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णनवेदन 
 

मराठी भाषेला हवद्यापीठाच्या भाषेिा दजा येण्याकहरिा मराठीि हवज्ञान, ित्त्वज्ञान, सामाहजक 
शासे्त्र आहि िंत्रहवज्ञान या हवषयावंरील गं्रथािंी रिना मोठ्या प्रमािाि िोण्यािी आवश्यकिा आिे. वरील 
हवषयावंर केवळ पहरभाषाकोश अथवा पाठ्यपुस्िके प्रकाहशि करून अशा प्रकारिा दजा मराठी भाषेला 
प्राप्ि िोिार नािी. सवगसामान्य सुहशहििापंासून िो प्रज्ञाविं पहंडिापंयंि मान्य िोिील अशा गं्रथािंी रिना 
व्िावयास पाहिजे. मराठी-भाषेि झकवा अन्य भारिीय भाषामध्ये हवज्ञान, सामाहजक शासे्त्र व िंत्रहवज्ञान या 
हवषयािें प्रहिपादन करावयास उपयुक्ि अशा पहरभाषा-सूिी झकवा पहरभाषाकोश ियार िोि आिेि. 
पहरभाषा झकवा शब्द यािंा प्रहिपादनाच्या ओघाि समपगकपिे वारंवार प्रहिहिि लेखाि व गं्रथाि उपयोर् 
केल्याने अथग व्यक्ि करण्यािी त्याि शक्िी येिे. अशा िऱ्िेने उपयोर्ाि न आलेले शब्द केवळ कोशाि पडून 
राहिल्याने अथगशून्य राििाि. म्ििून मराठीला आधुहनक ज्ञानहवज्ञानािंी भाषा बनहवण्याकहरिा शासन, 
हवद्यापीठे, प्रकाशन संस्था व त्या त्या हवषयािें कुशल लेखक यानंी गं्रथरिना करिे आवश्यक आिे. 
 

वरील उदे्दश ध्यानाि ठेऊन मिाराष्ट्र राज्य साहित्य आहि संस्कृिी मंडळाने कायगक्रम आखला 
आिे. त्या कायगक्रमािील पहिली पायरी म्ििून सामान्य सुहशहिि वािकवर्ाकहरिा हवज्ञानहवषयक, सुबोध 
भाषेि हलहिलेली पुस्िके प्रकाहशि करून स्वल्प झकमिीि देण्यािी व्यवस्था केली आिे या 
हवज्ञानमालेिील, प्रा. शािंा केळकर यानंी हलहिलेले आरोग्य आहि आिारशास्त्र िे दुसरे पुस्िक िोय. 
 
 लक्ष्मिशास्त्री जोशी 

 अध्यि 
 मिाराष्ट्र राज्य साहित्य आहि संस्कृिी मंडळ. 
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जीवन करी णजणवत्वा, अन्न हे पूिणब्रह्म 
उदरभरि नोहे, जाणिजे यज्ञकमण । 
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भूणमका 
 

युनोच्या अन्न व शिेकी संघटनेने (F.A.O.) मािग ७ िे १३, १९६३ िा “भकेुपासून मुक्िी” सप्िाि 
म्ििून पाळला. या संघटनेिे उहद्दष्ट जर्ािील लोकाचं्या आिारािा दजा उंिाविे िे आिे व त्या संघटनेिे 
घोषवाक्य “सवगत्र भाकरी हमळो” (Let there be bread) असे आिे. या सप्िािाच्या अनुषंर्ाने िज्ञाकंडून 
जे हवहवध हलखाि िंाले त्याि बरीिशी आकडेवारी प्रहसद्ध िंाली आिे. िी आकडेवारी पािून सुजाि मन 
दुुःखाने हविहलि िोिे. जर्ािील एकंदर लोकसंख्येच्या हनम्मे लोक उपाशी अर्र अधगपोटी राििाि. 
अथाि जर्ािील सवग लोकाना पुरेशा व योग्य अन्नािा पुरवठा करिे िी र्ोष्ट आर्थथक समानिेवर 
आधारलेल्या समाजािि शक्य आिे. िेव्िा, केवळ आिारशास्त्राच्या अभ्यासाने िा प्रश्न सुटेल िा खोटा 
दावा माडंिे इष्ट नािी. परंिु आिार व आरोग्य यािंा हनकटिा संबधं आिे, िे लिाि घेिे मात्र आवश्यक 
आिे. 

 
आपल्या देशाि एकूि मुलाच्या ४० टके्क मुले वयािी ५ वष े पुरी िोण्यापूवीि मृत्यूमुखी पडिाि. 

मलेहरया आहि िय या रोर्ामुंळे बाळंिपिाि मृत्य ू पाविाऱ्या हस्त्रयािंी संख्या एवढी प्रिडं आिे की, 
आयुर्थवमा कॉपोरेशन, मूल ६ महिन्यािें िोईपयंि र्भारपि व बाळंिपि या दोनिी अवस्थािं त्या स्त्रीिा 
हवमा उिरहवण्यास नकार देिे. 

 
आिारािील पोषि मूल्याचं्या कमिरिेमुळे िोिारे स्कव्िी (रक्िहपिी), बेरीबेरी, पेलेग्रा, ॲहनहमया 

आहि अहिसार यामुळे जर्ािील असंख्य लोक बळी पडिाि. 
 
“आरोग्य म्ििजे रोर्ािा अभाव” अशी िुकीिी व्याख्या आपल्याकडे प्रिहलि आिे. युनोच्या 

जार्हिक आरोग्य संघटनेने “आरोग्य म्ििजे शारीहरक, मानहसक आहि सामाहजक स्वास््यािी 
पूिावस्था” अशी व्याख्या केली आिे. आहि अशी िी अवस्था प्राप्ि करून घेण्यासाठी योग्य आिार िे सवाि 
जास्ि प्रभावी साधन आिे. योग्य आिाराभावी मानवी प्रर्िी हनुःसंशय रोखली जािे. 

 
साध्या सत्त्वयुक्ि पि अल्पमोली आिारािे मित्त्व पटिे, एवढेि नव्िे िर, राष्ट्रीय र्रजेनुसार 

त्यािे शास्त्रीय पायावर हशिि हदले जािे िी आपल्या राष्ट्रािी आजिी हनकडीिी र्रज आिे. 
 
श्रीमिी नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला हवद्यापीठाच्या ‘कॉलेज ऑफ िोम सायन्स’ येथे रे्ली 

िार वषे िा हवषय हशकवीि असिानाि, वरील हविाराच्या पार्श्गभमूीवर मराठी भाषेि आिारशास्त्रावर 
आिखी एखादे पुस्िक असाव ेअशी र्रज वाटू लार्ली. त्या दृष्टीने केलेला िा एक लिानसा नम्र प्रयत्न 
आिे. ह्या दृष्टीने या पुस्िकाि आिारहवषयक शास्त्रीय दृहष्टकोनावर जास्ि भर देण्याि आला आिे. िा प्रयत्न 
श्रीमिी कुसुम रिहदव े आहि प्रा. शकंुिला धारप याचं्या पे्ररिा, प्रोत्सािन आहि प्रयत्नावंािून सवगथैव 
अशक्य िोिा. 
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  शान्ता केळकर 

खान टेरेस, मोरबार् रोड,   
नायर्ाव, दादर   
मंुबई-१४   
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कृतज्ञता 
 

आिार आहि आरोग्य या पुस्िकािी पहिली आवृत्ती संपली आहि दुसरी आवृत्ती काढण्यािी हनकड 
आिे यािे सवग श्रेय मराठी वािकानंा. म्ििून पहिल्या आवृत्तीि कािी सुधारिा करून दुसऱ्या आवृत्तीच्या 
लेखनाला प्रारंभ करण्यापूवी मराठी वािकाचं्या प्रहि मािंी कृिज्ञिा प्रथम व्यक्ि करिे. मिाराष्ट्र राज्य 
साहित्य आहि संस्कृिी मंडळािे मी िार्थदक आभार मानिे. कारि पहिली आवृत्ती संपली आहि दुसरी 
आवृत्ती काढावयािी आिे, िे जर मला मंडळाने कळहवले नसिे िर परि मला या हवषयािा आिखी 
व्यासंर् आहि लेखन करण्यािे मनािं आले नसिे. वास्िहवक मंडळाने मला र्िवषीि अशा आशयािे पत्र 
पाठहवले िोिे. पि त्यावळेी माझ्या नोकरीिा व्याप फार मोठा िोिा. संशोधनािा हवषयिी वरे्ळा िोिा 
आहि म्ििून मला परि आिारशास्त्रावरील लेखन करण्यास वेळि नव्ििा. आिा िो भरपूर असल्यामुळे 
आहि वािकािंी इच्छा असल्यामुळे िे शक्य िोि आिे. 

 
दुसऱ्या आवृत्तीच्या लेखनाला हवलंब माझ्याकडून िंालेला आिे आहि यावळेी िरी ‘सरकारी 

कामािी सुप्रहसद्ध दप्िर हदरंर्ाई’ याला कारिीभिू नािी. 
 
पहिली आवृत्ती प्रहसद्ध िंाल्यानंिर आिारशास्त्रावर आपल्या देशाि आहि परदेशाि या काळाि 

बरेि नव ेसंशोधन आहि नवीन हविार माडंले रे्ले आिेि. अथािि या सवग हविारािंा ह्या पुस्िकािं समावेश 
करिे शक्य नािी. म्ििून या पुस्िकाि पहिल्या आवृत्तीि ज्या त्रटुी आिेि आहि एकूि पुस्िकाच्या 
लेखनाला ज्या र्ोष्टी पूरक ठरिील िेवढ्याि र्ोष्टींिा इथे समावशे केलेला आिे. 

 
मराठी वािक यािी आवृत्तीला प्रहिसाद देिील अशी आशा व्यक्ि करिे. 

 
र्ीि र्ोझवद अपाटगमेंटस्, १ ला मजला,  शाांता केळकर 

प्लाट नं. ब-२, सिजीवन नर्र,   
पवगिी, पुिे ४११ ००९.   
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प्रकरि पणहले 
 
आहार आणि शरीर याांचा अन्योन्य सांबांध 
 
शरीरघटक आणि अन्नघटक यातील साधर्मयण 
 

सवग अन्नघटक िे रासायहनक पदाथग आिेि. सृष्टीि अनंि रासायहनक घटक आिेि. पि त्यािील 
कािी हनवडक घटकािंाि आिाराि समावशे िोिो. असे का? शरीरािा सवाि लिान घटक पेशी िा आिे. 
प्रत्येक हजविं पेशी; मर् िी मानवािी असो; मानविेर प्राण्यािी असो, वनस्पिीिी असो झकवा बकॅ्क्टहरआिी 
असो; िी जीवनद्रव्यािी बनलेली असिे. प्रत्येक पेशीला आवरि असिे. कें द्र व जीवनद्रव्य हमळून पेशीद्रव्य 
बनिे. यािील जीवनद्रव्य अनेक रासायहनक पदाथथांचिे बनलेले आिे. त्याि मुख्यिुः पािी, प्रहथने, कबोदके, 
क्स्नग्धे आहि िार िे पदाथग असिाि. पेशींिे अधािु घटक पुढीलप्रमािे आिेि :— 

 
प्रािवायु, कबग, िायड्रोजन, नत्र, स्फुर, र्ंधक, हसहलकॉन, फ्लल्युहरन, क्लोहरन आहि आयोहडन. 

यािील धािुरूप घटक–घट (Calcium), पोटॅहशयम, सोहडयम, मगॅ्नेहशयम आहि लोि (Iron). 
 
वरील हवविेनावरून आिारद्रव्ये आहि शरीरािी द्रव्ये एकि आिेि, िे लिाि येईल. याला 

अपवाद फक्ि वनस्पिी! वनस्पिीिा आिार अत्यंि साधा म्ििजे पािी, िार, सूयगप्रकाश, िवा असा 
असिो. 

 
आिारामुळे जीवनािे साित्य हटकिे. िीन हदवसाचं्या उपवासाने शरीराि फार मित्त्वािे असे 

रासायहनक बदल घडून येिाि. मानव अन्नाहशवाय फारिर िीस िे िाळीस हदवस जर्ू शकेल. 
 
अपुऱ्या आिाराने शरीरािे स्नाय ू हिंजिाि. मािसािे व्यक्क्िमत्त्व आहि वार्िूक िी आमूलाग्र 

बदलिाि. उत्कृष्ट आहि हनकृष्ट आिारािे शरीरावर पुढीलप्रमािे पहरिाम िोिाि :— 
 

 
उत्कृष्ट आहार णनकृष्ट आहार 

१. मािसािे वजन, उंिी व वय याि समिोलपिा 
असिो. 

मािसािे वजन, उंिी व वय याि हवषमिा. 

२. स्नायु घट्ट आहि पीळदार स्नायु हलबहलबीि व मऊ. 
३. त्विा स्वच्छ, मऊ असिे. फार कोरडी अर्र 

दमट नसिे. श्लेष्ट्मल आवरिािा रंर् िुकिुकीि 
असिो. 

त्विा कोरडी, खरखरीि. श्लेष्ट्मल आवरिािा 
रंर् हफकट असिो. 

४. अवयव िाठ व सरळ अवयवाना बाक झकवा पोक असिे. 
५. डोळे स्वच्छ, िेजस्वी. दृष्टी हनदोष. डोळे मंद, हनजीव. दृहष्टदोष–नजर अंधुक व 

अस्पष्ट. डोळयाचं्या खाली फुर्वटा. 
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६. श्रविशक्िी िी्र श्रविशक्िी सदोष. 
७. नाकाने र्श्ासोच्छछ वास करिे सुलभ. िोंडाने र्श्ासोच्छछ वास करावा लार्िो कारि, 

ॲहडनॉईड गं्रथीिी वाढ. 
८. दाि व हिरड्या मजबिू, हनरोर्ी, स्वच्छ, घट्ट. 

हिरड्यािंा रंर् िाबंडा. 
हिरड्या मऊ, हफकट रंर्ाच्या. त्यािूंन रक्ि येि 
असिे. दाि पोखरलेले (केरीज). 

९. बाधंा डौलदार, िालिे, बसिे, उठिे िाठ. बेडौल बाधंा, र्ोल खादें, पोट सुटलेले, 
िालिालीि मंदत्व झकवा जडत्व, हशहथलिा. 

१०. ज्ञानिंिु क्स्थर, स्वभाव आनंदी. अक्स्थर मनोवृत्ती, हिडखोरपिा. 
११. शरीरािे उष्ट्ििामान उन्िाळयाि थंड व थंडीि 

उष्ट्ि. 
शरीरािे उष्ट्ििामान उन्िाळयाि उष्ट्ि व थंडीि 
थंड. 

१२. भरपूर उत्साि, कायगिमिा. शहैथल्य, आळशीपिा. 
 

वरील सवग हवविेनावरून आिार व शरीर यािंा अन्योन्य संबधं काय िे स्पष्ट िोिे. अथाि आपि 
अन्न सेवन प्रामुख्याने भकू शमहवण्यासाठी व हजभेिे िोिले पुरहवण्यासाठी करिो; परंिु वास्िविेि अन्नािी 
हवहशष्ट व हवहवध काये आिेि. ह्या कायानुसार आिारािी आखिी िंाली िरि आरोग्य व दीघायुष्ट्य यािंा 
लाभ मानवाला िोऊ शकेल. 
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आकृती क्रमाांक १ 

 
अन्नाची काये— 
 

आपि जे अन्न खािो, त्यािे रूपािंर हवहशष्ट प्रकारच्या (Specific) जीवनरसाि (Protoplasm) 
िोिे, उदािरिाथग :— कािी अन्नािे रूपािंर स्नायु पेशीच्या जीवनरसाि िोिे, कािींिे अक्स्थ-पेशीच्या, िर 
कािी अन्नािे मज्जापेशीच्या जीवनरसाि िोिे. म्ििजे अन्नाला एकि प्रकारिे कायग नसून हवहवध प्रकारिी 
काये त्याला पार पाडावयािी असिाि— 
 

(१) शरीराला ज्वलनासाठी पदाथग पुरविे. या पदाथािे शरीराि ऑक्क्सकरि (Oxidation) 
िोऊन, अन्नािील बहंदस्ि शक्िी मुक्ि िोऊन शरीराच्या िालिालीना लार्िाऱ्या कायगशक्िीिा पुरवठा 
िोिो. 
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(२) पेशीजालािी वाढ, त्यािें साित्य हटकहविे आहि िंीज भरून काढिे. 
 
(३) शरीरािंर्गि अखंड िालिाऱ्या प्रहक्रयावंर हनयत्रि ठेविाऱ्या पदाथथांचिा पुरवठा करिे. 

 
एखादा अन्नपदाथग वरील हिन्िी काये पार पाडीि असेल, िर दुसरा एखादा यािील एकि कायग 

पार पाडीि असेल. परंिु बिुसंख्य अन्नपदाथग एकापेिा अहधक काये करिाि. कारि रासायहनक दृष्ट्या िे 
एकाि द्रव्यािे बनलेले नसून त्यामध्ये अनेक रासायहनक द्रव्यािंी हमश्रिे असिाि. अन्नािील िी हवहशष्ट 
काये पार पाडिाऱ्या रासायहनक द्रव्याना Nutrients झकवा ‘सत्त्व’े असे म्िििाि. 

 
शरीराला आवश्यक असिाऱ्या सत्त्वािें प्रकार सिा आिेि :— 

 
(१) कबोदके (Carbohydrates) 
(२) क्स्नग्धे (Fats) 
(३) प्रहथने (Proteins) 
(४) जीवनसत्त्व े(Vitamins) 
(५) िार झकवा लविे (Minerals) 
(६) पािी (Water) 

 
यािील पहिल्या िीन सत्त्वािंा समावशे ज्वलन-अने्न (Fuel Foods) या सदराि िोिो. रासायहनक 

दृष्ट्या यािंा समावशे सेंहद्रय रसायन शाखेि (Organic Chemistry) करिाि. आहि सवग सेंहद्रय रसायन 
पदाथग ज्वलनशील आिेि. पि िार आहि पािी यािंा समावशे हनझरहद्रय रसायन शाखेि (Inorganic 
Chemistry) िोिो. जीवनसत्त्व ेिी सेंहद्रय संयुरे् आिेि. िी ऑक्क्सकरिाला (Oxidation) मदि करिाि. 

 
अन्नघटकािील हनरहनराळी आिारसत्त्व े कशी ओळखावयािी? अन्नाि कोििी सत्त्व े हकिी 

प्रमािाि आिेि ह्यािे मोजमाप दोन प्रमुख पद्धिीने करिा येिे. 
 

(१) रासायहनक पद्धि (Chemical analysis), 
(२) जीव-शास्त्रीय पद्धि (Biological assays). 

 
रासायहनक पद्धिीमुळे अन्नािील कबोदके, प्रहथने, क्स्नग्धे, िार व पािी यािें प्रमाि साधारििुः 

काढिा येिे. उदािरिाथग :— पाण्यािे प्रमाि–प्रथम अन्नपदाथािे वजन करावयािे. नंिर उष्ट्ििेच्या 
सिाय्याने त्यािील पाण्यािे बाष्ट्पीभवन करून पुन्िा वजन करावयािे. दोन वजनािील फरक पाण्यािे 
प्रमाि दशगहविो. 

 
िारािे प्रमाि काढण्यासाठी, अन्नपदाथथांचिी खूप उष्ट्ििा देऊन राख करावयािी. त्या राखेि केवळ 

िार हशल्लक राििाि. या िारािें प्रमाि व प्रकार हनरहनराळया रासायहनक कसोयाचं्याद्वारे शोधिाि. 
 

जीव-शास्त्रीय पद्धिीि प्रयोर्शाळेिील प्राण्याना (सामान्यिुः पाढंरे उंदीर, हर्नीहपग्ज झकवा 
कोंबड्या) हवहशष्ट पहरक्स्थिीि अन्नािा पुरवठा करण्याि येिो व त्याचं्यावर प्रयोर् करून संशोधन करण्याि 
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येिे. अशा प्रयोर्ासाठी हवशषेिुः पाढंऱ्या उंदरािी हनवड करण्यािे प्रमुख कारि म्ििजे त्याचं्या शरीरािील 
रासायहनक हक्रया व मानवी शरीरािील रासायहनक हक्रया यािील सारखेपिा िोय. िसेि त्यािंी 
आयुमगयादा कमी असल्याने–त्याचं्या अनेक हपढ्यावंर प्रयोर् करून त्यािें पहरिाम हनहिि करिा येिाि. 
अशा प्राण्याना अन्नाच्या घटकािें हवहशष्ट प्रकार व प्रमाि मािीि असलेला अहिशय साधा आिार देण्याि 
येिो. या आिाराि अन्नािील एखादे पोषि द्रव्य वर्ळून बाकीिी सवग पोषि द्रव्ये समाहवष्ट केली जािाि. 
यावरून त्या वर्ळलेल्या पोषि द्रव्याच्या कमिरिेिे पहरिाम अजमाविा येिाि. नंिर ह्या मूळ आिाराि 
िोि हवहशष्ट अन्नघटक ठराहवक प्रमािाि समाहवष्ट केला जािो. यामुळे त्या हवहशष्ट घटकािा शरीरवाढीवर 
व आरोग्यावर िोिारा योग्य पहरिाम पाििा येिो. कोित्यािी हवहशष्ट सत्त्वािे शरीरावर िोिारे पहरिाम 
अजमाहवण्यािा िाि एकमेव मार्ग िोय. 
 

 
आकृती क्रमाांक २ : पोषि द्रव्याच्या अभावाचे पणरिाम 

 
अशा प्रयोर्ामुळे मानवाला आवश्यक असिाऱ्या हवहवध जीवनसत्त्वािंा शोध लार्ला व 

हनरहनराळया खाद्यपदाथथांचिील त्यािें हनसर्गिुः असिारे प्रमाििी हनहिि करिा येऊ लार्ले. 
 
याहशवाय प्रयोर्शाळेिील प्राण्यावंर केलेल्या आिारप्रयोर्ादं्वारे हवहवध प्रकारच्या अन्नािील 

प्रहथनािें प्रमाि व त्यािंा शारीहरक वाढीवर व वजन हटकहवण्यावर िोिारा पहरिाम समजिे शक्य िंाले. 
अशाि प्रयोर्ामुळे िारािें अहभशोषि आहि हवहनयोर्ासंबधंीिी माहििीिी उपलब्ध िंाली. 
 

❀ ❀ 
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प्रकरि दुसरे 
 
अन्नाचे ज्वलनमूल्य व कॅलरीज चे (उष्ट्िाांक) मोजमाप 
 

प्राहिमात्राला जीवनकायासाठी आवश्यक असलेल्या कायगशक्िीिा उर्म सूयगशक्िीमध्ये आिे. 
परंिु िी शक्िी प्राहिमात्राला प्रत्यिपिे सूयापासून हमळहविे व िी साठहविे शक्य नािी. याहशवाय या 
सूयगशक्िीिािी अल्पाशंि भहवष्ट्यकाळी वापरण्याच्या दृष्टीने साठहविे शक्य आिे. िी सारी प्रहक्रया 
वनस्पिीजीवनाकडून िोिे. 

 
सूयापासून हमळिाऱ्या उष्ट्ििेिे व प्रकाशािे रूपािंर सुप्ि रासायहनक शक्िीमध्ये वनस्पिी मात्र 

फारि कायगिम पद्धिीने कहरिाि. आहि वनस्पिींपासून िी शक्िी घेऊन हििा व्यय प्राहिमात्र उष्ट्ििेसाठी 
व जीवनकायासाठी करिाि. वनस्पिीमध्ये िी शक्िी कबोदकाच्या स्वरूपाि व प्राहिमात्रामध्ये िरबीच्या 
स्वरूपाि साठहवलेली असिे. 
 
कायणशक्तीची चयापचयन णक्रया (Energy Metabolism) 
 

ियापियन हक्रया म्ििजे शरीरामध्ये पेशीद्वारे घडून येिारे रासायहनक बदल िोि. 
 
ियापियन हक्रयेि अनेक हक्रया समाहवष्ट आिेि. यािि अन्नमार्ाि अन्नािे अहभशोषि िंाल्यावर 

घडून येिाऱ्या बदलािा समावशे िोिो. या बदलािी पहरििी, अन्नािे ज्वलन िोऊन त्यापासून उष्ट्ििा व 
कायगशक्िी मुक्ि िोण्याि िोिे; व यालाि कायगशक्िीिी ियापियन हक्रया असे म्िििाि. 

 
शरीर ज्यावेळी लिान-मोठे कोठलेिी काम करिे, त्यावळेी िी शक्िी खिी पडिे. िे काम िालिे, 

बोलिे, बसिे ह्यासारखे ऐक्च्छक स्वरूपािे असो अर्र रुहधराहभसरि, र्श्सन आहि पिन यासारखे 
अनैक्च्छक असो; भट्टीि उष्ट्ििेच्या हनर्थमिीसाठी वारंवार इंधन घालिे असे आवश्यक असिे, िसेि शरीराि 
उष्ट्ििेच्या हनर्थमिीसाठी व काम करण्यासाठी अन्नािा पुरवठा करिे आवश्यक आिे. 

 
शरीराकडून िोिारे काम, उष्ट्ििाहनर्थमिी व अन्नसेवन या हििींिा हनकटविी व प्रत्यि संबंध आिे. 
 
अन्नामधून पुरहवल्या रे्लेल्या कायगशक्िीपेिा अहधक काम करिे शरीराला कठीि असिे. आहि जर 

थोडेसे अहधक काम िंालेि िर िे शरीरािील िरबीच्या आहि यकृिािील ग्लायकोजेनच्या (glycogen) 
साठ्यामधून उसन्या घेिलेल्या शक्िीमुळेि िोय. आहि उसने घेण्यािी सवय िी कोित्यािी पहरक्स्थिीि 
वाईटि! म्ििूनि दररोज घेिल्या जािाऱ्या आिारािे प्रमाि दैनंहदन िालिालीना समिोल झकवा झकहिि 
जास्िि असाव.े अथाि स्थूल मािसे याला अपवाद आिेि. त्यािंा आिार झकहिि कमीि असावा. 
 
चयापचयन णक्रया व उष्ट्िता 
 

कोठल्यािी ज्वलनाबरोबर आहि कायगशक्िीच्या हनर्थमिीबरोबर उष्ट्ििा अपहरिायगपिे असिेि 
आहि म्ििून कायगशक्िीच्या ियापियन हक्रयेच्या मोजमापनािी िी हनदशगक बनू शकिे. 



 

अनुक्रमणिका 

उष्ट्िाकं िे पहरिाम अन्नािंील उष्ट्ििा मोजण्यासाठी वापरिाि याला ‘हकलो कॅलरी’ असे 
म्िििाि. ‘हकलो कॅलरी’ म्ििजे, एक हकलोगॅ्रम पाण्यािे िपमान एक हडग्री सेंटीगे्रडने वाढहवण्यास 
लार्िारी उष्ट्ििा. 

 
शरीरहवज्ञान शास्त्रािं ह्याि कॅलरीिा उपयोर् कहरिाि. याला मोठी कॅलरी असे पि म्िििाि. 

कारि पदाथगहवज्ञान शास्त्राि पि उष्ट्ििा मापनासाठी कॅलरीिा उपयोर् कहरिाि त्याला ‘छोटी कॅलरी’ 
म्िििाि. ‘छोटी कॅलरी’ मोठ्या कॅलरीपेिा १,००० पटीने लिान आिे. 

 
अहलकडे युनोच्या ‘अन्न व शिेकी संघटना, (F. A. O.), ‘जार्हिक आरोग्य संघटना (W. H. O.) 

आहि ‘आंिरराष्ट्रीय युहनयन ऑफ न्युरीशनल सायन्सेस यानंी हकलोकॅलरीला एक पयायी पहरमाि 
सुिहवले आिे. त्याला ‘जोऊल’ (Joule) असे नाव हदले आिे ‘हकलोकॅलरी’ आहि ‘जोऊल’ यािें कोष्टक 
पुढीलप्रमािे आिे. 
 

(१) १ हकलोकॅलरीज = ४·१८४ हकलो जोऊलस्.  
 झकवा  

४१८४ जोऊलस्.  
(२) १,००० हकलोकॅलरीज = ४·१८४ मरॅ्जॅोऊलस्.  

 
रोजच्या आिारशास्त्राच्या कामासाठी हकलोकॅलरीली ४·२ अंशाने रु्िल्यास हकलो जोऊलस् मध्ये 

रूपािंर िोिे. कॅलरीजिे मोजमापन करिाऱ्या यंत्रास, ‘कॅलॉहरमीटर’ (Calorimeter) ‘ज्वलनमूल्यमापक’ 
म्िििाि. 
 
अन्नातील उष्ट्िाांकाांचे मोजमापन 
 

लाकूड, कोळसा व िेले याचं्यामध्ये साठहवलेल्या ज्वलनमूल्यािे मोजमापन करण्यासाठी जसे 
कॅलॉहरमीटर असिाि िसेि अन्नािील ज्वलनमूल्ये मापण्यािे बाँब कॅलॉहरमीटर (Bomb Calorimeter) िे 
साधन आिे. (आकृिीि िे यंत्र दाखहवले आिे. आकृिी क्र. ३) अिूक वजन केलेल्या अन्नािे पूिग ज्वलन 
िोऊन जी उष्ट्ििा हनमाि िोिे हििे काटेकोरपिे मापन करण्यासाठी िे यंत्र अत्यंि काळजीपूवगक ियार 
केले आिे. बाँब ज्वलनमूल्यमापका (Bomb Calorimeter) मध्ये मोजण्याि येिाऱ्या आिारािील 
कॅलरीज्च्या प्रमािाला थोडीशी मुरड घालिे आवश्यक आिे. कारि, पिनहक्रयेि व उत्सर्ाि नष्ट िोिारे 
उष्ट्िाकं लिाि घेिे आवश्यक आिे. म्ििून यंत्रामध्ये हमळिाऱ्या उष्ट्िाकंापेंिा शरीरामध्ये हनमाि िोिाऱ्या 
उष्ट्िाकंािें प्रमाि अल्पाशंाने कमी असिे. यासाठी असंख्य प्रयोर् करून अट वॉटर (Atwater) या शास्त्रज्ञाने 
हनरहनराळया आिार सत्त्वापंासून शरीराला हमळिारी ज्वलनमूल्ये सुिहवली आिेि. िी अशी :— 
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आकृती क्रमाांक ३ : बाँर्मब कॅलॉणरमीटर 

 प्रहथने .. १ गॅ्रमला .. ४ उष्ट्िाकं. 
 कबोदके .. १ गॅ्रमला .. ४ उष्ट्िाकं. 
 िरबी .. १ गॅ्रमला .. ९ उष्ट्िाकं. 
 

िी मूल्ये अर्दी अिूक नसली िरी व्यविारामध्ये आिारािील उष्ट्िाकंािें प्रमाि ठरहवण्यास फारि 
उपयुक्ि आिेि. 
 
उष्ट्िाांकाांच्या व्ययाचे मोजमापन 
 

एका हवहशष्ट कालमयादेि शरीराकडून िोिाऱ्या उष्ट्िाकंाचं्या व्ययािे प्रत्यि मोजमापन मनुष्ट्याला 
एका खास ज्वलनमूल्यमापकामध्ये ठेवनू करिाि. [या ज्वलनमूल्यमापकािी रिनािी बॉम्ब 
ज्वलनमूल्यमापका Bomb Calorimeter) प्रमािेि असिे.] या ठराहवक काळाि शरीरािून बािेर 
टाकलेली उष्ट्ििा बािेरच्या पाण्याि पूिगिुः शोषली जािे, व पाण्यािे उष्ट्ििामान वाढिे. िे वाढलेले 
उष्ट्ििामान अिूक मोजून त्यावरून उष्ट्िाकंािंा व्यय हकिी िंाला िे काढिाि. िी ज्वलनमूल्यमापनािी 
प्रत्यि पद्धिी िंाली (Direct Calorimetry). अथाि िी पद्धि रै्रसोयीिी व फार खिािी असल्यामुळे, 
फक्ि संशोधनासाठी यािा उपयोर् करिाि. 

 
याहशवाय उष्ट्िाकंाचं्या व्ययािे मोजमापन करण्यािी दुसरी एक पद्धि आिे. हिला 

उष्ट्िाकंव्ययमापनािी अप्रत्यि मदि (Indirect Calorimetry) असे म्िििाि. र्श्सनयंत्राच्या सािाय्याने 
(Respiration Apparatus) ठराहवक प्रमािाि प्रािवायु आि घेिाना िोिाऱ्या ियापियन हक्रयेिी र्िी 
(Rate) मोजिाि. कारि हमश्र आिारावर असिाऱ्या मािसाला एक हलटर प्रािवाय ू घेण्यासाठी ४·८२५ 
उष्ट्िाकं लार्िाि असे हसद्ध िंाले आिे. या पद्धिीने परीिा करिाना, मािसाला पलंर्ावर हनजहविाि व 
त्याला प्रािवायिूा मोजकाि पुरवठा प्रािवायचू्या नळकाडं्याला जोडलेल्या (हसझलडर) नळयािूंन 
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नाकावाटे व िोंडावाटे देण्याि येिो. बािेरील िवा त्याला आि घेिा येि नािी. (आकृिी क्र. ४ B.M.R. 
Apparatus). उष्ट्िाकंािें मोजमापन करण्यासाठी यंत्राला जोडलेल्या एका हफरत्या र्ोल नळकाडं्यावर 
एक अिूक रेघा आखलेला कार्द हिकटहवलेला असिो. मािसाच्या र्श्सनहक्रयेिा आलेख या हफरत्या 
नळकाडं्यावर आपोआप काढला जािो. ह्या परीिेला सिा हमहनटािंा अवधी लार्िो. सिा हमहनटािें असे 
दोन आलेख ियार करिाि, व त्यावरून उष्ट्िाकंाचं्या व्ययाने मोजमापन करिाि. या पद्धिीिा उपयोर् 
मािसािी मूल ियापियन र्िी (Basal Metabolic Rate) काढण्यासाठी व गं्रथीदोषामुळे िोिाऱ्या 
हवकारािे हनदान करण्यासाठी करिाि. 
 

 
आकृती क्र. ४ 

 
मूल चयापचयन (Basal Metabolism) 
 

शरीर ज्यावेळी पूिग हवश्रािंीच्या अवस्थेि असिे, त्यावेळी बाह्य िालिाल जरी बंद असली िरी 
शरीरािंर्गि कािी प्रहक्रया अखंड िालू असिाि. याि र्श्सनहक्रया, रुहधराहभसरिहक्रया, हृदयािे स्पदंन, 
अन्ननहलका व आिड्यािील स्नायूंिी िालिाल आहि गं्रथीस्त्राव यािंा समावशे िोिो. हशवाय पेशीजालाि 
ज्वलनहक्रया (Oxidative Process) िालूि असिे आहि यावर शारीहरक हवश्रािंी अवलंबून असिे. र्ाढ 
िंोपेि ियापियन हक्रयेिी र्िी सवथांचि कमी असिे. र्ाढ िंोपेिून उठलेल्या क्स्थिीि र्िी थोडी वाढिे. 
स्वस्थ पडून असलेल्या व्यक्िीला िंोपेि असिाऱ्या व्यक्िीपेिा १० टके्क उष्ट्िाकं जास्ि लार्िाि. अथाि 
िंोपेि लार्िाऱ्या उष्ट्िाकंािें प्रमाि िंोपी जाण्यापूवी असलेल्या पहरक्स्थिीवर अवलंबनू असिे. फार श्रमािे 
काम करून िंोपी रे्लेल्या मािसाला उष्ट्िाकंािंी र्रज िंोपेिसुद्धा जास्ि लार्िे. कारि कामामुळे 
स्नायवूरील िाि जास्ि वाढलेला असिो. वरच्या पहरच्छेदाि विगन केलेल्या र्श्सनयंत्राच्या सिाय्याने िी 
परीिा घेिाि. हनरहनराळया व्यक्िींच्या मूल ियापियन र्िीिी (Basal Metabolic Rate) िुलना करिा 
यावी म्ििून िी परीिा एका हवहशष्ट अवस्थेिि घेिली जािे. या परीिेपूवी व्यक्िीला शारीहरक श्रमानंिर 
अनेक िास व शवेटच्या जेविानंिर हकमान बारा िास हवश्रािंी हमळिे आवश्यक आिे. यासाठी आदल्या 
हदवशी संध्याकाळपासूनि हवशषे श्रम करू नयेि व रात्री लौकर िलके जेवि घेऊन िंोपी जाव.े सकाळी 
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उठल्याबरोबर अंथरुिाि पडलेल्या अवस्थेिि िी परीिा घेिाि. परीिेपूवी कािीिी खाऊ-हपऊ नये अर्र 
धूम्रपान करू नये. या अवस्थेि घेिलेल्या ियापियनाच्या (Metabolism) र्िीला मूल ियापियन (Basal 
Metabolism) असे संबोहधिाि. शास्त्रज्ञानी हनहिि केलेल्या मूल ियापियन र्िीपेिा एखाद्या व्यक्िीिी 
मूल (Basal) र्िी फारि कमी अर्र जास्ि प्रमािाि आढळल्यास िी रोर्ािे हनदशगक मानली जािे. 
 
मूल चयापचयन गती (Basal Metabolic Rate) मधील फरक 
 

या र्िीि कािी फरक स्वाभाहवकि आढळिाि व यािी कारिे शरीरािि असिाि. उदा.— 
व्यक्क्िव्यक्िींच्या शरीरािे आकारमान, िि व रिना याि फरक असिो. त्यािप्रमािे वय व अंिर्गि गं्रथीिी 
कायगिमिा यािसुद्धा फरक असिो. 
 
शरीराच्या पृष्ठभागाचे के्षत्रफळ 
 

शरीराच्या त्विेिून उष्ट्ििेिा अखंड उत्सर्ग िोि असिो. म्ििजे त्विेिे िेत्रफळ हजिके अहधक, 
हििका उष्ट्ििेिा ऱ्िास अहधक आहि यािी पहरििी उष्ट्ििेिी अहधक हनर्थमिी िोण्यास िोिे. असे आढळून 
आले आिे की, सारख्याि वजनाच्या उंि व बारीक मािसाच्या पिृभार्ािे िेत्रफळ स्थूल व ठेंर्ण्या 
मािसापेिा अहधक असिे. कारि पिृभार्ािे िेत्रफळ उंिी व वजनाच्या रु्िाकाराच्या प्रमािाि असिे. 

 
सवगसाधारि पुरुष व हस्त्रयािंी मूल ियापियन हक्रयेिी र्िी अनुक्रमे साधारििुः १६५० व १३५० 

उष्ट्िाकं असिे. शरीराि िरबीिे प्रमाि जास्ि असल्यास मूल ियापियन हक्रयेिी र्िी कमी असिे. 
 
वय व वाढ 
 

मूल ियापियन हक्रयेिी र्िी िौलहनक दृष्टीने वयाच्या पहिल्या व दुसऱ्या वषी सवाि अहधक 
असिे. व मर् िी िळूिळू कमी िोि जािे. पुन्िा िी र्िी मुले व मुली वयाि येण्याच्या सुमाराला जास्ि 
वाढिे व मोठेपिी कमी िोि िोि म्िािारपिी िी अर्दीि कमी िोिे. कारि स्नायु हशहथल िोिाि व 
शरीरािी िालिाल मंदाविे. 
 
ललगभेद 
 

मूल ियापियनावर (Basal Metabolism) झलर्भेदािा फारि थोडा पहरिाम िोिो. पि 
सवगसाधारिपिे हस्त्रयािें मूल ियापियन (Basal Metabolism) पुरुषापेिा कमी असिे. सारखेि वजन व 
उंिी असलेल्या स्त्री-पुरुषाि हस्त्रयािंी मूल ियापियन र्िी (B. M. R.) पुरुषापेंिा ५ टक्क्यानी कमी 
असल्यािे आढळले. यािे कारि हस्त्रयाचं्या शरीराि स्नायिेू प्रमाि कमी असून िरबीिे प्रमाि जास्ि 
असिे. 
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ग्रांथीचा अन्तःस्त्राव 
 

थायरॉअड (Thyroid)— कंठगं्रथी व ॲहड्रनल (Adrenal) या गं्रथींिा मूल ियापियनावर (Basal 
Metabolism) फारि पहरिाम िोिो. थायरॉईड गं्रथीिा स्त्राव फार वाढल्यास मूल ियापियन (Basal 
Metabolism) वाढिे व स्त्राव कमी िंाल्यास कमी िोिे. 
 
काम व ज्वलनमूल्याची गरज 
 

शरीर दोन प्रकारिे काम करिे. ऐक्च्छक व अनैक्च्छक. जार्ृिावस्थेि शरीराच्या कोठल्यािरी 
अवयवािी सिि िालिाल िोि असिेि, परंिु शरीराच्या अनैक्च्छक हक्रयेि अहधक कायग िोि असिे. 
रुहधराहभसरि व र्श्सन ह्या हक्रया जीव असेपयंि अव्यािि िालू असिाि. पिनहक्रया हवशषे लि न जािा 
िशीि िालू असिे. स्नाय ू िे नेिमी हक्रया िालू असिाना आकंुिन पावलेल्या क्स्थिीि असिाि. ह्या सवग 
अनैक्च्छक हक्रयासंाठी ज्वलनमूल्यािी आवश्यकिा आिे. ऐक्च्छक हक्रयासंाठी लार्िाऱ्या ज्वलनमूल्यािे 
प्रमाि िालिालीिील कमी अहधक िािावर अवलंबनू आिे. उदािरिाथग :— िालण्यासाठी थोडीशीि 
कायगशक्िी लार्िे, िर खड्डा खिण्यासाठी अर्र बडॅ झमग्टन झकवा टेहनस ह्यासारख्या व्यायामाला अहधक 
कायगशक्िी लार्िे. 
 

स्नायूांच्या णवणवध हालचालींसाठी दर ताशी होिाऱ्या कॅलरीज च्या व्ययाचा तक्ता 
 

(िे सवग संशोधन पाहिमात्य देशाि िंालेले आिे.) 
 

हालचालीचे प्रकार दर ताशी लागिारे उष्ट्िाांक 

दर हकलोगॅ्रमला दर पौंडाला 
िंोप .. ०·९३ ०·४३ 
जारे्पिी स्वस्थ पडून राििे .. १·१० ०·५० 
बसून हवश्रािंी घेिे .. १·४३ ०·६५ 
मोठ्याने वाििे .. १·५० ०·६९ 
आरामाि उभे राििे .. १·५० ०·६९ 
िािाने हशविकाम करिे .. १·५९ ०·७२ 
दि उभे राििे .. १·६३ ०·७४ 
हवििे (दर हमहनटाला स्वेटरिे २३ टाके) .. १·६६ ०·७५ 
वषेभषूा करिे व उिरहविे .. १·६९ ०·७७ 
र्ािे म्िििे .. १·७४ ०·७९ 
मशीनवर हशविे .. १·९४ ०·८८ 
भराभर टंकलेखन करिे .. २·०० ०·९१ 
इस्त्री करिे (५ पौंडी वजनािी इस्त्री) .. २·०६ ०·९३ 



 

अनुक्रमणिका 

कपबशा धुिे .. २·०६ ०·९३ 
जमीन िंाडिे (दर हमहनटाला ३६ िाि मारिे) .. २·४१ १·०९ 
बुक बाइंझडर् .. २·४३ १·१० 
सौम्य व्यायाम .. २·४३ १·१० 
जोडे ियार करिे .. २·५७ १·१७ 
िळू िालिे (२·६ मलै दर िाशी) .. २·८६ १·३० 
धािुकाम, सुिारकाम .. ३·४३ १·५६ 
जोरािा व्यायाम .. ४·१४ १·८८ 
मध्यम जलद िाल (३·७५ मलै िासाला) .. ४·२८ १·९५ 
उिरिीवर िालिे .. ५·२० २·३६ 
पाथरवट काम .. ५·७१ २·६० 
श्रमािा व्यायाम .. ६·४३ २·९२ 
करवि काम .. ६·८६ ३·१२ 
पोििे .. ७·१४ ३·२५ 
पळिे (िासाला ५·३ मलै) .. ८·१४ ३·७० 
अहिश्रमािा व्यायाम .. ८·५७ ३·९० 
अहिवरे्ाने िालिे (५·३ मैल िासाला) .. ९·२८ ४·२२ 
िढिीवर िालिे .. १५·८० ७·१८ 
 

Sherman H. C. Chemistry of Food and Nutrition, New York, Macmillan. 
 
स्नायूंच्या िालिालीमुळेि कायगशक्िीच्या ियापियनहक्रयेवर फार पहरिाम िोिो. बौहद्धक 

कामामुळे मूल ियापियनावर (Basal Metabolism) फारसा पहरिाम िोि नािी. कारि 
मज्जापेशीजालाकडून फारि थोडे उष्ट्िाकं खिी पडि असिाि. साधारि काम करिाऱ्या पुरुषाला २५०० 
उष्ट्िाकं हदवसाला लार्िाि. िर अहिश्रमािे काम करिाऱ्याला ५००० िे ६००० उष्ट्िाकं लार्िाि. 

 
हनरहनराळया िालिालीस लार्िाऱ्या उष्ट्िाकंाचं्या िक्त्याि मूल उष्ट्िाकं (Basal Calories) आहि 

कामासाठी लार्िारे उष्ट्िाकं या दोन्िीिा एकत्र समावशे केलेला आिे. 
 
११५ पौंड वजन असलेल्या पहरिाहरकेिे कामािे आठ िास धरून सबधं हदवसाला लार्िाऱ्या 

उष्ट्िाकंािें मापन वरील िक्त्याच्या साह्याने पुढीलप्रमािे करिा येईल :— 
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एका पणरचाणरकेला एक णदवसाला लागिारे उष्ट्िाक वेळ तासात 
दर पौंडाला लागिारे उष्ट्िाांक 

दर तासी एकूि बेरीज 

 
िंोप .. ..  ८ ०·४३ ३·४४ 
स्वस्थ पडून वाििाना १ ०·५० ०·५० 
वषेभषूा िढहविे व उिरहविे १ ०·७८ ०·७८ 
बसिे, जेविे, हवििे, इ. ५ ०·७५ ३·७५ 
कामावर असिाना (८ िास)— 

(अ) रोग्यािी शुश्रुषा, उिलिे िालिे इ. ६ ०·९३ ५·५८ 
(ब) बसिे, वाििे, हलहििे. इ. २ ०·६९ १·३८ 

कामावर िालि जािे व परि येिे १ १·३० १·३० 
 २४  १६·७२ 

दर पौंडी 
 

दर पौंडी १६·७२ × ११५ वजन = १९२२·४० उष्ट्िाकं 
 

(Nutrition in Health and Disease. Cooper, Barder, Mjtchell, Rynbergen) 
 

प्रत्येक व्यक्िीला स्विुःसाठी लार्िाऱ्या कॅलरीजिे मोज् मापन या िक्त्याच्या साह्याने करिा 
येईल. 

 
कायगशक्िीिे िटकन् मोजमापन पुढील दुसऱ्या पद्धिीने करिा येिे. बेिािी िालिाल करिाऱ्या 

मािसाला साधारििुः एका हकलोगॅ्रमला २५ उष्ट्िाकं मूल ियापियनासाठी (Basal Metabolism) 
लार्िाि. याच्या ५० टके्क उष्ट्िाकं इिर िालिालीसाठी धरावयािे म्ििजे दोिोंिी बेरीज करून एकूि 
कॅलरीज कळिाि. 

 
उदा., १२० पौंड वजनाला मूल ियापियनासाठी (Basal Metabolism) १५०० उष्ट्िाकं. याच्या 

हनम्मे म्ििजे ७५० िालिालीसाठी–एकूि २२५० उष्ट्िाकं. 
 
व्यक्िीच्या आिाराि िालिालीसाठी लार्िाऱ्या व उष्ट्ििेच्या हनर्थमिीसाठी लार्िाऱ्या 

उष्ट्िाकंापेिा अहधक उष्ट्िाकं असल्यास, िे िरबीच्या स्वरूपाि शरीराि साठहवले जािाि. वय जसे वाढि 
जािे िशा िालिाली कमी िोिाि व शरीराि िरबीिा संिय िोिो. म्ििून वाढत्या वयाबरोबर आिाराि 
बदल करिे ईष्ट असिे. नािीिर स्थूलपिा येिो. व्यायामाच्या सवयीमुळे एकंदर उष्ट्िाकंािंा व्यय अहधक 
िर िोिोि पि मूल ियापयनािी (Basal Metabolism) र्िी पि वाढिे. िंोपेि स्नायवूरील िाि कमी 
िंाल्यामुळे मूल ियापियन (Basal Metabolism) कमी िोिे. हबछान्याि पडून प्रदीघग काळ हवश्रािंी 
घेिल्यास स्नाय ूहशथील बनून मूल ियापियनािी (Basal Metabolism) र्िी मंदाविे. 
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अन्नाची णवणशष्ट गणतमान णक्रया (Specific Dynamic Action of Food) 
 

अन्नसेवनानंिर कॅलरीज् िा व्यय अहधक िोिो. िा पहरिाम अन्नपदाथग रक्िप्रवािाि हमसळल्यावर 
प्रकषाने हदसून येिो. िा पहरिाम अन्नािे प्रमाि व स्वरूपानुसार एक िे पािसिा िासाि घडून येिो. उपाशी 
मािसािी मूल ियापियन र्िी (Basal Metabolism Rate) त्याने जेवि घेिलेल्या हदवशीच्या मूल 
ियापियन र्िीपेिा (Basal Metabolic Rate) ९ टक्क्यानी कमी असल्यािे आढळले. अथाि उपाशी 
असिानासुद्धा मूल ियापियन (Basal Metabolism) िालूि असिे. अशावेळी पेशीजालािेि ज्वलन 
िोिे; आहि म्ििून उपासमारीि मािसािे वजन एकदम कमी िोऊन शरीर अहिशय कृश बनल्यािे हदसिे. 
कबोदकापेिा व िरबीपेिा प्रहथने ियापियन हक्रया अहधक उद्दीहपि करिाि. पि एकूि हमश्र आिारामुळे 
मूल ियापियनाच्या (Basal Metabolism) १० टके्क एवढे उष्ट्िाकं या हक्रयेसाठी लार्िाि. 
 
हवामान, ऋतु, कपडे व घर याांचा पणरिाम 
 

वरील सवग र्ोष्टींिा उष्ट्िाकंाच्या व्ययावर पहरिाम िोिो िो शरीरािे उष्ट्ििामान कायम करण्याच्या 
संदभाि! शरीराि हनमाि िंालेली उष्ट्ििा बािेर टाकिाना झकवा शरीरािि ठेविाना, शरीरािे उष्ट्ििामान 
समिोल राििे आवश्यक आिे. दैनंहदन िालिालीमध्ये शरीरािील उष्ट्ििा जर बािेर टाकली रे्ली नािी 
िर दर िासाला २ अंशानंी उष्ट्ििा वाढेल. थंडीच्या मोसमाि आपि र्रम कपडे घालून उष्ट्ििा शरीराि 
साठहविो; िर उन्िाळयाि पािळ कपडे घालून उष्ट्ििा बािेर टाकण्यािी योजना करिो. अथाि 
िवामानानुसार व भोविालच्या वािावरिानुसार उष्ट्ििेिा जो ऱ्िास िोिो त्यावर हनयंत्रि ठेवण्यािी 
योजना हनसर्ाने काटेकोरपिे केलीि आिे. उदा. थंडीच्या हदवसाि पािळ कपडे घािलेल्या मािसाला 
िुडिुडी भरिे. या प्रहक्रयेि अनैक्च्छकपिे स्नाय ूजलद आकंुिन पाविाि व त्यामुळे शरीराि अहधक उष्ट्ििा 
हनमाि िोिे, व शरीराि उब येिे. या उलट उन्िाळयाि घामाच्या बाष्ट्पीभवनामुळे शरीरािील उष्ट्ििा बािेर 
टाकली जाऊन कमी उकडिे. उष्ट्ि-कहटबधंािील लोकािंी मूल ियापियन र्िी (Basal Metabolic 
Rate) शीि कहटबधंािील लोकापेंिा ५ टक्क्यानी कमी असिे. िविेील उष्ट्ििामान १० अंशानी कमी 
िंाल्यास मूल ियापियन र्िी (Basal Metabolic Rate) ५ टके्क वाढिे. 

 
वरील सवग हवविेनावरून आिाराि उष्ट्िाकंानंा हकिी मित्त्व आिे िे लिाि येईल. म्ििून आिार 

योजना करिाि इिर सवग सत्त्वाबंरोबर भरपूर उष्ट्िाकंािंा समावेश आिे झकवा नािी िे बारकाईने पिाव.े 
हवशषेिुः वजन वाढहवण्यािी इच्छा असलेल्यानी आिाराि उष्ट्िाकंािें प्रमाि योग्य आिे झकवा नािी यािी 
दखल घ्यावी, आहि युद्धासारख्या आिीबािीच्या पहरक्स्थिीि व दुष्ट्काळी पहरक्स्थिीि िर उष्ट्िाकंाकंडेि 
प्रथम लि पुरहविे अवश्य आिे. परंिु एकंदर हविार करिा आिारािील उष्ट्िाकंाचं्या योग्य प्रमािावर सवग 
लोकजीवनािेि साित्य व समाधानी वृत्ती अवलंबनू आिे. 
 

❀ ❀ 
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प्रकरि णतसरे 
 
प्रणथने 
 

आिापयंि शरीराकडून िोिाऱ्या हवहवध ऐक्च्छक व अनैक्च्छक िालिालीसाठी लार्िाऱ्या 
उष्ट्िाकंाचं्या प्रमािािा हविार केला. शरीर म्ििजे काम करिारे केवळ एक यंत्र असिे िर अहधक 
पोषिमूल्यािंा हविार करण्यािी आवश्यकिा नव्ििी. परंिु शरीराला िालिालीव्यहिहरक्ि स्विुःिी वाढ 
करावयािी असिे. नवीन पेशीजालािी हनर्थमिी करावयािी असिे आहि अवयवािंी िंालेली िंीज भरून 
काढावयािी असिे. या सवग प्रहक्रया शरीर अत्यंि कायगिमिेने पार पाडिे म्ििूनि १२ िे १८ इंि उंिीच्या व 
६ पौंड वजनाच्या नवजाि बालकािे रूपािंर २० वषथांचनंिर ६५ िे ६८ इंि उंिीच्या व १२० िे १३० पौंड 
वजनाच्या प्रौढ मानवाि पिावयास हमळिे. शरीरवाढीिे व िंीज भरून काढण्यािे अहि मित्त्वािे कायग 
प्रामुख्याने प्रहथनयुक्ि अन्नपदाथग इिर आिारसत्त्वाचं्या सािाय्याने यशस्वीपिे करीि असिाि. 
 

सवग पेशीजालािंा मूलभिू घटक असलेल्या नत्रयुक्ि पदाथाला, १८३८ साली म्युडलर (Mudler) 
या डि रसायनशास्त्रज्ञाने ‘प्रोटीन’ (Protein) असे नामाहभधान हदले. या शब्दािी प्रोटॉस (Protos) या 
ग्रीक हक्रयापदापासून िंालेली आिे. या हक्रयापदािा अथग “पहिली जार्ा घेिारा” असा आिे. प्रहथने िी 
वनस्पिी व प्राहिज पेशीिी आवश्यक घटक आिेि. प्रहथनाहशवाय असिारे जीवन अजूनिरी पहरहिि 
नािी. वनस्पिी आपली प्रहथने जमीन व िवपेासून हमळिाऱ्या हनझरहद्रय पदाथापासून ियार कहरिाि. 
प्राहिमात्र प्रहथनाच्या हनर्थमिीसाठी वनस्पिीवर अवलंबनू असिाि. कारि प्राहिज पेशी िविेील मुक्ि 
नत्रवायु शोषनू घेऊ शकि नािी. प्रत्येक प्राहिमात्र स्विुःिे असे हवहशष्ट प्रहथन ियार करिो. या प्रहथन 
ियार करण्याच्या ियापियन हक्रयेि जो नत्रवायु प्राहिमात्राकडून शरीराबािेर टाकला जािो त्यािा 
उपयोर् फक्ि वनस्पिीि करू शकिाि. 
 
