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உணவுக்கட்டுப்ாடு ககாட்ாடு   

 டாக்டர் கேநர்: ஒழுங்காக சாப்ிடும் ஒரு ர் உனிரினல் ிணக்குகளுக்கு குறயாககய 

ாதிக்கப்ட கரிடுகிது என்து நக்காககய புப்டுகிது. ஏறமகளுக்கு ஏற்டும் பரும்ான்றநனா 

புற்றுகாய்கள் ணக்காபர்களுக்கு யருயதில்ற. ணக்காபர்கள் தங்கின் பரும்ாா ிணக்குகற 

தங்கள் பசல்யங்கால் (ணத்தால்) எிறநனாகத் தரீ்த்துக் பகாள் முடிகிது. ஆால் புற்றுகாறன 

(நற் காய்கற) பயறும் உணவு சபீறநப்ின் மூகந தயிர்க்க முடிமம் என்து சாத்தினநில்ாதது. 

ஏபன்ால் எவ்யவு சரியிகித உணறய உட்பகாண்டாலும் (ம்றநனினாநககன ம்றந தாக்கும்) 

ிணக்குகற ம்நால் கட்டுப்டுத்த /தயிர்க்க முடினாது என்து தான். இனற்றகனில் ம் பாருந்தின 

ஆகபாக்கினநா நிருகங்கள் யீநா யனதா நிருகங்கற காட்டிலும் குறந்த அயிககன 

புற்றுகானால் ாதிக்கப்டுகின்.இவ்யாறு கூறுயதால் யகனாதிகம் புற்றுகாய்க்கு ஒரு காரிணி எ 

தயாக புரிந்து பகாள்க் கூடாது. 

 

ஆகபாக்கினநா உணவு மக்கயமக்கத்தின் முக்கினத்துயம் 

 ஆலபோக்கினநோ உணவு மக்கயமக்கம் ோம் ன்கு யோம இன்ினமநனோதது ன்து ோம் 

அமயபேம் ன்கிந்த உண்மநலன. அதிலும் குிப்ோக ோம் உனிரினல் கட்டமநப்ின் (SBS) 2 
கட்டங்கோ (1) ிணக்கு உனிர்ப்புள் கட்டம் (2) குணநோக்கல் கட்டம் (அதோயது லோனின்) 

போழுது ஆலபோக்கினநோ உணவுகம உண்ணுயது நிக அயசினம். 

 ிணக்கு உனிர்ப்புள் கட்டத்தில், பசரிநோ உறுப்புகள் சற்று குமயோகலய 
பசனல்டுயதோல் தோன் ோம் சினின்மநமன உணர்கிலோம். (டோக்டர்.லேநர்: “ிபம்ின 
யனிற்றுடன் ந்த நோனும் இமந்த தன் சநஸ்தோத்மத திபேம் மகப்ற் படினோது” ன்று 
ஆங்கித்தில் கூறுயோர். இந்த ந அழுத்த கட்டம் பழுயதும், இந்த சரியிகித துமண 
உணயோது நது ஆற்மபம் யிமநமனபம் லநம்டுத்தி நதுனபத்மத தோக்குப்ிடித்து 
அந்த ிணக்கிிபேந்து யிடுயிக்க உதவுகிது. 

 குணநோக்கல் கட்டத்தின் ஆபம்த்தில் சி திபேம்வும் சரினோகியிடும். இந்த கட்டத்தில் 
உணவு உண்மநனோ சிந்த நபேந்தோகிது. உடல் உறுப்பு (அ) தமச ழுதுோர்க்கும் 
(குணநோக்கும்) கட்டத்தில், குணநோக்கலுக்கு உதய எவ்பயோபே உனிபேக்கும் அதிகப்டினோ 
ஊட்டச்சத்து நிக்க உணவு கண்டிப்ோக லதமயப்டுகிது. ோம் உண்ணும் ஆலபோக்கினநோ 
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உணயோது குணநோக்கம இகுயோக்குகிது. அலத சநனம் ச்சுப்போபேட்கள் நிக்க உணயோது 
(பூச்சி பகோல்ி, கமக்பகோல்ி, ோதுகோப்ிகள், லசர்க்மக போபேட்கள் லோன்மய கந்த 
உணவுப்போபேட்கள்) உடின் ஆற்ம யணீடித்து, குணநோக்கம தோநதப்டுத்துகின். 

 லோய் துயங்குயது நதிிபேந்து, படியதும் நதிலலன ன்மதபம் , பம எபே 
உனிரினல் கட்டுப்ோட்டு மநனநோக பசனல்ட்டு உடின் அமத்து பசனல்ோடுகமபம் 
("லோய்க்கிபேநிகின் பசனல்ோடுகள்" உட்ட) இனக்குகிது ன்மதபம், ோம் ன்கு 
உணர்ந்லதோலநனோோல் ோம் ஆலபோக்கினநோ உணவு மக்கயமக்கத்திோலும் ஊட்டச்சத்தோ 
துமண உணயோகோல் நட்டுலந லோமனத் தடுக்கலயோ அல்து லோமன பற்ிலும் 
குணப்டுத்தலயோ படினோது ன்மத ஆழ்ந்து உணபபடிபம். அலத சநனம், ஆலபோக்கினநோ 
உணவுகள், குிப்ோக கரிந பத்திிபேந்து கிமடக்கும் உணவுகள் குணநோக்கல் கட்டத்மத 
துரிதப்டுத்தும் ன்து பதியோக புப்டுகிது. இவ்யமகனோ உணவுகோல் குணநோக்கல் 
கட்டத்தில் ற்கலய உள் புற்றுலோய் கூட யிமபயில் குணநோக யோய்ப்புள்து. 

