थोडक्यात गोड
“आई-बाबा, के क कापायला चला ना!”
“आलोच! एक िमिनट!”
असं म्हणून आईने बाबांच्या बोटाल‘टुच्’ क�न त्यांच्या र�ातली साखर मशीनने तपासली. ती नॉमर्ल आहे
�दसल्याबरोबर त्यां जाऊन तो साखरलोण्याने �लपलेला केक आनंदाने कापला आिण बाबांनी त्याचा ए
मो�ा बकाणा भरला!

रा�लने टीव्हीवर ती जािहरात पािहली, आपली साखर चेक केली आिण ती नॉमर्ल आहे ह
पा�न आनंदाने �ीखंडपुरीवर ताव मारला. रा�ल हा ितशी-बि�शीचा प�कार दद� खवैया 
आहे. गल
े ी पाच वष� त्याच्या र�ातली साखर वाढते आिण ितला औषधं घेऊन ताळ्या
आणावं लागतं. प�कारांच्या िनत्याच्या �मंतीत रा�ल‘पथ्याचे चोचल’ नको असतात. 
असल्या जािहराती त्याच्या पथ्यावरच पडततो हवी तेवढी औषधं, इन्सुिलन घ्यायला तया
असतो. पण चवीने गोड खाण्याच परमानंद गमावणं त्याला मंजूर नाही.
“आमच्या घराण्यात कुणालाही डािब�टस नाही. मी �कतीही गोड खाल्लं तरी मला तो
खराखुरा आजार होणार नाही. मी हवं तेवढं गोड खाणार!” र�ातली साखर वाढल्याचं कळूनही
पंचिवशीची मोना िबनधास्त होती
“साखर वाढल्याने काय होईल? त्याने मी मरणार नाही ना? मग वाढू दे क” असं पिस्तशीच्य
वरदाचं ठाम मत होतं. 
“इन्सुिलन एकदा घेतलं क� ते जन्मभर घेतच रहावं लागतं. म्हणून मी ते घेणारच नाही! इतक
लहान वयात तर मुळीच नाही! मी रोज औषधी पाल्यचा रस िपतो. त्याने येते माझी साखर
नॉमर्लला” िनिमषने ठणकावून डॉक्टरांना बजावलं
ितशी-पिस्तशीच्या वयात औषधां-पथ्याची बंधनं कोशीच वाटतात. ‘मधुमेह तर 
उतारवयाचा आजार’ अशीच सवर्साधारण समजूत असत. मग त्याचौघांना तो ऐन उमेदीत का 
झाला होता?
ते समजायला मधुमेहाचं मूळ समजून घ्यायला हवं.अ�ाचं पचन झालं क� ब�तांशी त्याची
साखर होते आिण ती र�ात जाते. श�रराच्य रोजच्या �वहारांसाठीश�� िमळवायला तीच
इं धन म्हणूनवापरली जाते. त्य वापरासाठी इन्सुिलनची मदत लागते. श�रराच्या गरजेपेक
इन्सुिलनचं �माण कमी झालं क�इंधन म्हणूनसाखर वापरता येत नाही. र�ातली साखर 
वाढते. पण श��ची गरज तर असतेच. मग ती िमळवायला श�ररातली चरबी वापरली जाते. 
त्य भलत्याच इंधनाच्या वापरामुळे नको  अॅिसड बनतं आिण र�ातली अॅिसिडटी वाढते. ती 
घातक असते. तो धोका टाळण्यासाठ श�ररात पुरेसं इन्सुिलन असायलाच हवं.

मधुमेहाच्या दहा ट�े �ग्णना तो आजार फार लहानपणीच होतो. त्यांच् पॅन्��यसची 
इन्सुिलन बनवायची क्ष अगदीच अपुरी पडते. त्याच्य र�ात ती घातक अॅिसिडटीही 
वरचेवर वाढते. पण ८०-९०ट�े  �ग्णांमध्ये इन्सुिलनचा पुरवठा भरपूर असतो. ते �
गरजेपेक्षा अिधक खातात आिण ते अ� सत्कारणी लावायला पुरेसा �ाही करत नाहीत. 
अ�ातली साखरे ची लयलूट वापरायला त्यांच् श�रराला इन्सुिलनचं उत्पादन फारच वाढवाव
लागतं. मग ‘अितप�रचयात् अवज्’ होते. इन्सुिलनभरपूर असलं तरी शरीर त्याला जुमानत
नाही. प�रणामी र�ातली साखर वाढते. ती घटवायला बाहे�न अिधकचं इन्सुिलन देऊन
दबाव आणावा लागतो. आिण ही गरज वाढतच जाते. �ौढपणीचा मधुमह 
े असा होतो. त्याला
आनुवंिशकतेची मदत होते पण आवश्यकता नसते.त्याच्यात भर म्हणून अिधकच िमठ
खाल्ली तरश�ररातला असहकार वाढत जातो; मधुमेह बळावतो.
