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माणसाचं मन नेहमीच इ तहासाला बांधलेले असतं. याचे काह फायदे आहेत पण अनेक

तोटेह . भारत पा क तान या दोन देशांनी सव इ तहास  वस न एकमेकांशी मै ी करावी.

अशी मै ी झाल च तर  याचा दोघानाह फायदाच होईल यात शंका नाह . पण दो ह 

देशातील लोकां या मनावर ल इ तहासाचं ओझं ह गो ट सहजासहजी घडू देणार नाह .

अनेकदा हे इ तहासांच ओझं  व ानालाह बाधक ठरतं आ ण मधुमेह हे याचं उ तम

उदाहरण आह.े भारतीय आ ण अरब सं कृतींना  कमान द ड हजार वषा पूव मधुमेहाचे

 नदान झाले होते. ते हा मधुमेह  य तीचे मू गोड असते आ ण  याला मंु या लागतात हे

मधुमेहाचे मु य ल ण ओळखले जात होते. आधु नक काळातह र तातील  लूकोजचे

 माण वाढणे ह मधुमेह ओळख याची प हल खूण ओळखल गेल . आज संशोधनाने हे

दाखवले आहे क मधुमेहामधे फ त साखरच नाह तर शर रा मधील ६०-७०  नर नराळया

 कार या रेणूंचे  माण कमी  कंवा जा ती होत असते.  या साठ-स तर रेणूंपैक  लूकोज

आ ण इ सू लन हे दोन आहेत इतकंच. केवळ  लूकोज आ ण इ सु लन हे मधुमेहाचे सव  व

नाह . पण या दोन गो ट ंचा मधुमेहाशी असलेला संबंध सवा त आधी शोधला गेला  यामुळे

हा संबंध एक इ तहासाचे ओझे  हणून वै यकशा  ाने आजह  धान मानला आहे आ ण



शर रात या इतर अनेक रसायनांमधे होणारा बदल मह वाचा असूनह  याकडे दुल  केलं

आहे.

प रणामत: मधुमेहावर ल सव आधु नक उपचाराचं  येय  लूकोजचे पातळी पूव पदावर आणणे

इतकंच मया  दत रा हलं आहे. ह  ुट अनेक वै यकशा  ा ांना वेळोवेळी जाणवल आहे

आ ण  यांनी  यावर ट काह केल आहे. उदाहरणाथ िजआ े  गल हा मधुमेहात १९९१

साल  ल हले या मधुमेहावर ल पु तकात  हणतो क  लूकोजची पातळी पूव वत के याने

मधुमेहाचे दु प रणाम टळतात असा कोणताह पुरावा हातात नस यामुळे ह समजूत वै यक

शा  ातल   दाच  हणायला हवी.  गल या या उदगारानंतर गे या २५ वषा त हा पुरावा तर

उभा रा हला नाह च पण या   देला आणखी बरेच तडे मा गेले. गे या वीस वषा त

झाले या अनेक मोठमोठया अ यासांमधून असं  दसून आलं क  या मधुमेह ं या र तातल 

साखर औषधां या मा-याने पूव वत कर यात यश आले  या मधुमेह ंमधला मृ यूदर बराच

वाढलेला  दसला. साखरेची पातळी घटव यामुळे मधुमेहाचे काह दु प रणाम थोडेफार

वाढलेले  दसले तर काह थोडेफार कमी झालेले  दसले. या अ यासा या ध  यांमुळे अनेक

वादंग उठले पण ते संशोधकां याच पातळीवर रा हले. वै यक य  यवसायात अजूनह साखर

घटवल  हणजे ध य ध य झालो असेच मानले जाते.