प्रणथनाांचे रासायणनक स्वरूप 
 

कबोदके आहि िरबीप्रमािे प्रहथनािसुद्धा प्रािवायु, कबग आहि िायड्रोजन िे घटक असिाि. 
आहि याचं्या भरीला नत्रवायु, बिुिेक वेळा र्ंधक आहि स्फुर आहि कािी वळेा लोि असिे. रासायहनक 
दृष्ट्या शुद्ध असलेली प्रहथने बरीि क्स्थर आिेि. पि अन्नपदाथथांचिील आद्रगिेमुळे खोलीच्या उष्ट्ििामानाला 
त्यािें सिज हवघटन िोिे. या हवघटनाला सूक्ष्म जंिु जबाबदार असिाि आहि यामुळे शरीराला 
अपायकारक अशा पदाथथांचिी हनर्थमिी िोिे. या दृष्टीने नत्रयुक्ि अन्नपदाथग व कबोदके िरबीपेिा लौकर 
नासिाि म्ििून प्रहथनयुक्ि दूध, अंडी, मासं आहि मच्छी फार हटकि नािीि. झकवा त्यानंा 
हटकहवण्यासाठी प्रशीिकािा (Refrigerator) उपयोर् करिे आवश्यक असिे. 

 
प्रहथने िी मानवाला पहरहिि असलेल्या पदाथथांचपैकी अत्यंि रु्ंिारु्ंिीिी सेंहद्रय संयुरे् आिेि. त्यािंा 

अिुभार ३५,००० पासून अनेक दशलिापंयंि असिो. प्रहथनािा िा मोठा अिु अहिशय साध्या अशा 
नत्रयुक्ि संयुर्ािंा बनलेला असिो. या पदाथािा ॲहमनो ॲहसड स (Amino acids) झकवा नत्राम्ले असे 
म्िििाि. िी नत्राम्ले दोन र्टािंी हमळून बनलेली असिाि. त्यािील एका र्टाला ॲहमनो र्ट (NH2) 
म्िििाि. आहि दुसऱ्या र्टाला कारछ बॉक्क्सल (COOH) र्ट असे संबोहधिाि. या नत्राम्लािी रासायहनक 
रिना साखळीसारखी असिे. ॲहमनो र्टामुळे पदाथाला अल्क रु्िधमग प्राप्ि िोिाि िर कारछ बॉक्क्सल 
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र्टामुळे पदाथग आम्लधमीय बनिो. दोन नत्राम्ले एकमेकाला जेव्िा जोडली जािाि िेव्िा त्यािील पािी 
बािेर पडिे, व एका नत्राम्लािा कारछ बॉक्क्सल र्ट दुसऱ्या नत्राम्लाच्या ॲहमनो र्टाला जोडला जािो. दोन 
नत्राम्ले जोडण्याच्या पद्धिीला पेप टाईड जोडिी (Peptide linkage) असे म्िििाि. िी जोडिी पुढील 
आकृिीि सूत्र रूपाने दाखहवण्याि आली आिे :— 
 
ॲहमनो र्ट NH2  नत्राम्लािी रिना 
कारछ बॉक्क्सल र्ट COOH  

 
 

R च्या जार्ी हवहवध सेंहद्रय घटक असिाि. व कािी वळेा र्ंधक, स्फुर झकवा लोि यासंारखे 
हनझरहद्रय घटक असिाि. 
 

 
 

अशा िऱ्िेने दोन नत्राम्ले जोडल्यास त्यानंा डाय-पेप टाईड स (Di-peptides) आहि अनेक 
जोडलेली असल्यास पॉली-पेप टाईड स (Poly-peptides) असे म्िििाि. 

 
कबोदकाि जसे सवग हपष्ट आहि बिुशकग रेिे व हद्वशकग रेिे रूपािंर ग्लुकोजमध्ये िोिे िसे 

प्रहथनािील डाय (Di), राय (Tri) आहि पॉलीपेप टाईड सिे (Poly-peptides) रूपािंर ॲहमनो 
ॲहसडमध्येि िोिे. 
 
रासायणनक गुिधमण 
 

सवग प्रहथनाि मूलभिू घटकािें प्रमाि पुढीलप्रमािे आसिे :— 
 
 कबग– ५१ िे ५३ टके्क. नत्रवायु– १५·५ िे १८·७ टके्क. 
 िायड्रोजन–जवळजवळ ७ टके्क. र्ंधक– ० िे ३ टके्क. 
 प्रािवायु– २० िे २३ टके्क. स्फुर– ० िे ३ टके्क. 
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बरीिशी प्रहथने स्फहटकमय स्वरूपाि प्राप्ि िंाली आिेि. याि बऱ्यािशा प्रहकण्वािंा समावशे 
आिे. थोडीशी प्रहथने भकुटीच्या स्वरूपाि (Amorphous) हमळिाि. प्रहथने िी क्लोरोफॉमग, इथर, बेन्िंीन, 
काबगन-डाय-सल्फाइड आहि पेरोल यामध्ये हवरघळि नािीि. िरबी मात्र वरील सवग द्रावािं हवद्राव्य आिे. 
परंिु प्रहथने िी पािी, िारयुक्ि द्राव आहि मद्याकथांचि कमीअहधक प्रमािाि हवरघळिाि. या त्याचं्या 
रु्िधमावरून प्रहथनािें रासायहनक वर्ीकरि करण्याि येिे. 
 
आवश्यक आणि अनावश्यक नत्रार्मले (मणमनो मणस् स्) 
 

जवळजवळ १२५ वषथांचपूवी पहिल्या नत्राम्लािा शोध लार्ला. परंिु आिा सवगपहरहिि असलेली 
अशी जी बावीस नत्राम्ले आिेि, िी १९३५ साली डब्ल्य.ू सी. रोज्. (W. C. Rose) या शास्त्रज्ञाने शुद्ध 
स्वरूपाि हनराळी काढून ओळखली. प्रहथनािी रु्िवत्ता या नत्राम्लावर अवलंबनू असल्यािी जािीव 
िंाल्यावर यासंबधंी हवपुल संशोधन िंाले. या संशोधनािा मुख्य उदे्दश वरील बावीस नत्राम्लापंैकी कोििी 
नत्राम्ले शरीरवाढीसाठी आवश्यक आिेि व कोििी नत्राम्ले वाढीच्या आहि कायगिमिेच्या दृष्टीने 
आिारािून हनधोकपिे वर्ळिा येिील िा िोिा. यािील बरेिसे संशोधन प्राण्यावंरि करण्याि आले आिे. 
ऑस् बॉनग (Osborne) आहि मेंडेल (Mendel) िे सुरुवािीिे व मेंडेलिे हवद्याथी रोज् (Rose) िे या 
िेत्रािील प्रमुख संशोधक िोि. रोज् च्या मिे वाढीसाठी पुढील दिा नत्राम्ले आवश्यक व बारा नत्राम्ले 
अनावश्यक आिेि :— 
 
आवश्यक नत्रार्मले 

 लायसीन् ... Lysine 
 हरप्टोफेन् ... Tryptophane 
 हिक्स्टडीन् ... Histidine 
 हफनाईल–ॲलछ नीन् ... Phenylalanine 
 ल्यसूीन् ... Leucine 
 आइसो–ल्यसूीन् ... Isoleucine 
 हिऑनीन् ... Threonine 
 हमहथऑनीन् ... Methionine 
 व्िॅलीन् ... Valine 
 आर्थजनीन् ... Arginine 
अनावश्यक नत्रार्मले 

 ग्लायसीन् ... Glycine 
 ॲलछ नीन् ... Alanine 
 सेरीन् ... Serine 
 नॉरछ ल्यसूीन् ... Norleucine 
 ॲस्परॅहटक ॲहसड ... Asparatic Acid 
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 ग्ल्यटॅूहमक ॲहसड ... Glutamic Acid 
 िायड्रॉक्क्सग्ल्यटॅूहमक ॲहसड ... Hydroxyglutamic Acid 
 प्रॉलीन् ... Proline 
 हसट्र्यलूीन् ... Citrulline 
 टायरोसीन् ... Tyrosine 
 हसस्टीन ... Cystine 
 

(अर्थजनीनिी हनर्थमिी प्राहिमात्र करू शकिाि. परंिु हनर्थमिीिी र्िी स्वाभाहवक वाढीिी र्रज 
भार्हवण्याइिकी जलद नसिे.) 

 
आवश्यक र्िल्या जािाऱ्या नत्राम्लािंा आिारािून पुरवठा करिे भार् आिे. आवश्यक या सदराि 

र्िना िंालेल्या नत्राम्लापंैकी आठि नत्राम्ले मानवी शरीरािील नत्र-समिोल (Nitrogen-Balance) 
राखण्यास आवश्यक आिेि. नत्र-समिोल यािा अथग, आिारािून घेिल्या जािाऱ्या नत्रवायिेू प्रमाि 
साधारििुः उत्सर्ािून बािेर टाकल्या जािाऱ्या नत्रवायुएवढे असिे. हिक्स्टडीन आहि अर्थजनीन या दोन 
नत्राम्लािंा प्रौढ मािसाना हकिी उपयोर् िोिो याबद्दल शका आिे. पि इिर प्राहिमात्रापं्रमािे लिान 
मुलाचं्या वाढीसाठी यािंी र्रज आिे. वाढीसाठी आहि जीवनसाित्य हटकहवण्यासाठी नत्राम्लािें दैनंहदन 
प्रमाि हकिी लार्िे यासंबंधी अजून संशोधन िालू आिे. या संशोधनािी मदि, आिारािील प्रहथनािें 
अिूक प्रमाि ठरहवण्यास फार मदि िोईल. 
 
प्रणथनाांची गुिवत्ता व वगीकरि 
 

नैसर्थर्क अन्नपदाथािील प्रहथनामंध्ये, वर हनदेहशलेल्या बावीस नत्राम्लाचं्या संख्येि आहि प्रमािाि 
बराि फरक आढळिो. 
 
श्रेष्ठ गुिवत्तचेे लकवा पूिण प्रणथन 
 

ज्या प्रहथनािून, स्वाभाहवक वाढीसाठी आहि जीवनसाित्य हटकहवण्यासाठी लार्िाऱ्या सवग 
आवश्यक नत्राम्लािंा पुरेशा प्रमािाि पुरवठा केला जािो त्याना पूिग प्रहथने झकवा उत्कृष्ट दजािी प्रहथने 
म्िििाि. अशी प्रहथने अंड्याच्या बलकािील ओव्िोक्व्िलॅटीन (Ovovitaline) आहि दुधािील 
लॅक्टाल्ब्यहूमन (Lactalbumin) िी िोि; असे लिान उंदरावर केलेल्या प्रयोर्ाने हसद्ध िंाले आिे. परंिु 
सवगसाधारिपिे दूध, अंडी, िीज, मासं व मच्छी या सवगि प्राहिज प्रहथनािंा समावशे या र्टाि िोिो. 
सोयाबीन या वनस्पिीजन्य प्रहथनािा समावशे याि सदराि कहरिाि. हजलेटीन (ज्यापासून जेली ियार 
कहरिाि िो पदाथग) िे प्रहथन जरी प्राण्याचं्या संयोर्ी पेशीजालापासून ियार िंाले असले िरी त्यािी र्िना 
अपूिग झकवा हनकृष्ट दजाच्या प्रहथनाि करिाि. कारि बऱ्यािशा आवश्यक नत्राम्लािंा त्याि अभाव असिो. 
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अांशतः अपूिण प्रणथने 
 

जी प्रहथने जीवनसाित्य हटकव ू शकिाि पि प्राहिमात्रािी जोमाने वाढ करण्यास असमथग 
असिाि, त्यानंा अंशिुः अपूिग प्रहथने झकवा मध्यम दजािी प्रहथने म्िििाि. याि सवग प्रकारच्या डाळी, 
वाल, वाटािे, भईुमूर्, र्िू, िादूंळ, सुकी फळे यािंा समावशे िोिो. यामुळे वर हनदेहशलेल्या अन्नपदाथथांचिा 
आिाराि आलटूनपालटून उपयोर् केल्यास एकूि िारं्ल्या दजािी प्रहथने हमळिे शक्य आिे. 
 
अपूिण लकवा णनकृष्ट दजाची प्रणथने 
 

या र्टािील प्रहथनामुळे वाढ िर िोिि नािी पि जीवनसाित्यसुद्धा हटकि नािी. यामध्ये एखाद 
दुसरेि आवश्यक नत्राम्ल असिे. आहि िेसुद्धा अत्यंि असमिोल प्रमािाि आढळिे. मक्यािील िंीन 
(Zein) आहि प्राहिजन्य हजलेटीनिा याि समावशे िोिो. 
 
प्रणथनाांचे जैणवक मूल्य (Biological Value of Proteins) 
 

ज्या प्रहथनाि आवश्यक नत्राम्ले जास्ि प्रमािाि असिील हििकी त्या प्रहथनािी जैहवक मूल्ये 
अहधक, असे मानले जािे. अंड्यािे जैहवक मूल्य १०० धरण्याि आले आिे. इिर सवग प्रहथनािंी जैहवक 
मूल्ये अंड्याशी िुलना करून ठरहविाि. सवग प्राहिज प्रहथनािंी जैहवक मूल्ये अहधक असिाि. 

 
एखादे प्रहथन पिनीय आिे की नािी िे त्याच्या जैहवक मूल्यावर ठरि नसून, त्या प्रहथनािील 

िंिुमय झकवा काहष्टरािे प्रमाि, हशजहवण्यािी पद्धि व त्याच्या प्रहथनावर िोिारा पहरिाम आहि मानवाच्या 
आिड्याला हवहशष्ट प्रकारिे अन्न पिहवण्यािी असलेली सवय, या र्ोष्टीवर अवलंबून आिे. 
 
प्रणथनाचे पचन आणि चयापचयन णक्रया 
 

अन्नािे साध्या व हवद्राव्य क्स्थिीि रूपािंर करिे, िे पिनहक्रयेिे कायग आिे. ियापियनहक्रयेि या 
रूपािंहरि अन्नािे शरीरबाधंिीसाठी अहभशोषि िोिे आहि नको असलेल्या पदाथथांचिा उत्सर्ग िोिो. 

 
प्रहथनाच्या पिनाला जठरामध्ये सुरुवाि िोिे. िोंडािील लाळेिा पहरिाम प्रहथनाच्या अिूवर िोि 

नािी. प्रहथनािा अिु कोलॉयड ल (Colloidal) स्वरूपािा असल्यामुळे श्लेष्ट्मल आवरिािून िो सिज जाि 
नािी. यासाठी या अिूिे रूपािंर साध्या हवद्राव्य अवस्थेि िोिे आवश्यक असिे. िे कायग जठर, स्वादुझपड 
आहि आिड्यािील पािक रस कहरिाि. िे रस पेप्सीन, हरप्सीन, इहरप्सीन आहि रेनीन िे िोि. या पािक 
रसाचं्या हक्रयेमुळे प्रहथनािें रूपािंर नत्राम्लाि (ॲहमनोॲहसड स) घडिे. 

 
जठराि पेप्सीन व रेनीन िे पािक रस आिेि. रेनीनच्या हक्रयेमुळे दुधािे दिी बनिे. परंिु रेनीन 

फक्ि लिान मुलाचं्या जठरािि असिे. मोठ्या मािसाचं्या जठराि िायड्रोक्लोहरक आम्ल असिे. कारि 
पेप्सीनिी हक्रया आम्ल माध्यमािि पहरिामकारक िोिे. िायड्रोक्लोहरक आम्लाच्या अभावी पेप्सीनिी 
प्रहथनावर हक्रया िोि नािी. याि कारिास्िव, ज्यािंी पिनशक्िी िीि िंालेली आिे त्यानंा जेविाना 
ॲहसड-पेप्सीन (Acid-pepsin) हमश्रि घ्यावयासं सारं्िाि. 



 

अनुक्रमणिका 

जठर, स्वादुझपड व आिड्यािील पािकरसाचं्या हक्रयेमुळे प्रहथनािें रूपािंर नत्राम्लाि िंाल्यावर 
िी रक्िप्रवािाि हमसळिाि व मर् ियापियनहक्रयेस सुरुवाि िोिे. 

 
रक्िाि हमसळलेली नत्राम्ले पेशीजालाकंडून शोषली जािाि. त्यािील कािी भार् हवहशष्ट 

प्रकारच्या पेशी व पेशीजालाच्या हनर्थमिीसाठी जािो. वाढत्या वयाि व र्भारपि आहि बाळंिपिाि या 
अवस्थेला फारि मित्त्व आिे. 

 
पेशीप्रहथनावं्यहिहरक्ि दुसऱ्या कािी मित्त्वाच्या पदाथग हनर्थमिीसाठी नत्राम्लािा हवहनयोर् िोिो. 

रक्िविगक (Haemoglobin), हफब्रीनोजेन व सीरम (रक्िरस) िे रक्िािील िीन पदाथग यापासूनि ियार 
िोिाि. याहशवाय इन्सुलीन (Insulin) आहि प्रोलॅक्टीन (Prolactin) िे दोन अंिुःसर्ग (Hormones) 
प्रहथनापासूनि ियार िोिाि. हिस्टामीनसारखे रासायहनक हनयंत्रक पदाथग आहि पेप्सीन व हरप्सीनसारखे 
पािक रस प्रहथनेि हनमाि कहरिाि. 

 
वरील सवग पदाथथांचच्या हनर्थमिीसाठी नत्राम्लािंा हवहनयोर् िंाल्यावरसुद्धा कािी नत्राम्ले हशल्लक 

राििाि. या उवगहरि नत्राम्लािंील नत्र वरे्ळा काढला जािो व लघवीवाटे युहरआच्या स्वरूपाि त्यािा 
उत्सर्ग िोिो. घामाच्यावाटेसुद्धा कािी नत्र बािेर टाकला जािो. हशल्लक राहिलेल्या नत्रहवरहिि पदाथथांचिे 
रूपािंर डेक्स्रोजमध्ये (Dextrose) िोिे आहि याच्या ज्वलनामुळे उष्ट्िाकं हमळिाि. १ गॅ्रम प्रहथनापासून 
४ उष्ट्िाकं उष्ट्ििा हमळिे. 

 
शरीरािील पेशीजालाि ियापियनहक्रयेिे बदल अखंड घडि असिाि. या बदलानंा आपि 

‘शरीरािी िंीज िोिे’ असे म्िििो. वास्िहवक शरीरपेशी या कािी क्स्थर रासायहनक हमश्रिे नािीि की 
एकदा हनमाि िंाल्यावर त्याि क्स्थरावस्थेि त्या राििील. आधुहनक संशोधनाने िे हसद्ध िंाले आिे की, 
सवग पेशीजाल र्हिमान समिोल राखण्यािे कायग कहरिे. यािा अथग, पेशीजालािील कािी भार्ािा ऱ्िास 
िोिो व त्यािी भरपाई अन्नािील व शरीरािील िालू साठ्यापासून केली जािे. अशा िऱ्िेने पेशीजालाि 
एकूि घटक िेि राििाि. ियापियनहक्रयेि िोिाऱ्या रासायहनक प्रहक्रयाचं्या स्वरूपावरून, प्रहथनयुक्ि 
अने्न ज्वलनमूल्ये पुरहवण्याच्या दृष्टीने फारशी उपयुक्ि नािीि असे हदसिे. हशवाय (प्रकरि २ मध्ये केलेल्या 
हवविेनानुसार) प्रहथनयुक्ि आिारसेवनानंिर ‘अन्नािी हवहशष्ट र्हिमान हक्रया’ (Specific Dynamic 
Action of Food) वाढिे व त्यासाठी अहधक उष्ट्िाकं खिी पडिाि. म्ििून रोजच्या व्यविाराि प्रहथनाचं्या 
प्रत्यि र्रजेपेिा थोडा जास्ि पुरवठा करिाऱ्या अन्नपदाथथांचिी हनवड करावी म्ििजे आवश्यक त्या 
नत्राम्लािंा भरपूर पुरवठा िोऊन, नत्रािा उत्सर्ग िोऊन, थोडासा भार् उष्ट्िाकं पुरहवण्यासाठी हशल्लक 
रािील. घर बाधंिीसाठी वापरण्याि आलेल्या लाकडाचं्या उरलेल्या फळकुया आपि जळिासाठी 
वापरिो, िसाि प्रकार िोईल. 

 
शरीरातील प्रणथनाांची काये 
 

(१) प्रहथने िी सवगसािी परमेर्श्राप्रमािे शरीरािील प्रत्येक पेशीि असिाि. म्ििून कोित्यािी 
नवीन पेशीजालािी हनर्थमिी करिे िे प्रहथनािे मुख्य कायग आिे. शरीरपेशींना आवश्यक असिाऱ्या 
नत्रवायिूा पुरवठा करिारे प्रहथन िे एकमेव अन्न आिे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

नवीन पेशीजाल मुख्यिुः पुढील िीन अवस्थाि ियार िोि असिाि.— (१) वाढिे वय झकवा 
बालपि, (२) र्भारपि, (३) बाळंिपि. याहशवाय ियरोर् जडलेल्या प्रौढ मािसाि नवीन जोम हनमाि 
करण्यासाठी व व्यायामपटु मािसाला, नवीन पेशीजालाच्या हनर्थमिीिी आवश्यकिा असिे. 

 
(२) प्रहथनािें दुसरे कायग म्ििजे आधीि ियार िंालेल्या पेशीजालािें साित्य हटकहविे. प्रहथन िे 

पेशीजालाि िालिाऱ्या जीवनप्रहक्रयेसाठी लार्िे. अशा िऱ्िेने पेशीजालािंी हनर्ा राखण्यासाठी व िंीज 
भरून काढण्यासाठी लार्िारे प्रहथनािें प्रमाि कािी थोडे थोडके नसिे. 

 
(३) प्रहथनािें हिसरे कायग म्ििजे कािी वळेा उष्ट्िाकंािंा पुरवठा करिे. आिाराि कबोदके व 

िरबीिी कमिरिा असल्यास प्रहथनािें ज्वलन िोऊन कायगशक्िी हमळिे. 
 
(४) याहशवाय, शरीरािील प्रहक्रयािें हनयंत्रक म्ििून प्रहथने फार मित्त्वािे कायग बजाविाि. 

हनरहनराळया पेशी व त्याभोविी असिारे द्राव, याचं्याि जी हनत्य पाण्यािी देवािघेवाि िालिे त्यावर 
प्रहथने अहिशय कायगिम हनयंत्रि ठेविाि. आहि अशा िऱ्िेने सबधं शरीराि पाण्यािा समिोलपिा 
राखिाि. आिाराि प्रहथनािंी कमिरिा दीघग काळ राहिल्यास रक्िािील रक्िरसामध्ये असलेले प्रहथनािें 
प्रमाि नेिमीपेिा फार कमी िोिे व पेशीजालाि अहधक पािी शोषले जावनू अवयवानंा सूज येिे. िी अवस्था 
उपासमारीि आढळिे. प्रहथनािें हनयंत्रिािे दुसरे कायग म्ििजे शरीरािील आम्ल-अल्क प्रहिहक्रया कायम 
राखिे. शरीरािील रक्ि व पेशीजालािी प्रहिहक्रया उदासीन झकवा झकहित् अल्कधमीय राखली जािे. 
प्रहथने िे कायग करू शकिाि. कारि प्रहथनाचं्या अिूि NH2 ॲहमनो िा र्ट अल्कधमीय आिे व COOH िा 
र्ट आम्लधमीय आिे. म्ििजे सभोविालिे माध्यम अल्क िंाल्यास िी आम्लधमीय पदाथग म्ििून काम 
करिाि व माध्यम आम्ल िंाल्यास अल्कधमीय पदाथासारखी वार्िाि. 

 
(५) वरील प्रमुख कायाव्यहिहरक्ि कािी प्रहकण्व े व कािी अंिुःसर्ग (Hormones) याचं्या 

हनर्थमिीसाठी प्रहथने आवश्यक आिेि. शरीरािील प्रहिकारशक्िी ज्याि साठहवलेली असिे असे हवरोध–
झपड (Anti-bodies) ियार करण्याकहरिा प्रहथने आवश्यक आिेि. कािी नत्राम्ले िी कािी जीवनसत्त्वािंी 
पूवग-पदाथग म्ििून काम कहरिाि. उदा. हरप्टोफेन (Tryptophane) या नत्राम्लापासून ‘नायासीन’ िे ‘ब’ 
र्टािील जीवनसत्त्व ियार िोिे. 

 
म्ििून शरीरािील जीवनसाित्य हटकहवण्यास व आरोग्य राखण्यास आिारािून प्रहथनािंा योग्य 

प्रमािाि पुरवठा करिे अपहरिायग आिे िे हसद्ध िोईल. 
 

प्रणथनाांच्या कमतरतेचे पणरिाम 
 

सामान्यिुः उष्ट्िाकंाचं्या कमिरिेबरोबरि प्रहथनािंी कमिरिािी आढळिे. यामुळे वजन घटिे, 
त्विेखाली असलेला िरबीिा थर नष्ट िोिो, स्नायु कमजोर िोिाि. त्विेच्या रंर्ाि फरक पडिो, रक्िदाब 
कमी िोिो. हृदयाच्या आकंुिनािी र्िी मंदाविे व पयायाने नाडीिी र्िीपि मंदाविे. अशक्िपिा फार 
येिो व अंर्ावर सूज येिे. मूल ियापियन र्हि कमी िोिे. रक्िािील रक्िरसािी हवशषेिुः त्यािंील 
अल्ब्यमूीन घटकािी पािळी कमी िोिे व रक्िािे प्रमाि कमी िोिे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

या सवगसाधारि लििाखंेरीज प्रहथनाचं्या कमिरिेशी हनर्डीि असलेला क्वाशऑेरकर 
(Kwashiorkor) नावािा एक हवकार आढळिो. िा हवकार प्रामुख्याने उष्ट्िकहटबंधािील हवभार्ाि अहधक 
आढळिो. या रोर्हनर्थमिीच्या मुळाशी अनेक आिारसत्त्वािंी कमिरिा असिे. पि प्रहथने व आवश्यक 
नत्राम्लाचं्या कमिरिेिा फार मोठा वाटा याि असिो. ‘क्वाशऑेरकर’ यािा अथग “लाल मुलर्ा” (Red 
boy) असा आिे. कारि याि त्विेिा रंर् बदलिो. केसािंा रंर् बदलिो. सूज येिे. यकृिाि िरबी साठिे. 
या अवस्थेि योग्य प्रकारच्या अन्नािा पुरवठा न िंाल्यास मृत्य ूयेिो. िान्ह्या व लिान मुलाि ह्या हवकारािा 
प्रादुभाव अहधक आिे. प्राहिज प्रहथने व जैहवक मूल्ये िारं्ली असलेली वनस्पिी प्रहथने ज्याचं्या आिाराि 
नािीि अशा लोकानंा िा हवकार जडिो. हमहथओनीन (Methionine) या नत्राम्लािा अभाव असिो. पि 
प्राहिज व जैहवक मूल्ये िारं्ली असलेल्या इिर प्रहथनािंा आिाराि समावशे केल्यास रोर् बरा िोिो. 
 
प्रणथनाांची णकमान गरज आणि योग्य प्रमाि 
 

दैनंहदन लार्िाऱ्या प्रहथनाचं्या प्रमािािा हविार करिाना प्रहथनािी रु्िवत्ता लिाि घेिे आवश्यक 
आिे. आिारशास्त्रज्ञानी प्रहथनािे पुढील प्रमाि सुिहवले आिे : आिाराि १० िे १५ टके्क उष्ट्िाकं 
प्रहथनापासून हमळाविे झकवा १ हकलोगॅ्रम शरीरवजनाला १ गॅ्रम प्रहथन असाव.े वाढिे वय, कौमायावस्था व 
र्भारपि याि िे प्रमाि अहधक म्ििजे १ हकलोगॅ्रम शरीरवजनाला १·५ गॅ्रम असाव.े बाळंिपिाि १ 
हकलोगॅ्रम शरीरवजनाला २ गॅ्रम्स् असाव.े 

 
या प्रमािािील एक-िृिीयाशं प्रहथने प्राहिज प्रहथने असावी. म्ििजे केवळ शाकािारी मािसाच्या 

आिाराि हकमान आठ औंस दूध असलेि पाहिजे. भारिीयाचं्या आिाराि, प्रहथनािें प्रमाि फारसे जरी 
कमी नसले िरी, जैहवक मूल्ये अहधक असलेल्या प्रहथनािंी िी्र कमिरिा आढळिे. 

 
उष्ट्ििेमुळे प्रहथने र्ोठिाि व आकसिाि. म्ििून र्रम पाण्याि ठेवलेले अंडे घट्ट िोिे. कच्च्या 

प्रहथनापेंिा हशजहवलेल्या प्रहथनािें अहभशोषि िारं्ले िोिे. डाळीवर उष्ट्ििेिा पहरिाम िारं्ला िोिो. 
डाळीि हरप्सीन रोखिारे पदाथग असिाि. उष्ट्ििेमुळे िे पदाथग नष्ट िोऊन डाळीिील हरप्सीन मुक्ि िोिे व 
पिनाला मदि िोिे. 
 

 
आकृिी क्रमाकं ५ : पुरेशा आहि अपुऱ्या प्रहथनािें पहरिाम 

 
प्रहथनाचं्या दृष्टीने मित्त्वािी अने्न म्ििजे दूध, अंडी, मासं, मच्छी, कडधान्ये भईुमूर् व इिर 

िेलहबया, सुकी फळे व मुख्य अन्नधान्ये िोि. प्रहथनािंा शरीराि संिय िोि नसल्याने आिारािून त्यािा 
हनत्य पुरवठा िोिे आवश्यक आिे. 
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प्रकरि चौथे 
 
कबोदके 
 

अन्न, वस्त्र व हनवारा या मािसाच्या जीवनािील िीन प्राथहमक र्रजा आिेि. आहि या िीनिी 
र्ोष्टींमध्ये ‘कबोदक’ िा प्रमुख घटक आिे. मानवाला व इिर प्राहिमात्राला आवश्यक असिाऱ्या 
कायगशक्िीिा मुख्य पुरवठा कबोदकापासून िोिो. पिायला सुलभ व स्वस्ि अशी िी ज्वलनमूल्ये आिेि. 
जर्ािील सवग लोकाचं्या आिारािा ५० िे ७० टके्क भार् कबोदकाचं्या रूपाि असिो. आपल्या वस्त्रापंैकी 
मित्त्वािे िीन वस्त्रप्रकार–सुिी कापड, रेयॉन आहि हलनन िेिी कबोदकापासूनि बनलेले असिाि. 
घरबाधंिीसाठी व जळिासाठी लार्िारे लाकूड िे कबोदकापासून झकवा िज्जन्य पदाथापासून ियार िोिे. 
जीवनसाित्य हटकहवण्यामध्ये सवग दृष्टीनी मित्त्वाच्या असलेल्या ह्या अन्नसत्त्वािा अहधक अभ्यास िोिे 
आवश्यक आिे. 

 
वनस्पिी कबोदकाचं्या स्वरूपािि कायगशक्िी साठवनू ठेहविाि. वनस्पिीिी हिरवी पाने, 

सूयगप्रकाशाच्या साहन्नध्याि कबगवायु व जहमनीवरील पाण्यापासून साखर व हपष्ट पदाथग ियार करिाि. आहि 
या पदाथथांचच्या सेवनाने प्राहिमात्राला कायगशक्िी व उष्ट्ििेिा पुरवठा िोिो. (आकृिी क्र. ६). 
 
रासायणनक स्वरूप 
 

काबगन, िायड्रोजन व प्रािवायु िे कबोदकािे िीन रासायहनक घटक आिेि. यािील िायड्रोजनिे 
व प्रािवायूिे एकमेकाशी प्रमाि नेिमी दोनाला-एक म्ििजे H2O असे असिे. पाण्याि िेि प्रमाि आढळिे. 
म्ििून या सत्त्वाला ‘Hydrated Carbon’ झकवा कबोदक (कबग + उदक) असे नामाहभधान प्राप्ि िंाले 
आिे. यािे रासायहनक सूत्र Cx (H2O) y असे माडंिाि. यािील x व y िे दोनापासून िजारो आकड्यापंयंि 
असू शकिाि. हनरहनराळया कबोदकाचं्या स्वरूपाि, कायाि व रु्िधमाि हकिीिी भेद आढळला िरी 
वरील सूत्र सवाना लार्ू आिे. 
 
रासायहनक रु्िधमावरून कबोदकािें दोन र्ट पडिाि. 
 
(१) णवद्राव्य कबोदके. याि दोन उपर्ट आिेि :— 
 

(अ) एकशकण रा (Mono-Saccharides) िी साखर एका अिुपासूनि बनलेली असिे. िा अिु 
अहिलिान व साधा असिो. शरीराि यािे पिन िोण्यािी आवश्यकिा नसिे. आिड्यािून रक्ि प्रवािाि 
ह्यािे िटकन अहभशोषि िोिे. अशा साखरेिे िीन प्रकार प्रत्यि अन्नपदाथाि आढळिाि. आहि अन्न 
कबोदकाचं्या पिनहक्रयेििी िे ियार िोिाि. िे प्रकार म्ििजे ग्लुकोज (Glucose), फु्रक्टोज (Fructose) 
व र्लॅॅक्टोज (Galactose) िोि. 

 
ग्लुकोज–भाजीपाल्याि व फळाि हवपुल प्रमािाि आढळिे. सवग कबोदकािें अंहिम रूपािंर ह्याि 

प्रकाराि िोिे. मानवाला लार्िारी अधी कायगशक्िी ग्लुकोजच्या ज्वलनामुळे हमळिे. अपक्व कादें व बटाटे 
याि िे ग्लुकोज आढळिे. द्रािाच्या वजनािा २० टके्क भार्िी ग्लुकोजिा असिो. 
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आकृिी क्रमाकं ६ 

वनस्पहिजीवनािंील कबोदकािी ग्रििहक्रया 
 
फलशकण रा— 
 

फु्रक्टोज— पुष्ट्कळशा भाज्याि व फळाि ग्लुकोजसमवेि आढळिे. मधािी वैहशष्ट्यपूिग र्ोड िव 
या साखरेमुळेि असिे. 

 
गॅलॅक्टोज— िी साखर हनसर्ाि मुक्ि स्वरूपाि आढळि नािी. पि दुग्धशकग रेच्या पिनापासून 

िी साखर ियार िोिे. वैद्यकीय-शास्त्राि यकृिािी कायगिमिा अजमाहवण्यासाठी हििा उपयोर् कहरिाि. 
 
(ब) णि-शकण रा (Discacharides) िी साखर दोन अिूिंी बनलेली असिे. पािक रसामुळे, 

पिननहलकेि हििे रूपािंर एकशकग रेि िोिे. याि प्रामुख्याने िीन प्रकारच्या स्वरूपािंा समावेश िोिो व 
प्रत्येक प्रकाराला आिारशास्त्राि वैहशष्ट्यपूिग स्थान आिे. 

 
स्युक्रोज (Sucrose)— उसािील आहि बीटरुटमधील साखर. िवीने सवाि र्ोड व स्वस्ि अशी 

िी साखर आिे. िी शुभ्र, दािेदार साखर, हपठी साखर झकवा हपवळी रु्ळी साखर या स्वरूपाि हमळिे. िी 
साखर हवपुल प्रमािाि खाल्ली जािे. या साखरेिा आिाराि अहिरेक िंाल्यास कािी दुष्ट्पहरिाम िोिाि. 
एकिर हिच्या सेवनाने भकू लौकर शमिे व इिर अन्नपदाथग खाण्यािी वासना उरि नािी. पिन-नहलकेच्या 
आिील आवरिावर यािा िाहनकारक पहरिाम िोिो. साखरेच्या स्फहटकीकरिाच्या प्राथहमक अवस्थेि 
र्ूळ ियार िोिो. याि उसािील आहि बीटरूटमधील कािी िार व जीवनसत्त्व ेअसिाि. काकवीि यािे 
प्रमाि सवाि अहधक आढळिे. शुद्ध स्वरूपािील साखरेि िार व जीवनसत्त्व ेयािंा संपूिग अभाव असिो. 
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माल्टोज (Maltose)— धान्याला मोड येण्याच्या हक्रयेि ‘डायस्टेज’ (Diastase) नावािा पािक-
रस ियार िोिो. या पािक रसािी हक्रया हपष्टपदाथथांचवर िंाल्यास िी साखर ियार िोिे. म्ििून हनसर्ाि 
मुक्ि स्वरूपाि िी आढळि नािी. शरीराि हििा हवहनयोर् सिजर्त्या िोिो. या साखरेिा उपयोर् िान्ह्या 
मुलाच्या, आजारी मािसाच्या आिाराि डेक्स्रीनबरोबर (Dextrin) करिाि. िी साखर इिर साखरापं्रमािे 
पिननहलकेि फसफसि नािी. 

 
लॅक्टोज–दुग्ध शकण रा (Lactose) िी वरील दोन शकग राचं्या मानाने कमी हवद्राव्य, कमी र्ोड व 

पिनाला अहधक वळे लार्िारी साखर आिे. सामान्यिुः आवश्यक असलेल्या प्रमािापेिा जास्ि घेिल्यास 
सवग साखरेिे पिन न िोिा कािी भार् िसाि हशल्लक रिािो. यामुळे अहिसार िोण्यािा संभव असिो. 
मोठ्या आिड्याि असलेल्या कािी उपयुक्ि सूक्ष्म जंिंूच्या वाढीिे िे उत्कृष्ट माध्यम आिे. म्ििून अशा 
जंिंूिी वाढ करण्याच्या दृष्टीने औषधाच्या स्वरूपाि कािी वळेा िी साखर देिाि. त्यािप्रमािे दुग्ध 
शकग रेमुळे कॅक्ल्शयमिे अहभशोषि व हवहनयोर् अहधक िारं्ला िोिो. ज्या लोकानंा दूध पिि नािी पि 
कॅक्ल्शयम घेिे आवश्यक असिे, अशा लोकानंा कॅक्ल्शयमच्या र्ोळयाबंरोबर िी साखर देिाि. 

 
(२) अणवद्राव्य कबोदके (Poly-Saccharides)–बहु शकण रा— िी अनेक अिूिंी बनलेली असिे. 

साखरेपेिा मोठ्या असलेल्या हपष्टपदाथाच्या अिूिि वनस्पिी कायगशक्िीिा क्स्थर व कायगिम साठा 
कहरिाि. हपष्ट, डेक्स्रीन आहि काहष्टरािा अिू साखरेच्या अिूपेिा शकेडोपटीनी मोठा असिो. म्ििून िा 
क्स्थर पि कमी हवद्राव्य असिो. सवगि वाढत्या वनस्पिीि भरपूर आद्रगिा असिे म्ििून अहवद्राव्यिा िी ह्या 
साठ्यािे वैहशष्ट्य आिे. मानवाला अन्नपदाथग म्ििून जर यािा उपयोर् व्िावयािा असेल िर, 
पिननहलकेिील पािकरसािंी हक्रया यावर िोिे आवश्यक आिे. हपष्ट पदाथग व डेक्स्रीन या सदराि 
येिाि. पि अधग-काहष्टर व काहष्टर (Hemi-Cellulose and Cellulose) जरी अन्नपदाथाि आढळले िरी 
शरीराि कोित्याि पािकरसािंी त्यावर हक्रया िोि नािी. म्ििजे हनसर्ग अहिहवद्राव्य व सिज 
फसफसिाऱ्या साखरेपासून मुळीि न पििाऱ्या काहष्टरासारख्या सवग प्रकारिी कबोदके ियार करिो. 

 
(१) णपष्टे (Starch)— धान्ये, भाज्या आहि इिर वनस्पिीि हवपुल प्रमािाि आढळिाि. 

वनस्पिीि हपष्ट पदाथग काहष्टराच्या आवरिाि बहंदस्ि आढळिाि. िे काहष्टरािे पेशीआवरि पिनीय नसिे. 
हपष्ट किािें अनेक वैहशष्ट्यपूिग थर व हनरहनराळया प्रकारच्या रिना आढळिाि. या माडंिीवरून 
सूक्ष्मदशगकाखाली बटाटा, र्िू, िवकील आहि मका यािील हपष्टे ओळखिा येिाि. 
 
णशजणवण्याचा व पचनाचा पणरिाम 
 

हपष्ट पदाथथांचिा योग्य हवहनयोर् िोण्यासाठी, अिूिे बािेरील आवरि फुटिे आवश्यक आिे. िी 
हक्रया दळिाना अर्र हशजहविाना घडिे. उष्ट्ििेच्या आहि आद्रगिेच्या सिाय्याने बािेरील काहष्टरावरि 
फुटिे व हपष्टाच्या किाि आद्रगिेिा हशरकाव िोिो. हपष्टकिाना पाण्यािे आकषगि असल्याने, िे खोलीच्या 
उष्ट्ििामानाला िळूिळू शोषनू घेिाि व कि फुर्िाि. उकळत्या पाण्याि हपष्टकि टाकल्यास िी हक्रया 
अहिजलद िोिे व म्ििून त्यािा र्ोळा बनिो. हपष्टकिाभंोविी असलेले काहष्टरािे आवरि फुटल्यावर 
पािकरसािी हक्रया यावर िोिे. कच्च्या हपष्टपदाथथांचिे पिन शरीराकडून फारि मयाहदि प्रमािाि िोिे. 
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लाळेिील टॅलीन (Ptyalin) या पािक रसािी हक्रया हपष्टकिावर िोिे. या पिनहक्रयेि हपष्टकि 
हवहवध अवस्थािूंन जािो. प्रथम यािे रूपािंर हवद्राव्य अवस्थेि िोिे. रूपािंर िोिाना िा िीन झकवा अहधक 
अवस्थािूंन जािो. नंिर डेक्स्रीन नावाच्या आंिरपदाथाि व शवेटी, माल्टोज या पूिग हवद्राव्य अवस्थेि 
त्यािे रूपािंर िोिे. डेक्स्रीन ियार िोिाऱ्या प्रत्येक अवस्थेि थोड्या थोड्या प्रमािाि माल्टोज साखर 
ियार िोिे. म्ििून नुसिी भाकरी, पोळी व बे्रड बराि वळे िावनू खाल्यास र्ोड लार्िे. हशजहवण्यािी 
हक्रया प्रदीघग काळ िालल्यास हपष्टकिािें रूपािंर डेक्स्रीनमध्ये आपोआपि िोिे. आद्रगिेच्या साहन्नध्याि 
हपष्टकि लवकर फुटिाि. 

 
ग्लायकोजेन (Glycogen) प्राणिज णपष्ट (Animal Starch)— ग्लायकोजेनच्या स्वरूपाि 

कबोदके यकृि व स्नायूंमध्ये अल्प प्रमािाि साठहवली जािाि. िे प्रमाि इिके थोडे असिे की, अर्दी 
िात्पुरिा ज्वलनािा साठा म्ििूनि शरीर यािा उपयोर् करू शकिे. अन्न मुळीि न खाल्ल्यास िोवीस 
िासािि िा साठा संपून जाईल. 

 
काणष्टर व अधणकाणष्टर— काहष्टर िे वनस्पिीिा सारं्ाडा आिे. लाकूड, देठे, आहि पानािा प्रमुख 

भार् काहष्टरािाि असिो. हबया व धान्यकिािें बािेरील आवरि यािेि बनलेले असिे. पेशीच्या या 
हछद्राक्न्वि िंिुमय आवरिाि पािी, हपष्ट, िार, आहि इिर पदाथग वनस्पिी साठहविाि. या िंिुमय 
पदाथािा अन्न म्ििून शरीराला फारि थोडा उपयोर् िोिो. अहिशय कोवळया पानािंा व देठािंा शरीराला 
थोडा उपयोर् िोिो. मानवी आिड्याि काहष्टरािे पिन करिाऱ्या कोठल्याि पािकरसािा स्त्राव िोि 
नािी. पि आिड्यािील स्नायूंच्या आकंुिन हक्रयेला आवश्यक असिाऱ्या पदाथथांचिा पुरवठा काहष्टराकडून 
िोिो. म्ििून जीिग बद्धकोििा असलेल्या मािसाना कोंड्यासकटिे अन्न अर्र पालेभाज्या जास्ि खाण्यास 
सारं्िाि. इसबर्ोलािा वापर याि कारिासाठी करिाि. अथाि सवग प्रकारच्या बद्धकोििेवर िा िोडर्ा 
लार्ू पडि नािी. उलट कािी वळेा कोंड्यािा दुष्ट्पहरिाम आढळिो. यािा उपयोर् आिड्यािील स्नायूंिी 
हशहथलिा नष्ट करण्यासाठीि िोिो. 

 
हनरहनराळया अन्नपदाथथांचि या िंिुमय काहष्टरािे प्रमाि साधारििुः पुढीलप्रमािे असिे :— 
 
भाज्या व ताजी फळे–दर १०० गॅ्रम्सला १ गॅ्रम. 
 
सुकी फळे–दर १०० गॅ्रम्सला १·५ गॅ्रम्स. 
 
कोंड्यासणहत धान्ये व बे्रड–दर ३० गॅ्रम्सला ५/१० गॅ्रम. 
 
समुद्रािील आर्ार-आमार िी वनस्पिी व जेली ियार करण्यास आवश्यक असलेले फळािील 

पेक्टीन (Pectin) काहष्टराच्या सदराि मोडिाि. 
 
वनस्पिीि कबोदकािें क्स्थत्यंिर एका प्रकारापासून दुसऱ्या प्रकाराि िोि असिे. उदािरिाथग.— 

केळे अपक्व अवस्थेि असिाना कबोदके हपष्ट स्वरूपाि असिाि. पि पक्व अवस्थेि िी साखरेच्या स्वरूपाि 
आढळिाि. म्ििून कचे्च केळे पिनाला जड व िवीला अर्ोड असिे. या उलट हिरव े वाटािे कोवळे 
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असिाना कबोदके साखरेच्या स्वरूपाि असिाि व मर् त्यािें रूपांिर हपष्ट पदाथाि िोिे. म्ििून कोवळे 
वाटािे र्ोड लार्िाि व हपकलेले वाटािे उग्र लार्िाि. 
 
कबोदकाांचा णवणनयोग 
 

हनसर्ाि आढळिाऱ्या या हवहवध प्रकारच्या कबोदकािें रूपािंर शरीराि ग्लुकोजमध्ये िोिे अवश्य 
आिे. प्रथम यकृिाि कबोदकािा साठा ग्लायकोजेनच्या (Glycogen) स्वरूपाि िोिो व मर् ज्या प्रमािाि 
शरीराला र्रज भासेल त्या प्रमािाि व त्या वरे्ाने या ग्लायकोजेनिे रूपािंर ग्लुकोजमध्ये िोिे. या 
यंत्रिेवर स्वादुझपडािून िोिाऱ्या इन्सुलीन (Insulin) स्त्रावािा िाबा असिो. जेविानंिर रक्िािील 
ग्लुकोजिे प्रमाि झकहित् वाढिे. सामान्यिुः रक्िािील ग्लुकोजिी पािळी दर १०० सी. सी. रक्िाला ८० 
िे १२० हमलीगॅ्रम एवढी सिि राििे. रक्िाि खेळिाऱ्या या ग्लुकोजिे शोषि स्नायु व इिर 
पेशीजालाकंडून िोिे व िेथे िे ग्लायकोजेनच्या रूपाि साठहवले जािे. स्नायिूील िा ग्लायकोजेन म्ििजे 
स्नायूंच्या कायगशक्िीला लार्िारा ज्वलनािा संरहिि (Reserved) साठाि िोय. िी एक अहिशय 
रु्ंिारु्िीिी रासायहनक हक्रया आिे व यासंबधंी हवपुल संशोधन िालू आिे. या हक्रयेला ‘ब’ र्टािील िीन 
जीवनसत्त्व ेआवश्यक असल्यािे आढळले आिे. स्नायकूडून िोिाऱ्या कायािी िुलना यंत्राकडून िोिाऱ्या 
कायाशी हनत्य केली जािे. पि या दोिोि एक मित्त्वािा फरक आिे. यंत्राकडून िोिाऱ्या कामासाठी 
उष्ट्ििेिा पुरवठा आवश्यक असिो. स्नायकूडून िोिाऱ्या कायाि उष्ट्ििा एक आंिरपदाथग म्ििून हनमाि 
िोिो व या उष्ट्ििेिा उपयोर् शरीरािे िपमान समिोल राखण्यासाठी केला जािो. 
 
काबोदकाांचे कायण 
 

आिाराच्या दृष्टीने कबोदके पुढील मित्त्वािी काये पार पाडिाि :— 
 
(१) कायगशक्िीला आवश्यक असिाऱ्या उष्ट्िाकंािंा स्वस्ि व भरपूर प्रमािाि पुरवठा कहरिाि. 

एकूि उष्ट्िाकंापंैकी ६५ िे ७० टके्क उष्ट्िाकं कबोदकापंासून हमळिाि. 
 
(२) शरीराि िरबीच्या स्वरूपाि यािंा साठा िोि असल्याने शरीराला बांधेसूदपिा येिो. 
 
(३) प्रहथनावंर यािी संरिक हक्रया िोिे. म्ििून प्रहथनािंा उपयोर् ज्वलनासाठी न िोिा, शरीर 

बाधंिीसाठी केला जािो. 
 
(४) काहष्टराच्या स्वरूपाि िी आिडी कायगिम ठेवण्यास मदि करिाि. 
 
(५) साखरेच्या स्वरूपाि अन्नाला रुहि आहि हवहवधिा आििाि. 

 
कबोदकाचे प्रमाि 
 

आपल्या आिाराि कबोदकािा अभाव सिसा आढळि नािी. दुष्ट्काळी पहरक्स्थिीिि िी र्ोष्ट शक्य 
असिे. कबोदकािा अहिरेक िेि आपल्या आिारािे वैहशष्ट्य आिे. या अहिरेकाने शरीराि िरबीिा साठा 
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वाढिो, आिड्याि िे पदाथग आंबून पोट फुर्िे व वाि धरिो. न पिलेल्या कबोदकाच्या आिड्याि र्ाठी 
िोऊन इिर अन्नाच्या अहभशोषिाि अडथळा हनमाि कहरिाि. दाि हबघडिाि, शरीर बेडौल िोिे व 
मधुमेिािा हवकार असल्यास बळाविो. 
 

कबोदकािे उत्कृष्ट प्रमाि असलेले अन्नपदाथग व रोजच्या आिारािील यािें उहिि प्रमाि :— 
 

धान्ये व कडधान्ये :– िादूंळ, र्िू, जोंधळा, बाजरी, नाििी, मका, डाळी. 
कां दमुळे– बटाटा, रिाळे, सुरि. 
साखर– रु्ळ. 
साबुदािा– िवकील. 

 
 सबांध णदवसाच्या आहारात उणचत प्रमाि 

(मोठ्या मािसाांसाठी–औांसामध्ये) 

 पुरुष  णस्त्रया 

अन्नधान्ये .. .. .. १४  ११ 
डाळी .. .. .. ३  ३ 
कंदमुळे .. .. .. ४  ४ 
रु्ळसाखर .. .. .. २  २ 
 २३  २० 
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प्रकरि पाचवे 
 
चरबी–स्स्नग्धे 
 

खोलीच्या िपमानाला द्राव असलेली हवहवध वनस्पिी-िेले व माशािे िेल आहि खोलीच्या 
िपमानाला घन असलेले लोिी, िूप, साय या दोिोंिा समावशे िरबी झकवा क्स्नग्धे या सदराि िोिो. 
क्स्नग्ध पदाथग वनस्पिी आहि प्राहिमात्राि हवपुल प्रमािाि आढळिाि. 

 
आिाराि हनत्य वापरल्या जािाऱ्या िेलाव्यहिहरक्ि, हनसर्ाि खहनज िेलािें इिर प्रकार 

आढळिाि. या दुसऱ्या प्रकाराि पेरोल आहि वरं्िासाठी वापरली जािारी िज्जन्य िेले व रॉकेल यािंा 
समावशे िोिो. या िेलाि कबगवायु आहि िायड्रोजन असिो; पि प्रािवायु नसिो. या उलट आिारािील 
िेलाि कबगवायु, िायड्रोजन आहि प्रािवायु असिो. 

 
आिारािील कािी पदाथथांचि क्स्नग्धे दृश्य स्वरूपाि असिाि. उदा.— लोिी, िूप, िेल इत्यादी; 

िर कािी पदाथथांचि िरबी असूनसुद्धा िी प्रच्छन्न रूपाि असिे. उदा.— दूध, अंडे, िीज, मासं व मच्छी, 
िेलहबया व कािी सुकी फळे. 
 
रासायणनक घटक 
 

िरबीि कबग फार मोठ्या प्रमािाि असिो आहि प्रािवायिेू प्रमाि कमी असिे. या कबाच्या जास्ि 
प्रमािामुळे िरबीच्या ज्वलनामुळे अहधक उष्ट्िाकं हमळिाि. िरबी व कबोदके याि प्रािवायु, कबगवायु, 
िायड्रोजन आहि ज्वलनमूल्ये यािें प्रमाि पुढीलप्रमािे असिे :— 
 
  कबग िायड्रोजन प्रािवायु दर गॅ्रमिी ज्वलनमूल्ये 
िरबी .. ७६·५ १२·० ११·५ ९ 
कबोदके .. ४४·४ ६·० ४९·५ ४ 
 

िरबीिील कबग, प्रािवायु व िायड्रोजन िी िीन मूल्ये क्ग्लसराईड स (Glycerides) झकवा 
क्स्नग्धाम्लािंी संयुरे् व क्ग्लसरॉल (Glycerol) या स्वरूपाि असिाि. 

 
क्स्नग्धाम्लाचं्या प्रकार आहि प्रमािानुसार िरबीिे रु्िधमग बदलिाि. िरबीिे भौहिक रु्िधमग 

मित्त्वािे असून त्यािंा आहि िरबीिे घटक व आिारसत्त्वािंा हनकटिा संबंध आिे. िरबी िी अहवद्राव्य 
असून पाण्यापेिा िलकी आिे. िी र्ोष्ट दुधावरिी धरिाऱ्या सायीच्या थरावरून सिज लिाि येिे. द्रावाि 
जी िरबी लिान थेंबाच्या रूपाि असिे व िी पिनाला अहधक सुलभ असिे. कारि या लिान थेंबाला 
पािक रस वेढून घेिाि व पिनहक्रयेला सुरुवाि िोिे. म्ििून दूध व अंड्यािील िरबी पिायला िलकी 
असिे. शरीराच्या उष्ट्ििामानाला जी िरबी हविळिे िी पिनाला सुलभ असिे. प्रत्येक िरबीिा एक 
हवहशष्ट हवलय-झबदू (Melting Point) असिो. िेले िी खोलीच्या उष्ट्ििामानाला द्राव क्स्थिीि असिाि. 
कारि त्यािंा हवलयाकं फारि कमी आिे. कािी िेले वािावरिािील उष्ट्ििामान थोडेसे कमी िंाल्यास 
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हथजिाि. यािे उदािरि म्ििजे केसानंा लावण्यासाठी वापरण्याि येिारी िेले, खोबरेल, आवळेल, माका 
इत्यादी. लोिी थोडीशी उष्ट्ििा हदल्यास हविळिे िर िुपाला व डालडा, पकाव इत्यादींना हविळण्यास 
आिखी थोडी उष्ट्ििा लार्िे. मासंापासून हमळिारी िरबी खोलीच्या उष्ट्ििामानाला नेिमी घनरूपाि 
असिे आहि इिर सवग िरबीपेिा यािा हवलयझबदू अहधक असिो. 
 
