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வகை 1 நீரிழிவு நநோய்
(Diabetes type 1)
�ீரிழிவு க�ோகயப ்ற்றி
நீரிழிவு நநோய் எனபது ேிைவும் கபோதுவோன 
வைரசிக் நநோயோகும். வகை 1 நீரிழிவு நநோய் 
எனபது இனசுைின எனனும் ஹேோரநேோன 
குகறவோல ஏற்படும் ஒரு நோள்படட நநோயோகும். 
இந் நநோய் 2000 ஆணடுைளுக்கு முனனர 
ந்ோனறியது எனப்ற்கு நம்ேிடம் ஆ்ோரஙைள் 
உள்ைன. ஆயினும் நீரிழிவு நநோகய எப்படி 
போரத்்ோலும், அது இப்நபோதும் ேரேேோன 
நநோயோைநவ உள்ைது. நீரிழிவு நநோய் 
ஏற்படுவ்ற்கு பரம்பகர ேற்றும் சுற்றுசசூழல 
ைோரைிைள் ைோரைேோை உள்ைன. ஆனோல இந் 
நநோய்க்ைோன அடிப்பகடக் ைோரைஙைள் இப்நபோது 
வகரயில ைணடுபிடிக்ைப்படவிலகை. 

வகை 1 நீரிழிவு நநோய் அகனத்து 
வய்ினரைகையும் போ்ிக்ைிறது, ஆனோல 
இது இைம் வய்ினரிடம் ேிைவும் பரவைோை 
உள்ைது. ைகையத்்ில  உள்ை இனசுைின 
உற்பத்்ி கசய்யும் கசலைள் (படீடோ கசலைள்) 
போ்ிப்பகடவ்ோல இநநநோய் ஏற்படுைினறது. இது 
ஏன ஏற்படுைினறது எனறு நேக்குத் க்ரியோது. 
உடைின சுய நநோகய்ிரப்பு சக்்ி (நநோய் 
எ்ிரப்பு ேணடைம்) படீடோ அணுக்ைகை அயல 
மூைக்கூறுைைோை அகடயோைம் ைணடு, அவற்கற 
அழித்துவிடும். 

வகை 1 நீரிழிவு நநோகயக் கைோணடவரைள் 
இனசுைிகன ஊசி மூைம் கபற நவணடும். 
வயிற்றிலும் குடைிலும் உள்ை கசரிேோன 
நீரேஙைைோல இனசுைின அழிக்ைப்படுைிறது, 
இ்னோல இனசுைிகன ேோத்்ிகர வடிவில 
எடுத்துக் கைோள்ை முடியோது.

அ்றிகு்றிைள்
வகை 2 நீரிழிவு நநோகயப் நபோல அறிகுறிைள் 
அடிக்ைடி ்ைிவதும், படிப்படியோை அ்ிைரிப்பதும் 
வகை 1 நீரிழிவு நநோயில நடக்ைோது. இ்ன 
அறிகுறிைள் ்ிடீகரனறு, வியப்பூடடும் வகையில 
நிைழும்.  எனநவ, வழக்ைேோை நநோகய ேிை 

விகரவிநைநய ைணடுபிடித்துவிடைோம். உஙைள் 
இரத்் சரக்ைகர ேிைவும் அ்ிைரித்்ோல, சரக்ைகர 
உஙைள் சிறுநீரில நநோனறும். இது சிறுநீர அைகவ 
அ்ிைரிக்கும் ேற்றும் அடிக்ைடி சிறுநீர ைழிக்ைச 
கசய்யும். இ்னோல உஙைள் உடல ்ோைத்க் 
ஏற்படுத்தும். உஙைள் சிறுநீர வழிநய சரக்ைகர 
கவைிநயறுவ்ோல ைநைோரிைள் குகறயும், பை 
சேயஙைைில எ்ிரபோரோ் எகடக்குகறப்பும் 
ஏற்படும். சிறுநீரத் ்டத் க்ோற்றுைளும் ைவடு 
பகு்ியில அரிப்பு ஆைியகவயும் நீரிழிவு நநோயின 
அறிகுறியோை இருக்ைைோம்.

