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२१ व्या ितकातील भावी शपढ्ांचे प्रशतशनधी 
 
  माझी नातवडें – 

  अमेय सुळे 

  रोशहत सुळे 

  नेहा सोवनी 

  प्रज्ञा सोवनी 

 
    यांना पे्रमपूववक भेट 
 
 
 

(रा. शव. सोवनी)   
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प्रस्तावना 
 

१९६३ मध्ये महाराष्ट्र राज्य साचहत्य अचण संस्कृती मंडळाने चवज्ञान शाखेतील पचहले पुस्तक 
म्हणून माझे‘मानवी अनुवचंशकता’ हे पुस्तक प्रचसद्धकेले. या पुस्तकाला त्यावळेी िागंला प्रचतसाद 
चमळाला. अजही ते पुस्तक काही वळेा संदभग म्हणून वापरले जात अहे. १९६३ ते १९८९ या जवळ जवळ 
तीन दशकाच्या कलावधीत अनुवशं शास्त्रात संशोधन होउन क्ातंीकारक प्रगती झालेली अहे. साहचजकि 
माझे पचहले पुस्तक कालबाह्य होत अहे.  

 
या शास्त्रामधील प्रगतीने सवगसामान्य माणसालाही नव्याने जाणीव होउ लागली अहे. 

पाठ्यपुस्तकामंधून ह्या चवषयािा ईहापोह होत ऄसल्याने सवांनाि अनुवचंशकतेबद्दल कुतूहल वाटत अहे. 
ऄशावळेी सवगसामान्य वािकासाठी हे नव ेपुस्तक सादर करीत अहे.  

 
पुस्तकात मुलभतू चनयमाबंरोबरि माणसाच्या अनुवचंशकतेसंबधंी ििा केलेली अहे. त्याचशवाय 

ऄत्याधुचनक ऄसे ‘जनुक ऄचभयाचंत्रकी’ ह्या संबंधीही चवविेन अहे. या शास्त्रात ऄजूनही संशोधन होत ऄसून 
नव्या नव्या कल्पना पुढे येत अहेत. त्या समजण्याच्या दृष्टीने या पुस्तकािा ईपयोग होइल .  

 
पुस्तकािे हस्तचलचखत माझे चमत्र डॉ. ऄचवनाश चभसे यानंी तपासून चदले व बहुमोल सूिना केल्या, 

त्याबद्दल मी त्यािंा ऊणी अहे. पुण्यातील ससून रुग्णालयातील बालरोग चिचकत्सक डॉ. मृदूला फडके 
यानंी फोटो देउन पुस्तकािे मूल्य वाढचवलेले अहे त्यािा मी अभारी अहे. त्याचशवाय के. इ. एम्. 
रुग्णालय, मंुबइ येथील डॉ. कुमठा यानंीही फार मदत केली अहे.  

 
ऄद्यापही पुस्तकात त्रुटी ऄसण्यािा संभव अहे. चजज्ञासू व िोखंदळ वािकानंी त्या ऄगत्याने अचण 

पे्रमाने कळवाव्यात ही चवनंती. दुसऱ्या अवृिीिा योग अल्यास त्रुटींिी पचरपूणगता केली जाइल ऄसे 
ऄरॄासन देतो.  

 
 प्रा. रा. चव. सोवनी 
 ७ यशोवधगन,कोटणीस पथ, 

माहीम, 
मंुबइ ४०० ०१६ 
दूरध्वनी ४४५४१६३ 
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अध्यक्ांचे शनवेदन 
 

महाराष्ट्र राज्य साचहत्य अचण संस्कृती मंडळािी १९६० साली स्थापना झाल्यानंतर मंडळाने 
मराठीत चवज्ञान व तंत्रचवद्या याचं्यासबंंधीिे छोटेमोठे गं्रथ प्रकाचशत करून मराठी भाषेतील चवज्ञान चवषयक 
गं्रथसंपदेत भर घालण्यािा अजवर यथाशक्ती प्रयत्न केला अहे. त्या प्रयत्नािंा एक भाग म्हणून मंडळाच्या 
चवनंतीवरून प्रा. रा. चव. सोवनी यानंी चलचहलेले  "मानवी अनुवचंशकता " हे पसु्तक मडंळाने १९६३ मध्ये 
प्रकाचशत केले. मंडळाच्या चवज्ञानगं्रथमालेत प्रकाचशत झालेले हे पचहले पुस्तक होते.  
 

