
मधुमेहाचे नवे अथ 

३: काळजी साखरेची नको ‘ फटनेस’ची करा

डॉ. म लंद वाटवे

डॉ  मोद पाट ल

एक कडे मधुमेहावर ल मोठमो या चाच यांनी एक  तपणे असं दाख वलं आहे क र तातील

साखर  नयं  त क न मधुमेहाचे दु प रणाम फार फार तर १०-१२ ट  यांनीच कमी होऊ

शकतात. हा प रणाम सु ा  न वळ मान सक आहे क काय याब ल  नि चत सांगता येत

नाह .

पण दुसर कडे ना याची दुसर आ ण आशादायक बाजू  नसं द धपणे उघड क न दाखवणारे

संशोधनह अनेक  ठकाणांहून   स होत आहे. अनेकांनी  वतं पणे केले या संशोधनामधून

एकाच गो ट ला दुजोरा  मळत आह.े ती  हणजे शार  रक तंदु  तीचं  कंवा ‘ फटनेस’चं

मह व. जर  फटनेस चांगला असेल तर मधुमेहाचे दु प रणाम भोगावे लाग याची श यता

एकदम कमी, शुगर जर कमी अ धक रा हल तर !!

आज आरो या या  े ात ल पणा, शुगर, र तदाब, कोले टेरोल तपास याला खूप मह व

 दलं जातय. पण याचा एकमेव पुरावा  हणजे सं याशा  ीय सहसंबंध. र तातील साखर

वाढल असल तर  ुदयाचे, मू  पंडाचे, डो याचे  व श ठ  कारचे रोग हो याची संभा यता

अ धक असते, काह  कारचे कक रोग हो याची संभा यताह अ धक असत.े पण साखर कमी

केल तर ह संभा यता कमी होते असा काह पुरावा नाह . कोले टेरोल वाढलेले असेल तर

 दयरोगाची संभा यता जा त असत.े पण औषधांनी कोले टेरोल कमी केले तर ती कमी



होते ह नाह याब ल संशोधकांमधे एकवा यता नाह .  यामुळे शुगर, र तदाब, कोले टेरोल

कमी करणे ह यो य उपचारप ती आहे क नाह या वषयी आज जगभर शंका  य त केल 

जात आहे. अ धका धक संशोधनाबरोबर शंकेचे धुके आणखी गडदच होत चालले आहे.

 नवळ याची ल णे  दसत नाह त.

या सग या संशया या धु या या वातावरणात  नसं द ध,  न संशय, एकमतानी वर येत

असलेला  वचार  हणजे जर  फटनेस चांगला ठेवला तर शुगर, र तदाब, कोले टेरोल

पाह याची आव यकताह पडणार नाह .  यायामाचं आ ण तंदु  तीचं मह व पूव पासून

माह त असलं तर  यावर अल कडील संशोधनाने नवा  काश पडत आहे. आधीची समजूत

अशी होती क आजकाल या मधुमेह, र तदाब,  दयरोगासार या त ार ल पणातून

ज माला येतात. ल पणा हा कमी  यायाम आ ण अ धक खा यातून येतो.  हणून खा यावर

 नयं ण ठेवले  कंवा  यायाम क न पुरेशा कँलर जाळ या क झालं. या  वचारधारेत त य

कमी, गैरसमजच अ धक. एक तर मी ल नसेन तर मला  यायाम कर याची गरज काय

असा पूण पणे चुक चा समज  यातून  नमा ण होतो. दुसरं  हणजे डाएट  कंवा  यायाम

दो ह पैक एक केलं तर पुरे हा दुसरा चुक चा संदेश जातो.  तसरं  हणजे मी काह काळ

 नय मत  यायाम केला पण माझं वजन काह  हणावं तसं कमी झालं नाह ,  हणजे

केलेला  यायाम वाया गेला  कंवा  याचा उपयोग होत नाह असं समजून मी  यायाम सोडून

देतो. ह  तसर मोठ चूक.