जगाच्या सु�वातीपासून �ािणमा�ांना कधी भरपूर खायला िमळत होतं तर कधी बराच काळ
उपाशीपोटी वणवणावं लागत होतं. सुगीच्य काळातली लयलूट श�ररात साठवून ठे वून तीच
दुष्काळात पुरवून पुरवून वापरण्यासाठी िनसगार्तेव्हापासूनश�रराला रीत लावून �दली आहे. 
अ�ातली जी श�� रोजच्या कामाला वापरली जात नाही ती इन्सुिलनच्या मदतीने चरबीच
�पात साठवली जाते. उपासमार झाली तर ती चरबी वाप�न श�रराला श��ची गरज
भागवता येते. 
गेल्या शतकाच्या पूवार्धार्पय�त सवर्साधारण घरांतून गोडधोड फ� सणासुदीलाच होत ह
जेवणखाणही मयार्�दत होतं. आहारात पालेभाजी, हातसडीच-क��ासकटची धान्य, कडधान्य
यांचंच �ाधान्य होत. त्याच्यातून भरपूर फायबर पोटाजात होता. फायबरमुळे अ�ातली 
साखर र�ात धीम्या गतीन शोषली जात होती. िशवाय  पोट भरण्यासाठी शारी�रक �म
गरजेचे होते. बरं चसं जाणंयेणं पायी चालून होत होतं. सावकाश शोषलेली साखर त्य
�मांसाठीच खच� पडत होती. 
गेल्या प�ास वषा�त मध्यमवगार्च्या आहारातरे चं, िबना-क��ाच्या धान्याचं �मा
वाढलं. जेवल्यावर र�ातली साखर झपा�ाने, अिधक वाढायला लागली. रेल्-मोटारबसगा�ांनी चालण्याला फाटा �दला. वाढलेल्या साखरेचा योग्य खप होईना. त्याम
�ौढपणीच्या मधुमेहाचं �माण वाढलं. एकिवसा�ा शतकात तरसंगणकाच्य संगतीने
अंगमेहनत �दवस��दवस घटतच चालली आहे. त्यामुळेमधुमेहाची साथच पसरली आहे! आिण 
ती अिधकािधक फै लावत चालली आहे.  पूव� प�ाशीला होणारा तो आजार आता 
पंचिवशीलाच हजेरी लावतो. आजार आहे हे कळूनही गोड खाण्याचा ह� धरला आिण तरीही
साखर कमी ठे वायच्या हेतूने अिकच इन्सुिलन घेतलं तर र�ात चरबीही वाढते. ितची अडगळ

नको ितथे, म्हणजे र�वािहन्यांत साचते. त्यामुळे र�दाब आिण �दयिवकाराची शक्
वाढते. श�ररात साठलेली चरबी भूक वाढवणारी रसायनं(हॉम�न्स)बनवते. वाढलेली भूक अिधक खाणं - र�ातली वाढलेली साखर - अिधक इन्सिलन - अिधक चरबी असं दु�च� चालू 
होतं.  
झोप कमी झाली, अवेळी झाली क� भूक तर वाढतेच, िशवाय इन्सुिलनच्या कामाला िवरो
होतो आिण र�ातल्या साखरेचं �माण वाढतं. ते घटवायला अिधक इन्सुिलनची गरज पडत
सध्याच्या ग्लोबलायझेशनच्या युगात अमे �रकेच्या वेळेशीन घेताना झालेलं झोपेच ख
ं ोबरं
साखरे चा सुकाळ करतं.
म्हणून मधुमेह आटोक्यात ठेवणं म्हणजे फ� औषधं �कवा इन्सुिलन घेऊन र�ातली स
घटवणं नव्हे. आरोग्याच्या दृ�ीने िहतकारक अशी जीवनशैली िशस्तीने पाळून मच
र�ातल्या साख-इन्सुिल-िशखरांची उं ची क�ात ठे वणं मह�वाचं. पण याचा अथर् असाही
नव्हे क� मधुमेह झाला आिण गरज असली तरी औषधं �कवा इन्सुिलन घेऊ नयेत. मधुमे
म्हणजे पडसं �कवा मले�रया नव्हेत. पड-मले�रया ही दुखणी जंतूंच्या संसगार्ने होतात. त
ठरािवक मुदतीत पूणर् बरी हऊ शकतात. मधुमेह होतो तो पूणर् श�रराच् �वहारांतली 
दु�च�ं जुनीपुराणी झाल्यामुळे. ती दु�च�ंपूणर्पण थांबवणं अ�ाप तरी शा�ज्ञांना जमलेल
नाही. तो आजार जन्मभराचा सोबती असतो. म्हणून त्याच्यावरचं औषधही जन्मभरच घ
लागतं. 