त्यािी अवृिी संपल्यानंतर मूळ पुस्तकािे पुनमुगद्रण न करता गेल्या तीस पस्तीस वषात 
अनुवशंशास्त्रात झालेल्या नव्या संशोधनािी अचण प्रगतीिी दखल घेउन प्रा. रा. चव. सोवनी यानंी सुधाचरत 
अवृिी प्रकाचशत करण्यािे ठरवले.  "जनुक ऄचभयाचंत्रकी " बाबत ऄचलकडच्या वषात केल्या गेलेल्या 
प्रयोगामुंळे सवगसामान्य वािकािेही अनुवशंशास्त्राबद्दलिे कुतूहल वाढत अहे. प्रा. रा. चव. सोवनी यानंी 
सुबोध भाषेत चलचहलेल्या या पुस्तकामुळे सवगसामान्य वािकािी चजज्ञासा पुरी होण्यास मदत होइल, ऄसा 
मंडळाला चवरॄास वाटतो. प्रा. रा. चव. सोवनी यानंी त्याचं्या पुस्तकािी सुधाचरत अवृिी प्रकाशनासाठी 
मंडळाकडे सादर केली, याबद्दल मंडळ त्यािें ऊणी राहील.  
 
 
 
 
मंुबइ.  
चदनाकं : २१ मािग १९९५ 

 (य. चद. फडके) 
 ऄध्यक्ष 
 महाराष्ट्र राज्य साचहत्य अचण संस्कृती मंडळ. 
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प्रकरण पशहले तुमचा जन्म – एक योगायोग 
 

एक क्षणभर थाबंा! चविार करा की तुम्ही कोण? तुम्हाला कादाचित माचहत नसेल पण  "झाले बहु 
होतील बहू परंतु तुजसम … " या म्हणीप्रमाणेि वस्तुस्स्थती अहे म्हणजे ऄसे की , तुमच्या सारखी व्यचक्त 
यापूवी कधी जन्माला अली नाही अचण यापढेु कधी जन्माला येणार नाही अचण म्हणूनि तुमिा जन्म हा 
एक योगायोग अहे ऄसे म्हणाव ेलागते. योगायोगािा मागोवा अपण पुढे घेणार अहोत. तत्पूवी अपल्या 
जन्मािी मूस कोणी ओतली ? कशी ओतली ? अपण अपल्या माताचपतरासंारखेि का चदसतो ? ऄसे प्रश्न 
कधी तरी तुमच्या मनात अले ऄसतील. या व ऄशा ऄनेक प्रश्नािंी ईिरे या पुस्तकात तुम्हाला चमळणार 
अहेत.  
 

या शकंा तुम्हालाि येतात ऄसे नाही. ऄनाचदकाळापासून माणूस चनसगातले िमत्कार पहात अला 
अहे. त्यािे ऄथग लावीत अलेला अहे. सहाचजकि माताचपत्यासंारखीि पुढिी प्रजा चनमाण होणार हे 
गृहीत धरून तो िालला. त्याला ऄसे नाही वाटले की, कुत्र्याला माजंरािे चपल्ल ू का होत नाही ? झकवा 
अब्याचं्या कोयीतून झििेिे झाड का वाढत नाही ? कारण हे प्रश्न वडेेपणािे अहेत ऄसे सवग सामान्य 
माणसास वाटेल. परंतु माझ्या मते हे चविार कऱण्यासारखे प्रश्न अहेत. कारण ऄशा प्रश्नाचं्या ईिराचं्या 
शोधाति अनुवशं शास्त्रािा शोध लागला. सजीवामंध्ये चपढ्यान् चपढ्या गुणािें वहन कसे केले जाते यािी 
कायगकारण मीमासंा जाणनू घेण्यापोटीि माणसाला अनुवचंशकतेिा बोध घ्यावा लागला.  
 