  य ात साखर  नयं णात ठेव याचा न क फायदा  कती होतो ते पाहू. ADVANCE

नावानी ओळख या जाणा-या एका  यापक चाचणीत काय  दसलं ते पाहू. मधुमेहाचे सव 

 कारचे दु प रणाम एक केले तर काटेकोरपणे साखर  नय  णात ठेवणा-या मधुमेह ंमधे

१८.१ ट के लोकांना  ास झाला तर  नयं णात टंगळ मंगळ करणा-या मधुमेह ंमधे २०

ट के लोकांना झाला.  हणजे साखरेवर काटेकोर  नयं ण ठेव यामुळे, दु प रणाम हो याची



संभा यता फ त १.९ ट  यांनी कमी झाल . पण १.९ ट के हा २० ट  यांचा साधारण १०

ट के  ह सा आहे.  हणून दु प रणामांची संभा यता दहा ट  यांनी कमी झाल असा दावा

केला गेला. पण इतपतच  याचा प रणाम. UKPDS नावा या दुस-या एका चाचणीत हा

फायदा १२ ट के इतका  दसला. इतर अनेक चाच यांपैक  यांनी फायदा झा याचा दावा

केला  यां या फाय याचं  माण साधारण सरासर दहा-बारा ट  यां याच घरात होतं. पण

याउलट प रणाम दाखवणा-या चाच याह आहेत आ ण  याह अशाच  यापक आ ण

वै ा नक काटेकोरपणानी केले या चाच या आहेत. उदाहरणाथ , ACCORD नावाची चाचणी

 या. यातह साखरेवरचे नेटके  नयं ण  व   ढसाळ  नयं ण असा तुलना मक अ यास

कर यात आला. बर च वष चालव या या उ ेशानी सु केलेल ह चाचणी साडेतीन वषा त

गुंडाळ यात आल कारण नेटके  नयं ण करणा-या मधुमेह ंमधे मृ यूदर इतका वाढलेला

 दसला क यापुढे काटेकोर  नयं ण कर यासाठ औषधांचा मारा करणे गु  यासमान आहे

क काय अशी शंका  नमा ण झाल . बरे, हे कदा चत औषधां या मा-यामुळे झालेले

दु प रणाम असतील. नुस या यो य आहारातून र तातल साखर  नयं णात आणल तर?

कदा चत  याचा फायदा अ धक असेल. पण असेह  दसत नाह . गे याच वष Lancet  या

 ब न या वै यक य  नयतका लकात   स झाले या एका संशोधनात नुस या आहाराने

मधुमेह बरा के याचे दावे केले गेले. यात नुस या आहाराने साखर खरंच  नयं णात आल 

होती आ ण यावरच भर दे यात आला होता. मा कुठेतर कोप-यात अशीह मा हती  दसत

होती क आहारानी  या गटानी साखर  नयं  त केल  यां यामधे मृ युदर वाढलेला  दसला.

 या चाच यांमधे दहाबारा ट के का होईना फायदा  दसून आला  या चाच यां या

 न कषा तह एक मोठा दोष राहून गेलेला  दसतो. बरे वाट यात मान सक भावनांचा मोठा



संबंध असतो. आपण  व यात डॉ टरकडून औषध घेतो आहोत या भावनेनेच अनेकदा

 न मे अ धक बरे वाटू लागते. उपचाराचे असे मान सक प रणाम सव  ात आहेत आ ण

वै यक य चाच यांमधे  याची सुयो य काळजी घे या या सव मा य प तीह आहेत. पण या

चाच यांमधे मा हा मोठाच दोष रा हला आह.े माझी साखर  नय  णात आ या या केवळ

भावनेनेच हा १०-१२ ट के बरे वाट याचा प रणाम  दसतो आहे क खरोखर च साखर

 नयं ण के याचा हा प रणाम आहे यात  प टता नाह . थोड यात साखर  नय  णात

ठेव याचा   य ात त येतीला काह फायदा होतो असा स जड वै ा नक पुरावा अजूनह 

 मळालेला नाह . आ ण तर ह साखर  नयं णात ठेव यावरच मधुमेहा या इलाजांचा सारा

भर आहे.

दुसर कडे जीवरासाय नक   ट कोनातून बराच अ यास झाला आ ण होत आह.े वाढ व

साखरेमुळे जे जीवरासाय नक बदल घडतात  यानीच सगळे दु प रणाम  दसू लागतात अशी

बर च वष समजूत होती. पण या वषयीचे पुरावे अध क चे होते आ ण ते अध क चेच रा हले.

याउलट अनेक अशा गो ट उजेडात येत रा ह या क  यांचा साखरेशी अथा अथ तर संबंध

 दसत नाह .  हणजे मधुमेहा या दु प रणामांना साखरे  य त र त इतर अनेक बदल

कारणीभूत आहेत. अशा वेळी बाक गो ट ंचा  वचार न करता फ त साखर ता यात

ठेव याने सारे काह साधेल अशी अपे ा करणे त वतःच चूक आह.े साखर हे काह 

मधुमेहाच सव  व नाह . औषधांचा मारा क न अथवा काह  कार या अ तरेक आहार

बदलाने साखर झपाटयाने खाल आणता येते. पण तसं के यामुळे मधुमेह बरा झाला असं

 हणता येत नाह . जसं तापा या औषधाचा मारा क न अथवा बफा  या लाद वर झोपून

शर राचे तापमान कमी केलं तर  वषम वर गेला अस  हणता येत नाह तसंच हे आहे.