सांपृक्त व असांपृक्त स्स्नग्धार्मले 
 

िरबीिे द्रव झकवा घन स्वरूप क्स्नग्धाम्ले िायड्रोजनने हकिी संपकृ्ि िंालेली आिेि यावर 
अवलंबनू असिे. ज्या क्स्नग्धाम्लाकंडून अहधक िायड्रोजन शोषला जाि नािी त्यानंा संपृक्ि क्स्नग्धाम्ले 
म्िििाि व ज्या क्स्नग्धाम्लािंी िायड्रोजन शोषण्यािी शक्िी हशल्लक असिे, त्यानंा असंपकृ्ि क्स्नग्धाम्ले 
म्िििाि. 

 
संपकृ्ि क्स्नग्धाम्लानंी जी िरबी बनिे िी नेिमी घन स्वरूपाि असिे. िर द्रवरूप िरबीि असंपकृ्ि 

क्स्नग्धाम्ले असिाि. अशा या असंपृक्ि क्स्नग्धाम्लांि आिखी िायड्रोजन हमसळून िेलािे रूपािंर डालडा, 
पकाव अशा ‘िुपाि’ कहरिाि. 
 
चरबीची आहारातील आवश्यकता 
 

आिारािील एकूि उष्ट्िाकंाचं्या २० िे २५ टके्क उष्ट्िाकं िरबीपासून हमळाविे असे आिार-
शास्त्रज्ञािें मि आिे. अथाि जर्ािील सवग लोकाचं्या आिाराि िे प्रमाि कधीि आढळि नािी. हवशषेिुः 
आहशया खंडािील अनेक लोकाचं्या आिाराि ५ टक्क्यावंर िरबी आढळि नािी. 

 
आिाराि िरबीिा बिुहवध उपयोर् िोिो. कािी प्रकारिी िरबी शरीराला आवश्यक असिाऱ्या व 

िरबीि हवद्राव्य असलेल्या जीवनसत्त्वािी वािक म्ििून काम कहरिे. उदा.— लोिी व अंड्यािील हपवळा 
बलक! याि जीवनसत्त्व ‘अ’ हवशषे प्रमािाि आढळिे. माशाचं्या यकृिाि ग्लायकोजेनऐवजी िरबीिाि 
साठा केला जािो आहि म्ििून या यकृिापासून काढलेल्या िेलाि जीवनसत्त्व ‘अ’ आहि ‘ड’ भरपूर 
प्रमािाि आढळिाि. 

 
िरबीयुक्ि व क्स्नग्ध अन्नपदाथथांचमुळे पिनािा वरे् मंदाविो व अन्न बराि वळे पोटाि राििे व 

जेवल्यािे मानहसक समाधान लाभिे. याहशवाय क्स्नग्ध अन्नपदाथथांचना एक वैहशष्ट्यपूिग रुहि असिे आहि 
म्ििून जेवि िवदार िोिे. 

 
िरबी मंद उष्ट्ििावािक असल्यामुळे त्विेखाली िरबीिा बेिािा थर असल्यास थंडीच्या हदवसाि 

थंडी वाजि नािी. अहिस्थूल मािसाना यािा िोटा िोिो व उन्िाळयाि फार त्रास िोिो. 
 
आिाराि िरबीिा अभाव असल्यास प्रत्यि शरीरावर काय दुष्ट्पहरिाम िोिाि िे सारं्िे कठीि 

आिे; पि यासंबधंी प्राण्यावंर प्रयोर् करून कािी हनष्ट्कषग काढलेले आिेि. शरीरवाढीसाठी आहि 
जीवनसाित्य हटकहवण्यासाठी िीन क्स्नग्धाम्ले आवश्यक मानलेली आिेि. इिर क्स्नग्धाम्लापंासून िी िीन 
क्स्नग्धाम्ले शरीर ियार करू शकि नािी. म्ििून आिाराि यािंा समावशे असिे आवश्यक आिे. िी िीन 
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क्स्नग्धाम्ले म्ििजे प्राहिज िरबी (Arachidonic), लायनोहलक (Linoleic) व लायनोलेहनक (Linolenic) 
अम्ले िोि. यािंील शवेटिी दोन अम्ले प्रथम जवसापासून शोधलेली आिेि. आिा िी जवळजवळ 
आिारािील सवग िेलािंी, अंड्यािंी व लोण्यािी घटक असल्यािे आढळले आिे. या िीन क्स्नग्धाम्लािें 
हनहिि कायग काय आिे िे अजून नीट समजलेले नािी. पि मज्जापेशी व कािी गं्रथींिी िी आवश्यक घटक 
असावीि असे वाटिे. 
 
चरबीचे पचन व अणभशोषि 
 

िरबीिे अहभशोषि िोण्यापूवी िरबीवर हवशषे प्रकारिी पािक हक्रया िोिे आवश्यक आिे. कारि 
या पिनाने अंहिम पदाथग जलयुक्ि रक्ि व रसाि हमसळिाि. व िरबी िर त्याि अहवद्राव्य आिे. हपत्तरस व 
हपत्तरसािील िाराच्या हक्रयेमुळे आिड्याि सवग िरबी घुसली जािे. या िरबीच्या कािी भार्ावर 
पािकरसािंी (Enzymes) हक्रया िोऊन त्यािें क्ग्लसरॉल व क्स्नग्धाम्लाि हवघटन िोिे. जाठरगं्रथीिील 
लायपेज (मेदभजंक प्रहकण्व) या पािकरसामुळे िी हक्रया घडून येिे. यापेिा अहधक हक्रयाशील पािकरस 
म्ििजे लिान आिड्यािील स्वादुझपडरसािील ‘पँहक्रयाहटक लायपेज’ िोय. हपत्तरसािी हक्रया िंालेल्या 
िरबीिे हवघटन याि पािकरसामुळे िोिे. 

 
अशा या पािकरसािी हक्रया िंालेल्या िरबीिा कािी भार् सूक्ष्म रस वाहिन्यामंाफग ि प्रत्यि रसाि 

शोहषला जािो झकवा आिड्यािील केशवाहिन्यावंाटे प्रत्यि पोटगल (Portal) रक्िाि हमसळिो. 
 
िी हवघहटि िंालेली क्स्नग्धाम्ले व क्ग्लसरॉल परि एकत्र िोऊन उदाहसन िरबी ियार िोिे. 

अन्नािील हवहवध प्रकारच्या क्स्नग्धाम्लािें व शरीरािील साठहवलेल्या िरबीिे संकलन िोऊन, वरे्वरे्ळया 
पेशीजालासाठी अवश्य असलेली िरबी ियार िोिे. कािी िरबीिा फॉस्फेटबरोबर संयोर् िोऊन शरीराि 
फॉस्फोहलपीड स (Phospho-lipids) ियार िोिाि. 

 
सवगि प्रकारिी िरबी सारख्याि वरे्ाने झकवा सारख्याि प्रमािाि शोषली जाि नािी. शरीराच्या 

उष्ट्ििामानाला झकवा त्यापेिा कमी उष्ट्ििामानाला जी िरबी द्राव क्स्थिीि असिे हििे जवळजवळ संपूिग 
अहभपोषि िोिे. या दृष्टीने िेल, िूप व लोिी पिनाला अहधक सुलभ असिाि. 

 
शरीराि िरबीिा साठा प्रामुख्याने पुढील िीन भार्ाि िोिो :— स्नायमूधील संयोर्ी पेशीजाल, 

उदरपोकळी आहि त्विेखालील संयोर्ी पेशीजाल. याहशवाय दोन साधं्यािंील पदाथग क्स्नग्ध स्वरूपािे 
असिाि. त्यामुळे िालिाल करिाना साधं्यासाधं्यांि घषगि िोि नािी. 
 
णलपॉइ् स (Lipoids) 
 

भौहिक रु्िधमाि िरबीशी साधम्यग असलेला िा पदाथग आिे. क्लोरोफॉमग, इथर या द्रावाि जशी 
िरबी हवद्राव्य आिे िसेि हलपॉइड स पि हवद्राव्य आिेि. कािी हलपॉइड स िरबीसमविे आढळिाि आहि 
आिारशास्त्राच्या दृष्टीने िे पदाथग अहिशय मित्त्वािे आिेि. िरबीपेिा िे पदाथग अहधक हक्रयाशील आिेि. 
जीवनप्रहक्रयेि भार् घेण्यासाठी िरबीिे रूपािंर हलपॉइड समध्ये िोि असाव.े िे पदाथग सवग पेशीि 
आढळिाि. पि मेंदू, इिर मज्जापेशीजाल, यकृि व रक्िाि हवपुल प्रमािाि असिाि. ‘लेहसहथन’ 
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(Lecithin) िे जलहवद्राव्य िरबीजन्य हलहपड आिे. िरबीच्या ियापियनहक्रयेि िे अहि मित्त्वािे कायग 
पार पाडिे. लेहसहथन अिूिाि भार् असलेला ‘कोलीन’ (Choline) िा यकृिाि िोिारा िरबीिा संिय 
रोखण्यास आवश्यक असल्यािे आढळले आिे. फॉस्फोहलपीड स (Phospholipoids) फार मोठ्या प्रमािाि 
मेंदू, यकृि, हृदय, मूत्रझपड व फुफ्लफुसाि असिाि व थोड्या प्रमािाि सवग ऐक्च्छक स्नायिू असिाि. 
अंड्यािील बलकाि फॉस्फोहलपीड स हवपुल प्रमािाि हमळिाि. 

 
हलपीड सिा आिखी एक प्रकार म्ििजे क्लोरोफॉमग आहि इथरमध्ये हवद्राव्य असलेले मद्य 

‘स्टेरॉल’ (Sterol) िोय. या स्टेरॉलपैकी दोन फार मित्त्वािे स्टेरॉल्स म्ििजे ‘कोलोस्टेरॉल’ 
(Cholesterol) आहि ‘अरछगे्रस्टेरॉल’ (Ergesterol) िोि. कोलोस्टेरॉल िा शरीरािील सवगि भार्ाि 
आढळिो. पि हवशषेिुः मेंदू, मज्जापेशीजाल, ॲहड्रनलगं्रथी, यकृि व रक्िाि असिो. ियापियनहक्रयेिी 
र्रज भार्हवण्याइिक्या प्रमािाि शरीराि िा ियार िोिो. रक्िािील कोलोस्टेरॉलिा साठा िा 
आिारािील कोलोस्टेरॉलच्या प्रमािावर अवलंबनू नसिो. पि अहि िरबीयुक्ि आिारामुळे यािी 
रक्िािील पािळी वाढिे. रक्िािील हनत्याच्या वाजवी प्रमािापेिा जास्ि वाढल्यास िे मध्यमवयाि 
रक्िवाहिन्या कठीि िोण्यास कारिीभिू िोिे. मधुमेि व मूत्रझपडाच्या कािी हवकाराि िे प्रमाि अहधक 
िोिे. कोलोस्टेरॉलिा उत्सर्ग हपत्तावाटे िोिो. िी उत्सर्ािी यंत्रिा जर अपुरी पडली िर मूिखड्याि 
कोलेस्टेरॉल सापडिे. 

 
कोलेस्टेरॉलिा हनकटविी दुसरा पदाथग म्ििजे अरे्स्टेरॉल! िा वनस्पिीजन्य पदाथग आिे. िे 

दोन्िी पदाथग जीवनसत्त्व ‘ड’ िे पूवगपदाथग आिेि. या दोन्िी पदाथावर अहिनील हकरिाचं्या हदव्यािून 
हकरिोत्सर्ग केल्यास त्यािें रूपािंर ‘ड’ जीवनसत्त्वाि िोिे. 
 
चरबीयुक्त अन्न-पदाथण 
 

शुद्ध िरबी असलेले मुख्य म्ििजे लोिी आहि रोजच्या वापरािील िीळ, भईुमूर्, करडई आहि 
मोिरीिे िेल व इिर वनस्पिी िेले िोि. साय, िीज, बदाम, भईुमुर्ािे दािे यािं २० िे २५ टके्क िरबी 
असिे. िरबी जर दीघग काळ न वापरिा ठेवली िर हिला एक प्रकारिा वास येिो व िव पि बदलिे. िे 
बदल घडून येण्यास उष्ट्ििा, उजेड, आद्रगिा, िवा, प्रहकण्व े(Enzymes) जंिु व धािु िे जबाबदार आिेि. 

 
आपि ज्यावेळी िवीला अहिशय खमंर् आहि िमिमीि असे भजी, आळूच्या वड्या, डाळ, शवे 

इत्यादी पदाथग करिो, त्यावळेी िरबीिे उष्ट्ििामान साधारिुः १७५⁰ सेंटीगे्रड िे २००⁰ सेंटीगे्रडपयंि 
पोिोििे. अन्नपदाथािा या उष्ट्ि िरबीशी संपकग  िोिाि अन्नपदाथाच्या पिृभार्ावर असलेल्या पाण्यािी 
िात्काळ वाफ िोिे. िळिीसाठी शक्यिो शुद्ध स्वरूपािी िरबी वापरावी नािीिर त्यािील इिर पदाथामुळे 
िरबीिे हवघटन िोऊन िमत्काहरक वास व िव येिे. िळिाना िपमान जास्ि वाढल्यास िरबीिे 
िायड्रॉहलसीस (Hydrolysis) िोऊन क्ग्लसरॉल व मुक्ि क्स्नग्धाम्ले ियार िोिाि. यानंिर 
क्ग्लसरॉलमधील आद्रगिा नष्ट िोऊन ॲक्रोहलन (Acrolein) नावािा उग्र दपग असलेला पदाथग ियार िोिो. 
फोडिी देिाना अर्र िळिाना िंाऱ्यािील िेलिुपािा थेंब प्रत्यि हवस्िवावर साडंल्यास जी घाि येिे िी या 
ॲक्रोहलन पदाथािीि िोय. जास्ि िपमानाला हवघहटि िोिारी िरबी आरोग्याला पोषक नसिे. म्ििून 
िळलेल्या रुिकर पदाथािा मोि शक्यिोवर टाळावा. 
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प्रकरि सहावे 
 
णनलरणद्रय मौले अथवा क्षार 
 

शरीर िे पेशी, पेशीजाल आहि अवयव यािें बनलेले आिे आहि िे िीनिी घटक हवहवध रासायहनक 
पदाथथांचिे बनलेले आिेि. म्ििजे रासायहनक मौले िीि मानवी शरीरािी बाधंिी करिारे मूलभिू घटक 
आिेि. मानवी शरीरािील रासायहनक घटक पुढीलप्रमािे आिेि :— 
 
मानवी देहाची रासायणनक मौले टके्क 
ऑक्क्सजन झकवा प्रािवायु .. .. .. ६५·० 
काबगन झकवा कबग .. .. .. १८·० 
िायड्रोजन .. .. .. १०·० 
नायरोजन झकवा नत्र .. .. .. ३·० 
कॅलछ हशयम (खट) .. .. .. १·५–२·२ 
फॉस्फरस (स्फुर) .. .. .. ०·८–१·२ 
पोटॅहशयम .. .. .. ०·३५ 
सल्फर (र्ंधक) .. .. .. ०·२५ 
क्लोरीन .. .. .. ०·१५ 
सोहडयम .. .. .. ०·१५ 
मगॅ्नेहशयम .. .. .. ०·०५ 
लोि .. .. .. ०·००४ 
मरेँ्नीज .. .. .. ०·००३ 
कॉपर (िाबंे) .. .. .. ०·०००१५ 
आयोहडन .. .. .. ०·००००४ 
कोबाल्ट .. .. .. सूक्ष्म प्रमािाि. 
फ्ललोहरन .. .. .. सूक्ष्म प्रमािाि. 
हसहलकॉन .. .. .. सूक्ष्म प्रमािाि. 
झिंक .. .. .. सूक्ष्म प्रमािाि. 
 

वरील िक्त्यावरून शरीराि प्रािवायूला फार मित्त्वािे स्थान आिे िे लिाि येईल. कारि 
आपल्या शरीरािे दोन-िृिीयाशं वजन पाण्यािे असिे. याबाबिीि सर्ळीि मािसे सारखीि ‘पािीदार’ 
असिाि. पाण्याच्या हनर्थमिीसाठी प्रािवाय ूआवश्यक आिेि. पि याहशवायसुद्धा शरीरािील जवळजवळ 
सवग संयुर्ािंा िो घटक आिे. िायड्रोजन िा शरीरािील सेंहद्रय पदाथथांचिा व पाण्यािा प्रमुख घटक आिे. 
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म्ििून शरीराि यािें एवढे प्रमाि असिे. शरीरािील पेशीजाल कबग व नत्रयुक्ि पदाथथांचपासून बनलेले 
असिाि. 

 
याव्यहिहरक्ि शरीराच्या स्वाभाहवक रिनेला आहि कायाला जी रासायहनक मौले आवश्यक आिेि 

त्यािंा ‘िार’ या सदराि समावशे िोिो. यानंा ‘हनझरहद्रय मौले’ असे संबोहधिाि. मानवी देिािे राखेि 
रूपािंर िंाल्यानंिर त्याि फक्ि िे हनझरहद्रय िारि हशल्लक राििाि. मनुष्ट्याच्या एकूि वजनापैकी ४ टके्क 
वजन या राखेिे असिे. आजहमिीला एकूि १४ िारािंी माहििी उपलब्ध आिे. त्यािंील अकरा िार 
शरीराला कमी अहधक प्रमािाि लार्िाि व िे फार मित्त्वािी काये पार पाडिाि. िार िार अत्यल्प 
प्रमािाि लार्िाि. म्ििून त्यानंा अत्यल्प प्रमािाि लार्िारी द्रव्ये (Trace Elements) म्िििाि. 
 
क्षाराांचे शरीरातील काये 
 

शरीरामध्ये िीन मित्त्वाच्या मार्थांचनी या िारािंा हवहनयोर् िोि असिो. 
 
(१) शरीराच्या िाठ पेशीजालािे घटक म्ििून िे िार काम कहरिाि. या घटकामुळे अक्स्थ व दाि 

याना िाठपिा येिो व सवगसाधारिपिे अक्स्थसंस्थेला स्थैयग हमळिे. मानवी शरीर िे लिावधी सूक्ष्म पेशींिे 
बनलेले आिे. िी प्रत्येक पेशी हजविं जीवनरसािी बनलेली आिे. या जीवनरसािे, कें द्र व पेशीरस असे 
दोन भार् आिेि. सवगि हजविं पेशींिी रिना वरीलप्रमािे जरी असली, िरीसुद्धा पेशीच्या हवहशष्ट 
कायानुसार हिच्या घटकाि फरक पडिो. सवग कॅक्ल्शयम िार अक्स्थपेशीिि बहंदस्ि करून ठेविे िे अक्स्थ 
हनमाि करिाऱ्या पेशींिे वैहशष्ट्य आिे. अक्स्थ ियार िोिाना कॅक्ल्शयम फॉस्फेटिे थर िाडावंर िढिाि. 
िा एक कठीि घन थर असिो. त्यामुळेि िाडाना िाठरपिा येिो. 

 
(२) शरीरािील मऊ पेशीजालािें घटक–पेशींिील कें द्रािे एक मित्त्वािे कायग म्ििजे पेशींिे 

पुनरुत्पादन करिे. या कें द्रािे अनुक्रमे दोन घटक असिाि : कें द्रप्रहथन–न्यकू्क्लओप्रोटीन 
(Nucleoprotein) आहि कें द्रवलय–क्रोमहॅटन (Chromatin). पहिल्यामध्ये स्फुर असिो व दुसऱ्याला 
लोििार असिो. िे दोन्िीिी घटक पेशीच्या जीवनाला आवश्यक आिेि. 

 
पेशीद्रावाि, पेशीच्या कायानुसार हवहशष्ट िार व पािी असिे. यािील कािी पेशींिा मज्जािंिंूशी 

संबधं असिो. कािींिा रक्िपेशींशी िर कािींिा स्नायूंशी व आिखी इिर कािी पेशींिा गं्रथी पेशीजालाशंी 
संबधं असिो. प्रत्येक पेशीच्या रासायहनक रिनेनुसार िी हवहशष्ट प्रकारिे कायग पार पाडीि असिे. याि 
प्रत्येक िारािे एक हवहशष्ट कायग असिे व िो िार ठराहवक प्रमािाि असिो. पेशींच्या जीवनाला धोका 
हनमाि न कहरिा या िारािंी अदलाबदल झकवा त्याचं्या प्रमािाि फरक करिे अशक्य आिे. 

 
(३) शरीरािील प्रवािी पदाथथांचिे घटक–िे प्रवािी पदाथग, जलयुक्ि असून त्याि िार हवरघळलेले 

असिाि. या हवद्राव्य िारािंी प्रवािी पदाथािील िी्रिा हवहशष्ट पािळीवर राखावी लार्िे. शरीराि िे 
घडवनू आिण्यािी यंत्रिा असिे. आिारािून अहधक प्रमािाि मीठ रे्ल्यास रक्िािील क्लोरीन व 
सोहडयमिी पािळी वाढिे. अशा वेळी िे घटक मूत्रझपडाकडे नेले जाऊन मूत्रावाटे िे शरीराबािेर टाकले 
जािाि. व रक्िािील या दोन घटकािंी पािळी कायम राखली जािे. याहशवाय शरीरािील हवहवध प्रवािी 
पदाथथांचच्या हवहशष्ट आल्कधमीय अर्र अम्लधमीय प्रहिहक्रया कायम राखाव्या लार्िाि. उदा. रक्िािे कायग 
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अव्यािि िालू रािण्यासाठी त्यािी प्रहिहक्रया झकहिि अल्कधमीय असावी लार्िे. अहिश्रमाच्या वळेी 
आम्लधमीय काबगन-डायऑक्साइडिे उत्पादन शरीराि जास्ि िोिे व यामुळे रक्िािील आम्लािे प्रमाि 
वाढिे. पि या हवद्राव्य िारामुळे िे वाढलेले प्रमाि शोषनू घेऊन रक्िािी मूळिी अल्कधमीय हक्रया कायम 
राखली जािे. 

 
शरीरािील कािी द्राव हनहिि अल्क अर्र आम्लधमीय असिाि. िायड्रोक्लोरीक ॲहसडच्या 

अक्स्ित्वामुळे जाठररस आम्लधमीय असिो. या उलट लिान आिड्यािील स्त्रावािी हक्रया अल्क असिे. 
यासाठी शरीराि अहिशय नाजूक यंत्रिा असिे. हृदयस्नायिेू स्पदंन, आहि मज्जािंिूिी प्रहिहिप्ि हक्रया या 
हवहशष्ट िारावर अवलंबनू आिे. हृदयस्नायिेू स्पदंन, िे शरीराबािेर काढल्यावरसुद्धा हवहशष्ट प्रमािाि 
सोहडयम, पोटॅहशयम आहि खट (कॅलछ हशयम) असलेल्या द्रावाि ठेहवल्यास, िालू ठेहविा येईल, अंिुःसर्ग 
(Hormones) हनमाि करिाऱ्या नहलकाहवरहिि गं्रथींच्या पेशी फारि वैहशष्ट्यपूिग असिाि. कंठगं्रथीिून 
(थायरॉईड गं्रथी) थॉयरॉक्क्सन नावाच्या अंिुःसर्ािी हनर्थमिी िोिे. यास आयोडीन िा िार आवश्यक आिे. 

 
शरीरािून रोज २५ िे ३० गॅ्रम्स िार झकवा एक औंस िार मूत्र, हवष्टा व घाम यावंाटे बािेर टाकले 

जािाि. आिारािून व पेयािून िा िोटा भरून काढिे अवश्य आिे. 
 
थोडक्याि म्ििजे आम्ल अर्र अल्क पदाथािे प्रमाि वाढू न देिा शरीरािी प्रहक्रया िटस्थ राखिे 

िेि िारािे मुख्य काम आिे. भारिाच्या सध्याच्या राजकीय नीिीशी िे फार जुळिारे आिे. हवहवध राजकीय 
र्ोटाचं्या दडपिाला बळी पडून भारि कदाहिि िटस्थिेिे हििावि धोरि सोडून देऊ शकेल; पि मानवी 
देिाला या िटस्थिेहशवाय दुसरा पयाय नािी. नािीिर मृत्य ूअटळ आिे. 

 
या शरीराच्या प्रहक्रयेवरून अन्नपदाथथांचिे आम्ल ियार करिारे, अल्क ियार करिारे व उदाहसन 

प्रहिहक्रया असिारे असे िीन र्ट पडिाि. आम्ल ियार करिाऱ्या अन्नपदाथथांचि प्रहथनािें प्रमाि जास्ि 
असिे. झकवा हपष्ट व प्रहथने जास्ि असलेले अन्नपदाथग यासाठी उपयोर्ी पडिाि. बिुिेक वनस्पिी–
अन्नािून अल्क पदाथग ियार िोिाि. 

 
आर्मल णनमाि 

करिारे अन्नपदाथण 
उदाणसन-प्रणतणक्रया 
असिारे अन्नपदाथण 

अल्क णनमाि करिारे 
अन्नपदाथण 

अंडी, मासं, मच्छी, कोंबडी, 
िृिधान्ये, भईूमूर्, अक्रोड. 

लोिी, साय, स्वयंपाकाि 
वापरण्याि येिारी क्स्नग्धे, साखर 
व साखरेिा पाक. 

बिुिेक सवग फळे, भाज्या, वाल, 
वाटािे, घेवडा, रिाळे, 
िेलहबया, दूध. 

 
सवग िाराचं्या कायािा साकल्याने आढावा घेिल्यानंिर एकेका िारािे शरीरािील कायग पाििेिी 

आवश्यक आिे. 
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कॅल  णशयम व फॉस्फरस 
 

शरीरािील एकूि िाराचं्या ७५ टके्क वजन या दोन िारामुंळे असिे. िे दोन्िी िार िाडाचं्या व 
दािाचं्या हनर्थमिीिे व त्यािें आरोग्य राखण्यािे काम हमळून करिाि. म्ििून या दोघािंा एकत्र हविार 
करिाि. 

 
शरीरािील बिुसंख्य खट (कॅलछ हशयम) व स्फुरािा (फॉस्फरस) साठा अक्स्थ व दािाि असला 

िरी त्यािें थोडेसे प्रमाि रक्िघटक व इिर शरीरद्रावासाठी आवश्यक असिे आहि शरीरािे सवगसाधारि 
आरोग्यि या दोन िारावर अवलंबनू असिे. शरीरािील एकूि कॅलछ हशयमच्या ९९ टके्क खट (कॅलछ हशयम) 
िार, कॅलहशयम–फॉस्फेटच्या स्वरूपाि अस्थीि व दािाि सापडिो. जेव्िा मूल जन्माला येिे िेव्िा त्यािी 
िाडे कूच्याच्या (कार्थटलेज) स्वरूपाि असिाि. पुढे त्यावंर कॅलहशयम–फॉस्फेटच्या लिान किािंा थर 
बसिो व मर् िी कठीि बनिाि. या हक्रयेला कॅक्ल्सहफकेशनिी हक्रया म्िििाि. या हक्रयेला कॅलछ हशयम, 
फॉस्फरस आहि ‘ड’ जीवनसत्त्वािी जरुरी असिे. याहशवाय यािंी हवशषे डोळयाि न भरण्याजोर्ी पि 
आवश्यक अशी इिर कामे आिेि. रक्ि र्ोठण्याच्या हक्रयेसाठी रक्िाि कॅलहशयम असिे आवश्यक आिे. 
याच्या अभावी स्नाय ूिटकन उद्दीहपि िोऊन आकड्या येिाि. अशा वळेी रक्िाि खट (कॅलछ हशयम) देऊन 
स्नायूंच्या आकड्या थाबंहविाि. 
 

 
आकृहि क्रमाकं ७ : कॅलछ हशयमिी कमिरिा व पुरेसे प्रमाि यािें 

उंदराचं्या सारं्ाड्यावर अनुक्रमे हदसून येिारे पहरिाम 
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फॉस्फरस िा शरीरािील प्रत्येक पेशीिा आवश्यक घटक आिे. पि हवशषेिुः मज्जापेशीिा मित्त्वािा 
घटक आिे. फॉस्फेट स िे स्नायचू्या कायाि फार मित्त्वािा भार् घेिाि. रक्िािील आम्ल व अल्क 
समिोलपिा राखण्यास यािंा फार उपयोर् िोिो. त्यािप्रमािे शरीराच्या एकंदर प्रहक्रयेि समिोलपिा 
राखण्याि फॉस्फरसिा फार उपयोर् िोिो. 
 
खट व स्फुर याांची गरज 
 

मोठ्या मािसाना दर हदवशी हकमान ०·६८ गॅ्रम खट हमळिे आवश्यक आिे. मुलाना दर हदवशी 
एक गॅ्रम व र्भारपि आहि बाळंिपि याि िे प्रमाि अनुक्रमे दीड व दोन गॅ्रम असाव.े स्फुरािे प्रमाि नेिमी 
खटाच्या दुप्पट असाव.े म्ििजे ०·६८ गॅ्रम कॅलहशयम असल्यास एक गॅ्रम िरी फॉस्फरस असावा. 
 
खट व स्फुर असलेले अन्नपदाथण 
 

दूध व दुधापासून ियार केलेल्या सवग पदाथथांचि खट (कॅलछ हशयम) िा िार भरपूर प्रमािाि असिो. 
हिरव्या पालेभाज्याि पि िा हवपुल प्रमािाि आढळिो. हवशषेिुः माठ, मेथी आहि शवेग्याच्या पाल्याि 
पुष्ट्कळ असिो. अथाि या हिरव्या पालेभाज्याि ऑक्िंॅहलक ॲहसडिे (Oxalic Acid) प्रमाि जास्ि 
असल्यास खटािा अहवद्राव्य िार ियार िोिो व मर् शरीराला या खटािा फार उपयोर् िोि नािी. म्ििून 
खटाच्या पुरवठ्यासाठी दुधािा समावशे आिाराि कटािाने करावा. 

 
अन्नपदाथथांचि स्फुर िा खटापेिा हवस्िृि प्रमािाि आढळिो. (Widely) distributed in Nuture). 

िा िृिधान्ये व डाळीि हवपुल प्रमािाि असिो. त्यािप्रमािे िेलहबया व बदाम, हपस्िे, अक्रोड याि असिो. 
पि िृिधान्ये, डाळी व िेलहबया यािील स्फुर फायटीनसमविे असिो, त्यामुळे ४० िे ६० टके्क फायटीन 
फॉस्फरसिा शरीराला उपयोर् िोि नािी. दुधाििी स्फुरािे प्रमाि कमी नसिे. प्राहिज अन्नापैकी कोंबडी, 
मासे व मासं याि पुष्ट्कळ प्रमाि असिे. 

 
हशजहवण्याच्या हक्रयेि िे दोन िार फारसे नष्ट िोि नािीि. अन्नािील पािी टाकून हदल्यासि नष्ट 

िोिाि. 
 
सोणडयम आणि क्लोरीन 
 

िे दोन्िी िार हमठाच्या स्वरूपाि एकत्रि आिारािून जािाि. शरीरािील प्रवािी पदाथाि िे िार 
हवहशष्ट प्रमािाि असिाि. िे िार मूत्र व घाम यावाटे शरीराबािेर टाकले जािाि. अत्यल्प प्रमािाि 
रक्िािून व अश्रू मधून बािेर टाकले जािाि. म्ििूनि र्ोड कारिामुळे आलेले अश्रूसुद्धा िवीला खारटि 
असिाि. 

 
अन्नपदाथािील ह्या दोन िाराचं्या प्रमािापेिा, स्वयंपाक करिाना व वरून घेिलेल्या हमठािे प्रमाि 

अहधक असिे. प्रत्येक मनुष्ट्याला दर हदवशी िार गॅ्रम्स मीठ लार्िे. उष्ट्ि प्रदेशाि घामावाटे हमठािा उत्सर्ग 
जास्ि िोिो. म्ििून उन्िाळयाि पाण्याि झकहिि मीठ टाकून प्याव.े आिाराि यािा अहिरेक िंाल्यास 
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मूत्रझपड. रक्िािील सोहडयम व क्लोरीन काढून घेऊन शरीराबािेर टाकिे. वनस्पिीपेिा प्राहिज पदाथाि 
यािे प्रमाि अहधक असिे. 
 
लोह 
 

शरीरािील एकूि िाराचं्या एक टक्का लोि असिे. शरीरािील बरेिसे लोि लाल रक्िपेशीिील 
हिमोग्लोबीन या रंर्ीि घटकाि असिे. या हिमोग्लोबीनवाटेि फुफ्लफुसािील प्रािवायु पेशीजालाकंडे नेला 
जािो. फुफ्लफुसाि प्रािवायु व हिमोग्लोबीन यािंा संयोर् िोिो व ऑक्क्स-हिमोग्लोबीन नावािा पदाथग ियार 
िोिो. िी प्रहक्रया उलट हदशनेेिी िोिे आहि पेशीजालाि परि प्रािवायु मुक्ि िोिो. पेशीजालाि ियार 
िंालेला CO2 परि फुफ्लफुसाकडे आिला जािो. 
 
[फुफ्लफुस-हिमोग्लोबीन + प्रािवायु O2 = ऑक्क्सहिमोग्लोबीन ⟶ O2 पेशीजाल O2 पेशीजाल–CO2 ⟶ 
फुफ्लफुस. 
 

हिमोग्लोबीनिी अपहरिायगिा काबगन-मोनॉक्साइडच्या शरीरावर िोिाऱ्या पहरिामाने हदसिे. 
शरीराि अहिसूक्ष्म प्रमािाि जरी काबगन-मोनॉक्साइड रे्ला िरी त्यािा हिमोग्लोबीनशी संयोर् िोऊन 
काळपट लाल रंर्ािे काबाक्क्सहिमोग्लोबीन (Carboxyhaemoglobin) ियार िोिे. यामुळे 
ऑक्क्सहिमोग्लोबीन ियार िोि नािी व पेशीजालानंा प्रािवायिूा पुरवठा न िंाल्याने मृत्य ूयेिो. 

 
शरीर लोिािा उपयोर् अहिशय काटकसरीने करिे. लोि जेव्िा हिमोग्लोबीनिा घटक बनिे िेव्िा 

िे वापरले पि जाि नािी झकवा नष्टिी िोि नािी. त्यािा साठा िोऊन परि त्यािा उपयोर् िोिो. 
हिमोग्लोबीनिी पुनहनर्थमिी यकृि झकवा िाडाचं्या मर्जाि िोि असावी. अहभशोषि न िंालेल्या लोिािे 
थोडेसे प्रमाि हवष्टेिून नािीसे िोिे. रक्िस्त्राव, अपघाि व माहसक पाळी यािून शरीरािील लोि जास्ि 
प्रमािाि नष्ट िोिे. 

 
मुलाना व पुरुषानंा, मुली व हस्त्रयाचं्यापेिा लोि कमी लार्िे. माहसक पाळीिून नष्ट िोिाऱ्या 

लोिािा पुरवठा नीट न िंाल्यास ॲहनहमया िोिो. 
 
णहमोग्लोबीनच्या णनर्ममतीवर होिारे पणरिाम 
 

अन्नपदाथािील लोि सेंहद्रय झकवा हनझरहद्रय संयुर्ाच्या स्वरूपाि असिे परंिु या स्वरूपावर लोिािे 
अहभशोषि अवलंबून आिे. पिननहलकेि पुष्ट्कळ वेळा लोिाच्या अहभशोषिाि अडथळे हनमाि िोिाि. 
हवशषेिुः िायडोक्लोहरक आम्ल पुरेशा प्रमािाि नसल्यास असा अडथळा उद भविो. याहशवाय शरीराला 
र्रज असेल िेवढेि लोि आिड्यािून शोहषले जािे व बाकीच्या लोिािा उत्सर्ग िोिो. अहभशोषिानंिर 
लोि यकृिाकडे नेले जावनू िेथे साठहवले जािे. या लोिािा हिमोग्लोबीनच्या हनर्थमिीसाठी उपयोर् केला 
जािो. पि यासाठी िाबं्यािे (Copper) सूक्ष्म प्रमाि असाविे लार्िे. िी घटना फार मित्त्वािी र्िली 
रे्ली आिे. कारि एका हनझरहद्रय िाराच्या हवहनयोर्ासाठी दुसऱ्या एका हनझरहद्रय िारािी आवश्यकिा 
आिे, िे प्रथम हसद्ध िंाले. प्रत्यि हिमोग्लोबीनच्या अिूि मात्र िाबंे नसिे. या हशवाय हिमोग्लोबीनच्या 
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संकलनासाठी पुरेशा प्रमािास प्रहथनािंी पि र्रज असिे. याहशवाय लोिाच्या अहभशोषिाला इिर 
आिारसत्त्वािंी, हवशषेिुः कािी जीवनसत्त्वािंी मदि िोिे. 
 
लोहाचे प्रमाि 
 

वाढत्या वयाि व मोठ्या मािसाना २० िे ३० हमहलगॅ्रम लोि प्रत्येक हदवशी आिारािून जािे 
आवश्यक आिे. िे प्रमाि प्रत्यि र्रजेपेिा थोडे जास्िि आिे. कारि सवगि अन्न-पदाथाि लोिािे िारं्ले 
प्रमाि नसिे. हशवाय कािी अन्नपदाथािील लोिािे पूिग अहभशोषि िोि नािी. िृिधान्ये, डाळी व 
मासंािील बरेिसे लोि शोहषले जािे. पि भाज्यािील लोि कमी प्रमािाि शोहषले जािे. पि सरसकट 
अन्नपदाथािून २० िे ३० हमहलगॅ्रम लोिािा समावशे दर हदवशी असल्यास, पुरेसे लोि शोहषले जाईल. 
 
आयोडीन (Iodine) 
 

या िाराच्या अभावी र्ॉयटर (Goiter) या नावािा हवकार िोिो. या हवकाराि कंठगं्रथीिी फाजील 
वाढ िोिे. िा रोर् इहििासपूवग कालापासून पहरहिि आिे. आपल्या देशाि हिमालयाच्या पाय्याशी 
असलेल्या प्रदेशाि व पजंाब व इिर प्रदेशाच्या कािी भार्ाि यािा बराि प्रादुभाव आिे. १८९५ साली बोमन 
(Baumann) यानंी कंठगं्रथीिील आयोहडनिा शोध लावला. 

 
कंठगं्रथींच्या स्वाभाहवक कायगिमिेला आयोडीनिी फार जरूरी आिे. मानवाच्या शरीराि 

साधारििुः २५ हमहलगॅ्रम आयोडीन असिे. व िे बिुिेक कंठगं्रथीि आढळिे. याच्या अभावी कंठगं्रथीमधील 
रिनात्मक पेशीजालािंी वाढ िोऊन गं्रथीिा आकार वाढिो; पि अंिस्त्राव करिाऱ्या कायगिम पेशीजालािी 
घट िोिे. आहि म्ििून अंिस्त्राव कमी िोिो. 

 
हपण्याच्या पाण्यािून यािा थोडा पुरवठा िोिो. पि प्रामुख्याने अन्नािूनि िे पुरहवले जािे. हवशषेिुः 

समुद्रािून हमळिाऱ्या अन्नपदाथाि मुबलक प्रमािाि आढळिे. प्रत्येक व्यक्िीला दर हदवशी १०० िे २०० 
मायक्रोगॅ्रम आयोडीन लार्िे. रोजच्या आिारािून िे प्रमाि हमळिे. पि ज्या भार्ाि जमीन व पाण्याि 
आयोडीनिा अभाव असून र्ॉयटरिा प्रादुभाव आिे, त्यानंा आयोडीनयुक्ि िार औषध रूपाने देिाि. 
हमठाि आयोडीन हमसळून देिाि. 
 
मॅग्नेणशयम 
 

िा िार स्नायु व अक्स्थपेशीजालाि बऱ्याि प्रमािाि आढळिो. इिर िाराचं्या समविे कािी 
प्रहकण्वािंा (Enzymes) घटक म्ििून व शरीर प्रहक्रयािंा हनयंत्रक म्ििून िा काम करिो. िा खट 
(कॅक्ल्शयम) व त्यािे कायग याच्याशी हनर्डीि आिे. बिुिेक सवग अन्नपदाथािून थोड्याफार प्रमािाि िा 
िार असिोि. 
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गांधक (Sulphur) 
 

िा िार प्रामुख्याने केस, नखे व अक्स्थपेशीजाल याि आढळिो. िा सवग मऊ पेशीजालािंा 
मित्त्वािा घटक आिे. हसस्टीन आहि हमहथओनीन या दोन नत्राम्लािंा घटक असल्यामुळे बिुिेक सवग 
प्रहथनयुक्ि अन्नपदाथाि सापडिो. याहशवाय ‘ ब’ र्टािील दोन जीवनसत्त्वासंमविे िा िार आढळिो. ज्या 
आिाराि प्रहथनािंा योग्य प्रमािाि समावेश आिे, अशा आिाराि र्ंधकािी कमिरिा भासि नािी. 
 
सूक्ष्म प्रमािात असिारे क्षार (Trace Elements) 
 

आयोडीन व इिर िाराव्यहिहरक्ि असे आिखी कािी िार आिेि की जे प्राहिमात्राचं्या पेशीजालाि 
आढळिाि. पि यािें प्रमाि फारि अल्प असिे. पि म्ििून त्यािे मित्त्व मात्र कमी िोि नािी. कारि 
यापैकी कािी िार अत्यावश्यक असल्यािे आढळले आिे. िर कािींिे कायग अजून नीट उमर्लेले नािी. 

 
प्राहिमात्राच्या आरोग्याला कोबाल्ट (Cobalt), फ्ललुओहरन (Fluorine), मरेँ्नीिं (Manganese) 

आहि झिंक (Zink) आवश्यक आिेि. िाबं्यािा (Copper) या र्टाि समावशे करण्यास िरकि नािी. 
 
कोबाल्ट 
 

लाल रक्िपेशीच्या हनर्थमिीला आवश्यक असिाऱ्या ब१२ जीवनसत्त्वािा िा घटक आिे. 
वाजवीपेिा जास्ि प्रमािाि कोबाल्ट हदल्यास, लाल रक्िपेशी, फाजील प्रमािाि वाढिाि, असे प्रयोर्ाने 
हसद्ध िंाले आिे. रोजच्या आिाराि कोबाल्टिा भरपूर प्रमािाि समावशे िोि असिो. 
 
फ्लुओणरन (Fluorine) 
 

िा िार िाडे, दाि व दािावंरील एनॅमलिा स्वाभाहवक घटक आिे. याच्या अभावी Dental Carries 
िा रोर् िोिो. याउलट यािा अहिरेक िंाल्यास दािावंर डार् पडिाि. 
 
मँगेनीझ (Manganese) 
 

िा िार प्राहिमात्राचं्या व वनस्पिींच्या ियापियनहक्रयेि मित्त्वािा भार् घेिो. िा सवग पेशीजालाि 
असिो. लाल रक्िपेशींच्या हनर्थमिीला व अंिुःस्त्राव गं्रथीच्या हनर्थमिीसाठी िा आवश्यक आिे. मानवाला 
लार्िारे प्रमाि हनहिि माहििी नािी. र्व्िाच्या कोंड्याि व बदाम, हपस्िे इत्यादीि िा िार भरपूर असिो. 
 
लझक (Zink) 
 

िा िार लोिाइिकाि वनस्पिीि व प्राहिमात्राि आढळिो. ियापियनहक्रयेला लार्िाऱ्या 
प्रहकण्वािंा (Enzymes) एक घटक म्ििून िा मानवी देिाि असिो. िा िार अवश्य समजला जािो. पि 
यािे हकिी प्रमाि लार्िे िे मािीि नािी. 
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वरील िार हवविेनावरून, िे हनझरहद्रय पदाथग मानवी देिािे मूलभिू घटक आिेि, िे सिज लिाि 
येईल. आहि म्ििून आिारािील याचं्या समावशेावर मानवी आरोग्य अवलंबनू आिे. 
 

❀ ❀ 
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प्रकरि सातवे 
 
भाग १—जीवनसत्त्वे 
 

आिारशास्त्राच्या प्रर्िीमधील सवथांचि नायपूिग घटना म्ििजे शरीरहनयंत्रक ‘जीवनसत्त्वा’ंिा शोध! 
स्कव्िी झकवा रक्िहपिी िा रोर् पधंराव्या शिकापासून पहरहिि िोिा. वास्को-द-र्ामाच्या, केप ऑफ 
रु्डिोपच्या ऐहििाहसक सफरीि त्यािे िीन-ििुथथांचश नाहवक या रोर्ामुळे मृत्युमुखी पडले िोिे. बेरीबेरी या 
रोर्ािे विगन िर सािव्या शिकािि िंाले िोिे. आिाराच्या संवयी व कािी रोर्ािंा प्रादुभाव यािंी सारं्ड 
कािी वैद्यानी त्या काळािसुद्धा घािली िोिी. परंिु यानंिर कैक शिकानी कािी अन्न-पदाथथांचिी ‘संरिि-
अने्न’ म्ििून हशफारस करण्याि आली. सुमारे ६० वषथांचपूवी अशी समजूि दृढ िोिी की, ज्या आिाराि 
प्रहथने, कबोदके, िरबी, िार आहि पािी भरपूर प्रमािाि आिेि, िो आिार सुदृढ आरोग्य हटकहवण्यास 
समथग आिे. परंिु वरील सवग आिार-सत्त्व ेशुद्ध स्वरूपाि असलेल्या कृहत्रम आिारावर, प्रायोहर्क प्राण्यािंी 
जोपासना नीट न िोिा िे प्रािी लौकर मृत्यमुूखी पडिाि, असे आढळून आले. म्ििजे जीवनसत्त्वािंी 
पहिली ओळख त्याचं्या अक्स्ित्वापेिा अभावामुळेि िंालेली िोिी. पि सुमारे १८९७ सालानंिर वर 
वर्थिलेल्या समथग आिारािी कल्पना अपुरी वाटू लार्ली. 

 
१८९७ साली डॉ. सी. एहजकमन् या डि शास्त्रज्ञाने, जाव्िामध्ये नोकरीला असिाना ‘बेरीबेरी’ ह्या 

रोर्ािा अभ्यास करण्यास सुरुवाि केली. ित्पूवी, ‘बेरीबेरी’ रोर्ाला जंिु कारिीभिू आिेि, अशी समजूि 
िोिी. डॉ. एहजकमन् नी िुरंुर्ािील कैद्यािें व त्याि आवाराि वावरिाऱ्या कोंबड्यािें बारकाईने हनरीिि 
केले, िेव्िा त्यानंा असे आढळले की या कोंबड्यािें पाय कैद्याप्रमािे अशक्ि व लुळे आिेि. त्यावळेी या 
कैद्याना अहिशुभ्र िादंळािा भाि (Polished Rice) खावयास देि असि. ह्या दुबळया व लुळया कोंबड्याना 
शुद्ध िादंळाऐवजी िािसडीिा कोंडा असलेला िादूंळ खावयास हदल्याबरोबर त्यािंा रोर् बरा िंाल्यािे 
आढळिे. या हनरीििानंिर डॉ. एहजकमन् नी कािी हनरोर्ी कोंबड्याना शुभ्र िादूंळ खावयास देऊन त्याचं्या 
शरीराि रोर् हनमाि केला व िादुंळाच्या कोंड्यािा अकग  देऊन रोर् बरा केला. त्याि वळेी डॉ. एहजकमन् िे 
एक सिकारी Grijns यानी वाल खावयास देऊन कािी पक्ष्यािंा अधथांचर्वायु बरा केला. व अशा िऱ्िेने 
टाकाऊ समजल्या जािाऱ्या कोंड्यािून ‘ब’ र्टािील एका जीवनसत्त्वािा शोध लार्ला. आहि 
आिारसत्त्वाि आिखी एका सत्त्वािी भर पडली! यानंिर या पूरक अन्नपदाथथांचच्या शोधाला जोराने सुरुवाि 
िंाली आहि मर् जीवनसत्त्वाचं्या ज्ञानाि िंपायाने भर पडि रे्ली. आजहमिीला िरबीि हवद्राव्य 
असलेली िार, पाण्याि हवद्राव्य असलेले ‘सी’ जीवनसत्त्व व ‘ब’ र्टािील अकरा अशा एकूि सोळा 
जीवनसत्त्वािंी माहििी उपलब्ध आिे. याहशवाय आिखी कािी जीवनसत्त्वािंा शोध लार्लेला आिे पि 
त्याचं्या कायासंबधंी एकवाक्यिा िंालेली नािी व रॉकेटच्या र्िीने संशोधनािे कायग िालू आिे. 

 
पूिग माहििी उपलब्ध असिाऱ्या सोळा जीवनसत्त्वापंैकी एकेकािा हविार करण्यापूवी 

जीवनसत्त्वासंबधंी जी सवगसाधारि माहििी आिे हििा थोडक्याि हविार करिे अप्रस्िुि ठरिार नािी. 
 
जीवनसत्त्व े िी वाढीसाठी आहि आरोग्य राखण्यासाठी अत्यल्प प्रमािाि आवश्यक असलेली 

सेंहद्रय संयुरे् आिेि. स्वाभाहवक अन्नपदाथथांचि िी अहिसूक्ष्म प्रमािाि आढळिाि. सवग प्राहिमात्रानंा 
जीवनसत्त्वािंी आवश्यकिा आिे. पि सवगि जीवनसत्त्व े सर्ळया प्राहिमात्रानंा आवश्यक आिेि, असे 
नािी. ‘जीवनसत्त्व’ िे एकि नाव धारि करिारे िे हवहवध पदाथग, शरीरकायाच्या आहि रासायहनक 
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रिनेच्या दृष्टीने एकमेकापंासून फारि हनराळे आिेि. जीवनसत्त्व ेकायगशक्िीिी हनर्थमिी करीि नािीि; पि 
पेशीिील ियापियनहक्रया हनयंहत्रि करिाि. प्रत्येक जीवनसत्त्वािे वैहशष्ट्यपूिग कायग आिे. यािील कािी 
जीवनसत्त्व ेऑक्सीकरि प्रहक्रयेसाठी आवश्यक आिेि िर कािी उपलेपक पेशीजाल, अस्थीिील संयोर्ी 
पेशीजाल व कूिा यािें साित्य हटकहवण्यास आवश्यक आिेि. 
 
जीवनसत्त्वाांची कायणपद्धणत 
 

जीवनसत्त्वािे शरीरावर इिके मूलर्ामी पहरिाम कसे घडिाि आहि जीवनाला अपहरिायग 
असिारे िे पदाथग इिक्या अत्यल्प प्रमािाि का लार्िाि? पूवी िे प्रश्न फार र्ूढ वाटि असि. पि 
अलीकडच्या काळाि िंालेल्या संशोधनामुळे यािील कािी भार्ािा उलर्डा िरी हनहिि िंाला आिे. 
जवळजवळ सवगि जीवनसत्त्व े िी र्हिवधगक परंिु स्विुः रासायहनक प्रहक्रयेि भार् न घेिारे पदाथग 
(Catalysts) म्ििजे कामे करिाि र्हिवधगक-क्स्थरपदाथग म्ििजे जो पदाथग, स्विुःच्या घटनेि कोित्यािी 
प्रकारिा बदल घडू न देिा, रासायहनक हक्रयेिी र्हि वाढहविो िो! वनस्पिीच्या आहि प्राहिमात्राच्या 
पेशीजालाि ज्या अर्हिि रासायहनक प्रहक्रया िालिाि त्यािील शकेडो रासायहनक प्रहक्रया कॅटॅहलस्ट 
पदाथथांचच्या अक्स्ित्वामुळेि घडून येिाि. हजविं पेशीजालाि या वैहशष्ट्यपूिग प्रहक्रया घडवनू आििाऱ्या 
‘कॅटॅहलस्ट’ पदाथथांचना प्रहकण्व े(Enzymes) म्िििाि. बरीिशी जीवनसत्त्व ेशरीराि असलेल्या प्रहकण्वािंा 
(Enzymes) भार् म्ििून आढळिाि. सवग जीवनप्रहक्रयानंा लार्िारी कायगशक्िी कबोदके आहि 
ग्लुकोजच्या ज्वलनामुळे पुरहवली जािे. िी प्रहक्रया एकदम न िोिा पायरीपायरीने िी शक्िी मुक्ि िोि 
असिे. या प्रत्येक पायरीला हवहशष्ट प्रकारिे प्रहकण्व आहि सि-प्रहकण्व (Co-enzyme) जबाबदार असिे. 
या प्रहकण्वासंमविे ‘ब’ र्टािील जीवनसत्त्व ेअसिाि. यािील एखाद्या प्रहकण्वािा शरीराि अभाव िंाल्यास 
या अखंड ज्वलन हक्रयेिील मित्त्वािा दुवा र्ळिो आहि मर् पयायाने सबधं शरीरालाि त्यािे दुष्ट्पहरिाम 
जािविाि. प्रहकण्वे िी ‘कॅटॅहलस्ट’ असल्यामुळेि, िी स्विुः कोित्याि प्रहक्रयेि भार् घेि नािीि. त्यामुळे 
त्यािा साठा पि संपि नािी. म्ििून िी अत्यल्प प्रमािाि पुरेशी असिाि. अथाि सवगि जीवनसत्त्वे 
प्रहकण्वाचं्या हक्रयेमाफग िि कायग करिाि असे हसद्ध िंालेले नािी. परंिु बिुसंख्य वळेा, सुदृढ पेशीजालाला 
आवश्यक असिाऱ्या रासायहनक हक्रयेला िी पोषक ठरिाि. 

 
जीवनसत्त्वाचं्या हवद्राव्यिेवर त्यािंी दोन र्टाि सोयीस्कर हवभार्िी करण्याि आली आिे. 

िरबीि हवद्राव्य असलेली अ, ड, इ आहि के (K) यािंा एक र्ट व पाण्याि हवद्राव्य असलेले ‘सी’ (C) 
आहि ‘ब’ र्टािील (B-Complex) सवग जीवनसत्त्व ेयािंा दुसरा र्ट. या दोन्िी जीवनसत्त्वर्टािंा थोडासा 
हविार करिे आवश्यक ठरिे. यापैकी िरबीि हवद्राव्य असलेल्या एकेक जीवनसत्त्वािा हविार आरंभीच्या 
भार्ाि येि आिे. 

 
चरबीत णवद्राव्य असलेली जीवनसत्त्वे 
 

या र्टाि ‘अ’, ‘ड’, ‘ई’ आहि ‘के’ या िार जीवनसत्त्वािंा समावशे िोिो. र्ट या दृष्टीने यािंी 
पुढील वैहशष्ट्ये आिेि :— 
 



 

अनुक्रमणिका 

िी जीवनसत्त्व े उष्ट्ििेला क्स्थर, हशजहवण्याच्या हक्रयेि सिज नष्ट न िोिारी आिेि. या 
जीवनसत्त्वािंी हक्रया एकाि पदाथापुरिी मयाहदि नसून, रासायहनक दृष्ट्या सारखे असलेले पदाथग, 
शरीरावर सारखेि पहरिाम दशगहविाि. अशी जीवनसत्त्वे ‘अ’ जीवनसत्त्वाच्या सदराि मोडिाि. 

 
अन्नपदाथाि िे जीवनसत्त्वािें पूवगघटक (Pro-Vitamins झकवा precursors) म्ििून असिाि. या 

पदाथथांचि जीवनसत्त्वािंी अशी प्रत्यि हक्रया कािीि नसिे. पि आिारािून िे पूवगघटक शरीराि रे्ल्यावर 
त्यािें रूपािंर या जीवनसत्त्वाि िोिे. उदा. वनस्पिीि असलेली पिगपीिके (Carotenes) ‘कॅरोटीन्स’ 
अशाि स्वरूपािी आिेि. म्ििून पिगपीिकानंा ‘अ’ जीवनसत्त्व असे न म्िििा ‘अ’ जीवनसत्त्वािे पूवगघटक 
म्िििाि. िे पदाथग प्रत्यि जीवनसत्त्वाच्या सदराि मोडि नसले िरी त्यानंा जीवनसत्त्वािी मूल्ये असिाि. 
‘ड’ जीवनसत्त्वािा पूवगघटक म्ििून वनस्पिीि ‘अरे्स्टेरॉल’ (Ergesterol) िा पदाथग असिो िर 
प्राहिमात्राचं्या त्विेि ७-डी-िायड्रो-कोलेस्टेरॉल (7-De-hydro-cholesterol) िा पूवगघटक असिो. या 
दोन्िी घटकावंर सूयगप्रकाशािील अहिनील हकरिे पडली िर त्यािें रूपािंर ‘ड’ जीवनसत्त्वाि िोिे. 