झाडपाल्याचा रस आपल्या ओळखीचा असतो. म्हणून तो िन�प�वी वाटतो. प सगळी 
एकसारखी नसतात. त्यांच्या रसातून औषधी त�व िमळालंच तरी ते रोज कमीजास्त ह
राहील. आजाऱ्याच् नेमक्य गरजेसाठी उपायाची मा�ा बेतणं अशक्य होईल.घ्यायचं ते
औषध गरजेच्या �माणात, मोजू-मापूनच घ्यायला हवं. िशवाय �त्येक औषधाला, आजीच्
बट�ातल्या पाळामुळांना, अगदी झाडपाल्याच्या रसालाही दुष्प�रणाम अस फ� त्यांची
अभ्यासपूणर् न�द झालेली नसत
इन्सुिलनचे �कार, औषधांच्या गोळ्या शा�ज्ञांनी �मािणत केलेल्या असतात. एका �क
सगळ्य गोळ्यांमध्ये औषधाचं �माण तेच, अगदी एकसारखं असतं. �मािणत औषधं अनोळख
असतात, त्यांचं भय अिधक वाटत हे खरं. पण त्याचे दुष्प�रणाम अनेक मो�ा �योगांनी जोखू
न�दलेले तर असतातच पण ते क�ात राहतील याची खा�ी पटवून घेतलेली असते. त्यांचा
डोसही त्यावनच ठरवलेला असतो. दुष्प�रणामांच्या भयाने औषध घेतलंच ना तर 
त्या�ही अिधक भयंकर दुष्प�रणामरोगाचेच होतातच. ते टाळायला औषधं �कवा इन्सुिलन
गरजेनुसार जन्मभर, िनयिमतपणे घ्यायलाच हवं

असे काय भयंकर दुष्प�रणाम असतात मधुमेहाचे
मधुमेह हा नुसता साखरे चा नव्हे, �वािहन्यांचा आजार आहे.त्या बला� श�ूला कमी
लेखण्याची घोडचूक क� नये. त्याचे धोके समजून घ्यायलाच हवे
मधुमह हा ग
े
िनमी का�ाने लढणारा श�ू आहे. तो मोठं  युध्द करत नाही. पण गल्लीतल्
छो�ा मारामाऱ्यांन सावकाश डाव साधतो. िशवाय तो कावेबाज गडी �कत्यकदा अक्षरश
गोडीने बाजी �जकतो. र�ातल्य वाढलेल्यासाखरे ची तपासांच्या मोजमापला दादही 
लागण्यापूव�,कसलाही गाजावाजा न करता ती मधुरा-शकर्राश�ररातल्याअनेक �ोटीन्सना
िबलगते. तशा मधुरिमठीने काही �ोटीन्सच कामकाज िबनसतं. छो�ा र�वािहन्यांच्य
�भत�तल्य �ोटीन्सवर तसा गोडहल्ल झाला क� त्या इजेनेितथे सूज येत. र�
े
दाब वाढतो. 
काही र�वािहन्य तर बंदच होतात. मग ितथल्या भागाला �ाणवायू आिण पोषण िमळत
नाही. न�ा र�वािहन्या घाईघाईने बनवल्या जातात. त्‘क�ा-�लबू’ वािहन्या ऊठसू
फु टतात आिण र��ावामुळे ितथलं कामकाज बंद होतं. अशा मधुमेही मारामाऱ्या डळ्यां,
त्वचेत, नसां तर चालतातच पण मू��पड, �दय आिण म�द ू यांच्यासारखे अितमह�वाचे भागही
त्यांचं ल�य असतात
असे साखरमार हल्लेअनेक वष� चालू रहातात. त्यामुळे मोती�बदू लवकर होतो. डोळ्याच
सगळ्यात मह�वाचा भाग म्हणजे रेटीना. ितथे न�ा वािहन्मुळे आिण त्यांच्यातून होणाऱ्
र��ावामुळे दिृ �दोष िनमार्ण होतात.नसांना र� न पोचल्यामुळे त्या तडफडतात आि
तळपायांची आग होते. पोषणािवना नसांचं काम मंदावतं. संवेदना कमी होतात. त्य
बिधरपणामुळे पायांना नकळत जखमा होतात. त्यालवकर बऱ्या होत नाहीत;िचघळतात. 
