निरोगी जीविाची गुरुकिल्ली – संतुललत जैववि घड्याळ
‘लवकर निजे लवकर उठे त्यास ज्ञाि आरोग्य संपत्ती लाभे’ असे पव
व ांिी आपल्याला सांगि
ू ज
ू ठे वले आहे .
परं तु आपल्या सगळ्या परं परांिा टाकाऊ समजणाऱ्या या पपढीला शास्त्रीय भाषेत त्याचे महत्व सांगगतले
की समजण्यास सल
ु भ जाते असा अिभ
ु व आहे . आजची आपली जीविशैली केवळ पयाववरण पवरोधी
राहहलेली िसि
ू ती आरोग्य पवरोधी झालेली आहे . एक वेळ माणसे औषधे घेतील, पण जीविशैलीत बदल
करणार िाहीत अशी आपली मािससकता बिलेली आहे . पण आता आधनु िक पवज्ञािच आपल्याला
पयाववरणपरू क जीविशैलीची गरज शास्त्रीय संशोधिाच्या आधारे पटवि
ू दे त आहे . त्यामळ
ु े आपण ककमाि
ते समजूि तरी घेतले पाहहजे.
असे काय झाले की असलकडे भारतामध्ये मधुमेही रुग्ण अगधक प्रमाणात हदसू लागले... असे काय झाले
की लहाि वयात हृदय पवकाराच्या घटिा आढळू लागल्या... कंठग्रंथीचे आजार (hypo/hyper thyroidism),
अत्यंत सामान्य होऊ लागले... परु
ु ष अथवा महहला वंध्यत्व मोठ्या प्रमाणात वाढले...ककवरोगाचे रुग्ण
सवव वयोगटात हदसू लागले...मािससक आजारांचे तसेच निद्रािाशाचे प्रमाण दे खील जाणवण्याइतपत
वाढले... हे आणण तत्सम सवव आजार हे आपल्या जीविशैलीशी निगडीत आहे त. आणण त्याचे उत्तर
कोणत्याही औषधात िसि
ू आपल्या जीविशैलीतील बदलात आहे .
शहरीकरणाची बाधा ि झालेल्या लहाि गावात अजूि दे खील व्यक्ती औषध पवरहहत निरोगी जीवि
जगत आहे त. मोठमोठी सस
ु ज्ज रुग्णालये िसतािा दे खील व्यक्तीचे फार काही अडत िाही आहे .
जीविशैलीत बदल झाल्यामळ
ु े असे िेमके शरीरावर काय पररणाम घडले की आपली पढ
ु ील पपढी
जीविशैलीशी निगडीत आजारांच्या पवळख्यात सापडली आहे ? जसे भाकरी का करपली?...घोडा का
अडला?...पाि का कुजले?... या सगळ्याचे ‘उत्तर कफरवले िाही म्हणूि’...असे एकच आहे तसेच २०१७
च्या िोबेल पाररतोपषक पवजेत्यांिी वरील सवव प्रशिांचे एकच उत्तर ‘जैपवक घड्याळ बबघडले म्हणूि’...
असे सप्रमाण ससद्ध करूि दाखवले आहे .
मायकेल रोसबेश, मायकेल यंग, आणण जेफरी हॉल या शास्त्रज्ञ बरकुटािे अिेक वषाांच्या संशोधिाति
ू
चीलटामधील (fruit fly) एका ठरापवक जिक
ु ामध्ये फेरबदल झाल्यामळ
ु े गचलटाचे दै िहं दि नियसमत कायव
कसे बदलते ककं वा कसे बबघडते हे ससद्ध केले. अशा प्रकारे काम करणाऱ्या जिक
ु ांिा ‘जैव चक्रीय
जिक
ु े ’(clock genes) असे म्हणतात. शरीरातील प्रत्येक पेशीत, प्रत्येक अवयवात एक जैपवक घड्याळ
पवद्यमाि असि
व च
ू पयाववरणातील बदलांिस
ु ार शरीरातील सवव घटकांिा त्याची पव
ू स
ू िा दे ऊि तयार करणे
हे त्याचे महत्वाचे कायव आहे . उदाहरणाथव, भक
ू लागली की पाचक स्त्राव स्त्रवणे, रक्तातील साखर वाढली
की इन्ससु लिची मारा वाढवणे, शारीररक तसेच मािससक कायाविस
ु ार हृदयाची गती नियसमत करणे
इत्यादी. इतकेच िव्हे तर आपले झोपणे / उठणे, भक
ू लागणे, पक्षयांचे ठरापवक वेळेला ठरापवक हठकाणी
स्त्थलांतर करणे, फुलांचे तसेच पािांचे उमलणे / समटणे, प्राणी अथवा विस्त्पती प्रजोत्पादिासाठी केवळ
ठरापवक वेळेलाच तयार असणे इतकेच िव्हे तर आपणा सवाविा पररगचत असणारा jet lag याला
कारणीभत
ू केवळ जैपवक घड्याळच आहे .

