நெநருங்கா தேதா நீரிழிதேவ!
டா க்டார் விஜயரா காவன், சுஜ தா தேதாசிகான்

சமீபத்தில் டா க்டார் விஜயரா காவன் அவர்காளைளச் சந்தித்தேதான்.
‘நோநா நா ன்செசன்ஸ் டா க்டார்’ காட்டுளைராளையப் படிச்ச வ சகார்காள்
இன்னிக்கும் அளைதாப்பத்திக் தேகாட்காறா ங்கா” என்தேறான்.
அப்படிய ? என்ன மா திரிய ன தேகாள்விகாள்?”
டாயபடீஸ் வந்தா ல் நெஜன்மாத்துக்கும் மா த்திளைரா
எடுத்துக்நெகா ண்டு சமா ளிக்காலா ம், ஆன ல் சரிப்படுத்தா
முடிய தேதா? ஆன நீங்கா உங்கா காட்டுளைராயில் சரிய கிவிட்டாது
என்று நெச ன்னளைதா நம்ப மா ட்தேடாங்கிறா ங்கா” என்று
ஆராம்பித்தேதான்.
ஏன் ந மா தேசர்ந்து இளைதாப் பத்தி எழுதி ஒரு நல்லா
விழிப்புணர்ச்சிளையக் நெகா ண்டு வராக்கூடா து?”
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குட் ஐடிய டா க்டார். நம்மா டிஸ்காஷளைன அப்படிதேய
எழுதிடாலா ம்.”
நீங்கா தேகாட்டா தேகாள்விக்குப் பதில்” என்று டா க்டார் என்னிடாம்
ஒரு படாத்ளைதாக் கா ண்பித்து இந்தா ய ளைனக்கு எவ்வளவு
கா ல்காள்?” என்றா ர்.
ய ளைனக்கு ந ன்கு கா ல்காள்தா தேன என்று சந்தேதாகாத்துடான்
படாத்ளைதாப் ப ர்த்தேதான். ந ன்கா , ஐந்தா என்று குழம்பி, இது
நெவறும் இல்யூஷன்” என்தேறான்.
ஆமா ம். ந மா ப ர்க்கிறாதா நெப றுத்துதா ன் எல்லா தேமா. உலாகாத்திலா
டிவிட்டார், கூகிள் தேநத்து வந்தா புது ஐதேப ன்வளைரா எவ்வளதேவ
விஷயங்காளைளப் ப ர்த்து வியக்கிதேறா ம். என்றா வது நம்
உடாளைலாப் ப ர்த்து வியந்திருக்கிதேறா மா ?
காம்ப்யூட்டார் புதேரா க்ரா ம் மா திரி நம் உடால் நூறு வருஷம் எந்தா
தேந யும் இல்லா மா வ ழ புதேரா க்ரா ம் நெசய்யப்பட்டாது. உடால்
ஆதேரா க்கியமா காவும் அதேதாசமாயம் தான்ளைனத்தா தேன
குணப்படுத்திக்காவும் சூட்சுமாங்காள் அந்தா புதேரா க்ரா மிதேலாதேய
அடாங்கியிருக்கு!”
அடா!”
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ஆன , காம்ப்யூட்டார் புதேரா க்ரா ளைமா ளைவராஸ் தா க்காறா மா திரி
இன்னிக்கு நீரிழிவு, ராத்தா அழுத்தாம், உடால் பருமான், நெகா ழுப்புக்
தேகா ள றுகாள், ளைதாரா ய்டு நெசயலிழப்பு, ஆட்தேடா இம்யூன்
குளைறாப டுகாள், புற்றுதேந ய், அல்ளைசமார் தேந ய், மாறாதி இன்னும்
பலா விய திங்கா தா க்கிக்நெகா ண்டு இருக்கு. இநெதால்லா ம்
விய திகாள் இல்லா! மா றி வரும் வ ழ்க்ளைகா முளைறாய ல் (ளைலாஃப்
ஸ்ளைடால்) நம்மா உடாம்பு நமாக்குச் நெச ல்லும் சமிக்ளைஞாகாள்.
சுலாபமா காப் புரிய, ளைவராஸ் தா க்கிய காம்ப்யூட்டார்
குழம்பிப்தேப ய் எப்படி தாப்புத் தாப்ப நெசயல்படுதேமா
அதுதேப லா நம் உடாலும் குழம்பிப் தேப கா ஆராம்பிக்கிறாது.
இளைவ நம் உடால் நமாக்குக் கா ண்பிக்கும் சிவப்பு சிக்னல்காள்.”
டா க்டார், அப்படின மாருந்து மா த்திளைரா எதுவும் தேவண்டா மா ?
நீரிழிவு தான்ன லா சரிய யிடுமா ?”
அப்படியில்லா. ளைவராஸ் வந்தா ல் காம்ப்யூட்டாளைரா உடாதேன கிளீன்
நெசய்து, அப்பறாம் அந்தா காம்ப்யூட்டாளைரா ஒழுங்கா கா எப்படி
நெமாயின்நெடான் நெசய்கிதேறா தேமா , அதேதாதேப லா நம் உடாளைலாயும்
ப துகா க்காணும். ஆன ந ம் அப்படிச் நெசய்யறாதில்லா என்பது
தா ன் பிராச்ளைனதேய.”
உடாம்புலா கா யங்காளுக்கு மாருந்து அவசியம் தா தேன!”
நிச்சயமா . நம் உடாம்புலா மூன்று விதாமா ன கா யங்காள்
ஏற்படுகிறாது. ஆங்கிலாத்திலா 3-T என்று நெச ல்லுவ ங்கா. Trauma,
Toxin, Thought!”
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முதால் Tக்கு உதா ராணமா ன ந ம் விழுந்து அடிபட்டா ஏற்படும்
வலி?”
காநெராக்ட்.”
அடுத்தா T நச்சுத்தான்ளைமா, விஷம், நெப ல்யூஷன், புளைகா.”ஆமா ம்.
அதான ல்தா ன் நமாக்குச் சிலா சமாயம் ‘ஃபுட் ப ய்சன்’ ஆகிறாது.”
காளைடாசி-T, காவளைலா. குடும்ப, அலுவலாகா பிராச்ளைன,
விய ப ராத்தில் நஷ்டாம் அதான லா வரும் மான உளைளச்சல்.”
இந்தா மூணு‘T’யில் ஏதா வது ஒன்ணு ஏற்பட்டா லும், உடாதேன
நம் மூளைள நம்மாள கா ப்ப த்தா முளைனந்து, ஆபத்ளைதா எதிர்த்து
ஹீதேரா தேப லா சண்ளைடா தேப டா தேவண்டுமா அல்லாது வில்லான்
தேப லா ஓட்டாம் பிடிக்காதேவண்டுமா என்று முடிவு நெசய்யும்.”
ஆதி மானுஷன், இயற்ளைகாச் சீற்றாம், நெதா ற்றுதேந ய், நெகா டிய
விலாங்குகாளிடாமிருந்து கா த்துக் நெகா ண்டு வ ழ்ந்தா ன். ஆன ல்,
இன்னிக்கு நவீன அண்ட்ரா ய்டு மானுஷன் நெகா டிய
விலாங்குகாளிடாமிருந்து சுலாபமா காத் தாப்பித்துப் பலா நெகா டிய
தேந ய்காளுக்கு இளைராய கிக் நெகா ண்டிருக்கிறா ன்.”
ஆன மாருத்துவத் துளைறா முன்தேனற்றாத்ளைதா மாறுக்கா முடிய தேதா?”
ஒரு ந ணயத்துக்கு இராண்டு பக்காங்காள் இருப்பது தேப லா,
இன்ளைறாய மாருத்துவத்துக்கும் இராண்டு பக்காங்காள்!”
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ஜ ளைலா மா சம் தேகா ளைவயிலா ஓரு விபத்து. ஒரு நெபண்மாணி
அடிபட்டு ‘பிசெராயின் செடாட்’. அவங்கா உடால் உறுப்புகாளைள
ஆம்புலான்ஸில் தேப க்குவராத்ளைதா நிறுத்தி விமா ன
நிளைலாயத்துக்குக் நெகா ண்டு தேசர்த்தா ங்கா.
“ஆமா ம் டா க்டார் ந னும் படித்தேதான்.”
ஒரு சிறுநீராகாம் தேகா.ஜி. மாருத்துவமாளைனக்கும், மாற்நெறா ரு
சிறுநீராகாம் ரா மாகிருஷ்ண மாருத்துவமாளைனக்கும், கால்லீரால்
நெசன்ளைன மிய ட் மாருத்துவமாளைனக்கும், 2 காண்காள் தேகா ளைவ
சங்காரா மாருத்துவமாளைனக்கும், இருதாய வ ல்வு நெசன்ளைன
நெமாடிக்கால் மிஷன் மாருத்துவமாளைனக்கும் அனுப்பி உடாதேன
நெப ருத்திட்டா ங்கா. இதான லா 6 நோபருக்குமாறுவ ழ்வு
கிளைடாச்சுது. இது மாருத்துவ வளர்ச்சியின் தி பிரைராட்ரைசட். ஆன
‘கிரா னிக்’ அதா வது ந ள்பட்டா காடுளைமாய ன தேந ய்காளுக்கு நம்
மாருத்துவத்துளைறா முற்றிலும் தாவறு நெசஞ்சு பலா உயிர்காளைள
அழிக்கிறாது.”
விரிவ நெச ல்லுங்கா டா க்டார்?”
இன்ளைறாய தேதாதியிலா டாயபடீஸ், இதாயதேந ய், ளைதாரா ய்ட்
எல்லா ம் விஜய், அஜித்தேப லா பழக்காப்பட்டா நெபயரா யிடுத்து.”
இதுக்குதா ன் விதாவிதாமா மாருந்துகாள் இருக்தேகா?”
இருக்கு, ஆன ல் நவீன மாருத்துவம் இந்தாப் பிராச்ளைனகாளுக்கு
நிராந்தாராத் தீர்வு நெச ல்லா மா, தேமாலும் தேமாலும் நெபரிச க்குது.”
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நெகா ஞ்சம் புரியும்படி நெச ல்லுங்காதேளன்?”
டாயபடீஸ் என்றா நீராழிவு, ஒபீஸ் என்றா உடால் பருமான்
வளர்சிளைதாக் தேகா ள றா ல் ஏற்படுது. ஆங்கிலாத்திலா Metabolic
disorderன்னு நெச ல்லுவ ங்கா. உடாலில் வளர்ச்சிக்கா கா ஏற்படும்
தேவதியியல் ராச யன மா ற்றாங்காள்தா ன் Metabolism. அதில்
தேகா ள று ஏற்பட்டா ல்?
ஒரு மாராத்ளைதாக் காற்பளைன நெசய்துநெகா ள்ளுங்கா. இதில் எப்படிக்
தேகா ள று ஏற்படுது? முன்பு ப ர்த்தா 3- T நிளைனவு இருக்கிறாதா ?”
கா யம், நச்சு, எண்ணங்காள்.”

இளைவதா ன் தேவர்காள். எது நடாந்தா லும், எதிர் விளைனய கா பலா
ராச யன மா ற்றாங்காள் அடுக்காடுக்கா கா ஏற்படுத்தும்.”
இளைதாத்தா தேன டா க்டார் ஹா ர்தேமா ன் என்கிதேறா ம்?”
ஆமா ம். சக்காளைரா ச ப்பிட்டா இன்சுலினும், அதிகா
மானஅழுத்தாம் இருந்தா கா ர்டிநெச ல் தேப ன்றா
ஹா ர்தேமா ன்காளும் சுராக்குது.”
இளைவ எல்லா ம் நம் உடாம்புக்குத் தேதாளைவதா தேன?”
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எல்லா தேமா தேதாளைவதா ன். ஆன அதிகாமா ன தேலா அல்லாது
குளைறாவ ன தேலா தா ன் பலா பிராச்ளைனகாள் வரும். டாயபடீஸ்,
உடால் பருமான், ளைஹாப்பர் நெடான்ஷன், ளைதாரா ய்ட் என்று
கிளைளவிட்டு மாராம் நெசழிப்ப கா வளரும்.”
ஓ!”

நவீன மாருத்துவம் கிளைளகாளைள நெவட்டுகிறாதேதா தாவிரா
மூலாகா ராணமா ன தேவர்காளைள அப்படிதேய விட்டுவிடுகிறாது.
உடாலியக்காத்ளைதாச் சின்ன ராச யனப் நெப ருளைளக் நெகா ண்டு,
அதா வது மாருந்து மா த்திளைராகாளைளக் நெகா ண்டு காட்டுப்படுத்தா
ப ர்க்கிதேறா ம்.
நம் உடால் சீரா கா இயங்காக் கூடிய ஓர் அருளைமாய ன இயந்திராம்.
ளைசக்கிள் நெசயினில் அதிகா எண்நெணய் தேப ட்டா ல் நெசயின்
காழண்டுவிடும். அதேதாதேப ல்தா ன் நம் உடாலும். அதிகா மா த்திளைரா
எடுத்தா ல் ரிப்தேபர் ஆகிவிடும்.
இன்நென ரு உதா ராணம் நெச ல்தேறான். நம் உடால் கிச்சன் ‘சிங்க்’
மா திரி. தாண்ணீர் சுத்தாமா இருந்தா சீரா கா நெவளிதேயறும். ஆன
அதிகா அழுக்கு தேசர்ந்தா அளைடாத்துக்நெகா ள்ளும்.3Tதா ன்
அளைடாத்துக் நெகா ள்ளும் அழுக்கு!”
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டா க்டார் இந்தா வ ராம் இன்நென ரு தேகாள்வி. அப்ப , அம்மா
இருவருக்கும் நீரிழிவு இருந்தா ல் பிள்ளைளகாளுக்கும்
டாயபட்டீஸ் வந்துவிடுமா ?”
நல்லா தேகாள்வி. மாராபியலில் “Epigenetics‘ (எபிநெஜனடிக்ஸ்) என்று
நெச ல்லுவ ங்கா.”
அப்படின்ன ?”
கா லாங்கா லாமா மா றிவரும் சுற்றுச்சூழல், பழக்கா
வழக்காங்காள ல் நம் மாராபணுக்காளில் ஏதா வது மா ற்றாம்
ஏற்பட்டு, தாளைலாமுளைறா தாளைலாமுளைறாய காப் பிள்ளைள, தேபரான்,
தேபத்திகாளுக்கு மாராபுவழிய காப் பராவுகிறாதா என்றா ஆரா ச்சி.”
சுவ ராசியமா ன விஷயம். அப்ப நம் ஜீன்காள் மா றிவிடுமா ?”
ஜீன்காள், அதா வது மாராபணுக்காள் மா றுவதில்ளைலா.
மா றுவதாற்குப் பலா ஆயிராம் வருஷங்காள் ஆகும். ஆன ல் நம்
நெசல்லுக்குள் அதா வது உயிராணுக்காளுக்குள் மாராபணுக்காளைள
மா ற்றா சிலா சமா ச ராங்காள் இருக்கு. இதுதா ன் ‘எபிசெஜூனடிக்ஸ்’.
அப்ப நெச த்து பிள்ளைளக்கு என்பதுதேப லா அப்பன் புளைகாத்தாது,
குடித்தாது, காண்டாபடி ச ப்பிட்டாது, காவளைலாப்பட்டாது எல்லா ம்
எபிஜீன்காளின் வழிய காப் பிள்ளைளகாளுக்கும், தேபரான்,
தேபத்திகாளுக்கும் வந்து தேசர்கிறாது.”
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அதான ல்தா ன் நம் அப்ப அம்மா வுக்கு டாயபடீஸ் என்றா ல்
நமாக்கும் வருகிறாதா ?”
அப்படியில்லா. அப்ப நெசஞ்ச அதேதா தாப்ளைப பிள்ளைளயும்
நெசய்தா ல் சுலாபமா கா வரும். நெசய்ய தா வளைரா வரா து.
உதா ராணமா பத்து வருஷத்துக்கு முன்ன டி நா லா யிராம் நோபர்லா
ஒருத்தருக்கு டாயபடீஸ். இப்ப நா லு நோபருலா
ஒருத்தருக்கு ‘பிரிடாயபடீஸ்’ இல்லா டாயபடீஸ் இல்தேலான
உடால் பருமானுடான் இருக்கா ங்கா.”
அதா வது நம் உடால் ஒரு ஏ.தேகா.47 துப்ப க்கி மா திரி. எபிஜீன்காள்
தேதா ட்டா க்காள் மா திரி. ‘ரைலாப் ஸ்ரைடால்’ சரிய கா இல்ளைலா
என்றா ல் நம்ளைமா ந தேமா துப்ப க்கிய ல் சுட்டுக்நெகா ள்வதாற்குச்
சமாம்!”
நல்லா உதா ராணம். நெபற்தேறா ருக்கு டாயபடீஸ் என்றா ல் நமாக்கும்
வரும்னு அவசியமில்லா. டாயபடீஸ் தேவணுமா
தேவண்டா மா ன்னு ந மாதா ன் முடிவு பண்ணணும்.”
அப்ப ந மா ச ப்பிடாறா மாருந்து, மா த்திளைராங்கா நம்மா குழந்ளைதாகாள
ப திக்குமா ?”
நிச்சயம். இதில் என்ன நெகா டுளைமான பலா ராச யனக்
கா ப்புரிளைமா நெபற்றா நவீன மாருந்துகாள் நீரிழிவு எபிநெஜனிடிக்
தூண்டுதால்காளைளச் நெசய்யல்படுத்தா முடியும். டாயபடீஸ் மாட்டும்
இல்ளைலா, ஆட்தேடா இம் யூன் குளைறாப டுகாள், மாறாதி, அல்ளைசமார்,
புற்றுதேந ய் என்று ஒரு நெபரிய லிஸ்தேடா தேப டாலா ம்.”

RangaRakes

tamilnavarasam.com

தேகாட்காதேவ பயமா இருக்கு! நம் உடால் ஏன் குண்டா கிறாது?
உடால் பருமானுக்கும் டாயபடீஸு க் கும் என்ன சம்பந்தாம்?”
இருக்கு. அதிகா இன்சுலின் சுராப்பதா ல் ‘ரைப ஒன் செகட் ஒன்
ஆஃபர்’ மா திரி உடால் பருமான், ளைடாப்-2 டாயபடீஸ் நெராண்டும்
தேஜ டிய கா வரும். இந்தா தேஜ டிக்குப் நெபயர் –டாயபசிட்டி.”
தா த்தா அப்ப கா லாத்து காறுப்பு நெவள்ளைள குரூப்
ஃதேப ட்தேடா ளைவ காவனிச்ச உங்காளுக்தேகா புரியும். அதிலா
கிட்டாத்தாட்டா எல்லா ரும் ஒல்லிய இருப்ப ங்கா. இன்னிக்கு
ந லா ங்கிள ஸ் காலார் தேப ட்தேடா லா எட்டு தேபர் நிற்கா தேவண்டிய
இடாத்துலா ந லு பசங்காதா ன்.”
இது எப்ப டா க்டார் ஆராம்பிச்சது?”
இன்னிக்கு தேநத்ளைதாக்கு இல்லா, காடாந்தா இருவது
வருடாமா க உடால் பருமான் பராவிவருகிறாது. ஒபிசிட்டி என்பது
‘எபிடாமிக்’.”90லா 15% ஆகா இருந்தா உடால் பருமான்2010லா
40% என்று எகிறிடுத்து அநெமாரிக்கா லா.”
இந்திய லா…?”
ஒலிம்பிக்ஸ் மா திரி மூண வது இடாத்துலா இருக்கு. 1980 முதல்
2013 வரைரா 50 பர்செசன்ட் குண்டா யிட்டா ங்கா; நம்மா
நெசன்ளைனயிலா 70 பர்செசன்ட்டுன்னு புள்ளிவிவராம் நெச ல்லுது.”
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ஆன இப்ப நிளைறாய தேபர் வ க்கிங் தேப றா ங்காதேள?”
பனகால் பூங்கா லா காட்சி ஊர்வலாம் மா திரி ச ளைரா ச ளைராய ய்
நடாந்தா உடால் இளைளக்கா து. நடாந்தா ஒல்லிய காலா ம் என்பது
ஒருவிதாமா ன மூடா நம்பிக்ளைகா.”
ஆச்சர்யமா இருக்கு. அப்ப உடாற்பயிற்சி தேதாளைவதேய
இல்ளைலாய ?”
நன்ளைமாகாள் இருக்கு. ஆன அதான ல்தா ன் உடால் இளைளக்கும்
என்பது காட்டுக்காளைதா. இங்கிலா ந்ளைதா எடுத்துக்கிட்டா 1997
முதல் 2008 வரைரா உடாற்பயிற்சி 32 சதவிகிதம்அதிகாமா ச்சு.
கூடாதேவ உடால் பருமானும் 10 சதவிகிதம் கூடியது.
இங்கிலா ந்துலா மாட்டுமில்ளைலா, அநெமாரிக்காவில் 20
பர்செசன்ட் உயர்ந்தாது. மாத்தா ந டுகாளிலும் இதேதா நிளைலாளைமாதா ன்.
மாக்காதேள டா ஒதேரா குறிக்தேகா ள் உடாம்ளைபக் குளைறாச்சு
ஒல்லிய வதுதா ன். இன்நென ரு விஷயம், நெநதார்லா ந்து,
இத்தா லியிலா உடாற்பயிற்சி நெசயறாவங்கா காம்மி. அங்தேகா
ஒபிசிட்டியும் குளைறாவு. அதான லா எக்ஸுர்ளைசஸு க்கும் உடால்
பருமானுக்கும் எந்தா சம்பந்தாமும் இல்ளைலா.”
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ஆன இன்றும் பூரி மாச ல் மா திரி, உடாற்பயிற்சியும்
டாயட்ளைடாயும்தா தேன பரிந்துளைராக்கிறா ங்கா?”
நெயஸ். உடாற்பயிற்சி நல்லாதுதா ன். பல் தேதாய்ப்பது மா திரி. ஆன
முன்ன நெச ன்ன மா திரி உடாம்ளைப குளைறாக்காப் பயன்படா து.
இப்ப இருக்கிறா சிலா டா க்டார்காதேள குண்டா இருக்கா ங்கா.”
நம்மா ஊருக்கு என்னதா ன் ஆச்சு’ அது தேப லா உடால்
பருமானுக்கு எதுதா ன் பிராச்ளைன டா க்டார்?”
கடாந்த 20 வருஷத்தில் என்ன என்ன மா றுதால்காள்? தேய சிச்சுப்
ப ருங்கா. அடிக்காடி இளைடாநெவளி இல்லா மா விதாவிதாமா வ யில்
ஏதா வது தேப ட்டுக்நெகா ண்தேடா இருக்தேகா ம். ந மா ச ப்பிடும்
ச ப்ப ட்டில்தா ன் கா ர்பதேராட் காம்நெபனிங்கா லா பம்
ப ர்க்குறா ங்கா.”
விவராமா நெச ல்லுங்கா டா க்டார்?”
பிதேராக்ஃப ஸ்ட் என்றா கா ளைலா
உணளைவ எட்டாரைராக்குள்ள ச ப்பிடா ட்டி நெதாய்வ குத்தாம்
தேப லா கி நெரா ம்ப ந ள் ஆச்சு. தேகால்சியம் கிளைடாக்கா குழந்ளைதா
தேப லா நிளைறாய ப ல் குடிக்கா ளைவக்கிறா ங்கா. ‘நோலா -நோகலாரி’,
‘நோலா -ஃநோபட்’, ‘0%’ , ‘டாயட்’ நெகா ட்ளைடா
எழுத்துகாளைளக்நெகா ண்டு மூளைளச் சலாளைவ நெசஞ்சுட்டா ங்கா.
சின்னப் பசங்காள ‘நீ சூப்பர் தேமான் மா திரி ஆகாலா ம்’ன்னு காலார்
காலாரா குடிக்காளைவக்கிறா ங்கா.”
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காநெராக்ட் டா க்டார், இப்ப ந மா காளைடாயிலா வ ங்கிச் ச ப்பிடாறா பலா
ப க்நெகாட் தின்பண்டாங்கா நம் தா த்தா , ப ட்டி
தேகாள்விப்படா தாது!”

