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உரிமநத் துப்பு:  இந்த ஆயணத்தில் உள் தகயல்கள் நபேத்துய யல்லுர்கின்  ஆலோசமக்கு  நோற்ோக்கோது. 

 

 

நச்சுப்ப ொருட்களொல் புற்றுநநொய் ந ொன்ற நநொய்கள் ஏற் டுமொ? 

"ீங்கள் உட்ககோள்ளும் எல்ோயற்ிலும் பூச்சிக்ககோல்ிகள், 

கமக்ககோல்ிகள், நுண்ணுனிர் எதிர்ப்ிகள், யர்ச்சி ஹோர்லநோன்கள், 

நபணு நோற்ப்ட்ட கோபேள் அல்து பசோன உணவு லசர்க்மககள் உள். 

ீங்கள் பே ஆப்ிள் சோப்ிடும்லோது கூட, அந்த ஆப்ிள் ன்கு யர்யதற்கு 

னன்டுத்தப்ட்ட அமத்து ககோடின இபசோனங்கமபம் 

உட்ககோள்கிரீ்கள். ோம் அன்ோடம் னன்டுத்தும் மங்கள், கோய்கிகள், 

தோினங்கள், ககோட்மடகள் நற்றும் யிமதகள் அமத்தும் நிகக் ககோடின 

இபசோன உபங்கள், பூச்சிக்ககோல்ிகள் நற்றும் கமக்ககோல்ிகோல்  யர்க்கப்டுகின். “அன்ல 

அறுயமட கசய்த சுத்தநோ மங்கள் நற்றும் கோய்கிகம உட்ககோள்ளும்லோது கூட, ீங்கள் சிின 

அயிோ யிரத்மத உட்ககோள்கிரீ்கள். இது இமச்சிக்கும் கோபேந்தும். ோல் கோபேட்கிலும் இது 

கோபேந்தும்.  ீங்கள் நீன் சோப்ிடும்லோது  இந்த ச்சுப்கோபேட்கம சற்று குமயோக உட்ககோள்கிரீ்கள் 

எ எண்ணோம். உங்கள் உடிலலன ோள்லதோறும் நிகுந்த ச்சுப்கோபேட்கள் உபேயோகின். " 

லநலும் உங்கள் உடில் இதுலோன் ச்சுப்கோபேட்கம திபம் ஏற்ிக் ககோண்டிபேக்கிரீ்கள்.  

இவ்யோறு ஏற்ிக் ககோள்ளும் ச்சுப்கோபேட்கள் லோமன உபேயோக்கும் பக்கின கோபணங்கில் 

ன்ோகும்" என்மத ோன் உங்களுக்கு சுட்டிக்கோட்ட பனற்சிக்கிலன்.(_பகவின் ட்ரூந ொ, இயற்கக 

குணப் டுத்துகிறது "அவர்கள்" நீங்கள் அகை பைரிந்து பகொள்வகை விரும் வில்கல ) 

 கடந்த சி ஆண்டுகோக, ச்சுப்கோபேட்கோல் லோய்கள் ஏற்டுகின் என் லகோட்ோடு 

பயோ ம்ிக்மகனோக நோிபள்து. இது யமக்கத்துளுள் நற் நபேத்துய லகோட்ோடுகமப் 

லோலய அியினல் என் அடித்தத்மத யிடுத்து நக்கிமடலன னத்மத உண்டுண்ணுயதோக 

உள்து. லநலும்  “லோய்கின்” லதோற்த்தின் உண்மநமன நக்குள்லலன லதடும் உண்மந 

ிமனிிபேந்து ம்மநத் திமச திபேப்புயதோகவும் அமநகிது. சி ச்சுகள் பே ரிடம் பே 

லோமனபம் இன்கோபேயபேக்கு லயறு யித லோமனபம் ஏன் ஏற்டுத்துகின், சிபேக்கு ஏன் 

எதிர்யிமகள் ஏற்டுத்துகின் , நற்யர்களுக்கு ஏன் அவ்யோோ எதிர்யிமவுகம 

ஏற்ப்டுத்துயது இல்ம என்தற்கோ யிக்கத்மதபம் ச்சுப்கோபேட்கள் லகோட்ோடு நக்கு யிிக்கி 
புரின மயக்கக் கடமநப்ட்டுள்து. 

 இதோல் ச்சுப்கோபேட்கள் ோதுகோப்ோமய என்று கசோல் பனல்யதோக அர்த்தநில்ம. 