 
िरबीि हवद्राव्य असलेल्या जीवनसत्त्वािें अहभशोषि आिारािील क्स्नग्धे व हलपीड स् (Lipoids) 

याचं्या समवेि िोिे. म्ििून ज्यावेळी िरबीच्या अहभशोषिहक्रयेि अडथळे हनमाि िोिाि, त्यावळेी या 
जीवनसत्त्वाचं्या अहभशोषिावर त्यािा पहरिाम िोिो. 

 
िी जीवनसत्त्वे पाण्याि अहवद्राव्य असल्यामुळे यािंा उत्सर्ग मूत्र झकवा घमािून न िोिा, हविेिून 

िोिो. 
 
पाण्याि हवद्राव्य असलेल्या जीवनसत्त्वापेंिा या जीवनसत्त्वािंा पुष्ट्कळ मोठ्या प्रमािाि यकृिाि 

संिय िोिो. म्ििून, आिाराि हनमाि िंालेल्या याचं्या कमिरिेिी लििे शरीरावर िटकन हदसि नािीि. 
 
र्ट म्ििून या िार जीवनसत्त्वािें वरील सामाहजक रु्िधमग जरी असले िरी यापंैकी प्रत्येक 

जीवनसत्त्व शरीराि वैहशष्ट्यपूिग कायग करीि असिे. 
 
जीवनसत्त्व ‘अ’ आणि त्याचे पूवणघटक पिणपीतक (कॅरोणटन्स) 
 

िरबीि हवद्राव्य असलेल्या िार जीवनसत्त्वापंैकी या जीवनसत्त्वािा पहरिय प्रथम िंाला. १९१३ 
साली मॅकोलम (Mccollum) व डेक्व्िस (Davis) यानंी ‘जॉन्स िॉपहकन्स’ (John’s Hopkins) येथे व 
ऑस् बॉनग (Osborne) आहि मेंडेल (Mendel) यानंी ‘येल’ (Yale) येथे एकाि वळेी असे दशगहवले की 
स्वाभाहवक िरबीिा अभाव असलेल्या आिारावर प्रायोहर्क उंदरािंी वाढ नीट िोि नािी. वाढ 
थाबंल्याबरोबर डोळे सुजिाि आहि त्यानंा संसर्ग िोिो. ‘िेंरोफ थालछ हमआ’ (Xeropthalmia) नावािा िा 
नेत्रहवकार आिाराि लोिी आहि कॉड माशाच्या िेलािा समावशे केल्याबरोबर थोड्याि हदवसाि बरा 
िंाला. कारि या क्स्नग्धपदाथथांचि जीवनसत्त्व ‘अ’ या नावाने ओळखला जािारा संरिक पदाथग िोिा. 

 
िे जीवनसत्त्व रंर्हवरहिि पाण्याि अहवद्राव्य, िरबीि हवद्राव्य आहि उष्ट्ििेला क्स्थर आिे. जास्ि 

िपमानाला ऑक्क्सडेशन (Oxidation) मुळे झकवा अहिनील हकरिाशंी संयोर् िंाल्यास िे नष्ट िोिे. मूळ 
िरबीि ऑक्क्सडेशन (Oxidation) रोधक घटक असिाि. पि खाण्यासाठी िरबी जेव्िा शुद्ध व स्वच्छ 



 

अनुक्रमणिका 

केली जािे िेव्िा िे घटक नष्ट िोिाि. मर् िेल, िूप, लोिी यािंा िवशेी झकवा उजेडाशी संबंध आल्यास 
ऑक्क्सडेशन (Oxidation) िी हक्रया िोऊन, त्यािील ‘अ’ जीवनसत्त्व नष्ट िोिे व क्स्नग्धाला खवट वास 
येिो. म्ििून क्स्नग्ध पदाथग नेिमी अंधाऱ्या आहि थंड जार्ी ठेवाविे. 

 
या जीवनसत्त्वािे ‘अ-१’ (A-1) आहि ‘अ-२’ (A-2) असे दोन प्रकार आिेि. यापैकी ‘अ-२’ िे 

जीवनसत्त्व फक्ि र्ोड्या पाण्यािील माशाचं्या व या माशावंर जर्िाऱ्या पिाचं्या शरीराि आढळिे. ‘अ-१’ 
जीवनसत्त्व खाऱ्या पाण्यािील माशाचं्या यकृिाि व िरबीि आढळिे. आहि यकृि, दूध, लोिी व 
अंड्यािील बलक यासारख्या प्राहिज अन्नपदाथथांचि आढळिे. 

 
प्राहिमात्राला लार्िारे सवग ‘अ’ जीवनसत्त्व प्रत्यि झकवा अप्रत्यिपिे वनस्पिीपासूनि हमळिे. 

मोठे मासे लिान माशानंा खािाि पि या लिान माशािंी वाढ जल-वनस्पिीवरि िंालेली असिे. या 
वनस्पिींि ‘अ’ जीवनसत्त्व पूवगघटकाच्या स्वरूपाि असिे. 

 
वनस्पिीि ‘अ’ जीवनसत्त्व त्याच्या पूवगघटक स्वरूपाि असिे. िे पूवगघटक भडक हपवळया झकवा 

नाझरर्ी हपवळया रंर्ािे असिाि. र्ाजर, रिाळी, भोपळा आहि मका यािंा रंर् या घटकामुंळेि असिो. 
हिरव्या पाल्यािसुद्धा िे पूवगघटक असिाि. पि त्यािील िहरिद्रव्यामुळे त्यािंा मूळ रंर् िंाकला जािो. 
कोवळया आहि जलद र्िीने वाढिाऱ्या िंाडािं िे जून आहि जीिग िंाडापेंिा जास्ि प्रमािाि असिाि. 
वनस्पिीि ह्या पूवगघटकािें िार प्रकार असिाि. िे म्ििजे अल्फा, बीटा आहि र्मॅा पिगपीिक व 
हक्रप्टोिंॅन् थीन (Cryptoxanthien). पिगपीिके िी प्रथम र्ाजरापासून (Corrots) वरे्ळी केली रे्ली म्ििून 
त्यानंा (Carotene) िे नाव देण्याि आले. 

 
या पदाथथांचिा आिाराि समावशे असल्यास आिड्यािील थर आहि यकृि याि त्यािे अहभशोषि 

िोऊन, त्यािें रूपािंर ‘अ’ जीवनसत्त्वाि िोिे. बीटापिगपीिकाच्या एका अिूपासून ‘अ’ जीवनसत्त्वािे दोन 
अिु ियार िोिाि. पि अल्फा, र्मॅा व हक्रप्िोिेंन् थीनच्या दोन अिूंपासून ‘अ’ जीवनसत्त्वािा एकि अिु 
ियार िोिो. एकंदर पिगपीिकापंैकी ३० िे ७० टके्क पिगपीिकािें रूपािंर ‘अ’ जीवनसत्त्वािि िोिे. 
 
‘अ’ जीवनसत्त्वाची काये आणि त्याच्या कमतरतेमुळे दुष्ट्पणरिाम 
 

‘अ’ जीवनसत्त्वािी िे डोळयािील दृहष्टज्ञानपटाि असलेल्या (Visual Purple) ‘क्व्िज्युअल 
पपगल’िा मित्त्वािा एक घटक आिे. दृहष्टज्ञानपटाि दोन प्रकारिे प्रकाश-ग्रािक आिेि. एक काडं्या झकवा 
Rods आहि दुसरे शकूं झकवा Cones. यािंील काडं्या मंद प्रकाशािील दृहष्टसंवदेनाशंी हनर्हडि आिेि िर 
शकूं प्रखर प्रकाश आहि रंर्-संवदेनाशंी संबहंधि आिेि. काडं्यािं प्रकाशसंवदेनािम असलेला ऱ्िोडॉक्प्सन 
(Rhodopsin) नावािा भडक लाल रंर्ािा पदाथग असिो आहि शकूंि आयडॉक्प्सन (Iodopsin) रंर् 
असिो. या पदाथािे रासायहनक स्वरूप कॅरोहटन प्रहथनािें असून, प्रकाशाच्या साहन्नध्याि याि वैहशष्ट्यपूिग 
बदल घडून येिाि. प्रखर प्रकाशाि ऱ्िोडॉक्प्सन (Rhodopsin) धुिले जाऊन त्यािे रूपािंर नाझरर्ी, 
हपवळया व पाढंऱ्या रंर्ाि िोिे. प्रकाश मंद िंाल्याबरोबर िे पूवग क्स्थिींि येिे. ‘अ’ जीवनसत्त्व पुरेशा 
प्रमािाि असल्यास प्रखर प्रकाशािून मंद प्रकाशाि दृहष्टसंवदेना िटकन जमिे. पि त्याच्या कमिरिेमुळे 
िी हक्रया फार मंदाविे व मर् त्यािी पहरििी रािाधंळेपिाि िोिे. या उलट कािी व्यक्िींना प्रखर 
प्रकाशिंोिाि हदसेनासे िोिे. िे दोन्िी दृहष्टदोष ‘अ’ जीवनसत्त्वाच्या कमिरिेमुळेि िोिाि. 
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नाक, कान, र्श्ासोच्छवास व पिनसंस्थेच्या आिील श्लेष्ट्मल आवरि आहि मूत्र व जननमार्ािील 
श्लेष्ट्मल आवरिािे आरोग्य ‘अ’ जीवनसत्त्वावर अवलंबनू आिे. या अभावी यािील उपलेपक पेशीजाल 
खरखरीि आहि कोरडे पडिे व त्यामुळे त्विा कोरडी व काटेरी बनिे. उपलेपक पेशीजालािे मुख्य कायग 
शरीरािे संरिि करिे िे िोय. याि हबघाड िंाल्यामुळे संसर्गजन्य रोर् िटहदशी िोिाि. 

 
याहशवाय स्वाभाहवक आहि हनरोर्ी प्रजोत्पादनाला ‘अ’ जीवनसत्त्वािी र्रज आिे. म्ििून 

र्भारपि आहि बाळंिपिाि या जीवनसत्त्वािा अहधक पुरवठा करिे अवश्य असिे. 
 
या जीवनसत्त्वािा संिय शरीर फार मोठ्या प्रमािाि यकृिामध्ये करिे. आहि थोड्याशा प्रमािाि 

िे िरबीयुक्ि पेशीजाल, फुफ्लफुसे आहि मूत्रझपडाि आढळिे. 
 
‘अ’ जीवनसत्त्वाच्या मूल्याांचे मापन 
 

कोित्यािी घटकािे ‘अ’ जीवनसत्त्व मूल्य इंटरनॅशनल युहनटमध्ये मोजिाि. ‘अ’ जीवनसत्त्वािे 
एक इंटरनॅशनल युहनट म्ििजे ०·६ मायक्रोगॅ्रम (०·०००६ हमहलगॅ्रम) बीटा-कॅरोटीन एवढे आिे. 
 
‘अ’ जीवनसत्त्वाची मानवाची गरज 
 

मंद प्रकाशाि डोळयानंा िटकन व नीट हदसण्यासाठी जेवढे जीवनसत्त्व आवश्यक आिे त्यावरून 
मानवािी या जीवनसत्त्वािी दैनंहदन र्रज ठरहवली जािे. मोठ्या मािसाना ५,००० इंटरनॅशनल 
युहनटसिी आवश्यकिा आिे. 
 

णनरणनराळ्या अवस्थाांतील ‘अ’ जीवनसत्त्वाची दैनांणदन गरज 

वय  इंटरनॅशनल युहनट स् 
स्त्री-पुरुष–२५ िे ६५  ... ५,००० 
र्भगविी स्त्री ... ... ६,००० 
बाळंिपि ... ... ८,००० 
िान्िे मूल १ महिना िे १ वषगपयंि ... ... १,५०० 
लिान मूल १ िे ३ वषग ... ... २,००० 

४ िे ६ वषे ... ... २,५०० 
७ िे ९ वषे ... ... ३,५०० 

मुलर्ा, मुलर्ी १० िे २० वषे ... ... ४,५०० िे ५,००० 
 
‘अ’ जीवनसत्त्वाच्या दृष्टीने उत्कृष्ट अन्न 
 

सवग प्राण्यािंी हवशषेिुः माशािंी यकृिे, याहशवाय अंडी, लोिी, साय, िूप व िीज याि िे 
जीवनसत्त्व हमळिे. हिरव्या पालेभाज्याि पिगपीिके भरपूर प्रमािाि असिाि. हवशषेिुः कोझथहबरीि व 
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कढीझलबाि िे प्रमाि पुष्ट्कळि आिे. याहशवाय मक्यासारखी हपवळी अन्नधान्ये सुरि, रिाळी, र्ाजर िी 
कंदमुळे आहि आंबा व पपई िी फळे, िे उत्कृष्ट पदाथग आिेि. 
 
जीवनसत्त्व ‘ड’ लकवा मुडदूसरोधक घटक 
 

कॉड माशािे िेल एक उत्कृष्ट मुडदूस प्रहिबधंक आिे, िी र्ोष्ट फार प्रािीन काळापासून सवथांचना 
पहरहिि िोिी. परंिु शास्त्रीयदृष्ट्या यािील प्रभावी सुप्ि घटक कोििा यासंबधंी कािीि माहििी नव्ििी. 
१९२१ साली मकॅोलम (MeCollum) यानंा असे आढळले की, कॉडहलव्िर िेलामधील संपूिग ‘अ’ 
जीवनसत्त्व ऑक्क्सडेशन (Oxidation) ने नष्ट केल्यावरसुद्धा या िेलाि मुडदूस-प्रहिबधंक सुप्ि शक्िी 
हशल्लक असिे. यावरून िरबीि हवद्राव्य असलेल्या दुसऱ्या एका जीवनसत्त्वािा शोध लार्ला. यालाि 
‘मुडदूस रोधक’ झकवा जीवनसत्त्व ‘ड’ असे संबोहधण्याि आले. यानंिर िंालेल्या कायानुसार असे हसद्ध 
िंाले आिे की, या ‘ड’ जीवनसत्त्वासारखी हनरहनराळया प्रमािाि हक्रया असिारे एकूि दिा पदाथग 
अक्स्ित्वाि आिेि. परंिु वैद्यकीय आहि आिारशास्त्राच्या दृष्टीने यािील दोन घटकानाि मित्त्व आिे. िे 
घटक म्ििजे ‘ड २’ आहि ‘ड ३’ . िे सवगि पदाथग रासायहनक आहि पहरिामाच्या दृष्टीने एकमेकाशी हनकट 
असल्यामुळे या सवग पदाथथांचिा ‘ड’ या नावाने हनदेश करिाि. 
 
जीवनसत्त्व ‘ड २’ व ‘ड ३’ आणि त्याांचे पूवणघटक 
 

स्टीनबॉक (Steenbock) आहि िेस (Hess) यानंी स्विंत्ररीत्या असे हसद्ध केले की, अहिनील 
हकरिाशी संयोर् िंालेल्या अन्न-पदाथथांचिी मुडदूस रोधक शक्िी वाढिे आहि यावरून असा हनष्ट्कषग 
हनघाला की, या पदाथथांचि ‘ड’ जीवनसत्त्वािे पूवगघटक असिाि व अहिनील हकरिाचं्या साहन्नध्याि त्यांिे 
रूपािंर ‘ड’ जीवनसत्त्वाि िोिे. वनस्पिीि िा पूवगघटक अरे्स्टेरॉल (Ergesterol) व प्राण्याचं्या शरीराि 
७-डी-िायड्रोकोलेस्टेरॉल या स्वरूपाि असिो. सूयगप्रकाशाच्या साहन्नध्याि यािें रूपािंर अनुक्रमे ‘ड २’ व 
‘ड ३’ या जीवनसत्त्वाि िोिे. 
 
शरीरात ‘ड’ जीवनसत्त्वाची णनर्ममती 
 

त्विेि आहि त्विेच्या पृिभार्ावर ‘ड ३’ या क्स्नग्ध पूवगपदाथािा स्त्राव िोि असिो. यावर 
सूयगहकरि पडल्याबरोबर यािील कािी भार्ािे रूपािंर ‘ड ३’ जीवनसत्त्वाि िोिे. िे जीवनसत्त्व रक्िाि 
शोहषले जाऊन सबधं शरीराला पुरहवले जािे. याि कारिास्िव मुडदूस िंालेल्या मुलाना हववस्त्र करून 
सकाळच्या कोवळया उन्िाि बसहविाि झकवा अहिनील हकरिािा उत्सर्ग करिाऱ्या हदव्याखाली ठेविाि. 
‘ड’ जीवनसत्त्वाच्या िात्पुरत्या दैनंहदन र्रजा भार्ून जे हशल्लक राििे त्यािा संिय शरीराि यकृि, 
िरबीयुक्ि पेशीिील फुफ्लफुसे, क्प्लिा व मेंदू यािं केला जािो. 
 
‘ड’ जीवनसत्त्वाच्या कमतरतेचे पणरिाम 
 

अस्थीच्या योग्य वाढीसाठी खट व स्फुर िे दोन िार समिोल प्रमािाि असिे आवश्यक आिे. या 
दोन िाराचं्या ियापियनहक्रयेवर व हवहनयोर्ावर ‘ड’ जीवनसत्त्वािे हनयंत्रि असिे. म्ििून ‘ड’ जीवन-
सत्त्वाच्या अभावी मुडदूस नावािा रोर् िोिो. याि डोके व पोट खूप मोठे िोिे. बरर्ड्या आि दाबल्या 
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जािाि. दंड, मनर्टे, माडं्या व घोयािील िाडे यानंा बाक येिो. िाडािंा लवहिकपिा नािीसा िोिो. 
(आकृिी क्रमाकं ८) या रोर्ामुळे मािसे मृत्युमुखी पडि नािीि. पि मोठेपिी फुफ्लफुसािे हवकार जडिाि. 
मानहसक स्थैयग नष्ट िोऊन स्वभाव हिडखोर बनिो. हस्त्रयानंा अरंुद कंबर िंाल्यामुळे बाळंिपिाच्या वळेी 
त्रास िोिो. मुडदूस िा हवकार प्रामुख्याने लिान मुलानंा िोिो. िा हवकार खट व स्फुराच्या कमिरिेमुळे 
िोिो. मोठ्या मािसानंा ‘ऑस्टोमलेॅहशया’ (Ostomalasia) िा हवकार जडिो. िा हवकार हवशषेिुः 
र्भारपिी झकवा वृद्धावस्थेि जडिो. ‘ड’ जीवनसत्त्वाच्या अभावी खट आहि स्फुरािा हवहनयोर् नीट न 
िंाल्यामुळे झकवा या दोन िाराचं्या अभावामुळे िा रोर् हनमाि िोिो. या हवकाराि िाडे मऊ, हलबहलहबि 
आहि कमजोर बनिाि. 
 

 
आकृिी क्रमाकं ८ 

 
‘ड’ जीवनसत्त्वाची काये 
 

िे जीवनसत्त्व िरबीि हवद्राव्य असल्यामुळे आिारािील क्स्नग्धासमविे आिड्यािून शोहषले जािे. 
या प्रहक्रयेि हपत्तरसािी फार मदि िोिे. यामुळे हपत्तरसािी कमिरिा अर्र िरबीच्या शोषिाि अडथळे 
हनमाि िंाल्यास या जीवनसत्त्वािे अहभशोषि नीट िोि नािी. 

 
शरीराि यािा संिय िोि असल्याने र्भारपिाि आईच्या शरीराकडून र्भाच्या शरीराि िे जािे व 

बाळंिपिाि अंर्ावरच्या दुधािून मुलानंा हमळिे व अहिशय लिानपिाि मुलािें मुडदुसापासून संरिि 
िोिे. 

 
याहशवाय ‘ड’ जीवनसत्त्वािे प्रमुख कायग म्ििजे शरीरािी जोमाने वाढ करिे आहि अक्स्थ व दाि 

यािील िारािंा साठा कायम राखिे. या जीवनसत्त्वािे शरीरावर िोिारे हििकारक पहरिाम कसे घडिाि 
यािी कल्पना अजून आलेली नािी. फक्ि खट व स्फुरािे अहभशोषि यामुळे अहधक कायगिम िोिो, 
याबद्दल दुमि नािी. 
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‘ड’ जीवनसत्त्वाची दैनांणदन गरज 
 

या जीवनसत्त्वािे दैनंहदन लार्िारे अिूक प्रमाि सारं्िे कठीि आिे. अन्न पदाथथांचिून िोिाऱ्या 
पुरवठ्यािे अिूक प्रमाि सारं्िे कठीि नािी. पि सूयगप्रकाशाि शरीरामध्ये िे आिखी हकिी प्रमािाि 
ियार िोिे िे समजण्याला मार्ग नािी. सूयगप्रकाशाच्या साहन्नध्याि शरीराि ियार िोिाऱ्या ‘ड’ 
जीवनसत्त्वािे प्रमाि, रिावयािी वस्िी, वस्त्र आहि आरोग्याच्या संवयीनुसार बदलेल. शिरर्ावािूंन 
हर्रण्या कारखान्यािंा धुराच्या वािावरिाि एक दाट थर ियार िोिो. या धुसर पटलािून मानवी 
शरीरापयंि अहिनील हकरिे पोिोिू शकि नािीि. याहशवाय शरीरावर असलेल्या कपड्यामुळे उरलेल्या 
हकरिािंा उपयोर् िोि नािी. अथाि आपल्यासारख्या उष्ट्ि कहटबधंािील देशाि जवळ जवळ सवग वषगभर 
सूयगप्रकाश हवपुल प्रमािाि हमळिो. पि जर्ािील इिर थंड प्रदेशाि हशहशर ऋिूि िर सूयगप्रकाश 
जवळजवळ नसिोि. िेव्िा या हठकािी असिाराचं्या शरीराि ियार िोिाऱ्या ‘ड’ जीवनसत्त्वाच्या 
साठ्यावर अवलंबनू राििे इष्ट िोिार नािी. मोकळया जारे्ि आहि शिेाि काम करिाराचं्या शरीराि या 
जीवनसत्त्वािी बरीि हनर्थमिी िोिे. परंिु सवगसाधारिपिे आिारािून यािें पुढील प्रमाि असावे. 

 
सवग वयाच्या आहि सवग अवस्थाि ४०० इंटरनॅशनल युहनट स् असावीि. अरे्स्टेरॉलवर हकरिोत्सर्ग 

केल्याने ‘कॅक्ल्सफेरॉल’ (Calciferol) िा पदाथग हमळिो. या कॅक्ल्सफेरॉलिे ०·०२५ मायक्रोगॅ्रम, म्ििजे ‘ड’ 
जीवनसत्त्वािे १ इंटरनॅशनल युहनट बनिे. 
 
‘ड’ जीवनसत्त्वाचा कृणत्रम व नैसर्मगक साठा 
 

‘ड’ जीवनसत्त्वािे नैसर्थर्क अक्स्ित्त्व थोड्याशा अन्नपदाथापुरिेि मयाहदि आिे. साय, लोिी, 
अंडी व यकृिाि अर्दीि थोड्या प्रमािाि असिे. म्ििून कृहत्रम रीत्या ियार केलेले समृद्ध अन्नपदाथग 
आहि माशाचं्या यकृिािील िेलावर आपल्याला अवलंबनू रिाव े लार्िे. या दृष्टीने बाजाराि हनत्य 
हमळिाऱ्या कॅक्ल्सफेरॉल-डी (Calciferol-D) आहि कॉडहलव्िर िेलाच्या र्ोळया या उपयोर्ी पडिाि. 

 
जीवनसत्त्व ‘ड’ िा उष्ट्ििेला अहि क्स्थर पदाथग आिे. त्यामुळे त्यािा हकिीिी काळ साठा केला िरी 

हबघडि नािी. 
 
यानंिर शास्त्रीय दृष्ट्या कुिुिल असलेल्या आहि िरबीि हवद्राव्य असलेल्या आिखी दोन 

जीवनसत्त्वािंा संिेपाने हविार करू. िी दोन्िी जीवनसत्त्व े उष्ट्ििेला क्स्थर आिेि. पि िी ऑक्क्सडेशन 
(Oxidation) मुळे नष्ट िोिाि. मानवाच्या आिाराशी यािें हनहिि नािे प्रस्थाहपि िंालेले नािी व अन्न-
पदाथाि िी इिक्या मोठ्या प्रमािाि आढळिाि की, स्वाभाहवक आिाराि त्यािंी कमिरिा भासण्यािी 
शक्यिा फारि कमी असिे. 
 
‘इ’ जीवनसत्त्व 
 

१९२२ सालापासूनि जीवनसत्त्व ‘इ’ िे प्रजोत्पत्तीला आवश्यक असल्यािे माहििी िोिे. परंिु िे 
सवग प्रयोर् आहि त्यािें हनष्ट्कषग मानविेर प्राण्यावंर केलेल्या प्रयोर्ावंरि आधारलेले आिेि. िे जीवनसत्त्व 
नैसहर्करीत्या अल्फा, बीटा, र्मॅा, डेल्टा, टोकोफेरॉल (Tocopherol) या स्वरूपाि आढळिे. कृहत्रम 
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रीत्या िे िारिी प्रकार ियार करिा येिाि. या सवथांचिी जीवनसत्त्वािी हक्रया सारखीि असल्यामुळे यांिा 
‘इ’ जीवनसत्त्व या नावाने हनदेश करण्याि येिो. 

 
याच्या अभावी नर उंदराि वािंंपिा येिो. व र्भार मादी र्भािी जोपासना शवेटपयंि करू शकि 

नािी. जीवनसत्त्व ‘इ’ हदल्याने वारंवार र्भगपाि िोिाऱ्या रु्रािंा र्भगपाि थाबंिो असे आढळले. पि यािा 
उपयोर् मानवाला हकिपि िोिो यािी शकंा आिे. पुष्ट्कळ महिने ‘इ’ जीवनसत्त्वाच्या कमिरिेवर 
पोसलेल्या उंदराि स्वाभाहवक वाढ खंुटिे, आहि स्नायु कमजोर िोऊन िे नष्ट िोिाि; व स्नायूंिे पोषि 
नीट िोि नािी. 

 
जीवनसत्त्व ‘इ’ समविे ऑक्क्सडेशन-रोधक पदाथग असिाि. म्ििून जीवनसत्त्व ‘अ’ व त्यािे 

पूवगघटक पिगपीिक याचं्यावर त्यािी संरिि हक्रया घडिे. म्ििून पिननहलकेि ‘अ’ जीवनसत्त्वािा 
ऑक्क्सडेशनमुळे नाश िोि नािी. 

 
‘इ’ जीवनसत्त्वाची उत्कृष्ट अने्न 
 

र्व्िाच्या मोडापासून काढलेल्या िेलाि िे हवपुल प्रमािाि असिे. याहशवाय इिर वनस्पिी िेले, 
अन्नधान्ये, मासं आहि दूध याि सापडिे व म्ििून आिाराि यािी सिसा कमिरिा भासि नािी. 
 
‘के’ जीवनसत्त्व 
 

१९३५ साली कोपनिेर्न येथे डॅम (Dam) या डॅहनशछ शास्त्रज्ञाने यािा प्रथम शोध लावला. 
Coagulation म्ििजे र्ोठिे या इंग्रजी शब्दािी सुरुवाि डॅहनश भाषेि ‘K’ या अिराने कहरिाि म्ििून यास 
िे नाव देण्याि आले यािे मुख्य कायग म्ििजे यकृिाि ‘प्रोिाँबीन’ (Prothrombin) नावाच्या प्रहकण्व 
हनर्थमिीला मदि करिे िे िोय. रक्ि र्ोठण्यासाठी या प्रोिाँबीनिी आवश्यकिा असिे. या जीवनसत्त्वाच्या 
कमिरिेमुळे कोंबड्याि त्विेखाली रक्िस्त्राव िोिो व इिर भार्ाि अंिर्गि रक्िस्त्राव िोिो व रक्ि 
र्ोठण्याच्या हक्रयेला फार वेळ लार्िो. जीवनसत्त्व ‘के’ मुळे रक्ि योग्य वेळाि र्ोठिे व रक्िस्त्राव थाबंिो. 

 
हिरव्या पाल्याि िे हवपुल प्रमािाि आढळिे. हवशषेिुः पालकाच्या भाजीि िे खूप प्रमािाि असिे. 

याच्या अहभशोषिासाठी हपत्तरस आवश्यक आिे. म्ििून आिाराि हवपुल प्रमािाि असूनसूद्धा यकृिामधून 
आिड्याि हपत्तरसािा स्त्राव नीट न िंाल्यास यािा अभाव शरीराि हनमाि िोिो. म्ििून कािी वळेा एका 
हवहशष्ट प्रकारच्या (Obstrmctive) काहवळीि रक्ि िटकन र्ोठि नािी. भयंकर जखमा आहि 
शस्त्रहक्रयेच्या वळेी अहि रक्िस्त्राव िोिो. अशा वळेी हपत्तिाराबरोबर ‘के’ जीवनसत्त्व हदल्यास रक्िािील 
प्रोिाँबीनिी पािळी वाढिे व रक्ि पूवगवि र्ोठिे. कािी वळेा नवजाि बालकाना एकदम रक्िस्त्राव िोिो 
कारि जन्मिुःि रक्िािील प्रोिाँबीनिी पािळी कमी असिे. म्ििून बऱ्याि वळेा प्रसूिीपूवी आईला झकवा 
जन्माला आल्याबरोबर मुलाला ‘के’ जीवनसत्त्व देिाि. हनसर्ाि के₁ व के₂ या दोन अवस्थाि िे आढळिे. 
कृहत्रम रीत्या िी दोन्िी जीवनसत्त्व े आहि रासायहनकदृष्ट्या ित्सम असलेले पदाथग रसायनशास्त्रज्ञानी 
ियार केले आिेि. असाि एक पदाथग म्ििजे ‘मेनॅहडऑन’ (Menadione) िा िोय. िा पदाथग पाण्याि 
हवद्राव्य असल्यामुळे ‘के’ जीवनसत्त्वापेिा अहधक प्रभावी आिे. 
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‘के’ जीवनसत्त्वाचे उत्कृष्ट अन्नपदाथण 
 

सवग पालेभाज्या, अंड्यािंा बलक, सोयाबीन िेल व यकृिाि िे हवपुल प्रमािाि हमळिे. याहशवाय 
आंिड्यािील कािी सूक्ष्म जंिू अन्न-पदाथािील पूवग-घटकापासून िे ियार कहरिाि. शरीराि यािा अभाव 
आिारािील कमिरिेमुळे िोि नसून त्याच्या अहभशोषिाि व हवहनयोर्ाि अडथळे हनमाि िंाल्यामुळे िोिो. 
 

❀ ❀ 
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प्रकरि आठवे 
 
भाग २—पाण्यात णवद्राव्य असलेली जीवनसत्त्वे 
 

या र्टािील एकेका जीवनसत्त्वाच्या अभ्यासािी सुरुवाि करिाना जीवनसत्त्व ‘क’ (C) झकवा 
ॲस्कॉर्थबक आम्ल (Ascorbic Acid) पासून हविार करिे सोयीिे आिे. कारि— 

 
(१) रासायहनक दृष्टीने ओळखले रे्लेले िे पहिलेि जीवनसत्त्व आिे. 
 
(२) जीवनसत्त्वािे कायग करिारा िा एक अत्यंि साधा घटक आिे. 
 
(३) सवग जीवनसत्त्वाि अहधक अक्स्थर पि जास्ि प्रमािाि िे मानवाला आवश्यक आिे. 
 
(४) याच्या कमिरिेमुळे आहि अभावामुळे िोिाऱ्या हवकारािंा पहरिय अनेक शिकापासून आिे. 
 
या जीवनसत्त्वािे हनहिि कायग हसद्ध िोण्यापूवी ‘अ’ (A) व ‘ब₁’ (B1) या जीवनसत्त्वािंा अभ्यास व 

त्यािें नामाहभधान िंाल्यामुळे, या जीवनसत्त्वाला इंग्रजी मूळािारािील हिसरे स्थान हमळाले व त्याला ‘सी’ 
क्व्िटॅहमन असे संबोहधण्याि आले. या जीवनसत्त्वाच्या रासायहनक रिनेिा शोध लार्ल्यानंिर िे 
ॲस्कॉर्थबक आम्ल या नावाने ओळखले जाऊ लार्ले. आिारशास्त्राि ‘सी’ क्व्िटॅहमन झकवा ‘ॲस्कॉर्थबक 
ॲहसड’ या दोन्िीिी संज्ञा आलटून पालटून वापरिाि. 
 
स्कव्हीची मध्ययुगीन कथा (रक्तणपती) 
 

१४ व्या आहि १६ व्या शिकाि या व्याधीने सबधं युरोपखंडाला इिके बेजार केले िोिे की सवग 
हवकारािंा उर्म या व्याधीपासूनि िोिो की काय असे त्या काळच्या वैद्यकीय शास्त्रज्ञाना वाटू लार्ले िोिे. 
अहिदूर हनघालेल्या सफरीवरील बोटीवर या रोर्ािा प्रादुभाव हवशषे िोि असे. त्यािप्रमािे दुष्ट्काळी 
पहरक्स्थिी हपके नष्ट िंाल्यास र्ावचे्या र्ाव ेया रोर्ाने जजगर िोि. थोडक्याि जेथे िाज्या अन्न पदाथथांचिा 
अभाव असे िेथे िा रोर् प्रकट िोई. वास्को-द-र्ामाच्या केप ऑफ रु्डिोप’ या ऐहििाहसक सफरीि त्यािे 
िीन-ििुथथांचश नाहवक बळी पडले. अहिदूरवरच्या सफरीवर हनघालेल्या बोटीवर िर कािी वळेा सुकािू 
धरण्याइिके नाहवक पि उरि नसि. कॅप्टन कुक् याच्या प्रहसद्ध सफरीच्या वेळी मात्र, या रोर्ािा प्रहिबंध 
िाजी फळे व भाज्या यामुळे िोिो, िे मािीि िंाले िोिे. म्ििून कॅप्टन कुक िे प्रत्येक बदंराि त्यािंी बोट 
आल्याबरोबर िाज्या फळािंा व भाज्यािंा साठा करीि असि. यामुळे या रोर्ाच्या िडाख्यािून त्यािें सवग 
नाहवक बिावले. ‘सहॅलसब री’ या हब्रहटश बोटीवरील झलड (Lind) या शस्त्रवैद्याने या रोर्ाच्या साथीच्या 
वळेी पुढील प्रयोर् केला. बोटीवर असलेल्या बारा रोग्यापंैकी दोघाना िुटपुजं्या साठ्यामधील संत्री व झलबे 
हदली. आहि इिरानंा अनुक्रमे ‘सायडर’ (Cider–सफरिदं फसफसवनू ियार केलेले पेय) क्रीम ऑफ 
टारछ टार, सल्फ्लयुहरक आम्लापासून ियार केलेले एक औषध व इिर कािी औषधे हदली. १७५७ साली या 
प्रयोर्ािा अिवाल ‘झलड’ यानंी प्रहसद्ध केला. ज्या रोग्यानंा संत्री आहि झलबे हमळाली िे पूिग बरे िंाले. 
सायडर हदलेल्या रोग्याचं्या प्रकृिीि सुधारिा हदसली व इिर सवग रोग्यािंी प्रकृिी िळूिळू खालाविि 
रे्ली. त्यानंिर युरोपखंडाि नव्यानेि आलेल्या बटायाच्या आिाराि समावशे केल्याने िा रोर्प्रहिबधं 
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करण्यास मदि िोिे, असे हनदशगनास आले. थोडक्याि म्ििजे झलबे व ित्सम फळे आहि िाज्या भाज्या 
यामुळे या हवकारािा प्रहिबंध िोऊ शकिो असे हसद्ध िंाले. पि ह्यानंिर सुमारे दीडश ेवषथांचनी या पदाथथांचि 
सुप्ि शक्िी असलेले एक हवहशष्ट जीवनसत्त्व आिे असा शोध लार्ला. 

 
या जीवनसत्त्वािा प्रदीघग काळ अभाव िंाल्यास रक्िहपिीिी पुढील िी्र लििे हदसिाि :— (१) 

हिरड्या सुजिाि व त्यािून रक्िस्त्राव िोिो, (२) दाि सैल िोिाि, (३) साधें आंबिाि व धरिाि, (४) 
त्विेखाली रक्िस्त्राव िोऊन काळेहनळे डार् पडिाि. (५) वजनाि घट िोिे, (६) स्नायु हशहथल व कमजोर 
बनिाि. 

 
या जीवनसत्त्वािंी अल्प प्रमािाि कमिरिा िंाल्यास लिान मुलाि व मोठ्या मािसाि अनुक्रमे 

पुढील लििे आढळिाि— लिान मुलािंी वाढ खंुटिे, वृत्ती अक्स्थर िोऊन स्वभाव हिडहिडा बनिो, 
क्वहिि साधें सुजून दुखिाि. मोठ्या मािसाचं्या िालिालीि हनरुत्साि व र्लथानपिा येिो, हिकाटीिा 
अभाव हनमाि िोिो, पायािं व साधं्यािं िमका येिाि, त्विेखाली रक्िस्त्राव िोिो व हिरड्या हलबहलबीि 
बनून त्यािून सिज रक्ि येिे. अथाि िी सवग लििे, फळे व हशिवलेल्या भाज्यािंा बेिाच्या प्रमािाि जरी 
आिाराि समावशे िंाला िरी नािीशी िोिाि. म्ििून िल्लीच्या काळी रक्िझपिी या रोर्ािे ‘पूिग हवकहसि’ 
स्वरूप क्वहििि पिावयास हमळिे. 
 

 
आकृिी क्रमाकं ९ : ‘सी’ क्व्िटॅमीनिे वाढीवर िोिारे पहरिाम 

 
रासायणनक स्वरूप व गुिधमण 
 

१९३२ साली हपट सबर्ग येथे झकर् (King) यानंी व िंरे्रीि Szent Gyorgyi या शास्त्रज्ञानंी 
जवळजवळ एकाि वळेी अनुक्रमे झलबािून व लालहमरे आहि ॲहड्रनल गं्रथीिून शुद्ध स्वरूपाि िे 
जीवनसत्त्व हमळहवले. झकर् यानंी असे जािीर केले की याच्या प्रत्येक अिूि कबािे सिा परमािू असलेले िे 
एक सेंहद्रय आम्ल आिे. Szent Gyorgyi यानी या हवधानाला दुजोरा हदला. यािी रासायहनक रिना 
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थोडीशी साखरेशी हमळिी जुळिी आिे. झकर् यानंी या घटकाला ‘ॲस्कॉर्थबक ॲहसड’ असे नाव हदले. यािे 
हनहिि रासायहनक स्वरूप समजल्यावर कृहत्रम रीत्या प्रयोर्शाळेि यािी हनर्थमिी शक्य िंाली. 

 
ॲस्कॉर्थबक आम्ल िा एक शुभ्र स्फहटकरूपी पाण्याि हवद्राव्य असलेला पदाथग आिे. आिापयंि 

मािीि असलेल्या सवग जीवनसत्त्वाि िा अहधक अक्स्थर पदाथग आिे. यािे हवघटन सिज िोिो. या 
पदाथािा िवेशी संपकग  िंाल्यास जैहवकदृष्ट्या कायगिम असलेला घटक नष्ट िोऊन, जीवनसत्त्वािें मूल्य 
थोडे कमी िोिे. िी ऑक्क्सडेशनिी हक्रया कच्च्या फळाि व भाजीपाल्याि असलेल्या प्रहकण्वामुळे 
(Enzyme), उष्ट्ििेमुळे, अल्क पदाथामुळे, िाबं्यासारख्या ‘कॅटॅहलस्ट’ मुळे जलद िोिे. िी जीवनसत्त्व नष्ट 
िोण्यािी हक्रया पदाथािा िवशेी संपकग  न िंाल्यास, आम्ल माध्यमाि व शीिकरिामुळे मंदाविे. 
 
शरीरातील काये 
 

शरीरािील जीवनप्रहक्रयेि यािी असंख्य काये आिेि. पि यािील एका कायािे मित्त्व अहधक 
आिे. िे कायग म्ििजे पेशींच्या अंिर्गि असिाऱ्या सीमेंटसारख्या पदाथािी हनर्थमिी करिे व त्यािे साित्य 
हटकहविे. या हवहशष्ट कायानुसार, ‘क’ जीवनसत्त्वािा अभाव िंाल्यास केशवाहिन्याचं्या झभिीि 
कमजोरपिा येऊन, कमी-जास्ि प्रमािाि रक्िस्त्राव िोिो. याहशवाय याच्या अभावी अक्स्थ, कूिा, हिरड्या 
व दाि याचं्या रिनेि दोष हनमाि िोिो. िाडािील मर्जाि रक्ि हनमाि करिाऱ्या पेशींच्या कायाि 
अडथळा हनमाि िोिो व त्यामुळे आहि रक्िस्त्रावामुळे रक्ििय (ॲहनहमया) िोिो. प्रयोर्शाळेिील प्राण्याि 
या जीवनसत्त्वािा अभाव िंाल्यास, त्यािंी जंिुहवषाना असलेली प्रहिकारशक्िी खालाविे असे आढळले. 
याहशवाय िे जीवनसत्त्व जखम भरून येण्यास आवश्यक असल्यािे हसद्ध िंाले आिे. स्वाभाहवक 
ियापियनहक्रयेसाठी यािी र्रज आिे. याच्या कमिरिेमुळे पेशीजालाकडून जास्ि प्रािवायु शोहषला 
जािो. प्रहथनाच्या ियापियनहक्रयेि यािा उपयोर् िोिो, म्ििून आिाराि प्रहथनािें प्रमाि अहधक 
असल्यास ‘क’ जीवनसत्त्वािे प्रमाि वाढहविे श्रेयस्कर ठरिे. शरीराि यािा फार संिय िोि नािी, पि 
इिर कोित्यािी अवयवापेिा ॲहड्रनल गं्रथीि यािा साठा जास्ि आढळिो. यािा उत्सर्ग मूत्रावाटे िोिो. 
 
या जीवनसत्त्वाचे आवश्यक प्रमाि व उत्कृष्ट अने्न 
 

वाढिे वय, र्भारपि व बाळंिपिाि यािी र्रज वाढिे. त्यािप्रमािे संसर्गजन्य रोर्ािून व 
िापािून उठल्यावर यािे अहधक प्रमाि लार्िे. 
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उत्कृष्ट अन्नाि आवळा, झलबू, संत्री, टोमटॅो, हिरव्या पालेभाज्या, कझलर्ड व मोड आलेली 
कडधान्ये यािंा समावशे िोिो. या जीवनसत्त्वाच्या दृष्टीने कोििेि प्राहिज अन्न मित्त्वािे नािी. 

 
आिाराि यािा समावशे करिाना िे पदाथग शक्यिोवर कच्चे खाविे. जेविापूवी फार काळ आधी 

हिरून ठेव ूनयेि. या पदाथथांचिा िवशेी संपकग  टाळावा. उष्ट्ििा देऊ नये आहि सोडा कधीिी घालू नये. 
 
पाण्यात णवद्राव्य असलेली जीवनसत्त्वे : ‘ब’ जीवनसत्त्वाचा गट 
 

१८९७ साली जाव्िामध्ये डॉ. सी. एहजकमन् यानी केलेल्या प्रयोर्ावरून असे हनदशगनाला आले की 
अहिशुभ्र िादंळावर (Polished rice) पोसलेल्या कोंबड्याना व मािसाना बेरीबेरी नावाच्या रोर्ािी लििे 
हदसिाि. व त्याना िािसडीिे कोंड्यासकट िादूंळ हदल्यास िी लििे नािीशी िोिाि. या नंिर हवसाव्या 
शिकाच्या सुरुवािीला उंदीर, कबुिरे आहि कुत्रयावंर केलेल्या प्रयोर्ामुंळे अन्नपदाथाि एक अपहरहिि पि 
आरोग्याला आवश्यक असलेला घटक असल्यािे हसद्ध िंाले. िा घटक पुढे ‘ब’ जीवनसत्त्व या नावाने 
ओळखला जाऊ लार्ला. ह्या घटकािा अभाव असलेल्या प्राण्यािंी भकू नष्ट िंाली, वाढ खंुटली आहि 
पॉलीन्युरायटीस् (अनेक मज्जािंिंूना येिारी सूज) या वैहशष्ट्यपूिग हवकारािी लििे हदसि. स्नायूंवरील 
िाबा नष्ट िोि असे व थोड्याशा प्रमािाि शरीर लुळे पडि असे. यािील बरीि लििे मानवाला िोिाऱ्या 
बेरीबेरी रोर्ासारखी िोिी. हवशषेिुः मज्जासंस्थेवर िोिारे पहरिाम समान िोिे. 

 
शास्त्रज्ञाना, हवहवध प्रकारच्या आिारावर पोसलेल्या लोकाचं्यामध्ये अहिशय रु्ंिारु्ंिीिी हवहवध 

लििे हदसि. यामुळे सुरुवािीच्या काळाि फार र्ोंधळ िंाला. पि पुढे या ‘ब’ र्टािील जीवनसत्त्वाि 
अनेक घटक समाहवष्ट आिेि व त्यािंी वैहशष्ट्यपूिग काये आिेि असे हसद्ध िंाले. मर् या र्टाला ‘B-
Complex’ र्ट म्ििून संबोधण्याि येऊ लार्ले व त्यािील प्रत्येक घटकािे नाव, विगन व रु्िधमग स्पष्ट 
िोऊ लार्ले. 

 
आजहमिीला या र्टािील बारा घटक पहरहिि आिेि व अहधक घटकािें भहवष्ट्य विगहवले आिे. 

र्ट म्ििून यािंी पुढील वैहशष्ट्य आिेि :— 
 
(१) सारखी कायग असलेले िे घटक एकाि अन्नपदाथाि बऱ्याि वेळा सापडिाि. 
 
(२) शरीराि यािंा मुख्य संबधं अन्नापासून कायगशक्िी मुक्ि करण्याच्या कामी येिो. 
 
(३) कमी जास्ि प्रमािाि िे सवगि घटक पाण्याि हवद्राव्य आिेि. 
 
(४) शरीर यािंा संिय मोठ्या प्रमािाि करू शकि नािी, म्ििून शरीरािी िात्पुरिी र्रज 

भार्ल्यावर जे जीवनसत्त्व हशल्लक राििे त्यािा मूत्रावाटे उत्सर्ग िोिो. 
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ब₁—थायमीन (Thiamine) 
 

डॉ. एहजकमनच्या दृष्टोत्पत्तीस आलेली कोंबड्याचं्या मज्जािंिूवरील सूज आहि मानवाला िोिाऱ्या 
बेरीबेरी हवकारािा संबंध, ब र्टािील ब₁ (B1) या घटकाशीि हनर्डीि िोिा. थायामीनिे रासायहनक 
घटक C, H, O व S िे आिेि. िे जीवनसत्त्व पाण्याि सिज हवरघळिे. ऑक्क्सडेशनमुळे अल्प प्रमािाि 
नष्ट िोिे, पि दीघगकाळ जास्ि उष्ट्ििेशी संपकग  आल्यास नष्ट िोिे. याहशवाय अल्क घटकाचं्या साहन्नध्याि 
नष्ट िोिे. 

 
याच्या अभावी बेरीबेरी नावािा रोर् िोिो. सहडक व पाढंरा शुभ्र िादूंळ खाल्ल्याने िा रोर् िोिो. या 

रोर्ािी लििे पुढीलप्रमािे हदसिाि :— 
 
(१) िािापायाला मंुग्या व बधीरिा येिे. (२) घोटे आखडिाि व त्यािील प्रहिहिप्ि हक्रया नष्ट 

िोिे. (३) पायाि र्ोळे येऊन िे दुखिाि व िालिाना त्रास िोिो व शवेटी हवकार फार बळावला म्ििजे 
स्नायवूरील हनयंत्रि नािीसे िोऊन पाय लुळे पडिाि. यानंिर शरीरािील वरच्या भार्ािील मज्जािंिूवर 
पहरिाम िोिो, व त्यामुळे हृदयकायाि अडथळे हनमाि िोिाि. या रोर्ािा ओली बेरीबेरी (Wet Beri Beri) 
असा एक प्रकार आिे. या प्रकाराि वरील सवग लििाचं्या भरीला पायाला खूप सूज येिे. 
 
थायामीनची काये 
 

िे जीवनसत्त्व बिुिेक सवग वनस्पिीि व प्राहिमात्राच्या पेशीजालाि आढळिे. वनस्पिी व कािी 
सूक्ष्म जंिु त्याचं्या वाढीला लार्िारे ‘थायामीन’ ियार कहरिाि. उंदीर, रु्रे व मेंढ्या आहि थोड्याशा 
प्रमािाि मानवाच्या आिड्यािील सूक्ष्म जंिु िे ियार कहरिाि. पि मानवाला आहि इिर प्राण्याना 
आिारािून या जीवनसत्त्वािा पुरवठा करावाि लार्िो. 

 
िे जीवनसत्त्व मानवी शरीराि थोड्याशा प्रमािाि सवगि पेशीजालाि आढळिे. परंिु हृदय, यकृि 

व मूत्रझपड यािं अहधक प्रमािाि असिे. शरीर या जीवनसत्त्वािा संिय अहधक प्रमािाि करू शकि नािी. 
शरीराच्या स्वाभाहवक हनरोर्ी वाढीला आहि प्रजोत्पादनाला िे आवश्यक आिे. लिान मुलाचं्या आरोग्यपूिग 
वाढीला यािी हवशषे र्रज आिे. म्ििून त्याचं्या आिाराि या जीवनसत्त्वािा कटािाने समावशे करावा. 
भकू लार्ण्यासाठी आहि पिनसंस्थेच्या कायगिमिेसाठी िे आवश्यक आिे. याच्या अभावी जठरािून आहि 
आिड्यािून अन्न जाण्यास दुप्पट वळे लार्िो. या जीवनसत्त्वािा आिाराि योग्य प्रमािाि समावशे 
असल्यास बद्धकोििेिा हवकार जडि नािी. थायामीनिे सवाि मित्त्वािे कायग म्ििजे प्रत्येक पेशीच्या 
जीवनप्रहक्रयेला िे आवश्यक आिे. पेशीजालाना लार्िारी बिुिेक कायगशक्िी कबोदकाचं्या ज्वलनापासून 
हमळिे. िी ज्वलनहक्रया पायरीपायरीने िोिे. या प्रत्येक वळेी थोडी थोडी कायगशक्िी अन्नपदाथापासून मुक्ि 
िोिे. या प्रहक्रयािं अनेक आंिर-पदाथग ियार िोि असिाि. यासाठी सिाय्यक म्ििून प्रहकण्वािंी र्रज 
असिे. यािील कािी प्रहकण्वाना हक्रयाशील बनहवण्यास कािी सि-प्रहकण्व े (Co-Enzymes) आवश्यक 
असिाि. कबोदकाचं्या ज्वलनहक्रयेि आंिर-पदाथग म्ििून ियार िोिाऱ्या पायरुक्व्िक आम्लाच्या 
(Pyruvic acid) हनर्थमिीला वर हनदेहशलेले सि-प्रहकण्व लार्िे. या हवहशष्ट सि-प्रहकण्वािंा अत्यंि 
िैिन्यशील घटक म्ििजे थायामीन! म्ििजे पेशीजालाना प्रािवायिूा पुरवठा करिाऱ्या माहलकेिील 



 

अनुक्रमणिका 

‘थायामीन’ िा अहि मित्त्वािा दुवा आिे. म्ििून कबोदकाच्या संपूिग ज्वलनासाठी ‘थायामीन’ अपहरिायग 
आिे. 

 
मज्जािंिूच्या जीवनप्रहक्रया कबोदकाच्या ज्वलनापासून हमळिाऱ्या कायगशक्िीवर अवलंबून 

असिाि. थायामीनच्या अभावी कबोदकािे ज्वलन पूिग िोि नािी व त्यापासून पुरेशी कायगशक्िी मुक्ि िोि 
नािी. यािा पहरिाम पयायाने मज्जािंिूवर िोिो. म्ििून थायामीनच्या अभावी बौहद्धक ग्लानी, 
हिडहिडेपिा, एकाग्रिेिा अभाव आहि हनरुत्साि वाढिे, इत्यादी लििे हदसिाि. या सवग र्ोष्टींिा मनावर 
पहरिाम िोिो. म्ििून या जीवनसत्त्वाला ‘Moral Vitamin’ असे म्िििाि. या जीवनसत्त्वािी आिाराि 
बरीि कमिरिा िंाल्यास िीन िे साि आठवड्याि भकू मंदाविे, थकवा वाढिो, वजनाि घट िोिे, पायाि 
र्ोळे येिाि व मज्जािंिू दुखू लार्िाि. बद्धकोििेिा हवकार जडिो. 

 
थायामीन आिड्यािून शोहषले जाऊन रक्िप्रवािाि हमसळिे व शरीराला पुरहवले जािे. शरीराच्या 

प्रहक्रया सुरळीि िालू ठेवण्यासाठी यािा आिारािून हनत्य पुरवठा करिे फार आवश्यक आिे. 
 
यािे दैनंहदन लार्िारे प्रमाि शरीरािे आकारमान, कामािे स्वरूप आहि आिारसंवयी यावर 

अवलंबनू आिे. कबोदकािी ियापियनहक्रया जास्ि असल्यास यािी अहधक र्रज लार्िे. अहिश्रम 
करिाऱ्या मािसाच्या आिाराि कायगशक्िीच्या पुरवठ्यासाठी कबोदकािा समावशे अहधक असिो. म्ििून 
त्याना थायामीनिी र्रज अहधक भासिे. 

 
वाढत्या वयाि, र्भारपिाच्या शवेटच्या िीन महिन्याि व बाळंिपिाि या जीवनसत्त्वािी र्रज 

दुप्पट िे हिप्पट वाढिे. या जीवनसत्त्वािे प्रमाि पुढीलप्रमािे मोजिाि. िरबीपासून हमळिाऱ्या उष्ट्िाकंािें 
प्रमाि सोडून दर १००० उष्ट्िाकंानंा ०·६६ हमहलगॅ्रम थायामीन लार्िे. 

 
थायामीनच्या दृष्टीने उत्कृष्ट अन्नपदाथग म्ििजे असडीक धान्ये, दूध दूभत्यािे प्रकार, फळे व 

कच्च्या भाज्या या अन्नपदाथथांचिा आिाराि हवपुल प्रमािाि समावशे असल्यास थायामीनिी कमिरिा भासि 
नािी. 
 
