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நீரிழிவு நநோயும் புகையிகையும் 
(Diabetes og tobakk)
புகையிகைகயப் பயனபடுத்துவது உடலநைத்்ிற்கு நைடோகும்.
உஙைளுக்கு நீரிழிவு நநோய் இருந்ோல, இ்ன விகைவுைள் நேலும்  
நேோசேோன்ோை இருக்கும்.

புகைப்பிடித்தல் ஏன் அ்திை கைடு 
வபிகைவபிக்கும்? 
புகைப்பிடித்்ல இனசுைின ்கடகய 
உருவோக்குைிறது. அ்ோவது, உஙைள் இரத்் 
சரக்ைகரகய இயலபுநிகையோக்ை உஙைள் 
உடலுக்கு அ்ிை இனசுைின ந்கவப்படுைிறது. 
உஙைளுக்கு வகை 1 நீரிழிவு நநோய் இருநது, 
நீஙைள் புகைப்பிடித்்ோல, உஙைைின HbA1c 
(நீணடக்ைோை இரத்் சரக்ைகர) நிகை 
நேோசேோை இருக்ைக்கூடும். ஆனோல, நீஙைள் 
புகைப்பிடிப்பக் நிறுத்்ிவிடடோல, எடடு 
வோரஙைளுக்குப் பிறகு உஙைள் இனசுைின  
அைவு வழக்ைேோன்ோை ேோறிவிடும். 

நீரிழிவு நநோய் இலைோ் 
புகைப்பிடிப்பவரைளுக்கு, ைகையத்்ில 
இனசுைிகன உருவோக்கும் அணுக்ைளும் 
அவற்றின இரத்் சரக்ைகரகய 
இயலபுநிகைக்கு கைோணடுவர அ்ிை 
இனசுைிகன உருவோக்ை நவணடும். 
நேலும் அ்ிை ேக்ைளுக்கு வகை 2 
நீரிழிவுநநோய் உணடோை இது ைோரைேோை 
அகேயக்கூடும். இனசுைின ்கட 
முக்ைியேோை நிக்நைோடினோல ஏற்படக்கூடும். 
ஆனோல, புகையிகையின புகையில உள்ை 
ேற்ற ைோரைிைளும் இ்ற்கு ைோரைேோை 
இருக்ைக்கூடும். நிக்நைோடின ேடடுேலைோேல, 
புகையிகைப் புகையில உள்ை ேற்ற 
அகனத்து கபோருடைளும் அ்ிை அபோயத்க் 
ஏற்படுத்தும். குறிப்போை, புற்றுநநோகயயும் 
அக்நரோஸக்ைிரோசிகையும் (்ேனிைள் 

்டித்்ல) ஏற்படுத்தும். புகையிகை எனபது 
4,000க்கும் நேற்படட பலநவறு இரசோயனப் 
கபோருடைைின சிக்ைைோன ைைகவயோகும். 
இவற்றில 50 மு்ல 60 கபோருடைள் 
புற்றுநநோகய ஏற்படுத்்க்கூடியகவ. 

சிக்ைல்ைளும் க�ோயைளும்
புகைப்பிடிக்கும் நீரிழிவு நநோயோைிைளுக்கு, நீரிழிவு 
சிறுநீரை நநோய் ஏற்படுவ்ற்ைோன அபோயமும் 
அ்ிைேோை உள்ைது. நேலும், அந் நநோய் நவைேோை 
முற்றிவிடும். கேக்நரோஅலபுேினூரியோ எனனும் 
இந் நநோயின ஆரம்ப அறிகுறிைள் உஙைளுக்கு 
இருந்ோல, புகைப்பிடிப்பக் நிறுத்துவது 
ேிைவும் அவசியம். அக்நரோஸக்கைரோசிகைப் 
(்ேனிைள் ்டித்்ல) கபோறுத்் வகரயில, 
இ்யவைி, பக்ைவோ்ம் ேற்றும் ஸநேோக்ைர’ஸ 
கைஃக் (புற ்ேனிசோர அகடப்பு நநோய்) ஆைிய 
நநோய்ைள் ஏற்படுவ்ற்ைோன அபோயத்க் 
புகைப்பிடித்்ல கபருேைவில அ்ிைரிக்ைிறது 
எனப்ில எந்வி்ேோன சநந்ைமும் இலகை. 
புகைப்பிடித்்ல ேோரகடப்பு ஏற்படுவ்ற்ைோன 
அபோயத்க் இரடடிப்போக்குைிறது ேற்றும் 
முனகூடடிநய ேரைம் ஏற்படுவ்ற்ைோன 
அபோயத்க் 50%க்கு நேல அ்ிைரிக்ைிறது. 
புற்றுநநோய்ைள் ேற்றும் சுவோசக்குழோய் நநோய்ைள் 
ஆைியகவ இ்னோல ஏற்படக்கூடிய ேற்ற 
நநோய்ைைோகும். அகனவருக்கும் இந் அபோயம் 
உள்ைது. புகைப்பிடிப்பக் நிறுத்துவ்ோல, 
நீஙைள் இந் அபோயத்க்க் குகறக்ைிறரீைள், 
ஆனோல இதுவகர புகைப்பிடிக்ைோ் ஒருவருடன 
ஒப்பிடடோல, இந் அபோயம் குகறவ்ற்கு 
உஙைளுக்கு பை ஆணடுைைோைைோம்.