तेव्हा माणसामधील अनुवचंशकतेिा मागोवा घेण्यासाठी अपण जन्मापासून सुरूवात करू. 
अइच्या ईदरातून बालक बाहेर पडले म्हणजे जन्म झाला ऄसे म्हणतो. एका ऄथाने ते खरे अहे. कारण 
जगात स्वतंत्रपणाने जगावयास सुरूवात करण्यातली ती पचहली पायरी ऄसते. दुसऱ्या ऄथाने पाचहल्यास 
अपला खरा जन्म जगात पदापगण करण्यापूवी सुमारे २८० चदवस ऄगोदरि झालेला ऄसतो. कारण 
त्यावळेी माताचपत्यािंी जनन बीजे एकत्र येउन एकपेशीय गभग तयार होतो. तोि खरा अपला जन्म. अता 
हा जन्म कसा होतो ? यासबंंधीिी यंत्रणा ऄगदी सहज सोपी अहे. ती ऄशी की मातेच्या जननगं्रथीमधील 
(ऄंडाशय) एक झडब (ऄंडे झकवा ओव्हम) अचण चपत्याच्या वीयामधील लक्षावधी शुक्ाण ु(शुक्बीज झकवा 
स्पमग) पैकी एक शुक्ाण ुयािें मीलन यालाि ताचंत्रक भाषेत फलन ऄसे म्हणतात. हे फचलत ऄंडे (झडब) 
मातेच्या गभाशयाच्या ऄस्तराला चिकटते. तेथे त्यािी वाढ होते अचण पूणग वाढीनंतर मूल झकवा तुम्ही 
जन्माला येता. ही क्ीया जरी सहज व सोपी ऄसली तरी ती होण्यासाठी व ‘तुम्ही ‘जन्माला येण्यासाठी 
ऄनेक योगायोग एकत्र याव ेलागतात ते कसे ते पाहा.  
 

पचहला योगायोग म्हणजे पृथ्वीवरच्या ऄब्जावधी लोकसखं्येतून फक्त कोणीतरी नेमके दोन (एक 
स्त्री व एक पुरुष) प्रजोत्पादनासाठी एकत्र अले. पृथ्वीवरिी सवग माणसे एकाि जातीिी (स्पेशीज) 
ऄसल्यामुळे कोणीही दोन स्त्री पुरुषामंध्ये प्रजोत्पिी होउ शकते. परंतु तुमच्यासाठी नेमके तुमिेि 
माताचपता एकत्र अले हा योगायोगि नाही का ! पुष्ट्कळवळेा पुण्यासारख्या चठकाणी सोलापूरिा वर अचण 
नागपूरिी वधू यािें चववाह होतात. तेव्हा तुम्हाला जन्माला घालणारी माता चपता एकत्र अले हा पचहला 
योगायोग.  
 

दुसरा योगायोग म्हणजे तुमच्या माताचपत्यानंा अणखीही मुले झाली परंतु तुम्ही त्यातले एक 
झालात हा ही एक योगायोगि (अकृती १. १) 
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चतसरा योगायोग तर चवलक्षणि अहे. ऄस ं पाहा की मुलगी जेव्हा वयात येते त्यावळेेस चतच्या 
ऄंडाशयात जवळजवळ पाि लाख झडब ेचनमाण होण्यािी व्यवस्था ऄसते. यापैकी स्त्रीच्या प्रजोत्पादनाच्या 
काळात सुमारे ४०० झडब े मुक्त केली जातात. या ४०० पैकी कोणतेतरी एक तुमच्या जन्मासाठी वापरले 
गेले. पुरुषाचं्या बाबतीत तर युग्मकािें (जनन पेशींिे) अकडे ऄब्जात मोजाव ेलागतात. पुरुषाच्या एका 
वीयग पतनात (४ चम. ली.) सुमारे साडेतीन कोटी शुक्ाणु (जनन बीजे) ऄसतात. तेव्हा चपत्याच्या ऄक्षरक्षः 
ऄब्जावधी शुक्ाण ूपैकी एक शुक्ाण ूमातेच्या ४०० पैकी एका झडबाशी मीलन पावतो हा योगायोग नाही तर 
दुसरे काय ?  
 