கூடாதேவ நீண்டா ந ள் ‘செஷல்ப் ரைலாஃரைப’ கூட்டா, சுத்திகாரிக்கா,
பதாப்படுத்தா வ யில் நுளைழய தா எளைதா எளைதாதேய தேசர்க்காறா ங்கா.”
இதான லாதா ன் இன்னிக்கு வீட்டுக்கு ஒருத்தார் அநெமாரிக்கா லா
இருக்கா மா திரி வீட்டுக்கு ஒருத்தர் டாயபட்டிக். 80% டாயபடீஸ்
உள்ளவங்கா குண்டா வும் இருக்கா ங்கா.”
ஏழு வின டிக்கு ஒருத்தார் டாயபட்டீஸ்ன லா இறாக்கிறா ங்கா.
உயிர் இழப்புக்குக் கா ராணம்? துப்ப க்கிய லா தா தேன சுட்டுக்
நெகா ள்கிறா ர்!”
ஒரு புஸ்தாகாத்திலா படிச்தேசன் மானுஷங்கா மாட்டும்தா ன்
குண்டா குறா ங்கா, மிருகாங்காள் நெவயிட்தேப டுவதில்ளைலா என்று.”
உண்ளைமாதா ன். நெப துவ கா ய ளைன, ந ய், மா டு, தேகா ழி என்று
எதுவும் நெவயிட் தேப டா து. ஆன ல் வீட்டிலா அல்லாது
பண்ளைணயில் இருந்தா குண்டா கி விடும். இயற்ளைகா உணளைவ
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அதாற்குக் நெகா டுக்கா மா, ந ம் ச ப்பிடுவதுதேப லா அவற்றுக்கும்
ச ப்பிடாக் நெகா டுப்பதா ல்தா ன்.”
கா ட்டு ய ளைன, காடாலில் திமிங்கிலாம் எல்லா ம் ஒரு
ந ளைளக்கு 50 கிநோலா ச ப்பிட்டும் நெவயிட் தேப டுவதில்ளைலா.
அதான் குட்டிகாளும் அப்படிதேய. ஆன நம் குழந்ளைதாங்கா இன்று
குண்டா காதேவ பிறாக்கிறாது. ஏன் டா க்டார்?”
நம்மா ச ப்ப டு மூலாம் ஏற்படும் ஹா ர்நோமா ன்
இன்நோபலான்ஸ்த ன். இன்நென ரு விஷயம். வீட்டு எலிளையவிடா
ஆரா ய்ச்சிக்கூடாத்திலா உள்ள எலிங்கா குண்டா கா இருக்கும்.
அவற்றுக்கும் நமாக்கு வராக்கூடிய எல்லா தேந ய்காளும்,
டாயபடீஸ் உட்படா வருகிறாது.”
எதான ல் குண்டா கிறாது?”
பலா கா ராணங்காள் உண்டு. முக்கியமா ஆரா ய்ச்சிக்கு உட்பட்டா
பிரா ணிகாள் குண்டா வதாற்கு ஹா ர்தேமா ன்காள் ஏற்றாத்தா ழ்வு
மாற்றும் வளர்சிளைதா மா ற்றாம் தா ன் கா ராணம்.
1930 முதல் 1960 வரைரா ஆரா ய்ச்சிக் கூடாத்திலா எலிகாளைள
குண்டா க்குவதாற்கு ளைஹாப்தேப த்தா லாமாஸ் (Hypothalamus)என்றா
மூளைள அடிப்பகுதியிலா சி ன்ன ஊசிளையக் குத்திளைவக்கும்
முளைறாளையக் காளைடாப்பிடிச்ச ங்கா. ஹா ர்தேமா ன்காள் உற்பத்திளையக்
காட்டுப்படுத்தும் இடாம் அதுதா ன்.”
குண்டா கா இருப்பதான லா நிளைறாய ச ப்பிடுறா ங்காள ? இல்லா
நிளைறாய ச ப்பிட்டு அதான லா குண்டா கிறா ங்காள ?”
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டாயபடீஸ், உடால் பருமான் இராண்டுக்கும் இன்சுலின் என்றா
ஹா ர்தேமா ன்தா ன் முக்கிய கா ராணம். அளைதா அடுத்தா வ ராம்
விரிவ காப் ப ர்க்காலா ம்.”

டா க்டார் தேப ன வ ராம் ‘குண்டா கா இருப்பதான லா நிளைறாய
ச ப்பிடுறா ங்காள ? இல்லா நிளைறாய ச ப்பிட்டு அதான லா
குண்டா கிறா ங்காள ?’ என்றா தேகாள்வியுடான் முடித்திருந்தேதா ம்.”
இந்தாக் தேகாள்விக்கு முன்ன டி வீட்டுலா இரும்பு ஜன்னல் காம்பி,
ளைகாப்பிடி எல்லா ம் துருப்பிடிச்சிருப்பளைதாப்
ப ர்த்திருக்கீங்காள ?”
ப ர்த்திருக்கிதேறான். திருவல்லிக்தேகாணியில் ‘எவர்சில்வர்’
ப த்திராம் கூடா துருப்பிடிக்கும்.”
ஓ. அப்படிய ? காவனிச்சீங்கான உடாதேன துருப்பிடிக்கா து;
நெகா ஞ்ச ந ள் ஆகும்.”
ஆமா ம். துருப்பிடிக்கா நெகா ஞ்ச ந ள் ஏன் சிலா மா சங்காள் கூடா
ஆகும். நெதா டார்ந்து ஈராப்பதாம் இருந்து நெகா ண்தேடா இருந்தா ல்
படிப்படிய காத் துருப்பிடிக்கும்.”
எக்ஸு ட்லி. துருப்பிடிப்பதாற்குக் நெகா ஞ்ச கா லா அவகா சம்
தேவணும்… ஈராப்பதாம், உதேலா காத்தின் தான்ளைமா என்று நிளைறாய
விஷயங்காள் இருக்கு. உடால் பருமானும் அதேதா மா திரிதா ன்.
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ய ளைராய வது குண்டா க்கா தேவண்டும் என்றா ல் சுலாபமா ன வழி
இருக்கு நெதாரியுமா ?”
நெதாரிய தேதா.”
நெதா டார்ந்து இன்சுலின் எடுத்துக்நெகா ள்ளச் நெச ல்லாணும்.
சிம்பிள். நீங்கா என்ன தா ன் மான உறுதிதேய டா, ச ப்ப ட்ளைடாக்
காட்டுப்படுத்தி, உடாற்பயிற்சி நெசஞ்ச லும் நீங்கா குண்டா வது
நிச்சயம்.”
அடா எப்படி டா க்டார்?”
இன்சுலின் ஒரு ஹா ர்தேமா ன். அதான லா முதால்லா ஹா ர்தேமா ன்
எப்படி தேவளைலா நெசய்யும்னு நெதாரிஞ்சுக்தேகா ங்கா. ஹா ர்தேமா ன்
என்பளைவ மூலாக்கூறுகாள் (molecules). நம் உடாம்புலா இருக்கும்
நெசல்காளுக்குச் நெசய்தி அனுப்புகிறாது.”
நெரா ம்ப நெடாக்னிகாலா இருக்தேகா!”
சிம்பிள். நீங்கா ஒரு குதேலா ப்ஜ மூன் ச ப்பிட்டா உடாதேன
சர்க்காளைரா உங்கா ராத்தாத்தில் காலாக்கிறாது. உடாதேன உங்கா உடாலில்
இன்சுலின் சுராக்கா நெசய்தி அனுப்புகிறாது. ஏன் நெதாரியுமா ?”
நம் ராத்தாத்தில் இருக்கும் குளுக்தேகா ளைஸு எனர்ஜிய கா, சக்திய கா
உபதேய கிக்கா.”
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ஆமா ம். ச ப்பிட்டாதும் என்ன நடாக்கிறாது? நம் வயிறு,
சிறுகுடாலில் ச ப்ப டு உளைடாக்காப்படுகிறாது. ச ப்ப ட்ளைடா
மூன்று வளைகாய காப் பிரிக்காலா ம்.
1. கா ர்தேப ளைஹாட்தேராட் அதா வது மா வுச்சத்து,
2. ப்தேரா ட்டின் என்னும் புராதாம்;
3. ஃதேபட் என்னும் நெகா ழுப்பு.
புராதாங்காள் ‘அமிதேன ’ அமிலாமா கா உளைடாக்காப்படுகிறாது.
நெகா ழுப்பு நெகா ழுப்பு அமிலாங்காள கா உளைடாக்காப்படுகிறாது.”
கா ர்தேப ளைஹாட்தேராட் என்ன ஆகிறாது?”
நெச ல்தேறான்… சர்க்காளைரா, கா ர்தேப ளைஹாட்தேராட் இராண்டும்
குளுக்தேகா ஸு கா மா றி ராத்தாத்தில் காலாக்கும். கிட்டாத்தாட்டா நம்
உடாலில் இருக்கும் எல்லா நெசல்காளும் இந்தா குளுக்தேகா ளைஸு
உபதேய கிச்சுக்காலா ம். குளுக்தேகா ஸ் அளவு ராத்தாத்தில்
அதிகாரிக்கும் தேப து, ‘இன்கிரிட்டின்’ (incretin)என்றா
இன்நென ரு ஹா ர்தேமா ளைன சுராக்காச் நெசய்யுது.”
இது எதுக்கு?”
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இன்கிரிட்டின் ராத்தாத்தில் காலாந்து,
காளைணயத்ளைதா(Pancreas)அளைடாந்து, பீட்டா நெசல்காளைளத் தூண்டி
இன்சுலிளைன சுராக்காச் நெசய்யத்தா ன்.”
ஆச்சர்யமா கா இருக்தேகா!”
இப்ப உங்காளுக்கு ஒரு தேகாள்வி. நம் உடாம்புலா எவ்வளவு ராத்தாம்
இருக்கு?”
சுமா ர் ஐந்து லிட்டார்?”
ஆமா ம். ஐந்து லிட்டார் ராத்தாத்துலா எவ்வளவு சர்க்காளைரா
இருக்காலா ம் நெதாரியுமா ?”
நெதாரியளைலாதேய…”
ஒரு டீஸ்பூன் அளவு தா ன். அதா வது ந லு கிரா ம்.”
அதுக்கு தேமாதேலா இருந்தா என்ன ஆகும் ?”
அதிகாமா இருந்தா நெகாடுதால். முன்பு நெச ன்ன 3T – ‘Excess Sugar
is Toxic’. அந்தா அதிகாமா ன சர்க்காளைராளையக் குளைறாக்காத்தா ன்
இன்சுலின் சுராக்குது”ஒரு டாவுட் – சர்க்காளைரா, கா ர்ப் எல்லா ம்
குளுக்தேகா ஸு கா மா றுகிறாதா ?”
ஆமா ம், சர்க்காளைரா, கா ர்ப் இராண்டுதேமா உடாலுக்குள் தேப ன ல்
குளுக்தேகா ஸ் தா ன்.”
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குளுக்தேகா ஸ் என்ன ஆகுது?”
நம் உடாலுக்குத் தேதாளைவய ன சக்திய ய் பயன்படுது.
எக்ஸ்ட்ரா வ இருப்பது கிளைளதேகா நெஜன கா (தேசமிக்காப்படும்
சர்க்காளைராயின் வடிவம்) தேசமிக்காப்படுது.”
இது எங்தேகா நடாக்கிறாது?”
கால்லீரால் (liver) மாற்றும் தாளைசகாளில் (muscle). ஆன அங்தேகா
அதிகாம் தேசமிக்கா முடிய து. பலூன் மா திரி நெரா ம்ப ஊதா
முடிய து.”
தேமாலும் அதிகாப்படிய ய் இருந்தா ?”
உங்காளுக்கு நீரிழிவு என்று அர்த்தாம். நீங்கா எடுத்துக்நெகா ள்ளும்
மாருந்து(மா த்திளைரா அல்லாது இன்சுலின்) அதிகா இன்சுலிளைன
சுராக்காச் நெசய்யுது. அந்தா எக்ஸ்ட்ரா சர்க்காளைராளையக் நெகா ழுப்ப ய்
மா த்துது. அதான லா தா ன் நீங்கா குண்டா காறீங்கா.”
அடா காடாவுதேள.”
நம் நெசல்காளுக்குள் குளுக்தேகா ஸ் எப்படிப் தேப குதுன்னு
நெச ல்தேறான்.”
நெச ல்லுங்கா.”
‘நெசல்’ளைலா ஒரு ரூம் தேப லா காற்பளைன பண்ணிக்தேகா ங்கா.
நெசல்சுவரில் ‘இன்சுலின் ரிநெசப்டார்’ (insulin receptor) என்னும்
பூட்டு உள்ளது. பூட்டியிருக்கும் அந்தா ரூளைமாதிறாக்கும் மாந்திராச்
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ச விதா ன் இன்சுலின். அந்தாப் பூட்ளைடாத் திறாந்து குளுக்தேகா ளைஸு
நெசல்லுக்குள் நுளைழக்கா தேவண்டும். அதுதா ன் உடாலுக்கு
சக்திய கா மா றுகிறாது. உங்காளைள ஓடா, நடாக்கா, தேபச, தேய சிக்கா,
காணக்குப் தேப டா ளைவக்குது. இப்ப ஒரு ந லா ங்கிள ஸ்
காணக்கு.”
தேகாளுங்கா.”
நீங்கா ச ப்பிட்டா உணவுலா இருபது குளுக்தேகா ஸ் மூலாக்கூறு
இருக்குனு நெவச்சுப்தேப ம். அதிலிருந்து பத்து நெசல்காளுக்கு
இராண்டு குளுக்தேகா ஸ் அனுப்பணும். ஒரு இன்சுலின் ச வி
இராண்டு குளுக்தேகா ளைஸு அனுப்ப முடியும் என்று
ளைவத்துக்நெகா ண்டா ல் நம் உடால் எவ்வளவு ச வி தாய ரிக்கா
தேவண்டும்?”
பத்து.”
ஆமா ம். ச வி சரிய தேவளைலா நெசய்யதேலான ? அது தா ன்
பிராச்ளைன. பத்து ச விய லா பத்து குளுக்தேகா ளைஸுத் தா ன் உள்தேள
அனுப்ப முடியுது நெவச்சுக்தேகா ங்கா. அப்ப மீதாம் இருக்கும் பத்து
குளுக்தேகா ளைஸு எப்படி அனுப்புவது ?”
தேமாலும் பத்து ச வி தாய ரிக்காணும்.”
ஆமா ம். இங்தேகா ச வி தா ன் இன்சுலின். தேமாலும் தேமாலும் ச வி
ஜ ஸ்திய கி பூட்ளைடாத் திறாந்துநெகா ண்தேடா இருந்தா பூட்டு
ரிப்தேபரா கி தேமாலும் தேமாலும் இன்சுலின் சுராந்து அதுதேவ
இன்சுலின் எதிர்ப்புக்குக் கா ராணமா கிறாது (Insulin Resistance).”
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அது ஏன் டா க்டார்?”
இப்ப தேப னவ ராம் ய த்திளைரா தேப யிட்டு வந்தீங்கா. அதிலா
குழந்ளைதாகாளும் வந்தா ங்காள ?”
ளைகாக்குழந்ளைதாளையக் கூடா அளைழச்சுட்டு வந்தா ங்கா.”
குழந்ளைதாகாள் சத்தாம், அமார்க்காளத்துக்கு நடுவிலும்
தூங்கியிருக்குதேமா?”
ஆமா ம். ந ன் கூடா ஆச்சர்யப்பட்தேடான். எப்படி அவ்வளவு
சத்தாத்துக்கு நடுவுலா தூங்கா முடியுதுன்னு.”
இளைதாதேய நீங்கா ராயில்தேவ ஸ்தேடாஷனில், பஸ் ஸ்டா ண்ட்,
திதேயட்டார்லா ப ர்த்திருப்பீங்கா. ஆன ல் அதேதா குழந்ளைதா வீட்டுலா
தூங்கும்தேப து ‘க்ரீச்’ன்னு காதாவு மூடுறா சின்னச் சத்தாம்
தேகாட்டா கூடா குழந்ளைதா எழுந்துடும்.”
அடா ஆமா ம்… இது ஏன் ?”
ராயில்தேவ ஸ்தேடாஷனில் தூங்கும் குழந்ளைதா சத்தாத்துக்குத்
தான்ளைனப் பழக்கிக்நெகா ண்டுவிட்டாது. சரிய காச்
நெச ல்லாணும்ன சத்தாத்ளைதா எதிர்க்கா, புறாக்காணிக்கா
காற்றுக்நெகா ண்டுவிட்டாது.”
ஆச்சர்யமா கா இருக்கு. அப்ப நம்மா தா லா ட்டு ப ட்டு கூடா
அதுக்குச் சத்தாமா டா க்டார்?”
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ஆமா ன்னு நெச ன்ன அம்மா க்காள் சண்ளைடாக்கு வந்துடுவ ங்கா.
இதுதேப லா பலா விஷயங்காளில் எதிர்ப்பு உணர்வு ஏற்படுது.”
உதா ராணம்?”

நிளைறாய இருக்கு… ஆன ல் நம் உடாலில் எப்படி எதிர்ப்பு
உணர்வு ஏற்படுது? உடாம்புலா ஏதா வது ஒரு மா ற்றாம் ஏற்பட்டா
அளைதா எதிர்நெகா ள்ள அதுக்கு தேநர் எதிரா காச் நெசய்யல்பட்டு
பளைழய நிளைலாக்குத் திரும்ப முயற்சி நெசய்யுது. குளிர்கா லாத்துலா
அளைதா எதிர்நெகா ள்ள நம் உடால் தான்ளைனத் தா தேன
சூடா க்கிக்நெகா ள்கிறாது. நெவயில் கா லாத்துலா?”
தேவர்த்துக்நெகா ட்டி தான்ளைனத் தா தேன கூலா க்கிக்நெகா ள்கிறாது.”
எக்ஸு ட்லி. ஆகா சூழ்நிளைலாக்தேகாற்ப உடாம்பு அட்ஜஸ்ட் (adapt)
நெசஞ்சுக்கிறாது. அதான ல்தா ன் ந ம் இன்னும் உயிதேரா டு
இருக்தேகா ம். இப்ப இன்சுலின் நெராசிஸ்நெடான்ஸ் அல்லாது
இன்சுலின் எதிர்ப்புக்கு வராலா ம். இன்சுலின் எதிர்ப்பு நம்
உடாலுக்குத் தேதாளைவய ?”
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இன்சுலின் ராத்தாத்தில் இருக்கும் குளுதேகா ளைஸு குளைறாச்சு அது
நெரா ம்ப குளைறாச்ச உடாதேன ‘நோலா சுகர்’ ஆகிடும். அதுன லா
இன்சுலின் எதிர்ப்பு தேதாளைவ. சரிய ?”
காநெராக்ட். ஆன அதிகா இன்சுலின் எதிர்ப்பு அளவுக்கு
அதிகாமா ன தா ன் பிராச்ளைனதேய.”
இது எப்படி டா க்டார்?”
இது இன்சுலினுக்கு மாட்டுமில்லா, ந ம் நெதா டார்ந்து
ஆன்ட்டிபய ட்டிக் எடுத்தா லும் இதேதா பிராச்ளைனதா ன். அதா வது
ஆன்ட்டிபய ட்டிக் எதிர்ப்பு உண்டா கி ஆன்ட்டிபய ட்டிக்
தேவளைலா நெசய்ய மால் தேவறு ஆன்ட்டிபய ட்டிக் அல்லாது அதிகா
தேடா தேஸுஜ் எடுத்துக் நெகா ள்கிதேறா ம்.”
உங்காளுக்கு சின்ன வயசுலா தாட்டாம்ளைமா (measles) வந்திருக்கா ?”
வந்திருக்கு.”
இனிதேமா உங்கா வ ழ்ந ளில் உங்காளுக்கு தாட்டாம்ளைமா வரா து.”
ஏன்?”