ब2—णरबोफ्लँवीन (Riboflavin) 
 

वाढीला पोषक असिाऱ्या अन्नपदाथासंबधंी संशोधन िालू असिाना असे आढळून आले की, 
हकण्व, यकृि व िृिधान्याच्या बािेरच्या आवरिाि हकमान दोन िरी जीवनसत्त्वे असिाि. िी र्ोष्ट पुढील 
लिानशा प्रयोर्ामुळे हसद्ध िंाली. १२०⁰ िपमानाला, हकण्व ऑटोक्लेव्िमध्ये अनेक िास ठेवल्यास त्यािील 
थायामीन पूिगपिे नष्ट िोिे. पि उरलेला पदाथग कुिकामािा नसून वाढीला पोषक असल्यािे हनदशगनास 
आले. उष्ट्ििेला क्स्थर असिाऱ्या या उवगहरि पदाथाि अनेक जीवनसत्त्वािंा जरी समावशे असला िरी 
हरबोफ्ललँवीनिा (Riboflavin) शोध प्रथम लार्ला. 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

रासायणनक गुिधमण व स्वरूप 
 

हकण्व, यकृि, अंड्यािील पाढंरा भार् आहि व्िे (नासविी) यािून शुद्ध स्वरूपाि हरबोफ्ललॅवीन 
वरे्ळे काढण्याि आले. या सवग पदाथािून अलर् केलेल्या जीवनसत्त्वािे रासायहनक स्वरुप सारखेि िोिे. 
या जीवनसत्त्वािे नामाहभधान पुढीलप्रमािे िंाले. कबािे पाि अिू असलेली ‘रायबोज’ (Ribose) नावािी 
साखर आहि फ्ललेहवन (Flavin) नावािा एक रंर्ीि घटक यािें संयुर् म्ििून जो रासायहनक पदाथग ियार 
िंाला त्याला हरबोफ्ललॅवीन (Riboflavin) झकवा ब₂ जीवनसत्त्व असे म्िििाि. 

 
िे जीवनसत्त्व उष्ट्ििेला क्स्थर आिे. िे पाण्याि हवद्राव्य आिे व आम्लद्रावाि क्स्थर आिे. पि 

अल्कमाध्यमाि अर्र प्रकाशाच्या साहन्नध्याि मात्र िे नष्ट िोिे. 
 
िे जीवनसत्त्व वनस्पिी व प्राहिज पेशीजालाि हवस्िृि प्रमािाि आढळिे. उच्च कोटीिल्या सवग 

वनस्पिी िे जीवनसत्त्व ियार कहरिाि. िे जीवनसत्त्व हवशषेिुः हिरव्या पानाि व िंाडाचं्या कोवळया 
भार्ाि अहधक असिे. हबयाि फार कमी प्रमािाि असिे. मोड आलेल्या धान्याि पुष्ट्कळ प्रमािाि असिे. 
बिुिेक सवगि सूक्ष्म जंिू व आिड्यािील बकॅ्क्टहरआ िे जीवनसत्त्व ियार करिाि. 
 
ब२ जीवनसत्त्वाच्या अभावाचे पणरिाम 
 

या जीवनसत्त्वािील सुप्ि शक्िी प्राण्याचं्या वाढीवर िोिाऱ्या पहरिामामुळेि हनदशगनाला आली. 
हरबोफ्ललॅवीनिा थोडा झकवा संपूिग अभाव असलेल्या आिारावर प्रायोहर्क प्राण्यािंी वाढ खंुटिे असे 
आढळले. जसजसा या जीवनसत्त्वािा आिाराि समावशे िंाला, िसिशी प्राण्यािंी वाढ पूवगवि िोऊ 
लार्ली. या उलट ज्या प्राण्याच्या आिाराि या जीवनसत्त्वािा भरपूर पुरवठा िोिा, त्यािें आरोग्य उत्तम 
िोिे व प्रजोत्पादन आहि पोसण्यािी शक्िी िारं्ली हदसली. िे प्रािी दीषायुषी ठरले व वाधगक्यािी िािूल 
उहशरा लार्ली. 

 
िे जीवनसत्त्व सवग वयाि आरोग्याला पोषक आिे. कारि शरीरािील हवहवध पेशीजालाि 

िालिाऱ्या ज्वलनप्रहक्रयेला जी अनेक प्रहकण्व े लार्िाि, त्या सवथांचिा िैिन्यशील घटक म्ििून या 
जीवनसत्त्वािा समावशे िोिो. िे जीवनसत्त्व त्विा, डोळे व मज्जािंिूच्या आरोग्याला आवश्यक आिे. 
प्राण्याचं्या आिाराि यािा दीघग काळ अभाव िंाल्यास िोंडाला व नाकाला भेर्ा पडिाि, केस र्ळिाि, 
बुबुळाला सूज येिे, पिनहक्रयेि व्यत्यय येिो, मज्जािंिूिे हवकार जडिाि. अन्नाच्या अपुऱ्या अहभशोषिामुळे 
वजन कमी िोिे व अशक्िपिा वाढिो. 

 
या जीवनसत्त्वाच्या अभावी मानवाि थोडीशी सौम्य लििे हदसिाि. ओठावर पाढंरे व िाबंडे डार् 

हदसिाि. िोंडाच्या दोन्िी टोकाना भेर्ा पडिाि. रािाधंळेपिा आहि मंद दृष्टी इत्यादी नेत्रहवकार 
जडिाि. िी सवग लििे हरबोफ्ललॅवीन हदल्याबरोबर नािीशी िोिाि. 

 
अन्नपदाथथांचि िे जीवनसत्त्व मुक्ि झकवा प्रहथने फॉस्फोहरक अम्लाच्या समविे सापडिे. 
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िे जीवनसत्त्व पेशीजालाि अखंड िालिाऱ्या ऑक्क्सडेशन-हरडक्शन हक्रयेि मित्त्वािे कायग 
कहरिे, ऑक्क्सडेशन-हरडक्शन हक्रयेच्या अंहिम अवस्थेि िायड्रोजन आहि प्रािवायु यािंा संयोर् िोऊन 
पाण्यािी हनर्थमिी िोिे. यासाठी प्रथम िायड्रोजन शोहषला जाऊन िो दुसऱ्या पदाथाकडे पोििहविे िे कािी 
प्रहकण्वािें मित्त्वािे कायग असिे. या हवहशष्ट प्रहकण्वािंा हरबोफ्ललॅवीन िा मित्त्वािा घटक आिे. अशा िऱ्िेने 
हरबोफ्ललॅवीनयुक्ि प्रहकण्वे, कबोदके, ॲहमनो-नत्राम्ले आहि िरबी याचं्या ियापियनहक्रयेला मदि 
कहरिाि. ज्याअथी, अनेक रासायहनक हक्रयाना िे जीवनसत्त्व जबाबदार आिे, ज्याअथी, याच्या अभावाने 
हवहवध पेशीजालावर पहरिाम व्िावा, िे सािहजकि आिे. म्ििून आिाराि या जीवनसत्त्वािंा अंिभाव 
केल्यास शरीरािे सवगसाधारि आरोग्य हटकहवण्यास मदि िोिे. 

 
शरीरािील जवळजवळ सवगि पेशीजालाि िे आढळिे. परंिु स्नाय ू व गं्रथीि िे हवशषे प्रमािाि 

असिे. यािा उत्सर्ग हवष्टेिून आहि मूत्रािून िोिो. 
 
मोठ्या मािसाना कमीि कमी एक हमहलगॅ्रम हरबोफ्ललॅवीन लार्िे. वाढत्या वयाि व र्भारपिी 

यािा अहधक पुरवठा करावयास पाहिजे. बाळंिपिािसुद्धा यािी र्रज वाढिे. 
 
यकृि, िीज, अंडी, पालेभाज्या, हद्वदल धान्ये, भईुमूर् आहि दूध याि िे भरपूर प्रमािाि आढळिे. 

उष्ट्ििेला िे जीवनसत्त्व क्स्थर असल्यामुळे हशजहविाना १५ िे २० टक्क्यापेंिा िे नष्ट िोि नािी. पि प्रत्यि 
सूयगप्रकाशाि अन्नपदाथग ठेहवल्यास िे नष्ट िोिे. 
 
नायाणसन (Naicin, Nicotinic Acid) 
 

हनकोहटहनक ॲहसड. (Nicotinic Acid) िे जीवनसत्त्व म्ििून मित्त्वाला येण्याच्या फार पूवी, शुद्ध 
स्वरूपाि उपलब्ध िंाले िोिे. ‘ब’ र्टािील इिर जीवनसत्त्वाचं्या मानाने यािे रासायहनक स्वरूप फार 
साधे आिे. १९३७-३८ साली या घटकाला पेलेग्रा प्रहिबधंक म्ििून ‘ब’ र्टािील जीवनसत्त्वाि स्थान प्राप्ि 
िंाले. पेलेग्रा यािा शब्दशुः अथग लाल त्विा असा आिे. दोनश ेवषापूवी युरोपच्या कािी भार्ाि या रोर्ािा 
प्रसार िंाला. या रोर्ाि त्विा सुजून लाल िोिे व िोंड येिे. कुत्रयाि िा रोर् Black tongue झकवा ‘काळी 
जीभ’ म्ििून ओळखिाि. 

 
१९३० साली एक्ल्व्िएम ने (Elvehjem C. A.) असे हसद्ध केले की ‘काळी जीभ’ िंालेल्या कुत्रयानंा 

हनकोहटहनक आम्ल हदल्यास िा रोर् बरा िोिो. झकवा त्यािा प्रहिबंध िोिो. यानंिर कािी महिन्यािि िार 
वैद्यकीय संशोधकाचं्या र्टानी हनकोहटहनक आम्ल आहि त्यािे उत्कृष्ट प्रमाि असलेले ‘हकण्व’ यामंध्ये 
पेलेग्रारोधक मूल्ये असल्यािे हसद्ध केले. आिारसत्त्वाचं्या दृष्टीने या घटकािे नाव ‘हनकोहटहनक ॲहसड’ 
असे योग्य वाटले नािी म्ििून त्यािे नामकरि ‘नायाहसन’ (Niacin) असे करण्याि आले. ‘नायाहसन’ या 
आिारसत्त्वाि हनकोहटहनक ॲहसड (Nicotinic Acid) झकवा हनकोहटहनक अमाइड (Nicotinic-Amide) िे 
दोन्िी घटक अहभपे्रि िोिाि. 

 
नायाहसन िे पाण्याि हवद्राव्य आिे, पि ‘ब’ र्टािील इिर जीवनसत्त्वापेिा िा फारि क्स्थर घटक 

आिे. उष्ट्ििा, ऑक्क्सडेशन, आम्ल झकवा अल्क या कशािाि यावर पहरिाम िोि नािी म्ििून नेिमीच्या 
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स्वयंपाक पद्धिीि िे सिसा नष्ट िोि नािी. िे पाण्याि हवद्राव्य असल्यामुळे अन्न हशजहविाना त्यािील पािी 
टाकून हदल्यास अर्र पािी उिू रे्ल्यास नष्ट िोिे. 

 
नायाहसन िे हजविं पेशीिा स्वाभाहवक घटक आिे. 

 
नायाणसनच्या अभावी होिारे रोग 
 

याच्या अभावी पुढील लििे हदसिाि. त्विा, पिननहलका आहि मज्जािंिूवर यािा िटकन 
पहरिाम हदसिो. याच्या अभावी पेलेग्रा नावािा रोर् िोिो. या रोर्ािे वैहशष्ट्यपूिग लिि म्ििजे त्विेवर 
लालसर हपत्त उठिे व नंिर त्विा काळी पडून खरखरीि बनिे. िोंडािील व पिननहलकेच्या आिील 
आवरिाला सूज येिे. जीभ खरखरीि बनिे. नंिर अहिसार िोऊन त्यािून रक्ि पडिे व शवेटच्या अवस्थेि 
मज्जािंिूिे व मानहसक हवकार जडिाि. 

 
यािा सौम्य अभाव असल्यास लििे फार वैहशष्ट्यपूिग नसिाि. जीभ खरखरीि असिे. लिान 

मुलािी वाढ नीट न िोिा िी अशक्ि बनिाि. 
 
नायाणसनचे कायण 
 

पेशीजालाचं्या ज्वलनहक्रयेला जी सि-प्रहकण्वे लार्िाि. त्यािंा एक िैिन्यशील घटक म्ििजे िे 
जीवनसत्त्व िोय. म्ििून िे सवग पेशींच्या आरोग्याला पोषक आिे. रक्िप्रवािािून िे सवग शरीराकडे जािे. 
यकृि, मूत्रझपड, हृदय, मेंदू व स्नायू यािं िे प्रामुख्याने आढळिे. नायाहसन िे दोन सि-प्रहकण्वािें हमळून 
बनलेले आिे. 

 
आिारािून यािे हनहिि हकिी प्रमाि जावयास पाहिजे िे ठरहविाना दोन र्ोष्टींिा अडथळा येिो, 

एकिर आिड्यािील बकॅ्क्टहरया िे जीवनसत्त्व ियार करू शकिाि व दुसरे, आिारािील हरप्टोफेन 
(Tryptophane) या नत्राम्लािे रूपािंर शरीराि नायाहसनमध्ये िोिे. म्ििून हरप्टोफेनला नायाहसनिा 
पूवगघटक म्िििाि. म्ििून कािी अन्न-पदाथाि नायाहसन जरी मुबलक प्रमािाि नसले िरी त्याि जर 
हरप्टोफेन भरपूर प्रमािाि असेल िर, नायाहसनिा अभाव जािवि नािी. 

 
शरीराच्या दर हकलोगॅ्रम वजनाला ०·१५ हमलीगॅ्रम एवढ्या प्रमािािी र्रज असिे. या सत्त्वाच्या 

दृष्टीने मित्त्वािे अन्नपदाथग म्ििजे दूध, हिरवे वाटािे, डाळी, पालेभाज्या, िरबीहवरहिि मासं, मोड आलेले 
र्िू िे िोि. 
 
णपणरडॉक्सीन लकवा ब₆ जीवनसत्त्व (Pyridoxin vitamin B6) 
 

१९३८ साली बी-कॉप्लेक्स र्टािील एक स्विंत्र घटक म्ििून िा घटक पहरहिि िंाला. िे 
जीवनसत्त्व ब-र्टािील इिर जीवनसत्त्वासंमविे अन्न पदाथथांचि आढळिे. प्राण्यावंर केलेल्या प्रयोर्ामध्ये 
असे आढळले की, उंदारािी वाढ नीट िोण्यासाठी आहि त्विेला येिारी सूज नािीशी िोण्यासाठी 
हपहरडॉक्सीनिी र्रज आिे. मानवाि नत्राम्ले व क्स्नग्धाम्लाचं्या ियापियनहक्रयेसाठी यािी र्रज आिे. 
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याच्या अभावी लिान मुलािंी वाढ खंुटिे. त्विा व जीभ खरखरीि िोिे. पदाथग दळिाना व भाजिाना िे 
जीवनसत्त्व २० िे ५० टके्क नष्ट िोिे. दर हदवशी १–२ हमलीगॅ्रम्सिा आिाराि समावशे असावा. िे प्रमाि 
आपल्या हनत्याच्या आिारािून सिज पुरहवले जािे. 

 
अन्नपदाथाि दूध व अंडी सोडून इिर प्राहिज अन्नाि िे जीवनसत्त्व हवपुल प्रमािाि आढळिे. 

याहशवाय डाळी, बटाटे, र्व्िािे मोड व केळी याि उत्कृष्ट प्रमािाि आढळिे. हशवाय कोबी, र्ाजर आहि 
इिर भाज्यािूनदेखील यािे िारं्ले प्रमाि असिे. 

 
र्भारपिािील आहि इिर हवकारािील मळमळ व उलया थाबंहवण्यासाठी िे औषधरूपाने देिाि. 

त्यािप्रमािे हकरिोत्सर्ामुळे िोिाऱ्या हवकारािसुद्धा िे जीवनसत्त्व उपयोर्ी पडिे. 
 
पॅन्टोथेणनक आर्मल 
 

Pantothenic यािा शब्दशुः अथग ‘हवस्िृि पसरलेले’ असा आिे. ह्या जीवनसत्त्वाला िे नाव प्राप्ि 
िोण्यािे कारि हनसर्ाि िे जवळजवळ सवगत्र आढळिे. इिर अनेक जीवनसत्त्वापं्रमािेि सिप्रहकण्वाचं्या 
हक्रयेला आवश्यक असिारे िे जीवनसत्त्व आिे. 

 
उंदीर, कुत्रा, डुक्कर, कबुिर व कोंबडी याचं्या सवगसाधारि आरोग्याला िे जीवनसत्त्व आवश्यक 

आिे असे प्रयोर्ाने हसद्ध िंाले आिे. पि या जीवनसत्त्वािा नक्की कायगकारिभाव काय िे अजून समजलेले 
नािी. 

 
यकृि, अंडी, भईुमूर्, र्िू, सोयाहबन या अन्नपदाथाि िे मुबलक प्रमािाि आढळिे. 
 
ब₂ जीवनसत्त्वाच्या कमिरिेमुळे िोिारी लििे व पॅन् टोथेहनक आम्लाच्या कमिरिेमुळे िोिारी 

लििे याि बरेि साम्य असिे. कािी शास्त्रज्ञाचं्या मिे पायािंी जळजळ या जीवनसत्त्वाच्या अभावाशी 
हनर्हडि आिे. 
 
बायोणटन (Biotin) 
 

१९३६ साली हकण्वापासून ‘ब’ र्टािील आिखी एका जीवनसत्त्वािा जन्म िंाला. यापूवी त्विेिी 
सूज-रोधक असलेला िा घटक हनरहनराळया नावानी ओळहखला जाि असे. पि िे सवग पदाथग एकाि 
स्वरूपािे असल्यािे हसद्ध िंाले. व त्याला ‘बायोहटन’ या नावाने संबोहधण्याि आले. मानवी आिाराि यािे 
स्थान काय यासंबधंी फारि िुटपूजंी माहििी उपलब्ध आिे. यकृि, हकण्व व भईुमूर् याि िे हवपुल प्रमािाि 
आढळिे. दूध, अंडी, कािी भाज्या व फळे याििी थोड्या प्रमािाि सापडिे. 
 
फॉणलक मणसड (Folic Acid लकवा Folacin) 
 

१९३८ साली कोंबड्याचं्या आिारािील िा आवश्यक घटक असल्यािे हनदशगनाला आले. लाल 
रक्िपेशींच्या हनर्थमिीि याला वैहशष्ट्यपूिग कायग आिे. १९४५ साली फॉहलक ॲहसडिा उपयोर् र्भारपिाि 



 

अनुक्रमणिका 

िोिारा रक्ििय (ॲहनहमया) बरा करण्यासाठी औषधीरूपाने केला रे्ला. अलीकडच्या काळाि Folacin 
शी साम्य असलेले दोन घटक माहििी िंाले आिेि. यािील फॉहलहनक ॲहसड (Folinic Acid) िा घटक 
कृहत्रम रीत्या ियार केला आिे व हसरोव्िोरम (Citrovorum) िा नैसर्थर्क पदाथापासून वरे्ळा करण्याि 
आला आिे. िे दोन्िी घटक फोलॅहसनपेिा (Folacin) फार कायगिम आिेि. 

 
िे घटक हिरव्या पानाि असल्यामुळे यानंा ‘फोलॅहसन’ िे नाव हमळाले कारि Folium यािा अथग 

‘पान’ असा आिे. Folacin िे रासायहनक नाव Pteroyglutamic Acid असे आिे. 
 
हिरव्या पानाहंशवाय िे जीवनसत्त्व यकृि, हकण्व, मासं व मच्छी यािं आढळिे. 

 
जीवनसत्त्व ब₁₂ 
 

Pernicious Anemia–पर्थनहशयस ॲहनहमयावर (र्ंभीर स्वरूपािा रक्ििय) यकृिाकग  िा रामबाि 
उपाय आिे असा शोध लार्ल्यापासून यािील िैिन्यशील घटक शोधण्याि अनेक संशोधक र्कग  िंाले. 
पहिल्या प्रथम ‘फॉहलक ॲहसड’ िा िो घटक आिे अशी समजूि िंाली िोिी. पि या हवकारािील सवगि 
लििे फॉहलक आम्लाने बरी िोि नािीि असे आढळले. १९४८ साली यकृिापासून वरे्ळया काढलेल्या 
एका घटकामुळे ‘पर्थनहशयस’ ॲहनहमया िंालेल्या रोग्याचं्या रक्िाि इष्ट बदल घडून आल्यािे हदसले. 

 
जीवनसत्त्व ब₁₂ िे एक कोबाल्ट व स्फुर असलेले नत्रयुक्ि संयुर् आिे. कोबाल्ट िा िार अल्प 

प्रमािाि शरीरास आवश्यक आिे. िा िार यापूवी कोित्यािी नैसर्थर्क सेंहद्रय संयुर्ाि आढळला नव्ििा. 
 
जीवनसत्त्व ब₁₂ िा अहिशय शक्क्िमान घटक आिे. साध्या यकृिाकापेिा यािी जैहवक कायगिमिा 

११००० पटीनी अहधक आिे. िा घटक यकृिाहशवाय इिर कोित्या अन्नपदाथाि आिे, यासंबंधी अजून 
संशोधन िंालेले नािी. 

 
जीवनसत्त्व ब₁₂ च्या अहभशोषिासाठी, जठराि ियार िोिारा एक आन्िहरक घटक आवश्यक 

आिे. िा एक प्रहकण्वसदृश पदाथग असून िो जठररसाि आढळिो. यािी हक्रया अन्नािील ब₁₂ 
जीवनसत्त्वावर िोिे. बािेरील घटक ब₁₂ आन्िहरक घटक = यामुळे लाल रक्िपेशी पहरपक्व िोिारा घटक 
ियार िोिो. 
 
पॅरा-ममायनोबेंझॉईक मणसड (Para-Aminobenzoic Acid) (PABA) 
 

१९४१ साली याला जीवनसत्त्व म्ििून मान्यिा हमळाली. रंर्ीि उंदराि व इिर प्राण्याि याच्या 
अभावी केस हपकिाि असे आढळले. कािी संशोधकाचं्या मिे याच्या अभावी स्वाभाहवक र्भारपिाि व 
बाळंिपिाि अडथळा हनमाि िोिो. याच्या रासायहनक स्वरूपाि व Sulphanilamide या सुप्रहसद्ध ‘सल्फा’ 
औषधाच्या रासायहनक स्वरूपाि फारि साम्य आिे. या जीवनसत्त्वामुळे ‘सल्फा’ औषधािे दुष्ट्पहरिाम 
नािीसे िोिाि असे सुिहवण्याि आले आिे. पुढे मारे् िे जीवनसत्त्व ‘सल्फा-शामक’ म्ििून मान्यिा 
पावण्यािा संभव आिे. 
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प्रकरि नववे 
 
पािी व तांतुमय पदाथण लकवा काणष्टर 
 

आपल्या वजनाच्या दोन िृिीयाशं भार् पािी आिे. या पाण्यापैकी ७१ टके्क भार् पेशीि असिो व ७ 
टके्क रक्िद्रावाि असिो. याहशवाय दोन पेशीजालामंध्ये असलेल्या जारे्ि व संयोर्ी पेशीजालाि असलेल्या 
जारे्ि २२ टके्क पािी असिे. सवग वाढीच्या अवस्थाि पािी जास्ि असिे. शरीरािील सवथांचि कायगिम असे जे 
पेशीजाल असिाि त्यािं पाण्यािे प्रमाि अहधक असिे. असे पेशीजाल म्ििजे, रक्ि, हृदय, फुफ्लफुसे, 
स्नायु आहि मूत्रझपड िी िोि. 

 
शरीरािील जवळजवळ सवग ग्लायकोजेन व िरबी नष्ट िंाली िरी मनुष्ट्य कािी काळ जर्ू शकिो. 

पि शरीरािील १० टके्क पािी जरी नष्ट िंाले िरी पहरक्स्थिी र्ंभीर िोिे. २० िे २२ टके्क पािी नष्ट िंाल्यास 
मृत्य ूअटळ असिो. पाण्यापेिासुद्धा प्रािवायिूी र्रज शरीराला अहधक असिे. 
 
पाण्याची काये 
 

शरीराि पाण्याला फार मित्त्वािी कायग पार पाडावयािी असिाि. 
 
शरीराि अन्नसत्त्वािें वािक म्ििून पाण्यािा उपयोर् िोिो. पाण्यामुळेि शरीराच्या सवग भार्ाना 

अन्नािा पुरवठा िोिो. नत्राम्ले, क्स्नग्धे, िार आहि जीवनसत्त्व ेद्रावाच्या रूपाि आिड्यािील आवरिािून 
रक्िावाटे व रसावाटे सवग पेशीना पुरहवली जािाि. पेशीि यािा हवहनयोर् िोिो व हनरुपयोर्ी पदाथािा 
उत्सर्ग िोिो. कबग व प्रािवायु याि पद्धिीने सबंध शरीराि पुरहवले जािाि व बािेर टाकले जािाि. 

 
सवग अन्न-पदाथािे अहभशोषि िंाल्यावर िा द्रव अन्ननहलकेि येिो व मर् पािक रस याच्या 

वािकािे काम कहरिाि. मानवी देिाि िोवीस िासाि पुढील प्रमािाि हवहवध रस हनमाि िोिाि :— 
 

लाळ–५०० िे १५०० सी.सी. 
जाठर रस–१००० िे २५०० सी.सी. 
हपत्त रस–१०० िे ४०० सी.सी. 
आंत्ररस–७०० िे ३००० सी. सी. 

 
पाण्यािे दुसरे मित्त्वािे कायग म्ििजे शरीरािे उष्ट्ििामान समिोल राखिे. 
 
पािी िे अहिशय कायगिम उष्ट्ििावािक आिे. शरीराि ियार िोिारी फाजील उष्ट्ििा त्विेच्या 

पिृभार्ावर िोिाऱ्या बाष्ट्पीभवनामुळे शरीराबािेर टाकली जािे. उन्िाळयाच्या हदवसाि झकवा अहिश्रमािा 
व्यायाम केल्यास अहधक घाम येण्यािे िेि मुख्य कारि िोय. 
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पाण्यािे हिसरे मित्त्वािे कायग म्ििजे शरीरािील हवहवध अवयवािें रिि करिे. बािेरील आघाि 
(Shock) टाळण्यासाठी पाण्यािा उशीसारखा उपयोर् केला जािो. प्रत्येक साधं्याि सायनोक्व्िल द्राव 
(Sinovial fluid) असिो. त्यािा साधं्याि वरं्िासारखा उपयोर् िोऊन साधें ओले राििाि व एकमेकाि 
घषगि िोि नािी. 

 
मध्यविी मज्जासंस्था िी िर Cerebro spinal fluid मध्येि बुडालेली असिे. त्यामुळे हिला सिसा 

धक्का पोिि नािी. 
 
पाण्याचा उत्सगण 
 

शरीराबािेर पािी िीन मार्थांचनी टाकले जािे. मूत्रझपड मूत्रावाटे बािेर टाकिाि. फुफ्लफुसे वाफेच्या 
स्वरूपाि उच्छछ वासाबरोबर बािेर टाकिाि. स्वच्छ पाटीवर िोंडािी वाफ सोडल्यास िी र्ोष्ट िटकन 
प्रत्ययाला येिे व त्विेिून घामाच्या स्वरूपाि पािी बािेर टाकले जािे. 
 
पाण्याचा पुरवठा 
 

शरीराबािेर दर हदवशी टाकल्या जािाऱ्या पाण्यािी भरपाई पुढीलप्रमािे िोिे. आपल्या 
आिारािील द्रवपदाथग पािी, ििा, कॉफी, सरबि इत्यादी पेयािंा याि समावशे िोिो. आिारािंील 
घनपदाथथांचिसुद्धा ५ पासून ५० टक्क्यापंयंि पािी असिे. याहशवाय आपले शरीर पािी ियार करिे. कारि 
ज्यावळेी अन्नािे ज्वलन (Oxidation) िोिे, त्यावळेी ियार िोिाऱ्या अंहिम पदाथथांचिील एक पदाथग ‘पािी’ 
असिोि. या पाण्याला ‘ियापियनािे जल’ (Metabolic Water) असे म्िििाि. िे प्रमाि दर हदवशी १६ 
औंस (१ झपट) एवढे असिे. 

 
ज्याचं्या आिाराि दूध, ििा, कॉफी अहधक प्रमािाि असिाि त्यानंी थोडेसे कमी पािी प्याले िरी 

िालेल. पि सामान्यिुः ५–६ ग्लास पािी हदवसाला हपिे श्रेयस्कर आिे. फार प्रमािाि पािी प्याल्यास 
मूत्रझपडावर िाि पडिो. जेविाना थोड्या प्रमािाि पािी हपण्यास िरकि नािी. यामुळे जाठर रसाच्या 
स्त्रावाला मदिि िोिे. फार थंड पेये प्याल्यास पिनहक्रया मंदाविे. 
 

 
पाण्यािी र्ोष्ट 

आकृिी क्रमाकं १० 
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तांतुमय पदाथण लकवा काणष्टर 
 

काहष्टरािा समावशे सिसा अन्नपदाथथांचि करीि नािीि. काहष्टर झकवा अधगकाहष्टर अपिनीय असिे. 
म्ििून पिनसंस्थेच्या यंत्रिेला यािी फार मदि िोिे. शवेटी सवग अन्नािे पिन िोऊन आिड्याि थोडा िरी 
अपिनीय भार् हशल्लक राहिल्यास पोट साफ िोण्यास मदि िोिे व मलावरोधािा हवकास टळिो. या 
िंिुमय पदाथामुळे आंिड्यािंील स्नाय ू िैिन्यशील बनून अहधक कायगिम िोिाि. आिाराि यािा संपूिग 
अभाव असल्यास, या स्नायनूा शहैथल्य येिे. िंिुमय पदाथासाठी आिाराि फळे, भाज्या आहि असहडक 
धान्यािा समावशे करावा. 
 

❀ ❀ 
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प्रकरि दहावे 
 
प्रणकण्वे (एन्झाईर्मस) 
 

पिनहक्रयेि वैज्ञाहनक आहि रासायहनक अशा दोन्िी प्रहक्रया अंिभूगि आिेि. वैज्ञाहनक प्रहक्रयेमुळे 
अन्नपदाथथांचिे लिानलिान कि ियार िोिाि; िर रासायहनक प्रहक्रयेमुळे मोठ्या अिूिें रूपािंर लिान 
आहि हवद्राव्य अशा अिूि िोिे. पिनहक्रयेि िे जे रासायहनक बदल घडून येिाि त्याला बव्िंशी प्रहकण्वे या 
नावाने ओळखली जािारी रासायहनक द्रव्ये जबाबदार असिाि. 

 
अन्नाच्या हवहवध रूपािंराि िी प्रहकण्व े अहि मित्त्वािे कायग बजाविाि. झकबिुना प्रहकण्वाहशवाय 

जीवन अशक्य आिे असे म्िटल्यास त्याि अहिशयोक्िी िोिार नािी. म्ििून प्रहकण्वािें स्वरूप व कायग 
यासंबधंी थोडासा हवस्िाराने हविार करिे अवश्य आिे. यामुळे पिनहक्रयेिील रु्ंिारु्ंिीिी अवस्था िटकन 
उमजेल. 

 
प्रहकण्वािा ग्रीक भाषेिील शब्दशुः अथग ‘यीस्टमध्ये’ (In yeast) असा आिे. कारि यीस्ट िा 

सवगप्रथम पहरहिि असलेला प्रहकण्वािंा साठा िोिा. द्रािाकग  फसफसून मद्य ियार िोिाना व बे्रड फुर्िाना 
यीस्टिी आवश्यकिा असिे, िी र्ोष्ट शिकानुशिके मािीि िोिी. अथाि ‘यीस्ट’ ह्या अहि साध्या 
एकपेशीय सजीवाशी प्रहकण्वे संबहंधि मानली जाि असली िरी आिा सवगि सजीवाि प्रहकण्वे अहि 
मित्त्वािा कायगभार् पार पाडि असल्यािे हसद्ध िंाले आिे. सजीवािी म्ििून मानली रे्लेली अनेक काये 
आिा प्रहकण्वामुंळेि घडिाि असे आढळून आल्यानंिर प्रहकण्वाबंद्दलच्या कल्पना जास्ि हवस्िृि व्िावयास 
लार्ल्या, आहि आजहमिीला प्रहकण्वे म्ििजे “वनस्पिी आहि प्रािीपेशीि ियार िंालेले र्िी-वधगक-क्स्थर 
रासायहनक घटक” (Catalyst) अशी व्याख्या मान्य िंाली आिे. 

 
प्रहकण्व े िी सेक्न्द्रय र्हिवधगक घटक आिेि. हजविं पेशीमध्ये त्यािंी हनर्थमिी िोिे व त्यािें कायग 

पेशीपासून स्विंत्रपिे िालिे. प्रहकण्वे िी रासायहनक प्रहक्रयेच्या र्िीवर हनयंत्रि ठेविाि. पि या 
प्रहक्रयेमध्ये ियार िोिाऱ्या अंहिम पदाथाि मात्र आढळि नािीि. शरीराच्या उष्ट्ििामानाला त्यािें कायग 
उत्कृष्ट पि िालिे. प्रत्येक प्रहकण्वाला हवहशष्ट रायासहनक प्रहक्रया असलेले आम्लधमीय, अल्कधमीय 
अर्र उदासीन माध्यम लार्िे. प्रहकण्वािंी हक्रया एकाि घटकापुरिी मयाहदि असिे. म्ििजे 
प्रोटीओलायहटक (Proteolytic) प्रहकण्वािंी हक्रया फक्ि प्रहथनावरि िोिे. प्रहकण्वािें दोन र्ट करण्याि 
आले आिेि : 

 
(१) एक िायड्रोलायझिंर् प्रहकण्व.े याि हवहवध घटकािंा पाण्याशी संयोर् िोऊन साध्या पदाथाि 

िे हवघहटि िोिाि. या प्रहकण्वाच्या र्टाि हपष्टािे साध्या साखरेि रूपािंर करिारे अमायलेज, क्स्नग्धािे 
हवघटन करिारे लायपेज आहि प्रहथनािें ॲहमनो ॲहसडमध्ये हवघटन करिारे प्रोहटएज (Protease) यािंा 
समावशे िोिो. 

 
(२) दुसऱ्या र्टाला ऑक्क्सडायझिंर् प्रहकण्वे असे म्िििाि. याि पदाथािा प्रािवायशूी संयोर् 

िोिो व कायगशक्िी मुक्ि िोिे. 
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प्रहकण्वे िी अहिशय संवदेनािम घटक आिेि. त्याचं्यावर उष्ट्ििेिा व भोविालच्या वािावरिािा 
फार िटकन पहरिाम िोिो. वनस्पिीिील प्रहकण्वे २७⁰ सेंहटगे्रड उष्ट्ििामानाला उत्कृष्ट कायग कहरिाि, 
िर प्राहिमात्राि िी ३७ अंश सेंहटगे्रडला कायगिम असिाि. उष्ट्ििामानाि वाढ िंाल्याने रासायहनक 
हक्रयेिी र्िी वाढिे. पि कािी वळेा प्रहकण्व े अकायगिम पि बनिाि. िे उष्ट्ििामान फारि वाढल्यास 
प्रहकण्व कायमिे अकायगिम िोिे, व त्यामुळे प्रहक्रयेिी र्िी एकदम घटिे; बरीिशी प्रहकण्व े उदासीन 
माध्यमाि कायगिम असिाि. पि माध्यम जर िी्र प्रमािाि अल्क अर्र आम्लधमीय िंाले िर प्रहकण्व 
पूिगपिे अकायगिम बनिे. परंिु कािी प्रहकण्व े फक्ि अल्क अर्र आम्ल माध्यमािि कायगिम असिाि. 
उदािरिाथग जाठर रसािील पेप्सीन िे आम्लधमी माध्यमाि कायग करिे. िर स्वादुझपडरसािील हरप्सीन 
झकहिि अल्कधमीय माध्यमाि कायगिम असिे. 

 
शरीराि प्रहकण्व ेअव्याििपिे हनमाि िोिाि. पि क्वहिि िी अकायगिम स्वरूपाि हनमाि िोिाि. 

त्यावळेी त्याना ‘िंायमोजेन्स’ असे म्िििाि. उदािरिाथग ‘पेक्प्सनोजेन’ िे उदराच्या आवरिाि ियार िोिे 
व त्यािा उदरािील िायड्रोक्लोहरक ॲहसडशी संपकग  िोिाि त्यािे रूपािंर पेक्प्सनमध्ये िोिे. 

 
पािक प्रहकण्व े िी प्रखर र्हिवधगक घटक आिेि. कारि अनुकूल पहरक्स्थिीि िी फार मोठ्या 

प्रमािाि पदाथथांचिे पिन घडवनू आििाि. उदािरिाथग स्वादुझपडािील शुद्ध अमायलेजिा एक भार्, अध्या 
िासाच्या अवकाशाि २०,००० हपष्टाच्या भार्ािे हवघटन घडवनू आििो. 

 
आिापयंि िंालेल्या हवपुल संशोधनानंिर पिनसंस्थेिील प्रहकण्वे िी रासायहनक दृष्टीने प्रहथने 

झकवा ित्सम पदाथग असल्यािे हनर्थववाद हसद्ध िंाले आिे. आहि आिारािील प्रहथनापासून शरीरािील िी 
प्रहकण्व ेियार िोिाि. 
 

प्रमुख पाचक प्रणकण्वाांची णक्रया 

 प्रहकण्व े हनर्थमिी कायग 

कबोदकावंर हक्रया 
करिारी 

 

टॅलीन 
(लाळेिील अमायलेज). 

लालोत्पादक झपड हपष्टािे माल्टोजमध्ये 
रूपािंर 

ॲहमलॉप्सीन 
(स्वादुझपडािील अमायलेज) 

स्वादुझपड हपष्टािे माल्टोजमध्ये 
रूपािंर. 

इनव्िटेज 
(स्यकेू्रज). 

आिड्यािील श्लेष्ट्मल 
आवरि 

स्यकू्रोजिे ग्लुकोज व 
फ्रक्टोजमध्ये रूपािंर 

माल्टेज आिड्यािील श्लेष्ट्मल 
आवरि. 

माल्टोजिे ग्लुकोजमध्ये 
रूपािंर. 

लॅक्टेज आिड्यािील श्लेष्ट्मल 
आवरि. 

दुग्धशकग रेिे ग्लुकोज व 
र्लॅॅक्टोजमध्ये रूपािंर. 
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क्स्नग्धावंर हक्रया 
करिारी { लायपेज उदरावरि क्स्नग्धािे क्स्नग्धाम्ले व 

क्ग्लसरॉलमध्ये हवघटन. 
 

प्रहथनावंर हक्रया 
करिारी 

 

पेप सीन उदरावरि प्रहथनािें प्रोहटओज व 
पेप टोनमध्ये हवघटन. 

हरप्सीन 
(प्रहकण्वािंा एक समूि) 

स्वादुझपड प्रहथनािें प्रोहटओज, 
पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड स 
आहि ॲहमनो ॲहसडमध्ये 
हवघटन. 

उरेप्सीन 
(प्रहकण्वािंा समूि) 

आिड्यािील आवरि पेप्टोन्सिे ॲहमनो आम्ल व 
अमोहनयाि हवघटन. 

 
❀ ❀ 
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प्रकरि अकरावे 
 
पचन, अणभशोषि आणि णवणनयोग 
 

पेशी या खंदकाप्रमािे, पेशीजालािील द्रावाने वढेलेल्या असिाि. ह्या द्रावािील आिारसत्त्वािें 
प्रमाि कायम राखिे मित्त्वािे असिे. यािा अथग, रक्िाकडून या द्रावाला अव्याििपिे अन्नसत्त्वािंा पुरवठा 
िंाला पाहिजे. पिन व अहभशोषि िंालेले अन्न आिड्यािील केशवाहिन्यामंाफग ि रक्िाि हमसळले जािे. 

 
पिनहक्रयेमध्ये, अन्नािे रूपािंर अहवद्राव्य, रु्ंिारु्ंिीच्या व आवरिािून व्यहिकरि न िोिाऱ्या 

घटकामंधून; साध्या आहि सिजर्त्या व्यहिकरि िोईल अशा स्वरूपाि करिे; िे कायग आिे. 
 
िे काम िाहंत्रक व रासायहनक प्रहक्रयादं्वारे िोंड, जठर व आिड्याि साध्य िोिे. 
 

तोंडातील पचन 
 

अन्न खाल्याबरोबर प्रथम िे दािानी िावनू, लाळेबरोबर हमसळले जािे. लालोत्पादक झपड अनेक 
कारिामुंळे उद्दीहपि िोऊन लाळेिा स्त्राव वाढिो. खमंर् वास, आकषगक पद्धिीने माडंलेले अन्न पदाथग िे 
पािून झकवा आवडत्या पदाथाच्या हविारानेसुद्धा िोंडाला पािी सुटिे. या सुटलेल्या पाण्याि (लाळेि) अन्न 
ओले व मऊ िोऊन हर्ळण्यास योग्य िोिे. लाळेि ‘म्यसूीन’ नावािा एक हिकट पदाथग असिो. त्यामुळे अन्न 
मऊ व रु्ळरु्ळीि बनिे. याहशवाय त्याि टॅलीन (Ptyalin) नावािे पािक द्रव्य असिे. यािा हपष्ट पदाथावर 
पहरिाम िोऊन त्यािे रूपािंर अनुक्रमे डेक्स्रीन (Dextrin) व माल्टोज (Maltose) या साखरामंध्ये िोिे. 
या हक्रयेमुळे नुसिी भाकरीिी िावल्यानंिर र्ोड लार्िे. या पिनहक्रयेि प्रथम जबड्यािे व हजभेिे स्नायु 
िाहंत्रक काम कहरिाि व लाळेिील पािक द्रव्ये रासायहनक हक्रया कहरिाि. 
 
णगळण्याची णक्रया 
 

अन्न हर्ळण्याच्या हक्रयेला सुरुवाि िोण्यापूवी वरील सवग अवस्था सुरळीिपिे पार पडल्या 
पाहिजेि. नंिर अन्नािा र्ोळा, हजभेिे स्नायु र्ळयापयंि ढकलिाि. िी हक्रया िटकन िोिे. नंिर घशािून 
अन्न अन्ननहलकेि जािे. यावळेी स्वरद्वार आपोआप बदं राििे. जर िे िुकून उघडे राहिले िर ठसका 
लार्िो. अन्ननहलकेिून िा अन्नािा र्ोळा आकंुिन लिरीनी जठराि ढकलला जािो. िोंडािून जठराि अन्न 
येण्याच्या हक्रयेला फक्ि ६ िे ७ सेकंद लार्िाि. हर्ळण्याच्या हक्रयेिील पहिला भार् सवगस्वी ऐक्च्छक 
असिो, िर दुसऱ्या भार्ावर मज्जािंिंूिा िाबा असल्यामुळे िो प्रहिहिि स्वरूपािा असिो. 
 
जठरातील पचनणक्रया 
 

पिनहक्रयेिील व मुख्य अवस्था िी लिान आिड्याि असिे. या अवस्थेसाठी अन्न ियार ठेविे, िे 
जठरािे काम आिे. जठर िे एक अन्नािे कोठारघरि आिे. अथाि, यािा अथग असा नव्िे की प्रत्यि जठराि 
अन्नावर कोित्याि प्रकारिी पािक हक्रया घडि नािी. जठराच्या आवरिािील पेशी जाठर-रस हनमाि 
करिाि (Gastric Juice). याि दोन पािक द्रव्ये असिाि. एक पेक्प्सन िे असिे. िायड्रोक्लोहरक 
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आम्लाच्या सिाय्याने या द्रव्यािी प्रहथनावंर हक्रया िोऊन त्यािें रूपािंर प्रोटीओज (Proteose) आहि 
पेप्टोन्समध्ये (Peptones) िोिे. रेनीन नावािा दुसरा पािक रस असिो, त्यामुळे दुधािे रूपािंर दह्याि 
िोिे. िे पािक द्रव्य लिान मुलाचं्या जाठर-रसाि अहधक असिे. लाळेिी हक्रया िायड्रोक्लोहरक 
आम्लाच्या साहन्नध्याि थाबंिे. अन्नसेवनानिर साधारििुः वीस हमहनटानी, जठराच्या खालच्या भार्ाि 
जोरदार आकंुिन-लिरी हनमाि िोिाि. या लिरींमुळे अन्न पुढे ढकलले जाऊन, त्याि वळेी िे जाठर-
रसाि हमसळून घुसळले जािे. या हमश्रिाला काईम (Chyme) म्िििाि. या हक्रयेि जठरािील आम्लिा 
वाढि जािे. व प्रहथनािें नीट पिन िोिे. जेविाना जाठर रसािा हवपुल स्त्राव िोिे आवश्यक आिे. या 
स्त्रावावर मानहसक आहि रासायहनक हनयंत्रि असिे. खमंर् वासाने अर्र खमंर् पदाथाच्या स्मरिाने जो 
स्त्राव िोिो. िो मानहसक उद्दीपनामुळे िंालेला असिो. या स्त्रावािे रासायहनक उद्दीपन मासं, मासंाकग , सार, 
इत्यादीनी िोिे. म्ििून पाहिमात्य देशाि जेविाच्या सुरुवािीला सूप (Soup) हपण्यािी प्रथा आिे. सोडा 
आहि मद्यामुळेसुद्धा या स्त्रावािी जास्ि हनर्थमिी िोिे. 

 
आकंुिन-लिरींमुळे काइम आिड्याच्या बाजूस ढकलले जािे. जठराच्या आिड्याकडील िोंडाशी 

एक विुगळाकार स्नायिेू कडे असिे. िे कडे िळूिळू मधूनमधून उघडले जािे. व यावळेी थोडेथोडे ‘काईम’ 
लिान आिड्याि येिे. 
 

 
आकृिी क्रमाकं ११ : पिनसंस्थेिे प्रमुख भार् 

 
लहान आतड्यातील पचन 
 

सबधं पिनहक्रयेिील िी मुख्य अवस्था आिे. पक्वाशय (Duodenum) िा लिान आिड्यािा 
पहिला दिा इंिी भार् आिे. याि अन्न येिाििीि त्यावर पािकरस ओिले जािाि. िे रस िीन हठकािािूंन 
येिाि. यकृिामधून हपत्तरसािा स्त्राव िोिो. स्वादुझपडािून स्वादुझपडरस ियार िोिो व आिड्यािून 
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आंत्ररस ियार िोिो. िे हिन्िी पािकरस एकाि वळेी हनमाि िोिाि. यािंी रासायहनक हक्रया अल्कधमीय 
असल्यामुळे, जठरािील काईमिी आम्लधमीय हक्रया नाहिशी िोिे. 
 
स्वादुलपडरस 
 

याि एकूि िीन पािकद्रव्ये आिेि. स्वादुझपडरस िा सवग पािकरसाि जास्ि कायगिम व हवहवध 
काये पार पाडिारा रस आिे. 

 
स्वादुझपडािील अमायलेजमुळे अहवद्राव्य हपष्टािे रूपािंर हवद्राव्य हपष्टाि िोऊन हवहवध 

डेक्स्रीन्सच्या (Dextrins) अवस्थािून जाि जाि माल्टोजमध्ये िोिे. माल्टेजमुळे माल्टोजिे रूपािंर 
ग्लुकोजमध्ये िोिे. अमायलेज् िे इिके प्रभावी पािक द्रव्य आिे, की िीस हमहनटाि स्विुःच्या वजनाच्या 
२०,००० पट हपष्टािे पिन िे करू शकिे. 

 
स्वादुझपडािील आिखी दोन पािकद्रव्ये म्ििजे हरक्प्सन (Trypsin) आहि कीमोहरक्प्सन. 

हरक्प्सनमुळे प्रहथनािें िायड्रोहलहसस िोऊन पेप टोन व पेप टाइडसमध्ये रूपािंर िोिे. कीमोहरक्प्सनमुळे 
प्रहथनाच्या अिूिील माहलका दुभरं्ली जािे. 

 
स्वादुझपडािील लायपेजमुळे िरबीिे हवघटन िोिे. याला हपत्तरसािी मदि िोिे. 

 
आांत्ररस 
 

आंत्ररसाि िीन पािक द्रव्ये आिेि. माल्टेजिी हक्रया माल्टोजवर िोिे. सुके्रजिी हक्रया सुक्रोजवर 
िोिे. व लॅक्टेजिी हक्रया लॅक्टोजवर िोिे. इरेक्प्सनिी हक्रया पेप टाइडवर िोऊन त्यािे रूपािंर ॲहमनो-
ॲहसडमध्ये िोिे. 
 
णपत्तरस 
 

हपत्तरसाि हवहशष्ट प्रकारिे पािक द्रव्य नसिे. पि िे इिर अहिशय मित्त्वािी काये करिे. हपत्त िे 
शरीरािील हनरुपयोर्ी पदाथाच्या उत्सर्ािे माध्यम आिे. हपत्तरसामुळे आिड्यािील िाहनकारक जंिंूिा 
प्रहिबधं िोऊन, अन्न आंबि नािी. स्वादुझपडािील लायपेजला क्स्नग्धाच्या पिनासाठी िे मदि कहरिे. हपत्त 
क्स्नग्धाम्लाशी संयोर् पावनू, पाण्याि हवद्राव्य व म्ििून पिनाला सुलभ असे पदाथग ियार करिे. ‘के’ 
जीवनसत्त्वाच्या व इिर िरबीि हवद्राव्य असलेल्या जीवनसत्त्वाचं्या अहभशोषिाला मदि करिे. 
आिड्यािील स्नायूंच्या आकंुिनाला पे्ररिा देिे. 
 
लहान आतड्यातील अणभशोषि 
 

अन्न कािी काळपयंि लिान आिड्याि राहिल्यावर पिनािी प्रहक्रया जवळजवळ संपिे. कारि या 
वळेेपयंि रु्ंिारु्ंिीच्या प्रहथनािें रूपािंर साध्या ॲहमनो-ॲहसडमध्ये िंालेले असिे. काहष्टर वर्ळून सवग हपष्ट 
पदाथथांचिे रूपािंर साध्या साखरेि िोिे. िरबीिे रूपािंर क्स्नग्धाम्ले व क्ग्लसरॉल यामंध्ये िोिे. िीन िार 
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िासाि अन्नाच्या स्वरूपाि आियगकारक बदल घडून येिाि. ज्या एका हपष्टाच्या अिूि २०,००० परमािू 
असिाि त्यािें रूपािंर फक्ि िोवीस परमािु असलेल्या ग्लुकोजमध्ये घडून येिे. प्रहथनाच्या बाबिीिसुद्धा 
असेि आियगकारक बदल घडिाि. कारि पिनहक्रयेि सामान्यिुः एका प्रहथनािा रेिु ५०० नत्राम्लाि 
स्फुहटि िोिो. पिनसंस्थेि, पािकरस झकवा प्रहकण्वे हकिी हवस्िृि रासायहनक बदल घडवनू आििाि 
यािी यावरून कल्पना येईल. या हवद्राव्य रासायहनक पदाथथांचिे व्यहिकरि लिान आिड्याच्या झभिीिून 
िोिे आहि िे रक्िाि येऊन हमसळिाि. अशा िऱ्िेने पिन व अहभशोषि लिान आिड्याि जवळजवळ पूिग 
िोिे. 
 
मोठ्या आतड्यातील पचन 
 

अन्नसेवनानंिर िीन-िार िासानी पिलेले अन्न मोठ्या आिड्याि येिे. येथे कोििेिी नवीन 
पािकरस हनमाि िोि नािीि पि मोठ्या आिड्याि सूक्ष्म जंिु हवपुल प्रमािाि असिाि; िे सूक्ष्म जंिु 
कािी पािक द्रव्यािंा स्त्राव कहरिाि व त्यािा पहरिाम न पिलेल्या अन्नावर िोिो. याहशवाय िे सूक्ष्म जंिु 
‘के’ जीवनसत्त्व व ‘ब’ र्टािील कािी जीवनसत्त्व ेहनमाि कहरिाि. 

 
मोठ्या आिड्यािे मित्त्वािे काम म्ििजे द्रव पदाथग वरे्ळा करिे. सवग अन्नर्ोळा मोठ्या 

आिड्याच्या टोकाशी येईपयंि िे कायग िालू असिे. उरलेला अधगप्रवािी भार् हवष्टेच्या रूपाने बािेर टाकला 
जािो. या हक्रयेला साधारििुः िोवीस िास लार्िाि. िोवीस िासाि १०० िे २०० गॅ्रम्स अधग प्रवािी हवष्टा 
ियार िोिे. याि अपिनीय भार् पािकरसािील उवगहरि भार्, पुष्ट्कळसे हजवंि व मेलेले सूक्ष्म जंिु व पािी 
यािंा समावशे असिो. 
 
पेशीतील चयापचयनणक्रया 
 

या अहभशोहषि अन्नसत्त्वािें पुढे काय िोिे यािा हविार केल्याखेरीज पिनहक्रयेिा व अहभशोषि 
हक्रयेिा अभ्यास पूिग िोिार नािी, आिारसत्त्वािें रक्िप्रवािाि हमसळिे, वरकड अन्नसत्त्वािंा साठा िोिे व 
पेशीि त्यािंी ियापियनहक्रया िोऊन हवहनयोर् िोिे िी सवग एकाि प्रहक्रयेिी अंर्उपारें् आिेि. या 
प्रत्येकािा सारं्ोपार् हविार करिे येथे शक्य नािी. पि थोडक्याि िी प्रहक्रया पुढील अवस्थािूंन िोिे. 

 
सवग अहभशोहषि सत्त्व े रक्िप्रवािािून पेशीजालाकडे नेली जािाि. सवग वरकड सत्त्व े व 

ियापियनहक्रयेिील अंहिम पदाथग पेशीजालाकडून रक्िप्रवािाि आिले जािाि. स्नायिू व यकृिाि 
साखरेिा कािी भार् ग्लायकोजेनच्या स्वरूपाि साठहवला जािो. कािी भार्ािे िरबीि रूपािंर िोऊन, 
इिर िरबीसमविे िरबीयुक्ि पेशीजालाि साठहवला जािो. प्रहथनाच्या पिनािे अंहिम पदाथग, जी ॲहमनो 
आम्ले, िी हवहवध पेशीजालाकंडे जािाि. वाढीच्या आहि िंीज भरून काढण्याच्या कायाला पुरून 
उरल्यास त्यािे दोन भार् िोिाि. एका भार्ाि नत्र असिो. त्यािा उत्सर्ग युहरआच्या स्वरूपाि िोिो. 
दुसरा भार् कबोदकासंारखा असल्यामुळे त्यािा उपयोर् इिर कबोदकापं्रमािेि केला जािो. 

 
पेशीिील ियापियनहक्रया िी बरीिशी पिनहक्रयेसारखीि असिे. कारि यािसुद्धा प्रहक्रण्व 

प्रहक्रयािंी माहलकाि असिे. प्रत्यिाि रु्ंिारु्ंिीिे वाटिारे अन्नमार्ािील पिन, पेशीिील रु्ंिारु्ंिीच्या 
प्रहक्रयापंुढे साधेि वाटेल. प्रत्येक पेशीि हनसर्ग हवहशष्ट प्रकारिाि जीवन-रस ियार कहरिो. यामुळे 
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सत्त्वािंा साठा, कायगशक्िीिी मुक्ििा, रक्िािील घटकािंा समिोलपिा व प्रहकण्वे आहि अंिुःसर्ग 
(Enzymes and Hormones) यािंी हनर्थमिी िोिे. 

 
पेशीना आवश्यक असलेल्या घटकािंा त्यानंा अखंड पुरवठा िंाला नािी िर पेशीिी वाढ िोिार 

नािी. त्यािें पुनरुत्पादन िोिार नािी व त्यांिी काये स्थहर्ि राििील, पेशी िा देिािा िैिन्यशील घटक 
आिे आहि असे लिावधी िैिन्यशील घटक एक प्राहिमात्र म्ििून काम कहरिाि. 

