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एका   यात वै ा नकाने शाळेत या मुलांशी ग पा करताना एकदा  हटलं होतं क 

तु हाला नोबेल पा रतोषक  मळायला हवं असेल तर  याचा अगद सोपा उपाय मी

सांगतो. कुठलंह पाठयपु तक उघडा आ ण  यात या कुठ याह वा याला आ हान

देऊन पहा. एकदा का पु तक  ानाला आ हान दे याची सवय लागल क आज ना

उदया नोबेलसाठ  वचार  हावा अशा यो यतेचे काम तुम या हातून होणार यात शंका

नाह .

या उदगाराला अधा भाग आपण सोडून देऊ. सामा य माणूस समजतो  ततकं

 व ानात नोबेलला मह व नाह . एखादा खेळाडू ऑलेि पक पदक  मळवायचंच अशा

िज ीने तयार करतो. कुठलाह चांगला संशोधक नोबेल  मळव या या  ेरणेने काम

कर त नाह . पण या उदगाराचा दुसरा माग खूप मह वाचा आहे. तो  हणजे  च लत

 ानाला आ हान देऊन  यापल कडचे अथ शोधा याचा  य न करणे. असे काह अथ 

सापडो ण सापडो, असं कर यात मजा आहे. एक  व ान  श क  हणून मा या

 व या या ना घेऊन मी आयु यभर ह मजा घेत आलो.  यातून मनाला ह च सवय

लागल . अल कडे जे हा एक कुतुहल  हणून मी मधुमेहाकडे पाहू लागलो त  हा मीच



 श क आ ण मीच  व याथ होऊन हाच आ हानाचा खेळ खेळू लागलो. अशा

आ हानांनी खरे तर  स दा त अ धक बळकट होतात.  व ान अ धक  खर होत.ं

 स दा त आ ण संक पना क ची असेल तर मा ती ढासळायला वेळ लागत नाह .

गे या तीस वषा त मी आ ण मा या  व या या नी जे आ हानाचे खेळ केले  यातून

काह छोटे मोठे शोध लागले, काह न या गो ट सापड या,  या   स दह झा या

पण  या  या  े ातले बु ज ढासळले नाह त. उलट आणखी प के झाल.े

मा आ चय वाटणार गो ट मधुमेहा या बाबतीत घडू लागल .  व ान  श क आ ण

 व याथ  हणून मी जसाजसा एकेक मधुमेहाचे एकेक तपासून पाहू लागलो तसे

एकेक बु ज ढासळताना  दसू लागले. या ध  यातून माझा मीच सावरलेलो नाह .

तर इतर वै ा नकांसाठ आ ण सामा य माणसाठ ह या ढासळले या बु जांची  च े

दाखव याचा  य न केला आहे.

मधुमेहामधे दोन  कार आहेत.  यात या प ह या  कार या मधुमेहामधे सरळ सरळ

इ सु लनची कमतरता असते.  कार दोन या मधुमेहात (type 2 diabetes

mellitus) सु वातीला तर इ सु लनची मुळीच कमतरता नसते. उलट बहुतेक वेळा

इ सु लनचे  माण नेहमीपे ा जा तीच असते. आप या शर रात इ सु लन हा एक

संदेश देणारा रेणू आहे. संदेश पोहोच यात दोन गो ट मह वा या आहेत. बोलणारा

आ ण ऐकणारा. बोलणारा मुका असेल तर  कंवा ऐकणारा ब हरा असेल तर संदेशाचे

काम होणार नाह . यापैक मुका मधुमेह,  हणजे  यात इ सु लनचा संदेश तयार

हो यात गडबड आहे तो  कार एक.  यात इ सु लनचा संदेश  सारण केला जातो

पण  या अवयवांनी तो ऐकला पा हजे ते ब हरे असतात  याला  कार दोनचा



मधुमेह  हटले जाते.  कंबहुना इ सु लनचा संदेश न ऐक यामुळे हा होतो अशी

वै यकशा  ात  च लत समजूत आहे. शेकडा ८०-९० ट के मधुमेह  कार दोनचे

असतात.