உங்களுக்கு சின்ன வயசுலா தட்டாம்ரைமா வந்திருக்க ?”
வந்திருக்கு.”
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இனிநோமா உங்க வ ழ்நா ளில் உங்களுக்கு தட்டாம்ரைமா வரா து.”
ஏன்?”
ஏன்ன , தாட்டாம்ளைமா ஒருவிதாமா ன ளைவராஸ். அது வந்தா அளைதா
எதிர்க்கும் சக்தி நம்மா உடாம்புலா வருது. அதான லாதா ன் அது
திரும்பவரா து. வந்தா லும் அளைதா நம் உடால் எதிர்த்துவிடும்.
இன்நென ரு உதா ராணம், குடிகா ராங்காளைளப் ப ருங்கா. முதாலில்
நெகா ஞ்சமா கா ஆராம்பிப்ப ங்கா, அதாற்கு உடால் எதிர்ப்பு
நெதாரிவிக்கும். இந்தா எதிர்ப்புன லா நெகா ஞ்ச ந ளில்
குடிச்ச தேப ளைதா ஏறா து. உடாதேன அவர்காள் அதிகாமா காக்
குடிப்ப ங்கா. உடால் தேமாலும் எதிர்ப்பு நெதாரிவிக்கும். இன்னும்
அதிகாமா காக் குடித்து, குடியின் எல்ளைலாக்தேகா தேப ய்விடுவ ர்காள்.
இன்சுலின் எதிர்ப்பும் இதேதா தேப ல்தா ன்.”
அதிகா இன்சுலின ல் இன்சுலின் எதிர்ப்பு உண்டா கிறாதா ?
அல்லாது இன்சுலின் எதிர்ப்ப ல் அதிகா இன்சுலின் சுராக்கிறாதா ?”
இந்தாக் தேகாள்வி, தேகா ழியிலிருந்து முட்ளைடாய ,
முட்ளைடாயிலிருந்து தேகா ழிய ? என்பது தேப லா. ஒரு விதாமா ன
ஆபத்தா ன சுழற்சி. ‘விஷியஸ் ரைசக்கிள்’ என்ப ர்காள்.”
இதுக்கும் நா ம் குண்டா வதற்கும் என்ன க ராணம் டா க்டார்?”
இன்நென ரு ஹா ர்தேமா ன்பத்திநெச ல்தேறான். அதுக்குப் நெபயர்
நெலாப்டின்.”
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செலாப்டின ?”
ஆமா ம். 1890ல் இளைதாக் காண்டுபிடிச்ச ங்கா.
சின்ன ளைபயன் ஒருத்தான் திடீர்னு குண்டா ன ன்.
என்னன்னுநெச திச்சுப் ப ர்க்கும்தேப து மூளைளயின்
ளைஹாப்தேப தாலா மாஸ் (hypothalamus) என்றா பகுதியிலா தேசதாம்.
அதான ல் ஒபிசிட்டி, ஹா ர்தேமா ன் தேகா ள றுன்னு
காண்டுபிடிச்ச ங்கா. ளைஹாப்தேப தாலா மாஸ் பகுதியிலா இருக்கும்
நியூரா ன்காளுக்கும் நம் உடால் எளைடாக்கும் ஏதேதா சம்பந்தாம்
இருக்குன்னு யூகிச்ச ங்கா.”
அப்பத ன் செலாப்டின் கண்டுபிடிச்ச ங்கள ?”
இல்ளைலா. 1994ல் த ன் நெலாப்டிளைனக் காண்டுபிடிச்ச ங்கா.
நெலாப்டின் என்றா ல் கிதேராக்காத்தில் ஒல்லி. நெலாப்ட்டின்
நெகா ழுப்பு நெசல்காள் உற்பத்தி நெசய்து உடாலுக்கு ஒரு சிக்னல்
நெகா டுக்குது.”
என்ன சிக்னல்?”
தேப தும், இதுக்கு தேமாதேலா ச ப்பிடா தேதா என்று! ஒரு கா ல் கிதேலா
ளைமாசூர்ப்ப ளைகா சின்னப் ளைபயனிடாம் நெகா டுத்தா ல், ஒண்ணு
இல்லா நெராண்டுக்கு தேமாலா ச ப்பிடாமா ட்டா ன். திகாட்டிவிடும்.
ஆன ல் நீரிழிவு உள்ளவர், ரா த்திரி ய ருக்கும் நெதாரிய மா
ஒன்றில் ஆராம்பித்து, ஒன்ளைறா மாட்டும் மீதாம் ளைவப்ப ர்.”
ஆமா ம் டா க்டார். ந ன்கூடா முன்பு…”
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இது உங்கா பிராச்ளைன மாட்டும் இல்ளைலா, பலாருக்கும் இருக்கு.
உங்கா மூளைளயில் ளைஹாப்தேப தாலா மாஸ் (hypothalamus) பகுதிக்கு
நெலாப்டின் சிக்னல் தேவளைலா நெசய்யவில்ளைலா. அதான லா
ச ப்பிட்டுக்நெகா ண்தேடா இருப்தேப ம். மூக்கு வழிய கா நெவளிதேய
வரும்வளைரா!”
ஆன ல் ஏன் செலாப்டின் நோவரைலா செசய்யவில்ரைலா?”
அதிகா இன்சுலின ல்தா ன்!”
விளக்கமுடியுமா டா க்டார்?”
அதிகா இன்சுலின் நெலாப்டின் ஓட்டாத்ளைதாத் தாளைடா நெசய்யுது.
‘ச ப்பிட்டாது தேப தும்’ என்றா சிக்னல் மூளைளக்கு எட்டா து.
இதான ல் தேமாலும் அதிகா நெலாப்டின் உற்பத்தி ஆகும். தேமாலும்
தேமாலும் அதிகா நெலாப்டின் உற்பத்திய ன ல்? இப்ப உங்காளுக்தேகா
நெதாரிந்திருக்கும்.
அடுத்து என்ன நாடாக்கும்?”
நெலாப்டின் நெராஸிஸ்டான்ஸ்.”
சரிய நெச ன்னீங்கா. மூளைளயில் இன்நென ரு பகுதியும் இருக்கு
நியூக்ளியஸ் அகும்நெபன்ஸ் (nucleus accumbens). இங்தேகாதா ன்
நமாக்குத் திருப்தி, இன்பம் எல்லா ம் ஏற்படுது (it is our reward
centre) ஒரு ளைமாசூர்ப்ப கு ச ப்பிட்டா பின் நமாக்கு ஏற்படும்
திருப்தி, ஆனந்தாம்.
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‘feel good‘ என்ப ர்காள், அது இங்தேகாதா ன் நடாக்குது. நெலாப்டின்
தேவளைலா நெசய்ய தாதேப து ஒரு ளைமாசூர்ப்ப கு ஆனந்தாத்ளைதாக்
நெகா டுக்கா மால், நெதா டார்ந்து ச ப்பிட்டு டாப்ப கா லிய கும்வளைரா
ச ப்பிட்டுக்நெகா ண்தேடா இருக்கா ளைவக்கிறாது.”
குடித்துக்நெகா ண்தேடா இருக்கும் குடிகா ரான் தேப லாத்தா தேன
டா க்டார்?”
ஆமா ம். அதிகா இன்சுலின ல் நெலாப்டின் தேவளைலா தாளைடாபட்டு,
தேமாலும் உங்காளுக்குப் பசிக்குது. ஜ ஸ்தி ச ப்பிட்டு இன்னும்
ஜ ஸ்தி இன்சுலின் சுராக்கிறாது. இன்சுலின் எதிர்ப்பு கூடுகிறாது.
அளைதாச் சரிநெசய்ய தேமாலும் இன்சுலின் எடுத்துக்நெகா ள்கிறீர்காள்.
தேமாலும் தேமாலும் ச ப்பிட்டு, தேமாலும் நெகா ழுப்ளைப தேசகாரித்து
நீங்காள் குண்டா காறீங்கா. முதால் தேகாள்விக்கு பதில் ”We do not get
fat because we overeat. We overeat because we get fat!”
என்கிறா ர் Gary Taubes.”
தாளைலா சுத்துகிறாது டா க்டார். சர்க்காளைராளையவிடா இன்சுலின்தா ன்
நெபரிய பிராச்ளைன தேப லா.”
ஆமா ம். ஆராம்பத்துலா அதிகா ஈராப்பதாம் இருந்து நெகா ண்தேடா
இருந்தா ல் துருப்பிடிப்பது மா திரிதா ன். அதிகா இன்சுலின்
இருந்துநெகா ண்தேடா இருந்தா ல் இன்சுலின் எதிர்ப்பு உண்டா கி,
இதாயம், கிட்னி, காண், கா து என்று எல்லா ம் ரிப்தேபர் ஆகுது.
அதான ல்தா ன் நீரிழிவு உள்ளவர்காளுக்கு எல்லா உறுப்புகாளும்
டா தேமாஜ் ஆகுது.
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இளைதாப் பற்றி டா க்டார் தேஜ சப் கிரா ஃப்ட் (Dr Joseph
Kraft) 1976ல் ஒரு சுவ ராஸ்யமா ன ஆய்வு நெசஞ்ச ர்
அவர். 1976ல் பதின லா யிராம் நோபரைரா நீரிழிவு உள்ளவர்காள்,
நீரிழிவு இல்லா தாவர்காள் என்று இராண்டு குழுக்காள காப்
பிரித்தா ர். அவர்காளுக்கு OGTT நெடாஸ்ட் நெசய்தா ர்.”
”OGTT செடாஸ்டுன்ன என்ன டா க்டார்?”
‘ஓரால் குளுக்தேகா ஸ் டா லாரான்ஸ் நெடாஸ்ட்.’ அதா வது நெவறும்
வயிற்றில் குளுக்தேகா ஸ் நெகா டுத்து அதாற்கு உங்கா உடாம்பு
இராண்டு மாணி தேநராத்திலா எப்படி ரிய க்ட் நெசய்யுதுன்னு
ப ர்ப்பது.”
பரிதேச தாளைனயிலா நீரிழிவுக்கா ரார்காளுக்கு, அதிகா சர்க்காளைரா
இருந்திருக்கா தேவண்டுதேமா.”
ஆமா ம். எதிர்ப ர்த்தா மா திரிதேய நீரிழிவு உள்ளவங்காளுக்கு
ராத்தாத்துலா சர்க்காளைரா அதிகாமா இருந்தாது. டா க்டார் கிரா ஃப்ட்
புத்திச லித்தானமா கா இன்நென ரு பரிதேச தாளைனளையயும் கூடாதேவ
நெசஞ்ச ர். சர்க்காளைராயின் அளவுடான் இன்சுலின் அளளைவயும்
தேசர்த்து எடுத்தா ர். நீரிழிவு உள்ளவங்காளுக்கு சர்க்காளைரா,
இன்சுலின் இராண்டும் அதிகாமா இருந்தாது.”
இதில் ஆச்சர்யம் எதுவும் இல்ரைலாநோய?”
ஆச்சர்யம் நீரிழிவு இல்ளைலா என்று நிளைனத்துக்
நெகா ண்டாவர்காளுக்குத்தா ன்!”
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நீரிழிவு இல்லா தாவங்காளுக்கு ராத்தாத்துலா சர்க்காளைரா அளவு சரிய
இருந்திருக்குதேமா?”
சர்க்காளைரா அளவு சரிய இருந்தாது. ஆன இன்சுலின் அளவு
மூணுலா இராண்டு பங்கு அதா வது 75 சதவிகிதம்
நோபருக்கு அதிகாமா இருந்தாது. இவங்காளுக்கு நிச்சயம்
பிற்கா லாத்திலா உடால் ப திப்பு இருக்கும். இதாயம், கிட்னி,
குறிப்ப கா நீரிழிவ லா ப திக்காப்படுவ ங்கான்னு காணிச்ச ர்.”
என்ன நாடாந்தது?”
அவர் காணிச்சது மா திரிதேய நடாந்தாது. டா க்டார் கிரா ஃப்ட்
ஆரா ச்சிக் குறிப்புகாளைளப் ப ருங்கா” என்று வளைராபடாத்ளைதாக்
கா ண்பித்து விளக்கின ர் டா க்டார்:
பச்ளைசயில் இருப்பவர்காள் (1) :
குளுக்தேகா ஸ் ச ப்பிட்டாபின் இன்சுலின் நிளைலா உயர்கிறாது.
ஆன ல் சுமா ர் மூன்று மாணி தேநராத்தில் மீண்டும் குளைறாந்து
விடுகிறாது. இவர்காள் ஒன்றும் பிராச்ளைன இல்லா தா ‘நா ர்மால்’
மாக்காள்.

மாஞ்சள் (2) குளுக்தேகா ஸ் ச ப்பிட்டா பிறாகு அதான் சுளைமாளைய
(Load) எதிர்நெகா ள்ளும் வளைகாயில், இங்தேகாயும் இன்சுலின்
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நிளைலா விளைராவில் உயர்கிறாது. தேமாதேலா நெச ன்ன ‘ந ர்மால்’
நபர்காளைளக் கா ட்டிலும் அதிகாமா கா உயர்ந்து, கீதேழ
இறாங்கிவரா 4-5 மாணி நோநாராம்ஆகிறாது.”
இதுதா தேன டா க்டார் ளைஹாபர் இன்சுலினிமிய
(hyperinsulinemia).”
ஆமா ம்.”
ஆராஞ்சு(3), சிவப்பு (4) நிறாங்காளில் இருப்பவர்காளைளப் ப ருங்கா.
அவங்காளுக்கு இன்சுலின் அளவு இறாங்கா, அஞ்சு இல்லா ஆறு
மாணி தேநராம் கூடா ஆகாலா ம்.
அதிகா இன்சுலின் இருந்துநெகா ண்தேடா இருந்தா ல் இன்சுலின்
நெராசிஸ்நெடான்ஸ் வந்துடுதேமா.”
ஆமா ம். நிச்சயம் இன்சுலின் எதிர்ப்பு வந்து பத்து பதிளைனந்து
வருஷத்துலா டாயபட்டீஸ் வரும் என்று தேஜ சியதேமா
நெச ல்லாலா ம்!”
இப்ப ந மா சர்க்காளைரா அளவுதா தேன நெடாஸ்ட் நெசய்யதேறா ம். இது
சரிய ன நெடாஸ்ட் இல்ளைலாய ?”
அப்படியில்லா இன்சுலின் நெரா ம்ப அதிகாமா ன இன்சுலின்
எதிர்ப்பு உண்டா கி, இன்சுலின லா ராத்தாத்துலா இருக்கிறா
சர்க்காளைரா அளளைவக் காட்டுப்படுத்தா முடிய மா, அதான லா
ராத்தாத்துலா சர்க்காளைரா அளவு கூடுது, பிறாகு இராண்டும்
அதிகாமா ன -Its a double edged sword.”
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அப்ப சர்க்காளைரா நெவறும் அறிகுறிதா ன், அடிய ள் மா திரி.
வில்லான் இன்சுலின், சரிய டா க்டார்?”
சரிய நெச ன்னீங்கா. டாயபடீஸு க்கு இன்சுலின் நெகா டுத்துக்
நெகா டுத்து ராத்தாத்துலா சர்க்காளைரா அளளைவக் குளைறாப்பதா லா,
நீரிழிவு தேமாலும் தேமா சமா குது! அது எப்படின்னு நெச ல்தேறான்.
நீங்கா சமீபத்திலா ஊருக்கு சூட்தேகாஸ் எடுத்துக்நெகா ண்டு தா தேன
தேப னீங்கா?”
ஆமா ம்.”
இப்ப உங்கா சூட்தேகாஸில் தேவஷ்டி, துண்டு, தேப ர்ளைவ, தேபன்ட்,
சட்ளைடா, டி-ஷர்ட் எல்லா ம் தேபக்கிங் முடிச்சதேப து, தேப ன
வ ராம் உங்கா மாளைனவி வ ங்கிய புதுச் சட்ளைடா நிளைனவுக்கு
வருது. ஆன ல் நெபட்டியிலா இடாமில்ளைலா. ஏற்நெகானதேவ தேபக்
நெசய்தாளைதா நெவளிதேய எடுக்காவும் மானசு வராளைலா. என்ன
நெசய்வீங்கா?”
சட்ளைடாளைய உள்தேள நெவச்சு, அழுத்தி மூடி ‘ஜிப்ளைப’
தேப டுதேவன்.”
இப்ப நோமாலும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டாவல் உள்நோள ரைவக்க நோவண்டும்.
என்ன செசய்வீங்க?”
காஷ்டாம்தா ன். சூட்தேகாஸ்மீது ஏறி உட்கா ர்ந்துடுதேவன்!”
இப்படிதேய நெசஞ்சிக்கிட்டு இருந்தா உங்கா சூட்தேகாஸ்
என்ன கும்?”
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சூட்தேகாஸ் வ ய் இருந்தா அழும். ‘ஜிப்’ பிளந்துக்கும், இல்லா
வீக்கா ன இடாத்தில் ளைதாயல் விட்டிருக்கும்.”
இதேதாதா ன் உங்கா உடாம்புக்கும் ஆகுது. நம் நெசல்தா ன் அந்தா
சூட்தேகாஸ். குளுக்தேகா ஸ்தா ன் நம் துணி மாணிகாள். அளைதா
அழுத்தாம் நெகா டுத்து உள்தேள நெசலுத்துவது இன்சுலின்.”
இப்ப சர்க்காளைரா அதிகாமா இல்லான சுலாபமா மூடாலா ம்,
அதிகாமா இருந்தா அதிகா இன்சுலின் உற்பத்தி நெசய்து
நெபட்டிளைய அழுத்தாம் நெகா டுத்து மூடா முயற்சி நெசய்கிதேறா ம்,
மா த்திளைரா மூலாம். நெபட்டி உளைடாயறா மா திரி அதிகா இன்சுலின்,
தேமாலும் அதிகா இன்சுலின் என்று உடாம்பு ப ர்ட் ப ர்ட்டா
ரிப்தேபர் ஆகுது.”
ஓ! அதான லாதா ன் நீரிழிவு உள்ளவங்காளுக்கு இதாயம், ளைகா, கா ல்,
கிட்னி, காண் என்று எல்லா உருப்புகாளும் தேசதாமாளைடாயுதா ?
அப்ப நீரிழிவு (இன்சுலின்) மா த்திளைரா ச ப்பிடாக் கூடா தா ?”

ஓ! அதான லாதா ன் நீரிழிவு உள்ளவங்காளுக்கு இதாயம், ளைகா, கா ல்,
கிட்னி, காண் என்று எல்லா உருப்புகாளும் தேசதாமாளைடாயுதா ?
அப்ப நீரிழிவு (இன்சுலின்) மா த்திளைரா ச ப்பிடாக் கூடா தா ?”
வ ழ்ந ள் பூரா இப்படி ச ப்பிட்டா ஏதா வது இரு ப ர்ட்
உத்தாராவ தாமா காப் தேப ய்விடும்.Its just a matter of time.”
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அப்ப தினமும் மா த்திளைரா ச ப்பிட்டுக்நெகா ண்டு
இருப்பவங்கா?”
“I just pity them! இப்படி தேய சியுங்கா. ஆல்காஹா ல் குடிச்சுப்
பழகியவங்காளுக்கு, குடிக்காளைலான உடால் நடுங்கும். அளைதாச்
சரிநெசய்ய நடுக்காம் வரும் தேப நெதால்லா ம், அவளைனக் குடிக்காச்
நெச ன்ன எவ்வளவு தாப்தேப அதேதா மா திரிதா ன் நீரிழிவு
தேந ய ளிகாளுக்கு வ ழ்ந ள் முழுக்கா மா த்திளைரா நெகா டுப்பதும்.”
இன்நென ரு சந்தேதாகாம். இப்ப இன்சுலின், சர்க்காளைரா இராண்டும்
இருந்தா ல் இதாய தேந ய் வரா அதிகா வ ய்ப்பு இருக்கு. அது
எதான ல்?”
இதாயம் மாட்டுமில்ளைலா, நெகா ழுப்பு, கால்லீரால்,(Fatty Liver)
கிட்னி, காண் என்று ஒரு நெபரிய பட்டியதேலா இருக்கு. முதால்லா
கால்லீராலில் நெகா ழுப்பு பற்றிச் நெச ல்தேறான்.”
முன்தேப நெச ன்ன மா திரி குளுக்தேகா ஸ் நம் உடாலுக்குத்
தேதாளைவய ன சக்திய கா மா ற்றாப்படுது. தேமாலும் அதிகாமா
இருப்பளைதா ‘கிளைளக்தேகா ஜன கா’ மா த்தி கால்லீராலில் அவசராத்
தேதாளைவக்குச் தேசமிக்குது.”
நோபட்டாரி மா திரிய டா க்டார்?”
ஆமா ம். கால்லீரால் நம் பர்ஸ் மா திரி. குறிப்பிட்டா அளவுதா ன்
பணம் ளைவக்காமுடியும். அதேதா தேப லா எடுத்துச் நெசலாவு
நெசய்வதும் சுலாபம். அதிகாமா கா இருக்கும் குளுக்தேகா ஸ் மாற்றும்
ஃபிராக்தேடா ஸ் (fructose – இளைதாப் பற்றிப் பிறாகு ப ர்க்காலா ம்.)
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கால்லீரால் நெகா ழுப்ப கா மா த்தி வங்கி ஃபிக்ஸுட் நெடாப்ப சிட்
மா திரி தேசமிக்குது. நிளைறாய தேசமிக்காலா ம். ஆன , சுலாபமா காச்
நெசலாவு நெசய்ய முடிய து.”
இப்ப உங்கா பர்ஸில் எப்பவும் பணம் இருந்தா , நீங்கா உங்கா
ஃபிக்ஸுட் நெடாப சிட்டில் ஏன் ளைகா ளைவக்காப் தேப றீங்கா? அதேதா
தேப லாத்தா ன் நெகா ழுப்பு தேசராச் தேசரா உங்கா கால்லீராலில் அதிகாக்
நெகா ழுப்பு தேசர்ந்து ‘fatty liver‘ ஆகுது. அதுதேவ இதாயம்
சம்பந்தாமா ன பிராச்ளைனகாளைள உண்டா க்குது.”

எப்படி டா க்டார்?”
ராத்தாத்திலா சர்க்காளைராயும் இன்சுலினும் இருந்து நெகா ண்தேடா
இருந்தா ல், நெகா ழுப்பு நெசல்காள் எரிக்காப்படா மால் ‘ச ர் உங்கா
கால்லீரால் தேசதாம்’ என்பளைதா ALT என்றா என்ளைசம்
சுட்டிக்கா ட்டிடும். இதுக்கு அப்பறாம் ட்ளைராகிளிசளைராடு
(triglyceride)என்னும் நெகா ழுப்பு அதிகா அளவு ராத்தாத்திலா
உலா வராத் நெதா டாங்குது. இங்தேகாதா ன் பிராச்ளைன ஆராம்பிக்குது.”
என்ன பிராச்ரைன?”
அதிகா ட்ளைராகிளிசளைராட், அதான லா LDL (Low-density
lipoprotein) நெகா லாஸ்ட்ரா ல் என்று தேகாள்விப்பட்டிருப்பீங்கா.
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அதேதா தேப லா SLDL (small dense) இருக்கு. அது ஆக்ஸிளைடாஸ்
ஆகும்தேப து இதுதா ன் நமாக்கு எமான்.”
இதுக்குத்தா ன் ஸ்டா ட்டின் மா த்திளைரா இருக்தேகா.”
இருக்கு, அதுவும் மிகாக் நெகாடுதால். இந்தா SLDL தா ன் ராத்தாக்
குழ யின் உட்புறாச் சுவர்காளில் படிந்து (plaque) ராத்தா ஓட்டாத்ளைதா
ந ளளைடாவில் தாளைடா நெசய்யுது. ‘ஹா ர்ட் அட்டா க்’ வராக்
கா ராணமா கா இருக்கு. இளைதா அத்தேரா ஸ்கிளிதேரா ஸிஸ்
(Atherosclerosis) என்ப ங்கா.”
தேபதேரா வித்திய சமா இருக்தேகா.”
ராத்தாக் குழ ய்காள்லா ராத்தாம் ஆத்துத் தாண்ணி தேப லா ஓடுது.
தாண்ணி அளைணக்கு வரும்தேப து ஒரு தேவகாத்திலும்
அளைணயிதேலார்ந்து நெவளிதேயறும்தேப து இன்நென ரு
தேவகாத்திலும் தேப கும். அதேதாதேப லா, ராத்தாம் இதாயத்துக்கு
வரும்தேப து ஒரு குறிப்பிட்டா தேவகாத்திலும், இதாயத்திதேலார்ந்து
நெவளிதேயறும்தேப து இன்நென ரு தேவகாத்திலும் தேப குது.
இளைதாத்தா ன் Blood Pressure, ராத்தா அழுத்தாம் என்ப ர்காள்.”
ஆமா ம். இப்ப உங்கா வீட்டுலா ‘சம்ப்பு’தேலார்ந்து தேமா ட்டா ர்
தேப ட்டு மா டிக்குத் தாண்ணி ஏத்தாறீங்கா. மா டிக்குப் தேப கிறா
ளைபப்பிலா அழுக்கு தேசர்ந்தா ல், சிங்காதேமா உறுமாறாது தேப லா
தேமா ட்டா ர் சத்தாம் தேப டும்.
ராத்தாக் குழ காளில் அத்தேரா ஸ்கிளிதேரா சிஸ் கா ராணமா கா ராத்தாக்
குழ ய்காள் நெகா ழுப்பு (plaque) படிந்து ராத்தாக் குழ ய் சுருங்கின
அதேதா எஃநெபக்ட்தா ன். சுருங்கிப்தேப ன ராத்தாக் குழ ய்காளில்
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ராத்தாம் ப யும் தேப து, முன்ளைபவிடா ராத்தா அழுத்தாம்
அதிகாமா குது. இப்ப உங்காளுக்கு வருவது ஆகா.”
டா க்டார் கிரா ப்ட் இப்படிச் நெச ல்லுகிறா ர்: Those with
cardiovascular disease not identified with diabetes are simply
undiagnosed.”
டா க்டார் எல்தேலா ரும் சர்க்காளைரா பரிதேச தாளைனயுடான், இன்சுலின்
பரிதேச தாளைனளையயும் நெசஞ்சுக்காணும் தா தேன?”
நிச்சயமா … குறிப்ப குண்டா இருக்கும் குழந்ளைதாங்கா.”
டா க்டார், நீரிழிவின லா காண்ணுக்கு ஏன் பிராச்ளைன வருது?”
இளைதா டாயபடிக் நெராட்டிதேன பதி (diabetic retinopathy) என்று
நெச ல்லுவ ங்கா. இந்திய வில் ஏன் உலாகாத்திலா நீரிழிவு
உள்ளவங்காள்லா 20% நோபருக்கு இந்தாப் பிராச்ளைன இருக்கு.”
ஓ…”
டா க்டார் எனக்கு காண்ணு சரிய நெதாரியளைலா,” என்று காண்
டா க்டாளைரா ப ர்க்கும் தேப துதா ன் சிலாருக்கு டாயபட்டீஸ் என்தேறா
நெதாரியவருது.”
எதன லா வருது ?”
“retina அதா வது விழித்திளைராதா ன் ந ம் ப ர்க்கும் ‘படாங்காளைள’
மூளைளக்கு அனுப்புது.”
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எப்படி?”
ராத்தா ந ளங்காள் மூலாமா . அளைவ நெரா ம்ப நெமால்லிச இருக்கும்.
ராத்தாம் நம்மா உடாம்புலா எல்லா இடாத்திதேலாயும் ப யுது, அதுலா
நெதா டார்ந்து குளுக்தேகா ஸ் அதிகாமா இருந்தா அது ‘Toxic‘என்று
முன்தேப ப ர்த்தேதா ம். இதான லா அந்தா ராத்தா ந ளங்காளில் ராத்தாம்
மாற்றும் சிலா திராவங்காள் ‘லீக்’ ஆகா ஆராம்பிக்கும். ராத்தாம் காசிந்தா
இடாங்காளில் சிவப்பு, மாஞ்சள் புள்ளி மா திரி நெதாரியும். இளைதா
“Cotton Wool Spots‘ என்ப ங்கா.”
அப்படிய ?”