 
पेशीिील व पेशीजालािील घटकािें प्रमाि सारखे असिे आहि िरीसुद्धा या घटकाि सारखी 

देवाि-घेवाि िालू असिे. या क्स्थिीला र्हिमान समिोलािी अवस्था म्िििाि. िाडे व दाि या क्स्थर 
वाटिाऱ्या पेशीसुद्धा या र्हिमान समिोलाि आढळिाि. म्ििजे पेशीच्या ियापियन हक्रयेला रक्ि व रस 
यामधून आवश्यक घटक सिि पुरहवले रे्ले पाहिजेि. आहि िे घटक रक्िाि व रसाि पिनमार्ािून व 
शरीराच्या कोठारािून आले पाहिजेि. ज्यावळेी नवीन पेशीजालािी हनमीिी िोि असिे झकवा पेशीजालाि 
बदल घडि असिाि, अशा वळेी या आिारसत्त्वाना जादा मार्िी असिे. पि वाढीिी अवस्था 
थाबंल्यानंिरसुद्धा िे घटक अखंड पुरहवले रे्ले पाहिजेि. शरीर आवश्यक घटकाचं्या वापराि फार कंजूष 
असिे व त्याि त्याि घटकािंा वापर िे पुनुःपुन्िा करिे. िी अदलाबदल व पुनर्थनर्थमिी करण्यासाठी पेशींिे 
व प्रहकण्वािें कायग अव्याििपिे िालू असाव ेलार्िे. म्ििजे अन्नािे शरीराि रूपािंर िोण्याच्या प्रहक्रयेि 
अन्नािे पिन िी पहिली पायरी आिे. 
 

❀ ❀ 
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प्रकरि बारावे 
 
अन्नगट 
 

आिापयंि हवहवध आिारसत्त्वे, त्यािें हकमान लार्िारे प्रमाि, त्यािें शरीरािील कायग व कोित्या 
अन्नपदाथापासून िी सत्त्वे हमळिाि यािा आपि साकल्याने हविार केला. या सवग ज्ञानािी, व्यविाराि 
आिार योजना करिाना कशी सारं्ड घालावयािी, िा आिारशास्त्रािील मित्त्वािा प्रश्न आिे. कारि 
सवगसामान्य व्यक्िी आपला आिार िार्डी िराजू िािाि घेऊन आहि आिारशास्त्रावरील पुस्िक शजेारी 
ठेवनू हशजवीि नािी. यासाठी सवगसाधारििुः आिरिाि आिण्यास सुलभ असे आिार योजनेिे कािी 
हनयम अर्र ठोकिाळे असिे हििावि आिे. िे ठोकिाळे साधारििुः अंमलाि आिल्यास रोजिा आिार 
आिारसत्त्वाचं्या दृष्टीने पुरेसा अर्र समिोल बनला पाहिजे. असे सुलभ, व्यविायग ठोकिाळे बसहवण्यापूवी 
हवहवध अन्नपदाथथांचिा थोडासा अभ्यास करिे आवश्यक आिे. कारि आिार योजना म्ििजे हवहवध 
अन्नपदाथथांचिा आलटून पालटून उपयोर् करिे. हवहवध अन्नपदाथथांचिा अभ्यास करण्यािी सुलभ व 
सोयीस्कर पद्धि म्ििजे अन्न पदाथथांचच्या कायानुसार व रासायहनक रु्िधमथांचनुसार त्यािें र्ट पाडिे व मर् 
र्ट म्ििून एकेकािा हवस्िाराने हविार करिे. जर्ािील आिारशास्त्रज्ञानंी सवग अन्न पदाथथांचिी साि र्टािं 
हवभार्िी केली आिे. या र्टानंा आिारािील सप्िर्थष (Basic Seven) असे आपि संबोधू. 
 
िे साि र्ट म्ििजे— 
 

(१) िृिधान्ये. 
(२) क्स्नग्धे व साखर. 
(३) अंडी, मासं, डाळी आहि भईुमूर् व सुकी फळे. 
(४) दूधदुभत्यािे प्रकार (लोिी सोडून). 
(५) हिरव्या व हपवळया भाज्या. 
(६) झलबाच्या जािीिी फळे (Citrus Fruits). 
(७) इिर फळे व भाज्या. 

 
या साि प्रमुख अन्नर्टािंी समान रु्िधमानुसार एकंदर दिा उपर्टाि हवभार्िी केली आिे. 

 
िे दिा र्ट अनुक्रमे— 
 

(१) िृिधान्ये 
(२) डाळी 
(३) िेलहबया व सुकी केळी 
(४) भाज्या— 

(अ) पालेभाज्या 
(ब) फळभाज्या 
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(५) कंदमुळे 
(६) फळे 
(७) दूध–दूधदुभत्यािे प्रकार 
(८) प्राहिज अने्न 
(९) साखर-र्ूळ 
(१०) मसाले 

 
तृिधान्ये 
 

आपला देश धान्याच्या अठरापर्ड जािींबद्दल प्रहसद्ध आिे. याि िादूंळ, र्िू, जोंधळा, बाजरी, 
नाििी व मका यािंा समावशे िोिो. भारिािील हनम्म्या लोकािंा भाि िा मुख्य आिार आिे. 
शिेकीिज्ज्ञाचं्या मिे िादुंळाच्या दोनश े जािींिी लार्वड भारिाि केली जािे. या हवहवध जािींिील 
हनरहनराळया आिारसत्त्वािे मोजमापन थोड्याफार प्रमािाि आपल्या देशाि िंाले आिे. पि भािाच्या 
प्रत्येक जािीिील सवग आिारसत्त्व े पूिगपिे शोधण्याि आलेली नािीि. सवगसाधारिपिे िादुंळाि ५ िे ८ 
टके्क प्रहथने, ७७ िे ८० टके्क कबोदके आहि जीवनसत्त्वापैकी हवशषेिुः ‘ब’ र्टािील थायामीन झकवा ब १, 
हनकोहटहनक आम्ल आहि हरबोफ्ललॅवीन झकवा ब २, िी आिारसत्त्वे असिाि. बाकीिी आिारसत्त्व े फार 
प्रमािाि नसिाि. िादुंळािा उपयोर् करण्यापूवी िो िुसासकट अर्र िूस काढून साठहविाि. कारि 
साठवलेला म्ििजे जुना िादूंळ लौकर हशजिो आहि िारं्ला पििो. अथाि या पद्धिीि ब₁ जीवनसत्त्वािा 
थोडा नाश िोिो. पि सामान्य मनुष्ट्य या र्ोष्टीकडे लि देि नािी. कारि जुन्या िादुंळािा भाि िारं्ला 
िोिो. भािासाठी उपयोर् करण्यापूवी िादूंळ सडिाि. कािी वळेा िािाने सडिाि झकवा हर्रिीि सडिाि. 
सध्याच्या काळाि हवशषेिुः शिर र्ावािून िािसडीिा प्रकार फारसा आढळि नािी. या िादूंळ सडण्याच्या 
हक्रयेि, िादूंळाच्या वजनाच्या २४ टके्क भार् नष्ट िोिो व याि १६ िे २८ टके्क नत्र, ८० िे ८४ टके्क स्फुर 
नािीसा िोिो. यापेिासुद्धा र्ंभीर िोटा िोिो िो ब₁ जीवनसत्त्वाच्या नाशामुळे! यापेिा िािसडीच्या हक्रयेि 
िा िोटा कमी असिो. पि हर्रिीि सडलेल्या िादुंळािील कोंड्यामधून जवळ जवळ ७५ टके्क थायामीन 
नष्ट िोिे. िािसडीच्या िादंळािंील सरासरी २५ टके्क थायामीन नष्ट िोिे. याहशवाय आपल्या नेिमीच्या भाि 
करण्याच्या पद्धिीि िर आिखीि थायामीन नष्ट िोिे कारि भाि हशजहवण्यापूवी हकमान िीन, िार, वळेा 
िादूंळ िोळून िोळून धुवनू रोळीि ठेवनू देिाि व नंिर कढ आलेल्या जास्ि पाण्याि िादूंळ वैरून, 
सुरुवािीच्या कढािील वरकड पािी उिू जाऊ देिाि. अशा िऱ्िेने बरेि थायामीन नष्ट िोिे. उकड्या 
िादुंळािा भाि केल्यास, थायामीन कमी नष्ट िोिे; कारि िादूंळ उकडण्याच्या प्रहक्रयेि कोंड्यािील 
थायामीन प्रत्यि िादंळाच्या किाि हशरिे. पि उकड्या िादंळाला येिाऱ्या हवहशष्ट वासामुळे बिुसंख्य 
लोक नाक मुरडिाि. पि नेिमीच्या भाि करण्याच्या पद्धिीििी, िादूंळ हवशषे न िोळिा धुिले व 
हशजण्यास अवश्य असेल एवढ्याि पाण्याि जर भाि केला िर थायाहमन बऱ्याि प्रमािाि हशल्लक राहिल. 
िेव्िा पाढंराशुभ्र सत्त्विीन भाि खाण्यापेिा झकहिि काळा पि सत्त्वयुक्ि भाि आरोग्याला अहधक श्रेयस्कर 
आिे. आिारशास्त्राच्या दृष्टीने आिारािी योजना आखावयािी असल्यास हदखाऊपिाला आहि हजभेच्या 
िोिल्याना थोडी मुरड घालिे हििावि आिे. कारि िाटाि काळया हदसिाऱ्या भािाने अंर्कािंी उजळ व 
सिेज राखिे अहधक सुलभ िोईल. 
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िादुंळापासून ियार केलेले इिर लोकहप्रय प्रकार म्ििजे िुरमुरे, पोिे व साळीच्या लाह्या! अथाि 
यािंा उपयोर् मधल्या वळेच्या खाण्यासाठी अहधक करिाि. भािािील प्रहथनािंी जैहवक मूल्ये उत्कृष्ट 
असून िी पिनाला फारि िारं्ली असिाि. 
 
गहू 
 

भािाखालोखाल दुसरे मित्त्वािे अन्नधान्य म्ििजे र्िू! िादुंळाप्रमािे यावर सडण्यािी हक्रया िोि 
नािी. सबंध र्िू दळून कहिक ियार करिाि. पि पोळया खुसखुशीि लार्ाव्याि म्ििून िी कहिक िाळून 
घेिाि िेव्िा र्व्िािा ५ िे ७ टके्क वजनी भार् नष्ट िोिो. म्ििजे अन्नािा अपव्यय िंालाि! म्ििून खरा 
सुर्रिपिा कोंड्यासकट किकेच्या िारं्ल्या पोळया ियार करण्याि आिे. पोळया, फुलके, परोठे, व पुऱ्या 
अशा हवहवध प्रकारानी र्व्िािा वापर रोजच्या आिाराि केला जािो. अडीअडििीच्या वळेी यािी मुटकी 
करिाि िर सिासुदीला खीर झकवा हशरा करिाि व मधल्या वळेच्या खाण्यासाठी हिखटािा साजंा झकवा 
शकंरपाळी करिाि. अलीकडे बे्रडिा वापर शिराि बऱ्याि प्रमािाि करिाि. ज्यािंा मुख्य आिार र्व्िािा 
आिे, त्याचं्या आिाराि र्व्िािूनि प्रहथनािंा मुख्य पुरवठा िोिो. र्व्िाि प्रहथने ११ िे १२ टके्क, कबोदके ७१ 
िे ७४ टके्क व सबंध र्व्िाि थायामीन बरेि असिे. म्ििून र्व्िाच्या वापराि मदै्यािा मोि टाळून 
‘कोंड्यासकट कहिक’ िे सूत्र लिाि ठेवाव!े 
 
जोंधळा, बाजरी, नाचिी, मका 
 

आपल्या देशाि या िार अन्नधान्यािंा वापर भाकरीच्या स्वरूपाि हवपुल प्रमािाि िोिो. या िारिी 
अन्नधान्याि ‘ग्ल्यटेून’ िा पदाथग अत्यंि कमी प्रमािाि असल्यामुळे याच्या पोळया करिा येि नािीि. म्ििून 
िािावर भाकरी थापून भाजिाि. कािी वळेा पाण्याि घालून खीर करिाि. हवशषेिुः नाििीच्या पीठािी 
खीर जास्ि करिाि. मका वर्ळल्यास जोंधळा, बाजरी व नाििीिील प्रहथनािंी िुलना िादुंळाच्या 
प्रहथनाशी िोऊ शकेल. याि सरासरी ७ िे १२ टके्क प्रहथने असिे. या सवग अन्नधान्याि थायामीन िारं्ल्या 
प्रमािाि असिे. त्यािप्रमािे लोििारसुद्धा बऱ्याि प्रमािाि असिो. 

 
आिाराि र्िू, जोंधळा, बाजरी, नाििी व मका यािंा आलटून पालटून वापर केल्यास आिार 

अहधक सकस बनेल. आपल्या आिारािील बिुसंख्य उष्ट्िाकं िृिधान्यािून हमळिाि. 
 
स्स्नग्धे व साखर 
 

आपल्या आिारािील जवळजवळ सवगि अन्न-पदाथाि क्स्नग्धे अर्र िरबी असिे. पि िी अदृश्य 
स्वरूपाि असिे. दृश्य स्वरूपािील िरबी म्ििजे िेल, िूप, डालडा, लोिी व िरबीयुक्ि मासंािार आहि 
मासे! आपल्या आिाराि िरबीिा समावशे अन्न हशजहविाना वनस्पिी िेलाचं्या स्वरूपाि केला जािो. दूध-
दुभत्यािे प्रकार व अंडी, मासंमच्छीिा वापर कमी असल्याने लोिी, िूप, फार मोठ्या प्रमािाि वापरले 
जाि नािी. िरबीच्या दृष्टीने भारिीय आिार िा हनकृष्ट दजािाि आिे. ज्वलन मूल्यािंा पुरवठा करिे िेि 
या अन्नर्टािे प्रमुख कायग आिे. हशवाय, िरबीि हवद्राव्य असलेल्या जीवनसत्त्वािंा पुरवठा िे दुसरे 
मित्त्वािे काम आिे. िरबीिा वापर कहरिाना हििे उष्ट्ििामान फार वाढू देऊ नये व शक्य हििक्या 



 

अनुक्रमणिका 

नैसर्थर्क स्वरूपाि िे िाजे पदाथग खाविे. िेलघािीिील िाजे िेल िटिीवर टाकून खािे उत्तम! खमंर् व 
िहवष्ट पि िळिीिे पदाथग टाळाविे. 
 
साखर-गूळ 
 

उष्ट्िाकंािंा जलद पुरवठा करिारे िे अन्नपदाथग आिेि. भाजी, आमटीि मुख्यिुः िवीसाठी यािंा 
उपयोर् कहरिाि. हशवाय र्ोडािे म्ििून इिर असंख्य प्रकार आिेि. रु्ळाच्या वापराने आिारािील 
हनझरहद्रय िारािें प्रमाि वाढिे. 
 
अांडी, माांस, डाळी, भुईमूग–सुकी फळे 
 

अंडी, मासं आहि मासे कािी धमथांचनी जरी हनहषद्ध मानले असले िरी आपल्या देशािील बिुसंख्य 
लोक िे अन्न-पदाथग खाण्यास सिज ियार िोिील. पि सामान्य मािसाला परवडेल अशा झकमिीला िे 
अन्नपदाथग उपलब्ध नािीि. उत्कृष्ट जैहवक मूल्ये असलेल्या प्रहथनािंा साठा या अन्नापासून िोिो. 
हरबोफ्ललॅवीन आहि ‘अ’ व ‘ड’ जीवनसत्त्वािंा पुरवठासुद्धा या अन्न-पदाथथांचपासून िोिो. पि धार्थमक 
हनहषद्धिा आहि भरमसाट झकमिी यामुळे िे उत्कृष्ट प्राहिज अन्न-पदाथग आपल्या आिारािून अभावाने 
िळपिाि. म्ििून ज्यानंा या अन्न-पदाथथांचच्या झकमिी परवडिाि त्यानी आपले इिर दूहषि पूवग-ग्रि बाजूला 
सारून आपल्या आिाराि या अन्न-पदाथथांचना योग्य िे स्थान हदल्यास, डॉक्टरिी हबले कमी भरावयास 
लार्िील. 

 
डाळी व कडधान्ये 
 

आपल्या आिारािील प्रहथनािंा मुख्य पुरवठा करिारे अन्न-पदाथग म्ििजे डाळी व कडधान्ये! 
प्राहिज अन्न-पदाथथांचपेिा िी स्वस्ि असिाि. त्यामुळे िृिधान्याला पूरक अन्न-पदाथग म्ििून यािंा फारि 
उपयोर् िोिो. िरभरा, िूर, उडीद, मूर् व मसूर याचं्या डाळी आपल्या आिाराि अहधक वापरिाि. 
त्यािील िरभऱ्याच्या डाळीिा उपयोर् अनेक खमंर् पदाथग ियार करण्याकहरिा िोिो. व इिर िार 
डाळींिा उपयोर् प्रामुख्याने, आमटीसाठी कहरिाि. यािील प्रहथने पिनाला सुलभ असिाि व त्यािंी 
जैहवक मूल्ये ४१ िे ७३ टके्क असिाि. आिारसत्त्वाचं्या दृष्टीने िरभऱ्यािी व िुरीिी डाळ इिर डाळींपेिा 
वरच्या दजािी आिे. याहशवाय, वाल, वाटािे व िरभरा, मूर्, िवळी, मटकी यािंा उपयोर् आपल्या 
आिाराि उसळी व हबरडी करण्यासाठी कहरिाि. या अन्न-पदाथथांचि सरासरी १८ िे २५ टके्क प्रहथने 
असिाि. आहि ‘ब’ र्टािील कािी जीवनसत्त्व ेव कािी हनझरहद्रय िार असिाि. 
 
तेलणबया व सुकी फळे 
 

याि भईुमुर्, िीळ, काजू, बदाम, अक्रोड व सोयाबीन यािंा समावशे िोिो. यािील सामान्य 
मािसाला परवडेल व रुिेल असा अन्न-पदाथग म्ििजे भईुमुर् ! रोजच्या आिाराि कुठल्यािरी स्वरूपाि 
यािा समावशे केल्यास आिारािील प्रहथनािें प्रमाि वाढेल. म्ििून यािा उपयोर् फक्ि उपवासाच्या 
हदवसापुरिा मयाहदि ठेव ूनये. वरील सवग अन्न-पदाथापासून १८ िे २८ टके्क प्रहथने, िरबी, ‘ब’ र्टािील 
जीवनसत्त्व ेव िार या आिारसत्त्वािंा पुरवठा िोिो. 



 

अनुक्रमणिका 

दूध-दुभत्याचे प्रकार 
 

दुधाला पूिान्न मानण्याि येिे. पि या हवधानाि थोडीशी दुरुस्िी करून दूध िे जवळजवळ पूिान्न 
आिे, असे म्ििण्यास िरकि नािी. दुधािील साखरेपासून उत्कृष्ट ज्वलनमूल्ये हमळिाि. दुग्धशकग रा 
पोटाला हनरुपद्रवी असून पिनाला िलकी असिे. दुधामधील िरबीि आवश्यक क्स्नग्धाम्ले असिाि आहि 
इिर अन्न-पदाथथांचिील िरबीच्या मानाने िी पिायला सोपी असिाि. कारि दुधािील िरबी इमल्शनच्या 
(Emulsion) स्वरूपािि असिे. दुधािील प्रहथन पिायला िलके आहि इिर प्राहिज प्रहथनाचं्या मानाने 
यािी पोटाि कुजण्यािी व हवघटन िोण्यािी हक्रया फार कमी आिे. दुधािील प्रहथने श्रेि रु्िवते्तिी असून 
अन्नधान्यािील प्रहथनाला पूरक म्ििून यांिी मदि फार िोिे. याहशवाय दुधाि खट िार आहि हरबोफ्ललॅवीन 
जीवनसत्त्व भरपूर प्रमािाि आिेि. इिरिी जवळजवळ सवग जीवनसत्त्व ेयाि आिेि. दुधाि कमिरिा आिे 
िी लोििारािी! आहि ‘क’ व ‘ड’ जीवनसत्त्व ेअत्यल्प प्रमािािि असिाि. िरीसुद्धा दुधाि इिकी सत्त्वे 
इिक्या समिोल प्रमािाि असिाि की याच्या िोडीिा दुसरा अन्न-पदाथग हमळिे कठीिि! अशा या 
बिुरु्िी व आदशग अन्नपदाथाच्या बाबिीि आपला आिार अर्दीि हनकृष्ट दजािा आिे. यािील 
दैवदुर्थवलास असा आिे की दुभत्या जनावरािंी संख्या आपल्या देशाि जास्ि असून दुधािी पैदास मात्र 
सर्ळयाि कमी आिे. याि भर म्ििजे पैदास िंालेल्या दुधािा, मोठ्या प्रमािाि, िूप, लोिी व इिर िज्जन्य 
पदाथग हनमाि करण्यासाठी उपयोर् केला जािो. आहि शवेटी आिाराि यािा फारि थोड्या प्रमािाि 
समावशे िोिो. म्ििून आपला आिार सुधारण्यािी सवथांचि जास्ि हनकड दुधाच्या बाबिीि आिे. जेव्िा जेव्िा 
शक्य असेल िेव्िा इिर कोित्यािी र्ोष्टींपेिा दुधावर केलेला खिग सवथांचि जास्ि अिरशुः ‘अंर्ी-लारे्ल’. 
 
 दुधातील आहारसत्त्व े  

जीवनसत्त्व े

 

 
‘अ’ (इं. नॅ. यु.) ... ८०० उष्ट्िाांक ... ५९० 
थायाहमन बन 
(हमलीगॅ्रम्स) 

... ·२० प्रणथन ... २०·१५ 

हरबोफ्ललॅवीन 
(हमलीगॅ्रम्स) 

... ·५० स्स्नग्ध (गॅ्रम्स) ... ४०·४ 

हनकोहटहनक ॲहसड 
(हमलीगॅ्रम्स) 

... ·५ कबोदके (गॅ्रम्स) ... २५·०५ 

‘क’ (हमलीगॅ्रम्स) ... १५ पािी (गॅ्रम्स) ... ४०५ 
    

क्षार    
खट (कॅलछ हशयम) ... १·०५    
स्फुर (फॉस्फरस) (गॅ्रम्स) ०·६५०    
पोटॅहशयम (गॅ्रम्स) ... ०·४५०    

(अधा हलटर = पािश ेगॅ्रम्स) 
आकृिी क्रमाकं १२ 
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आपल्या देशाि म्िशीिे व र्ाईिे असे दुधािे दोन प्रकार उपलब्ध आिेि. याहशवाय शळेीच्या 
दुधािा थोड्या प्रमािाि वापर िोिो. सवोदयी मंडळीि िा दुग्धप्रकार लोकहप्रय आिे! म्िशीच्या दुधाि 
र्ाईच्या दुधापेिा िरबीिे प्रमाि जास्ि असिे. र्ाईच्या दुधाि जीवनसत्त्व ‘अ’ आहि त्यािा पूवग-पदाथग 
पिगपीिक िे दोन्िी घटक असिाि िर म्िशीच्या दुधाि पिगपीिक नसिे. पूिग दुधािी िुटपुजंी हनर्थमिी व न 
परवडिारी झकमि याला अलीकडच्या काळाि टोण्ड झकवा डबल टोण्ड दुधािा पयाय उपलब्ध आिे. पि 
या दोन्िी प्रकाराबंद्दल अत्यंि िुकीिे ग्रि रूढ आिेि. िे दूध म्ििजे सत्त्विीन दूध असा हनराधार रै्रसमज 
आिे. र्वळयाच्या व भय्याकडून येिाऱ्या ‘पािीदार’ पूिग दुधापेिा टोण्ड दूध अनंिपटीनी सकस व 
आरोग्याला पोषक आिे. टोण्ड दूध िे म्िशीिे दूध, पािी व दुधािी भकुटी हवहशष्ट प्रमािाि हमसळून ियार 
केलेले असिे. यािं प्रहथने, िार व जीवनसत्त्व े भरपूर प्रमािाि असिाि. फक्ि िरबीिे प्रमाि ३॥ टके्क 
असिे. हशवाय या िरबीच्या कमी प्रमािामुळे िे पिायला िलके असिे. म्ििून या दुधािा हनधोकपिे वापर 
करण्यास िरकि नािी. डबल टोण्ड दुधाि िरबीिे प्रमाि आिखी कमी करून फक्ि १॥ टक्काि ठेवलेली 
असिे. आहि या दुधािी झकमि हलटरला २६ नये पैसे एवढीि आिे. या दुधािासुद्धा आिाराि समावेश 
करावा. 
 
ताक 
 

दुधापासून ियार केलेला पदाथग–िाकाि लोण्याव्यहिहरक्ि दुधािील इिर जवळजवळ सवगि सत्त्वे 
असिाि. िे पिायला अहिसुलभ असिे. 
 
दही 
 

दुधाला िाकािे झकवा दह्यािे हवरजि लावनू ियार िंालेला घट्ट पदाथग. दुधाइिकाि साहत्त्वक 
आिे. हशवाय ज्या लोकानंा दूध पिायला जड जािे अशा लोकानंा सुद्धा दिी सिज पििे. 

 
याहशवाय दुधापासून खवा, बासुंदी, रबडी इत्यादी हमठाईच्या सदराि येिारे पदाथग ियार 

कहरिाि. पि या पदाथथांचच्या भरमसाट झकमिीमुळे रोजच्या आिाराि त्यािंा समवशे नसिोि! 
 
भाज्या 
 

(अ) हिरव्या पालेभाज्यािें आपल्या देशाि जवळजवळ ४० प्रकार उपलब्ध आिेि. आिारशास्त्राच्या 
दृष्टीने कोबीिा समावशे पालेभाजीिि िोिो. पालेभाज्याि पिगपीिक, ‘क’ जीवनसत्त्व, खट, स्फुर, 
फॉहलक आम्ल व हरबोफ्ललॅबीन अशी हवहवध आिारसत्त्व े हमळिाि. पि इिक्या सत्त्वयुक्ि आहि स्वस्ि 
पालेभाज्यानंा आपले नाक मुरडलेले असिे. आपि असमिोल व सत्त्विीन आिार सुधारण्याच्या दृष्टीने, 
दोन जेविापंैकी एका जेविाि हनत्य पालेभाजीिा समावशे कटािाने करावा. पालेभाज्यासंंबंधी मनाि 
असलेली अढी प्रयत्नपूवगक काढावी. पालेभाज्यासंंबधंी दुसरी काळजी घ्यावयािी म्ििजे, त्या हिरण्यापूवी 
धुवनू घ्याव्याि. असे करण्यािा उदे्दश िा, की भाजी बारीक बारीक हिरली की ऑक्क्सडेशनमुळे त्यािील 
‘क’ जीवनसत्त्व नष्ट िोिे. व मर् खूप वळे पाण्याि ठेवनू मर् िोळून िोळून धुिली, की सवग पाण्याि हवद्राव्य 
असलेले िार व जीवनसत्त्व ेत्या पाण्याबरोबर नािीशी िोिाि. आहि आधीि नावडिी असलेली पालेभाजी 
आपल्या िाटाि येिे िेव्िा िी जवळजवळ सत्त्विीन िंालेली असिे व मर् हिला िोथा, शळेीिे खािे, र्वि 
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अशी शलेकी संबोधने हमळिाि. व िी िाटाि िशीि राििे. अथाि शास्त्रीयदृष्ट्या पालेभाज्याचं्या सदराि 
मोडिाऱ्या –कोबीिा अपवाद सोडून–कोबी िी एकंदर लोकहप्रय भाजी आिे. आपल्याकडे हनत्य वापरल्या 
जािाऱ्या पालेभाज्या म्ििजे माठ, िादुंळजा, मेथी, िाकवि, अळू, पालक, िदंनबटवा, िवळी सलॅड िा 
पाला, कादं्यािी पाि, मुळयािा पाला, शवेग्यािी पाने, घोळ, कोझथबीर, मायाळू, आंबाडी, शपूे, पुदीना, 
टाकळा, िरभऱ्यािा पाला, कोरलािी भाजी, करडई! या स्वस्ि आहि संरिक अन्न-पदाथथांचिा उपयोर् 
हनत्याच्या आिाराि अवश्य करावा. 
 
इतर भाज्या 
 

याि वारं्ी, कॉलीफ्ललॉवर, नवलकोल, िाबंडा व दुधी भोपळा, भेंडी, िोंडली, परवर, पडवळ, 
दोडका, र्वार, घोसाळे, फरसबी झकवा श्राविघेवडा, काकडी, पापडी, वालोर, डबलबी, केळफूल, केळे, 
काली, कंटोली, मटार, शवेग्याच्या शेंर्ा, फिस इत्यादी भाज्यािंा समावशे िोिो. या भाज्यािंीसुद्धा 
आपल्या आिाराि कमिरिाि असिे. याि प्रामुख्याने ‘क’ जीवनसत्त्व आहि िार िी आिारसत्त्व ेहमळिाि. 
उन्िाळयाि भाज्याचं्या झकमिी फार वाढिाि. दर हदवशी, दर मािशी ३ औंस भाजीिा समावशे आिाराि 
असावयास पाहिजे. 
 
कां दमुळे 
 

याि बीट, र्ाजर, कादंा, बटाटा, मुळा, रिाळे, सुरि यािंा समावशे िोिो. याि हपष्ट पदाथग बऱ्याि 
प्रमािाि असिाि. म्ििून अन्नधान्याऐवजी थोड्याशा प्रमािाि यािा उपयोर् करावा. हशवाय या अन्न-
पदाथथांचि कािी िार, ‘क’ जीवनसत्त्व व पिगपीिके पि असिाि. 
 
फळे 
 

फळापंैकी झलबाच्या जािीिी म्ििजे झलबू, संत्री, मोसंबी आहि टोमटॅो व पेरू यानंा त्याचं्यामधील 
‘क’ जीवनसत्त्वाच्या भरघोस प्रमािामुळे आिाराि हवशषे मित्त्वािे स्थान आिे. या फळािील ‘क’ 
जीवनसत्त्व हशजहवण्याच्या आहि साठहवण्याच्या प्रहक्रयेिूनसुद्धा िर्ून रिािे. टोमटॅोमध्ये ‘क’ 
जीवनसत्त्वाबरोबरि ‘अ’ जीवनसत्त्व आहि हरबोफ्ललॅवीन पि असिे. ‘क’ जीवनसत्त्वाच्या दृष्टीने आवळा 
अहिशय मित्त्वािा अन्नपदाथग आिे. आंबा, पपईि ‘अ’ जीवनसत्त्व भरपूर प्रमािाि असिे. सफरिदं आहि 
केळयाि थायामीन िारं्ल्या प्रमािाि आिे. फळाचं्या भरमसाट झकमिीमुळे आपल्या आिारािील या 
िैनीच्या वस्िू समजल्या जािाि. पि इिर हनरथगक िैनींवर पैसा खिग करण्यापेिा फळाचं्या िैनीवर पैसा 
खिग केल्यास आरोग्याला आहि पयायाने सुखी जीवनाला मदि िोईल. हवशषेिुः ‘क’ जीवनसत्त्व 
असलेल्या फळािंा समावेश िर आिारािा एक अहनवायग भार् म्ििून व्िावयास पाहिजे. पि फळाचं्या 
बाबिीि आपली पहरक्स्थिी कोल्ह्याला द्रािे आंबट अशीि असिे. फळािंील कबोदके फलशकग रेच्या 
स्वरूपािि असिाि. त्यामुळे फळापंासून कायगशक्िी िटकन् हमळिे. यािं प्रहथनािें प्रमाि फारि कमी 
असिे. फळािंा उपयोर् सारक म्ििून िोि असल्यामुळे पोटिी साफ राििे. 
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मसाले 
 

याि झिर्, मोिरी, िळद, हजरे, धने, लसूि, आले, हमरे, लवंर्, दालहिनी, हमरिी, ओवा आहि 
इिर अनेक पदाथथांचिा समावशे िोिो. या सवग पदाथथांचि िार बऱ्याि प्रमािाि असिाि. पािक रसाचं्या 
हनर्थमिीला यािंा उपयोर् िोिो व त्यामुळे भकू वाढिे. थोड्याशा प्रमािाि यािंा उपयोर् हििावि आिे. 
कारि यामुळे अन्न रुिकर बनिे. हवशषेिुः उष्ट्ि कहटबधंािील देशाि, िपमानामुळे भकू आधीि कमी 
लार्िे. त्यावेळी भकू उद्दीहपि करण्यासाठी यािंा उपयोर् िोिो. पि या पदाथथांचिा वापर बेिानेि करावा. 
कारि मसल्यािा अहिरेक िंाल्यास आिड्यािील नाजूक आंिरावरिावर पहरिाम िोऊन अनेक व्याधी 
जडिाि. पि मसाल्यामुळे पदाथग रुिकर लार्िाि आहि रुिकर अन्नपदाथथांचना आिारशास्त्राि मित्त्व आिे. 
कारि बेिव स्वरूपाि हकिीिी आिारसत्त्वे हदली िरी िी पोटाि जाि नािीि. 
 
पेये 
 

यािंा वर हनदेहशलेल्या दिा अन्नर्टाि जरी समावशे नसला िरी ििा कॉफीिे मित्त्व लिाि घेिा 
त्यािंा हविार करिे अप्रस्िृि ठरिार नािी. साधारििुः पेयािें मद्ययुक्ि आहि मद्यहविीन असे दोन र्ट 
पडिाि. मद्यपानबदंीमुळे पहिल्या र्टािा हवशषे हवस्िाराने हविार करू नये कारि जो पदाथग हमळण्यास 
कायद्यानेि बंदी आिे, त्यािे रु्िविगन अर्र झनदा करण्याने कािीि साध्य िोिार नािी. अथाि राजमान्य 
हनरेिी र्ोष्ट वेर्ळी! बेिाच्या प्रमािाि हनरा प्राशन केल्यास भकू वाढण्यास आहि अन्नपिनास मदि िोिे. 
मद्यहविीन र्टापैकी ििा आहि कॉफी यािंा हविार प्रामुख्याने करावा लार्िो. 
 
चहा 
 

ििािा कप िा भारिीय आदराहि्यािे प्रिीक बनला आिे. हशवाय ििाच्या उत्पादनाि आपला 
देश सबंध जर्ाि अगे्रसर आिे. 
 
चहाचे घटक 
 

ििािील प्रमुख घटक म्ििजे कॅफीन, टॅहनन आहि कािी िव व र्ंधयुक्ि पि िटकन उडून 
जािारे पदाथग. ििािा कप हपऊन येिारी िरिरी मुख्यिुः कॅफीनमुळेि येिे. िर मनाला सुखहविारा त्यािा 
र्ंध टॅहननमुळे येिो. यािं साहत्त्वक मूल्य असे कािीि नसिे. पि ज्या प्रमािाि आपि त्याि दूध आहि 
साखर घालू त्या प्रमािाि त्यािी पोषिमूल्ये वाढिाि. ििािा अहिरेक िंाल्यास भकू मंदाविे व मर् इिर 
आिार कमी िोिो. 
 
कॉफी 
 

यािं कॅफीन बऱ्याि प्रमािाि असिे. पि टॅहनन अर्दीि थोड्या प्रमािाि असिे. याहशवाय 
कॉफीि र्ंधयुक्ि असे घटक आिेि की ज्यामुळे कॉफीिा वास दरवळिो. ििाप्रमािेि कॉफीलािी अंर्िी 
साहत्त्वक मूल्ये नािीि, पि या दोन्िी पेयाना हदवसेंहदवस जास्िि मित्त्व येि आिे. 
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आकृिी क्रमाकं १३ : आिारािील सप्िर्थष 

साि अन्नर्टािूंन घ्यावयािें प्रमाि 
र्ट १ र्ट २ र्ट ३ र्ट ४ र्ट ५ र्ट ६ र्ट ७ 

हदवसािूंन 
एक वळे 
हकमान 
अथवा दोन 
वळेा. 

दर हदवशी 
हकमान एक 
वळेा झकवा 
अहधक वळेा 
शक्य 
असल्यास 

दर हदवशी 
हकमान दोन 
वळेा झकवा 
अहधक वळेा 

रोज हकमान 
२० औंस. 
बाळंिपि व 
र्भारपिाि 
अनुक्रमे १६ 
व ३२ औंस 

अंडी-रोज 
हकमान एक 
शक्य 
असल्यास 
इिर पदाथग 
हदवसािूंन 
एक वळे  

हदवसािूंन 
हकमान िीन 
वळेा झकवा 
अहधक वळेा. 

दर हदवशीं 
दोन औंस 

 
असे िे हवहवध अन्नपदाथग आिेि. त्यािें रु्िधमग लिाि घेऊन हजिक्या समजुिीने आहि िािुयाने 

त्यािंा आिाराि उपयोर् केला जाईल हििका आपला आिार अहधक साहत्त्वक आहि पोषक बनेल. 
 

❀ ❀ 
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प्रकरि तेरावे 
 
आहार योजना 
 

आिार योजनेला र्हििािी व्याख्या िंिोिंि लार्ू पडिे. र्हििािी व्याख्या, िे “शास्त्र आहि कला 
दोन्िी आिे” अशी करिाि. आिारयोजनेिसुद्धा शास्त्र आहि कला यािंा संर्म असिे आवश्यक असिे. 
कारि आिारयोजनेि नुसत्याि शास्त्रावर भर हदल्यास बेिव अन्न-पदाथग ियार िोऊन पोट उपाशी रािील, 
िर केवळ कलात्मक र्ोष्टीकडे लि पुरहवल्यास हजभेिे समाधान िंाले िरी शरीरपोषि मात्र नीट िोिार 
नािी. म्ििून आिार-योजनेिी अवघड समस्या सोडहवण्यासाठी या दोन्िी र्ोष्टींिा समिोल साधिे 
आवश्यक आिे. कुटंुबािे जेवि योजिाना हकिी प्रश्न उपक्स्थि िोिाि! हनरहनराळी वये, वरे्वरे्ळया र्रजा 
आहि हभन्नहभन्न आवडीहनवडी! सवथांचिी सारं्ड एकाि जेविाि घालायिी कशी? यासाठी आिार शास्त्रावर 
आधारलेले कािी ठोकिाळे ध्यानाि ठेवल्यास आिार योजनेला मदि िोईल. 
 
जेविातील णनयणमतपिा 
 

आिारािी र्रज भार्हविाना जेविाच्या हनयहमि वळेाना फार मित्त्व आिे. मर् आपि दोन वेळा, 
िीन वळेा अर्र िार वळेािी खाि असू! आपल्याकडे साधारििुः दोन मुख्य जेविे व एक न्यािारी असा 
रोजच्या आिारािा घाट असिो. आपली आिार योजना िीन वळेािी असल्यास सबधं हदवसाला लार्िारे 
उष्ट्िाकं या िीन वळेाि जवळजवळ सारखेि हवभार्ले जाविे. उदा. न्यािारीिून ५०० िे ७०० उष्ट्िाकं, 
दुपारच्या जेविािून ९०० िे १,००० उष्ट्िाकं आहि रात्रीच्या जेविािून ९०० िे १,००० उष्ट्िाकंािंा पुरवठा 
व्िावा. 
 
न्याहारीचे महत्त्व 
 

पोटभर न्यािारीिे मित्त्व हजिके विाव े हििके थोडेि आिे. हवशषेिुः िरुि मुलामुलींना 
सौंदयगप्रसाधने आहि इिर र्ोष्टींमुळे न्यािारीसाठी सकाळी वळेि हमळि नािी. व िी उपाशी पोटीि शाळा-
कॉलेजाि धाविाि. त्यामुळे ज्याने सौंदयग खरे वृझद्धर्ि व्िावे त्याकडेि पाठ हफरहवली जािे. पुढील 
आयुष्ट्याच्या आहि आरोग्याच्या दृष्टीने िी संवय फार धोकादायक आिे. एक िर फक्ि दोनि वळेा जेवनू 
सवग आिारसत्त्वे योग्य प्रमािाि शरीराि जािे कठीि िोिे. व उपाशी पोटी, सकाळिी कामे नीट पार 
पाडिे जवळ जवळ अशक्य आिे. म्ििून सकाळिी कामे समाधानकारक रीिीने पार पाडण्यास “न्यािारी 
अपहरिायग” आिे. 

 
आिाराि वळेेला एकापेिा अहधक आिारसत्त्व े असली िर पिन अहधक सुलभ िोिे. जेवि िर 

नुसिेि हपष्टमय पदाथथांचिे असेल िर पोट िटकन हरकामे िोिे आहि जेविाच्या वळेािील हनयहमिपिा 
हटकहविे कठीि िोिे. उलट, जेविाि जर नुसिेि क्स्नग्ध अन्नपदाथग असिील िर िे बराि वळे पोटाि 
िसेि रिािील व दुसऱ्या जेविािी वळे आली िरी ‘पोटािले अन्न िललेि नािी अजून’ असे उदर्ार 
हनघिील. नुसत्या प्रहथनयुक्ि अन्न-पदाथामुळे उष्ट्ि कहटबधंािील लोकाना िर फार त्रास िोईल. कारि 
त्यामुळे शरीराि आिखी उष्ट्ििा हनमाि िोईल! म्ििून प्रत्येक जेविाि या हिन्िी अन्न पदाथथांचिे हमश्रि 
असावे व त्याि हपष्ट पदाथग अहधक असावेि. अथाि एवढ्याि हमश्रिाने आपली आिार सत्त्वािंी र्रज भार्ि 
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नािी. मर् आपि आंधळेपिाने इिर पदाथग आिाराि समाहवष्ट करिो! यावेळी पुढील अन्न-पदाथथांचिा 
आिाराि हनत्य समावशे केल्यास आपला आिार बऱ्याि प्रमािाि समिोल बनेल. ‘क’ जीवनसत्त्व असलेले 
एकिरी फळ आिाराि असाव.े अथाि फळाचं्या झकमिीमुळे िे शक्य नसल्यास झलबािी एक फोड झकवा 
शक्य असल्यास एक आवळा खावा! बटाटा झकवा रिाळे, एकिरी हशजहवलेली हिरवी भाजी व एक दुसरी 
भाजी असावी. याहशवाय सलॅड, टोमटॅो झकवा कोबी, कच्च्या स्वरूपाि आिाराि समाहवष्ट करावी. 
असहडक धान्यािा समावशेिी आिाराि अवश्य असावा. आहि या सवथांचच्या भरीला दूध झकवा त्यापासून 
ियार केलेले िाक आहि दिी यािंा कटािाने समावशे असावा. इंहडयन कॉक्न्सल ऑफ मेहडकल हरसिग 
(Indian Council of Medical Research) या संस्थेच्या आिार सल्लार्ार सहमिीने हनरहनराळया 
पोषिामूल्यािें हकमान प्रमाि सुिहवले आिे. त्यािे िक्िे पुढीलप्रमािे आिेि. 
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आहारसत्त्वाांचा तक्ता 
इांणडयन कौस्न्सल ऑफ् मेणडकल णरसचण या सांस्थेच्या आहारशास्त्र सल्लागार सणमतीने सुचणवलेले 
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वरील हकमान प्रमािािंा आिाराि समावशे केल्यावर सवगसाधारिपिे आिार योजना करिाना 
पुढील र्ोष्टी ध्यानाि ठेवाव्याि. 

 
(१) एकाि जेविाि एकाि अन्नपदाथािा अहिरेक असू नये. 



 

अनुक्रमणिका 

(२) एकाि जेविाि पिनाला जड असे अनेक पदाथग असू नयेि. 
(३) एकि अन्न पदाथग दोन झकवा अहधक वळेा शक्यिोवर वापरू नये आहि वापरल्यास पदाथथांचि 

िरी नाहवन्य असाव.े 
(४) अन्न-पदाथथांचिा रंर्, रुहि आहि र्ंध याि हवहवधिा असावी. 

 
िुटपुजं्या आर्थथक प्राप्िीच्या पार्श्गभमूीवर आिार योजनेसंबधंीिा िा उपदेश अव्यविायग आहि 

एखादे वळेी मनाला बोिरा वाटण्यािा संभव आिे. पि सवग प्रकारच्या अडििीना िोंड देिाना 
आरोग्याइिका मित्त्वािा सिकारी कुिीि नसिो. म्ििून इिर सवग बाबिीि रै्रसोय सोसून आिार 
समिोल करिे हििावि आिे. आिार सुधारण्याच्या दृष्टीने, आपले पूवगग्रि बाजूला सारून पुढील त्यािल्या 
त्याि कमी झकमिीच्या पि साहत्त्वक अन्नपदाथथांचिा अहधक वापर करावा. 
 

(१) नाििी. 
(२) ऋिुमानाप्रमािे हमळिाऱ्या स्वस्ि पालेभाज्या. 
(३) साखरेऐवजी रु्ळ झकवा काकवी. 
(४) कादंा, र्ाजर, मुळा, कोबी यािंा कच्च्या स्वरूपाि वापर. 
(५) दुधािी पावडर, टोण्ड दूध व डबलटोण्ड दूध. 
(६) भईुमूर्. 
(७) मोड आलेल्या कच्च्या कडधान्याच्या कोझशहबरी. 

 
❀ ❀ 
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प्रकरि चौदावे 
 
गभारपि आणि बाळांतपिातील आहार 
 

आिापयंि िंालेल्या हवपुल संशोधनानंिर हनरोर्ी मुलािंी हनपज आईच्या योग्य पोषिावर व 
आिारावर अवलंबून असल्यािे हसद्ध िंाले आिे. म्ििून र्भगवाढीच्या काळाि आईच्या आिारािी हवशषे 
दखल घेिे आवश्यक आिे. 

 
र्भगधारिेपूवीि ज्या स्त्रीिा आिार समिोल आहि सकस असिो, हििी मुले जास्ि हनकोप व सदृढ 

हनपजण्यािा संभव असिो. पि अशा स्त्रीच्या बाबिीिसुद्धा र्भारपिी आिारािी हवशषे काळजी घेिे 
आवश्यक असिे. र्भारपि िी एक वाढीिी स्वाभाहवक अवस्था असिे. त्यामुळे वाढीच्या इिर स्वाभाहवक 
अवस्थापं्रमािे या काळािसुद्धा शरीरबाधंिी करिाऱ्या आहि शरीरािे संरिि करून त्याच्या प्रहक्रया 
हनयंहत्रि करिाऱ्या आिारसत्त्वािंा अहधक पुरवठा करिे अर्त्यािे आिे. 

 
बिुसंख्य हस्त्रयािंी र्भारपिीच्या सुरुवािीच्या काळाि पिन व अहभशोषि हक्रया मंदाविे आहि 

मळमळ, उलया िे हवकार जडिाि. या हवकारािें कारि प्रत्यि पोटािील हबघाड िे नसिे िर आई व र्भग 
याचं्याि वारेमाफग ि जो हजविं संबधं बाधंला जाि असिो, त्यावेळी िी वार ियार िोिाना कािी घटक 
हनमाि िोिाि. िे घटक रक्िप्रवािाि हमसळल्यामुळे पिनसंस्थेि िात्पुरिा हबघाड उत्पन्न िोिो. आईच्या 
रक्िािून वारेमाफग ि र्भािे पोषि नीट व्िावयाला लार्ल्याबरोबर िी लििे नािीशी िोिाि अशा वेळी 
थायामीन (ब₁) व हपहरडॉक्सीन (ब₆) िी जीवनसत्त्व े फार उपयोर्ी पडिाि. म्ििून थायामीनयुक्ि 
कोंड्यासकट हपठाच्या हखरी देिे फायद्यािे असिे. या पहिल्या अवस्थेि आिारािे प्रमाि न वाढहविा. 
पिायला िलके असे अन्न थोड्या थोड्या वळेाने द्याव.े एकाि वेळी जास्ि आिार देऊ नये. 
 
उष्ट्िाांक 
 

बऱ्याि संशोधनानंिर असे आढळून आले आिे की सिाव्या महिन्यापासून मूल ियापियनािी र्िी 
(Basal Metabolism) िळूिळू वाढि जािे. आहि साडेसाि महिन्यािंी त्याि एकूि २३ टके्क वाढ िोिे. िी 
वाढ स्त्रीच्या वजनाि िोिाऱ्या वाढीमुळे नसून, र्भाच्या हक्रयाशील पेशीजालािील जीवनरसाच्या कायामुळे 
िोिे. िी र्ोष्ट एका प्रयोर्ाने हसद्ध िंाली आिे. कारि एवढ्याि कायगमयादेि, र्भगधारिा न िंालेल्या परंिु 
िेवढे वजन मात्र वाढलेल्या समवयस्क स्त्रीच्या मूल ियापियनािी र्िी फक्ि ५ टक्क्यानंी वाढलेली 
आढळली. म्ििजे र्भारपिी यामुळे एकूि ३०० िे ४०० उष्ट्िाकं अहधक लार्िाि. या अहधक उष्ट्िाकंािंा 
पुरवठा करण्यासाठी ज्या अन्नपदाथाना फक्ि ज्वलनमूल्येि आिेि अशी कबोदके व क्स्नग्धे यािें 
आिारािील प्रमाि वाढहवण्यािी जरुरी नािी. िर दुधािे प्रमाि योग्य िऱ्िेने वाढहवल्यास ३०० उष्ट्िाकंािंा 
पुरवठा सिज िोईल. अथाि र्भारपिापूवीि जर स्त्रीिे वजन वाजवी वजनापेिा कमी असेल िर सवगि 
आिारसत्त्वािें प्रमाि आईच्या व मुलाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने वाढहविे हििािे ठरेल. र्भारिापूवीि जर 
स्त्री स्थूल असेल िर या काळाि वजन घटहविे श्रेयस्कर ठरेल. या अवस्थेि कबोदके व क्स्नग्धािें प्रमाि 
कमी करून, प्रहथने, िार व जीवनसत्त्व ेयािंा भरपूर पुरवठा व्िावा. साधारििुः वाजवी वजनापेिा १८ िे 
२० टक्क्यानंी वजन वाढले पाहिजे झकवा महिन्याला २ पौंड या प्रमािाि वाढाव.े यापेिा वजन कमी अर्र 
जास्ि िंाल्यास त्यािे कारि शोधून योग्य िी उपाययोजना करावी. 
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प्रणथने 
 

र्भारपिाि प्रहथनािें प्रमाि वाढहविे आवश्यक आिे. कारि प्रहथनामुळे शरीरबाधंिी व नवीन 
पेशीजालािंी हनर्थमिी िोिे. आहि ज्या अन्न-पदाथाि प्रहथने कमी आिेि, त्याि बिुिेक वेळा इिर 
आिारसत्त्वािंी पि कमिरिा असिे. प्रहथनाचं्या अभावी मुलािंी हनपज िर िारं्ली िोि नािीि पि 
स्त्रीलािी रक्ििय (ॲहनहमया) िोिो. पायाना सूज येिे, र्भाशयािे स्नायु हशहथल व कमजोर बनिाि आहि 
सवगसाधारि प्रहिकार शक्िीिा ऱ्िास िोिो. प्रहथनािें प्रमाि वाढहविाना प्रहथनािंी रु्िवत्ता हवशषे लिाि 
घ्यावी. ज्या प्रहथनािंी जैहवक मूल्ये अहधक आिेि अशा प्रहथनािंा जास्ि समावेश असावा. अशी प्रहथने 
म्ििजे प्राहिज प्रहथने! दुधािे प्रमाि वाढहवल्यास अशी उत्कृष्ट प्रहथने हमळिील. पूिग दूध घेण्यास परवडि 
नसेल िर स्वस्ि झकमिीिे टोण्ड झकवा डबलटोण्ड दूध अर्र दुधािी भकुटी यािंा अवश्य उपयोर् करावा. 
र्भारपिी प्रहथनािंी र्रज दीडपटीने वाढिे. म्ििजे एरवी जर १ हकलोगॅ्रम शरीरवजनाला १ गॅ्रम प्रहथन 
लार्ि असेल िर या काळाि १ हकलोगॅ्रम शरीरवजनाला १·५ गॅ्रम्स प्रहथन लारे्ल. 
 
क्षार 
 

र्भारिाच्या सुरुवािीच्या काळािि र्भािी िाडे ियार िोण्यास सुरुवाि िोिे. िौ्या महिन्याि 
िाडाि खट व स्फुरािे थर ियार व्िावयास लार्िाि. यािवळेी दाि ियार सुरुवाि िोऊन या काळाच्या 
शवेटी दुधािे दाि पूिगपिे ियार िोिाि. आहि कायमच्या दाढासंाठी लार्िारा खटािा साठा ियार िोिो. 
म्ििून खट व स्फुर यािंा भरपुर पुरवठा सुरुवािीपासून शवेटपयंि करिे आवश्यक आिे. शवेटच्या दोन 
महिन्यािं र्भािा ⅔ खट व स्फुरािा साठा ियार िोिो. यावळेी आईच्या शरीरािील खटाच्या साठ्यावर 
फार िाि पडिो. म्ििून खटाच्या पुरवठ्याकडे कटािाने लि हदले पाहिजे. अथाि खट आहि स्फुराच्या 
अहभशोषिाला ‘ड’ जीवनसत्त्व लार्िे. त्यामुळे या दोन िारासंमविे ‘ड’ जीवनसत्त्वािािी पुरवठा करावा. 
खटाच्या दृष्टीने उत्कृष्ट अन्न म्ििजे दूध! वरून खटाच्या र्ोळया हदल्यास दुधािील खटाइिके त्यािे 
अहभशोषि िोि नािी. या काळाि दर हदवशी १·५ गॅ्रम खट द्यावे. 
 
लोह 
 

खटाप्रमािेि या काळाि मित्त्वािा िार म्ििजे लोि! िान्िेपिीच्या सुरुवािीच्या काळाि जो लोि 
िारािा जो लोि िारािा साठा आढळिो त्यािा पुरवठा आईच्या शरीराकडून व्िावा लार्िो. दर हदवशी 
हकमान १५ िे २० हमहलगॅ्रम्स लोििार आिारािून जािे जरुरीिे आिे. याच्या अभावी रक्ििय (ॲहनहमया) 
िोिो. या िाराच्या दृष्टीने उत्कृष्ट अन्नपदाथग म्ििजे सुकी फळे, पालेभाज्या, डाळी आहि अंडी. 
 
आयोडीन 
 

आयोडीनच्या अभावी र्भगधारिा िोि नािी आहि जर िंालीि िर मुलाि गं्रथीदोष ित्पन्न िोिो. 
ज्या भार्ाि र्ॉयटर (Goiter) या हवकारािा प्रादुभाव आिे त्या हठकािी आयोडीनच्या पुरवठ्यासंबधंीिी 
हवशषे काळजी घ्यावी. 
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जीवनसत्त्वे 
 

या काळाि सवगसाधारिपिे जीवनसत्त्वािी र्रज वाढिे याबद्दल शकंाि नािी. खट व स्फुराच्या 
अहभशोषिाला ‘ड’ जीवनसत्त्वािी र्रज असिे िे वर नमूद केलेि आिे. पि याच्या अभावी नवजाि 
बालकावर दुष्ट्पहरिाम हदसिाि. त्यानंा मुडदुस िा रोर् िोिो. व िाडािंी िौकट दुबगल िोिे. दर हदवशी 
‘ड’ जीवनसत्त्वाच्या ४०० इंटरनॅशनल युहनट स् िा पुरवठा करावा. यासाठी या जीवनसत्त्वाच्या र्ोळया 
घेण्यास िरकि नािी. 

 
‘अ’ जीवनसत्त्वािा उपयोर् र्भगवाढीसाठी आहि हनदोष डोळे व हनरोर्ी त्विा राखण्यासाठी िोिो. 

या जीवनसत्त्वािी ६,००० इंटरनॅशनल युहनट स् दरहदवशी पुरवावी. र्भाच्या यकृिाि या जीवनसत्त्वािा 
साठा िोिो. या जीवनसत्त्वाच्या दृष्टीने उत्कृष्ट अन्न म्ििजे दूध, लोिी, अंडी, यकृि, पालेभाज्या, र्ाजर व 
हपवळया भाज्या. 

 
‘ब’ र्टािील जीवनसत्त्वािंा ियापियन प्रहकयाशंी हनकट संबंध आिे. आहि र्भारपिी 

ियापियनहक्रया वाढिे म्ििून या जीवनसत्त्वाचं्या पुरवठ्याि वाढ करिे स्वाभाहवकि आिे. 
हरबोफ्ललॅवीनिी र्रज ५० टक्क्यानंी वाढिे. थायामीनच्या अभावी िािपाय वाकडे िोिे, मळमळिे, उलया 
इत्यादी हवकार जडिाि. दर हदवशी १·५ हमहलगॅ्रमएवढे थायामीन या काळाि लार्िे. यासाठी दूध, अंडी, 
असहडक धान्ये, डाळी यािंा समावशे आिाराि करावा. 