 वषम वरा या िजवाणूंचा नायनाट झा याखेर ज  वषम वर गेला नाह . ताप हे जसं

 वषम वराचं फ त एक ल ण आहे तसं साखर हे मधुमेहाचं फ त ल ण आह.े ते रोगाचं

मूळ न हे.

मग मधुमेहाचं मूळ न क कशात आहे या   नाच खरं उ तर सव मा य  हायला अजून

काह काळ जावा लागेल. पण आता काह वाटा उजळायला लाग या आहेत. मधुमेहावर ल

संशोधना या सु वाती या काळात  लॉड बना ड या शा   ाने दाख वले होते क मधुमेहात

म दूचा मोठा वाटा आह.े  यानंतर इ सु लनचा शोध लागला. इ सु लनचं यश इतकं डोळे

 दपवणारं होतं क  यापुढे बना ड चे  योग  वसरले गेले. पण इ सु लनचं हे यश प ह या

 कार या मधुमेहा या संदभा त होतं. या  काराला स या तर आयु यभर इ सु लन

घे याखेर ज दुसरा उपायच नाह . पण मधुमेहा या दुस-या  कार या उपचारात इ सु लन या

मया दा आता उघड झा या आहेत. इ सु लन  द याने मधुमेह बरा होऊ शकत नाह . एवढेच

नाह तर इ सु लनचे  वतःचे असे दु प रणाम आहेत. इ सु लनमुळे कक रोगाचे  माण

वाढते, ह गो ट अ धका धक  प ट होत आहे.

आता संशोधनाचा रोख परत एकदा म दू या भू मकेकडे वळला आहे. इ सु लन आ ण

 लुकोज  या प लकडे जाऊन, मधुमेहात शर रात होणारे सव बदल एक क न  यांचे

ग णत मांडले तर असे  दसते क , या स पूण    येत म दूमधील जीवरासाय नक    या

आ ण शर रातील इतर अनेक सं ेराकांचा खूप मोठा हात आहे. मधुमेहा या एकूण

   यांमधे  लुकोज आ ण इ सु लनचा वाटा खार  या वा याइतकाच आह.े केवळ  यांचा

शोध आधी लाग यामुळे हेच सवा त मह वाचे आहेत असं आप याला वाटत आलेलं आह.े या

इ तहासा या ओ यामधून बाहेर पड याची वेळ आता आल आहे. तेवढा पुरावाह हातात



आहे. पण हे काम अजून संशोधना या पातळीवरच आहे. वै यक य उपचारां या पातळीवर

अजून आलेलं नाह . ते यायला हवं असेल तर आप याला वै यक य उपचारांची संक पनाच

बदलावी लागेल.

पण आता हे बदलाव हळूहळू येत आहे. साखरेचे काटेकोर  नयं ण करायला हवे असा आ ह

आता मधुमेहा या अनेक जाग तक  तरावरा या वै यक य संघटनांनी मागे घेतला आहे.

साखर  नयं णात ठेवणे पुरेसे नाह हे पुरेसे  प ट झाले तर  याऐवजी दुसरं काय या यावर

अजून एकमत झालेलं नाह . दुसर कडे पा यपु तक य  ान आ ण औषधकंप यां या

 चाराला अ धक मह व देणा-या अनेकांचा या बदल या संक पनांना  वरोध आहे. यातून

सामा य माणसालाच न हे तर डॉ टरांनाह ग धळात टाकणार प रि थती  नमा ण झाल 

आहे. पण या ग धळावरचा उपाय जु याला  चकटून राहणे हा नसून न याला समजून घेणे

आ ण  याला खु या मनाने सामोरे जाणे हा आहे. ह च भू मका संशोधक, डॉ टर, पेशंट

आ ण सामा य माणसानेह  यायला हवी. जु याचा च मा हट व या शवाय नवे  दसू

लागणार नाह . पण नवे  दसू लाग याखेर ज जु याला सोड याची बहुतेकांची तयार नसते.

या का ीत आज मधुमेहाचे वै यक सापडले आह.े इ तहासा या ओ याखालून आपण

अजूनह बाहेर पडलेलो नाह  हणून पुढचा माग  दसत नाह . पण माग तर असेलच, आ ण

तोह भ कम संशोधना या, पुरा या या आधारावर बांधलेला. असेल न हे  दसू लागलाच

आहे. फ त च मा बदलायला हवा.