சக்்ிகயப் கபறுவ்ற்ைோன ஒரு வழியோை உடல 
கைோழுப்புைகையும் புர்ஙைகையும் எரிக்ைத் 
துவஙகும். வைரசிக் ேோற்ற கைோழுப்பின 
பக்ைவிகைவோல ைீடநடோனைள் உருவோைினறன, 
இகவ இரத்்த்்ிற்கு அனுப்பப்படுவ்ோல, 
உஙைளுக்கு ைீடநடோஅசிநடோசிஸ ஏற்படைோம். 
உஙைள் கபோதுவோன நிகைகே அ்ிநவைேோை 
நேோசேகடயைோம், உஙைளுக்கு நீரநீக்ைம் 
ஏற்படைோம். வோந்ி, வயிற்று வைி, மூசசு 
விடுவ்ில சிரேம் ேற்றும் சுவோசத்்ில 
அசிடநடோன ேைம் (நைப்பூசசு அைற்றி 
நபோனறு) ஆைியகவ இ்ன கபோதுவோன 
அறிகுறிைைோகும். ைீடநடோஅசிநடோசிஸ 
நைோேோகவ ஏற்படுத்்க்கூடும் ேற்றும் 
உயிருக்கு ஆபத்க் ஏற்படுத்்க்கூடும். 
இனசுைின ைணடுபிடிக்ைப்படுவ்ற்கு முன 
நீரிழிவு நநோயோைிைள் ேரைேகடவ்ற்கு இது 
ேிைப் கபோதுவோன ைோரைேோை இருநதுள்ைது.

�ோன் எங்கு உ்தவபி ச்்றைோம்? 
உஙைளுக்கு வகை 1 நீரிழிவு நநோய் இருப்ப்ோை 
ைணடுபிடிக்ைப்படடோல, இனசுைிகன எப்படி 
ஊசி மூைம் கசலுத்துவது, உஙைள் இரத்் 
சரக்ைகரகய எப்படி ைணைோைிப்பது எனபக் 
ைற்றுக் கைோள்ை ேருத்துவேகனயில 
அனுே்ிக்ைப்படுவ்ற்கும் அ்ிை சோத்்ியம் 
உள்ைது. அ்ன பிறகு நீஙைள் பரிநசோ்கனைள் 
கசய்துக் கைோள்வ்ற்ைோைத் க்ோடரநது 

[tamil]
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ேருத்துவேகனக்குச கசலை நவணடும். 
பினக்ோடர்ல ேற்றும் உஙைள் வழக்ைேோன 
ஜி.பி.-யுடன நலை உறகவ கைோணடிருத்்ல 
ஆைியகவயும் உஙைளுக்கு உ்வும். 
கபரும்போைோனவரைள் குடும்பத்்ினர ேற்றும் 
நணபரைைின ஆ்ரவோலும் பைனகடவோரைள்.

உஙைள் நீரிழிவு நநோகய சேோைிக்ை 
பயிற்சி கபறுவ்ற்கு உஙைளுக்கு உரிகே 
உள்ைது எனபக் நீஙைள் புரிநதுக் கைோள்ை 
நவணடியது அவசியம். இந் அறிமுை 
பயிற்சி வகுப்பு கேோத்்ேோை குகறந்படசம் 7 
ேைிநநரஙைளுக்கு நகடகபறும். இந் பயிற்சி 
வகுப்கப உடலநை நிபுைரைள் நடத்துவோரைள். 
நநோய் பற்றிய ்ைவலைள், சிைிசகச வகைைள், 
சுய பரோேரிப்பு, சேோைித்்ல, உரிகேைள் 
ேற்றும் பினக்ோடர நடவடிக்கைைள் நபோனற 
்கைப்புைள் இஙகு ைற்றுக் கைோடுக்ைப்படும். 

நோரநவ நோடடு நீரிழிவு சஙைத்்ில, உஙைகைப் 
நபோனறு அந் சூழநிகையில இருக்கும் 
ேற்றவரைகை நீஙைள் சந்ிப்பரீைள். நீரிழிவு 
நநோயுடன நீஙைள் வோழவக் எைி்ோக்ை 
பயனுள்ை ் ைவலைகை எஙைைோல உஙைளுக்கு 
அைிக்ை முடியும். நேலும் ்ைவலைளுக்கு  
www.diabetes.no -ஐ போருஙைள்.

