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ಭಾಗ ಒಂದು: 

“ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ”- (ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಎಂದರೆೀನು?) 

“ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಸಾಹುಕಾರರ ಕಾಯಿಲೆ” ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತು, ಮೇಲೆ್ ನೇಟಕೆಕ ಬರೇ ಗಾದೆ ಮಾತಿನಂತೆ ತೆ್ ೇರದರ್, ಸವಲ್ಪ 
ಅವಲೆ್ ೇಕಿಸಿ ನೆ್ ೇಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿನ ಬಹುಪಾಲ್ು ಸತಯದ ಅರವು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೆ್ ೇಚರಸುತತದೆ. 

ಸುಮಾರು ಮ್ರು ಲ್ಕ್ಷ ವಷ್ಷಗಳ ಹಂದೆ ಮೊರಾಕೆ್ ದೆೇಶದ Jabel Irhoud* ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೆ್ ರಟ, ಮೊಟಟ ಮೊದಲ್ ಆಧುನಿಕ್ 
ಮಾನವನ (Homo Sapien) ದಿನನಿತಯದ ಹೆ್ ೇರಾಟ, ತಿೇರ ಇತಿತೇಚಿನ ಐವತುತ ಅಥವಾ ಅರವತುತ ವಷ್ಷಗಳವರೆಗೆ, ತನನ 
ನಾಳೆಯ ಹಸಿವನುನ ಹೆೇಗೆ ನಿೇಗಿಸುವುದು? ಎಂಬುದಾಗಿತುತ. ಹೇಗಾಗಿ ಕ್ಳೆದ ಲ್ಕ್ಾಂತರ ವಷ್ಷಗಳಂದ ಮನುಷ್ಯನ ದೆೇಹವು, 
ಸದಾ ಕಾಲ್ದ ಹಸಿವಿನ ಪರಸಿಿತಿ ನಿಭಾಸಿಸುವ ಸಲ್ುವಾಗಿಯೇ, ತನನನು ತಾನು ಮಾಪಾಷಡು ಮಾಡಿಕೆ್ಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಳೆದ 
ಐದು ಸಾವಿರ ವಷ್ಷಗಳ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ವಯವಸಾಯ ಪದಧತಿ, ಈ ಹಸಿವನುನ ನಿೇಗಿಸುವಲ್ಲಿ 
ಯಶಸಿವಯಾಗಿರುವುದಲ್ಿದೆೇ, ಹೆಚುುವರ ಆಹಾರ ಶೆೇಖರಣೆಗೆ ಕ್್ಡ ಏಡೆ ಮಾಡಿಕೆ್ಟ್ಟಟತು. ಆದಾಗ್ಯ, ತಿೇರ ಇತಿತೇಚಿನ ಕೆಲ್ 
ದಶಕ್ಗಳವರೆಗೆ ಈ ಸಮೃದಿಧ, ಕೆಲ್ವೆೇ ಕೆಲ್ವು ಶ್ರೇಮಂತರ ಪಾಲಾಗಿತುತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕ್್ಡ ಈ ಶ್ರೇಮಂತರ 
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲೆೇಿ ವಾಸವಾಗಿತುತ. ಆದರೆ ಇತಿತೇಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮತುತ ಆರ್ಥಷಕ್ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ, ಈ ಹೆಚುುವರ ಆಹಾರ 
ಸಮಾಜದ ಬಹುಪಾಲ್ು ಜನರಗ್ ಲ್ಭ್ಯವಾಯಿತು. ಜೆ್ತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕ್್ಡ, ಬಹುಪಾಲ್ು ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶವತ 
ಬಿಡಾರ ಹ್ಡಿತು.  

