാരണ 
ഇൻസുലിൻ ഗ്ാർഗികനക്കാൾ െികച് യു300 
ഗ്ാർഗിനുകളും (U300 glargine)  ഇക്ാൾ ലഭറ്
ൊണ്. കകാൺമസൻകശടറ്ഡ്ഗ്ാർകഗൻ
300ന്(concentrated glargine 300) 40 െണിക്കയൂർവ
മരശപവർത്തിക്കാനാകും. 

സാധാരണ ഇൻസുലിനു പകരം കവഗ
ത്തിൽ ശപവർത്തിക്കുന്  ആസ്പാർട്ത് ഇൻ
സുലിൻ വറ്ാപകൊയി ഉപകയാഗിക്കാൻ ്രു
ടങ്ങിയക്രാമട കരാഗികൾ കഹക്ാകഗ്
സരീെിയയികലക്കു കപാകുന് അപകടസാധറ്
്രയിലും കുെവു വന്ിട്ുടെത്.

ഇൻസുേിൻ പമ്ുകൾ 
കട്ത് 1 ശപകെഹകരാഗികൾക്കു കവടെി ആർ
ട്ിഫിഷറ്ൽ ഇറെലിജൻസ് ഉപകയാഗിച്ു ശപ
വർത്തിക്കുന് ഇൻസുലിൻ പമ്ുകൾ ഇന്ത് 
ലഭറ്ൊണ്. കഴിക്കുന് ഭക്ഷണെനുസരിച്ത് 
ഈ പമ്ത് സ്കെധയാ ഇൻസുലിൻ യയൂണിറ്ത് 
്രരീരുൊനിക്കുകയും രക്്രത്തികലക്കു കനരി
ട്ത് പമ്ു മചയ്ുകയും മചയ്ുന്ു. ഈ പമ്ി
മറെ സഹായകത്താമട ഓകരാ കനരവും കൃ
്രറ്ൊയ അളവിൽ ഇൻസുലിൻ ് രരീരത്തി
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 42 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തനശേഷിയുള്ള ്രുതിയ ഇൻസുലിൻ വന്ുകഴിഞ്ു
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കകാവിഡ് ഭരീഷണിമയത്തുടർന്ത് അനാവ്റ് യാശ്രകൾ ഒഴി
വാക്കാനും സമ്ർക്കം കുെയ്ക്കാനും പലരും മടലിമെഡിസിൻ 
സംവിധാനങ്ങമള ഇന്ത്  ആശ്യിക്കുന്ുടെത്. മൊകബൽ 
ആ്ുകളുമട സഹായകത്താമട കരാഗിക്കത് വരീട്ിലിരുന്ു ശപകെ
ഹനില പരിക്ാധിക്കുന്്രിനും െരീഡിങ് കഡാക്ടർക്കത് ഓൺ
കലനായി കകൊൊനും സാധിക്കുന്ു.  സ്ൊർട് ഉപകരണ
ങ്ങളുമട സഹായെുമടെങ്ിൽ വരീട്ിൽ ്രമന് ഇനി നിങ്ങൾക്കത് 
ലാബും കൺസൾട്ിങ് െയൂെും മസറ്ത് മചയ്ാമെന്ു ചുരുക്കം. െരു
ന്ുകളും ഓൺകലനായി വാങ്ങാവുന് കാലൊണ് വരാനിരി
ക്കുന്ത്. ്രരീർച്യായും ഭാവിയിൽ ശപകെഹചികിത്യിൽ മടലി
മെഡിസിൻ കയൂടു്രൽ വറ്ാപകൊകയക്കാം. 

സെേിസമഡിസിൻ വഴി
പപറമഹചികിത്സ 

വകാവിഡ് 
ടപാസിറ്ീ

വായ വരാഗി
കളിൽ പല
വട്ം രകതം 
കുത്ിടയടു
ക്ുന്ത് ഒഴി
വാക്ാൻ ലൈൂ
വക്ാസ വമ
ാണിറ്റിങ് 
ടസൻസർ
ഉപവയാഗി

ക്ുന്ു

മലത്തുന്ു എന്ത് ഉെ്ാക്കാൻ സാധിക്കും 
എന്്രാണ് കനട്ം. അ്രായത് കയൂടിയ അള
വിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകമ്ാഴും കുെഞ് 
അളവിൽ കഴിക്കുകമ്ാഴും ് രരീരം ആവ്റ്
മ്ടുന് ഇൻസുലിൻ കൃ്രറ്ൊയി രക്്രത്തി
കലക്കത് പമ്ത് മചയ്ുമെന്ു ചുരുക്കം. 

റകാവിഡിനു റേഷമുള്ള മാറ്ങ്ങൾ
കകാവിഡിമനത്തുടർന്ത് ശപകെഹകരാഗ ചി
കിത്ാരംഗം പു്രിയ മവലെുവിളികൾ കനരി
ടുകയാണ്. ശപകെഹം നിയശത്രണവികധയൊ
യ കരാഗികൾക്കാണ് കകാവിഡ് ബാധിക്കു
ന്മ്രങ്ിൽ ചികിത്ാകാലയളവികലക്കും 
്രുടർന്ു കുെച്ു ദിവസങ്ങൾക്കും ൊശ്രായി 
ഇൻസുലിൻ നൽകി അവരുമട രക്്രത്തി
മല പഞ്ചസാരയുമട അളവ് ആകരാഗറ്കര
ൊയ നിലയികലക്കു മകാടെുവരാനാകും. 