हा होतो कसा याची आज  चारात असणार गो ट अशी.

一) खूप खाणे आ ण  यायाम न करणे याने ल पणा येतो.

二) ल पणामुळे इ सु लनचा  भाग कमी होतो, वर  याला मी ब हरेपणाची उपमा

 दल . तां  क भाषेत याला इ सु लन  वरोध (Insulin resistance)  हणतात.

三) समोरचा माणूस ब हरा आहे हे जाण यास बोलणारा जसा ओरडून बोलतो तसे

इ सु लन  वरोध  नमा ण झा यावर जा ती इ सु लन सोडून  या यावर मात

कर याचा  य न होतो. यामुळे शर रातील इ सु लनचे  माण कैकपट ंनी वाढते. पण

 याचा प रणाम मया  दत अस यामुळे र तातील साखर नेहमी इतक च राहते.

四) खूप ओरडून ओरडून शेवट घसा बसतो. तसे इ सु लन तयार करणा-या

 वादु पंडातील बीटा पेशींची श ती कमी पडू लागते. आता ब हरेपणा िजतका आहे

 तत या  माणात ओरडता येत नाह .  हणून संदेशवहनाचे काम होत नाह .

इ सु लनचा संदेश असा दुबळा पडू लागला क र तातील साखरेचे  नयं ण राहत

नाह .

五) र तात या वाढले या साखरेमुळे कालांतराने मधुमेहाचे सव दु प रणाम

(diabetic complications)  दसू लागतात. दुब लता आ ण मृ यू या दु प रणामांमुळे

होतो नुस या वाढले या साखरेमुळे नाह . हे  नर नरा या  कारचे दु प रणाम सव च

मधुमेह ंमधे सारखेच  दसतात असे नाह .



ह सगळी गो ट खुप सरळ, सोपी आ ण तक शु द आहे. पण नुस या गोड गो ट ंनी

 व ान  स द होत नाह .  यासाठ  योगां या  तखट चाच यामधून जावे लागते. एक

 व ान  श क  हणून मी मुलांना न क च  वचार न क वर ल पाच कलमे तपासून

पाह यासाठ तु ह कोणकाणते  योग सुचवाल?

गे या दोन दशकांमधे या पाच कलमां या पडताळणीचे अनेक  योग झाले आहेत.

 यातल काह मनोरंजक पण  याचबरोबर डोळयात अंजन घालणार उदाहरणे पाह.ू

एक  योगात  नायंुवरचा इ सु लनला प हला   तसाद देणार रेणू उडवला गेला.

बायोटे नॉलॉजीमुळे आता अशी अ तसू म कारा गर श य झाल आहे.

शर रात या  या  या अवयवांमधे साखरेची उचल कर यासाठ इ सु लनची परवानगी

लागते  या अवयवामधे  नायंूचा वाटा ७० ट  यांहून मोठा आहे.  नायंूवरचा

इ सु लन  रसे टर गेला  हणजे इ सु लनचा सवा त मोठा  ग-हाईक ब हरा झाला.

आता वर ल गृ हते खर असतील तर ब हरेपणाला   तसाद  हणून इ सु लनचा

आरडाओरडा वाढला पा हजे. पण असे होत नाह . इ सु लनची पातळी तेवढ च राहते.

 हणजे वर सां गतले या गृ हत  .३  माणे घडत नाह . पण जर इ सु लन  वरोध

वाढला आ ण इ सु लन  या  माणात वाढले नाह तर र तातल साखर वाढल 

पा हजे असे  मांक ४ चे  हणणे आहे.   य ात असे आढळले क वाढलेला

इ सु लन  वरोध आ ण  या  माणात इ सु लन न वाढणे अशा दो ह गो ट असून

या  योगांमधे र तातल साखर वाढल च नाह .