ಇನುನ, ನಮಮ ದೆೇಹದಲ್ಲಿನ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಎಂಬ ಕ್ಣದ ಪಾರಮುಖಯತೆ ಬಗೆೆ ಸವಲ್ಪ ತಿಳಯೇಣ. ‘ಗ್ಿಕೆ್ೇಸ್’ (ಸಕ್ಕರೆ) ಪರತಿಯಬಬ 
ಮನುಷ್ಯನ ಪೆಟೆ್ರೇಲ್ ಇದದಂತೆ, ಮನುಷ್ಯನೆಂಬ ಈ ಜಯವಿಕ್ ಯಂತರದ ಮ್ಲ್ ಇಂಧನ. ಗ್ಿಕೆ್ೇಸ್ ಇಲ್ಿದಿದದರೆ, ಈ ಯಂತರದ 
ಆಯುಷ್ಯ ಕ್್ಡ ಕೆಲ್ವೆೇ ಕೆಲ್ವು ದಿನಗವರೆಗೆ ಮಾತರ. ಈ ಇಂಧನದ (ಗ್ಿಕೆ್ೇಸ್)ನ ಮುಕ್ಕಯವಾಹಕ್ (Transporter) ಎಂದರೆ, 
‘ಇನುುಲ್ಲನ್’ (Insulin) ಎಂಬ ಒಂದು ಅತಯಂತ ಮುಖಯವಾದ ಹಾಮೊೇಷನ್. ಇನುುಲ್ಲನ್ ನಿರಂತವಾಗಿ ಗ್ಿಕೆ್ೇಸ್ ಅನುನ ತನನ 
ಮಡಿಲ್ಲೆಿೇ ಇಟುಟಕೆ್ಂಡು, ದೆೇಹದ ಮ್ಲೆ, ಮ್ಲೆಯಲಾಿ ಸಂಚರಸಿ, ಪರತಿಯಂದು ಜಿೇವಕೆ್ೇಶದ(cell) ಹೆಬ್ಾಬಗಿಲ್ುಗಳ ತಟ್ಟಟ, 
ತೆರೆದು, ಈ ಗ್ಿಕೆ್ೇಸ್ ಎಂಬ ಇಂಧನವನುನ ಅಲ್ಲ ಿಇಳಸಿ, ತನನ ತಾತಿವಕ್ ಅಂತಯ ಕಾಣುತತದೆ. ನಾವು ಇಡಿೇ ದೆೇಹವನುನ ಒಂದು 
ಪರಮಾದುುತವಾದ ನಗರಕೆಕ ಹೆ್ ೇಲ್ಲಕೆ ಮಾಡಿದೆದ ಆದರೆ, ಈ ನಗರದ ಅಡಿಪಾಯಗಳಾದ ಪರತಿಯಂದು ಮನೆಗಳು ಈ 
ಜಿೇವಕೆ್ೇಶಗಳು. 

ಈ ರೇತಿ ಜಿೇವಕೆ್ೇಶ ಸೆೇರದ ಬಹುಪಾಲ್ು ಗ್ಿಕೆ್ೇಸ್, ತನನನು ತಾನೆೇ ದಹಸಿ ಕೆ್ಂಡು, ಆಯಾ ಜಿೇವಕೆ್ೇಶದ 
ಯಂತರಚಲ್ನೆಗೆ ಇಂಧನವಾಗಿ ಕ್ರಗಿ ಹೆ್ ೇಗುತತದೆ. ಸವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಟನ ಗ್ಿಕೆ್ೇಸ್, ಅದೆೇ ಜಿೇವಕೆ್ೇಶದಲೆಿೇ ಇದುದ, ಆಪತಾಕಲ್ದಲ್ಲಿ 
ಉಪಯೇಗಿಸಬಹುದದಾದ ಇಂಧನವಾಗಿ ಮಾಪಾಷಡಾಗುತತದೆ. ಈ ಆಪತಾಕಲ್ದ ಇಂಧನವೆೇ ದೆೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೆ್ಬುಬ(Fat). 



 
ಗ್ಿಕೆ್ೇಸ್ ಮತುತ ಇನುುಲ್ಲನ್ ಇವುಗಳ ಈ ಅದುುತ ಜೆ್ೇಡಿಯ ಮೊೇಡಿಯಲ್ಲಿ , ಸವಲ್ಪ ವಯತಾಯಯಾಮಾನವಾದರ್, ನಮಮ 
ದೆೇಹಕೆಕ ಆಪತುತ ಕ್ಟ್ಟಟಟ ಬುತಿತ. (ಇನುನ ಇವುಗಳ ಕಾಯಷದ ಪಾರಮುಖಯತೆಗೆ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ್ ಉದಾಹರಣೆಯಂದರೆ, 
ಕ್ುರುಕ್ೆೇತರದಲ್ಲಿನ ಅಜುಷನ ಮತುತ ಕ್ೃಷ್ಣ ಇದದಂತೆ, ಅಜುಷನ ಗ್ಿಕೆ್ೇಸ್ ಆದರೆ, ಇಲ್ಲನಿ ಕ್ೃಷ್ಣ, ಇನುುಲ್ಲನ, ಕ್ುರುಕ್ೆೇತರ ಗೆಲ್ಿಲ್ುಿ 
ಇಬಬರ್ ಅತಾಯವಶಯಕ್). 