 
िौ्या महिन्यानंिर, ‘क’ जीवनसत्त्वािी र्रज हवशषे वाढिे. प्लाझ्मामधील या जीवनसत्त्वािी 

पािळी कायम राखण्यासाठी यािा उपयोर् िोिो. िा साठा फारि कमी िंाल्यास र्भाला स्कव्िी िोण्यािा 
संभव असिो. या जीवनसत्त्वािा योग्य पुरवठा िोण्याच्या दृष्टीने संत्रयािा आठ औंस रस रोज घेिे अवश्य 
आिे. पि िे शक्य नसल्यास टोमटॅो व झलबू यािंा हवशषे वापर करावा अर्र र्ोळयाचं्या स्वरूपाि िे घ्यावे. 

 
पुढील अन्न-पदाथथांचिा समावशे आिाराि अवश्य करावा :— 

 
(१) दुध–एक शरे, नुसिे दूध न घेववल्यास, खीर, ििा, कॉफी आहि इिर पदाथथांचबरोबर घ्यावे. 

यािील कािी प्रमाि िाकाच्या स्वरूपाि घेण्यास िरकि नािी. 
(२) संत्री, अननस, सुके अर्र िाजे अंजीर, खारका, जदाळू झकवा इिर कुठलीिी फळे. 
(३) पालक, मेथी, सलॅड, मटार, घेवडा, र्ाजर, कॉलीफ्ललॉवर इत्यादी भाज्या. 
(४) कोंड्यासकटच्या हपठािी भाकरी अर्र पोळी, नािण्यािी खीर. 
(५) लोिी, िूप, भईुमुर्ापासून ियार केलेले लोिी. 
(६) माशाच्या िेलाच्या र्ोळया झकवा दोन िमिे िेल. 
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आकृिी क्रमाकं १४ 

 
 
बाळांतपिातील आहार 
 

या काळाि आिारािी र्रज र्भारपिापेिा बरीि जास्ि असिे. या काळाि ज्वलनमूल्ये प्रहथने, 
िार आहि जीवनसत्त्व ेया सवथांचिा हवपुल प्रमािाि पुरवठा िोिे अवश्य असिे. कारि— 

 
(१) अंर्ावरच्या दुधािून िी सवग पोषिमूल्ये आईच्या शरीराबािेर टाकली जािाि. 
(२) दूधहनर्थमिीसाठी आईिी बरीि कायगशक्िी खिी पडिे. 
(३) मुलाच्या हििाच्या दृष्टीने आईिे इिर रोर्ापंासून संरिि करिे जरूर असिे. म्ििून या 

काळाि आिारािी र्रज ६० टक्क्यानंी वाढलेली असिे. 
 
आईच्या दुधाचा पुरवठा 

 
हनरोर्ी िान्ह्या मुलाला त्याच्या दर पौंड वजनाला २॥ औंस दूध लार्िे. म्ििजे ८ पौंड वजनाच्या 

िान्ह्या मुलाला जवळजवळ २० औंस दूध लारे्ल. आहि १५ पौंड वजनाच्या बालकाला जवळजवळ ३७ 
औंस दूध लारे्ल. अंर्ावरच्या प्रत्येक औंस दुधािून २० उष्ट्िाकं हमळिाि. यावरून आईच्या आिाराि 
ज्वलनमूल्ये पुढीलप्रमािे लार्िील :— 
 
पहिल्या िीन महिन्याि ... बालकाच्या वजनाच्या दर पौंडी ६० उष्ट्िाकं. 
नंिरच्या िीन महिन्याि ... बालकाच्या दर पौंडी वजनाला दर ५० उष्ट्िाकं. 
सिापासून बारा महिन्यापंयंि ... बालकाच्या वजनाच्या दर पौंडी ४०–४५ उष्ट्िाकं 
 

म्ििजे एकूि ७०० िे ८०० उष्ट्िाकं दरहदवशी लार्िील. या वाढलेल्या उष्ट्िाकंाचं्या र्रजेबरोबरि 
प्रहथने, िार आहि जीवनसत्त्व ेयािंी र्रज पि खूपि वाढिे. िी र्रज र्भारपिाि घेिलेल्या अन्नपदाथथांचिे 
प्रमाि वाढवनू भार्हविा येईल. दुधािे प्रमाि १ शरेावरून २ शरेावर जावयास पाहिजे. दर हकलोगॅ्रम 
वजनाला दोन गॅ्रम्स प्रहथने आवश्यक आिेि. खटािी र्रजिी दुपटीने वाढिे. २ शरे दुधािून िी र्रज 
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भार्िे. लोि िाराच्या दृष्टीने पालेभाज्या, अंडी, वाल, वाटािे यािंा समावेश करावा. ‘अ’ व ‘ड’ 
जीवनसत्त्वािंा पुरवठा माशािे िेल ििािे दोन िमिे घेिल्यास िोईल. ‘ब’ र्टािील जीवनसत्त्वासंाठी 
हशजहवलेल्या पालेभाज्या, बटाटे, कोझथहबरी, असहडक धान्याच्या भाकरी-पोळी आहि हकण्वािा अकग  यािंा 
समावशे करावा. मुख्य जेविाच्या अधेमधे कािी पदाथग खावेि व पािी भरपूर प्याव.े मूल अंर्ावरून 
िोडल्याबरोबर आईिा आिार पूवगवि व्िावा, नािीिर फाजील वजनवाढीिा धोका असिो! 
 

 
आकृिी क्रमाकं १५ 

 
वरील दोन्िी अवस्थािंील आिार खर्थिक वाटले िरी मानवाच्या हनकोप व सदृढ अशा भावी 

हपढीच्या दृष्टीने िा खिग आवश्यकि ठरेल. भारिीय समाजाि स्त्रीच्या जीवनाि या दोनि अवस्था अशा 
आिेि की ज्याि कुटंुबािील इिर मंडळी हिच्या आरोग्याकडे थोड्याशा आस्थेने पाििाि! 
 

❀ ❀ 
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प्रकरि पांधरावे 
 
तान्या मुलाचा आहार 
 

तान्ह्या मुलािा आिार म्ििजे आईच्या अंर्ावरिे दूध! झकवा दुदैवाने िे शक्य नसल्यास बाटलीिले 
बरेि दूध! आपल्याकडे हकमान एक वषगपयंि िरी या आिारािी हिहकत्सा फारशी कोिी करीि नािी. पि 
जीवनाच्या या पहिल्या वषाच्या पोषिावरि भावी आरोग्यदायी आहि िैिन्यशील दीघायुष्ट्यािा पाया 
उभारलेला असिो. जीवनाच्या अन्य कोित्यािी अवस्थेि आिाराच्या बाबिीिील लिरीपिा िम्य ठरेल. 
पि या पहिल्या वषािील मुलािें पोषि शास्त्रशुद्ध पायावरि करिे अवश्य आिे. 

 
आपल्या देशाि िान्ह्या मुलाच्या आिारािा शास्त्रीय पद्धिीने आहि सवथांचर्ीि हविार िंालेला नािी. 

म्ििून िान्ह्या मुलाचं्या आिारसत्त्वाचं्या र्रजा या ठोकळमानानेि ठरहवण्याि आल्या आिेि. उलट 
पाहिमात्य देशाि या हवषयावर हवपुल संशोधन व अभ्यास िंाला आिे. आहि आिारशास्त्राि लिान मुलाच्या 
आिाराला एक हवशषे मित्त्वािे स्थान प्राप्ि िंाले आिे. 
 
या अवस्थेतील आहाराची गरज 
 

जीवनािे पहिले वषग, िी सबधं आयुष्ट्यािील जलद वाढीिी अवस्था िोय. या पहिल्या वषािि 
मुलािे वजन हिपटीने वाढिे. यापुढे आयुष्ट्याच्या कोित्यािी अवस्थेि अशी वाढ िोि नािी. म्ििून या 
वयाि आिारसत्त्वाचं्या र्रजा पि वैहशष्ट्यपूिग असिाि. 
 
उष्ट्िाांक 
 

िज्ञाचं्या मिे, मुलाला हजविं ठेवण्यासि त्याच्या वजनाच्या दर पौंडाला ३० िे ३५ उष्ट्िाकं 
लार्िाि. लिान मुलािंा बराि वेळ िंोपेि जाि असला िरी, या वयािसुद्धा रडिे, पाय आपटिे, मुठी 
आपटिे, इत्यादी शारीहरक िालिाली िालूि असिाि. या व्यायामािा उपयोर् त्याचं्या वाढीला व स्नायु 
घट्ट िोण्यासाठी िोिो. या व्यायामासाठी कािी उष्ट्िाकं खिी पडिािि. वाढीच्या प्रहक्रयेि िान्िे मूल अन्न-
पदाथथांचिा साठा आपल्या शरीराि अखंड करीि असिे. त्याच्या आिारािील एकूि ⅓ िे ¼ उष्ट्िाकंािंा 
उपयोर् यासाठी िोिो. िान्ह्या मुलाला पुढील कारिासंाठी उष्ट्िाकं लार्िाि : 
 

(१) जीवनप्रहक्रया िालू ठेविे.— या प्रहक्रया मोठ्या मािसापेंिा जलद िोि असिाि. 
(२) स्नायूंच्या िालिालीसाठी.— िे प्रमाि बरेि असिे. 
(३) वाढीसाठी.— आवश्यक असिाऱ्या र्ोष्टींिा संिय करण्यासाठी. 

 
म्ििजे िान्ह्या मुलािी पहिल्या िीन महिन्यािील एकूि उष्ट्िाकंािंी र्रज दरपौंडी ५० िे ६० 

उष्ट्िाकं एवढी असिे. पुढे जसजशी मुलािी वाढ िोिे, िसिशी अंिर्गि प्रहक्रयासंाठी लार्िाऱ्या 
उष्ट्िाकंािंी र्रज वजनाच्या मानाने िळूिळू कमी िोिे व नंिर िीन महिन्याि िी र्रज साधारििुः दर 
पौंडाला ४५ उष्ट्िाकं व पुढच्या सिा महिन्याि दर पौंडाला ४० उष्ट्िाकं अशी िोिे. 



 

अनुक्रमणिका 

आपल्या देशािील मुलािंी उष्ट्िाकंािंी र्रज ठोकळमानाने पुढील [संदभग.— The Nutritive Values of Indian 

foods and the Planning of Satisfactory Diets.] िक्त्याि हदली आिे. पाहिमात्य देशािील िान्ह्या मुलाचं्या मानाने िी 
२० िे २५ टके्क कमी आिे. 
 
  उष्ट्िाकं 
 पहिला आठवडा ... ... २०० 
 पहिला महिना ... ... २४० 
 दुसरा महिना ... ... ४०० 
 हिसरा महिना ... ... ४५० 
 पािवा महिना ... ... ६०० 
 आठवा महिना ... ... ७०० 
 अकरावा महिना ... ... ८०० 
 
प्रणथने 
 

पहिल्या सिामािीि मुलािे वजन दुप्पट िोिे. या अवस्थेि शरीरबाधंिी करिारी सवगि 
आिारसत्त्वे भरपूर प्रमािाि पुरहवली पाहिजेि. या अवस्थेि प्रहथनािंी दैनंहदन र्रज भार्ून त्यािून सवग 
आवश्यक नत्राम्लािंा पुरवठा व्िावयास पाहिजे. यािे कारि या सुरुवािीच्या काळाि आिारािून रे्लेल्या 
प्रहथनाचं्या ⅓ प्रहथनािें रूपािंर शरीराच्या पेशीजालाचं्या प्रहथनािं (Tissue Proteins) िोिे. दुधाि सवग 
आवश्यक नत्राम्ले असिाि. बालकाच्या वजनाच्या दर पौंडाला १॥ िे २ गॅ्रम्स प्रहथन िव.े 
 
क्षार 
 

डॉ. शरेमन यानंी म्िटले आिे की, लिान मूल भरपूर लोि व कमी कॅक्ल्शयम अशा क्स्थिीि जर्ाि 
प्रवशे करिे. म्ििून जन्माला आलेल्या हदवसापासूनि खटािा भरपूर पुरवठा करायला िवा. लोि िाराच्या 
बाबिीि, सुरुवािीच्या कािी काळाि जरी पुरवठा िंाला नािी िरी दुसऱ्या महिन्याच्या अखेरीस यािा 
पुरवठा करिे अवश्यक असिे. दर पौंडी ½ हमहलगॅ्रम लोि आवश्यक आिे. 
 
जीवनसत्त्वे 
 

िान्ह्या मुलािा शरीराच्या आकारमानाने त्याच्या जीवनसत्त्वाच्या र्रजा अहधक असिाि. 
संसर्गजन्य रोर्ापंासून रिि करण्यासाठी आहि वाढीसाठी अहधक ‘अ’ जीवनसत्त्वािी र्रि असिे. 
त्यासाठी एक महिन्यानंिर १ ििािा िमिाभर माशािे िेल रोज द्याव.े मुलाच्या उत्कृष्ट वाढीसाठी व 
आरोग्यासाठी ‘ब-१’ जीवनसत्त्वािी जास्ि जरुरी असिे. हकमान १५ िे २५ इंटरनॅशनल युहनट स् प्रत्येक 
१०० उष्ट्िाकंानंा आवश्यक आिेि. ‘क’ जीवनसत्त्वािा पुरवठा संत्री व टोमटॅोच्या रसािून करिे आवश्य 
आिे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

अांगावर पाजिे 
 

िान्ह्या मुलािा नैसर्थर्क आिार म्ििजे अंर्ावरिे दूध! हशवाय इिर सवग आिारापेंिा िे उत्कृष्ट 
असिे असे शास्त्रीयदृष्ट्या हसद्ध िंाले आिे. या दुधािून इिर वरच्या दुधापं्रमािे रोर्ािा संसर्ग िोण्यािा 
धोका नसिो. आपल्या देशाि िर ह्या र्ोष्टीला फार प्राधान्य हदले जािे. स्वच्छिेच्या संवयीिा अभाव आहि 
स्वच्छिा राखण्यासाठी जरुरी असलेल्या पहरक्स्थिीिी उिीव यामुळे जोवर शक्य असेल िोवर 
आपल्याकडे िरी अंर्ावरिे दूध पाजिे हििावि आिे. अथाि यासाठी आईिे आरोग्य आहि आिार यािंी 
फार काळजी घेिली पाहिजे. अंर्ावर हमळिारे दूध दर हदवशी जास्िीि जास्ि ३० औंस एवढेि असिे. 
म्ििजे सिा महिन्यानंिर मुलास इिर अन्न झकवा दुसरे वरिे दूध देिे अवश्य आिे. 
 
वरचे दूध 
 

कािी मुलानंा सुरुवािीपासून वरिे दूध द्याव ेलार्िे. अशावळेी बिुसंख्य वेळा र्ाईच्या दुधािा वापर 
केला जािो. र्ाईच्या दुधािे व अंर्ावरच्या दुधािे उष्ट्िाकं जवळजवळ सारखेि असिाि. शळेीच्या दुधाि 
यापेिा थोडे अहधक उष्ट्िाकं असिाि. म्िशीच्या दुधािील िरबीच्या जास्ि प्रमािामुळे एका औंसापासून ३० 
उष्ट्िाकं हमळिाि. पुढील िक्त्याि हनरहनराळया दुधािील आिारसत्त्वािें प्रमाि हदले आिे :— 
 

णनरणनराळ्या दुधातील सत्त्वे 

दर १०० गॅ्रर्मसमधील सत्त्वे अांगावरचे गाईचे र्महशीचे शेळीचे 
उष्ट्िाकं .. ६५ ६७ ११८ ७२ 
प्रहथने (गॅ्रम्स) .. १·१ ३·२ ४·३ ३·३ 
क्स्नग्धे (गॅ्रम्स) .. ३·४ ४·१ ८·८ ४·५ 
कबोदके (गॅ्रम्स) .. ७·५ ४·४ ५·१ ४·४ 
खट (हमलीगॅ्रम्स) .. ३४ १४९ २१० १३० 
स्फुर (हमलीगॅ्रम्स) .. १२ ९६ १३० ... 
लोि (हमलीगॅ्रम्स) .. ... ०·२ ०·२ ... 
जीवनसत्त्व ‘अ’ (इं.नॅ.य.ू)  ७० १५० १६० ६० 
जीवनसत्त्व ‘ब१’ (हम.गॅ्र.)  ०·०२ ०·०५ ०·०४ ०·०५ 
जीवनसत्त्व ‘ब२’ (हम. गॅ्र.)  ०·०२ ०·१८ ०·१० ०·१२ 
नायाहसन (हम. गॅ्र.) .. ... ०·१ ०·१ ०·२ 
जीवनसत्त्व ‘क’ (हम. गॅ्र.) .. ३ २ ३ २ 
 

अंर्ावरच्या दुधाच्याऐवजी अन्य कोििेिी दूध हदल्यास िे स्वच्छ, उकळलेल्या पाण्याने पािळ 
करिे आवश्यक आिे. यामुळे या दुधािील प्रहथनािें प्रमाि अंर्ावरच्या दुधािील प्रहथनाबंरोबर येिे. 
याहशवाय अंर्ावरच्या दुधाि दुग्ध शकग रा (लॅक्टोज) साखर जास्ि असिे. म्ििून वरच्या दुधाििी साखर 
घालिे अवश्य असिे. 



 

अनुक्रमणिका 

जन्माला आल्याबरोबर थोड्याि हदवसाि जर मुलाला र्ाईिे दूध द्यावयािे असेल िर दुधािा १ 
भार् व पाण्यािे २ भार् असे हमश्रि कराव.े पाण्यािे प्रमाि िळूिळू कमी करावे आहि पहिल्या 
आठवड्याच्या अखेरीस हनम्मे दूध हनम्मे पािी करून सिाव्या महिन्याि संपूिग र्ाईिे दूध पाण्याच्या 
हमश्रिाखेरीज देऊ लार्ाव.े साखरेिे प्रमाि पहिल्या आठवड्याि ििािा १ िमिा असाव.े िे प्रमाि िळूिळू 
वाढवीि सिाव्या महिन्याि ििाच्या िार िमच्यापयंि करावे. 

 
पहिल्या कािी हदवसाि दर हदवशी िीन िार वेळा दूध घ्याव.े पहिल्या महिन्याच्या शवेटी दर 

हदवशी ६ वेळा दूध देऊ लार्ाव.े दोन िीन महिन्यानी पुढे दर हदवशी ५ वेळा दूध द्याव ेव िे प्रमाि पहिल्या 
वषाअखेरपयंि िालू ठेवावे. 
 
पूरक अने्न 
 

अंर्ावरिे झकवा बािेरिे दूध भरपूर प्रमािाि हदल्यास िान्ह्या मुलाला इिर कुठल्याि अन्न 
पदाथथांचिी जरुरी नसिे, िी अत्यंि िुकीिी व पयायाने बालकाच्या आरोग्याला िाहनकारक अशी कल्पना 
आपल्याकडे रूढ आिे. 

 
या मुलाला पहिल्या प्रथम हिसऱ्या, िौ्या आठवड्यापासून माशाच्या िेलािे थेंब िळूिळू देण्यास 

सुरुवाि करावी. िे प्रमाि ििािा ¼ िमिा हदवसािून दोन वळेा द्याव.े एक महिन्यानंिर िे प्रमाि िळूिळू 
वाढवाव.े 

 
नंिर पहिल्या महिन्यापासून जीवनसत्त्वाचं्या पुरवठ्याच्या दृष्टीने ििािा एक िमिाभर संत्रयािा 

रस झकवा दोन ििािे िमिे टोमटॅोिा रस घ्यावा. झकवा याच्याऐवजी पपई अर्र आंब्यािा रस घ्यावा. 
झकवा िौथा पयाय म्ििून पालेभाज्यािें पािी ििािा एक िमिाभर द्यावे. 

 
दोन, िीन महिन्याि माशािे िेल ििािे एक, दोन िमिेपयंि देण्यास सुरुवाि करावी व संत्रयािा 

रस एक मोठा िमिा अर्र टोमटॅोिा रस दोन मोठे िमिे एवढा घ्यावा. याच्या जोडीला ‘भाज्यािें सूप’ िा 
एक नवीन पदाथग आिाराि आिावा. सवग प्रकारच्या भाज्या झकहिि मीठ टाकून एकहत्रि हशजवनू घ्याव्याि 
व त्यािें दोन, िीन मोठे िमिे सार द्याव.े 

 
िौ्या महिन्यापासून हखरीच्या स्वरूपाि अन्नधान्यािा वापर करण्यास िरकि नािी. यासाठी 

िादूंळ, नाििी, रवा झकवा बाजरी यािंा उपयोर् करावा. हदवसािून दोन वळेा ििािा एक िमिाभर खीर 
द्यावी. 

 
पािव्या महिन्यापासून ििािा ½ िमिा अंड्यािा हशजहवलेला बलक द्यावा व ½ िमिा 

हशजहवलेल्या मऊ भाज्या कुस्करून द्याव्याि. 
 
सिाव्या महिन्याि केळे, पपई, हशजहवलेले सफरिदं यािंा आिाराि समावशे करावा. यािे प्रमाि 

ििािा एक िमिा एवढे असावे. 
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सािव्या महिन्याि भाजलेला झकवा उकडलेला बटाटा, दूध व मीठ घालून द्यावा. िा बटाटा 
हदवसािून दोन वेळा एक िमिा िमिाभर द्यावा. 
 

बालकाच्या वाजवी वजनाचा व उांचीचा तक्ता 

वय 
मुलर्ा मुलर्ी 

वजन उंिी वजन उंिी 
 (पौंड) (इंि) (पौंड) (इंि) 
उपजि .. ६–७ १८ ५½–६½ १७ 
१ ला आठवडा .. ६–७½ १८ ५½–६½ १७ 
२ रा आठवडा .. ६½–७¾ १८ ६–७ १७ 
३ रा आठवडा .. ·८ .. ७½ .. 
१ ला महिना .. ८½ २०·५ ८ २० 
२ रा महिना .. १० २२·५ ९½ २२ 
३ रा महिना .. ११½ २३·५ ११ २३ 
४ था महिना .. १३ २४·५ १२½ २४ 
५ वा महिना .. १४½ २५·५ १४ २५ 
६ वा महिना .. १६ २६·५ १५½ २६ 
७ वा महिना .. १६½ २७ १६ २६·५ 
८ वा महिना .. १७½ २७·५ १७ २७ 
९ वा महिना .. १८½ २८ १८ २७·५ 
१० वा महिना .. १९½ २८·३ १९ २८ 
११ वा महिना .. २०½ २८·८ २० २८·५ 
१ वषे .. २१ २९ २०½ २८·७ 
१३ वा महिना .. २१½ २९·४ २१ २९ 
१४ वा महिना .. २२ २९·८ २१½ २९·४ 
१५ वा महिना .. २२½ ३०·२ २२ ३० 
१६ वा महिना .. २३ ३०·६ २२ ३०·३ 
१७ वा महिना .. २३½ ३१ २२⅔ ३०·७ 
१८ वा महिना .. २४ ३१·५ २३ ३१ 
१९ वा महिना .. २४½ ३१·८ २४ ३१·४ 
२० वा महिना .. २५ ३२ २४½ ३१·७ 
२१ वा महिना .. २५½ ३२·४ २४⅔ ३२ 
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२२ वा महिना .. २६ ३२·८ २५ ३२·४ 
२३ वा महिना .. २६½ ३३·१ २५½ ३२·७ 
२ रे वषग .. २७ ३३·५ २६ ३३ 
 

संदभग.— ‘बालजन्म-रिस्य’–डॉ. य. ना. अझजक्य, आवृत्ती, १९५३. 
 
आठव्या महिन्यापासून भाकरीिा कडक िुकडा झकवा रस्क (Rusk) हबक्स्कटे हदवसािून िीन वळेा 

द्यावीि. 
 
नवव्या महिन्यापासून मुलाला िीन वळेच्या जेविािी संवय लावावी. आिारपदाथग वरीलप्रमािे 

ठेवाविे. पि त्यािें प्रमाि िळूिळू वाढवाव.े म्ििजे एका वषाच्या शवेटी मुलाला मोठ्या मािसाच्या 
आिारािील सवग अन्नपदाथथांचिी िव लार्लेली असिे व पुढे मोठेपिी भाजीपाला न खाण्याबद्दलिा िट्ट 
टळिो. 
 
अांगावरून तोडिे 
 

अंर्ावरून िोडण्यािी आदशग प्रहक्रया पुढीलप्रमािे असावी. सािव्या महिन्याच्या अखेरीस 
अंर्ावरच्या दुधाला पूरक म्ििून थोडेसे र्ाईिे दूध व इिर पूरक अने्न द्यावीि. यामुळे त्या प्रमािाि 
अंर्ावरच्या दुधािे प्रमाि कमी िोईल. आहि अशा रीिीने दिाव्या महिन्यापासून मूल पूिगपिे वरच्या 
दुधावर आहि पूरक अन्नावर पोसले जाईल. 

 
आपल्याकडे लिान मुलाचं्या आिारासंबंधी बरीि पुस्िके िज्ज्ञानंी हलहिलेली आिेि. म्ििून या 

हठकािी त्यािी सहवस्िर हिहकत्सा केलेली नािी. 
 
या आिारासंबंधी हवशषे काळजी घ्यावयािी िी स्वच्छिेच्या बाबिीि! दूध नेिमी उकळून घ्यावे. 

आहि त्यासाठी लार्िारी सवग भाडंीिी उकळून घ्यावीि. लिान मुलािें अन्न-पदाथग कधीिी उघडे टाकू 
नयेि. पूरक-अन्नािा समावेश आिाराि अवश्य असावा. 

 
मुलाच्या वाजवी वजन वाढीिा िक्िा सोबि हदला आिे. मुलाला हदला जािारा आिार 

आरोग्यपोषक आिे झकवा नािी यािी हनदशगक म्ििजे बालकािी या काळाि हनयहमि िोिारी वजनवाढ! 
 

❀ ❀ 

  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि सोळावे 
 
बाल्य आणि कौमायावस्थेतील आहार 
 

आिारािा पहरिाम फक्ि शरीरवाढीवरि िोिो असे नािी; िर व्यक्िीिा सवथांचर्ीि हवकास घडवनू 
आिण्याििी त्यािे स्थान मित्त्वपूिग आिे. शरीरवाढ र्भगधारिेपासून वयाच्या हवसाव्या वषापयंि अखंड 
िोि असिे. या कालखंडाि दोन अवस्था अहिजलद वाढीच्या येिाि. मधली एक अवस्था संथ वाढीिी 
येिे. िान्िेपि िी अहिजलद वाढीिी पहिली अवस्था! या जलदवाढीच्या अवस्थेनंिर बाल्यावस्था िी संथ 
वाढीिी येिे. आहि मर् हििे रूपािंर कौमायगवस्था या अहिजलद वाढीच्या दुसऱ्या अवस्थेि िोिे. 

 
बाल्यावस्थेिील आिारािा हविार करिाना, शालेयपूवग वय आहि प्राथहमकशालेय वय िी 

बाल्यावस्थेिी दोन रूपे आिारयोजनेसाठी र्ृिीि धरिाि. 
 
उष्ट्िाांक 
 

वयाच्या पहिल्या ५ वषथांचि मुला-मुलींच्या उष्ट्िाकंाच्या र्रजेि फरक नसिो. पि ५ वषथांचनंिर मात्र 
मुलाना साित्याने अहधक उष्ट्िाकं लार्िाि. या वयािील उष्ट्िाकंािंा पुरवठा ‘अन्नाच्या साि र्टामंधून’ 
िोिे इष्ट आिे. व याला पूरक म्ििून पोळी, बे्रड, बटाटे आहि र्ोड पदाथथांचिा समावशे आिाराि करावा. 
आपल्याकडे अज्ञानाने झकवा लाडाने या वयाि वेळी अवळेी मुलाना हवहवध र्ोड पदाथग हदले जािाि व मर् 
त्यािंी इिर अन्नावरिी वासना कमी िोऊन, आिाराच्या वाईट संवयी जडिाि आहि या संवयी 
घालहवण्यासाठी वडे्यावाकड्या धमक्या मुलाना मर् हदल्या जािाि. 

 
शरीरवाढीसाठी उष्ट्िाकंािंा योग्य पुरवठा िोिे जरूर आिे. उष्ट्िाकंािंा पुरवठा कमी िंाल्यास, 

आिारािील प्रहथनािंा उपयोर् ज्वलनासाठी केला जाईल आहि मर् शरीरबाधंिी नीट िोिार नािी. 
 
प्रणथने 
 

वाढीच्या अवस्थेि प्रहथनािंी र्रज वाढिि जािे. आिारािील उष्ट्िाकंािंा पुरवठा हवहवध अन्न-
पदाथथांचिून िंाल्यास प्रहथनािंा पुरवठा आपोआप वाढेल. पि उष्ट्िाकंािंा पुरवठा फक्ि कबोदकापंासून िोि 
असल्यास प्रहथनािंी कमिरिा पडून त्यािे दुष्ट्पहरिाम जािविील. 
 
खट व लोह 
 

या वयाला १ हलटर दुधािून खटािा योग्य प्रमािाि पुरवठा िोईल व त्यािबरोबर उत्कृष्ट 
रु्िवते्तिी प्रहथनेिी हमळिील. लोिासाठी अंडी, हिरव्या पालेभाज्या, असहडक धान्यािी बे्रड, पोळी, 
वाळलेले वाटािे व बटाटे यािंा आिाराि हनत्य पुरवठा असावा. 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

जीवनसत्त्वे 
 

आिाराि जर हवहवध अन्न-पदाथथांचिा वापर असेल िर जीवनसत्त्वािंी र्रज भारे्ल. दूध, अंडी, 
हिरव्या व हपवळया पालेभाज्या यािून ‘अ’ जीवनसत्त्व हमळेल. ‘ब’ जीवनसत्त्वािंा पुरवठा, उत्तम 
प्रहथनयुक्ि पदाथथांचपासून िोईल. या काळाि शक्य असल्यास ‘अ’ व ‘ड’ जीवनसत्त्वाचं्या अखंड 
पुरवठ्यासाठी माशाच्या िेलािा वापर केल्यास हििावि िोईल. यामुळे दाि व िाडे यािंी योग्य वाढ िोईल. 
‘क’ जीवनसत्त्वािा पुरवठा मात्र नेिमीच्या अन्न-पदाथथांचपासून पुरेसा िोिार नािी. यासाठी, संत्री, टोमटॅो, 
झलब ूआहि पेरू यािंा हनत्य वापर केला पाहिजे. बटाटे आहि कोबी यापासूनसुद्धा थोडेसे ‘क’ जीवनसत्त्व 
हमळेल. पि कोबीिा उपयोर् कच्च्या स्वरूपाि व्िावा. ३ िे १२ वषथांचपयंि बालकांच्या आिाराि कोित्या 
अन्नपदाथािा हकिी समावशे असावा त्यािा िक्िा पुढे हदला आिे. 
 
आहारसांवयी 
 

जीवनाच्या प्रथम वषािि आिाराच्या योग्य संवयी बालकाला लाविे अर्त्यािे आिे. आहि याि 
संवयी सबंध बाल्यावस्थेच्या काळाि िालू राखिे अवश्य आिे. जेविाच्या वेळी वािावरि शािंिेिे व 
आनंदािे असिे फार मित्त्वािे असिे. आहि म्ििून लिान मुलाना मोठ्या मािसाचं्या आधी वरे्ळे जेवायला 
वाढण्यािी पद्धि इष्ट आिे. कारि सभोविालिे वािावरि जर आनंदी नसेल िर बालकाच्या भकेुवर 
त्यािा हवपरीि पहरिाम िोिो व त्याला अपिनािे हवकार जडिाि. 
 

लहान मुलाांचा समतोल आहार 
(दर हदवशी–औंसामंध्ये) 
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अनुक्रमणिका 

टीप.— समिोल आिार म्ििजे मनुष्ट्याच्या शरीर-पोषिास आवश्यक असिाऱ्या अन्नघटकािंा 
अथवा आिारसत्त्वािंा अिूक प्रमािाि हनत्य पुरवठा करिारा आिार. याि ज्वलन-मूल्ये पुरहविारे, 
शरीरबाधंिी करिारे आहि संरिक अन्नपदाथग असिाि. 

 
सांदभण.— Balanced Diets and Nutritive Value of Common Recipes Central Food 

Technological Research Institute, Mysore. 
 
बालकाच्या जेविाि एखाद्या अपहरहिि नवीन अन्न-पदाथािा समावशे करावयािा असेल िर, िो 

जेविाच्या सुरुवािीला त्यािी भकू िारं्ली असेिोपयंिि द्यावा. व त्यािे प्रमाि अर्दी थोडे असाव.े एखादा 
हवहशष्ट अन्नपदाथग खाण्यासाठी दुसऱ्या र्ोड पदाथािी लालूि दाखहविे योग्य नािी. जे पदाथग लिान 
मुलानी खावेि असे वाटिे, िे सवग पदाथग मोठ्या मािसानी हबनिक्रार व आनंदाने खावे म्ििजे लिान 
मुलाना योग्य आिारसंवयी लार्ण्यास मदि िोईल. 
 
कौमायावस्थेतील आहार 
 

जीवनािील जलद वाढीिी िी दुसरी अवस्था! िी अवस्था मुलींच्या बाबिीि १२ िे १४ आहि 
मुलाचं्या बाबिीि १४ िे १६ वषथांचच्या दरम्यान येिे. क्वहिि िी अवस्था यापूवी झकवा यानंिरिी येिे. 

 
या काळाि शरीरािी सवार्ीि वाढ िोि असिे. िाडािंी लाबंी वाढिे. स्नायूंिे प्रमाि वाढिे आहि 

मऊ पेशीजालाि िरबीिे थर जमण्यास सुरुवाि िोिे. या काळाि मुलािें खादें रंुद िोिाि िर मुलींिा 
पिृभार् रंुद िोऊन देि स्त्रीत्वािा घाट िोऊ लार्िो. या शरीरवाढीिा काळ साधारििुः दोन िे िीन वषे 
हटकिो. ज्याचं्याि कौमायावस्था उहशरा येिे त्याचं्याि िा काळ अहधक हटकिो. अथािि, या सवथांचर्ीि 
वाढीला अनुसरून, आिाराच्या र्रजा प्रिडं प्रमािाि वाढिाि. या वयाि भकूपि वाढलेली असिे. त्यामुळे 
अन्न अहधक खािे सुलभ िोिे. अथाि या अहधक अन्नािे स्वरूप योग्य आिे की नािी यावर फार कटािाने 
लि िव.े ह्यावेळीि पूवीच्या योग्य अर्र अयोग्य आिारसंवयीिा फार पहरिाम िोिो. 

 
या जलद शारीहरक वाढीबरोबर व्यक्क्िमत्त्वािािी हवकास िोि असिो. त्यामुळे कािी वेळा 

मानहसक िाि हनमाि िोिो. या काळाि आई-वहडलापंासून स्विंत्र िोण्यािी वृत्ती बळाविे आहि 
त्यािबरोबर त्याचं्या सिानुभिूीिी व मार्गदशगनािी आवश्यकिा भासिे. या स्विंत्र वृत्तीिे द्योिक म्ििूनि, 
आिापयंि हनहषद्ध ठरलेल्या ििा-कॉफीिा हशरकाव आिाराि िोिो. या दोन पेयािंा आिाराि अहिरेक न 
िंाल्यास िी घेण्यासिी िरकि नािी. 

 
याि काळाि मुलींच्या मनाि सडपािळ हदसण्यािी इच्छा हनमाि िोऊन मर् त्यासाठी अज्ञानाने 

वडेेवाकडे उपाय योहजले जािाि. वजन कमी करण्याच्या खटपटीि दूध, भाज्या, अंडी, पोळी-भाकरी िे 
अन्नपदाथग वज्यग िोिाि व भकू शमहवण्यासाठी वळेी अवळेी हिक्की, भेळ, िॉकोलेट, कँडी यािा सपाटा सुरू 
िोिो. यािे पयगवसान डौलदार बाधं्याि िर िोि नािीि पि अहिकृश, अशक्ि अशा देिाि िोिे व शरीरािी 
रोर्-प्रहिबधंक शक्िी खालाविे. मुलींच्या आिाराि प्रहथने व खटाच्या बरोबरीनेि अहधक लोििारािा पि 
योग्य प्रमािाि पुरवठा करिे आवश्यक आिे. कारि माहसक पाळी सुरू िंाल्यामुळे लोििार अहधक 
प्रमािाि नष्ट िोऊ लार्िो. 
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कौमायावस्थेतील समतोल आहार 

(दर हदवशी–औंसामंध्ये) 
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वरील सवग र्ोष्टी हविाराि घेिा या काळाि आिार िा सवग आिारमूल्ये भरपूर प्रमािाि असलेला 

पि पिनसंस्थेवर िाि न आििारा असावा. यासाठी ज्या अन्न-पदाथथांचि एकापेिा अहधक आिारसत्त्वे 
आिेि, अशा अन्नपदाथथांचिी हनवड करावी. ज्वलनमूल्ये देिाऱ्या अन्नािि प्रहथने, िार आहि जीवनसत्त्वे 
असावीि. दूध भरपूर प्रमािाि घ्याव े व इिर द्रव पदाथग कमी कराविे. या काळाि सकाळिी न्यािरी, 
दुपारिे जेवि याकडे हवशषे लि द्याव!े या काळाि ३०० उष्ट्िाकं अहधक लार्िाि. प्रहथने २ िे २·५ गॅ्रम्स 
दर हकलोगॅ्रम वजनाला लार्िाि आहि खट दर हदवशी १·५ गॅ्रम लार्िे. ‘क’ जीवनसत्त्व ५० 
हमहलगॅ्रमसच्या वर लार्िे. या वयाि लार्िारे अन्न पदाथग व त्यािें प्रमाि सोबिच्या िक्त्याि हदले आिे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

बाल्यावस्थेिील आहि कौमायावस्थेिील आिार अहधक खर्थिक असिो पि भावी हपढीच्या 
हििासाठी इिर बाबिीि काटकसर करून त्यानंा योग्य िो आिार पुरहविे पुढील जीवनानंदासाठी युक्िि 
ठरेल. 
 

❀ ❀ 

  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि सतरावे 
 
तारुण्य, प्रौढत्व आणि वृद्धावस्था याांतील आहार 
 

साधारििुः वयाच्या पिंहवसाव्या वषी मानवािी संपूिग वाढ िोिे. या काळािं शरीरािे आकारमान 
आहि वजन याि वाढ िोिे. आहि शारीहरक व मानहसक संवयी हनहिि िंालेल्या असिाि. िा िारुण्यािा 
झकवा ‘र्दे्धपंिहवशीिा काळ’ म्ििून ओळखला जािो. या काळाि बिुसंख्य िरुि िरुिी हशिि संपवनू 
जीवनाच्या मार्ाला लार्लेले असिाि. िरुि हवहवध प्रकारच्या व्यवसायाि क्स्थराविाि िर कािी िरुिी 
हववािोत्तर र्ृहििीधमग क्स्वकारिाि; आहि कािी पुरुषाप्रमािेि इिर स्विंत्र व्यवसायाि हशरिाि. 

 
या काळािील आिारािी र्रज, बऱ्यािशा प्रमािाि िरुि मािसाना ज्या स्वरूपािे काम 

करावयास लार्िे, त्यावर अवलंबनू असिे. िी जीवनािील वाढीिी शवेटिी अवस्था! याि वाढीिी र्िी 
मंद िंालेली असिे. िरीसुद्धा या काळाि िीन हनयहमि व सत्त्वयुक्ि जेविामुंळे एकंदर आरोग्यावर फार 
हििकारक पहरिाम िोिाि. याि दुपारच्या जेविासाठी साधारििुः ७५० िे १,२०० उष्ट्िाकंािंा आिार 
असावा. शरीराच्या प्रहक्रया हनयंहत्रि करिारी आहि संरिक आिारसत्त्वे असलेला साधा आहि पिनास 
सुलभ असा आिार असावा. कोझशहबरी, भाज्या, िाजी फळे, दूध व अंडी यािें प्रमाि भरपूर असावे. 

 
िी िारुण्यावस्था २५ िे ३० वषथांचपयंि हटकिे. व मर् पुढे प्रौढावस्थेला सुरूवाि िोिे. या काळाि 

कामाच्या स्वरूपानुसार उष्ट्िाकंाचं्या आवश्यक प्रमािाि फरक पडेल. पि प्रहथने, िार आहि जीवनसत्त्वे 
यािें प्रमाि साधारििुः सवग मोठ्या मािसाना सारखेि लारे्ल. आिाराि खट, हरबोफ्ललॅवीन व जीवनसत्त्व 
‘अ’ यािें हवपुल प्रमाि असल्यास िे आरोग्याला पोषक ठरिे. त्यािप्रमािे या वयाि “क” जीवनसत्त्वािे 
प्रमाि भरपूर असल्यास, रोर्प्रहिबधंक शक्िी व आरोग्य हटकहवण्यास त्यािी मदि िोिे. 
 
वजनावर ताबा 
 

या काळाि वजनावर िाबा ठेविे िे सवथांचि मित्त्वािे कायग असिे. कमी आिार आहि फाहजल 
आिार या दोन्िीमुळे सारखेि प्रश्न उद भविाि. दीघायुष्ट्याच्या दृष्टीने फाहजल आिार अहधक धोक्यािा 
असिो. उत्कृष्ट प्रकृिीच्या दृष्टीने मािसािे वजन वाजवी वजनाच्या १० िे १५ टक्क्यापेंिा कमी नसाव ेव 
१० िे १५ टक्क्यापेंिा जास्ििी नसाव.े 

 
कािी वळेा उष्ट्िाकं कमी करण्याच्या भराि जेविािील मित्त्वािी अने्नि खाल्ली जाि नािीि. 

कारि वजन कमी करिानासुद्धा शरीराला प्रहथने, िार व जीवनसत्त्व ेभरपूर प्रमािाि लार्िाि. अयोग्य 
आिारािा पहरिाम एकदम मृत्यमूध्येि िोईल असे नािी; पि त्यािा पहरिाम एकूि कायगिमिा कमी िोिे, 
वारंवार हकरकोळ आजार उद भविे, संसर्गजन्य रोर्ाना िटकन बळी पडिे आहि इिर आरोग्याच्या 
कटकटी हनमाि िोिे, या साऱ्याि िोईल. अलीकडच्या काळाि वारंवार आढळिारे अकाली वाधगक्य िा 
बव्िंशी िुकीच्या आिारािाि पहरिाम असिो. आिारसंबंधीच्या योग्य मार्गदशगनाने व खाण्याच्या योग्य 
संवयीने, प्रौढावस्था िी कायगिम व िैिन्यशील बनहविे आहि िी अहधक काळ हटकहविे िे सिज साध्य 
िोईल. आहि या प्रदीघग काळ हटकलेल्या िैिन्यशील प्रौढावस्थेिे रूपािंर वाधगक्याि िंाल्यास वाधगक्यािील 
दुुःखे सुसह्य िोऊन जीवनाि शािंिा हनमाि िोईल. 



 

अनुक्रमणिका 

वाधणक्यावस्था 
 

या काळािील लिाि येण्याजोर्ा बदल म्ििजे ियापियनहक्रयेिी र्िी मंदाविे. जसजसे वय 
वाढि जािे िसिशी ियापियनहक्रयेच्या र्िीि १० िे ५० टक्क्यानंी घट िोिे. याि काळाि शरीराच्या 
ऐक्च्छक िालिालीिी कमी िोिाि व त्यामुळे उष्ट्िाकंािंी र्रज आिखी कमी िोिे. साधारििुः १,२०० िे 
२,१०० उष्ट्िाकंािंा आिार पुरेसा असिो. ज्या अन्न-पदाथािून िे उष्ट्िाकं हमळिील त्यािंी हनवड अहिशय 
काळजीपूवगक करावयास िवी. कारि त्यामध्ये कोित्यािी आवश्यक अन्नसत्त्वािंी कमिरिा आिाराि िोिा 
कामा नये. वाधगक्यािील बरेि आजार अयोग्य आिारामुळेि उद भविाि असे हसद्ध िंालें आिे. या वयािील 
िुटपुजं्या आिारािून प्रहथने, िार व जीवनसत्त्वािंी उिीव हनमाि िोिे. 

 
आिारािी र्रज व आवड यािंा िाळमेळ या काळाि कधीि बसि नािी. कािीना र्ोड खूप 

खाण्यािीि इच्छा िोिे; त्यामुळे इिर आवश्यक अने्न वज्यग िोिाि. पुष्ट्कळ वळेा भकेुमुळे आवश्यक 
आिारापेिा अहधक आिार घेिला जािो. त्यामुळे वजनवाढीिा धोका संभविो. उष्ट्िाकंाप्रमािे प्रहथनािंी 
र्रज मात्र कमी िंालेली नसिे. त्यामुळे एकूि आिार कमी केल्यास प्रहथने कमी पडून थकवा वाढिो. 
म्ििून उत्कृष्ट जैहवक-मूल्ये असलेल्या प्रहथनािंा आिाराि समावशे करिे जरूर आिे. या काळािील 
खटािी र्रज िारुण्यावस्थेिील र्रजेपेिासुद्धा अहधक असिे. कारि िाडािून खट नष्ट िोि असल्यामुळे 
िी हठसूळ बनिाि व मर् वारंवार मोडिाि. जठरािील आम्लिा कमी िंाल्यामुळे व यकृि आहि स्वादुझपड 
याचं्या अकायगिमिेमुळे खटािे अहभशोषि मंदाविे. या सवग र्ोष्टींमुळे या वयाि मािसाच्या आिाराि दुधािे 
हवपुल प्रमाि असाव.े िारुण्याि आवश्यक असिारी सवग जीवनसत्त्व े त्याि प्रमािाि वाधगक्यावस्थेििी 
लार्िाि. अशा वळेी जीवनसत्त्वािें औषधी अकग  डॉक्टराचं्या सल्ल्याने घ्याविे. या काळाि पुढील र्ोष्टी 
कराव्याि : 
 

(१) वजन वाढीिी प्रवृत्ती असल्यास आिारािे प्रमाि कमी कराव.े 
(२) िरबी व क्स्नग्ध पदाथथांचिा उपयोर् बेिाने करावा. हवशषेिुः प्राहिज िरबी अर्दीि कमी 

करावी. 
(३) प्रहथनािें हवपुल प्रमाि असलेले अन्न-पदाथग, मीठ व मसाले यावर हनयंत्रि ठेवाव.े 
(४) पािी भरपूर प्रमािाि प्याव.े 
(५) खूप मोकळी िवा व बेिािा व्यायाम घ्यावा. अहिश्रम व त्यामुळे येिारा थकवा टाळावा. 
(६) योग्य करमिूक आहि हवश्रािंी घ्यावी. 
(७) मानहसक िाि पडू देऊ नये. मन शािं ठेवावे; आहि मज्जिंिंूवर हनयंत्रि राखाव.े 

 
अर्दी लिान मुलािंा आिार आहि वृद्धावस्थेिील आिार याि बरेि साम्य असिे. कारि या 

दोन्िीिी आिाराि पिनसंस्थेवर िाि पडून िालि नािी. हशजहवलेली अन्न-धान्ये म्ििजे मऊ भाि, खीर, 
हखमट, दूध, हशजहवलेल्या भाज्या, उकडलेली फळे आहि सार िे पदाथग प्रामुख्याने आिाराि असाविे. 

 
अन्न िी जीवनािी प्राथहमक र्रज आिे, िी र्रज अभ्यासाने, समजून उमजून आहि योजनाबद्धिेने 

पुरहवल्यास, कायगिम आहि िैिन्यशील दीघायुष्ट्य लाभिे सुलभ िोईल. 
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अनुक्रमणिका 

प्रकरि अठरावे 
 
वजन–अणतरेक आणि कमतरता 
 

वजनािील घट, वाढ व क्स्थरिा िे आिारािील उष्ट्िाकंाच्या अनुक्रमे कमी, अहधक आहि योग्य 
प्रमािािे अिूक हनदशगक आिे. कायगशक्िीिा व्यय व अन्नािूंन िोिारा कायगशक्िीिा पुरवठा याि 
समिोलपिा असल्यास वजन क्स्थर राििे. अथाि एक दोन रत्तलािंा फरक जमेस धरीि नािीि. कारि 
िा फरक शरीरािील पाण्याच्या कमी-जास्ि प्रमािावर अवलंबनू असिो. 

 
कौमायावस्था संपून मािसािी पूिग वाढ िंाल्यावर उंिीच्या समिोलाि वजन असाव.े त्यापेिा 

वजन कमी झकवा अहधक िंाल्यास िे रै्रसोयीिे िोिे. त्यामुळे कायगिमिा कमी िोिे झकवा प्रकृहिस्वास््य 
हबघडिे. बारीक शरीरयष्टीच्या मािसािे वजन, वाजवी वजनाच्या ७ टक्क्यापेंिा कमी नसाव ेझकवा स्थूल 
प्रकृिीच्या मािसािे वजन वाजवी वजनाच्या १० िे १५ टक्यापेंिा अहधक नसाव.े वयाच्या हिसाव्या 
वषापयंि वाजवी वजनापेिा थोडेसे अहधक वजन असिे फायद्यािे असिे. पि िाळीसाव्या वषानंिर मात्र 
वजन थोडेसे कमी असिेि दीघायुष्ट्याच्या दृष्टीने हििावि ठरिे. 

 
शरीराच्या कायगशक्िीच्या र्रजेपेिा आिाराि ज्वलनमूल्ये अहधक असिील िर वजन िळुिळू पि 

साित्याने वाढेल. वाजवी प्रमािापेिा २०० उष्ट्िाकं रोज अहधक प्रमािाि लोिी, हपष्ट व साखर याचं्याद्वारे 
रे्ल्यास एक वषाि शरीराि १७ रत्तल िरबीिा साठा िोईल. क्स्नग्ध, हपष्ट व र्ोड पदाथथांचिा अहिरेक आहि 
शरीरािी कमी िालिाल यामुळे वजन वाढिे. 

 
या उलट, हकरकोळ शरीरप्रकृिीच्या मािसािे वजन, मंद भकू, िुकीच्या आिारसंवयी यामुळे 

कमीि असिे व त्यामुळे त्यािे आरोग्य हबघडिे. 
 
फाणजल वजनवाढीची कारिे 
 

(१) फाहजल प्रमािाि खािे. 
(२) शरीरािी अत्यंि कमी िालिाल. 
(३) गं्रथी हबघाड, ियापियनहक्रयेि हबघाड झकवा मानहसक अर्र मज्जाििंूिे हवकार. 
 
वरीलपैकी पहिली दोन कारिेि वजनवाढीला जास्ि जबाबदार असिाि. वय जसजसे वाढि 

जािे िसिशी मािसािी िालिाल िळुिळू कमी िोिे. आिाराच्या प्रमािापेिासुद्धा आिाराच्या स्वरूपावर 
वजनवाढ अहधक अवलंबनू असिे. आिाराि र्ोड, क्स्नग्ध आहि हपष्ट पदाथथांचिे प्रमाि अहधक असेल िर 
त्यामुळे उष्ट्िाकंािा पुरवठा वाजवीपेिा अहधक िोिो. भरीला कमी िालिाल आहि व्यायामािा अभाव! 
त्यामुळे िे उष्ट्िाकं शरीराि िरबीच्या स्वरूपाि साठहवले जािाि. यािा पहरिाम म्ििजे शरीर न पेलिारे 
आहि बेढब बनिे. 
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कमी िालिाल करिाऱ्या मािसाच्या आिाराि उष्ट्िाकंािा व्यय िोि नािी व त्यािे वजन वाढिे, 
वजन वाढल्यामुळे शरीरािी िालिाल आिखी कमी िोिे. व वजन आिखी वाढिे. अशा िऱ्िेने िे दुष्टिक्र 
सुरू िोिे. यािा पहरिाम म्ििजे स्नायु हशहथल बनिाि व हृदयाभोविी िरबीिे आवरि बनिे. 

 
कािी वळेा स्थूलिेिे कारि वशंपरंपरार्ि िालि आलेली कािी गं्रथींिी हशहथलिा (Thyroid, 

Pituitary Or Sex glands) िे असिे. 
 
लठ्ठ मािसाच्या शरीराि िरबीिा थर उष्ट्ििारोधक म्ििून काम करिो. त्यामुळे शरीरािे 

उष्ट्िािामान समिोल ठेवण्यासाठी उष्ट्िाकंािा व्यय मुळीि िोि नािी. 
 
वशंपरंपरार्ि िालि आलेल्या स्थूलपिािी प्रमुख कारिे म्ििजे िरबी आहि कबोदके याचं्या 

ियापियन हक्रयेिील हबघाड िी असिाि. यािा पहरिाम गं्रथीदोषाि आहि मज्जािंिूच्या अकायगिमिेि 
िोिो. 
 
स्थूलपिाचे तोटे 
 

(१) उठिा, बसिाना आहि िालिाना िोिारा त्रास. 
(२) बेडौल बाधंा आहि थटे्टिा हवषय बनिे. 
(३) अकायगिमिा-स्नायूंिी िालिाल कमी िोिे. मित्त्वाकािेंिा अभाव आहि मानहसक शहैथल्य. 
(४) हृदय आहि रुहधराहभसरिािे हवकार िोण्यािी शक्यिा. मूत्रझपड आहि स्वादुझपडािे हवकार 

(मधुमेि). 
(५) दीघायुष्ट्यािी शक्यिा कमी-कारि शरीराच्या प्रहक्रया नीट िालि नािीि, ऑपरेशननंिर 

प्रकृिी लवकर सुधारि नािी, आहि सासंर्थर्क रोर् िंाल्यास िे लवकर बरे िोि नािीि. 
 
वजन घटणवण्याचे प्रकार 
 

(१) अहिखिािे वैदू उपाय, 
(२) गं्रथी अकग , 
(३) व्यायाम आहि स्नान, 
(४) वैहशष्ट्यपूिग आिार. 

 
(१) याि पावडरी, साबि, पेस्ट अशा हनरुपयोर्ी पि खर्थिक र्ोष्टींिा समावशे िोिो. 
 
(२) गं्रथी अकाच्या (Thyroid Extract) सेवनाने मूल ियापियनािी र्िी वाढिे आहि वजन कमी 

िोिे. पि डॉक्टराचं्या सल्ल्याहशवाय िे घेिे योग्य नािी. कारि यामुळे नाडीिी र्िी वाढिे, हृदयािी 
धडधड वाढिे, डोकेदुखी, िािापायानंा कंप सुटिे, कािडीखाली रक्ि साकळिे, िंोप उडिे इत्यादी 
हवकार िोिाि. म्ििून िसेि कारि नसिाना गं्रथी अकग  घेऊन िटकन वजन घटहवण्यापेिा व्यायाम आहि 
आिाराने वजन कमी करिे जास्ि श्रेयस्कर िोय. 
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(३) स्नायूंिी िालिाल जास्ि केल्यास उष्ट्िाकंािंा व्यय अहधक िोिो. थोड्याशा व्यायामानेसुद्धा 
५०० उष्ट्िाकंािंा व्यय िोिो. जास्ि व्यायाम घेिल्यास १,००० उष्ट्िाकं सिज लार्िाि. 

 
अधूनमधून अहिश्रमािा व्यायाम करण्यापेिा, साित्याने रोज थोडा व्यायाम करिे जास्ि हििावि 

असिे. िालिे, िािापायािंी कसरि आहि पोििे िे व्यायाम या दृष्टीने िारं्ले! हृदय आहि 
रुहधराहभसरिािे हवकार असलेल्या मािसाने डॉक्टराचं्या सल्ल्यानेि व्यायाम ठरवावा. पोट, माडं्या यािें 
खास व्यायाम घेिल्यास फायद्यािे िोिे. पि त्याचं्या जोडीला सवगसाधारि व्यायामिी अवश्य आिे. 