[tamil]
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புகைப்பிடித்தகை �ிறுத்த உ்தவும் மருந்து 
நிக்நைோடின்ோன உஙைகை இந் பழக்ைத்்ிற்கு 
அடிகேயோக்ைி, புகைப்பிடிப்பக் நிறுத்துவக்க் 
ைடினேோக்குைிறது. சிைரிடம், இந்ப் பழக்ைம் 
ேிைவும் வலுப்கபற்று இருக்கும், அவரைள் 
அ்ிைிருநது விடுபட உ்வ அவரைளுக்கு 
ேருநது ந்கவ. புகைப்பிடிக்கும் பழக்ைத்க் 
நிறுத்் உ்வ நோரநவயில மூனறு வகையோன 
ேருத்துவஙைள் ைிகடக்ைினறன: நிக்நைோடின 
ேோற்று சிைிசகசைள், சம்பிக்ஸ (Champix) ேற்றும் 
கைபோன (Zyban). 

• நிக்நைோடின ேோற்று சிைிசகச இந்ப் 
பழக்ைத்க் விடுகையில உடைில 
ஏற்படும் அறிகுறிைகை குகறக்ைிறது. அந் 
பழக்ைத்க் விடுவக் எைி்ோக்குைிறது. 
நிக்நைோடின ேோற்று ேருநதுைள் சருேத்்ில 
ஒடடிக் கைோள்ைக் கூடியகவயோைவும், 
இனநஹேைரோைவும், நைோகைஞசைைோைவும், 
நோக்ைின அடியில கவத்துக் கைோள்ைக்கூடிய 
ேோத்்ிகரைைோைவும், சூயிஙைம்ேோைவும் 
ைிகடக்ைினறன. இந்ப் கபோருடைள் 
அகனத்தும் ேருத்துவரின பரிநதுகரயினறி 
ேருந்ைஙைைில ைிகடக்ைினறன. இ்ில 
நிக்நைோகரட ேற்றும் நிக்நைோடிகனல எனபகவ 
ேிைப் கபோதுவோன பிரோணடுைைோகும்.

• சம்பிக்ஸ (வோகரனிக்கைன) எனபது மூகையில 
உள்ை நிக்நைோடின ஏற்பிகய ைடடுப்படுத்துைிறது. 
இந் ் யோரிப்புப் கபோருள் மூனறு ேோ்ஙைளுக்கு 
எடுத்துக் கைோள்ைப்பட நவணடும், ஆனோல 
சிை சேயம் நீணட நோடைள் எடுத்துக் 
கைோள்ை நவணடியிருக்ைைோம், இது பைருக்கு 
உ்வியுள்ைது.

• கைபோன (புப்நரோபியோன) எனபது மு்ைில 
ேனசநசோரவிற்கு சிைிசகசயைிப்ப்ற்ைோைத் 
்யோரிக்ைப்படடது. புகைப்பிடிப்பக் 
நிறுத்தும்நபோது ஏற்படும் விைைல அறிகுறிைகை 
இது குகறப்ப்ோைவும் ைணடுபிடிக்ைப்படடுள்ைது. 

சம்பிக்ஸ ேற்றும் கைபோன ேோத்்ிகரைள் 
இரணகடயும் ேருத்துவர பரிநதுகரத்்ோல 
ேடடுநே வோஙை முடியும். இந் இரணடு 
ேருநதுைளும் புகைப்பிடிக்கும் பழக்ைத்க் 
விடுவ்ற்ைோன முகறயோன ்ிடடத்துடன 
நசரநது எடுத்துக் கைோள்ைப்படடோல சிறப்போை 
கசயலபடும். 

புகைப்பிடித்தல் அகைவருக்கும் ்தஙீ்கு 
வபிகைவபிக்கும்! 
• பை ஆணடுைைோை ் ினமும் புகைப்பிடிப்பவரைைில 
ைிடடத்்டட போ்ி நபர புகையிகையோல 
ஏற்படும் நநோய்ைைோல ேரைேகடைினறனர.