प्रत्येक पेशीत तसेच अवयवात जरी जैपवक घड्याळ असले तरी त्याचे नियंरण करणारे एक केंद्रीय
घड्याळ (master clock) आपल्या लहाि में दत
ू ील hypothalamus या भागात असते. त्याला तांबरक भाषेत
Suprachiasmatic Nucleus (SCN) असे म्हणतात. या SCN चे स्त्थाि, डोळ्याचे कायव मेंदत
ू ील ज्या भागाति
ू
चालते (optic lobe) त्याच्या अगदी जवळ आहे . त्यामळ
ु े प्रकाशाचा जैपवक घड्याळाच्या कायाववर सवावत
अगधक पररमाण होतो. आता तम्
ु हाला शहरीकरणामळ
ु े जैपवक घड्याळ का बबघडते याचा हळूहळू उलगडा
होऊ लागेल. मािवाची तसेच सवव जीवसष्ृ टीची उत्क्रांती ही कफरणाऱ्या पथ्
ु े
ृ वीवर झाली आहे त्यामळ
निसगावत चक्रीय पद्धतीिे नियसमत स्त्वरुपात होणाऱ्या घटिांच्या पररणामाला सामोरे जाण्यासाठी सवव
सजीवात जैपवक घड्याळ उत्क्रांत होत गेले. सय
ू ावभोवती कफरण्यामळ
ु े हदवस / रार तसेच चंद्राच्या गतीमळ
ु े
भरती / ओहोटी या चक्रीय घटिांिा सवव सजीव सष्ृ टी केवळ जैपवक घड्याळामळ
ु े समथवपणे तोंड दे ऊ
शकली.
शास्त्रज्ञािी अिेक प्रयोगांिी हे ससद्ध करूि दाखवले की, केवळ पयाववरणीय बदलांिा प्रनतकक्रया म्हणूि
शरीरात हे बदल होत िसि
ू बाहे रील वातावरण कायम ठे वले तरी जैपवक घड्याळ त्याचे कायव नियसमतपणे
करत राहते. म्हणजे लाजाळूचे झाड जरी २४ तास अंधारात ठे वले तरी त्याची पािे ठरापवक वेळेला
उमलतात आणण ठरापवक वेळेलाच समटतात. माणसाला जरी २४ तास संपण
ू व अंधारात ठे वले तरी
हदवसभरातील सवव कामे ठरापवक वेळेला करण्याची सच
ू िा त्याला जैपवक घड्याळामळ
ु े च समळते. निसगवतः
काही प्राणी रारी कायवरत असतात (nocturnal) तर काही हदवसा कायवरत असतात (diurnal).
मािव निसगवतः हदवसा काम करणारा प्राणी आहे . परं तु आपल्या बद्
ु धीच्या जोरावर त्यािे निसगावला
आपल्या कामाला लावले आहे . आणण आता तो कोणतीही कामे हदवसातील कोणत्याही वेळेला करु शकतो.
चोवीस तास चालणारी हॉटे ल, रुग्णालये, वाहतक
ू , कारखािे, अन्य व्यवसाय आणण अगदी अलीकडील
माहहती तंरज्ञािाच्या (IT companies) क्षेरात काम करणारा माणूस तोच आहे आणण ककतीही प्रगती केली
म्हणूि त्याचा होणारा दष्ु पररणाम काही टळणार िाही आहे . औद्योगीकरणाच्या केवळ चार शतकांच्या
कालावधीत मािवािे निसगावत इतकी ढवळाढवळ करूि ठे वली आहे की आता तेथूि मागे कफरणे दे खील
अशक्य होऊि बसले आहे .
जैपवक घड्याळाचे कायव प्रामख्
ु यािे प्रकाश, शारीररक हालचाल आणण अन्ि सेविाच्या वेळा या तीि
घटकांमळ
ु े बदलू शकते. दद
ु ै वािे हे च तीि घटक वाढत्या शहरीकरणामळ
ु े खूपच बदलि
ू गेले आहे त. आपण
एकेका घटकाचा पवचार करूया. पव
ू ी उल्लेख केल्या प्रमाणे जैपवक घड्याळ नियमिाचा प्रकाश हा सवावत
महत्वाचा घटक आहे . सध्या आपण घरात अथवा कामकाजाच्या हठकाणी सदै व कृबरम प्रकाशात असतो.