சுய ைணைோணெபிபபு 
உஙைள் இரத்் சரக்ைகரகயக் ைணைோைிப்பது 
எனபது நீரிழிவு நநோகய நிரவைிப்ப்ில 
முக்ைிய பஙகு வைிக்ைிறது. இரத்் சரக்ைகர 
ைடடுப்போடடிற்ைோன ந்கவைள் ேற்றும் 
இைக்குைள், கபறப்படட இரத்் சரக்ைகர 
அைவுைகை எப்படி பயனபடுத்துவது எனபது 
நபருக்கு நபர நவறுபடும். இக்ப் பற்றி உஙைள் 
ேருத்துவரிடம் ைைநதுகரயோட நவணடும். 

உஙைள் படடினிநிகை இரத்் சரக்ைகர 4-6 
mmol/l ஆை இருக்ை நவணடும், சோப்பிடட்ற்கு 
பின இரணடு ேைிநநரஙைள் ைழித்து 10 mmol/l 
-ஐவிட குகறவோை இருக்ை நவணடும். 

இன்சுைின் சிைிசகச 
இனசுைின எனபது ைகையத்்ோல 
உருவோக்ைப்படும் ஒரு ஹேோரநேோன. இது 
இரத்் சரக்ைகரகய (க்ளுநைோஸ) உடல 
பயனபடுத்் உ்வுைிறது. இது அணுக்ைளுக்ைோன 
“ை்கவ” ்ிறக்கும் “சோவி”. இ்ன மூைம் 
இரத்் சரக்ைகரயோல அணுக்ைளுக்குள் கசலை 
முடியும். க்ளுநைோஸ அணுக்ைகைத் தூணடி 
விடுவ்ோகும்.
ேோரக்கைடடில பை வகையோன இனசுைின 
ைிகடக்ைிறது. ேிைப் கபோதுவோன இனசுைினைள்: 

நரப்பிட-ஆக்டிங (3-5 ேைிநநரத்்ிற்கு 
கசயலபடும்), இனடரேீடியட-அக்டிங (12-20 
ேைிநநரத்்ிற்கு கசயலபடும்) ேற்றும் ைோங-
அக்டிங (24 ேைிநநரத்்ிற்கு கசயலபடும்). 

சிைிசகச ்னிநபருக்கு ஏற்ப அைிக்ைப்பட 
நவணடும். உடற்பயிற்சி ேற்றும் உைவு 
உணணு்ல, குறிப்போை ைோரநபோகஹேடநரட 
அைவுக்நைற்ப ேோற்றப்பட நவணடும். வகை 1 
நீரிழிவு நநோகய கைோணட கபரும்போைோனவரைள் 
உைவுடன ஒனறு அலைது இரணடு நவகை 
நடுநிகையோை கசயலபுரியும் (இனடரேீடியட-
ஆக்டிங) அலைது நீடித்து கசயலபுரியும் 
(ைோங-ஆக்டிங) இனசுைிகனயும் இ்னுடன 
அ்ிவிகரவோை கசயலபுரியும் (நரபிட-ஆக்டிங) 
இனசுைிகனயும் கசலுத்்ிக் கைோள்வோரைள்.

ஆற்றலேிக்ை, நிகையோன இனசுைின உயரகவ 
உறு்ி கசய்ய, நலைமுகறயிைோன ஊசி 
கசலுத்்ிக் கைோள்ளும் உத்்ி ேிைவும் அவசியம். 

�ீரிழிவு க�ோகய சமோைித்தல் 
உஙைளுக்கு நீரிழிவு நநோய் இருப்பது 
ைணடுபிடிக்ைப்படடோல, நீஙைள் ைற்றுக் 
கைோள்வ்ற்கும் புரிநதுக் கைோள்வ்ற்கும் நிகறய 
உள்ைது. உஙைள் ேருத்துவர உஙைளுக்கு 
நலை ஆ்ரகவ அைிக்ைக்கூடியவரோய் இருக்ை 
நவணடும், ஆனோல பை சேயஙைைில நீஙைைோைநவ 
உஙைள் நநோகய சேோைிக்ை உஙைளுக்குத் 
க்ரிந்ிருக்ை நவணடும். எனநவ ்ோன உஙைள் 
நீரிழிவு நநோகய சேோைிக்ை நீஙைள் ைற்றுக் 
கைோள்ை நவணடியது அவசியேோைிறது. நீரிழிவு 
நநோய் எனபது நலை, நீணட ஆயுகை நீஙைள் 
அனுபவிப்ப்ிைிருநது உஙைகைத் ் டுக்ைக்கூடோது. 
இ்கன அகடவ்ற்ைோன முக்ைியேோன கபோறுப்பு 
உஙைைிடம்்ோன உள்ைது, ஆனோல உஙைளுக்கு 
உ்வுவ்ற்கு உடலநை நசகவயும் உள்ைது. 
உஙைள் நநோய் பற்றிய ைலவியும் அறிவும்்ோன 
கபோறுப்போன சுயபரோேரிப்பிற்ைோன சிறந் 
துவக்ைப் புள்ைியோகும். 