ஆமா ம். பிராச்ளைனயின் ஆராம்ப அறிகுறிகாள் எதுவும் நெதாரிய து,
பிராச்ளைன தீவிராம் ஆன பின்தா ன் நெதாரியவரும்.”
அப்ப நீரிழிவு உள்ளவங்கா நிச்சயம் காண் பரிதேச தாளைன நெசய்து
நெகா ள்ள தேவண்டும் இல்ளைலாய ?”
ஆமா ம். தேந டாவுட்.”
கிட்னி பிராச்ரைன எப்படி வருது?”
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சிறுநீராகாத்தின் முக்கியமா ன தேவளைலா என்ன நெதாரியுமா ?”
ராத்தாத்தில் உள்ள காழிவுகாளைள வடிகாட்டுவது.”
ஆமா ம். காண் மா திரி இங்தேகாயும் நெடாலிக்தேகாட் ராத்தாக் குழ ய்காள்
இருக்கு. மீண்டும் அதிகா குளுக்தேகா ஸ் ராத்தாத்தில் இருந்தா ல்
அளைதா நெவளிதேயத்தா கிட்னி ஓவர் ளைடாம் நெசய்யுது. ஒரு
ஸ்தேடாஜில் ‘என்ன லா முடியலாப்ப ’ என்று நெச ல்லிவிடும்.”
நம்மா வீட்டுக் குழ யிலாதேய உப்புத் தாண்ணி நெரா ம்ப ந ள் வந்தா
ளைபப் எல்லா ம் ஒரு மா திரிய கி ரிப்தேபர் ஆகும். அதேதா தேப லா
தா ன் நம்மா ராத்தாக் குழ ய்காளும். என்ன இங்தேகா உப்புக்குப் பதில்
சர்க்காளைரா.”
நீரிழிவு உள்ளவங்கா அடிக்காடி ஏன் சிறுநீர் காழிக்காறா ங்கா?”
சிலாருக்கு அப்படி இருக்காலா ம். நம் உடாம்புலா நடாக்கும் சிலா
விஷயங்காளைளப் புரிந்துநெகா ள்வது காஷ்டாம். இப்ப இன்சுலின்
அதிகாமா கா அதிகாமா கா அது தேச டியத்ளைதா( அதா வது உப்பு)
தேதாக்கி ளைவத்துக் நெகா ள்ளும். அதிகா தேச டியம் இருந்தா என்ன
ஆகும் ?”
அதிகா ராத்தா அழுத்தாம்.”
“water will follow sodium என்ப ங்கா. இப்ப சிறுநீராகாத்திலா அதிகா
தேச டியம் தேசரா தேசரா அளைதா தேந க்கி நிளைறாய தாண்ணீர் தேப கும்.
நிளைறாய தாண்ணீரின ல் ராத்தா அளவு அதிகாமா கி, அதான லா ராத்தா
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அழுத்தாம் அதிகாமா கும். அந்தா ராத்தாம் மிகா நுண்ணிய ராத்தாக்
குழ காளில் சர்க்கரைராயுடான் ப யும் நோப து?”
பிராச்ளைனதா ன்!”
இங்தேகா மாட்டும் இல்ளைலா மூளைள, கா து, கா ல், நகாம், சளைதா, பல்
என்று அடுக்கிக்நெகா ண்தேடா தேப காலா ம். புற்றுதேந ய் கூடா வரும்
வ ய்ப்பு இருக்கு.”
ஓ…”
தேமாலும் சிலா ஆச்சர்யமா ன விஷயங்காள் இருக்கு. நீரிழிவு
இருப்பவங்காளுக்கு காண் பரிதேச தாளைனயின் தேப து சிலா சமாயம்
சிறுநீராகாப் ப திப்ளைபயும் காண்டு பிடிக்காலா ம். அதேதா தேப லா பல்,
ஈறு சம்பந்தாமா ன பிராச்ளைனக்கும் இதாய தேந ய்க்கும் சம்பந்தாம்
உண்டு.”
பயமா இருக்தேகா.”
பயப்படா தேவண்டா ம். திருமாதி சுதா நெவங்காதேடாஷ் பத்திச்
நெச ல்தேறான். எட்டு வருஷமா டாயபடிக். முதால் ந லு வருஷம்
மா த்திளைரா ச ப்பிட்டா ங்கா. சர்க்காளைரா காட்டுப்ப ட்டுக்கு வராளைலா,
அதான லா அடுத்தா ந லு வருஷம் இன்சுலின்.”
தினமுமா ?”
ஆமா ம். க ரைலா 30 யூனிட், மா ரைலா 30 யூனிட்.”
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இது மாட்டும் இல்ளைலா. கூடாதேவ ளைதாரா ய்ட், ராத்தா அழுத்தாம்,
நெகா லாஸ்ட்ரா ல் என்று ஒரு மினி மாருந்துக்காளைடாளையதேய
ச ப்பிட்டுக்நெகா ண்டு இருந்தா ங்கா”
இப்ப?”
தேப ன வருஷம் LCHF ( Low Carb High Fat) டாயட் ஆராம்பித்து
படிப்படிய மாருந்ளைதாக் குளைறாத்து இப்ப எந்தா மாருந்தும்
எடுப்பதில்ளைலா. தேப னஸு கா 17 கிநோலா எளைடா குளைறாந்தாது.”
டா க்டார் இளைதாப் பற்றி விரிவ கா நாம் கல்கி
வ சகர்களுக்குச் நெச ல்லாணும்.”
நிச்சயமா . இதுக்கு எல்லா ம் மூலாகா ராணத்ளைதா ஆரா ய்ந்து சரி
நெசய்யணும். உதா ராணமா , ‘ளைடாப ய்ட்’ ஜ ராம் வந்தா ல்
ச தா ராண ப ராசிட்டாமா ல் தேவளைலா நெசய்ய து. You may get a
temporary relief but ளைடாப ய்ட் குணமா கா து. அதாற்கு உண்டா ன
தேந ய் எதிர்ப்பு மாருந்துகாளைள எடுத்துக்காணும். இப்ப
‘ளைடாப ய்ட்’க்கு அறிகுறி ஜ ராம் மூலாகா ராணம் ப க்டீரிய .
அதேதா தேப லா தா ன் நீரிழிவும். ராத்தாத்திலா சர்க்காளைரா என்பது
அறிகுறி, மூலாகா ராணம் இன்சுலின் நெராசிஸ்டான்ஸ். அளைதாத்தா ன்
சரிநெசய்யணும்.”
இன்சுலிளைன அதிகாமா க்கும் ச ப்ப ட்ளைடாத் தாவிர்த்தா தேலா பலா
பிராச்ளைனகாள் கா ண மால் தேப ய்விடும் தேப லா.”
எக்ஸு க்ட்லி. பலா பளைழய நம்பிக்ளைகாகாள் நெப ய் என்று
நெச ல்லாப் தேப தேறான்.Be prepared”
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ஆர்வமா இருக்கு.”
முதால் இன்ஸ்டா ல்நெமான்ட் – நீரிழிவு சம்பந்தாப்பட்டா இராண்டு
நெப ய்காளைள உளைடாக்காலா ம்.
நீரிழிவு குணப்படுத்தா முடிய து என்பது. ராத்தாத்தில் சர்க்காளைரா
அளளைவக் குளைறாப்பதுதா ன் சிகிச்ளைச என்று நம்புவது.”
நீரிழிளைவச் சமா ளிக்கா தேவண்டா ம், சரி நெசய்யலா ம்
என்கிறீர்காள்.”

முதாலில் நீரிழிவு சம்பந்தாப்பட்டா இராண்டு
செப ய்கரைள உளைடாக்காலா ம்.
1. நீரிழிவு குணப்படுத்தா முடிய து என்பது.
2. ராத்தாத்தில் சர்க்காளைரா அளளைவக் குளைறாப்பது தா ன் சிகிச்ளைச
என்று நம்புவது.”
நீரிழிளைவச் சமா ளிக்கா தேவண்டா ம், சரி நெசய்யலா ம்
என்கிறீர்காள ?”
ஆமா ம். அதுதா ன் உண்ளைமா. எநெதால்லா ம் ச ப்பிட்டா
இன்சுலின் சுராக்கும் என்று ப ர்த்துடாலா ம்.”
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முன்தேப மூணு விதாமா ன சத்துக்காளைளப் ப ர்த்தேதா ம்
நிளைனவிருக்கா ?”
கா ர்ப்(கா ர்தேப ளைஹாடாதேராட்ஸ்), புராதாம், நெகா ழுப்பு.”
கீதேழ உள்ள படாத்ளைதாப் ப ருங்கா. என்ன புரியுது?”
கா ர்ப்ஸ், சர்க்காளைரா ச ப்பிட்டாபின் ராத்தாத்தில் சர்க்காளைரா அளவு
ஈபிள்டாவர் மா திரி உயர்ந்து விட்டாதேதா.”
ஆமா ம். இளைதா குளுக்தேகா ஸ் ‘ஸ்ளைபக்’ என்தேப ம். இப்படி
சர்க்காளைரா ஸ்ளைபக் ஆச்சுன்ன என்ன ஆகும்?”
அளைதாக் காட்டுப்படுத்தா இன்சுலின் சுராக்கும்.”
அதிகா இன்சுலின் ஆபத்து என்று முன்தேப தேபசிதேன ம். ஆகா
கா ர்ப் அதிகாபட்சமா கா இன்சுலிளைனத் தூண்டுகிறாது, அடுத்து
புராதாம் மிதாமா ன அளவுலா தூண்டுது. நெகா ழுப்பு மிகாக்
குளைறாவ கா.”
ஒரு டாவுட், டா க்டார்?”
தேகாளுங்கா…”
சர்க்காளைரா மாட்டும் இல்லா மால், கா ர்ப்ஸ் அதா வது
மா வுச்சத்துகூடா இப்படி ஸ்ளைபக் நெகா டுக்குமா ?”
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நல்லா தேகாள்வி. கா ர்ப்ஸ், சர்க்காளைராயும் வ க்குள்ள தேப ச்சுன
எல்லா ம் ஒண்ணுதா ன். அதா வது ச ப்பிட்டாபின் இராண்டும்
குளுக்தேகா ஸு கா மா றிவிடும்.”
அப்ப கா ர்ப்ஸ் ச ப்பிடாக்கூடா தா ?”
நீரிழிவு உள்ளவர்காள் மிகா காம்மிய கா ச ப்பிடா தேவண்டும்.
மாற்றாவர்காளும் குளைறாத்துக்நெகா ள்வது பிற்கா லாத்துக்கு நல்லாது.”
எநெதால்லா ம் கா ர்ப்ஸ் டா க்டார்?”
இந்தாப் படாத்ளைதாப் ப ருங்கா.”

பலா மாருத்துவமாளைனயிலா இந்தா ச ர்ட்ளைடா ப ர்த்திருக்கிதேறான்.
‘உணவு பிராமிட்’ ”
கீதேழ இருக்கும் உருளைளக்கிழங்கு, பிஸ்நெகாட், பிராட், தேச ளம்,
தேகா துளைமா, அரிசி தேப ன்றா தா னியங்காளைள அதிகாமா காவும்.
உச்சியில் இருக்கும் எண்நெணய், நெவண்நெணய் தேப ன்றா
நெகா ழுப்பு வஸ்துக்காளைள காம்மிய ய் ச ப்பிடா தேவண்டும்.”
20 வருஷத்துக்கு முன்ன டி அநெமாரிக்கா நெவளியிட்டாது. அளைதா
அப்படிதேய ந மா காண்மூடித்தானமா நம்புவதுதா ன் எல்லா
பிராச்ளைனகாளுக்கும் கா ராணம்.”
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என் ளைபயன்கூடா தேப ன வ ராம் ஸ்கூலில் ‘ப லான்ஸ்டு டாயட்’
என்று இளைதா ச ர்ட் தேபப்பரில் வளைராந்துநெகா ண்டு தேப ன ன்.”
ப ருங்கா, சின்ன வயதிலிருந்தேதா தாப்ப னளைதாப் ப டாமா க்கி
விட்தேடா ம்.”
ஆன பலா மாருத்துவமாளைனகாளிலும் இந்தா பிராமிட் படாத்ளைதாக்
நெகா ண்டு தா தேன டாயட்டீசியன்காள் பரிந்துளைராக்கிறா ர்காள்?”
என்ன நெசய்ய, இது மா திரி ச ப்பிட்டா , குண்டா கி, நீரிழிவு
உள்ளவங்கா தேமாலும் தேமாலும் மாருந்து ச ப்பிட்டுக்நெகா ண்தேடா
இருக்கா தேவண்டியதுதா ன்.”
ஏன் டா க்டார்?”
பிராமிட் படாத்தின் கீதேழ என்நெனன்ன இருக்கு?”
தா னியங்காள்-அரிசி, தேகா துளைமா, தேச ளம் உருளைளக்கிழங்கு,
பிராட், பிஸ்நெகாட், ப ஸ்தா , தேசமிய …”
தா னியங்காள் அதா வது அரிசி, தேகா துளைமா எல்லா ம் கா ர்ப்ஸ்
(மா வுச்சத்து). உருளைளக்கிழங்கு ஸ்டா ர்ச், பிராட், பிஸ்நெகாட்,
தேசமிய , ராளைவ, ப ஸ்தா , நூடுல்ஸ் எல்லா ம் அரிசி அல்லாது
தேகா துளைமாயிலிருந்து நெசய்பளைவ. ளைமாதா கூடா இதில் அடாங்கும்
(அரைதப் பற்றித் தனிய கப் நோபசுநோவ ம்).”
இதுக்கும் சர்க்காளைராக்கும் என்ன சம்பந்தாம்?”
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நெகா ஞ்சம் தேவதியியல் (Chemistry) நெதாரிந்து நெகா ண்டா ல்
சுலாபமா காப் புரியும்.”
இப்ப எளைதா வ ங்கின லும் சின்னதா பயனர் ளைகாதேயடு (User
Guide) நெகா டுக்கிறா ர்காள். அது மா திரி நீரிழிவு
இருப்பவர்காளுக்கு அளைதாக் குணப்படுத்தா ஒரு சின்ன ளைகாதேயடு
மா திரி நெகா டுத்துவிடாலா மா ?”
நிச்சயமா . அதாற்குமுன் கல்கி வ சகர்களுக்கு முக்கியமா ன
சிலாவற்ளைறாத் நெதாளிவுப்படுத்தா தேவண்டும்.
1. உங்காளுக்கு நீரிழிவு இருக்கிறாது, மா த்திளைரா
உட்நெகா ள்கிறீர்காள் என்றா ல் நிச்சயம் உங்காள் டா க்டாளைரா
கான்சல்ட் நெசய்துவிட்டு அவர் ஆதேலா சளைனயின் தேபரில் இந்தா
வழிமுளைறாகாளைளக் காளைடாப்பிடிக்காவும்.

2. மா த்திளைரா ச ப்பிட்டுக் நெகா ண்டு இந்தா வழி முளைறாகாளைளக்
காளைடாப்பிடிக்கும்தேப து சிலா சமாயம் ‘தா ழ் சர்க்காளைரா’ (low sugar)
வரா வ ய்ப்பு இருக்கிறாது. அதான ல் இந்தா வழிமுளைறாகாளைளக்
காளைடாப்பிடிக்கா விரும்புதேவ ர் நிச்சயம் குளுக்தேகா மீட்டார்
ளைவத்துக் நெகா ள்ள தேவண்டும்.’‘
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ஆமா ம். நீங்கா நெச ன்னது மிகா முக்கியம். இரைதப் படித்துத்
தமாக்குத் த நோமா ரைவத்தியம் ப ர்த்துக்செக ள்ள கூடா து. இந்தத்
செத டார் ஒரு விழிப்புணர்வுத ன்.”
முதாலில் நீரிழிளைவ குணப்படுத்தா முடியும் என்றா நம்பிக்ளைகா
அவசியம். அதாற்கு இராண்டு முக்கியமா ன
விஷயங்கரைளக் காளைடாப்பிடிக்காணும். அது என்ன நெதாரியுமா ?”
டாயட், வ ழ்க்ரைகமுரைற மா ற்றம்.”
காநெராக்ட். டாயட் பற்றிச் நெச ல்லும் முன், கா ர்ப்ஸ் ஏன் கூடா து
என்று நெச ல்தேறான். ந லா ம் கிள ஸ் ப டாத்தில் ஒளிச்தேசர்க்ளைகா
(Photosynthesis) சூரிய ஒளிளையக்நெகா ண்டு நெசடி எப்படி தானக்கு
தேவண்டிய சக்திளைய உற்பத்தி நெசய்துக்நெகா ள்கிறாது?”
ஒளிளையக்நெகா ண்டு கா ர்பன்ளைடா ஆக்ளைசடு + தாண்ணீளைரா =
கா ர்தேப ளைஹாட்தேராடா கா மா ற்றுகிறாது.”
இந்தா கா ர்தேப ளைஹாட்தேராட் என்கிறா உயிரியல் மூலாக்கூறுதா ன்
நெசடி, நெகா டி, விலாங்கு ஏன் ஆக்ஸிஜதேன இல்லா தா
எரிமாளைலாயில் இருக்கும் ப க்டீரிய கூடா உயிர்வ ழ
முக்கியமா ன எரிநெப ருள் சக்தி!”
நீரிழிவுக்கு சர்க்காளைரா கூடா து. ஆன கா ர்ப்ஸ் ஏன் கூடா து?
சர்க்காளைராக்கும் இதுக்கும் என்ன நெதா டார்பு?”
அடுத்தா பக்காத்தில் உள்ள படாத்ளைதாப் ப ருங்கா.”
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எல்லா தேமா ஒதேரா மா திரி இருக்தேகா.”
எல்லா ம் கா ர்பன், ளைஹாட்ராஜன் மாற்றும் ஆக்ஸிஜன் தேசர்ந்தா
மூலாக்கூறு அவ்வளவுதா ன். ஆன அணுக்காளின் அளைமாப்ளைபப்
ப ருங்கா, தேவறுப டு நெதாரியும்.”
குளுக்தேகா ஸ், ஆறுதேகா ணம் (Hexagon) அளைமாப்பு, ஃப்ராக்தேடா ஸ்
ஐங்தேகா ணம் (Pentagon).”
குளுக்தேகா ஸ் பற்றி ஏற்நெகானதேவ ப ர்த்துவிட் தேடா ம்,
ஃப்ராக்தேடா ஸ் எல்லா பழங்காளிலும் கிளைடாக்கும் சர்க்காளைரா
வளைகா. ஆன இது குளுக்தேகா ஸ் மா திரி ராத்தாத்திலா காலாந்து
எல்லா இடாங்காளுக்கும் தேப கா முடிய து. தேநரா கா கால்லீராலுக்குப்
தேப கும். இப்ப சுக்தேரா ஸ் படாத்ளைதாப் ப ருங்கா. என்ன புரியுது?”