நது உணயில் உள் ச்சுப்கோபேட்கள், நது சுற்றுச்சூமல் நற்றும் நுகர்லயோர் தனோரிப்புகள், 

இதுநட்டுநின்ி நின்கோந்த நோசுகள் உள்ிட்ட அமத்துலந ிச்சனநோக தீங்கு யிமயிப்மய 
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என்தில் சந்லதகநில்ம. (பூச்சிக்ககோல்ிகள், கமக்ககோல்ிகள், ோதுகோப்ிகள், உணவு 

லசர்க்மககள் ஆகின) ச்சுப்கோபேட்கமக் ககோண்ட உணயோது உடின் சக்திமன சித்து, 

இனற்மகனின்  ( புற்றுலோய் உள்ிட்ட லோய்கின்) லோய் குணநோக்கல் கட்டத்மத சிபநநோக்கி யிடும் 

என்தில் எள்வும் ஐனநில்ம. லநலும் ல் நபேத்துயத்தில் ல் அமடக்கப்னன்டும் ோதபசம், 

தடுப்பூசிகில் உள் அலுநிினம், ஃோர்நோல்டிமஹட் லோன் ிபெலபோடோக்சின்கள் பம்புகம 

கடுமநனோக லசதப்டுத்தி பம்ினல் லகோோறுகம ஏற்டுத்தும். இமய தயிப உடல் கசல்கம 

லசதப்டுத்தும் நபேந்துகள் ("கீலநோ" நபேந்துகள்) உள்ளுறுப்புகம கடுமநனோக தோக்கி நபணத்மத 

உண்டோக்கும் அவுக்குக் ககோடினமய. 

 வ்கயோபே புற்றுலோபம் பே குிப்ிட்ட எதிர்ோபோத உனிரினல் ிணக்கிோல் (DHS) பே 

குிப்ிட்ட பமப் குதிமனத் தோக்குயதன் யிமயோக ஏற்டும் 'அர்த்தபள் உனிரினல் 

கட்டமநப்ோக' (SBS) ோர்க்கப்டும் ட்சத்தில் ச்சுப்கோபேட்கள் தித்து அல்து இந்த எதிர்ோபோத 

உனிரினல் ிணக்குடன் (DHS) லசர்ந்தோகோமின லோமன( புற்றுலோய் உள்ிட்ட) ஏற்டுத்த படினோது 

என்து உணபப்டுகிது. 

 வ்கயோபே புற்றுலோபம் பே குிப்ிட்ட எதிர்ோபோத உனிரினல் ிணக்கிோல் (DHS) பே 

குிப்ிட்ட பமப் குதிமனத் தோக்குயதன் யிமயோக ஏற்டும் 'அர்த்தபள் உனிரினல் 

கட்டமநப்ோக' (SBS) ோர்க்கப்டும் ட்சத்தில் ச்சுப்கோபேட்கள் தித்து அல்து இந்த எதிர்ோபோத 

உனிரினல் ிணக்குடன் (DHS) லசர்ந்தோகோமின லோமன( புற்றுலோய் உள்ிட்ட) ஏற்டுத்த படினோது 

என்து உணபப்டுகிது. 

 உதோபணத்திற்கு ச்சுப்கோபேட்கள் சம்ந்தநோ ிணக்கு அதிர்ச்சிமன எடுத்துக் ககோள்லயோம். 

"ீங்கள் ர் ஆப்ிம சோப்ிடும்லோது கூட அதனுடன் லசர்த்து உனிமபக் குடிக்கும் பசோனங்கமபம் 

உட்ககோள்கிரீ்கள்"( லநல உள் பகவின் ட்ரூந ொ லநற்லகோமப் ோர்க்கவும்) என் கசய்திமன 

ீங்கள் லகட்கும் கோழுது அல்து டிக்கும் கோழுது இப்லர்ட்ட ச்சுப்கோபேட்கம ோம் 

உட்ககோண்டிபேக்கிலோலந என் அச்சத்தோல் ிணக்கு அதிர்ச்சி ஏற்ட யோய்ப்புகள் உள். இமத Toxin 

DHS என்று குிப்ிடுகிலோம். 

 இந்த Toxin DHS “ஜபீணிக்க படினோத கயம ிணக்கோக” (indigestible morsel conflict)  [“என்ோல் 

இந்த யிரம் கந்த உணமய ஜபீணிக்க படினோது” என் எண்ணலயோட்டத்தோல்]  நோி உணவு 

வ்யோமநனோக கயிப்டும். அலத இடத்தில் “னம் திகில் ிணக்கோக” (scare fright conflict) 

உணபப்டும் லோது ஆஸ்துநோ லோன் சுயோச ிபச்சிமகோக கயிப்டும். தபப்ட்ட உணவு 

நற்றும் சுற்றுச்சூமல் வ்யோமநகள் , அது ற்ின லபச்சம் ஆகினமய கபேம்ோலும் ச்சுப்கோபேட்கள் 

ற்ின புரிதல்/ லதடல் அதிகபள் யர்களுக்கு தோன் ஏன் ஏற்டுகிது என்மத புரிந்து ககோள் 

படிகிது. 
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 டோக்டர் லஹநரின் கண்டுிடிப்ோ ஜ.ீஎன்.எம், சரினோ உணமய உண்டு தபநோ யோழ்மய 

டத்திோலும் ஏன் பேக்கு புற்றுலோய் அல்து நற் லோய்கள் யபேகின் என்மதபம் 

ஆலபோக்கினநோ யோழ்க்மக பமமன ின்ற்ோத, ஏன் புமகப்மக்கம் கூட உள்யர்களுக்கு ஏன் 

புற்றுலோய் அல்து லயறு எவ்யித லோய்களும் யபேயதில்ம என்மத நக்கு யிக்குகிது. 
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