்ை ைோைணெபிைள் உங்ைள் இைத்த சரக்ைகைகய 
்ோ்திக்ைின்்றை
• உணெவு: நீஙைள் எவவைவு அடிக்ைடி 

சோப்பிடுைிறரீைள், எவவைவு சோப்பிடுைிறரீைள் 
ேற்றும் எனன சோப்பிடுைிறரீைள் எனபக் 
கபோறுத்து உஙைள் இரத்் சரக்ைகர போ்ிக்ைப்படும். 

• உடைற்யபிறசி: உஙைள் இனசுைின ந்கவ 
அ்ிைரிக்கும். குறிப்போை உஙைளுக்கு ைோய்சசல 
இருந்ோல இனசுைின ந்கவ அ்ிைரிக்கும்.  
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• இன்சுைின் ஊசி முைம் க்ோடைப்டடைோல்: 
வயிற்றில ஊசி மூைம் இனசுைின 
கசலுத்்ப்படடோல இரத்் ஓடடத்க் 
ேிை விகரவோை அகடநதுவிடும். உஙைள் 
கைைைில குத்்ினோல இனசுைின கசயலபட 
நீணட நநரேோகும், உஙைள் க்ோகடைள் 
அலைது முதுைில குத்்ினோல ேிைவும் நீணட 
நநரேோகும். 

• இன்சுைின் ஊசி முைம் க்ோடைப்டடைோல்: 
வயிற்றில ஊசி மூைம் இனசுைின 
கசலுத்்ப்படடோல இரத்் ஓடடத்க் 
ேிை விகரவோை அகடநதுவிடும். உஙைள் 
கைைைில குத்்ினோல இனசுைின கசயலபட 
நீணட நநரேோகும், உஙைள் க்ோகடைள் 
அலைது முதுைில குத்்ினோல ேிைவும் நீணட 
நநரேோகும். 

• மை அழுத்தம்: ேன அழுத்்ம் இரத்் 
சரக்ைகரகய அ்ிைரிக்ைச கசய்யும். உஙைள் 
இரத்் சரக்ைகர எவவைவு அ்ிைரிக்ைிறது, 
எவவைவு நநரம் அ்ிைரித்்ிருக்ைிறது எனபது 
சூழநிகைக்கு சூழநிகை ேோறுபடும்.

• மது: நீஙைள் ேதுகவ குடித்்ோல, இரத்்ச 
சரக்ைகரக் குகறவு (கஹேப்நபோக்ைிைேிக் 
அடடோக்) ஏற்படுவ்ற்ைோன அபோயம் அ்ிைம். 
உஙைைோல முனகூடடிநய அறிகுறிைகை 
ைவனிக்ை முடியோேல நபோைைோம். கவறும் 
வயிற்றில ேதுகவ குடிக்ைோ்ீரைள், உஙைள் 
இரத்் சரக்ைகரகய அைவிடுஙைள், 
படுக்கைக்குச கசலவ்ற்கு முன ஏந்னும் 
சோப்பிடுஙைள்.

நீஙைள் உஙைள் வோழவில க்ோடரநது உைவுக் 
ைடடுப்போடகட ைகடப்பிடித்்ோல ேற்றும் 
உடற்பயிற்சி கசய்்ோல உஙைள் இரத்் 
சரக்ைகரகய ைடடுப்படுத்துவது எைிது.