झडबािे फलन झाले एवढ्यावरि भागत नाही. तर ते फचलत झडब गभाशयावर रूजाव ेलागते. हाही 
एक योगायोग. त्यानंतर कोणतीही ऄडिण न येता गभािी पूणग वाढं होउन तो जन्माला यावा लागतो. 
योगायोगािा हा अणखी एक घटक.  
 

तेव्हा तुमिा जन्म ऄनेक योगायोग एकत्र झाल्यामुळेि प्रत्यक्षात अला अहे याबद्दल तुमच्या मनात 
स्वच्छ कल्पना अली ऄसेलि अचण म्हणूनि सुरूवातीस म्हटल्याप्रमाणे ‘तुज सम ……’ तुम्हीि याबद्दल 
शकंा नाही. दुसऱ्या भाषेत म्हणावयािे झाल्यास तुम्ही ‘एकमेव चितीय’ अहात यात शकंा नाही. चनसगाला 
तुमच्या सारखी व्यक्ती यापूवी कधी चनमाण करता अली नाही व यापुढे कधीही जन्माला येणार नाही हेि 
खरे.  
 
पेिी रचना  
 

सवग सजीवाचं्या शरीर रिनेिे एकक (युचनट) म्हणजे पेशी (सेल). सजीवाचं्या शरीराचं्या रिना 
चभन्न प्रकारच्या ऄसल्या तरी त्यािंी मूलभतू बाधंणी ही पेशींिीि ऄसते. अपल्या शरीरात ऄनेक प्रकारच्या 
पेशी अहेत. चभन्न चभन्न प्रकारच्या पेशी ऄसल्या तरी त्या सवांच्या रिनेिी बाधंणी समान ऄसते. म्हणजे ऄसे 
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१. ३ पेशी रिना (सवगसाधारण) 

 
की पेशीमध्ये ऄधगवट द्रावासारखा पेशीरस (सायटोप्लाझम) ऄसतो. या पेशीरसाला मयादा घालणारे 
अवरण ऄसते. वनस्पतींमध्ये हे अवरण सेल्यूलोजिे ऄसल्यामुळे वनस्पती पेशींना चभचिका ऄसते. 
प्राण्यामंध्ये चभचिका नसली तरी अवरण ऄसते. पेशीिे कायग चनयचंत्रत करणारे एक कें द्रक 
(न्यूस्ललऄस)ऄसते. कें द्रकावरणामुळे हे कें द्रक पेशीरसाति स्वतःिा ऄलगपणा ठेवीत ऄसते. कें द्रकात 
सूत्रासारख्या धाग्यािें एक जाळे ऄसते. या धाग्यानंा गुणसूते्र (क्ोमोसोम्स) ऄसे म्हणतात. (गुणसूत्रासंबंंधी 
तपशीलवार ििा पुढे येइलि) गुणसूत्रािंी रिना डीऑलसीयचरबो न्यसू्ललआक अम्ल झकवा डी. एन. ए. च्या 
लाबं-साखळीच्या रेणूंिी बनलेली ऄसते. या साखळीतील भाग म्हणजे जनुक झकवा जीन यासवांिा 
ऄनुवचंशकतेशी घचनष्ट संबधं अहे. त्यासंबधंी नंतर अपण पाहू. येथ एक महत्वािे सागंावयािे म्हणजे 
कें द्रकातील गुणसूत्रािंी संख्या ठराचवक ऄसते. ही संख्या जातीनुसार बदलते परंतु एकदा एका जातीिी 
संख्या ठरली की त्यात बदल होत नाही. म्हणजे ऄसे की माणसाच्या पेशीकें द्रकात ४६ गुणसूते्र ऄसतात. ही 
संख्या जगातील सवग माणासामंध्येि सारखीि ऄसते. म्हणजेि मानवजातीमध्ये गुणसूत्रािंी संख्या ४६ ि 
ऄसते. काही वनस्पती व प्राणी यामंधील गुणसूत्रािंी संख्या नमुन्यादाखल चदली अहे.  
 