फार ल असणं चांगलं नाह यात काह शंका नाह . पण मधुमेह,  दयरोग, र तदाब

यासार या गो ट ल पणातूनच उ वतात हा समज खरा नाह . ल पणा नाह , पोट सुटलेलं

 दसत नाह  हणजे  फटनेस चांगला आहे हा ह  ततकाच कमाल चा चुक चा समज. एकतर



आपण सहज आजूबाजूला प हलं तर आप याला अिजबात ल नसलेले मधुमेह खूप

 दसतात. बार क माणसाला हाट अटैक आलेला  कतीतर वेळा  दसतो.  यामुळे या सग या

गो ट ंसाठ ल पणाला जबाबदार ठरवणं बरोबर नाह . चरबी,  लुकोज, कोले टेरोल यांचं

शर रा या चयापचयात मह वाचं  थान आह.े हे काह आरो याचे खलनायक नाह त.  यांचं

खलनायक  हणून रंग वलेलं  च चुक चं आहे.

पण मग बरोबर काय आहे? बरोबर हे क आप या शर रा या  मता, संतुलन,  नयं ण

आपण न वापर यामुळे घालवून बसलो आहोत. जंगलात, रानात, माळावर या जग यासाठ 

माणसाचं शर र घडलं आह.े आपण रोज या आयु यात सहजपणे झाडावर चढत होतो,

कुणाचातर पाठलाग करत होतो, कुणापासून तर पळून जाऊन जीव वाचवत होतो, उन-

वारा-पाऊस उघ या शर रावर झेलत होतो. आप या सव शार  रक यं णा अशा  कार या

आयु यासाठ घड या आहेत. आप या शर राचं अंतग त  नयं ण सु ा प रसराशी संवाद

साधत चालत असतं. आज या शहर जीवनात ती प रि थती बदलल आ ण  याचबरोबर

आपलं वागणं आ ण आप या शर राचा वापरह बदलला. आपण आप या शर राचा  फटनेस

घालवला तो केवळ चुक  या आहारामुळे  कंवा कँलर न जाळ यामुळे नाह . न वापरलेल 

यं े गंजून जातात तशा आप या शर रा या यं णा आपण न वाप न गंजव या आहेत.

आ ण आता हा गंज कुठल तर औषधे घेऊन घालव याचा आपण  य न करतो आहोत.

शर र यो य  कारे वापरात ठेऊन  या या सव यं णा काय  म ठेव यासाठ  यायाम असतो.

कँलर जाळ यासाठ न हे. आ ण  यायामानी जे सा य होतं ते कुठ याह  कार या

औषधानी होऊ शकत नाह .



हा नुसता रोमँ टक क पना वलास नाह तर आजचं  व ान हे सांगतय. एक तर आप या

शर राची अंतग त  नयं णे कशी असतात, ती तशी का उ  ांत झाल आ ण  यांचा

प रि थतीशी कसा संवाद चालतो यावर बराच  काश टाकला गेला आह.े दुसरं  हणजे

 यायाम आ ण  फटनेस चा आरो याशी  कती आ ण कसा संबंध असतो यावर अनेक

वै यक य चाच यांचे  नकाल हाती येत आहेत. यातून अनेक नवीन गो ट उलगडताहेत.

ल पणा हे सग या सम यांचं एकमेव कारण आहे हा समज कालबा य होउन  यायामाला

नवे आयाम  ा त होताहेत. तशीच  फटनेसची  या या बदलते आहे. व यअव थेत राहणा-

या माणसाला  या शार  रक  मतांची गरज होती  या असलेलं शर र  हणजे ‘ फट’ शर र.

 यात लव चकता, काटकपणा, ताकद, चपळता, तोल सांभाळ याची  मता, दमसास, छो या

मो या वेदना पच व याची  मता अशा गो ट ंना मह व आह.े शर र आ ण म दू या त पर

संवादाची गरज आह.े  नायूंची गोलाई आ ण  स स पँक अँब दाखव याची गरज नाह .