या कृबरम प्रकाशात निळ्या रं गाचे प्रमाण सवावगधक असते जे हदवसाच्या प्रकाशात असते. सय
ू ावस्त्तािंतर
दे खील आपण जर अगधकागधक वेळ कृबरम प्रकाशात घालवला तर शरीरांतगवत जैपवक घड्याळाला रार
आहे का हदवस आहे हे समजत िाही आणण त्याचे कायव बबघडते. रुग्णालयात दे खील सदै व प्रखर पांढऱ्या
प्रकाशामळ
ंू या
ु े रुग्णाच्या प्रनतकारशक्तीवर त्याचा दष्ु पररणाम होतो. टीव्ही, मोबाईल, कॉम््यट
ू र इ. वस्त्तच्
अनतवापरािे कृबरम प्रकाशाच्या पररणामाति
ू निद्रिाशासारखे अिेक पवकार मािवाला जडले आहे त.

शारीररक हालचाल शरीराचे तापमाि वाढवते. जैपवक घड्याळाचे कायव नियसमत चालण्यासाठी संतसु लत
आणण चक्रीय तापमाि बदल आवशयक आहे त. प्रामख्
ु यािे बैठ्या स्त्वरूपाच्या कामामळ
ु े हे तापमाि बदल
आवशयक त्या प्रमाणात होत िसल्यािे जैपवक घड्याळाचे कायव नियसमत होण्यास अडथळे उत्पन्ि होऊ
शकतात. अिेक भौनतक सख
ु सपु वधांमळ
ु े दे खील शारीररक हालचालींवर मयावदा आल्या आहे त. अवेळी
झालेल्या शारीररक हालचालींमळ
ु े मेलाटोिीि िामक स्त्रावाचे कायव बबघडते. हा स्त्राव आपल्या झोपेसाठी
अत्यंत आवशयक असतो. याच्या कमी अथवा उपलब्ध ि होण्यािे निद्रािाशासारखे पवकार जडतात.
आता नतसरा महत्वाचा घटक म्हणजे अन्ि. आपण काय प्रकारचे अन्ि खातो...ककती केलरीज खातो...
यावरच आपले सगळे लक्ष असते परं तु ते अन्ि अथवा नततक्या केलरी कोणत्या वेळेस खातो आहे आणण
ककती वारं वाररतेिे खातो आहे हे नततकेच महत्वाचे असल्याचे शास्त्रज्ञांिी ससद्ध करूि दाखपवले आहे .
शरीरातील पवपवध अवयवात असलेले जैपवक घड्याळ प्रामख्
ु यािे हालचाल आणण अन्ि यामळ
ु े नियसमत
होत असते. या दोन्ही गोष्टीत आपण जेवढे नियसमत राहू तेवढे आपले अंतगवत घड्याळ योग्य राहण्यास
मदत होत असते. शरीराला पचि कक्रयेसाठी बरीच शक्ती खचव करावी लागते. हा शक्ती व्यय कमी

करण्यासाठी शरीरािे ठरापवक अवयवाचे कायव ठरापवक वेळेत करण्याचे नियमि जैपवक घड्याळाच्या
माध्यमाति
ू केलेले आहे . जसे यकृताचे अिावशयक घटक शरीराति
ू कमी करण्याचे कायव प्रामख्
ु यािे रारी

चालते...मोठ्या आतड्याति
ू मल बाहे र टाकण्याचे कायव प्रामख्
ु यािे सय
ू ोदयापव
ू ी चालते...जठराचे कायव
प्रामख्
ु यािे दप
ु ारी चालते... में दच
ू े कायव प्रामख्
ु यािे सकाळी चालते...इत्यादी. स्त्थूलत्व / मधुमेह याचे प्रमख
ु
कारण वारं वार आणण अनियसमत स्त्वरुपात खाणे हे असि
ू त्यावर ककतीही औषधोपचार केले तरी
जीविशैलीतील बदलासशवाय ते नियंरणात येणे कठीण असल्याचे आपल्याला अिभ
ु वािे समजले आहे .
भक
ू लागल्यावरच खाणे ही साधी गोष्ट आधुनिक मािव पवसरूि गेला आहे . आपल्या समाजात भक
ू बळी
होत असतािा असा वगव ज्यािे भक
ू कधी अिभ
ु वलीच िाही तो वाढतो आहे हे समाजाच्या दे खील
निरोगीपणाचे लक्षण िाही.
आधनु िक मािवािे प्रगतीच्या िावाखाली आपली संपण
ू व हदिचयाव बबघडवि
ू टाकली आहे . आयव
ु ेदात
हदिचयाव