आपण ज  हा खा लेले नसते त  हा साखरेची पातळी कायम राख यासाठ आपले

यकृत  लूकोज तयार क न र तात सोडते. यावरह इ सु लनचे  नयं ण असते.



उंदरां या यकृतातला इ सु लन  रसे टर उडवला ते हा आता काह खा लेले

नसतानाची र तातल साखर बदलेल अशी अपे ा होती. पण   य ात काह च फरक

पडला नाह .

आणखी एका  कार या  योगांची मा लका अशी जर आपण इ सु लन  वरोध आ ण

इ सु लन वाढलेल पातळी असलेल माणसे घेतल ( कंवा उंद र घेतल)ेआ ण

 यां यामधे  योगासाठ  हणून इ सु लन तयार हो यावर मया दा घातल तर काय

होईल ? इ सु लन  वरोध अ धक आहे पण इ सु लनचे  माण वाढलेले नाह . असे

असेल तर र तातल साखर वाढल पा हजे. असे आपले कलम  . ४  हणते.

  य  योगामधे  दसले ते असे  क इ सु लनची पातळी कमी के यावर इ सु लन

 वरोध आपोआप मावळला. इ सु लन  भाव वाढून र तातल साखर नेहमी इतक च

राह ल . काह  योगामधे तर इ सु लनची पातळी खाल दाब यावर इ सु लनचा

 भाव एवढा वाढला क र तातल साखर वाढ याऐवजी कमीच झाल  हणजे या

 योगामधून कलम ४ ला मोठाच ध का बसला.

काह संशोधकांना या  योगांचे आ चय वाटले नाह . कारण  यां यामते कलम २,३ व

४ यांचा  म चुक चाच आहे.  यां या मते इ सु लन  वरोधामुळे इ सु लनची पातळी

वाढत नाह तर इ सु लनची पातळी वाढ यामुळे इ सु लन  वरोध वाढतो.  ो या या

ब हरेपणाची   त  या  हणून व ता आवाज चढवत नसून व ता आरडाओरडा करतो

 हणून  ो याने कानात बोळे घातले आहेत. दोष ब हरेपणाचा नअसून आरडाओरडा

करणा-याचा आहे. इ सु लनची पातळी वाढते  हणून  याचा  वरोध वाढतो.



साहजीकच  या  योगामधे इ सु लनला खाल दाबले  या  योगामधे  याचा  वरोधह 

आपोआप कमी झाला तर नवल नाह .

इ सु लनची पातळी आधी वाढते आ ण  याला   तसाद  हणून इ सु लन  वरोध

वाढतो या मनाला पु ट देणारे इतरह खूप पुरावे आता उभे रा हले आहेत.  यामुळे

इ सु लन  वरोध हा मधुमेहातला मु य गु हेगार आहे या मूळ समजूतीलाच जोरदार

ध का बसला आहे मूळ उखड यावर फा यांचा डोलारा कसा राह ल.  यामुळे

मधुमेहाची  च लत  थअर आता कोसळल आहे यात शंका नाह . काह मोजक

 योगाचा मी वर उ लेख केला.हे  योग  हणजे  हमनगाचे केवळ टोक आहे.

मधुमेहा वषयी या पा यपु तक वै यकशा  ा या समजुतीत अता क क,

पर पर वरोधी आ ण  वसंगत गो ट ंचा इतका मोठा भरणा आहे  क  व ाना या

परखड कसोटया लाव या तर वर  ल हले या पाच कलमांपैक एकह पुरा या या

पायावर ताठ उभे राहू शकत नाह .

पण हा झाला  व ानाचा व तु न ठ परखडपणा. सामा य माणसा या   ट कोनातून

 व ानापे ा  यवहार जा ती मह वाचा. एखादे औषध कसे काम करते हे  व ानात

नसेल बसत पण मला जर  याने बरे वाटत असेल तर  व ान न ठेपे ा बरे वाटणे

जा ती मह वाचे आहे. मग मधुमेहाची  थअर  व ानाला चुक ची वाटेना का, उपचार

चांगले होत असतील तर तेवढे पुरेसे आहे.पण मग आजचे उपचार तर  भावी आहेत

का?