 सजीव   गुणसूत्र संख्या  

१.  मनुष्ट्य . . . . . . . . . ४६ 
२.  माकड . . . . . . . . . ४८ 
३.  डास . . . . . . . . . ६ 
४.  कोंबडी . . . . . . . . . १८ 
५.  माशी . . . . . . . . . १२ 
६.  बेडूक . . . . . . . . . २६ 
७.  घोडा . . . . . . . . . ६० 
८.  कादंा . . . . . . . . . १६ 
९.  कापूस  . . . . . . . . . ५२ 
१०.  वाटाणा . . . . . . . . . १४ 
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११.  मका . . . . . . . . . २० 
      
तुम्हाला जी ४६ गुणसूते्र चमळाली अहेत. त्यापैकी २३ तुमच्या मातेिी अचण २३ तुमच्या चपत्यािी अहेत. 
तुम्ही तुमच्या मुलानंा ऄशीि फक्त २३ गुणसूते्र देणार अहात. तुम्हाला चमळालेल्या ४६ गुणसूत्रामुंळे तुमिे 
शरीर व त्यातील गुणदोष चनमाण झाले अहेत. गुणसूते्र माताचपत्यािंी ऄसल्यामुळे त्यािें गुणधमग तुमच्यात 
ईतरले अहेत अचण म्हणून तुम्ही त्याचं्या सारखे चदसता. तेव्हा ऄनुवचंशकता ही गुणसूत्रामुंळे येत ऄसते. 
यावरून तुमच्या लक्षात येइलि की अंब्याच्या कोयीत अंब्यािीि गुणसूते्र ऄसल्यामुळे त्या कोयीतून 
अंब्यािेि झाड ईगवले झििेिे नाही. (अकृती १. ४) 

 
प्र्तत्येक स्त्री पुरुषात जन्मतःि त्याचं्या माताचपत्याकंडून प्रत्येकी २३ ऄशी ४६ गुणसूते्र चमळतात. 

 
१. ४ तुम्हाला चमळणारी गुणसूते्र 
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प्रकरण दुसरे आनुवशंिकतेची भौशतक पार्श्वभूमी 
 

झडब अचण शुक्ाण ुयानंा जनन पेशी म्हणतात. कारण या पेशी म्हणजेि नव्या चपढीिे जनक. जनन 
पेशी या दोन चपढ्यामंधील दुवा अहेत. यािा ऄथग अनुवचंशकता ह्या नाजुक बंधनातूनि (पुलातूनि) दोन 
चपढ्याशंी जोडली गेली अहे. १८६८ मध्ये िालगस डार्ववन याने एक चविार माडंला होता. डार्ववनच्या 
चविारानुसार शरीरातील प्रत्येक आंचद्रय जनन पेशीत अपले कण पाठचवतात. हे कण रक्तातून जनन पेशीत 
एकत्र होतात. पुढच्या चपढीत या कणामुंळेि मागच्या चपढीिे गुण ऄनुवचंशत होतात. डार्ववनने अपल्या ह्या 
चविाराला पैंजनवाद (पॅनजेनेचसस) ऄसे नाव चदले. पुढे १९०९ मध्ये कॅसल या शास्त्रज्ञाने पैंजनवाद बरोबर 
नाही हे प्रयोगाने चसद्धकेले.  
 