• ் ினமும் புகைப்பிடிப்பவரைள் 
புகைப்பிடிக்ைோ்வரைகைவிட சரோசரியோை 10 
ஆணடுைள் முனகூடடிநய ேரைேகடைினறனர 
எனறு ஆய்வுைள் க்ரிவிக்ைினறன. 

• புகைப்பிடிப்ப்ோல உணடோகும் நநோய்ைைோல 
நோரநவயில ஒவகவோரு ஆணடும் 7,500 நபர 
ேரைேகடைினறனர எனறு ே்ிப்பிடப்படடுள்ைது. 

• நேலும், ேற்றவரைள் புகைப்ப்ோல ஏற்படும் 
நநோய்ைைோல 300-500 நபர ேரைேகடவ்ோை 
ே்ிப்பிடப்படடுள்ைது. 

• இந் இரணடு எணைிக்கைைளும் நோரநவயில 
ஒவகவோரு ஆணடும் ஏற்படும் ேரைஙைைில 
கேோத்்ேோை 18 ச்விைி்த்க்க் கைோணடுள்ைன. 

ஸைஸ (snus) என்ை சசயயும்? 
ஸனஸ 2,500க்கு அ்ிைேோன இரசோயனப் 
கபோருடைகை உள்ைடக்ைியுள்ைது. இ்ில 
நிக்நைோடின ேற்றும் பலநவறு ஆற்றலேிக்ை 
புற்றுநநோய்க் ைோரைிைளும் அடஙகும். ஸனஸ 
ேற்றும் கேலலும் புகையிகையில உள்ை 
நிக்நைோடின வோயில உள்ை சீ்சசவவுைைின 
வழிநய இரத்்த்்ில நுகழைிறது. பிறகு, உடல 
முழுவதும் அனுப்பப்படுைிறது. ஸனைின ஒரு 
உருணகட அலைது பகு்ி சிைகரடகடவிட 
நீணட நநரம் இரத்்த்்ில நிக்நைோடினின அ்ிை 
கசறிகவ உருவோக்குைிறது. அ்ோவது, ஸனகை 
உடகைோள்பவரைள் புகைப்பிடிப்பவரைகைவிட 
அ்ிை நிக்நைோடிகன உறிஞசுைிறோரைள்.

ஸனஸ வோயின சீ்சசவவுைகையும் 
எரிசசைகடய கசய்ைிறது. இ்கன நீணடைோைேோை 
பயனபடுத்்ினோல, பயனபடுத்துபவரைளுக்கு 
ஸனகை கவக்கும் ஈறில அழுத்்ம் 
ஏற்படக்கூடும், இது “ஸனஸ போக்கைட” 
எனப்படும். நீஙைள் ஸனகை பயனபடுத்துவக் 
நிறுத்்ினோல சீ்சசவவுைைில உள்ை புணைள் 
ஆறுவ்ற்கு சோத்்ியம் உள்ைது. சீ்சசவவில 
ஏற்படும் ேோற்றஙைள் வோய்ப்புற்றுநநோயின 
ஆரம்பக்ைடடேோை இருக்ைைோம். ஆயினும், 
இப்நபோதும் இ்ற்கு ஸனஸ்ோன ைோரைேோ 
எனறு உறு்ியோைத் க்ரியவிலகை. ஸனகை 
நீணடைோைம் பயனபடுத்துவது, ஸனஸ 
உருணகட அலைது பகு்ி கவக்ைப்படடிருக்கும் 
இடத்்ில ஈறுைகை ைீழிறஙைச கசய்யக்கூடும். .
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மற்ற அடிகமயோக்கும் ச்ோருடைள் – 
�ோரகைோடிக்ஸ (ச்தரு க்ோக்த மருந்துைள்) 
இரத்் சரக்ைகரயில நோரநைோடிக்ஸ 
ஏற்படுத்தும் விகைகவ பற்றி சிறி்ைநவ 
ஆரோய்சசி கசய்யப்படடுள்ைது. ஆயினும், 
நேற்கைோள்ைப்படட ஆய்வுைள் நோரநைோடிக்ைின 
பயனபோடு நேோசேோன இரத்் சரக்ைகர ைடடுப்போடு 
ேற்றும் ைடுகேயோன நீரிழிவு பிரசகனைளுடன 
க்ோடரபுகடயது எனபக் உறு்ி கசய்ைினறன.

நோரநவ நோடடு நீரிழிவு சஙைத்்ின இந்த் 
்ைவல ்ோள் (Diabetesforbundet) இறு்ியோை 2013ல 
்ிருத்்ப்படடது. 