குளூக்தேகா ஸ், ஃப்ராக்தேடா ஸ் – இது இராண்டும் ஆக்ஸிஜன்
மூலாமா ளைகா தேகா த்துண்டு இருக்கு.”
அவ்வளவுதா ன். இதுதா ன் வீட்டில் ‘சீனி’ என்று நெசல்லாமா கா
அளைழக்கும் சுக்தேரா ஸ், வீட்டுலா இருக்கும் தூய, நெவள்ளைள
ஆன ல் நெகா டிய விஷம்.”
விஷமா ?”
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ஆமா ம். நிச்சயமா . சுக்தேரா ஸ் என்பது குளுக்தேகா ஸ் மாற்றும்
ஃப்ராக்தேடா ஸின் இளைணப்பு. இப்படி இளைணந்தா வடிவத்ளைதாத்
தா ன் ந மா கா ர்தேப ளைஹாட்தேராட்டுனு நெச ல்தேறா ம்.”
ஓ… சர்க்காளைராயின் ஊர்வலாம்தா ன் கா ர்தேப ளைஹாட்தேராட்.”
இராண்டு இளைணந்தா ல் எளிய கா ர்தேப ளைஹாட்தேராட் வளைகா;
அதாற்குதேமாதேலா இருந்தா கா ம்பிளக்ஸ் (சிக்காலா ன
கா ர்தேப ளைஹாட்தேராட்) வளைகா.”
அரிசி, தேகா துளைமா, தேச ளம், ஓட்ஸ் தேப ன்றா தா னியங்காள்,
உருளைள, சர்க்காளைராவள்ளி தேப ன்றா கிழங்குகாள் சிக்காலா ன
கா ர்தேப ளைஹாட்தேராட் வளைகா.”
ஆன டா க்டார் நிளைறாய தேபருக்கு இந்தா தா னியம் தா தேன
ச ப்ப டு?”
இயற்ளைகாளைய ந ம் சரிய புரிந்துநெகா ள்ள வில்ளைலா.
அதான ல்தா ன் இன்று ந மா அவதிப்பட்டுக் நெகா ண்டு
இருக்கிதேறா ம். சரி, காரும்பு ச ப்பிட்டு இருக்கீங்காள ?”
நெப ங்காலின்தேப து வீட்டுக்கு ஒரு காரும்பு வ ங்குதேவ ம். ந ன்
ஒண்ணளைரா அடி காடித்து சக்ளைகா எல்லா ம் துப்பிவிட்டு,
ச ப்பிட்டிருக்கிதேறான்.”
ஒரு முழு காரும்ளைபச் ச ப்பிடாச் நெச ன்ன ? என்ன நெசய்வீங்கா?”
வ ய் வலிக்கும், காரும்பு தின்ன நிச்சயம் கூலி தேவண்டும்!”
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தேய சித்தா ல், நீங்கா துப்பும் சக்ளைகா எல்லா ம் ஃளைபபர், அதா வது
ந ர்ச்சத்து. இயற்ளைகா அன்ளைன மிகாப் புத்திச லி. நமாக்குப்
பழங்காள் நெகா டுக்கும் தேப து, அதில் இருக்கும் இனிப்ளைபத்
தானிய காக் நெகா டுக்கா மால் அதில் பலா சத்துக்காளைள,
ந ர்ச்சத்துடான் அழகா கா தேபக்தேகாஜ் நெசய்து நம்மா உடாம்புக்கு
ஏற்றாவ று நெகா டுக்கிறா ள்.”
இப்ப ஆப்பிளும். ஒன்று ச ப்பிடாலா ம், இல்லா இராண்டு. அளைரா
டாஜன் எல்லா ம் ச ப்பிடா முடிய து. சரிய ? ஆன ந மா என்ன
நெசய்கிதேறா ம்?”
புத்திச லி என்று நிளைனத்துக் நெகா ண்டு அளைராக்கும் இயந்திராம்
ஒன்ளைறா வ ங்கி அதில் ந ன்கு ஆப்பிளைளப் தேப ட்டு ஜ ஸ்
நெசய்து ந ர்ச்சத்ளைதா நீக்கி ‘ஜூ ஸ்’ என்றா விஷத்ளைதா மாட்டும் வடி
காட்டி அதில் எக்ஸ்ட்ரா ‘ஷ கர்’ தேசர்த்து தேமாலும் விஷமா க்கி
ஐஸ் தேப ட்டுக் குடிக்கிதேறா ம்.”
ஆன குழந்ளைதாகாளுக்கு ஜ ஸ் நல்லாது என்கிறா ர்காதேள?”
இயற்ளைகா அன்ளைன நெச ல்லாவில்ளைலா. விளம்பராங்காளில் வரும்
‘க ட்டான்’ புளைடாளைவ அன்ளைன நெச ல்றா ங்கா!”
இதில் ஒரு விஷயத்ளைதாக் காவனிக்கா தேவண்டும். ந ர்ச்சத்ளைதா
எடுத்தா ல்தா ன் உணளைவ தேபக் நெசய்து பலா இடாங்காளுக்குச்
சுலாபமா கா ஏற்றுமாதி நெசய்ய முடியும். பலாந ள்
நெகாட்டுப்தேப கா மால் ‘செஷல்ப் ரைலாஃப்’ கூட்டாமுடியும்.”
ஓ…”
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நல்லா தேய சித்துப் ப ருங்கா, நம் முன்தேன ர்காளுக்கு இனிப்பு
என்பது பழங்காளில் மாட்டும்தா ன் கிளைடாத்திருக்கும். அதுவும்
சீசனின் தேப துதா ன். ந ம் ஸ்கூலில் படித்தா கா லாத்துலாகூடா
மா ம்பழ சீசன், ஆப்பிள் சீசன், திரா ட்ளைச சீசன் என்று தா ன்
இருக்கு. தீப வளி, நெப ங்கால் என்று
பண்டிளைகாகாளின்தேப துதா ன் இனிப்பு பலாகா ராங்காள்.”
இன்று வருடாம் முழுக்கா இறாக்குமாதி நெசய்யப் பட்டா எல்லா
பழங்காளும் கிளைடாக்கிறாது. தேப தா குளைறாக்கு எங்கு ப ர்த்தா லும்
ஸ்வீட் காளைடாகாள், ஸ்ந க்ஸ் என்று எங்கும் பராவியிருக்கிறாது.”
ஆமா ம். அதான ல் பலா வருஷமா நீரிழிவு உள்ளவர்காள் அல்லாது
தேப னவ ராம் தானக்கு நீரிழிவு என்று காண்டுபிடித்தாவர்காள்
தாங்காள் உடாம்ளைபச் சர்க்காளைரா ப ட்டில் என்று
நிளைனத்துக்நெகா ள்ளுங்கா. பலா கா லாம் சர்க்காளைரா, பிராட், ஐஸ்கிரீம்,
ஸ்வீட் என்று ச ப்பிட்டு அந்தா ப ட்டிளைலா நிராம்பி, அது
வழியும் தேப து அதுதா ன் நீரிழிவு.”
இப்ப என்ன நெசய்யணும்?”
முதால் தேவளைலா. அந்தா ப ட்டிலில் இருக்கும் சர்க்காளைராளையக்
குளைறாக்காணும்.”
எக்ஸு க்ட்லி.”
இதுக்கு என்ன வழி டா க்டார்?”
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முதல் ரூல் – ந க்கில் பட்டா உடான் இனிக்கும் வஸ்துக்காளைள
குப்ளைப நெதா ட்டியில் தேப ட்டு விடுங்காள்.”
இராண்டா ம் ரூல் – சர்க்காளைரா, கா ர்ப்ஸ் இராண்ளைடாயும் ஒன்றா காப்
ப ர்க்காப் காற்றுக்நெகா ள்ள தேவண்டும். அடுத்தா முளைறா
உருளைளக்கிழங்ளைகா ப ர்த்தா ல் உங்கா காண்ணுக்கு அது ஒரு
காட்டி சர்க்காளைராய காத் நெதாரிய தேவண்டும்.”

டா க்டார், கா ர்ப்ளைஸு எப்ப நிறுத்தாணும்?”
பளைழய 500, 1000 ரூப ய் தேந ட்டுக்காள் மா திரி உடாதேன!”
கா ர்ப்ஸ் உயிரியல் மூலாக்கூறு. நம் உடாம்புக்கு அதுதா ன்
எரிநெப ருள் சக்தி. அப்படி இருக்கா கா ர்ப்ஸ் ச ப்பிடா மா எப்படி
டா க்டார்?”
ந ம் ச ப்பிடும் காறிகா ய் எல்லா வற்றிலும் ந ர்ச்சத்துடான்
நெகா ஞ்சம் கா ர்ப்ஸ் இருக்கு (Low Carb). அது தேப தும்.”
மூன்ற ம் ரூல்: மா ற்று எரிநெப ருள கா நிளைறாய நெகா ழுப்ளைபச்
(High Saturated Fat) ச ப்பிடா தேவண்டும்.”
நெகா ழுப்ளைபய ? நெவண்நெணய், நெநய், பன்னீர்
தேப ன்றாவற்ளைறாச் ச ப்பிடாலா மா ? பிராச்ளைன வரா தா ?”
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வரா து! நம் உடால் இத்தாளைன ந ள் நெபட்தேரா ல் என்ஜின் மா திரி
மா வுச்சத்தில் இயங்கிக்நெகா ண்டு இருந்தாது, அளைதா டீசல்
என்ஜின் மா திரி நெகா ழுப்பில் இயங்கா ளைவக்காணும்.”
இது எப்படி ச த்தியம்?”

நம் உடாலுக்குச் சக்தி இராண்டு முளைறாகாளில் கிளைடாக்கிறாது.
கா ர்பிலிருந்து கிளைடாப்பது குளுக்தேகா ஸ். நெகா ழுப்பிலிருந்து
கிளைடாப்பது கீதேடா ன். குளுக்தேகா ஸ். தேகாஸ் அடுப்பு மா திரி
குப்நெபன்று கிளைடாக்கும் சக்தி. ஆன ல் கீதேடா ன், விறாகு அடுப்பு
மா திரி. நின்று நிதா னமா கா எரியும். நம் உடாளைலா இப்ப
விறாகு அடுப்பு மா திரி மா ற்றாப் தேப கிதேறா ம்.”
இப்ப என்நெனல்லா ம் ச ப்பிடாக் கூடா து?”
தவிர்க்கநோவண்டிய உணவுப் பட்டியல்:
1. இனிப்பு – சர்க்காளைரா, தேதான், நெவல்லாம், காருப்பட்டி,
ந ட்டுச்சர்க்காளைரா, நெசயற்ளைகா இனிப்பூட்டி, பழச்ச று.
2. தா னியங்காள் – அரிசி, சிறுதா னியங்காள் (காம்பு, திளைன, வராகு),
தேகா துளைமா, ராளைவ, தேசமிய , ளைமாதா .
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3. தேச ளம், ஓட்ஸ், கா ர்ன் பிதேளக்ஸ், தேச ய .
4. பிராட், தேகாக், பிஸ்நெகாட் தேப ன்றா தேபக்காரி ஐட்டாங்காள்.
5. பீட்ஸு , பர்கார், ப ஸ்தா , நூடுல்ஸ் தேப ன்றா இறாக்குமாதி
வளைகாகாள்.”
தாளைலா சுத்துது டா க்டார், அப்ப ந ங்கா ஒண்ணுதேமா ச ப்பிடா
முடிய துதேப லா. தாமிழ்ந ட்டுலா இட்லி வளைடா, நெப ங்கால்
இல்லா மா எப்படி?”
அரிசியுடான் உளுந்து – இட்லி, பயத்தாம் பருப்புடான் நெப ங்கால்,
ளைகாய நெவச்ச கா ர்தேப ளைஹாட்தேராட்.”
கா ளைலா டிபன் என்ன ச ப்பிடுவது?”
கா ய்காறி ச லாட் எவ்வளவு தேவண்டும் என்றா லும் ச ப்பிடாலா ம்.
ப தா ம், வ ல்நட், பிஸ்தா அல்லாது ஒரு ளைகாபிடி வறுத்தா
தேவர்க்காடாளைலாகூடா ச ப்பிடாலா ம், இல்ளைலா அளைரா மூடி
தேதாங்கா ய் ச ப்பிடாலா ம். (ச லாட் நெசய்முளைறா குறிப்பு
ப ர்க்காவும்.)
நா ன்க வது ரூல் : கா ளைலா உணவு என்பது அவசியம் இல்ளைலா.
பசிக்கும்தேப து மாட்டும் ச ப்பிட்டா தேப தும்.”
அடுத்தா அதிர்ச்சி. பிதேராக் ஃப ஸ்ட் இல்ளைலாய ?”
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நா ன்க வது ரூல்: கா ளைலா உணவு என்பது அவசியம் இல்ளைலா.
பசிக்கும்தேப து மாட்டும் ச ப்பிட்டா தேப தும்.”
அப்ப ளைடாயத்துக்குச் ச ப்பிடா தேவண்டா மா ?”
ஒரு சிம்பிள் தேகாள்வி – காளைடாசிய ய் எப்ப உங்காளுக்குப்
பசித்தாது?”
புரியளைலாதேய…”
சரி தேநற்று என்ன ச ப்பிட்டீங்கா?”
பிதேராக் ஃப ஸ்ட், அப்புறாம் கா பி, மாத்திய னம் ச ப்ப டு,
அப்புறாம் ஒரு கா பி… ந லு மாணிக்கு பிஸ்நெகாட், டீ, அப்புறாம்
இராவு உணவு… படுக்காப் தேப கும் முன் ப ல். ”
இப்படி ச ப்பிட்டா பசிளைய எப்படி உணர்வீங்கா? பசி என்பது
தேவறு, ச ப்பிடாணும் தேப லா இருக்கு என்பது தேவறு.”
பசி வயித்ளைதாக் கிள்ளுது என்று நெச ல்லுவ ர்காதேள.”
ஆமா ம். இப்ப இருக்கும் நெஜனதேராஷன் பசிளைய உணரா தாவங்கா.
ஏன் நெதாரியுமா ? எளைதாய வது நெகா றித்துக்நெகா ண்தேடா
இருக்கிறா ர்காள்.”
இதுக்கும் நீரிழிவுக்கும் என்ன நெதா டார்பு?”
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உடால் பருமான், நீரிழிவு என்று பலா பிராச்ளைனகாள் வரா இதுதா ன்
முக்கிய கா ராணம். முன்பு நெச ன்ன ளைலாஃப் ஸ்ளைடால்.”
எப்படி?”
நீங்கா ச ப்பிட்டுக்நெகா ண்தேடா இருந்தா ல்தா ன் நெபரிய
காம்நெபனிகாளுக்கு விய ப ராம் நடாக்கும். டி.வி, நியூஸ் தேபப்பர்
விளம்பராங்காள் மூலாம் நெமாதுவ நம்ளைமா பிநெராயின்வ ஷ்
நெசய்துட்டா ங்கா.”
ஆமா ம்.”
ச ப்பிடாளைலான்ன தேமா சமா ன பின்விளைளவுகாள் வரும் என்று
பயமுறுத்துகிறா ர்காள். உதா ராணங்காள் –
கா ளைலா உணவு மிகா முக்கியமா ன உணவு.
வயத்தா கா யப்தேப டாக் கூடா து; வயத்துலா ஏதா வது
இருந்துநெகா ண்தேடா இருக்காணும்.
தேநராத்துக்குச் ச ப்பிடா தேவண்டும். ச ப்ப ட்ளைடா மிஸ் பண்ண
அவ்வளவு தா ன்.
இராவு நெவறும் வயிற்றில் படுக்காக் கூடா து.
ஜ ஸ், ப ல், ஓட்ஸ், பிநெராட் எல்லா ம் உடாம்புக்கு நெரா ம்ப
நல்லாது.”
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இது எல்லா ம் சரி இல்ளைலாய ?”

நிச்சயமா இல்ளைலா. ‘பிதேராக் ஃப ஸ்ட்’ அப்படின என்ன?
‘Breaking the fast‘ அவ்வளவுதா ன். அதா வது முதால் ந ள் இராவு
ச ப்பிட்டா பின் தூங்கிடுறீங்கா. மாறுந ள் கா ளைலா எழுந்தா பின்
ஃப ஸ்டிங்ளைகா முடிவு நெசய்யறீங்கா. அவ்வளவுதா ன்!”
முக்கியம் இல்ளைலாய ?”
முக்கியமா இல்ளைலாய என்பது இல்ளைலா, உங்காளுக்கு கா ளைலா
எட்டு மாணிக்குப் பசிக்காளைலான ச ப்பிடா தீங்கா. கா ளைலா
உணளைவச் ச ப்பிடா தீங்கான்னு நெச ல்லாளைலா. அளைதாக்
காடாளைமாய நெசய்ய தீங்கானு நெச ல்தேறான். இப்ப இந்தாப்
படாத்ளைதாப் ப ருங்கா புரியும்.”
க ரைலா 8 மாணி முதல் இராவு 10 மாணி வரைரா இராண்டு மாணிக்கு ஒரு
முரைற ஏதா வது ச ப்பிட்டுக் நெகா ண்தேடா இருக்கிதேறா ம்.”
க ரைலா எட்டு மாணி முதல் இராவு எட்டு மாணி வரைரா ந மா
கா ர்ப்ளைஸு ச ப்பிடுவதா ல் குளுக்தேகா ஸ் அதிகாமா கி இன்சுலின்
சுராந்துநெகா ண்தேடா இருக்கு.”
ஆன டா க்டார், நீரிழிவு உள்ளவங்கா மூன்று நோவரைள
ச ப்ப ட்ரைடாப் பிரித்து ஆறு நோவரைளய ச ப்பிடாச்

RangaRakes

tamilnavarasam.com

நெச ல்றா ங்காதேள? ஏதா வது பழம், பிஸ்நெகாட் அல்லாது
சுண்டால்?”
நீங்காதேள ப ர்த்தீங்கா, இப்படிச் ச ப்பிட்டா ராத்தாத்தில்
இன்சுலின் இருந்துநெகா ண்தேடா இருப்பதா லா இன்சுலின்
எதிர்ப்பு அப்புறாம் நீரிழிவு, உடால் பருமான் என்று எல்லா ம்
தேப ட்டி தேப ட்டுக்நெகா ண்டு வருது.”
ஸ்ந க்ஸ் இல்லா மா மூன்று தேவளைள ச ப்பிட்டா இன்சுலின்
காம்மிய கிறாது. அதுதா ன் நல்லாது; உடாம்புக்கு நல்லாது.”

வீட்டு மின்விசிறிளையத் நெதா டார்ந்து ஓடாவிட்டா ல் சீக்கிராம்
பழுதா கிவிடும். ஆன தேதாளைவப்படாறா தேப து அளைதா
உபதேய கித்தா ல் நீண்டா ந ள் உளைழக்கும். நம் உடாம்பும் அதேதா
மா திரிதா ன்.”
ஆமா ம். முக்கியமா நல்லா பசிக்கும்தேப து ச ப்பிடாணும்.
பசிக்கிறா மா திரி இருந்தா எல்லா ம் ச ப்பிடாக் கூடா து.”
பசித்தா ல் மாட்டுதேமா ச ப்பிட்டா ஆதேரா க்கியம் என்று
திருவள்ளுவர் கூடா நெச ல்லியிருக்கா ர்.”
ஓ அப்படிய ?”
அற்றது அறிந்து கரைடாப்பிடித்து மா றல்லா துக்கது வராப் பசித்து
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– அதா வது ஒரு தாடாளைவ ச ப்பிட்டு நெசரித்தாபின் நன்றா காப்
பசித்தாபின் நமாக்கு ஒத்துக்நெகா ள்ளும் உணளைவ அறிந்து உண்ண
தேவண்டும்.”
ப ருங்கா டா க்டார் நெச ல்லாதேவண்டியளைதா திருவள்ளுவர்
இராண்டு வரியில் நச்சுன்னு நெச ல்லிட்டா ர்.”
இன்னும் நிளைனவு இருக்கு, ச யந்திராம் ஸ்கூல் விட்டு
வந்தாவுடான் ஏதா வது ஸ்ந க்ஸ் தேகாட்டா , ‘ரா த்திரி ச ப்ப டு
ச ப்பிடாமா ட்தேடா, அதான ல், ஒன்றும் கிளைடாய து’ என்ப ள்
ப ட்டி.”
ஆமா ம், இன்னிக்கு பள்ளியிலிருந்து வரும் தேப தேதா ந மா நம்மா
குழந்ளைதாகாளுக்கு பிஸ்நெகாட், ஜ ஸ் என்று பழக்காதேறா ம்!”
என்னதா ன் டா க்டார் ச ப்பிடுவது என்று அடிக்காடி
தேகாட்காப்படும் தேகாள்வி பதில்காளைளப் ப ர்த்து விடாலா ம்.”
டீ, கா பி ச ப்பிடாலா மா ?”
சர்க்காளைரா இல்லா மால் பிள க் டீ, பிள க் கா ஃபி, கிரீன் டீ,
நெலாமான் டீ இளைவ எல்லா ம் குடிக்காலா ம். ப ல் கூடா இல்லா மால்
குடித்தா ல் நெபட்டார்.”
ப ல் இல்லா மாலா ?”
ஆமா ம். அளைதாப் பற்றிப் பிறாகு ப ர்க்காலா ம்.”
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எந்தாப் பழமும் ச ப்பிடாக் கூடா தா ?”
டாயபடீஸ் இல்ளைலா என்றா ல் ச ப்பிடாலா ம். தினமும்
ச ப்பிடுவது நல்லாதில்ளைலா.”
டாயபடீஸ்கா ரார்காளுக்கு ஏதா வது பழம் இருக்கா ?”
அவதேகா டா பழம், ஸ்ட்ரா நெபர்ரி, புளூநெபர்ரி, தேகான்நெபர்ரி
தேப ன்றாவற்ளைறாச் ச ப்பிடாலா ம்.”
எங்தேகா கிளைடாக்கும்?”
ப ர்க் நெசய்தாவுடான் நெசக்யூரிட்டி வந்து கா ர்
காதாளைவத்திறாந்துவிடும் காளைடாகாளில் கிளைடாக்கும்.”
விளைலா அதிகாமா கா இருக்தேகா.”

ஆமா ம், நீங்காள் நெதா டார்ந்து ச ப்பிட்டுக்நெகா ண்டு இருக்கும்
டாயபடீஸ் மா த்திளைராளையக் காணக்கு நெசய்தா ல் இதாற்கு ஆகும்
நெசலாவு குளைறாவுதா ன்.”
காடாளைலா, முந்திரி வளைகாகாள்?”
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வறுத்தா தேவர்க்காடாளைலா பத்து ரூப ய்க்குச் ச ப்பிடாலா ம்,
தினமும் தேவண்டா ம். முந்திரிளைய டாப்ப வில் நெகா ட்டும்தேப து
சிதாறிக் கீதேழ ஒன்று இராண்டு விழுந்தா ல் அளைதா வ யில்
தேப ட்டுக்நெகா ள்ளலா ம்.”
தினமும் எளைதாச் ச ப்பிடாலா ம்? ”
ப தா ம், அக்ரூட்(வ ல்நட்), பிஸ்தா தினமும் ஒரு ளைகாப்பிடி
அளவு ச ப்பிடாலா ம். காறுப்புப் பணம் இருந்தா ல் தேமாலும்
இராண்டு ளைகாப்பிடி ச ப்பிடாலா ம்.”
கா ய்காறி வளைகா?”
ளைசவம் என்றா ல் நெவண்ளைடா, முட்ளைடாக்தேகா ஸ், காத்திரி,
சுளைராக்கா ய், பீர்க்காங்கா ய், புடாளைலா, நெவள்ளரி, தேகா ளைவக்கா ய்,
குளைடாமிளகா ய், கா லிப்ஃபிளவர் இளைவ எல்லா ம்
ச ப்பிடாலா ம். நெகா ஞ்சமா கா பீன்ஸ், அவளைரா, நெகா த்தாவளைரா,
கா ரா மாணி, தேகாராட் எடுத்துக் நெகா ள்ளலா ம்.”
அளைசவம்?”
மீன், முட்ளைடா, இளைறாச்சி எல்லா ம் ச ப்பிடாலா ம்.”
பனீர், சீஸ், பட்டார், நெநய்?”
இளைவ எல்லா ம் தா ரா ளமா காச் ச ப்பிடாலா ம்.”
என்ன எண்நெணய்யில் சளைமாக்காலா ம்?”
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நெசக்கில் ஆட்டிய தேதாங்கா ய் எண்நெணய், நெவண்நெணய், நெநய்,
ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணுங்கா.நிச்சயமா நெவஜிடாபிள் ஆயில்
கூடாதேவ கூடா து.”
தேகா விச்சிக்கா தீங்கா எந்தா ஜ ஸு ம் எடுத்துக்காக் கூடா தா ?”
ராகாசியம் நெச ல்கிதேறான். நெலாமான் ஜ ஸ் உப்புடான்
எடுத்துக்நெகா ள்ளலா ம்.”
இளைவ எல்லா ம் ச ப்பிட்டா ல் அஜீராணம் ஆகா தா ?”
ஆகாதேவ ஆகா து. முதால் ந ள் சிலாருக்கு வயிறு சங்காடாம்
நெசய்யலா ம். இவ்வளவு ந ர்ச்சத்து ச ப்பிடுவதா ல் ஜீராணமா கி,
எனர்ஜடிக்கா கா கா ளைலா எழுந்தாவுடான் சுகாமா கா ப த்ரூம் தேப ய்
சந்தேதா ஷமா கா இருப்பீர்காள். நம்புங்காள்.”
தேகாட்கா மாறாந்துவிட்தேடான், தேடாட்ஸ் ச ப்பிட்டா ல் இரும்புச்சத்து
என்று நெச ல்லுகிறா ர்காதேள?”
100 gm தேபரீச்சம்பழத்தில் 1 mg இரும்புச்சத்து இருக்கிறாது.
கூடாதேவ இலாவச இளைணப்ப கா 75 gm carb வந்து
நெதா ளைலாக்கிறாது. அதா வது 19 ஸ்பூன் சர்க்கரைரா!இரும்புச்சத்து
தேவண்டும் என்றா ல் கீளைராளையச் ச ப்பிடுங்காள்.”
அப்ப டா கீளைரா ச ப்பிடாலா மா ?”
எல்லா க் கீளைராயும் எடுத்துக்நெகா ள்ளலா ம். கீளைராப்நெப ரியல்,
கூட்டு என்று தினமும் தேசர்த்துக் நெகா ள்ளலா ம். ப லாக்கீளைரா 100
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gm ச ப்பிட்டா ல் அதில் 2.7 mg இரும்புச்சத்து
இருக்கிறாது! carb நெவறும் 3.6 gm!”
பிஸிதேபள ப த் மா திரி எதுவும் இல்ளைலாய ?”
அரிசி இல்லா மால் நெசய்யலா ம் (ப ர்க்க செசய்முரைற).”
தேதாங்கா ய் உண்டா ?”
தா ரா ளமா கா ஒரு மூடி தேதாங்கா ய் ச ப்பிடாலா ம்!”
அப்ப சுண்டாலுக்கும் தேதாங்கா ய் தேப ட்டுச்
ச ப்பிடாலா ம்தா தேன?”
நெகா ண்ளைடாக்காடாளைலா, பயறு வளைகாகாள், நெசன்ன , ரா ஜ்மா
எல்லா ம் நங்காநல்லூர் ஆஞ்சதேநயர் தேகா விலில் நெகா டுப்பது
மா திரி சின்ன நெதா ன்ளைனயில் வ ராத்துக்கு ஒருமுளைறா
ச ப்பிடாலா ம்.”
சிக்கான்?”
சிக்கானுக்கு சம்மாதாம் என்றா ல் தா ரா ளமா ய் ச ப்பிடாலா ம்.”
என் நண்பனுக்கு கால்ய ணம், அப்புறாம் ஒரு நிச்சயதா ர்த்தாம்
தேவறா வருகிறாது. அங்தேகா என்ன ச ப்பிடாலா ம்?”
தேமாதேலா நெச ன்னவற்ளைறா எல்லா ம் வீட்டில் ச ப்பிட்டுவிட்டுச்
நெசன்றுவிடுங்காள்.”
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டா க்டார் இந்தாக் கா ய், இளைலா, தாளைழ எல்லா ம் ச ப்பிட்டா ல்
ஆடு, மா டு மா திரிதேய உணர்கிதேறான்?”
உணர்ச்சி இருக்கிறாதேதா என்று சந்தேதா ஷப்படுங்காள்!