तत्व ेझकवा चविार काहीही ऄसोत पण अनुवचंशकतेिी यंत्रणा जनन पेशी मध्येि ऄसते यात शकंा 
नाही . तसे पाचहल्यास झडब अचण शुक्ाण ु ह्या दोन जनन पेशी चदसावयास आतलया चभन्न अहेत की ही 
यंत्रणा दोघात एकाि प्रकारिी कशी ऄसेल ऄशी शकंा वाटते. परंतु त्या दोघाचं्या कें द्रकामंध्ये मात्र 
चवलक्षण साम्य अहे. कारण दोन्ही जनन पेशीत गुणसूते्र ऄसतात. गुणसूते्र डी. एन. ए. च्या रेणूंिी 
बनलेली ऄसतात. हे माचहत अहे. पण गुणसूते्रि अनुवचंशकतेिे भौचतक वाहक (चफचझकल कॅचरऄसग) 
अहेत ? अचण या संदभात डी. एन. ए. िा भाग चकती अचण कसा ? हेि अपणास पाहावयािे अहे.  
 
गुणसूते्र (क्रोमोसोम्स) 
 

प्रत्येक सजीवात गुणसूत्रािंी संख्या त्या त्या जातीनुसार ठराचवक ऄसते. ह्यािी काही ईदाहरणे 
मागच्या प्रकरणात चदली अहेत. माणसाच्या शरीराच्या प्रत्येक पेशीच्या कें द्रकात ४६ गुणसूते्र ऄसतात. 
संख्या ठराचवक ऄसली तरी प्रत्येक गुणसूत्र वैचशष्ट्यपूणग ऄसते. महत्वािी गोष्ट ऄशी की फचलत ऄंड्यात 
समान गुणसूत्राचं्या जोड्या ऄसतात. म्हणजेि ऄसे की माणसात गुणसूत्राचं्या २३ जोड्या ऄसतात. 
जोडीतले एक गुणसूत्र चपत्यािे व एक मातेिे ऄसते. तेव्हा अनुवचंशकतेसाठी माता व चपता प्रत्येकी २३ 
गुणसूते्र देतात.  

 
सूत्री चवभाजनामुळे प्रत्येक नव्या पेशीत गुणसूत्रािंा पूणग सिं (२N) चनचरृत केला जातो. 

ऄधगसूत्री भाजनामुळे युग्मकामंध्ये गुणसूत्रािंा ऄधा संि (N) येत ऄसतो. 
२. १ सूत्री चवभाजन 
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एका फचलत ऄंड्याच्या पेशीपासून वारंवार चवभाजनाने ऄनेक पेशी तयार होतात. प्रत्येक 
चवभाजनािेवळेी प्रत्येक गुणसूत्र अपल्या सारखेि दुसरे गुणसूत्र तयार करते. याचवभाजनालाि सूत्री 
चवभाजन (मायटॉचसस) म्हणतात. फचलत ऄंड्यात २३ जोड्या ऄसतात म्हणजे ते चिगुचणत ऄसते. सूत्री 
चवभाजनामुळे संख्या तीि ठेवली जाते. या संख्येला २ N ऄसे म्हणतात. याईलट जेव्हा जननपेशी तयार 
होतात तेव्हा त्यात प्रत्येक जोडीतले एक गुणसूत्र ऄसते. या संख्येला एकगुचणत (N) म्हणतात. तर ही 
सूत्री चवभाजनािी चक्या कशी होते ते पाहू. (अकृती २. १)  
 
सूत्री शवभाजन (मायटॉशसस) 
 

सूक्ष्मदर्वशकाखाली जर तुम्ही एखादी पेशी पाचहली तर कें द्रकािा गोळा चदसतो व त्यात धाग्यािंी 
जाळीदार रिना चदसते. यालाि क्ोमचॅटन जाचलका म्हणतात. खर म्हणजे यावळेी गुणसूत्राचं्या धाग्यािंा 
गंुडा झालेला ऄसतो. ह्या स्स्थतीला चवभाजनापूवीिी ऄवस्था झकवा अंतर प्रावस्था (आंटर फेज) ऄसे 
म्हणतात.  
 