ಡಯಾಬಿಟ್ಟೇಸ್ ಬ್ೆೇನೆ ಮ್ಲ್ವಾಗಿ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಂದ ಬರಬಹುದು, ಒಂದು, ಇನುುಲ್ಲನ್ ಹಾಮೊೇಷನ್ ತಯಾರಕೆಯಲ್ಲಿನ 
ತೆ್ ಂದರೆ, ಅಥವಾ ಇನಸುಲ್ಲನ್, ಜಿೇವಕೆ್ೇಶಗಳ ಹೆಬ್ಾಬಗಿಲ್ು ತೆಗೆಯಲಾರದೆ ಸೆ್ ೇಲ್ುವುದು. ಇನುುಲ್ಲನ್ ನಮಮ ದೆೇಹದ 
Pancreas ಎಂಬ ಗರಂರ್ಥಯಲ್ಲ ಿತಯಾರಾಗುವುದು. ಈ ಇನುುಲ್ಲನ್ ತಯಾರಕಾ ಕಾರ್ಾಷನೆಯಾದ Pancreas ಗೆ, ಯಾವುದಾದರು 
ಬ್ೆೇನೆ ಬಂದಾಗ ಇನುುಲ್ಲನ್ ತಯಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ವಯತಾಯಸವಾಗಿ, ಡಯಾಬಿಟ್ಟೇಸ್ ಬರಬಹುದು, ಅನುವಂಶ್ಕ್ಕ್ವಾಗಿ ಈ Pancreas 
ಗರಂರ್ಥಯಲ್ಲನಿ ಇನುುಲ್ಲನ್ ತಯಾರಸುವ ಜಿೇವಕೆ್ೇಶಗಳು ನಶ್ಸುಹೆ್ ೇದಾಗ ಬರುವ ಡಯಾಬಿಟ್ಟೇಸಗೆ 'Type 1 Diabetes' ಎಂಬ 
ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲಿನ ಮ್ಲ್ ಸಮಸೆು, ಸರ ಪರಮಾಣದ ಇನುುಲ್ಲನ್ ತಯಾರಗದೆೇ ಇರುವುದು. ಅನುವಂಶ್ಕ್ವಲ್ಿದೆೇ, ಇತರೆ 
ಯಾವುದೆೇ ಕಾರಣಗಳಂದ Pancreas ಗರಂರ್ಥಗೆ ಬ್ೆೇನೆಯಾದರ್, ಇದೆೇ ತೆರನಾದ ಡಯಾಬಿಟ್ಟೇಸ್ ಬರುವುದ್ ಉಂಟು. 

ಇನ್ನ ಇಡಿೇ ಜಗತಿತನ ಅತಯಂತ ಸಾಮಾನಯ ಡಯಾಬಿಟ್ಟೇಸ್ ಎಂದರೆ, ‘Type 2 Diabetes’. ಇಲ್ಲಿನ ಮ್ಲ್ ಸಮಸೆಯಗೆ 
ದೆೇಹದಲ್ಲಿನ ಬ್ೆ್ ಜುು, ಅನುವಂಶ್ಯತೆಯ ಜೆ್ತೆಗೆ ಜನಾಂಗಿೇಯತೆ ಕ್್ಡ ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲಿ ದೆೇಹದಲ್ಲನಿ ಇನುುಲ್ಲನ್ ಪರಮಾಣ, 
ಸಮಾನಯಕಿಂತ ಹೆಚಿುನ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದರ್, ಹೇಗೆ ತಯಾರಾದ ಇನುುಲ್ಲನ್, ಗ್ಿಕೆ್ೇಸ್ ಅನುನ ಮಡಿಲ್ಲ್ಲಿ 
ಇಟುಟಕೆ್ಂಡು ತನನ ಕ್ಮಷಭ್್ಮಿ, ಅಂದರೆ ಜಿೇವಕೆ್ೇಶದ ಬ್ಾಗಿಲ್ನಿುನ ತಟುಟವವರಗೆ ಎಲ್ಿವೂ ಸಲ್ಲೇಸು, ಆದರೆ ಇನುುಲ್ಲನ್ 
ಅದೆಷೆಟೇ ಬ್ಾಗಿಲ್ನುನ ತಟ್ಟಟದರ್, ಹೆ್ ಳಗೆ ನುಸುಳುವುದು ಬಹುಕ್ಷ್ಟ, ಈ ಪರತಿರೆ್ ೇಧವೆೇ (Résistance) ‘Type 2 Diabetes’ನ 
ಬಹುಮುಖಯ ಕಾರಣ. ಹೇಗೆ ಈ Type 2 Diabetes ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರ ಒಂದು ರೇತಿಯಲ್ಲ ಿಹೆೇಳಬಹುದಾದರೆ, ಈ ಬ್ೆ್ ಜುು, 
ಆನುವಂಶ್ಯತೆ, ಜನಾಂಗಿೇಯತೆ, ಮತುತ ಅತಿೇ ಮುಖಯವಾಗಿ, ಏತೆಚಛವಾಗಿ ಎಲೆಂಿದೆೇರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿಬ್ೆೇಕೆಂದರೆ ಆ 
ಕ್ಷಣದಲೆಿೇ, ಲ್ಭ್ಯವಾಗುತಿತರುವ ಆಧುನಿಕ್, ಮತುತ ಅನಾರೆ್ ೇಗಯಕ್ರ ಆಹಾರಗಳ, ಸಾಮ್ಹಕ್ ನಾಯಕ್ತವದಲ್ಲ,ಿ ಈ ಕೆ್ಬುಬ 
ತುಂಬಿದ ದೆೇಹವನುನ ಬಗು ೆಬಡಿಯಲ್ು ಸೃಷ್ಟಟಸಿರುವ ಒಂದು ಮಹಾ ಚಕ್ರವೂಯಹದಂತೆಯ ಸರ. 

ಮುಂದುವರೆಯುತತದೆ...  

ಭಾಗ ಎರಡು: “ಚಕ್ರವೂಯಹ ಭೆೇದನೆ” 