காடாந்தா பதிவுகாளில் சர்க்காளைராளைய விராட்டா காளைடாப்
பிடிக்காதேவண்டிய நா ன்கு ரூல்கரைளப்ப ர்த்தேதா ம். இப்தேப து
அதான் நெதா டார்ச்சிய ன ரூல்காளைளப் ப ர்ப்தேப ம்.
ஐந்த வது ரூல் – உண்ண விராதம் இருங்க.”
ச ப்பிடா மா இருந்தா ? அதான லா உடாம்புக்கு ஏதா வது பிராச்ளைன
வரா தா ?”
“Instead of using medicine, rather, fast a day – மாருந்துக்குப் பதில்
ஒருந ள் உன்ண விராதாம் நல்லாது” என்கிறா ர் கிதேராக்கா
வ ழ்க்ளைகா வராலா ற்றா சிரியர் புளூட்டா க் (Plutarch).”
பட்டினிய கவ ?”
பட்டினி தேவறா, உண்ண விராதாம் தேவறா. வீட்டில் ச ப்ப டு
இருக்கு, ஆன நீங்கா ச ப்பிடாளைலா – உண்ண விராதாம். அடுத்தா
தேவளைள ச ப்ப ட்டுக்தேகா வழி இல்ளைலா என்றா ல்தா ன்
பட்டினி.”
செரா ம்ப நோநாராம் எப்படி ச ப்பிடா மால் இருக்க முடியும்?”
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இப்ப நீங்கா இராவு ச ப்ப ட்ளைடா எட்டு மாணிக்குச் ச ப்பிட்டு,
பிறாகு தூங்கி எழுந்து மாறுந ள் கா ளைலா எட்டு மாணிக்கு ‘பிதேராக்
ஃப ஸ்ட்’ ச ப்பிடுறீங்கா. இதுதேவ 12 மாணி
நோநாராம் உண்ண விராதாம்தா ன். இதுலா என்ன காஷ்டாம்?”
அடா ஆமா ம்.”
இப்படி 12 மாணி நோநாரா கா லா அவகா சத்துலா ச ப்பிட்டுக்நெகா ண்டு,
அடுத்தா 12 மாணி நோநாராம்ச ப்பிடா மா இருந்தா , உடால் சீரா ன
நிளைலாயில் இருக்கும்.”
நீரிழிவு உள்ளவங்க ச ப்பிடா மா இருக்கக் கூடா நோத?”
அவங்காதா ன் அவ்வப்தேப து உண்ண விராதாம் இருக்கா
தேவண்டும். இளைதா intermittent fasting என்ப ங்கா.
முக்கியமா ன அறிவுரைரா: நீரிழிவு, இராத்தா அழுத்தா மா த்திளைரா
எடுத்துக்நெகா ள்பவர்காள் டா க்டார் ஆதேலா சளைன இல்லா மால்
விராதாம் இருக்காக் கூடா து. மா த்திளைரா எடுத்துக் நெகா ண்டு விராதாம்
இருந்தா ல் தா ழ்சர்க்காளைரா (Low Sugar) வரா வ ய்ப்பு உண்டு.”
ந ய், பூளைன எல்லா ம் ப ருங்கா; உடாம்பு சரியில்ளைலான
ச ப்பிடா து, இயற்ளைகா உள்ளுணர்வு ச ப்ப ட்ளைடா
மாறுத்துவிடும்.”
வீட்டுதேலாதேயகூடா நம்மா குழந்ளைதாங்கா, ஏன் நமாக்தேகா ஜ ராம்
வந்தா ச ப்ப ட்ளைடா காண்டா பிடிக் கா து. ஜ ராம் சரிய காச்
சரிய காக் நெகா ஞ்சம் நெகா ஞ்சமா பசிக்கும்.”
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உடாம்பு சரியில்லா தாதேப து ச ப்பிடுவது, நீங்காதேள உங்காள்
தேந ளைய ஊட்டி வளர்ப்பதாற்குச் சமாம்” என்கிறா ர்
ஹிப்தேப க்ராட்டீஸ் (To eat when you are sick, is to feed your
sickness).”
ஆன இப்ப ய ரும் அவ்வளவ விராதாம் இருப்பதில்ளைலாதேய.”
நம்மா முன்தேன ர்காள் காளைடாப்பிடித்தா அருளைமாய ன ளைவத்தியம்.
கிட்டாத்தாட்டா எல்லா காலா ச ராத்திலும் மாதாத்திலும் ஏதேதா ஒரு
வளைகாயில் விராதாம் இருக்கிறாது.”
ச ப்ப டு இல்ரைலான உடாம்பு நோச ர்ந்துடா த ?”
கால்ய ணச் ச ப்ப டு ச ப்பிட்டா பின் உங்காளுக்கு எப்படி
இருக்கு? சுறுசுறுப்ப காவ ? இல்லா மாந்தாமா மாயக்காமா வ ?”
ம்… ஒருவிதா மாயக்காமா , உண்டா காளைளப்பு.”
அந்தாக் காளைளப்பு ஏன் நெதாரியுமா ? எல்லா ராத்தாமும் அதிகாச்
ச ப்ப ட்ளைடா ஜீராணிக்காச் நெசன்று விடுகிறாது. மீதாம்
இருப்பதுதா ன் மூளைளக்குப் தேப கும். அதான ல் நீங்கா மாந்தாமா
இருக்கீங்கா.”
ஓ… அப்ப உண்ண விராதாம் இருந்தா ?”
எதிர்மா றா நடாக்கும். மூளைளக்கு அதிகா ராத்தாம் நெசன்று நீங்கா
சுறுசுறுப்ப கா இருப்பீங்கா. அது மாட்டும் இல்ளைலா, முன்பு
ப ர்த்தா 3-ல் நச்சுத்தான்ளைமா நிளைனவிருக்கிறாதா ?”
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“Toxic... நிளைனவு இருக்கு.”
உண்ண விராதாம் இருக்கும்தேப து, உடாம்புலா தேசர்ந்திருக்கும்
நச்சுகாளைள எல்லா ம் வண்டி வ ட்டார் வ ஷ் நெசய்தா மா திரி
துப்புராவ சுத்தாமா கிடும்.”
அப்ப, நம்மா உடாலுக்கு உள்தேளதேய ஒரு டா க்டார் இருக்கிறா ர்…”

ஆமா ம். இதாற்கு அப்தேப ப்தேடா சிஸ் (Apoptosis) என்ப ங்கா.
அதா வது நம் உடாம்தேப சிலா என்ளைசம்காளைள உற்பத்தி நெசய்து
தேவண்டா தா நெசல்காள், திசுக்காளைள அழித்துவிடும்” (ப ர்க்க
செபட்டி செசய்தி)
அடிக்காடி வீட்ளைடாச் சுத்தாம் நெசய்து பரா மாரித்தா ல் வீடு சுத்தாமா
இருப்பது மா திரி, அவ்வப்தேப து உண்ண விராதாம் இருந்தா
உடாம்பு சுத்தாமா கா இருக்கும். முக்கியமா நீரிழிவு
உள்ளவங்காளுக்கு இன்சுலின் காம்மிய சுராக்கும்.”
உண்ண விராதாத்தின்தேப து நம் உடாலுக்கு எப்படி சக்தி
கிளைடாக்கிறாது?”
முன்பு ப ர்த்தேதா தேமா கா ர்ப்ஸ், பர்ஸ் மா திரி; நெகா ழுப்பு, வங்கி
செடாப ஸிட் மா திரி. உடாலுக்குத் தேதாளைவய ன சக்திளைய உணவு
RangaRakes

tamilnavarasam.com

தாருகிறாது (பர்ஸ்). ஆன ல் உணவு இல்லா தாதேப து, நம் கால்லீரால்,
தாளைசகாளில் தேசமித்து (செடாப ஸிட்) ளைவத்தா நெகா ழுப்ளைப
சக்திய கா மா ற்றுகிறாது.”
சரி டா க்டார், பலார் உண்ண விராதாம் என்றா தேலா
பயந்துவிடுவ ங்கா. எப்படி ஆராம்பிப்பது?”
நெச ல்தேறான். அதுக்கு முன்ன டி உண்ண விராதாம்
இருக்கும்தேப து நம் உடாலில் என்ன நடாக்குது? 12 மாணி
நோநாராம் விருதாம் இருந்தா ல், முதல் எட்டு மாணி நோநாராம், நீங்கா
ச ப்பிட்டா உணவில் இருக்கும் குளுக்தேகா ளைஸு சக்திய கா
எடுத்துக்நெகா ள்கிறாது. பிறாகு தா ன் நீங்கா தேசமித்து ளைவத்துள்ள
நெகா ழுப்ளைப சக்திய கா உபதேய கிக்கா ஆராம்பிக்கிறாது.”
நீரிழிவு உள்ளவர்களுக்கு என்ன பயன்?”
நெதா டார்ந்து நெசய்தா ல் இன்சுலின் அளவு குளைறாந்து, சர்க்காளைரா
அளவு குளைறாந்து, எளைடா குளைறாந்து, மா த்திளைரா ஏதும் இல்லா மால்
நீரிழிவுக்கு ‘குட்ரைப’ நெச ல்லிவிடாலா ம்.”
உடாநோன ஆராம்பித்துவிடாலா மா ?”
படிப்படிய கா ஆராம்பிக்காணும். உதா ராணமா கா இராவு எட்டு
மாணிக்குச் ச ப்பிட்டு, மாறுந ள் கா ளைலா எட்டு
மாணிக்குச் ச ப்பிடுவதாற்குப் பதில், கா ளைலா உணளைவ ஒரு மாணி
தேநராம் தாள்ளிப்தேப ட்டா ல் 13 மாணி நோநாராம் விராதாம்.”
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கா ளைலா ச ப்ப ட்ளைடா மாத்தியம் பன்னிசெராண்டு
மாணிக்குச் ச ப்பிட்டா ல் பதின று மாணி நோநாராம் விராதாம்.”
இப்படிதேய தினமும் ஒரு மாணி நோநாராம் தாள்ளிப் தேப ட்டுப்
பழக்கிக்நெகா ண்டா ல் இராண்டு வ ராத்தில் செத டார்ந்து 24
மாணிநோநாராம் உண்ண விராதாம் சுலாபமா கி விடும்.”
ஆராம்பிக்கும்முன் ஏதா வது நெசய்ய தேவண்டுமா ?”
நல்லா ந ள், பிராம்மா முகூர்த்தாம் எல்லா ம் ப ர்க்கா தேவண்டா ம்.
ந ளைள விராதாம் என்றா ல் முதால் ந தேள அளைதா முடிவு
நெசய்யுங்காள்.”
முதால் ந ள் ரா த்திரிதேய நிளைறாய ச ப்பிட்டா அடுத்தா ந ள்
பசிக்கா து தா தேன?”
தாப்பு, உண்ளைமாயில் நிளைறாய பசிக்கும். அதான ல் முதால் ந ள்
இராவு அதிகாம் ச ப்பிட்டு அளைதா ஈடு நெசய்ய முடிய து.”
சரி, எழுந்தாவுடான் என்ன நெசய்ய தேவண்டும்?”
பல் தேதாய்க்கும்தேப தேதா ‘நா ன் விராதம் இருக்கப் நோப கிநோறன்’
என்று நெச ல்லிக் நெகா ள்ளுங்காள். ஒரு கிள ஸ் தாண்ணீருடான்
ஆராம்பியுங்கா.”
கா ளைலா கா பி இல்ளைலா என்றா ல் எனக்கு எதுவும் ஓடா தேதா?
ஓடாதேவண்டா ம். கா பி நெப டி தீர்ந்துவிட்டாது என்று
நிளைனத்துக்நெகா ள்ளுங்காள். முதால் தாடாளைவ விராதாம் என்றா ல்
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கா பி ச ப்பிடுவளைதாத் தாள்ளிப்தேப டா முயற்சி நெசய்யுங்காள்.
இளைதாச் நெசய்தா தேலா ப தி நெவற்றி.”
நோலா சுகர்(த ழ் சர்க்கரைரா) வரா த ?”
டாயபட்டீஸ் மா த்திளைரா, இன்சுலீன் எடுக்காவில்ளைலா என்றா ல்
தேலா சுகார் என்றா தேபச்சுக்தேகா இடா மில்ளைலா. டாயபபடீஸ்
மா த்திரைரா ச ப்பிடுபவர் உங்கள் டா க்டார் ஆநோலா சரைன செசய்வது
மிக அவசியம்.”
உண்ண விராத்தின்நோப து என்ன செசய்யலா ம்?”
எல்லா ம் நெசய்யலா ம். டி.வி. ப ர்க்காலா ம், ஃதேபஸ்புக் ளைலாக்
தேப டாலா ம், வ ட்ஸ் ஆப், புத்தாகாம் படிக்காலா ம், எழுதாலா ம்.
ஏ.டி.எம். கியூவில் நிற்காலா ம்.”
பசிக்குநோமா?”
பசி என்பது நடா புயல் தேப ல், வந்துவிட்டு ஒன்று நெசய்ய மால்
அடாங்கிவிடும்.”
பசிக்க மா இருக்க என்ன செசய்யணும்?”
ஒரு நெடாக்னிக் இருக்கு. ஒரு நெபரிய ப ட்டிலில் தாண்ணீர்
ளைவத்துக்நெகா ண்டு அளைதாத் துளி துளிய காப் பத்துப் பதிரைனந்து
நிமிஷத்துக்கு உறிஞ்சிக்நெகா ண்தேடா இருங்கா, பசிக்கா து.”
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நோவற ஏத வது செடாக்னிக்?”
ந ள் பூரா ஏதா வது தேவளைலா ளைவத்துக் நெகா ள்ளுங்காள். வீட்டுத்
தேதா ட்டா தேவளைலா, கிளீனிங், ஏன் சினிமா கூடா தேப காலா ம்.”
நாண்பர்கள், உறவினர் வீட்டுக்குப் நோப கலா மா ?”
தா ரா ளமா கா, ஆன ல் பிராச்ளைன. அவர்காள் ஏதா வது உங்காளுக்குக்
குடிக்கா, ச ப்பிடாக் நெகா டுப்ப ர்காள். அளைதா மாறுக்கா
தேவண்டியிருக்கும்.”
அப்ப அவர்காளுடான் ஃதேப னில் தேபசி தேநராத்ளைதாக்
காழிக்காலா ம்.”
தேபசலா ம். ஆன ல் விராதாத்ளைதாப் பற்றிப் தேபச தீர்காள். அவர்காள்
உங்காளைளக் கிண்டால் நெசய்து டிஸ்காதேராஜ் நெசய்வ ர்காள்.”
அப்ப தேபச மா ஏதா வது படிக்காலா ம்.”
படிக்காலா ம், ஏன் தூங்காலா ம். உங்காளுக்குத் நெதாரியுமா ?
தூங்கும்தேப துதா ன் நிளைறாய நெகா ழுப்பு எரிக்காப்படுகிறாது.”
மாயக்கம் ஏத வது வருமா ?”
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சிலாருக்கு மாயக்காம் வருகிறா மா திரி இருக்காலா ம். ராத்தா
அழுத்தாத்ளைதா தேச தித்துக் நெகா ள்ளுங்காள். உயர்ராத்தா அழுத்தா
மா த்திளைரா எடுத்துக்நெகா ள்வதா ல் அல்லாது சிலா சமாயம் உடாலில்
நீர் வற்றுதால் (Dyhydration) குளைறாவதா ல் ஏற்படும்.”
என்ன செசய்யணும்?”
நீர் வற்றுதால் (Dyhydration) என்றா ல் உப்புடான் எலுமிச்ளைச
ஜ ஸ் எடுத்துக்நெகா ள்ளலா ம்.”
நோவற என்ன ச ப்பிடாலா ம்?”
உண்ண விராதாம். எதுவும் ச ப்பிடாக் கூடா து. தா ரா ளமா ய்
தாண்ணீர் குடிக்காலா ம்.”
டாயத்துக்கு ச ப்பிடாவில்ரைலா என்ற ல் தரைலாவலி வருநோமா?”
தாளைலாவலி வரும். தேதாளைவப்படும்தேப து கிரீன் டீ, பிள க் கா பி,
உப்பு தேப ட்டா ளைலாம் ஜ ஸ் குடியுங்கா. உண்ண விராதாம் ஒரு
பழக்காம்தா ன்.”
உடாற்பயிற்சி, வ க்கிங் நோப கலாமா ?”
நெசய்யலா ம் தாப்பில்ளைலா. உண்ண விராதாம் இருக்கும்தேப து
இன்னும் சுறுசுறுப்ப காச் நெசய்வீர்காள்.”
விராதம்நோப து எனக்கு அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க
நோவண்டியிருக்கிறது.”
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காவளைலாப்படா தேவண்டா ம். உடாலில் அதிகா இன்சுலின்
இருக்கும்தேப து சிறுநீராகாங்காள் உப்பு மாற்றும் தாண்ணீர்
தாக்காளைவத்துக் நெகா ள்கிறாது. விராதாம் இருக்கும்தேப து இன்சுலின்
காம்மிய கி, தேதாக்கி ளைவத்தா உப்ளைபயும் தாண்ணீளைராயும்
நெவளிதேய தாள்ளுகிறாது. இது நல்லாதுதா ன்.”
க ரைலாயில் மாலாம் நோப க விட்டா ல் எந்த நோவரைலாயும் ஓடா து.
மாலாச்சிக்கல் பிராச்ரைன வருமா ?”
இன்புட் இருந்தா ல்தா ன் அவுட்புட். மாலாம் தேப காவில்ளைலா
என்றா ல் காவளைலாப்படா தேவண்டா ம். விராத்துக்குமுன், அல்லாது
பின் அதிகா ந ர்ச்சத்து உட்நெகா ண்டா ல் பிராச்ளைன இருக்கா து.”
விராத்தின்நோப து சிலா சமாயம் வயிறு கடாமுடா என்று சத்தம்
நோப டுகிறநோத?”
சிலாருக்கு அந்தாப் பிராச்ளைன இருக்காலா ம். நிளைறாய தாண்ணீர்
குடியுங்காள் சரிய கிவிடும்.”
விராதம் இருக்கும்நோப து நோக பம் வருமா ?”
ந ம் ஃப ஸ்டிங் நெசயும்தேப து, குடும்பத்தினர் ‘ஃப ஸ்ட் புட்’
ச ப்பிட்டா ல் தேகா பம் வராலா ம்.”
குழப்பம், மாறதி?”
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இல்ளைலா, மா றா காத் நெதாளிவ கா இருப்பீர்காள். உங்காளிடாம் காடான்
வ ங்கியவர்காள் நெபயர்காள் எல்லா ம் ஒவ்நெவ ன்றா கா
ஞா பகாத்துக்கு வரும்.”
12 மாணி நோநாராம் சரி, 24 மாணி நோநாராம் எல்லா ம் நெரா ம்ப அதிகாமா கா
இருக்தேகா. அவ்வளவு தேநராம் விராதாம் இருக்காலா மா ?”
தாண்ணீர் மாட்டுதேமா அருந்தி 382 நா ள் உண்ண விராதாம் இருந்து
உலாகா ச தாளைன பளைடாத்துள்ள ர் ஒருவர். அதான லா
காவளைலாப்படா தீங்கா.”
விராதத்துக்கு அப்பறம் அதிகமா கப் பசிக்குநோமா?”
நீங்காள் புதுசு என்றா ல் பசிக்கும். நெதா டார்ந்து பழக்காத்தா ல்
பசித்தா ல் மாட்டுதேமா உணவு உண்ணும் பழக்காத்துக்கு
மா றிடுவீங்கா.”
உண்ண விராத்ரைத முடித்துக்செக ள்ளும்நோப து ஜூ ஸ்
குடிக்கலா மா ?”
நீங்கா என்ன அராசியல்வ திய ? கிளியர் நெவஜ் சூப்புடான்
ஆராம்பிக்காலா ம்.”
எவ்வளவு ச ப்பிடாலா ம்?”
கா ண தாளைதாக் காண்டாதுதேப லா, பகா சுரான் மா திரி எல்லா ம்
ச ப்பிடாக்கூடா து. விராதாம் முடிக்கும்தேப து, அதிகாமா காச்
ச ப்பிட்டா ல் நெநஞ்சு எரிச்சல் வராலா ம். உங்கா நெசரிமா ன
அளைமாப்பு நெராஸ்டில் இருந்திருக்கிறாது, அதுக்கு அதிகா தேவளைலா
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நெகா டுக்கா தீங்கா. அதான லா ச ப்பிடும் உணளைவ நன்றா கா
நெமான்று நிதா னமா காச் ச ப்பிடுங்கா. முக்கியமா கா, மா வுச்சத்து
காம்மிய காவும் நெகா ழுப்பு நிளைறாய எடுத்துக்நெகா ள்ள
தேவண்டும். ச ப்ப ட்டுக்கு முன்பும் பின்பும் நெபரிய கிள ஸ்
நிளைறாய தாண்ணீர் குடிங்கா.”
…
முதல் முரைற ஆராம்பிக்கப் நோப கிநோறன். ஏத வது டிப்ஸ்?”
நெகா ஞ்சம் காஷ்டாமா கா இருக்கும். நெதா டார்ந்து காளைடாப்பிடித்தா ல்
பழக்காமா கிவிடும். மா வுச்சத்து மீது ந ட்டாம் குளைறாந்து,
தேதாளைவப்பட்டா ல் மாட்டுதேமா பசிக்கும், எனர்ஜிடிக்கா கா
இருப்பீங்கா.”
விராதத்த ல் நோவறு நான்ரைமாகள்?”
காத்திரிக்கா ய் பிடிக்கா து, அளைசவம், முட்ளைடா ச ப்பிடா
மா ட்தேடான், ப தா ளைமா காடிக்கா முடியளைலா, சளைமாக்காத் நெதாரிய து,
வயதா கிவிட்டாது பல் நெசட்தா ன், 2000 ரூப ய்க்குச்சில்லாளைறா
இல்ளைலா, ப ராத் பந்த் என்று எந்தாப் பிராச்ளைனய கா இருந்தா லும்
உண்ண விராதாம் இருக்காலா ம். முக்கியமா ன விஷயம் நெசலாவு
கிளைடாய து.”
ஆற வது ரூல் : நோக துரைமாக்கு அரிசி செபட்டார்.”
ஏழ வது ரூல் : ப ல் அவசியம் இல்ரைலா. இராண்ரைடாயும் அடுத்த
வ ராம் ப ர்க்கலா ம்.”
நெசல்காள், குறிப்பிட்டா எண்ணிக்ளைகாய ன நெசல் பிரிவுக்குப்
பிறாகு அது இறாப்பதாற்கு ப்தேரா கிரா ம் நெசய்யப்பட்டுள்ளது.
இதாற்குப் நெபயர் அப்தேப ப்தேடா சிஸ் (Apoptosis).
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‘ஐதேய , எல்லா நெசல்காளும் இறாந்து விட்டா ல்?’ என்று பயப்படா
தேவண்டா ம். பளைழய கா ர் நெகா ஞ்ச ந ள் ஆன மாக்கார் நெசய்து
அதிகாச் நெசலாவு ளைவக்கும். ‘ஏதேதா ப ர்த்துக் நெகா டுங்கா’ என்று
அந்தாப் பளைழய குப்ளைபளைய காடா சிவிட்டு புது கா ர் வ ங்குவது
தேப லாத்தா ன் இது.
சமீபத்தில் அதேதா மா திரி இன்நென ரு வ ர்த்ளைதா
தேகாள்விப்பட்டிருப்பீர்காள் – ஆட்தேடா ஃதேபகி (Autophagy).
கிதேராக்கா வ ர்த்ளைதா. ஆட்தேடா (Auto) என்றா ல் ‘சுய’; ஃதேபகி
(Phagy) என்றா ல் ‘ச ப்பிடு’ என்று நெப ருள். அதா வது
தாம்ளைமாத்தா தேமா ச ப்பிடுவது என்று நெப ருள். சிலா சமாயம் கா ர்
தேபட்டாரி மாக்கார் நெசய்யும், அப்ப கா ளைரா மா ற்றா மால், கா ர்
தேபட்டாரிளைய மா ற்றுவது தேப லாத்தா ன் இது.
வீட்டுக் குப்ளைபளைய ரீளைசக்கிள் நெசய்வதுதேப லா நம் உடாம்பு
தேதாளைவ இல்லா தா பளைழய பகுதிகாளைள (நெசல் உள்ளுறுப்புகாள்,
புராதாம், நெசல்சுவர்) ‘எதுக்கு காஷ்டாப்பட்டு நெமாயின்நெடாயின்
நெசய்யணும்?’ என்று தாம்ளைமாத் தா தேமா விழுங்கி மாறுசுழற்சி
நெசய்துவிடுகிறாது.