குக்றந்்த இைத்த சரக்ைகை (கைபக்ோ/
கைபக்ோக்ைிகைமியோ) என்்றோல் என்ை?  
உஙைள் இரத்் சரக்ைகர ே்ிப்பு 4 mmol/lக்கு 
குகறவோன்ோை இருந்ோல உஙைளுக்கு இரத்்ச 
சரக்ைகரக் குகறவு ஏற்படைோம். இரத்்ச சரக்ைகரக் 
குகறகவ (கஹேப்நபோக்ைிைேிக் அடடோக்) 
துலைியேோை வகரயறுப்பது ைடினம். எனநவ, 
நீஙைள் உஙைளுக்கு ஏற்படும் அறிகுறிைகை 
அகடயோைம் ைோை நீஙைள் ைற்றுக் கைோள்ை 
நவணடும். கபரும்போைோனவரைள் அவரைைின 
இரத்் சரக்ைகர 2.5-3.3 mmol/lயோை குகறந்ோல 
அகசைைரியேோை உைரவோரைள்/அலைது இரத்்ச 
சரக்ைகரக் குகறகவக் கைோணடிருப்போரைள். 
இரத்்ச சரக்ைகரக் குகறவின ஆரம்பக்ைடடம் 
நபருக்கு நபர ேோறுபடும். உஙைளுக்கு இரத்்ச 

சரக்ைகரக் குகறவு இருப்ப்ோை சநந்ைித்்ோல, 
உஙைள் இரத்் சரக்ைகரகய அைவிட 
நவணடியது அவசியம். 

இ்ற்கு ேிை அ்ிைேோன இனசுைின, நீஙைள் 
வழக்ைேோை கசய்வக்விட அ்ிை உடற்பயிற்சி, 
அலைது நபோதுேோன உைகவ உணைோேல 
இருப்பது ஆைியகவ ைோரைேோை இருக்ைைோம். 
இரத்்ச சரக்ைகரக் குகறவு நிைழவுைைின 
வைிகே ேோறக்கூடியது. இது பை சேயஙைைில 
அ்ிை அகசைைரியத்க் ஏற்படுத்தும். வியரத்்ல, 
ைவனிப்ப்ில சிரேம், நடுக்ைம், ந்ோல நிறேிழப்பு, 
க்ைிவற்ற நபசசு ேற்றும் பசி நபோனறகவ இ்ன 
சிை அறிகுறிைைோகும். நோரநவ நோடடு நீரிழிவு 
சஙைம் நீரிழிவு நநோய் பற்றியும் குகறந் இரத்் 
சரக்ைகர பற்றியும் ஒரு ்ைவல்ோகையும் 
கவைியிடடுள்ைது.

சிக்ைல்ைள்
ைடடுப்படுத்்ப்படோ் நீரிழிவு நநோய், அ்ோவது 
பை ஆணடுைைோை அ்ிை இரத்் சரக்ைகர 
இருந்ோல, சிக்ைலைள் ஏற்படைோம். நீரிழிவு 
நநோய் உள்ைவரைளுக்குப் பினவருபகவ 
ஏற்படுவ்ற்ைோன அபோயம் அ்ிைேோை உள்ைது

• சிறுநீரை நநோய்
• ேோரகடப்பு ேற்றும் பக்ைவோ்ம்
• நீரிழிவு புணைள் ேற்றும் ைோலைைின இரத்் 
நோைஙைைில நைோைோறு

• ைணைைில உள்ை இரத்் நோைஙைைில போ்ிப்பு 
ஏற்படும், இது போரகவ குகறபோகடயும் 
குருடடுத்்னகேகயயும் ஏற்படுத்்ைோம்

• புறநரம்பு போ்ிப்பு ைோலைைில உைரகவ 
குகறக்கும் 

• ஆணைளுக்கு ஆணகேயினகே 
• வோயில ஈறு நநோய்ைள் ேற்றும் நநோய்த் 
க்ோற்று  

ஆரம்ப ைடடத்்ிைிருநது க்ோடர ைணைோைிப்பும் 
ஆற்றலேிக்ை சிைிசகசயும் சிக்ைலைகை 
்ோே்ப்படுத்்ைோம் ேற்றும் ் டுக்ைைோம். நோரநவ 
நோடடு நீரிழிவு சஙைம் நீரிழிவு சிக்ைலைள் 
பற்றிய ்ைவல்ோகையும் கவைியிடடுள்ைது.

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