 
थंड पाण्याि बुडी मारण्याने झकवा स्नानाने मूल ियापियनािी र्िी वाढिे म्ििून या आंघोळीिा 

थोडा फायदा िोिो. पि अथाि अशा स्नानाने इिर दुष्ट्पहरिाम िोि नसिील िर! 
 
हमठाच्या पाण्याने स्नान केल्यास वजन िात्पुरिे कमी िोिे. कारि शरीरािील पािी बािेर ओढले 

जािे पि शरीर लवकरि पूवगक्स्थिीला येिे. कारि शरीरािील घनपेशीजाल याने घटि नािीि. 
 
(४) आहार : आिार कमी करिे िाि वजन घटहवण्याला खरा उपाय िोय. यासाठी कमी 

ज्वलनमूल्ये असलेला पि इिर सवग बाबिीि समिोल असलेला आिार घ्यावा. 
 
िरबीहवरिीि दूध आहि केळी या आिारािा वजन घटहवण्यासाठी बराि उपयोर् िोिो. िा आिार 

सोपा, कमी खिािा आहि सोयीिा आिे. केळी, पोटाि बराि वळे राििाि, त्यामुळे सारखी भकू लार्ि 
नािी. याहशवाय जेविाि अंडी अर्र मासं, कोझशहबरी व िाजी फळे यािंा समावशे असावा. 

 
वजन घटहवण्यासाठी आिार योजना करिाना पुढील र्ोष्ट लिाि ठेवाव्या :— 

 
(१) आिाराि उष्ट्िाकािे प्रमाि अल्प असाव.े 
(२) प्रहथने हवपुल प्रमािाि असावीि. 
(३) कबोदकािें प्रमाि कमी असाव.े 
(४) अन्न पोटाि बराि वेळ हटकेल असे असावे. 

 
वजन घटणवण्यासाठी सवणसाधारि णनयम 
 

वजन कमी करण्यािी आवश्यकिा कोिाला असिे? 
 
(अ) वाजवी वजनापेिा २० टक्क्याचं्यावर ज्यािें वजन आिे अशी हनरोर्ी मािसे. 
 
(ब) िदयहवकार, मृत्रझपडािे हवकार, मधुमेि आहि र्ाऊटिी (Gout) व्याधी असलेले व ज्यािें 

वजन १० िे १५ टक्क्यापेंिा (वाजवी वजनाच्या) अहधक आिे. 
 
(क) ४० वषथांचनंिर ज्यािें वजन एकदम वाढले आिे अशानी वयाच्या २५–३० वयाला योग्य 

असिाऱ्या वजनाइिके स्विुःिे वजन आिाव.े 
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सदोष आहार व कमी वजन 
 

सदोष आिारािे पयगवसान नेिमीि वजन घटण्याि िोिे असे नािी. कारि सदोष आिारािी 
मािसेिी योग्य वजनािी असल्यािे अनेक दाखले आिेि. यािे कारि त्यांच्या आिाराि ज्वलन मूल्ये, हपष्टे 
आहि िरबी यािंा समावशे वैपुल्याने आढळिो आहि वजन मुख्यिुः याि र्ोष्टींवर अवलंबून असिे. अशी 
मािसे हदसायला रु्बरु्बीि झकवा स्थूल प्रकृिीिी आढळिाि. पि त्याचं्या िेिेऱ्यावर आरोग्यािे िेज 
नसिे. िो हनस्िेज असिो. रंर् हफकट असिो आहि रक्ििय (ॲहनहमया) िंालेला असिो. यािे कारि 
त्याचं्या आिाराि प्रहथने, जीवनसत्त्व ेआहि िार यािंा अभाव असिो. 

 
दुसऱ्या प्रकारच्या आिार दोषाि मात्र वजन अहिशय कमी आढळिे. कारि आिार सदोष आहि 

अपुरा असिो. 
 
कमी वजन र्महिजे काय? 
 

वाजवी वजनापेिा ९ िे १० टक्क्यानंी वजन कमी असिे म्ििजे शारीहरक िीििा आहि उत्सािािा 
अभाव िोय. वाजवी वजनाच्या १० टक्क्यापेंिा सुद्धा जर वजन कमी असेल िर िी हनहिि धोक्यािी 
अवस्था िोय. अथाि, कािी मािसािंी स्वाभाहवकप्रवृत्तीि वजन कमी असण्याकडे असिे. अशा मािसानंा 
लठ्ठ करिे िे अवघड काम आिे. परंिु कािी मािसािें वजन सदोष आिार आहि इिर राििीच्या संवयी, 
शारीहरक व्याधी झकवा रोर् यामुळे कमी िंालेले असिे. अशा मािासािंी प्रकृिी सुधारिे शक्य आिे. 
 
कमी वजनाचे तोटे 
 

शरीराि िरबीयुक्ि पेशीजालािे अनेक फायदे असिाि. पहिला फायदा म्ििजे शरीराि 
ज्वलनािा साठा ियार िोिो. दुसरा फायदा, मज्जािंिूच्या जाळयाभोविी संरिक थर हनमाि िोिो. 
उदरपोकळीिील अवयव िरंर्त्या अवस्थेि योग्य जार्ी ठेवले जािाि. 

 
म्ििून िरबीयुक्ि पेशीजालाच्या अभावी मािसे अहिशय हिडहिडी आहि अक्स्थर बनिाि. 

स्नायुपेशीजाल थलथलीि आहि हशहथल बनिाि. हवशषेिुः उदरपोकळीिे आहि माडं्यािें स्नायु कमजोर 
िोिाि. अशा मािसाना अपिन, बद्धकोििा आहि इिर अनेक हवकार जडिाि. 

 
याहशवाय, िी मािसे हनरुत्सािी, सिज थकिारी असिाि. त्यािंी रोर् प्रहिकार-शक्िी कमी 

िंालेली असिे. अशा अपुऱ्या आिारावर वाढलेल्या िरुि मािसाना ियरोर् लौकर िोिो. 
 
थोड्या कमी वजनािी लििे 

 
(१) हदसायला अर्दीि हकरकोळ. 
(२) थंडी सिज वाजिे. 
(३) मज्जािंिूिा अक्स्थरपिा आहि हिडका स्वभाव. 
(४) एकाग्रिा करण्यािी शक्िी कमी. 
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(५) सिज थकिे. 
(६) अपिनािे हवकार आहि बद्धकोििा. 
(७) पडसे, र्श्सननहलकेिे रोर् आहि कािडीिे रोर् यानंा सिज बळी पडिे. 

 
फार कमी वजनाचे पणरिाम 
 

(१) रक्ििय (ॲहनहमया). 
(२) मज्जािंिूिा थकवा आहि इिर र्ंभीर आजार. 
(३) उदरपोकळीिील अवयव हशहथल बनल्यामुळे कायाि अडथळे. 
(४) िय, न्यमूोहनया इत्यादी र्ंभीर आजार. 
(५) जोम नािीसा िोिे. 

 
वजन वाढणवण्याचा लकवा आहारदोष टाळण्याचा मागण 
 

(१) डॉक्टराना प्रकृिी दाखवनू हवहशष्ट रोर् असल्यास त्यावर इलाज करिे. 
(२) दुसरा उपाय – योग्य आिार योजना. 

 
योग्य आहार योजना 
 

(१) ज्वलन मूल्ये अहधक घेिे.— िी शरीराच्या र्रजेपेिासुद्धा अहधक असावी म्ििजे िरबीच्या 
स्वरूपाि यािंा साठा िोईल. 

(२) रु्िवते्तने श्रेि असलेल्या प्रहथनािंा मुबलक पुरवठा. 
(३) जीवनसत्त्व ेआहि िार यािंा भरपूर पुरवठा. 

 
पहिली र्रज आिाराि लोिी, िूप, मलई आहि र्ोड व हपष्ट पदाथथांचिा समावशे केल्याने भारे्ल. 

हशवाय सुकामेवा, िेलहबया आहि डाळी यािंा समावशे असावा. हमठाई आहि िरबीयुक्ि मासंािार यािंा 
समावशे बेिाने आहि जपून करावा. कारि िरबीच्या अहिरेकाने अपिनािे हवकार जडण्यािी शक्यिा 
असिे. म्ििून सिज पिेल अशाि स्वरूपाि िरबी द्यावी. 

 
प्रहथनासंाठी दूध, अंडी आहि मासं, हवशषेिुः हलव्िर द्याव.े यािे भरीला भरपूर प्रमािाि भाज्या 

आहि फळािंा समावशे असावा म्ििजे िार आहि जीवनसत्त्वािंी कमिरिा भासिार नािी. 
 
शरीराच्या उष्ट्िाकंाचं्या र्रजेपेिा हनदान ५०० िे १,००० उष्ट्िाकं आिारािून जास्ि असाविे. 

भकेुपेिा थोडे जास्ि अन्न खाण्यािी संवय करावी. कािी वळेा सुरुवािीला पिन कठीि जाईल. पि 
िळूिळू पिनशक्िी वाढि जाईल. 

 
या आिाराबरोबरि थोडी जास्ि हवश्रािंी घ्यावी. आहि आराम करावा. म्ििजे स्नायूंिी िालिाल 

कमी िोऊन त्यावरील िाि कमी िोईल. 
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वजनािा अहिरेक आहि कमिरिा िी दोन्िीिी आरोग्याला सारख्याि प्रमािाि िाहनकारक 
ठरिाि. ह्यामुळे हनमाि िोिारा धोका आपल्या वजनािी हनयहमि नोंद करून व त्यानुसार आिार योजना 
करून टाळिा येईल. आपल्या देशाि प्रकृिीिी हनयहमि िपासिी करण्यािी पद्धि अजून रूढ नािी. 
कारि त्यासाठी लार्िाऱ्या वैद्यकीय िपासिीच्या सवलिी उपलब्ध नािीि. पि वजनाच्या बाबिीि िी 
पद्धि प्रत्येक व्यक्िीला सिज अंमलाि आििा येईल व त्यामुळेिी आरोग्य हटकहवण्यास मदि िोईल. 
 

❀ ❀ 
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प्रकरि एकोणिसावे 
 
णकरकोळ आजारीपिातील आहार 
 

आिारोपिार िी आिारशास्त्रािील अिी मित्त्वािी अशी स्विंत्र उपशाखाि आिे. याि प्रत्येक 
हवकारािे कारि, त्यािी लििे आहि त्यावरील आिारोपिार यािंा फार बारकाईने व सहवस्िर हविार 
केलेला असिो. या पुस्िकाच्या हवषयाच्या किेि असा हवस्िाराने हविार करण्यािे प्रयोजन नािी. पि 
रोजच्या जीवनाि आपल्या कुटंुबािून हकरकोळ स्वरूपािे अनेक आजार उद भविाि व त्या प्रत्येक वळेी 
िज्ञाचं्या वैद्यकीय सल्ल्यािी आवश्यकिा असिेि असे नािी. पि अशा वळेी हनत्याच्या आिाराि थोडासा 
बदल करिे मात्र आवश्यक असिे. व आजार बरा िोण्यास त्यािी फार मदि िोिे. कािी वेळा िर आिाराि 
बदल िाि त्यावर िात्काहलक पहरिामकारक उपाय ठरिो. उदा.— अहिसार. 
 
आजारातील आहार–गरजा 
 

आजारीपिािसुद्धा शरीरािंर्गि हक्रया नेिमीप्रमािेि िालू असिाि आहि त्यासाठी उष्ट्िाकंािंा 
व्यय िोि असिो. आजारीपिामुळे ह्या उष्ट्िाकंाच्या हनत्य व्ययाि क्वहिि घट िोिे. झकबिुना िापासारख्या 
हवकाराि उष्ट्िाकंािा व्यय वाढिोि. आजारपिाच्या सुरुवािीच्या काळाि उपोषि झकवा अल्प आिारसेवन 
हििकारक असिे. कारि त्यामुळे पिनमार्ाला थोडीशी हवश्रािंी हमळिे, अशा वळेी कायगशक्िीसाठी 
लार्िारी ज्वलन-मूल्ये शरीरामधील साठ्यािून पुरहवली जािाि. अल्पमुदिीच्या आजाराि िी प्रथा वाईट 
नािी. पि दीघग मुदिीच्या आजाराि शरीरािूनि उष्ट्िाकंािंा पुरवठा िोिे श्रेयस्कर नािी. मनुष्ट्य आजारी 
असो अर्र िारं्ला असो, त्यािी प्रहथनािंी र्रज कमी िोि नािी. कारि प्रहथनािंा संिय शरीराि फारि 
थोड्या प्रमािाि िोिो. आहि अर्दी आिीबािीच्या वेळीि त्यािा उपयोर् िोऊ शकिो. म्ििून प्रहथनािंी 
हकमान र्रज िी कोित्यािी अवस्थेि हनत्य पुरहवली पाहिजे. 

 
बिुिेक प्रकारच्या आजारीपिाि िारािी र्रजिी कमी िोि नािी. कािी हवहशष्ट आजारि असे 

असिाि की, त्यािं मीठ अर्र लोि वज्यग असिे. पि िे िार वज्यग आिेि अशा डॉक्टराचं्या सूिनाखंेरीज िे 
िार वज्यग करू नयेि व आजारी मािसाच्या आिाराि िारािंा योग्य िो पुरवठा करावा. जीवनसत्त्वाचं्या 
बाबिीििी िीि र्ोष्ट सत्य आिे. िाप आहि अन्य कािी संसर्गजन्य रोर्ामंध्ये िर ‘अ’, ‘ब’ आहि ‘क’ 
जीवनसत्त्वािंी र्रज आिखीि वाढिे. त्यािप्रमािे वातं्या आहि अहिसार यामुंळे ‘ब’ आहि ‘क’ िी 
जीवनसत्त्विे नष्ट िोिाि व हजिक्या लवकर त्यािंी भरपाई कहरिा येईल हििके िे प्रकृिीला हििावि 
िोईल. 
 
पातळ आहार 
 

मनुष्ट्य ज्यावळेी अहिशय अशक्ि आहि कमजोर िोिो त्यावळेी पिायला सुलभ असा आिार द्यावा. 
या दृष्टीने ‘पािळ आिार’ फार उपयोर्ी पडिो. 
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सांपूिण पातळ आहार 
 

संपूिग पािळ आिाराि खोलीच्या आहि शरीराच्या उष्ट्ििामानाला द्रवक्स्थिीि असिाऱ्या सवग 
अन्नपदाथथांचिा समावशे िोिो. आईस्क्रीमिा समावशे यािि िोिो. या संपूिग पािळ आिाराि हनरहनराळया 
सत्त्वािे सरासरी प्रमाि पुढीलप्रमािे असिे :— 
 

उष्ट्िाकं–१,३०० िे १,५८०. 
प्रहथने–४५ गॅ्रम्स. 
कबोदके–१५० गॅ्रम्स. 
िरबी–६५ गॅ्रम्स. 

 
काळजीपूवगक योजना केल्यास या आिारािील उष्ट्िाकंािें प्रमाि वाजवी प्रमािाइिके वाढहविा 

येईल. हवशषेिुः रोर्ी अहनहिि काळ याि आिारावर राििार असेल िर उष्ट्िाकािें प्रमाि वाढहविे 
आवश्यक आिे. याि पुढील अन्न-पदाथथांचिा समावशे असिो. 
 

दूध व त्यापासून ियार केलेली सवग पेये आहि साय (मलई). 
सूप–र्ाळलेले व मलईसिीि भाज्यािें सूप. 
खीर–सवग अन्नधान्यािंी हशजवनू मऊ केलेली खीर. 
सार–भाज्यािें र्ाळलेले रस. 
अंडी व त्यापासून ियार केलेली पेये. 

 
मऊ कस्टडग पुझडर्, जेली–यािं साखर व लोिी यािंा भरपूर प्रमािाि उपयोर् करावा. 

 
मऊ आहार लकवा अधण-पातळ आहार 
 

पूिग पािळ आिारापेंिा िा आिार आजारी मािसाला अहधक पसंि पडिो. हशवाय याि आिारािे 
प्रमाि कमी असून सवग सत्त्व ेहवपुल प्रमािाि हमळिाि. या आिारािे वैहशष्ट्य म्ििजे याि िंिुमय पदाथग 
आहि काहष्टर यािें प्रमाि फारि कमी असिे. पि इिर सवग दृष्टीने िा पूिािार असिो. आजारपिािून 
उठल्यानंिर व पूिग हनरोर्ी अवस्था प्राप्ि िोईपयंि या आिारािा उपयोर् करिाि. याि िळलेले पदाथग 
संपूिगिया वज्यग आिेि. िा आिार खाण्यास सोपा, पिनाला सुलभ आहि अल्प उवगहरि पदाथग हशल्लक 
राििारा असा आिे. दंिहवहिन आहि अधू दाि असलेल्या रोग्याना िर िा आिार फारि सोयीस्कर असिो. 

 
या आिाराि उष्ट्िाकंािें सरासरी प्रमाि १,८०० व २,००० असाव.े पि प्रत्येक व्यक्िीच्या 

र्रजेनुसार सवग आिारसत्त्वािें प्रमाि कमीजास्ि करिा येिे. या आिाराि पुढील अन्नपदाथथांचिा समावेश 
असावा : 
 

(१) दूध–िाक, साय. 
(२) अंडे–उकडलेले, पाण्यावर हशजवलेले (Poached Egg) झकवा अत्यंि थोड्या िुपाि कमी 

उष्ट्ििेने कुस्करलेले (Scrambled), 
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(३) िीज झकवा पनीर, 
(४) दुधाि हभजवलेला बे्रड. 
(५) खीर–र्िू, िादूंळ, रवा, साबुदािा, िवकील, नाििी यािंी. 
(६) भाज्या–िंिंूिे प्रमाि कमीं असलेल्या मऊ हशजहवलेल्या. 
(७) भाज्या–बीट, र्ाजर, हिरव ेवाटािे, बटाटे, रिाळी, दुधी भोपळा इत्यादी. 
(८) फळे–साले काढून हशजहवलेली फळे झकवा फळािें रस, हपकलेले केळ. 
(९) भाज्यािें र्ाळलेले सूप–मलईसहिि. 
(१०) सुकी फळेहवरहिि पुझडर्, जेली, आईस्क्रीम. 

 
या आिाराि पुढील पदाथग वज्यग करावेि.— सवग िळलेले पदाथग, कच्ची फळे, िंिूमय भाज्या, 

कच्च्या कोझशहबरी, िरबीयुक्ि हमठाई, सुकी फळे आहि िेलहबया. 
 
हलका लकवा आजारीपिातून उठल्यानांतर आहार 
 

सवगसाधारि हनत्यािा आिार पिहवण्यािी शक्िी नसलेल्या रोग्याला िा आिार देिाि. कारि 
कोित्यािी आजाराि पिनमार्ग कमजोर िोिोि. आिार शक्यिोवर वाफेवर अर्र पाण्याि हशजवलेला 
असावा. पिनाला जड असे िरबीयुक्ि व िळलेले पदाथग वज्यग असाविे. एका वळेी थोडेसे पि पूिग 
हशजहवलेले रुिकर पदाथग द्याविे. जेवि देिाना हनयहमिपिा काटेकोरपिे पाळावा. दिा, पधंरा 
हमहनटाचं्या उहशरानेिी भकू पूिगिुः नष्ट िोण्यािा संभव असिो. िाटािील अन्न-पदाथािी माडंिी आकषगक 
असावी. जे र्रम खाण्यािे अन्नपदाथग िे र्रमि असावेि. कोमट झकवा हनवलेले असू नयेि. झकवा जे पदाथग 
थंड द्यावयािे आिेि, िे थंडि द्याविे. 
 
ताप 
 

िापाि शरीरािे उष्ट्ििामान स्वाभाहवक उष्ट्ििामानापेिा वाढिे व त्यामुळे ियापियनहक्रयेच्या 
र्िीि वाढ िोिे. िी र्िी शरीरािे उष्ट्ििामान १ अंश फॅरनिाइटने वाढल्यास ७ टक्क्यानी वाढिे. यािी 
पहरििी म्ििजे शरीरािील कबोदकाचं्या साठ्यािे ज्वलन िोिे व प्रहथने नष्ट िोिे. यािबरोबर शरीरािून 
द्रव पदाथग बरेि बािेर टाकले जािाि व त्यािूंन िार, हवशषेिुः मीठ नािीसे िोिे. 

 
वाढलेल्या ियापियनहक्रयेमुळे आहि प्रहथनाचं्या नाशामुळे या काळाि उष्ट्िाकं व प्रहथनािंा अहधक 

पुरवठा करिे योग्य असिे. पि याि काळाि पिन संस्थेि पि हबघाड िंालेला असिो. व हिच्यावर अहधक 
िाि पडिे योग्य नसिे. म्ििून सुरुवािीच्या काळाि या वाढत्या र्रजाकंडे लि न देिा फक्ि ८०० िे 
१,२०० उष्ट्िाकंािा आिार देिाि. वर वर्थिलेला पािळ आिार या दृष्टीने योग्य असिो. त्यामुळे द्रावािे 
प्रमाििी वाढिे. या काळाि संत्री, मोसंबी, पपनस, झलबू, टोमटॅो आहि अननसािा रस वारंवार द्यावा. 
मलई, साखरेसहिि ििा-कॉफी;–त्याि ििा व कॉफीिे प्रमाि कमी असावे,— दोनिीन वळेा द्यावी. 
सोडा, लेमन र्ोल्डस्पॉट यासारखी पेये हदल्यास वैहित्रय हनमाि िोिे. र्ाळलेले सूप अवश्य द्यावे. त्यामुळे 
िार भरपूर प्रमािाि हमळिाि. या सवग आिाराि दुधाला फार मित्त्वािे स्थान आिे. त्याि साधी साखर, 
ग्लुकोज झकवा लॅक्टोज घालून हदल्यास त्यािी ज्वलनमूल्ये िर वाढिािि आहि िव पि िारं्ली येिे. 
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दुधाि हशजहवलेल्या सवग हखरी अवश्य द्याव्या. मऊ हशजहवलेले अंडे देण्यास िरकि नािी. िाक भरपूर 
प्रमािाि द्यावे. 

 
हवषमज्वरािा िाप असल्यास सवग पािळ पदाथग र्ाळून द्याविे. नािीिर, आिड्याला ्रि पडून 

त्यािून रक्िस्त्राव िोण्यािा धोका असिो. म्ििून सवग िंिुमय पदाथग कटािाने टाळाविे. मलईहवरहिि दूध, 
िाक, आईस्क्रीम, साबुदािा, िवहकलािी खीर, पुडींर् असे पदाथग द्याविे. 
 
अणतसार 
 

याि अन्नािे संपूिग पिन व अहभशोषि िोण्यापूवीि िे शरीराबािेर टाकले जािे. अशा वळेी हवष्टेिून 
जािाऱ्या पाण्यािे प्रमाि वाढिे आहि या हवष्टेि न पिलेले अन्न असिे. हवष्टा अधगप्रवािी असिे व शौिाला 
अनेक वळेा िोिे. 

 
अहिसार िा कािी वळेा िी्र स्वरूपािा पि अल्प मुदिीिा असिो, िर कािी वेळा इिर कािी 

र्ंभीर हवकारामुळे िंालेला असिो. अल्पमुदिीिा अहिसार बिुिेक वळेा अन्नाि हवषबाधा, आिारािा 
अहिरेक झकवा इिर कािी कारिामुळे िोिो. अहिसार ३–४ हदवसाचं्या वर हटकल्यास झकवा वारंवार िोि 
असल्यास त्यािी नीट परीिा व हिहकत्सा िोिे जरूर आिे. हवषमज्वर, आव या संसर्गजन्य रोर्ामुंळे 
पिनसंस्था हबघडिे व म्ििून अहिसार िोिो. 

 
अहिसार िी्र स्वरूपािा असिाना २४ िास कोििेि अन्न देऊ नये. ििा, कॉफी देण्यास िरकि 

नािी. मर् िाक द्याव ेव नंिर मऊ आिार द्यावा. 
 
मलावरोध 
 

आरोग्याच्या दृष्टीने हदवसािून एकदािरी साफ शौिास िोिे आवश्यक आिे. परंिु कािी व्यक्िी 
अशािी आढळिाि की ज्यानंा एक हदवसाआड झकवा दर हिसऱ्या हदवशी शौिाला िोिे स्वाभाहवक असिे. 
पि शौिाला िोण्यािा हनत्यक्रम बदलल्यास मलावरोध िोिो. मर् रेिक, औषधे व एहनमािा वापर सुरू 
िोिो. आहि त्यािें शुक्लकाि कायमिेि मारे् लार्िे. 

 
शौिाच्या अहनयहमिपिाला वळेी अवळेी खािे, भराभर खािे झकवा दोषपूिग आिार इत्यादी अनेक 

कारिे असिाि. 
 
आहार 
 

िंिूमय पदाथथांचिा भरपूर समावशे असलेला हनत्यािा समिोल आिार हदल्यास पोट साफ ठेविे 
सिज साध्य आिे. अशा आिाराि सालासकट फळे, हशजहवलेल्या पालेभाज्या, कोंड्यासकट हपठाच्या 
भाकरी, पोळया यािंा समावेश असावा. ब¹ जीवनसत्त्व भरपूर प्रमािाि असावे. 
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कुटंुबाि वारंवार उद भविाऱ्या हकरकोळ आजारपिाि त्या त्या वळेेच्या र्रजेनुसार या 
आिारयोजना आपिाला अंमलाि आििा येिील. परंिु शक्यिोवर समिोल आिाराच्या योजनेने 
आजारपिािि प्रहिबंध करिे व कुटंुबजीवन हनरोर्ी राखिे अहधक हििकर आिे. 

 
हवहवध आिारसत्त्वे, त्यािंी काये, त्याचं्या दृष्टीने उत्कृष्ट असलेले अन्नपदाथग आहि त्यािंा 

आरोग्यावर िोिारा पहरिाम यािा हविार आिापयंि केला. 
 
मानवी जीवन प्रसन्न आहि कायगिम करण्यासाठी अनेक र्ोष्टी मित्त्वािा वाटा उिलिाि. परंिु त्या 

सवग र्ोष्टीि सत्त्वयुक्ि समिोल आिारािे स्थान फार उच्च आिे. कारि मानवाच्या कायगिमिेसाठी शरीरािे 
आरोग्य अपहरिायग आिे. 

 
दीघायुष्ट्य िे आनुवहंशकिेिे वरदान मानले जािे. परंिु आिारशास्त्रानेसुद्धा मानवािी आयुमगयादा 

वाढहवली असून िे दीघायुष्ट्य िैिन्यशील व आरोग्यपूिग राखण्यािा मार्ग दाखहवला आिे. 
 

❀ ❀ 
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प्रकरि णवसावे 
 
पोषि मूल्याांच्या अभावी णनमाि होिारे काही आजार 
 

स्वच्छ पौहष्टक आहि स्वाहदष्ट भोजन िे शरीर हवकास आहि आरोग्याला आवश्यक आिे. 
 
हनत्याच्या आिारािं पोषि मूल्यािंी कमिरिा झकवा अभाव असल्यास अनेक र्ंभीरपिािे आजार 

हनमाि िोिाि अशा कािंी मित्त्वाच्या आजारािें थोडक्याि हवविेन केले आिे. 
 
(१) प्रहथने–कॅलरीज अभाव–क्वॉणशऑरकर (Kwashiorkar) 
 
पोषि मूल्याचं्या अभावी हनमथांचि िोिारे आजार िे प्रामुख्याने जीवनसत्त्वाचं्याि अभावी हनमाि 

िोिाि अशी पूवी समजूि िोिी. पि आिारशास्त्राि जसजसे संशोधन िोि रे्ले िसिसे असे आढळून आले 
की, प्रहथने आहि कॅलरीजच्या अभावाने झकवा कमिरिेने फार र्ंभीर स्वरूपािे आजार िोिाि. 

 
त्यािंील प्रमुख आजार म्ििजे क्वॉहशऑरकर यािंा अथग ‘Red Boy’ झकवा ‘लाल मुलर्ा’ असा 

आिे. कारि यािं त्विेिा आहि केसािंा नेिमीि रंर् बदलून िो िाबंसू िोिो. या हशवाय शरीरािी वाढ 
खंुटिे, शरीर खुजट बनिे, स्नाय ू कमजोर िोिाि, त्विेखालील िरबीिा थर नष्ट िोिो आहि या 
सर्ळयािा पहरिाम मेंदूवर िोऊन मुले मंदबुद्धीिी िोिाि. 

 
िा आजार प्रामुख्याने उपाशी झकवा अधगपोटी राििाऱ्या लोकाचं्यामध्ये आहि हवशषेिुः लिान 

मुलाचं्याि आढळिो. 
 
यावंर उपाय म्ििजे िारं्ली जैहवक मूल्ये असलेली प्रहथने आहि योग्य प्रमािीि कॅलरीज 

असलेली अन्नधान्ये यािंा आिारािं समावेश करिे. 
 
(२) लोि आहि फॉहलक ॲहसडिा अभाव–रक्ििय झकवा ॲहनहमया 
 
रक्िािंील लाल पेशींि असिारे लोिािे प्रमाि घटिे. पहरिामी रक्ििय झकवा ॲहनहमया िोिो. 

हिमोग्लोबीन असलेल्या लाल रक्िपेशींिी संख्या घटली की, शरीराला प्रािवायुिा योग्य पुरवठा िोि 
नािी. त्यामुळे धाप लार्िे. त्विा, डोळयािंी बुबुळे आहि नखे हफक्कट हदसिाि. थोडेसे काम केल्याने सुद्धा 
थकवा अर्र ग्लानी येिे. पावलानंा सूज येिे त्यािप्रमािे फॉहलक ॲहसडच्या अभावाने पि ॲहनहमया िोिो. 
आपल्या आिाराि दर हदवशी २० िे ३० हमहलगॅ्रम लोि असिे अवश्य आिे. 

 
लोिाच्या दृष्टीने िारं्ले अन्नपदाथग म्ििजे नाििी, पालक, कोझथहबर आहि फळे. फॉहलक ॲहसड, 

हिरव्या पालेभाज्या, मटि, मासे यािूंन हमळिे. 
 
र्भारपिी फॉहलक ॲहसड आहि लोि औषधाच्या रूपाने घ्याव ेलार्िे. 
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(३) ‘अ’ जीवनसत्त्वाच्या अभावी िोिारे आजार. आंधळेपिा आहि रािाधंळेपिा. 
 
आपल्या देशाि खूप लोकानंा बालवयािि आंधळेपि येिे. यािील पुष्ट्कळजि बालपिीि 

आिारािील ‘अ’ जीवनसत्त्वाच्या अभावामुळे आंधळी बनिाि. 
 
‘अ’ जीवनसत्त्वाच्या अभावाने सुरुवािीला दृष्टी अधू बनिे आहि अंधाराि हदसेनासे िोिे. त्यानंिर 

डोळयािंील पाढंऱ्या भार्ावंर हत्रकोिी फेसाळ डार् हदसू लार्िाि. या डार्ानंा ‘हबटॉट स्पॉट’ असे 
म्िििाि. कािी हदवसानंी डोळयािंील काळया भार्ावंरिी पहरिाम िोिो. हशवाय बुबुळावंर ्रि पि ियार 
िोिाि. या जीवनसत्त्वाच्या अभावी संसर्गजन्य रोर्ािें िी्र िंटके येिाि. अशा वळेी आिड्यािूंन ‘अ’ 
जीवनसत्त्वािे शोषि नीट िोि नािी. ‘अ’ जीवनसत्त्वािी कमिरिा फार िी्र स्वरूपािं असेल िर 
डोळयाखेरीज र्श्सन संस्था, पिन संस्था आहि जनन संस्था यावंर हवपरीि पहरिाम िोिाि. त्विा पि 
कोरडी आहि खरखरीि िोिे. 

 
आिारािूंन झकवा औषधरूपाने ‘अ’ जीवनसत्त्वािा पुरवठा केल्यास आपल्या देशािील ४ आंधळया 

मुलापंैकी एकािे आंधळेपि आपि रोखू शकू. 
 
आंधळेपि िी राष्ट्रीय आरोग्य समस्या मधील एक प्रमुख समस्या आिे. यावंर बालपिािि आहि 

हस्त्रयानंा र्रोदरपिािि ‘अ’ जीवनसत्त्व असलेल्या अन्नपदाथथांचिा पुरवठा करिे िा प्रभावी उपाय आिे. 
सुदैवाने आपल्या शरीरािील यकृिािं ‘अ’ जीवनसत्त्वािा साठा िोऊ शकिो. 

 
१ िे ३ वष ेवयाच्या मुलानंा ‘अ’ जीवनसत्त्वािा २,००,००० इंटरनॅशनल युहनटस डोस हदल्यास, 

डोळयाचं्या हवकारािें प्रमाि एकदम खाली येिे. ‘अ’ जीवनसत्त्व असलेले, एक िमिाभर हमश्रि कें द्र 
सरकारिफे, ‘राज्य कुटंुब हनयोजन’ अहधकारी, राज्य प्रसुहि आहि बाल आरोग्य अहधकारी आहि राज्य 
पोषि अहधकारी यानंा पुरहवण्याि येिे. 

 
हनत्याच्या आिारासाठी िे जीवनसत्त्व स्वस्िाि हमळिाऱ्या पालेभाज्या, माशािें िेल, र्ाजर, दूध, 

पपई, आंबा, अंड्यािा हपवळा भार् यािूंन हमळिे. 
 

❀ ❀ 
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प्रकरि एकणवसावे 
 
आहारशास्त्राच्या प्रगतीची ाणतहाणसक पावणभूमी 
 

आधुहनक आिारशास्त्र ज्या शास्त्रीय हसद्धािं व संशोधनावर आधाहरि आिे त्यािंा धाविा आढावा 
घेिे इथे अप्रस्िुि ठरिार नािी. यामुळे आिारशास्त्रािा हवकास आहि या शास्त्राच्या प्रर्िीिी घोडदौड 
समजण्यास मदिि िोईल. 

 
१७ व्या शिकाला हवज्ञानािे ‘सुविग युर्’ म्िििाि. प्रयोर्ािी शास्त्रीय पद्धि याि काळाि दृढ 

िंाली. हृदयािून सवग शरीरभर रक्ि खेळहवले जािे; या हसद्धािानें हवल्यम िावेने (William Harvey) 
मानवी देिाच्या ज्ञानामध्ये बिुमोल भर टाकली. अँटन व्िॅन ल्यवूने िॉकने (Anton Van Leeuwenhoek) 
सूक्ष्मदशगक यंत्रािा शोध लावनू, लाल रक्िपेशींिे हनरीिि केले. 

 
१८ व्या शिकाि आधुहनक रसायनशास्त्रािा जन्म िंाला. जोसेफ ब्लॅकने (Joseph Black) 

कबगवायु शोधला. िेन्री कॅव्िेंडीशने (Henrey Cavandish) िैड्रोजन वायिूा शोध लावला. नत्र-वायु शोधला 
डॅहनअल रूदरफोडग! (Danie Rutherford). जोसेफ हप्रस्टले (Josheph Priestley) याना प्रािवायचू्या 
शोधािे श्रेय प्राप्ि िंाले. 

 
अँटनी लाव्िाझ्ये (Antoine Lavoisier) या फ्रें ि शास्त्रज्ञाने सवग जीवनप्रहक्रया या र्श्सनहक्रयाि 

असून त्याि प्रािवायिूा वापर िोऊन कबगवायिूा उत्सर्ग िोिो असा अहिमित्त्वािा हसद्धािं माडंला. 
 
जेम्स झलड (James Lind) या डॉक्टरने स्कव्िी िा रोर् कसा बरा करावा व झलबाच्या रसाने त्यािा 

प्रहिबधं कसा करावा िे एका काटेकोर प्रयोर्ाद्वारे हसद्ध केले. 
 
१९ व्या शिकाि प्राहिमात्राकडून िोिारा कायगशक्िीिा हवहनयोर् व रासायहनक संशोधन यावर 

प्रकाश पडला. 
 
१८३८ साली म्यडूलर (Mudler) या डि शास्त्रज्ञाने नत्रयुक्ि अन्नपदाथथांचिी ‘प्रोटीन’ या संजे्ञने 

ओळख करून हदली. १९ व्या शिकाच्या अखेरीस आजहमिीला पहरहिि असलेल्या २२ नत्राम्लापंैकी १२ 
नत्राम्लािा शोध लार्ला िोिा. अशा िऱ्िेने प्रहथनावर लि कें हद्रि िंाले असिाना जस्टस िॉन लायबेर् 
(Justus Von Liebg) या मिान जमगन रसायन शास्त्रज्ञाने शिेकीरसायनािा हवकास केला व यािूनि पुढे 
आधुहनक जीवरसायनशास्त्रािा जन्म िंाला. 

 
१८३३ साली जेल्डा (Kieldahl) या डॅहनश शास्त्रज्ञाने सेंहद्रय पदाथािील नत्र-मापनािी अहिशय 

सोपी पद्धि ियार केली. 
 
यानंिर शरीरहवज्ञान व पिनहक्रयेसंबंधी संशोधन िंाले व हवख्याि रहशयन शास्त्रज्ञ इव्िान 

पॅव्िलोव्ि (Ivan Pavlov) याचं्या कुत्रयावरील प्रयोर्ाने जर्ाला िहकि केले. 
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यानंिर मानवाच्या कायगशक्िीिी र्रज, ज्वलनमूल्यमापन पद्धिी व र्श्सनहक्रया यासंबंधीिा 
अभ्यास िंाला. कालग  व्िॉईट (Carl Voit) यानंा अगे्रसर स्थान प्राप्ि िंाले. मकॅ्स रूबनेर (Man Rubner) 
या व्िॉइट याचं्या पट्टहशष्ट्याने कबोदके, क्स्नग्ध व प्रहथनािील ज्वलनमूल्ये मोजून िी दर गॅ्रमला अनुक्रमे 
४·१, ९·३ व ४·१ उष्ट्िाकं आिेि िे दाखहवले व मनुष्ट्यािी हवश्रािंी अवस्थेिील उष्ट्ििाहनर्थमिी, िी देिाच्या 
पिृभार्ाच्या समिोलाि असिे असे हसद्ध केले. 

 
आिार शास्त्राच्या प्रर्िीि अटवॉटर (Atwater) यानंी फार मोलािी भर घािली आिे. त्यानी 

अन्नािील ज्वलनमूल्य मोजण्यािे यंत्र ियार केले. हवहवध अन्नािील आिारसत्त्वािा िक्िा ियार केला व 
मनुष्ट्यािी काम करण्यािी कुवि त्याच्या आिारावर अवलंबून असिे असे हसद्ध केले. अन्नािील अपिनीय 
आहि अपूिग ज्वलनािा भार् सोडला िर कबोदके, क्स्नग्धे आहि प्रहथने यापासून अनुक्रमे ४–९–४ उष्ट्िाकं 
दर गॅ्रमला हमळिाि िे यानंी दशगहवले व याि मूल्यािंा आजिी सरास वापर केला जािो. 

 
१९ व्या शिकािि अन्न हवश्लेषिािी रासायहनक पद्धि अंमलाि आली व प्रहथने, क्स्नग्धे आहि 

कबोदके व कािी िार आिारािे अपहरिायग घटक आिेि असे हसद्ध िंाले. 
 
पि २० व्या शिकाच्या आरंभी, ल्यहूनन (Lunin), एहजक् मन (Eijkman) व िॉपहकन्स (Hopkins) 

यानंी केलेल्या संशोधनाने वरील आिारसत्त्वाचं्या व्यहिहरक्ि आिखी नवीन आिारसत्त्व े आिेि व िी 
अहिमित्त्वािे कायग कहरिाि िे िळूिळू ध्यानाि येऊ लार्ले. क्व्िटॅहमन (Vitamin) िी संज्ञा प्रथम फंक 
(Funk) यानंी १९१२ साली प्रिहलि केली. यानंिर १९१३ साली मकॅ् कोलम (Mccollum) व डेक्व्िस 
(Davis) यानंी ‘अ’ जीवनसत्त्व शोधले. याि सुमारास उंदरावर केलेल्या कािी प्रयोर्ानंी पाण्याि हवद्राव्य 
असलेल्या ‘ब’ जीवनसत्त्वािा शोध लार्ला. १९२२ साली मुडदूस हवरोधी ‘ड’ जीवनसत्त्वािी ओळख 
िंाली. १९२६ साली या ‘ब’ जीवनसत्त्वाि हकमान दोन िरी घटक असाविे असे हदसले. त्यािंील एक ब१ 
िा उष्ट्ििेला अक्स्थर, बेरीबेरी रोिक व दुसरा ब २ िा उष्ट्ििेला क्स्थर असलेला घटक? १९३२ साली 
िालगस् झकर् (Charles King) यानंी झलबाच्या रसापासून ‘क’ जीवनसत्त्वािे शुद्ध स्फहटक, प्रयोर् शाळेि 
ियार केले. त्यालाि पुढे ‘ॲक्सॉर्थबक ॲहसड’ म्ििून संबोधण्याि आले. १९३४ साली ‘ब६’ म्ििजे 
‘हपहरडॉक्सीन’ पहरहिि िंाले. जीवनसत्त्वाच्या माहलकेिील सवथांचि शवेटी सापडलेले जीवनसत्त्व म्ििजे 
‘ब१२’ िे १९४० साली सापडले. अजून यासंबधंी संशोधन िालूि आिे व आिखी बऱ्यािशा जीवनसत्त्वािंी 
याि भर पडिार आिे. 

 
अशा िऱ्िेने जीवनसत्त्वावर लि कें हद्रि िंालेले असिाना, इिर कािी शास्त्रज्ञ प्रहथनावर संशोधन 

करण्याि र्कग  िोिे. येल हवद्यापीठाि, ऑस् बॉनग (Thomas Osborne) यानंी यािा अभ्यास केला िेव्िा 
त्यानंा असे आढळले की, अन्नाि हवहवध प्रकारिी प्रहथने आिेि आहि िी प्रहथने वाढ करण्याि व नत्र-
समिोल राखण्याि सारखीि कायगिम नािीि. 

 
प्रहथनािी ‘जैहवक मूल्ये’ िी संज्ञा १९०९ साली कालग  थॉमस् (Karl Thomas) यानंी प्रिाराि 

आिली. मर् या जैहवक मूल्यािंा, नत्राम्लाचं्या घटकाशी हनकटिा संबधं असल्यािे ध्यानाि आले. याि 
काळाि ऑस् बॉनग व मेंडेल (Osborne and Mendel) यानी हनरहनराळया नत्राम्लासंंबंधी प्रयोर् केले व 
र्व्िािील क्ग्लयाहडनच्या (Gliadin) जोडीला लायसीन (Lysine) नसल्यास उंदरािंी वाढ जोमाने िोि 
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नािी असे हसद्ध केले. यानंिर १९३८ साली रोज् (Rose) यानंी एकूि ९ नत्राम्ले आवश्यक असल्यािे हसद्ध 
केले आहि यानंिरि ‘आवश्यक व अनावश्यक’ अशा र्टाि नत्राम्लािंी हवभार्िी िंाली. 

 
या शिकाच्या सुरुवािीला िेन्री शरेमन (Henry Sherman) यानंी खट, स्फुर, र्ंधक व लोि या 

हनझरहद्रय िाराचं्या अभ्यासाला सुरुवाि केली व आिारािील त्यािंी अपहरिायगिा व हनहिि प्रमाि ठरहवले. 
१९३० साली नवीन िंत्राच्या सिाय्याने अहिसूक्ष्म प्रमािाि लार्िाऱ्या िारािंी माहििी िंाली. 

 
अशा िऱ्िेने अनेक हसद्धान्ि व प्रयोर्ावर आजिे आिारशास्त्र आधारलेले आिे व प्रहिवषी या ज्ञानाि 

मोलािी भर पडि आिे. आहि यामुळे मानवाला आपले जीवन अहधक सुखी व दीघग बनहवण्यािी संधी प्राप्ि 
िोि आिे. 
 

❀ ❀ 
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पणरणशष्ट १ 
णवणवध वजनमापाचे पणरिाम 

— हमलीगॅ्रम गॅ्रम हकलोगॅ्रम गे्रन औंस पौंड 
१ मायक्रोगॅ्रम ·००१ ·०००००१ .. .. .. .. 
१ हमलीगॅ्रम १· ·००१ .. ·०१५४ .. .. 
१ गॅ्रम १,०००· १· ·००१ १५·४ ·०३५ ·००२२ 
१ हकलोगॅ्रम १,०००,०००· १,०००· १· १५,४००· ३५·२ २·२ 
१ गे्रन ६४·८ ·०६५ .. १· .. .. 
१ औंस .. २८·३ .. ४३७·५ १· ·०६३ 
१ पौंड .. ४५३·६ ·४५४ .. १६· १· 

— क्युहबक 
हमलीमीटर 

क्युहबक 
सेंटीमीटर हलटर औंस झपट क्वाटग 

१ क्युहबक हमलीमीटर 
cu.m.m. 

१ ·००१ .. .. .. .. 

१ क्युहबक सेंटीमीटर 
(c c.) 

१,००० १ ·००१ .. .. .. 

१ हलटर (L) १,०००,००० १,००० १ ३३·८ २·१ १·०५ 
१ औंस (प्रवािी). .. ३० (२९·५७) ·०३ १ .. .. 
१ झपट (pt.) .. ४७३ ·४७३ १६ १ .. 
१ क्वाटग (qt.). .. ९४६ ·९४६ ३२ २ १ 
 
१ ििािा िमिा. = ५ सी. सी. 
१ मोठा िमिा = १४ सी. सी. 
(टेबल स्पून) (जवळ जवळ १५ गॅ्रम्स). 
१ कप = २२५ सी. सी. 
 (जवळ जवळ २४० गॅ्रम्स). 
 

पणरणशष्ट २ 
एक णमलीगॅ्रम जीवनसत्त्वाचे आांतरराष्ट्रीय पणरिाम (International unit) 

१·० हमहलगॅ्रम बीटा कॅरोटीन .. १,६६६ इंटरनॅशनल युहनट जीवनसत्त्व ‘अ’. 
१·० हमहलगॅ्रम जीवनसत्त्व ‘अ’ .. ३,३०० इंटरनॅशनल युहनट. 
१·० हमहलगॅ्रम थायाहमन िायड्रोक्लोराइड .. ३३३ इंटरनॅशनल युहनट जीवनसत्त्व ‘ब’. 
१·० हमहलगॅ्रम ॲस्कॉर्थबक ॲहसड .. २० इंटरनॅशनल युहनट जीवनसत्त्व ‘क’. 
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१·० हमहलगॅ्रम कॅक्ल्सफेरॉल .. ४०,००० इंटरनॅशनल युहनट जीवनसत्त्व ‘ड’. 
 

पणरणशष्ट ३ 
तुलनात्मक तपमान 

 सेंटीगे्रड अंश फॅरन् िाईट अंश 
उकळिे पािी (समुद्र पािळी) .. १०० २१२ 
शरीरािे िपमान .. ३७ ९८·६ 
खोलीिे सरासरी िपमान .. ३० ८६· 
र्ोठण्यािे िपमान .. ० ३२· 
 

पणरणशष्ट ४ 
 

अन्न णशजणवण्याच्या णक्रयेचा आहारसत्त्वाांवर होिारा पणरिाम 
 
हशजहवण्याच्या पद्धिी ढोबळ मानाने दोन :— 
 

(१) पाण्यािा उपयोर्— 
उकळिे व वाफेवर उकडहविे. 

(२) कोरडी पद्धि— 
िळिे, परििे व भाजिे. 

 
सामान्यिुः पहिल्या पद्धिीि आिारासत्त्वािंा नाश अहधक िोिो. 
 

प्रणथने : उष्ट्ििेमुळे प्रहथने र्ोठिाि व आक्रिाि. थोड्याशा हशजहवण्याने प्रहथनािें अहभशोषि 
कच्च्या प्रहथनापेंिा जास्ि िारं्ले िोिे. भाजण्याच्या हक्रयेि यािील सत्त्व नष्ट िोिे. डाळीवर उष्ट्ििेिा 
िारं्ला पहरिाम िोिो. डाळीि हरप्सीन (Trypsin) रोधक पदाथग असिो. उष्ट्ििेमुळे िो नष्ट िोिो व 
डाळीिी पोषिमूल्ये वाढिाि. 

 
कबोदके : हपष्ट पदाथथांचच्या योग्य पिन आहि अहभशोषिासाठी पदाथग हशजहविे अवश्य आिे. हपष्ट 

पदाथग उष्ट्ििेमुळे फुर्िाि आहि स्फुटीि िोऊन हजलेटीनसारखा हिकट पदाथग ियार िोिो. या अवस्थेि 
िे पदाथग िारं्ले पििाि. कच्च्या हपष्टावरिी पािक रसािी हक्रया िोि नािी. 

 
स्स्नग्धे : िरबीवर आपल्या रोजच्या हशजहवण्याच्या पद्धिीिा हवशषे पहरिाम िोि नािी. पि दीघग 

काळ िापहवल्यास त्याि िाहनकारक बदल घडून येिाि. 
 



 

अनुक्रमणिका 

जीवनसत्त्व ‘अ’ व ‘ड’ : पाण्याि अहवद्राव्य असल्यामुळे हशजहविाना घािलेले पािी टाकून हदले 
िरी िी नष्ट िोि नािीि. पि दीघग काळ िापहवल्याने बऱ्याि प्रमािाि नष्ट िोिाि. िवेशी संयोर् िंाल्यामुळे 
नष्ट िोिाि. 

 
जीवनसत्त्व ब-१ :– थायामीन : उष्ट्ििेने नष्ट. पाण्याि हवरघळिे म्ििून १५ िे २० टके्क नष्ट िोिे. 

सोडा घािल्यास सवग जीवनसत्त्व नष्ट िोिे. 
 
जीवनसत्त्व ‘ब-२’ : णरबोफ्लॅवीन :— उष्ट्ििा, आम्ले आहि ऑक्क्सडायझिंर् घटकािंा (Oxidizing 

Agents) पहरिाम िोि नािी. सूयगप्रकाश आहि अल्कघटकामुळे ६० टक्क्यापंयंि नष्ट. पाण्याि १० िे १२ 
टके्क नष्ट. 

 
नायासीन. : उष्ट्ििा, आम्ल, अल्क आहि ऑक्क्सडायझिंर् घटकािंा (Oxidizing Agents) 

पहरिाम िोि नािी. 
 
जीवनसत्त्व ‘क’ : हशजहवण्याच्या हक्रयेि िवशेी संयोर् िंाल्यास लौकर नष्ट िोिे. अन्न हशजहवलेले 

पािी टाकून हदल्यास १० िे ६० टके्क नष्ट. िाबं्याशी संयोर् िंाल्यास नष्ट िोिे. 
 
खट व स्फुर क्षार : उष्ट्ििेिा पहरिाम िोि नािी. कठीि पाण्याि अन्न हशजहवल्यास त्यािील खट 

अन्नाि येिे. अन्नािील पािी टाकू नये. 
 
लोह : हशजहवण्यािा पहरिाम िोि नािी. पािी टाकू नये. 

 
पणरणशष्ट ५ 

 
आरे दूध डेअरीत तयार होिारे दुधाचे णवणवध प्रकार त्यातील काांही पोषि मल्ये आणि लकमत 

 
१०० णम. ली. दुधातील पोषि मूल्ये 
 

दुधािे प्रकार 
पोषि मूल्ये झकमि 

१ हलटर रू. पै. पािी 
% 

प्रहथने 
गॅ्रम 

िरबी 
गॅ्रम 

िार 
हम. गॅ्रम 

लॅक्टोज 
गॅ्रम 
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पाणरभाणषक शब्द–सूची 
अन्ननहलका Esophegus 
अन्नािी हवहशष्ट– Specific Dynamic 
–र्हिमान हक्रया Action of Food 
अंिुःसर्ग Hormone 
अधग-काहष्टर Hemi-Cellulose 
अल्क Alkaline 
असंपृक्ि Unsaturated 
आम्ल Acid 
आम्ल-अल्क-प्रहिहक्रया Acid-Base Reaction 
आवश्यक स्हनग्धाम्ले Essential Fatty Acids 
आंत्रपुच्छ Appendix 
ऑक्सीकरि Oxidation 
उदासीन Neutral 
उदासीन िरबी Neutral Fat 
उपलेपक पेशीजाल Epithelial Tissue 
उष्ट्िाकं Calorie 
एक-शकग रा Mono-Saccharides 
कबग Carbon 
कबोदके Carbohydrates 
कंठगं्रथी Thyroid 
कायगशक्िीिी ियापियनहक्रया Energy Metabolism 
काहष्टर Cellulose 
हकण्व Yeast 
कूिा Cartilage 
कें द्रप्रहथन Nucleo-protein 
खट Calcium 
र्िी Rate 
र्हिमान समिोल Dynamic Equilibrium 
रु्दद्वार Anus 
र्ंधक Sulphur 
ियापियनहक्रया Metabolism 
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ियापियनहक्रयेिे जल Metabolic Water 
जंिुहवष Bacterial Toxin 
जीवनरस Protoplasm 
जीवशास्त्रीय पद्धि Biological Assays 
जीवनसत्त्वे Vitamins 
जीवनसत्त्वािंी मूल्ये Vitamin Values 
जैहवक मूल्य Biological Value 
ज्वलन-अन्न Fuel Foods 
ज्वलनमूल्यमापक Calorimeter 
ज्वलनमूल्यमापन (प्रत्यि पद्धिी) Calorimetry (Direct) 
ज्वलनमूल्यमापनािी अप्रत्यि पद्धिी Indirect Calorimetry 
दुग्ध-शकग रा Lactose 
हद्व-शकग रा Di-Saccharides 
नत्र Nitrogen 
नत्र-समिोल Nitrogen Balance 
नत्राम्ल Amino-acid 
नळकाडें Cylinder 
हनझरहद्रय रसायन Inorganic Chemistry 
पक्वाशय Duodenum 
पिगपीिक Carotene 
पायलोहरक िंडप Pyloric Valve 
हपत्ताशय Gall Bladder 
हपष्ट Starch 
पूवग पदाथग Precursors 
पेशी Cell 
पेशीजालािें प्रहथन Tissue Protein 
प्रकाश-ग्रािक Light Receptor 
प्रहकण्व Enzyme 
प्रहथन Protein 
प्रशीिक Refrigerator 
प्रािवायु Oxygen 
प्राहिज-प्रहथन Animal Protein 
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फल-शकग रा Fructose 
बिु-शकग रा Poly-Saccharides 
मलाशय Rectum 
मूल ियापियन Basal Metabolism 
मेदभजंक मंड Lipase 
मौले Elements 
यकृि Liver 
रक्िरस Serum 
रक्िविगक Hemoglobin 
रासायहनक हनयंत्रक Chemical Regulator 
रासायहनक हवश्लेषि Chemical Analysis 
लालोत्पादक झपड Salivary Glands 
लोि Iron 
वनस्पहिजन्य प्रहथन Vegetable Protein 
हवरोध-झपड Anti-bodies 
हवलय-झबदू } Melting Point 
हवलयाकं 
श्लेष्ट्मल आवरि Mucous Membrane 
र्श्सन-यंत्र Respiration Appratus 
सत्त्व े Nutrients 
सेंहद्रय संयुरे् Organic Compounds 
सेंहद्रय रसायन Organic Chemistry 
संयोर्ी पेशीजाल Connective Tissue 
संपकृ्ि Saturated 
संरिक अने्न Protective Foods 
क्स्नग्धे Fats 
क्स्नग्धाम्ल Fatty Acid 
स्फुर Phosphorus 
स्वादुझपड Pancreas 
िार (लवि) Minerals 
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