இளைதாக் காண்டுபிடித்து இந்தா ஆண்டு தேந பல் பரிளைச ஜப்ப ன்
ந ட்டு நெசல் உயிரியலா ளர் தேய ஷிதேன ரி ஒஷ மி
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அவர்காளுக்குக் கிளைடாத்திருக்கிறாது. ஆட்தேடா ஃதேபகி
என்றாளைழக்காப்படும் நெசல்காளின் சீராழிவு மாற்றும் மாறுசுழற்சி
குறித்தா ஆய்வுப் பணிக்கா கா அவருக்குக் கிளைடாத்திருக்கிறாது.
இதுக்கும் உண்ண விராதாத்துக்கும் என்ன சம்பந்தாம்? விராதம்
ஆட்நோடா ஃநோபகிரையத் தூண்டுகிறது. பளைழய குப்ளைபய ன
ப காங்காளைள நெவளிதேயற்றி சுத்தாம் நெசய்து, பளபளக்கும்
வளர்ச்சி ஹா ர்தேமா ன்காளைள உற்பத்திநெசய்து, நம் உடாளைலாப் புது
கா ர் மா திரி சீராளைமாக்கிறாது.
சரி, ஆட்தேடா ஃதேபகிளைய எது தாடுக்கிறாது?
ச ப்பிடுவது, குறிப்ப கா குளுக்தேகா ஸ் (அதிகா கா ர்ப்ஸ்),
அதான ல் சுராக்கும் இன்சுலின், அதிகாப் புராதாம், இளைவ எல்லா ம்
குப்ளைபகாளைள அகாற்றுவளைதாத் தாடுக்கிறாது. நாம் முன்நோன ர்கள்
ஏன் விராதம் இருந்த ர்கள் என்று செதரிகிறத ?

டா க்டார் நெப துவ குண்டா கா இருப்பவர்காளைளப் ப ர்த்து
‘எந்தாக் காளைடாயிலா அரிசி வ ங்குறா’ என்று கிண்டாலாடிப்தேப ம்.
ஆன தேகா துளைமாக்கு அரிசி பராவ யில்லா என்கிறா ர்காதேள?”
இப்ப கிளைடாக்கும் தேகா துளைமாயிலா நிளைறாய நெகாடுதால் இருக்தேகா.”
ஆன நீரிழிவு உள்ளவங்காளுக்கு ரா த்திரி ‘சப்ப த்தி’
எடுத்துக்தேகா ங்கா என்று பரிந்துளைராக்கிறா ர்காதேள… அப்ப அது
ப துகா ப்ப னது இல்ளைலாய ?”
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வ யில் தேப ட்டுக்நெகா ள்ள தாவளைரா… அப்படி ப ர்த்தா வடா
இந்திய வில் குளைறாந்தா அளதேவ நீரிழிவு உள்ளவர்காள் இருக்கா
தேவண்டும் இல்ளைலாய ?”
ஆமா ம்.”
அப்படியில்லா. சப்ப த்தி என்றா தேலா பஞ்ச ப்தா ன் நிளைனவுக்கு
வரும். பஞ்ச ப் தேகா துளைமான்னு தேகாட்டு வ ங்குதேவ ம். ஆன
அங்தேகாதா ன் நீரிழிவு, உடால் பருமான் இராண்டும்
அதிகாம். இந்திய வின் சரா சரி 9%; அங்நோக 14%.”
ஓதேஹா …”
அதுமாட்டும் இல்லா, celiac பிராச்ளைனயும் அங்தேகாதா ன் அதிகாம்.”
அது என்ன பிராச்ரைன?”
சிறுகுடால் ஒவ்வ ளைமா வயிற்றுப் பகுதியில் எரிச்சல், உப்புசம்
என்று பலா பிராச்ளைனகாள் வந்து, 20 அடி நீள சிறு குடாலில்
எங்கா வது பங்க்சர் நெசய்கிறாது (leaky gut).”
சரி டா க்டார் இதற்கும் நீரிழிவுக்கும் என்ன சம்பந்தம்?”
நெச ல்தேறான். ஆன அதுக்கு முன்தேன தேகா துளைமாயில் ஒரு
முக்கியமா ன புராதாம் க்ளூட்டான் (gluten) பற்றிக் நெகா ஞ்சம்
நெச ல்தேறான்.”
ரைமாத வில் த நோன இருக்கும்? நோக துரைமாயிலுமா ?”
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தேகா துளைமாயிலிருந்துதா தேன ளைமாதா தேவ கிளைடாக்கிறாது.
தேகா துளைமா கி.மு. 3300ல் ச குபடி நெசய்திருக்கிறா ர்காள். ஆன
இன்று ந ம் ச ப்பிடுவது எல்லா ம் காலாப்பினக் தேகா துளைமா. நம்மா
தா த்தா ப ட்டி ச ப்பிட்டா தேகா துளைமாயிலா கூடா காலாப்பினம்
இல்ளைலா. 1970க்குஅப்புறாம்தா ன் இந்தாப் பிராச்ளைனதேய.”
ஏன் அப்படி?”
மாக்காள் நெதா ளைகா, பஞ்சம் என்று பலா கா ராணங்காள். டா க்டார்
தேப ர்லா க், தேகா துளைமாயில் காலாப்புச்
ச தாளைனகாளைள 1970ல் நெசய்தா ர்.”
காலாப்பினம் நெசய்வது அவ்வளவு பிராச்ளைனய ?”
இயற்ளைகாக்கு விதேரா தாமா கா எது நெசய்தா லும் அது பிராச்ளைனதேய.
ப ராம்பரியக் தேகா துளைமாச் நெசடி (புல் என்றுதா ன் நெச ல்லா
தேவண்டும் ) எல்லா ம் ந லாளைரா முதால் ஐந்து அடி வளரும். அதில்
விளைளயும் தா னியம் சிறியதா கா இருக்கும். ஆன ல் காலாப்பினக்
தேகா துளைமாச் நெசடி குட்ளைடாய கா, சுமா ர் ஒன்றாளைரா அடி முதால்
இராண்டு அடிக்கு ப ராம்பரியக் தேகா துளைமாளையக் கா ட்டிலும்
அதிகா விளைளச்சல், தா னிய அளவு நெபரிச கா இருக்கும்.”
இதில் என்ன தப்பு?”
இராண்டு வளைகா தேகா துளைமாளையக் காலாப்பு நெசய்து, தேதாளைவக்கு
ஏற்ப புதிதா கா ஒன்ளைறா உருவ க்குவ ர்காள். அளைதா மீண்டும்
தேவறு ஒன்றுடான் காலாப்பு நெசய்து இன்நென ன்ளைறா… இப்படி
மீண்டும் மீண்டும் காலாப்பினம் நெசய்வ ர்காள்.”
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இதுலா என்ன ப திப்பு?”

இராண்டு தேகா துளைமாளையக் காலாப்பினம் நெசய்யும் தேப து 5% புதிய
புராதாம்கிளைடாக்கிறாது. மீண்டும் மீண்டும் தேதாளைவய ன உயராம்,
ளைசஸ் கிளைடாக்கும் வளைரா நெசய்வ ர்காள். இதான ல் தானித்தான்ளைமா
வ ய்ந்தா விந்ளைதாய ன புராதாம் கிளைடாக்கும். விஞ்ஞா னிகாள்
காலாப்புடான் தேமாலும் சிலா உத்திகாளைளக் ளைகாய ளுகிறா ர்காள்.
அதான ல் நமாக்கு நூற்றுக்காணக்கா ன காலாளைவகாள் அந்தா
விளைதாயில் புளைதாந்து எல்லா தேமா ளைடாம்ப ம்தா ன். இயற்ளைகாயில்
அந்தா மா திரி காலாளைவகாதேள கிளைடாய து. மானிதா இனம் அளைதா
முதால் முதாலில் சுளைவக்கும் என்ன என்ன பக்காவிளைளவுகாளைள
ஏற்படுத்தும் என்று நெச ல்லா முடிய து!”
‘எந்திரான்’ படாத்தில் வரும் வில்லான் நோரா நோப ட் மா திரி
இருக்நோக!”
அளைதாக் காண்டுபிடித்தா விஞ்ஞா னி ‘பசுளைமாப் புராட்சியின்
தாந்ளைதா’, மாற்றும் அளைமாதிக்கா ன தேந பல் பரிசு என்றா
பட்டாத்ளைதாப் நெபற்றா ர்!”
ஆன டா க்டார், இந்தக் நோக துரைமா ப ர்ப்பதற்கும், நோடாஸ்டுக்கும்
ஒநோரா மா திரித நோன இருக்கு?”
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மானிதாக் குராங்குக்கும் நமாக்கும் நெபரிய வித்திய சம் இல்ளைலா.
நமாக்கு 46 குதேரா தேமா நெச ம் என்றா ல் ஒரா ங் குட்டான் (கா ட்டு
மானிதான் என்று நெப ருள்) 48 குதேரா தேமா நெச ம் இத்தாளைனக்கும்
வ ல் கூடா இல்ளைலா. அந்தா மானிதாக் குராங்ளைகா டின்னருக்கு
அளைழத்துக் நெகா ண்டு தேப ன ல் என்ன ஆகும்?”
ஐதேய … ”
முடிய து, ஏன் என்றா ல் நமாக்கும் அதுக்கும் உயிர் தேவதியியல்
(biochemical) மாற்றும் உடாலியல் தேவறுப டுகாள் இருக்கின்றான.
அதேதா தேப லா ப ராம்பரிய பளைழய தேகா துளைமாயில் அதிகா புராதாம்
இல்ளைலா. ஆன ல் புதிய காலாப்பில் அதிகாமா ன புதிய புராதாம்
மாற்றும் அதில் இருக்கும் Gliadin நம்ளைமா அழிக்காக்கூடிய வஸ்து
(க்ளூட்டான் என்பது சிறிய கிளைளய டின் (gliadin)புராதாங்காளின்
காலாளைவ).”
நீரிழிவுக்கும் இதற்கும் என்ன சம்பந்தம்?”
நெப துவ கா தா வராத்தில் (amylopectin)அளைமாதேலா நெபக்டின்
என்றா ஒன்று இருக்கும். இது ஒரு ஸ்டா ர்ச் வளைகா. தா வராங்காள்
இங்தேகாதா ன் தாங்காளுக்கு தேவண்டிய குளுக்தேகா ளைஸு தேசமிச்சு
ளைவக்கும். இதில் அ, ஆ, இ என்று முன்று வரைக இருக்கு.”
அதுலா என்ன வித்திய சம்?”
பருப்பு, பீன்ஸ் வளைகாயில் இருப்பது இ வரைக. இதுலா கா ர்ப்ஸ்
இருக்கு. ஆன ல் சரிய கா ஜீராணம் ஆகா து. அதா வது நம் உடால்
அவற்ளைறா ஏற்றுக் நெகா ள்வதில்ளைலா. அதான ல்தா ன் பட்டா ணி,
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ரா ஜ்மா தேப ன்றா ஐட்டாங்காளைளச் ச ப்பிட்டா ல் தேகாஸ் வருகிறாது.
நம் உடால் அதிகாமா கா அளைதாப் பயன்படுத்தா மால் இருப்பதா ல்
ராத்தாத்தில் குளுக்தேகா ஸ் அவ்வளவ கா ஏறா து.”
வ ளைழப்பழம், உருளைளயில் கிளைடாப்பது ஆ வரைக. அதில்
கிளைடாக்கும் கா ர்ப்ஸ் ஓராளவு உடால் ஏற்றுக்நெகா ள்ளும்.”
அ வரைக?”
தேவறா என்ன தேகா துளைமாயில் இருப்பதுதா ன். நம் ந க்கில்
பட்டாவுடாதேனதேய குளுக்தேகா ஸு கா மா ற்றாப்படுகிறாது.”
ஏதேதா சினிமா வில் தேப ளைதாப் நெப ருள் விற்பவர் பவுடாளைரா
காட்ளைடாவிரால் இடுக்கில் தேப ட்டு நக்கிப் ப ர்க்கும்தேப து
தேப ளைதா ஏறுவது தேப லா இருக்தேகா.”
நீங்கா நெச ல்வதில் ஓர் அளவு உண்ளைமா இருக்கு. நம்மா எச்சிலில்
அளைமாதேலாஸ் (amylase) என்றா என்ளைசம் இருக்கு. அது உடாதேன
உறிஞ்சிக் நெகா ள்கிறாது. இதான ல் மூளைளயில் ஓப்பியம்
தேப ளைதாப் நெப ருளுக்கு நிகாரா ன தா க்காத்ளைதா ஏற்படுத்தி,
பசிளையத் தூண்டி விட்டு, அதிகாம் உண்ண ளைவக்கிறாது
தேகா துளைமா என்பது தா ன் உண்ளைமா. இது மாட்டும் இல்ளைலா,
நெலாக்டின் (lectin) என்று இன்நென ரு புராதாம் தேகா துளைமாயில்
இருக்கிறாது. அது முன்பு ப ர்த்தா நெலாப்டின் ஹா ர்தேமா ளைனத்
தாளைடா நெசய்கிறாது. அதான ல் என்ன நடாக்கும்?”
பசித்துக்நெகா ண்தேடா இருக்கும். நீங்காள் குண்டா கிக்நெகா ண்தேடா
இருப்பீர்காள். தா காம் எடுக்கும் தேப து கிணறு தேதா ண்டா
ஆராம்பிப்பது எவ்வளவு முட்டா ள்தானதேமா அதேதா மா திரி
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தேகா துளைமாளைய ச ப்பிட்டுவிட்டு மாருந்து ச ப்பிடுவது.
தேப னஸு கா ளைமாதா வில் நெசய்யப்படும் தேபக்காரி ஐட்டாங்காளில்
தேசர்க்காப்படும் ராச யனப் நெப ருட்காள் காளைணயத்ளைதாப் ப தித்து
இன்சுலின் சுராக்கும் பீட்டா நெசல்காளைள அழிக்கிறாது.”
நம்மா தா த்தா ப ட்டி இறாந்தா கா ராணத்ளைதாக் தேகாட்டா ல்
வயச யிடுத்து” என்பது தா ன் பதிலா கா இருக்கும். ஆன ல்
இன்று ய ரும் அப்படி இறாப்பதில்ளைலா, ஏதேதா ஒரு
விய திய ல் நவீன ஆஸ்பத்திரியில் இறாந்து தேப கிறா ர்காள்.”
தப்பு எங்நோக நாடாக்குது ?”
காலாப்பினம் இன்நென ன்று தா னியங்காளைளத் தீட்டுவது.
இதான ல் அதில் உள்ள ந ர்ச்சத்ளைதா நீக்கி அளைதா மிஷினில்
டா ல்காம் பவுடார் மா திரி அளைராத்துச் சலித்து, ச ப்பிடுகிதேறா ம்.
சப்ப த்தி உப்பின ல் அது உங்கா மாளைனவி நெசய்யும் மா யம்
இல்ளைலா, க்ளூட்டானின் தேமாஜிக்.”
அப்ப அரிசி?”
ச தாத்ளைதா தேகா துளைமாளையப் தேப லா அளைராத்து ச ப்பிடுவதில்ளைலா.
அதான ல் பராவ யில்ளைலா. நீரிழிவு இல்லா தாவங்கா சிவப்பு அரிசி
அல்லாது புழுங்கால் அரிசி நெகா ஞ்சமா கா உபதேய கிக்காலா ம்.”
நீரிழிவு உள்ளவங்க?”
தாவிர்ப்பது நல்லாது. 100 கிரா ம் அரிசியில் இருக்கும் அதேதா அளவு
கா ர்ப்ஸ்தா ன் கிட்டாத்தாட்டா தேகா துளைமாயிலும் இருக்கு.
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சர்க்காளைராக் காட்டுப்ப ட்ளைடா நெப றுத்து டா க்டார் அறிவுளைராப்படி
எடுத்துக் நெகா ள்ளுங்காள்.”
ஏழ வது ரூல் : ப ல் அவசியம் இல்ரைலா… அது எதன ல்?“
அதாற்குமுன் ஒரு சின்னப் புதிர் :

இந்தப் படாத்தில் உள்ள ஒற்றுரைமா என்ன?
இந்தாப் படாத்தில் தேவறுபட்டா நபர் ய ர்?
எதான ல்? ( Who is the odd man out and why?)

டா க்டார் தேப ன வ ராம் நல்லா தூங்கா நெச ல்லியிருந்தீங்கா
தூக்காம் சரியில்ளைலான்னு எப்படி காண்டுபிடிப்பது?”
நெரா ம்ப சிம்பிள் ‘என்ன ப ர்க்கா டாயர்டா இருக்கீங்கா?’ என்று
ய ரா வது விச ரித்தா தேலா கா ளைலா அலா ராம் அடிக்கும் தேப து
எரிச்சலா அதான் தாளைலாயில் ஒரு குட்டு குட்டின தேலா
உங்காளுக்கு தூக்காம் சரியில்ளைலான்னு அர்த்தாம்.”
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தூக்கம் செபரிய பிராச்ரைனய ?”
தூக்காம், மான அழுத்தாம் எல்லா ம் நீரிழிவு தேந ளைய
அதிகாப்படுத்தும், நெதா டார்ந்து இந்தாப் பிராச்ளைன இருந்தா ல்
அதான லா கூடா நீரிழிவு வராலா ம். அதான லா இளைவ
இராண்ளைடாயும் சரிநெசய்யணும்.”
மான அழுத்தம் எப்படி நீரிழிரைவ அதிகப்படுத்தும்?”
செதரு நா ய் துராத்தும் நோப து என்ன செசய்யறீங்க?”
தாலாநெதாறிக்கா ஓடுதேவ ம்!”
தாலா தாப்பித்தா பிறாகு, உடாம்பில் எங்கிருந்து அவ்வளவு சக்தி
என்று மாளைலாப்ப ய் இருக்கும். அதாற்குக்
கா ராணம் Catecholamines என்றா ஹா ர்தேமா ன்.”
அது என்ன ?”