குிப்பு: கடுமநனோ ஊட்டச்சத்து குமோட்டோல் (சி ட்டிி, ீண்ட ோட்கோக உணவு உண்ண 

படினோத சூழ்ிமகள்) DHS ிணக்கு இல்ோநலலன உறுப்புகள் பசனிமப்தற்கோ யோய்ப்புகள் 

இபேக்கின். 

 தமபனபீல் புற்றுலோய், கல்லீபல் புற்றுலோய், பபேங்குடல் புற்றுலோய், கமணனப் 
புற்றுலோய், நோர்க சுபப்ி புற்றுலோய் லோன் புற்றுலோய்கள் குணநோக்கல் கட்டத்தில் இபேக்கும் 
லோது புபத சத்து நிக்க உணவுகம நிக அதிக அயில் உட்பகோள்யது நிகநிக அயசினநோது. 
புற்றுலோய் பசல்கம TB தண்ணுனிரிகள் சிமதத்து சுத்தம் பசய்பம் போழுது, கட்டினின் 
ச்சங்களுடன் லசர்ந்து புபதம் நிகவும் உள் பயிலனற்ங்களும் உடில் இபேந்து 
அப்புப்டுத்தப்டுகின். இந்த புபத இமப்ம உணயின் பம் சரிகட்டுயது  சநனங்கில் 
உனிமபலன கோக்கும். இந்த புபத இமப்பு பயிலனறும் கோகட்டத்தில் மபசங்கம நட்டுலநோ 
ச்மச கோய்கிகள் நற்றும் மங்கள் நட்டுலநோ உட்பகோள்யது  தீயிபநோ சிக்கல்கம 
ற்டுத்தும். உண்ணோநல் லோன்ிபேந்து கூட இது லோன்ல அோனகபநோ யிமவுகம 
ற்டுத்தும். 

 ஜ.ீன்.ம்.இன் இந்த இபே கட்ட லோனின் புரிதல் பம் உணயில் தபம், பிமககள், 
ஊட்டச்சத்து துமண உணவுகள் ஆகினமய பற்ிலும் லயறு லகோணத்தில் ோர்க்கப்டுகிது. 
உதோபணநோக, மயட்டநின் சி எபே ரிவு பம்பு நண்டத் தூண்டு போபேள். இந்த 
தன்மநனிோலலன மயட்டநின் சி சித்பதோல்மக்குத் தீர்யோகவும்; அலத மயட்டநின் சி பம்பு 
ஊசி பம் பகோடுக்கப்டும் லோது யிியோபணினோகவும் ன் பசனல்டுகிது ன்து 
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புப்டுகிது. ிணக்கு உனிர்ப்புள் கட்டத்தில் இந்த மயட்டநின் சி மன பகோடுக்கப்ட்டோல், 
அது லோய்க்குிகம அதிகரிப்து நட்டுநல்ோநல் கட்டிகின் யர்ச்சிமனபம் பபேக்கும். அலத 
லபத்தில் மயட்டநின் சி குணநோக்கல் கட்டத்தில் பகோடுக்கப்ட்டோல், குணநோக்கின் 
அிகுிகம குமத்து குணநோக்கம தோநதப்டுத்துயிடும். லய, குணநோக்கல் கட்டத்தின் 
அிகுிகள் நிக தீயிபநோக இபேக்கும் லோது ோம் இந்த மயட்டநின் சி மன சோதகநோகப் 
னன்டுத்திக் குணநோக்கல் அிகுிகின் லயகத்மத குமத்துக்பகோள் படிபம். 

 மயட்டநின் சி மன லோலய கோிபம் எபே ரிவு பம்பு நண்டத் தூண்டு போபேோகும். 
லய தோன் கோி குடித்தவுடன் ம் தமயி குமகிது. அலத சநனம், ிணக்கு உனிர்ப்புள் 
கோகட்டத்தில் நிக அதிக கோி அபேந்துயதோல் அது இக்கட்டத்தின் அிகுிகம அதிகப்டுத்தும். 

உதோபணத்திற்கு "மகயிடப்ட்ட ிம ிணக்கு" (abandonment conflict) நற்றும் "இபேப்பு ிணக்கு" 

(existence conflict) ஆகினயற்ோல் ற்டும் ீர் தக்கமயப்து (அ) ீர் தக்கமயப்ிோல் கூடும் 

மட லோன் அிகுிகள் நிகவும் பபேகியிடும். இது கோி அல்ோத நற் பநன்ோங்கள், 
ஊக்க ோங்கள் நற்றும் ி கிர்ச்சிபெட்டும் (நது) ோங்களுக்கும் போபேந்தும்.  

 ஊட்டச்சத்து ிபுணர்களும் பிமக நபேத்துயர்களும் ஜ.ீ.ம்  ன்கு டித்து புரிந்து 
பகோள்ளுயதன் பம் துமண உணவுகமபம் பிமககமபம் எழுங்கோகவும் திமநனோகவும் 
மகனோ யல்யர்கோக படிபம் ன்து திண்ணம்.  

 