എന്ാൽ ശപകെഹം നിയശത്രണവികധയ
െലൊത്തവരിൽ കകാവിഡ് ബാധ അശ്ര നി
സ്ാരൊയി കാണാനാകിലെ. ശപക്രറ്കിച്ും 
എച്ത്ബിഎവൺസി 9നു െുകളിലുള്ളവർ. 
കകാവിഡ് കപാസിറ്രീവ് ആയ ഒരാമള സം
ബന്ധിച്ിടകത്താളം ചികിത്ാകാലയളവി
കലമക്കങ്ിലും ഇൻസുലിൻ ഉപകയാഗിക്കു
ക ്രമന്യാണ് ഏറ്വും സുരക്ഷി്രൊയ 
ൊർഗം. കകാവിഡ് കപാസിറ്രീവ് ആകുന് 
ചിലരിൽ ഇൻഫ്ളകെറ്െി കസകറ്ാകകൻ 
സ്കറ്ാം  കടെുവരാെുടെത്. അ്രായത് ് രരീര
ത്തിമറെ സ്ാഭാവിക ശപ്രികരാധ സംവിധാ
നം ് രരീരത്തിമന്രിമര അ്രി്ക്്രൊയി 
ആഞ്ടിച്ത്  കരാഗിയുമട ആകരാഗറ്ം അപ
കടത്തിലാക്കുന് അവസ്്ഥ. ഇവർക്കത് കയൂ
ടു്രൽ യയൂണിറ്ത് ഇൻസുലിൻ ആവ്റ്ൊയി 
വരാെുടെത്. 

ഗ്യൂറക്ാസ് റമാണിറ്േിങ് സസൻസർ 
കകാവിഡ് കരാഗിയുമട ഷുഗർനില ഒരു ദിവ
സം പല ്രവണ പരിക്ാധികക്കടെിവരും. 
പലവട്ം ഇവരുമട രക്്രം കുത്തിമയടുകക്ക
ടെി വരുന് ആകരാഗറ്ശപവർത്തകരികലക്കത് 
കരാഗം പകരാനും ഇത് കാരണൊകുന്ു. 

ഇമ്രാഴിവാക്കാൻ കരാഗിമയ ഗ്യൂകക്കാസ് 
കൊണിറ്െിങ് മസൻസർ ധരി്ിക്കുകയാണ് 
ഇക്ാൾ മചയ്ുന്ത്. രക്്രം കുത്തിമയടു
ത്തു പരിക്ാധിക്കുന്്രിമല െിസ്ക് ഒഴിവാ
ക്കാം എന്ു ൊശ്രെലെ, കരാഗിയുമട ് രരീര
കത്താടു കചർത്തു ഘടി്ിക്കുന് മസൻസർ 
്രുടർച്യായി ഷുഗർനില പരിക്ാധിക്കുക
യും കസാഫ്റ്ത് മവയെിമറെ സഹായകത്താമട 
ഒരു ശഗാഫ് രയൂപത്തിൽ ശപദർ്ി്ികുകയും 
മചയ്ുന്ു. രക്്രത്തിമല ഷുഗർനിലയിലു
ടൊകുന് വറ്്രിയാനങ്ങൾ ഇ്രിമറെ സഹാ
യകത്താമട കഡാക്ടർക്കത് ്രൽസെയം നിരരീ
ക്ഷിക്കാനും അ്രനുസരിച്ത് ഇൻസുലിൻ യയൂ
ണിറ്ുകൾ ശകെരീകരിക്കാനും സാധിക്കുന്ു. 

കബാഡി ൊസ് ഇൻഡക്സ് (ബിഎംഐ) 
30നു െുകളിലുള്ള അെി്രവണ്ണെുള്ളവരിലും 
കകാവിഡ് ബാധ ദയൂരവറ്ാപക ശപ്രറ്ാഘാ്ര
ങ്ങൾ ഉടൊക്കാം. ഇത്തരക്കാരിൽ ശപകെഹ
കരാഗം ഇമലെങ്ിലും കകാവിഡിനു ക്ഷം 
രക്്രത്തിമല പഞ്ചസാരയുമട അളവ് ശക
ൊ്രരീ്രൊയി ഉയരുന്്രായി കമടെത്തിയി
ട്ുടെത്. ഇവർക്കത് ്രുടർന്ത് ഇൻസുലിൻ ഉപ
കയാഗം നിർബന്ധൊയി ്രുടകരടെി വരാം. 
കഷാർട്ത് ആക്ടിങ് ഇൻസുലിൻ നൽകി ഷു
ഗർനില ്രാകഴക്കു മകാടെുവരാനാണ് ശ്
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െിക്കുക. അക്ര സെയം കഹക്ാകഗ്സരീെിയ( രക്്രത്തിമല പഞ്ചസാരയുമട അളവ് അപകടകരൊയ നിലയികല
ക്കു ്രാഴുന് അവസ്്ഥ) വരാ്രിരിക്കാനുള്ള െുൻകരു്രലുകൾ എടുക്കുകയും മചയ്ണം. 