இந்தா ஹா ர்தேமா ன் சுராக்கும்தேப து, இன்ஸ்டாண்ட் சக்தி
நெகா டுக்கா ராத்தாத்தில் குளுக்தேகா ஸ் அதிகாரித்து, நம் தாளைசகாளுக்கு
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சக்தி நெகா டுக்கும். அதான லாதா ன் உங்காள ல் ஓடாமுடிகிறாது.
ஆபத்து விலாகிய பின் பளைழய நிளைலாக்கு வந்துவிடும்.”
இதுக்கும் மான அழுத்தத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்?”
நெசல்தேறான். ந ய் துராத்தின ஒண்ணு தாப்பிச்சுடுவீங்கா, அல்லாது
காடி வ ங்குவீங்கா. அதுக்கு அப்புறாம் சகாஜநிளைலாக்கு
வந்துவிடுவீங்கா இல்ளைலாய ? ஆன காவளைலா?
இருந்துநெகா ண்தேடா இருக்கும். நெதா டார் மான அழுத்தாம் (Chronic
stress) என்ப ங்கா.”
இதுக்கும் ஹா ர்நோமா ன் ரிலீஸ் ஆகுமா ?”
ஆமா ம். இளைதாயும் ந ய் துராத்துவது தேப லா நமாக்கு ஏதேதா ஒரு
ஆபத்து என்று எண்ணி அளைதா எதிர் நெகா ள்ள கா ர்டிச ல்
(Cortisol) என்கிறா ஹா ர்தேமா ன்காள் சுராக்காச் நெசய்யும்.”
இதன லா என்ன ஆபத்து ?”
வீட்டுலா மின்விசிறி மீது நெதா டார்ந்து தூசி பட்டுக் நெகா ண்தேடா
இருந்தா நெகா ஞ்ச ந ளிலா நிளைறாய அழுக்கு படிந்து அது சுற்றும்
தேவகாம் குளைறாந்து ரிப்தேபர் ஆகும். அதேதா மா திரி தா ன்
நெதா டார்ந்து மான அழுத்தாம் இருந்தா நீரிழிவு மாட்டும் இல்லா,
ளைஹாப்பர் நெடான்ஷன், ளைதாரா ய்ட் என்று பலா பிராச்ளைனகாள்
வராலா ம்.”
சரிசெசய்ய மா த்திரைரா இருக்நோக?”
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மாருந்து மா த்திளைரா எல்லா ம் இருக்கு. ஆன அது உங்காளைளத்
தூங்காளைவக்குதேமா தாவிரா, அடிப்பளைடாப் பிராச்ளைனளைய தீர்க்கா து.
நீங்காதேள நெஷர்லா க் தேஹா ம்ஸ் மா திரி டா க்டார் உதாவியுடான்
உங்காளிடாம் என்ன பிராச்சளைன என்று காண்டுபிடிக்கா தேவண்டும்.
மானத்ளைதா நீங்கா தா ன் ளைலாட்டா ளைவத்துக்நெகா ள்ள தேவண்டும்.”
அப்படின ?”
3Tலா காளைடாசி T நிளைனவு இருக்கா ? Thoughts நிளைனவுகாள்! அதா ன்
முக்கிய கா ராணம். குறிப்ப கா காடாந்தா கா லாம், எதிர்கா லாத்ளைதாப்
பற்றி நிளைனத்துக் காவளைலாப்படுவது.”
புரியரைலாநோய?”
ஒன்றுவிட்டா மா மா ளைபயனுக்குக் கால்ய ணம் ஆகி இராண்டு
குழந்ளைதாகாளுக்குப் பிறாகும் என்ளைன கால்ய ணத்துக்குக்
கூப்பிடாளைலா என்று நிளைனத்து வருந்துவது; ஸ்டா க்
மா ர்க்நெகாட்டில் முதாலீடு நெசய்தாது அடுத்தா வருஷம் என்ன
ஆகுதேமா என்று நிளைனப்பது.”
அப்ப நோதர்வுக்கு படிக்கும் மா ணவர்களின் மான அழுத்தமும்
ஆபத்து இல்ரைலாய ?”
இது எல்லா ம் தா ற்கா லிகாம், நம்மா காட்டுப்ப ட்டில் இருக்கு.
ஆன ஸ்டா க் மா ர்க்நெகாட், குடும்பத்தில் நிகாழும் மாராணம்
தேப ன்றா பிராச்ளைனகாள் எல்லா ம் நம்மா ளைகாயில் இல்ளைலா. இந்தா
மா திரி மான அழுத்தாம் தா ன் ஆபத்து.”
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என்ன செசய்ய நோவண்டும் ?”
தினமும் 15-20 நிமிஷம், திய னம், தேய கா , தேதா ட்டா தேவளைலா,
வ க்கிங், சூரிய நமாஸ்கா ராம், மூச்சுப் பயிற்சி, குழந்ளைதாகாளுடான்
விளைளய டுவது தேபசுவது தேப ன்றாவற்ளைறா நெசய்யலா ம். தேஜ க்
அடிக்கிதேறான் என்று மாளைனவியின் தாம்பி பற்றி தேஜ க் அடித்து
கா ர்டிச ளைலா ஏற்றிக்நெகா ள்ள தீர்காள்.”
தூக்கம் பற்றிச் செச ல்லுங்க டா க்டார் ?”
தூக்காமின்ளைன மான அழுத்தாத்துக்கு முக்கிய கா ராணம். இன்று
பலார் ஆறு மாணி நோநாராத்துக்குக் குளைறாவ ய் தூங்குகிறா ர்காள்.
தூங்காளைலான உங்காள் வளர்சிளைதாயில் ப திப்பு ஏற்படும் (it
damages your metabolism).தூங்கும்தேப துதா ன் சிலா ஜீன்காள் சுவிச்
ஆன் ஆகி, நம் திசுக்காளைள மாறுசீராளைமாத்து, தேந ய் எதிர்ப்பு
சக்திளையக் கூட்டுகிறாது.”
எவ்வளவு மாணி நோநாராம் மினிமாம் தூங்கணும்?”
நிச்சயம் 7-9 மாணி நோநாராம் தூங்காதேவண்டும். சரிய தூங்காளைலான
நெவயிட் ஏறும்.”
செவயிட் ஏறுமா ?”
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சரிய தூங்காளைலான க்நெராலின் (Ghrelin) ஹா ர்தேமா ளைன
அதிகாமா க்கி, நெலாப்டின் (Leptin) ஹா ர்தேமா ளைனக்
காம்மிய க்குகிறாது. இதான ல் அதிகாம் பசிக்கும். நிளைறாய
ச ப்பிட்டு உடால் பருமான கும். தூங்குவது மாட்டும் இல்ளைலா,
நிம்மாதிய தூங்காணும் (quality sleep)”
நால்லா நிம்மாதிய தூங்க ஏத வது டிப்ஸ் இருக்க ?”
சிம்பிள ன ஐந்து வழிமுளைறாகாள்:
படுக்ளைகாயளைறாளைய நல்லா இருட்டா காவும் நெகா ஞ்சம்
குளுளைமாய காவும் ளைவத்துக்நெகா ள்ளுங்காள்.
டி.வி.யில் தா யத்து, தேலாகியம் விற்பவர்காள் வரும் முன் தூங்கா
நெசன்றுவிடுங்காள். தினமும் குறிப்பிட்டா தேநராத்துக்குத் தூங்கா
பழகிக்நெகா ள்ளுங்காள். அலா ராம் அடிக்கா மால் எழுந்துநெகா ள்ள
பழகிக்நெகா ள்ளுங்காள்.
படுக்ளைகா அளைறாளையப் படுக்கா மாட்டுதேமா பயன்படுத்துங்காள்,
ஐதேபட், நெமா ளைபல் எல்லா ம் கூடாதேவ கூடா து. தேந Gadgets.
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தூங்கா தேப கும் முன் இராண்டு மாணி தேநராம் வர்தா புயல் வந்தா
தேப து தேப ன், இளைணயம் இல்லா மா இருந்தா மா திரி ஃப்ரீய
இருக்காணும்.
நெதா ள நெதா ள என்று சவுகாரியமா ன உளைடா அணிந்து
நெகா ள்ளுங்காள். நெபல்ட் எல்லா ம் தேப ட்டுக்நெகா ண்டு ரா ணுவ
அதிகா ரி மா திரி தூங்காக் கூடா து.
இளைதாநெயல்லா ம் நெசய்தா ல் நிச்சயம் காண்ணதா சன் ப டியது
தேப லா
தூக்காம் உன் காண்காளைளத் தாழுவட்டுதேமா…
அளைமாதி உன் நெநஞ்சினில் நிலாவட்டுதேமா..
தூக்காம் வரும்!”
டா க்டார் நெதா டாரின் காளைடாசிப் பகுதிக்கு வந்து விட்தேடா ம். கால்கி
வ சகார்காளுக்கு என்ன நெசய்யணும், நெசய்யக்கூடா து என்று
சின்னதா கா ஃபிரிட்ஜ் காதாவில் ஒட்டும் அளவுக்கு ஒரு ளைகாதேயடு
நெகா டுத்துவிடாலா ம்.
ஒரு வ ரா ஆகா ரா நியமாம், 24 மாணி தேநரா விராதாம்.
குறிப்பு:
சிகாப்பில் இருப்பது அளைசவம்;
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பட்டார் டீ, கா பி கூகுளில் தேதாடின ல் நெசய்முளைறா விளக்காம்
கிளைடாக்கும்.

அட்டாவளைணயில் இருப்பது மா திரி உணவு குறிப்பு.
உங்காளுக்குப் பிடித்தா LCHF உணளைவ நெசய்துநெகா ள்ளலா ம்.
ஒரு டாஜன் அட்ளைவஸ் இதேதா …நீரிழிவுக்கு முக்கிய கா ராணம்
அளவுக்கு அதிகாமா கா மா வுச் சத்து, ளைலாஃப் ஸ்ளைடால் என்றா
வ ழ்ளைகா முளைறா, மான அழுத்தாம் என்றா மூன்று முக்கிய கா ராணம்.
இந்தாப் பன்னிராண்டு அறிவுரைராகரைளயும் காளைடாப்பிடித்தா ல்
நிச்சயம் நீரிழிவு உள்ளவர்காள் மா த்திளைரா இல்லா மால்
நீரிழிவுக்கு ‘குட்ளைப’ நெச ல்லிவிடாலா ம். இல்லா தாவர்காள்,
‘செநாருங்க நோத நீரிழிநோவ’ என்று விராட்டியடிக்காலா ம்.
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என்நெறான்றும் நன்றி.
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நெசன்றா வ ராம் இராண்டு தேகாள்விகாளைள தேகாட்டிருந்தேதான்.
1.இந்தாப் படாத்தில் உள்ள ஒற்றுளைமா என்ன?
2.இந்தாப் படாத்தில் தேவறுபட்டா நபர் ய ர்? எதான ல்? (Who is the
odd man out and why ?)
விளைடாகாளைளக் காண்டு பிடித்துவிட்டீர்காள ?
முதால் தேகாள்விக்கா ன விளைடா – படாத்தில் இருப்பது எல்லா ம்
ப லூட்டி வளைகாளையச் தேசர்ந்தாளைவ (Mammals)”
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இராண்டா வது தேகாள்விக்கா ன விளைடா – மானிதான். ஆன கா ராணம்
நெதாரியளைலா.”
கான்றுக்குட்டி, ஆட்டுக்குட்டி, ந ய்க்குட்டி என்று எல்லா ம் தான்
தா யிடாமிருந்து ப ளைலாக் குடிக்கிறாது. ஆன மானிதான்?”
தா ய்ப்ப ளைலாக் குடித்துவிட்டு பிறாகு ப க்நெகாட் ப லுக்கு
மா றுகிறா ன்.”
அடா ஆமா ம்.”
எல்லா ப லூட்டிகாளும் தான் தா யிடாமிருந்து ப ல்
ச ப்பிடுவளைதாச் சிலா கா லாத்தில் நிறுத்திவிடுகிறாது. இளைதா வீனிங்
கா லாம் (Weaning period) என்ப ங்கா. ஆன ல் ந மா மாட்டும்தா ன்
தா ய்ப்ப ளைலா விட்டாவுடான் மா ட்டுப்ப லுக்கு மா றி பிறாகு
காளைடாசி மூச்சு வளைரா ப ளைலாக் குடித்துக்நெகா ண்தேடா
இருக்தேகா ம்!”
ப ல் நல்லாதுதா தேன டா க்டார். எலும்பு எல்லா ம் நெந றுங்கா மா
இருக்கும் என்று பஸ் பின்ன டி விளம்பராம் எல்லா ம்
நெசய்யறா ங்காதேள.”
கா ந்திஜி ஆட்டுப்ப ல் குடித்தாது மா திரிதா ன் இது. ப ல் நல்லாது
என்று நெச ல்லிச் நெச ல்லி அளைதா நல்லாதா க்கிவிட்டா ர்காள்.
அமாரார் கால்கி இளைதாப் பற்றி நளைகாச்சுளைவய ய் ஒரு காட்டுளைரா
எழுதியிருக்கிறா ர்.
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ளைகாக்குழந்ளைதா தா ய்ப்ப லிலிருந்து பவுடார் ப ல் அல்லாது
ப க்நெகாட் ப லுக்கு மா றும்தேப து ஒன்ளைறாக்
காவனிச்சிருக்கீங்காள ?”
எல்லா குழந்ளைதாகாளும் முதால் முளைறா அல்லாது ஒரு வ ராத்துக்கு
எதுகாளித்துக் காக்கும்.”
ஆமா ம். ஏன் நெதாரியுமா ?”
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நெதாரிய து.”
ந மா தா ய்ப்ப ல் குடிப்பதாற்குத்தா ன் ப்தேரா கிரா ம்
நெசய்யப்பட்டுள்தேள ம். மாற்றா இனத்துளைடாய ப ளைலா நம் வயிறு
ஏற்றுக்நெகா ள்வதில்ளைலா. சிறுகுடாலில் ஒவ்வ ளைமா ஏற்படும்.
இப்பகூடா ப ருங்கா, குழந்ளைதாகாள் ப ல் குடிக்கா
முராண்டுபிடிக்கும். நமாக்தேகாகூடா நெவறும் ப ளைலாச் ச ப்பிடாப்
பிடிக்கா து. அதான ல்தா ன் ‘ஃபிதேளவர்டு மில்க்’ என்று
காலார்காலாரா கா சர்க்காளைரா காலாந்து விற்கிறா ர்காள்.”
ஓ…”

நெசன்றா வ ராம் தேகா துளைமாயில் இருக்கும் புராதாம் வயிற்ளைறாப்
ப திக்கும் என்று ப ர்த்தேதா தேமா, அதேதா தேப லா ப லில் தேகாசின்
(casein) என்றா புராதாமும் வயிற்ளைறாப் ப திக்குது. அதான ல்தா ன்
டா க்டார்காள் குழந்ளைதாக்கு 12 மா சம் தா ய்ப்ப ளைலாத் தாவிரா தேவறா
எளைதாயும் பரிந்துளைராப்பதில்ளைலா.”
ஆன தா ய்ப்ப லில் இருக்கும் அதேதா புராதாம் தா தேன
மா ட்டுப்ப லிலும் இருக்கு. அப்புறாம் ஏன் இந்தாப் பிராச்ளைன?”
நல்லா தேகாள்வி. அதேதா புராதாம்தா ன். ஆன ல் சதாவிகிதாம் தேவறு.
உதா ராணமா தா ய்ப்ப லில் புராதாம் 1.6 சதாவிகிதாம். ஆன
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மா ட்டுப்ப லில் 3.5 சதாவிகிதாம், ஆட்டுப் ப லில் 6.5 சதாவிகிதாம்;
ந ய்ப் ப லில் 7.1; முயலின் ப லில் 14.4 சதாவிகிதாம்.”

ஏன் இந்தா மா திரி?”
கா ராணம் இயற்ளைகாயின் புத்திச லித்தானம். நம்மா பிறாந்தா எளைடா
எப்ப இருமாடாங்கா கிறாது என்று ப ர்த்தா ல் இதாற்கு விளைடா
கிளைடாக்கும். குழந்ளைதாயின் எளைடா 180
நா ட்களில்இராட்டிப்ப கும். கான்றுக்குட்டி 47 நா ட்களில்,
முயல்குட்டி ஆநோற நா ட்களில்.”
இதிலா என்ன புத்திச லித்தானம் இருக்கு?”
மானிதானுக்கு மூளைளதா ன் முக்கியம். உடாம்பு வளர்ச்சி இல்ளைலா.
ஆன ல் மிருகாங்காளுக்கு உடாதேன வளராதேவண்டிய நிர்ப்பந்தாம்.
மா டு சீக்கிராம் வளர்ந்து புல் தேமாயப் தேப காதேவண்டும்.”
சரி டா க்டார், இப்ப மா ட்டுப்ப ளைலாக் குடித்தா ல் என்ன ஆகும்?”
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நம் உடாலில் நல்லா வளர்ச்சி இருக்கும். ஆன ல் மூளைள வளர்ச்சி
குளைறாவ ய் இருக்கும். நிளைறாய குழந்ளைதாகாள் குண்டா கா
இருப்பதாற்கு இதுவும் ஒரு கா ராணம்.”
அப்படிப் ப ர்த்தா கிருஷ்ணர் கா லாத்திலிருந்து, நம்மா தா த்தா ,
ப ட்டி எல்லா ம் ப ளைலாத்தா தேன குடித்தா ர்காள்?
திருப்ப ளைவயில்கூடா மா டுகாள் ப ல் நெகா டுப்பளைதாப் பற்றி
வந்திருக்கிறாதேதா?”
திருப்ப ளைவயில் ‘கீழ்வ னம் செவள்செளன்று! எருரைமா சிறுவீடு’
என்று வருகிறாது. அதா வது மா டுகாள் ப ல் காறாப்பதாற்குமுன்
பனிபடார்ந்தா சிறு புல்நெவளியில் தேமாய்கிறாது. அதேதாதேப லா
கான்றுகாள் ச ப்பிட்டா மிச்சத்ளைதாத்தா ன் காறாந்தா ர்காள் என்கிறா ள்
ஆண்டா ள்.”
ஆன ல் இன்று?”
மா டுகாளுக்குப் ப ல் காறாப்பதாற்கு என்று காண்டா காண்டா
தீவனத்ளைதாக் நெகா டுத்து, பலா ஊக்காமாருந்து ஊசிகாளைளப்
தேப ட்டு ஹா ர்தேமா ன்காளைளத் தூண்டி, கான்றுக்குட்டிக்குக்
நெகா டுக்கிறா ர்காள , இல்ளைலாய என்று நெதாரிய து. ப ல்
நெகாட்டுப்தேப கா மால் இருக்கா அளைதாப் பதாப்படுத்தி,
ப க்நெகாட்டில் அளைடாத்து நமாக்குக் நெகா டுக்கிறா ர்காள்.
பிள ஸ்டிக் என்பதேதா விஷம் தா ன்!”
காலாப்புக் தேகா துளைமாயில் இருக்கும் புதுப்புராதாம் தேப லா
மா டுகாளுக்குக் நெகா டுக்கும் தீவனம், ஊக்கா மாருந்து,
ஹா ர்தேமா ன்காள ல் அதில் இருப்பது பலா காலாளைவகாள்.”
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அப்ப நெவளுத்தாநெதால்லா ம் ப ல் இல்ளைலா!”
இன்நென ன்ளைறா காவனித்தீர்காள ? எல்லா ப லூட்டிகாளும்
ப ளைலா எப்படிச் ச ப்பிடுகின்றான?”
தான் தா யின் முளைலாக்கா ம்பில் வ ய் ளைவத்து உறிஞ்சுகிறாது?”
இயற்ளைகாயின் இன்நென ரு புத்திச லித்தானமா ன ஏற்ப டு இது.”
ஓ… ஏன் அப்படி?”
ப ளைலா உறிஞ்சும்தேப து நெவளிக்கா ற்று படா மால் வயிற்றுக்குப்
தேப கிறாது. கா த்து பட்டா ல் ஆக்ஸிளைடாஸு கி வயிற்றுக்குக்
நெகாடுதால். ஆன ந மா அளைதா ப க்நெகாட்டில் தேப ட்டு
இயற்ளைகாளையவிடா புத்திச லி என்று எண்ணிக்நெகா ண்டு
இருக்கிதேறா ம்.”
அப்ப புல் ச ப்பிட்டா மா ட்டின் ப ல் பராவ யில்ளைலாய ?”
புல் ச ப்பிட்டா மா ட்டின் ப ல் கிளைடாச்ச குடிக்காலா ம். ஆன ல்
அவசியம் இல்ளைலா.”
சரி டா க்டார், ஆன ப ல் ச ப்பிடாவில்ளைலா என்றா ல் நமாக்கு
கா ல்சியம் எங்கிருந்து கிளைடாக்கும்?”
முட்ளைடாக்தேகா ஸில் ப ளைலாவிடா அதிகா கா ல்சியம் இருக்கு.
அளைதா விடா கீளைராயில் அதிகா கா ல்சியம் இருக்கு. ப லில்தா ன்
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காம்மிய கா இருக்கு. சரி மா டுகாளுக்கு எப்படி கா ல்சியம்
கிளைடாக்கிறாது?”
நெதாரியளைலாதேய…”
இயற்ளைகா… புல், தாளைழகாளிலிருந்து கிளைடாக்கிறாது. அவற்றுக்கு
என்றா வது பல், எலும்பு பிராச்ளைன வந்திருக்கிறாதா ?”
அப்ப எலும்பு பலாவீனமா இருந்தா ப ல் குடிக்கா
தேவண்டா மா ?”
சமீபத்தில் இங்கிலா ந்தில் நடாத்தாப்பட்டா ஆய்வில் ‘ய ருக்கு
எலும்பு முறிவு அதிகாம் ஏற்படுகிறாது?’ என்று ப ர்த்தா ர்காள்.
ப ல் அதிகாம் ச ப்பிடா தாவர்காளைளக் கா ட்டிலும்
ச ப்பிட்டாவர்காளுக்தேகா அதிகாமா கா ஆஸ்டிதேய தேப தேரா சிஸ்
(Osteoporosis)என்னும் ப திப்பு ஏற்பட்டாது.”
அப்ப ப ல் ச ப்பிட்டா எலும்பு வீக் ஆகிவிடுமா ?”
அப்படி இல்ளைலா இது ஒரு correlation ஆய்வு. ப லுக்கும்
எலும்புக்கும் எந்தாச் சம்பந்தாமும் இல்ளைலா என்பளைதாப் புரிந்து
நெகா ள்ள தேவண்டும். ப ல் ச ப்பிடா தா தேதாசங்காளைளக் கா ட்டிலும்
ப ல் அதிகாம் ச ப்பிடும் தேதாசங்காளில்தா ன் அதிகா எலும்பு
முறிவு ஏற்படுகிறாது.”
அப்ப டி.வி.யில் விளம்பராம்?”
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விற்பளைனக்கு. ந மும் அளைதா நம்பி குழந்ளைதாகாளைளச் ச ப்பிடாச்
நெச ல்லித் திட்டுகிதேறா ம்.”
சரி டா க்டார், ப லுக்கும் நீரிழிவுக்கும் என்ன சம்பந்தாம்?”
சர்க்காளைரா ச ப்பிட்டா ல், ராத்தாத்தில் அதிகா குளுக்தேகா ஸ் இருக்கு.
அதான ல் இன்சுலின் அதிகாமா காச் சுராக்கும் என்று சிலா
வ ராங்காளுக்கு முன் ப ர்த்தேதா ம். சர்க்காளைரா ச ப்பிடா மாதேலா
இன்சுலின் அதிகாமா காச் சிலா சமாயம் சுராக்கும். இதாற்கு
இன்கிராடின் எஃநெபக்ட் (incretin effect)என்ப ர்காள்.”
இது என்ன டா க்டார்?”
1966ல் ஓர் ஆய்வில் புராதாங்காள் மாற்றும் அமிதேன
அமிலாங்காள ல் இன்சுலின் அதிகாமா கிறாது என்று
காண்டுபிடிச்ச ங்கா. எட்டு வயது குழந்ரைதகளுக்கு மா மிசம், ப ல்
இராண்டும் நெகா டுத்து இன்சுலின் நெராஸிஸ்நெடான்ஸ் எப்படி
என்று 2005ல் ஆய்வு நெசய்தாதில் ப ல் ச ப்பிடும்
குழந்ளைதாகாளுக்கு இன்சுலின் நெராஸிஸ்நெடான்ஸ் அதிகாமா கா
இருந்தாது.”
சுலாபமா காப் புரியதேவண்டும் என்றா ல் ச தாம் ச ப்பிட்டா பிறாகு
தாண்ணீருக்குப் பதில் ஒரு காப் ப ல் ச ப்பிட்டா ல் உங்கா
உடாலில் அதிகா இன்சுலின் சுராக்கும்.”
எவ்வளவு அதிகாமா சுராக்கும்?”
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300% இன்சுலின் அளவு அதிகாரிக்கும். அதிகா இன்சுலின்தா ன்
பிராச்ளைன என்று முன்தேப ப ர்த்தேதா ம்.”
அப்ப ப ல் ச ப்பிட்டா ல் உடால் இளைளக்கும் என்கிறா ர்காதேள?”
சின்ன தேகா டு, நெபரிய தேகா டு தாத்துவம்தா ன். எளைதா ளைவத்து
அளைதா முடிவு நெசய்கிறா ர்காள் என்று ப ர்க்கா தேவண்டும்.
ப லுடான் தேகா க், நூடுல்ளைஸு ஒப்பிட்டு அது நல்லாது என்று
நெச ல்லுவதுதேப ல்.”
ப லிலிருந்துதா ன் தாயிர் கிளைடாக்கிறாது. அதுகூடா ஆபத்தா ?”
ப லில் D – galactose என்றா ஒருவிதா சர்க்காளைரா இருக்கிறாது.
நல்லாதேவளைளய கா அது தாயிர், சீஸில் இல்ளைலா. சிம்பிள் ரூல்ப ல், தாயிர் அவசியம் இல்ளைலா. அப்படிதேய ச ப்பிடா தேவண்டும்
என்றா ல் புல் ச ப்பிட்டா மா ட்டுப்ப ல், அதிலிருந்து
கிளைடாக்கும் தாயிளைரா எடுத்துக் நெகா ள்ளலா ம்.”
ஆன எங்கா வீட்டு 80 வயது ப ட்டி தினமும் ரா த்திரி ப ல்
குடித்துவிட்டுத் தூங்கா தேவண்டும் என்கிறா தேள?”
ப ட்டி குடித்தாது சுத்தாமா ன ப ல், நீங்கா ச ப்பிட்டுக்நெகா ண்டு
இருப்பது ப க்நெகாட் ப ல். ப ட்டி 80 வயது வ ழ்ந்துவிட்டா ர்.
நீங்காள் வ ழதேவண்டா மா ? ப ல் ச ப்பிடுகிறீர்காதேள ,
இல்ளைலாதேய நல்லா தூங்கா தேவண்டும். சரிய தூங்காளைலான
அதுவும் நீரிழிவுக்கு ஒரு கா ராணம்.”
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