 फटनेसवर या बहुतेक संशोधनांमधे यापैक एखाद च  मता पा हल गेल आह.े तर  या

एखा या  मतेचा आरो याशी  कती संबंध आहे याची चाच यांमधून आलेल आकडेवार 

ि त मत करते. उदाहरणाथ दलास, टे सास इथे झालेला आ ण २००४ साल   स झालेला

एक अ यास असं दाखवतो क फारसे ल नसले या मधुमेह ंपैक  यांचा  फटनेस खराब

होता  यां यातला मृ युदर  फटनेस चांगला ठेवले या मधुमेह ंपे ा ६.६ पट ने  कंवा ५६०

ट  यांनी अ धक होता. साखर  नयं ण ठेऊन पडले या १० ते १२ ट  यां या फरकाची या

५६० ट  यां या फराकाशी तुलना क न पहा.  हणजे साखरेवर  नयं ण मह वाचं क 

 फटनेस मह वाचा ते कळेल. JAMA या   त ठे या वै यक य  नयतका लकात   स 

झालेला एक दुसरा अ यास असे दाखवतो क  फटनेस कमी असले या मधुमेह ंमधे दरवष 



दहा हजार १२२ असा मृ यूदर होता तोच  फटनेस चांगला असले या मधुमेह ंमधे फ त

३९.६  हणजे एक तृतीयांश इतकाच होता. पण  यापुढे जाऊन हा अ यास असे दाखवतो क 

 यांचा  फटनेस मुळात कमी होता पण अ यासा या कालावधीम ये  यांनी तो वाढवला

 यांचा मृ युदर १२२ व न ६७.७ वर आला  हणजे ४४ ट  यांनी कमी झाला. या अ यासात

 दसलेला  फटनेस वाढ व याचा फायदा सु ा साखर  नयं ण क न  मळणा-या फाय या या

चौपट पे ा जा त आह.े इतर अनेक अ यासांमधून ह च एकवा यता समोर आल आहे क 

 फटनेस राख याचा आ ण वाढव याचा फायदा साखरेवर  नयं ण ठेव या या फाय यापे ा

 क येक पट ंनी जा त आहे.

 यायामामुळे वजन अथवा  लुकोज कमी झा यामुळे  यायामाचा आरो याला फायदा होतो

असे मुळीच नाह .  यायामानी काह ंचं वजन कमी होतं, काह ंचं नाह . काह ंची शुगर कमी

होते पण सग यांची नाह . आ ण तर ह  यायामाचा आरो याला फायदा मा होतोच होतो.

आपण आप या आरो याची अव था शुगर, र तदाब, कोले टेरोल यांनी मोजणं सोडून  दलं

पा हजे कारण सग या जगात या आकडेवार ने  यां या उपयु ततेवर   न च ह उभं केलं

आहे. केवळ औषध कंप यां या फाय या या अस यामुळे या संक पनांना अ याप मह व

 दलं गेलं आह.े  नखळ आरो याचा  वचार केला तर  फटनेसपुढे  यांचं मह व काडीइतकच

आहे.

 यायामाचा शर रात या चेतासं था, अनेक सं ेरके (होम नेस), अनेक  कारचे  ोथ फँ टर,

इ  लेमेटर माक र यांचावर   य प रणाम होतो. तो चरबी  कंवा साखरे या म यमामधून

होत नाह . डायरे ट होतो.  यामुळे साखरेत समजा बदल नाह  दसला तर  यायामाचा

जीवरासाय नक प रणाम  दसतोच. यामधे  यायाम ह फ त यां  क शार  रक हालचाल



नसून ती आप या पूव जां या रानावनातील जग याची न कल आहे अशी संक पना आहे.