पायांची बोटं सडतात. ती कापून काढावी लागतात. मू��पडं हळूहळू िनकामी होतात. र�दाब
वाढतो. �दयिवकार होतो. हाटर्अॅटॅक आला तरी बिधर नसांमुळे छातीत दुखत नाही. धाप
लागायला लागली �कवा नाडी अिनयिमत धावायला लागली क� मगच अॅटॅक येऊन गेल्याचं
कळतं. म�द ूतल्या र�वािहन्याही जायबंदी होतात. स्�ोक हो र�पुरवठा कमी झाल्यामुळे
त्वचेला भलभलत्या जंतूंची लागण होते.  फुप्फुसांमध्ये अतक्यर् जंतू घुश�रराची 
�ितकारश��ही मधुमेहामुळे कमी होते. िवशेषतः पांढऱ्या पेश�च्या मंदावलेल्या �ितकारामु
जंतू फोफावतात. एक-एक क�न श�रराचे सगळे अवयव िनकामी होत जातात. 
कधीकधी हा आजार हातघाईवरही येतो. र�ातली साखर फार वाढल्याने र�ाचा जो साखपाक होतो त्यात पेशी सुरकुततात, सुकतात. त्यांचं काम नीट होऊ शकत नाही. दूच्या पेश�ना
काम जमेनासं झालं क� शुध्द हरपते. िशवाय मो�ा वयातल्या मधुमेहातही न्यूमोिनया, जंतूं
इतर लागण, एखादी मोठी श���या अशांसारख्या दुसऱ्या कुठल्या आजारामुळे श�ररा

अिधक �माणात श��ची गरज पडली तर त्यासाठी चरबी वापरावीच लागते आिण र�ाच
अॅिसिडटी वाढून त्यामुळेही शुध्द हरपते. इन्सुिलन हा त्या आणीबाणीच्या �संगांवरचा रा
उपाय आहे.  काही वेळा इन्सुिलनसारखे इलाज �माणाबाहेर घेतले जातात, र�ातली साखर
फार कमी होते आिण म�दच
ू ी जीवघेणी उपासमार होते. कायमचं नुकसान होऊ शकतं. पण 
उपचारांची िशस्त काटेकोरपणे पाळली तर ते साख-दु�भ�य टाळता येतं.
र�ातली साखर मयार्दत ठे वली क� सगळे च दुष्प�रणाम टाळायला मदत होते त्यासाठी औषधं
तर घ्यायला हवीतच.पण तेव�ानेच भागत नाही. औषधांना िमताहाराची आिण रोज अधारपाऊण तास झपा�ाने चालण्याच्यिनयिमत �ायामाचीही जोड �ावी. वजन काटेकोरपणे
योग्य तेवढंच राखावं.झोपही वेळच्यावेळी आिण पुरेशी घ्यावी. तेव�ानमधुमहा
े ची घोडदौड
आटोक्यात रहाते
साखर, गूळ, मध आिण ते पदाथर् घातलेलं गोडधोडयांनी र�ातल्या साखरेचंआिण 
त्यापाठोपाठ इन्सुिलनचंह�माण उ�ांक गाठतं. असे ‘साखरवधर्’ खा�पदाथर् वज्यर् करावे
फळांतही �क्टोज नावाची साखर असते.म्हणून इतर गोड पेयांबरोबर फळांचे रसही वज्य
करावे. �क्टोजसोबत फायबरही देणारी अख्खी फळं खा. तो फलाहारही �ायाम के ल्यानंतर
घ्यावा म्हणजे र�ातली वाढलेली साखर �ायूंकडून ततळ वापरली जाईल. के क-िबिस्कपावासारखे मै�ाचे पदाथर्, पॉिलश्ड तांदळाचा भात वगैरे  सहज पचणारं ही र�ातली 
साखर पटकन वाढवतं. ते खाणं शक्यतो टाळावं. हातसडीची धान्यं,भाज्य, सालासकट
कडधान्यंपोटभरीला खावी. सोबत पूरक म्हणू मांस-मासे-अंडी-पनीर-टोफू या ‘साखरवधर्’
नसलेल्या पदाथा�चा समावेश केला तर श�� आिण �िथनंही िमळून दुहेरी लाभ होतो.
जीवनशैली बदलते आहे; बदलतच रहाणार आहे. म्हणूनितच्यातले धोके वेळीच समजून
घ्यायला हवेत. दुष्प�रणाम झाल्यावर त्यांच्यावर इलाज करण्यापेक्षा ते टाळायचे
�य� आधीपासूनच करणं, मधुमेहाचा गिनमी कावा ओळखून त्याच्याशी लढायचे नवे डावपे
आत्मसात करण आवश्यक आहे. त्यासाठ न�ा जीवनशैलीत आवश्यक फेरफार करावे
लागतील. तेवढं के लं क� त्या‘मधु ित�ित िजव्हा�े �दये तु हलाहलम’ �वृ�ीच्या मधुमेगिनमावर मात करणं कठीण जाणार नाही.
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