उपचाराला  भावी कधी  हणाव?े जो उपचार रोगाचा नायनाट करतो  याला.

मधुमेहावर या  च लत औषधांना आजवर रोगी बरे करता आलेले नाह त. मधुमेह



एकदा लागला क ज माचा सोबती होतो याचाच अथ  भावी उपचार आजतर 

अि त वात नाह त. एखादा रोग बरा न हो याची कारणे तीन असू शकतात १) या

रोगात शर रात होणारा बदल मुळातच अप रतव नीय आहे. जसे माणसा या

डोळयामधील रे टना जर एकदा खराब झाला तर  याचे पु  जीवन होतच नाह .

मधुमेहात असा कुठला अप रवत नीय बदल होतो का? खूप वष अशी समजूत होती

क इ सू लन तयार करणा-या बीटपेशी एकदा खराब झा या क पु हा तयार होत

नाह त. पण अ यावत संशोधनाने ह गो ट चुक ची ठरवल आहे. बीटा पेशींची

वाढ ची  मता रे टना या पेशींसारखी संपलेल नसते.  या आयु यभरात के हाह 

न याने वाढू शकतात. दुस-या  कार या मधुमेहातला कुठलाह बदल अप रवत नीय

आहे असे  दसत नाह . २) रोग बरा न हो याचे दुसरे कारण असे असू शकते क 

रोगाचे मूळ कशात आहे हे आप याला कळले आहे पण ते दूर कर याचे तं  ान

आप याकडे नाह . इ सू लन  वरोध हे जर खरे कारण असेल तर तो कसा दूर

करायचे ते वै यकशा  ाला माह त आहे. इ सू लनचा  भाव वाढवणार , इ सू लनचे

उ पादन वाढवणार अशी सव  कारची  भावी औषधे आप याकडे आहेत. पण  यांनी

फ त काह काळ रोग आटो यात अस यासारखा आभास  नमा ण करता येतो. तो दूर

करता येत नाह च.३)  तसरे संभा य कारण असे क आग रामे वर आहे आ ण बंब

सोम वर धावतोय. इ शु लन आ ण इ सु लन  वरोध हे मधुमेहाचे मूळ नसून केवळ

  य प रणाम आहेत. मूळ अजून सापडलेलेच नाह . आ ण मुळावर घाव

घात याखेर ज  वषव ल चा नाश होऊ शकत नाह .



अ धकाअ धक संशोधनाबरोबर या  तस-या कारणाकडे बोट दाखवले जाते आहे. ह 

गो ट  व ानाला ध न आहे.  व ान सतत पुढे जात असते एकेकाळी अणू हे फोडता

न येणारे घन गोळे आहे असे  हटले जात होते.  यानंतर  ोटॉन इले  ॉन सार या

कणांनी अणू बनतात असे ल ात आले. मग पुढे इले  ॉन हे कणह नाह त लहर ह 

नाह त  कंवा दो ह आहेत असे वेगळेच  च  दसू लागले याचा अथ अणंूना गोळे

मानणारे लोक मूख होते असा नाह .  या काळात या उपल ध पुरा याव न  यांनी

तसे  हटले. पुढे नवीन पुरावा आला तसे  च बदलले.

तसेच मधुमेहाचे  च आता बदलत आहे. आधीचे  च मांडणा-यांचा आ ण  या माणे

उपचारप दती  नमा ण करणा-यांचा जरा सु दा अनादर न करता आपण न याला

सामोरे गेले पा हजे. जर  स दांताचीच उलथापालथ होत असेल तर  या मंथनातून

नवनीत  नघेलच ते हा मंथनाला हातभार लावणे आ ण  च क सापणे पण खु या

मनोवृ तीने न याचा  वीकार करणे, जु यावर हटून न बसणे यातच  व ान, वै यक,

रोगी, डॉ टर सगळयांचेच  हत आहे.