उदाहरणाथ  न वळ पळणे आ ण पाठलाग करणे यात फरक आहे. दो ह म ये कॅलर 

 तत याच खच झा यातर पाठलाग कर याने वेगळया चेतापेशी आ ण सं ेरके उ ी पत

होतात जी नुस या जॉ गंगने होत नाह त.  याचा प रणाम अनेक जीवरासाय नक    यांवर

होतो. जगभर या सव मैदानी खेळांमागची त वे जवळपास सारखी आहेत. तु ह कशाचा

तर पाठलाग करता, काह तर पकड़ता, नेम घ न मारता,  वतःचं  कंवा आणखी कशाचंतर 

र ण करता. हे सगळे आपलं व यजीवन परत आण याचे माग आहेत. यांनी आप या

शर रा या नैस ग क यं णा परत जा या होतात. हे काह च न करता यं वत काह तर 

हालचाल करणे  हणजे खरा  यायाम न हे. अगद च बसून राह यापे ा यां  क  यायामाचा

थोडा फायदा होईल हे खरे. पण  यामधे शर राचं मनाचं संतुलन आहे आ ण आपण

आप या नैस ग क  ेरणा जागवतो आहोत  या  यायामाचा फायदा सवा त जा त.  यामुळे

केवळ  यायाम करणे मह  वाचे नसून यो य  कारचा  यायाम करणे ह उपचारांची

गु  क ल आह.े

अ याधु नक संशोधनातून ह गो ट न याने दाखवल जात असल तर हे शहाणपण थोड या

श दांत सु ृत-सं हतेत आलेले  दसते मधुमेहासाठ नुसता  यायाम करा असे सु ृत  हणत

नाह तर कोण या  कारचा  यायाम करावा  याचा तपशील देतो. सु ुताने ‘यु   डा’ असे

यो य  कार या  यायामाचे  व प सां गतले आह.े आयुव दात ह संक पना असूनह दुद वाने

आज या आयुव दा या वै यक तील खूप थोडयानींच ते गांभीया ने समजून घेतले असावे असे

 दसते.



वागणूक उपचार ह संक पना अजून पूण पणे  वक सत  हायची आहे. पण मधुमेहापासून

मु तीचा तो उ याचा  व वसनीय माग ठरेल अशी ल णे आतातर  दसत आहेत.

हा आरो यदायी  फटनेस कसा मोजायचा, कुठे  मळवायचा, कुणा या माग दश नाखाल 

कोणता  यायाम करायचा हे सगळे खरे  यवहार   न आहेत आ ण खूप मह वाचे आहेत.

 या शर रानी इय ता सातवीनंतर कसलाह खेळ खेळलेला नाह  या शर राला एकदम

प नाशीत कुठला खेळ  कंवा  यायाम एकदम झेपेल का याचा  वचारह मह वाचा आह.े न

झेपणारा  यायाम के यास उपायाऐवजी अपायच  हायचा.  यामुळे जर शर राला  यायामाची

सवय नसेल तर यो य माग दश नाखाल शर राची  मता हळूहळू वाढवत नेउन मगच  या

पातळीला पोचणे यो य ठरेल.

हे सगळे साध यासाठ च BILD clinic चा  पंच उभा केला आह.े इथे  वेश घेतानाच

 फटनेसची मोजणी केल जात.े  यासाठ अगद सा या अशा पंधरा  कार या   या

कराय या असतात. उदाहरणाथ ज मनीवर खाल बसून उठणे, अथवा उ याउ या पायात

मोजा घालण.े या   या करत असताना तुमचे  न र ण केले जाते आ ण  या माणे तु हाला

एक  कोअर  मळतो यातून ताकद, लव चकता, चपळपणा, तोल संभाळणे अशा  मतांना

वेगळे वेगळे गुण  मळतात आ ण  फटनेसचे एकूण १०० पैक गुण  मळतात. अशी पर  ा

 दल क  याचा  नकाल काह  म नटातच कळतो. आप या वयाला  कती गुण  मळणे

अपे  त आहे, आ ता आपल  मता  कती आहे. आप याला काय झेपेल आ ण आप या

आरो य वषयक त ार काय आहेत या सग याचा  वचार क न त डॉ टर  यायाम कुठला

आ ण कसा करावा ते सांगतात आ ण  तथले  ेनर  याचे   श णह देतात. आम या दोन

वषा  या अ यासात असे  दसले आहे क  फटनेस या वर या एक चतुथा शामधे खाल या



एक चतुथा शा या तुलनेत मधुमेह सापड याची श यता एक दशांशच असत.े हे पु ष आ ण

  ीयांना सारखेच लागू आहे.

थोड यात मधुमेहावर  हणजे साखरे या  माणावर न हे तर  या या ख-या घातक

प रणामांवर मात करायची असेल तर साखरेची काळजी करणे सोडून देऊन  फटनेसची

काळजी  यायला सु वात केल पा हजे. हाच मधुमेहा या नवीन अथा चा सारांश आहे.