आणण

ऋतच
ु याव

म्हणजे

रोजचे

वेळापरक

आणण

पयाववरणातील बदलािस
ु ार

रोजच्या

वेळापरकातील बदल खूप पव
व त्यािस
ू ी सांगि
ू ठे वले आहे त आणण आपले पव
ू ज
ु ार निरोगी आयष्ु य जगत
दे खील होते. चातम
ु ावसात म्हणजे पावसाळ्यात पचि शक्ती कमी असल्यामळ
ु े जड पदाथव ि
खाणे...हहवाळ्यात स्स्त्िग्धता कमी झाल्यािे तेलकट पदाथव खाणे...उन्हाळ्यात शरीरातील पाणी कमी होत
असल्यािे अगधक द्रव पदाथव खाणे... इत्यादी. पण आधुनिक मािवाला आपल्यापेक्षा आपले पव
व अगधक
ू ज
बद्
ु गधमाि होते हे कसे काय पटणार???
त्यामळ
ु े सध्याच्या पररभाषेत हे च सवव जेव्हा त्याला उमजेल तेव्हा तो त्याचा अवलंब करण्याची शक्यता
आहे . क्रोिोबायलोजी िामक जीवशास्त्रातील एक उपशाखा या जैपवक घड्याळाच्या कायवपद्धतीचा
अगधकागधक अभ्यास करूि त्याचे कायव समजि
ू घेण्याचा प्रयत्ि गेले काही दशके करत आहे . त्याला
काही प्रमाणात यश येत असि
ू , त्या ज्ञािाचा उपयोग आधनु िक शहरी समाजातील जीविशैलीशी निगडीत
आजारांवर करण्याच्या पररस्स्त्थतीत आधनु िक पवज्ञाि सध्या येऊि पोहोचले आहे . क्रोिोमेडीसीि िामक

आधनु िक वैद्यकशास्त्रातील एक उपशाखा जैपवक घड्याळाच्या कायवपद्धतीचा अभ्यास करूि त्यािस
ु ार
औषध योजिा करत असि
ू त्यायोगे अगधक अचक
ू , कमीतकमी दष्ु पररणाम असलेली आणण प्रत्येक
व्यक्तीच्या गण
ु वैसशष््यािरू
ु प कायव करणारी वैद्यक प्रणाली भपवष्यात अस्स्त्तत्वात येण्याची शक्यता
निमावण झाली आहे . परं तु त्यासाठी अजूि परु े सा मल
ु भत
ू अभ्यास, जैपवक घड्याळाचे मापि करणारी
वस्त्तनु िष्ठ निदाि प्रणाली, आणण या गहृ हतकाला ससध्द करण्यासाठी आवशयक तेवढा सांस्ख्यकी
पररभाषेतील वैद्यकीय माहहती संच (डेटा) आवशयक असि
ू त्यािंतर ही कल्पिा प्रत्यक्षात येऊ शकेल.

पण तो पयांत आपण वाट पाहण्याची आवशयकता िाही. आपले जैपवक घड्याळ संतसु लत ठे ऊि आपले
आरोग्य हटकवणे प्रत्येकाला शक्य आहे आणण त्यासाठी आवशयकता आहे ती स्त्वतःच्या जीविशैलीत
बदल घडवण्याची. तो बदल केवळ खाण्याच्या सवयीतील िसि
ू संपण
ू व हदिचयेच्या स्त्वरुपात असावा ही
अपेक्षा.
यासाठी समाजात जागत
ृ ी व्हावी, अगधकागधक पवद्याथ्याांिी या पवषयाला आपले कररअर म्हणूि निवडावे

असा प्रयत्ि पण्
ु यातील सभडे फौंडेशि या संस्त्थेच्या वतीिे करण्यात येत आहे . संस्त्थेच्या वतीिे पदवीपव
ू व
आणण स्त्िातकोत्तर स्त्तरावरील पवद्याथ्याांसाठी या पवषयीचे पवपवध कालावधीचे प्रमाणपर अभ्यासक्रम
घेतले जातात. तसेच सववसामान्य शहरी िागररकांसाठी आणण शालेय पवद्याथ्याांसाठी अध्याव हदवसाच्या
कायवशाळा आयोस्जत केल्या जातात.
आपल्या कामकाजाच्या हठकाणी, राहत्या घराच्या पररसरातील िागररकांसाठी, योग वगावत, हास्त्य क्लब
इत्यादी स्त्थािी या पवषयाची जिजागत
ृ ी करण्यासाठी व्याख्यािाची योजिा करता येऊ शकेल. संस्त्थेचे

कायवकते यासाठी उपलब्ध होऊ शकतील. ज्या िागररकांिा, पवद्याथ्याांिा या पवषयात काम करण्याची
इच्छा असेल त्या सवाांसाठी संस्त्थेच्या वतीिे प्रत्येक महहन्याच्या शेवटच्या शनिवारी सकाळी ११.३० ते
१.३० या वेळात खुल्या चचावसराचे आयोजि केले जाते. त्यासाठी सवाांचे स्त्वागत आहे. अगधक माहहतीसाठी
कायावलयीि वेळात खालील दरू ध्विीवर संपकव साधावा.
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