पेशीच्या चवभाजनािी चक्या जेव्हा सुरू होते त्यावळेी जाचलकेमधल्या सूत्रािें ऄलगीकरण होउन 
वगेवगेळी गुणसूते्र चदसू लागतात. या ऄवस्थेला पूवावस्था (प्रोफेज) ऄसे म्हणतात. अकृतीमध्ये 
समजण्यास सोपे जाव े म्हणून फक्त िार गुणसूते्र दाखचवलेली अहेत. गुणसूते्र जसजशी अकंुिन अचण 
जाड होउ लागतात तसतसे प्रत्येक गुणसूत्र दोन सूत्रािें बनलेले अहे हे स्पष्ट चदसू लागते. हे चिगुणन 
अंतर ऄवस्थेत होते. चिगुचणत गुणसूत्राच्या प्रत्येक भागाला ऄधग गुणसूत्र (क्ोमचॅटड) ऄसे म्हणतात. ही 
दोन्ही ऄधग गुणसूते्र गुणसूत्र झबदूने (सेन्रोचमऄर) एकमेकास जोडलेली ऄसतात. यािा ऄथग पूवावस्थेत 
प्रत्येक गुणसूत्र दोन ऄधगगुणसूत्रािें ऄसून ती एकमेकास गुणसूत्रझबदंूनी जोडलेली ऄसतात. (अकृती २. 
२) 
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काचयक पेशी ज्या सूत्री चवभाजन पद्धतीने चवभाचजत होतात ती पद्धत येथे दशगचवली अहे. 

पेशीत सोयीसाठी फक्त िार गुणसूते्र दाखचवली अहेत नव्या दोन जन्य पेशींमध्ये ही गुणसूत्रािंी 
संख्या िारि राहते. 
२. २ सूत्री चवभाजन. 

 
तोपयंत पेशीत आतर बदल झालेले ऄसतात. कें द्रका भोवतालिे कें द्रकावरण नाहीसे होते. 

कें द्रकाबाहेरिी तारक कें दे्र (सेंचरओल्स) पेशीति चवरूद्धटोकानंा जातात व ही तारक कें दे्र एकमेकाशंी 
धाग्यानंी जोडली जातात. धाग्यामुंळे िातीिा अकार तयार होतो. गुणसूते्र या िातीच्या मध्यभागी 
स्थलाचंरत होतात अचण त्याचं्या गुणसूत्रझबदंूशी ती धाग्यानंा जोडली जातात. या ऄवस्थेला मध्यावस्था 
(मेटाफेज) ऄसे म्हणतात. याि ऄवस्थेत गुणसूते्र पूणग अकंुचित झालेली ऄसल्यामुळे स्पष्ट चदसू शकतात. 
गुणसूत्रझबदूिे चवभाजन होते अचण िातीिे धागे ऄधगगुणसूत्रानंा अपअपल्या टोकाकंडे ओढू लागतात. 
अता या ऄधगगुणसूत्रानंा जन्य गुणसूते्र (डॉटर क्ोमोसोम्स) म्हणतात. या ऄवस्थेला परृावस्था (ॲनाफेज) 
ऄसे म्हणतात. याि सुमारास पेशी मध्यावर अकंुिन पावनू दोन जन्यपेशी तयार होतात. टोकानंा 
पोहोिलेली गुणसूते्र एकत्र होउन क्ोमचॅटन जाचलका तयार होते. सभोवताली कें द्रकावरण येते अचण दोन 
स्वतंत्र कें द्रकानंी युक्त पेशी तयार होतात. या शवेटच्या ऄवस्थेस ऄंत्यावस्था (टेलोफेज) म्हणतात.  
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सुत्रीशवभाजनाचे महत्व 
 

सुत्रीचवभाजनामुळे मूळच्या पेशी कें द्रकातील गुणसूत्राचं्या तंतोतंत प्रती चनमाण केल्या जातात. 
त्यामुळे नव्या पेशीमधील गुणसूते्र मातृपेशीतल्या गुणसूत्रासंारखी ऄसतात. साहचजकि मातृ पेशीतील सवग 
गुणधमग नव्या पेशींमध्य प्रकट होतात. (अकृती २. ३)  
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सूत्रीचवभाजनाच्या चनचमिाने डी. एन. ए. रेणूंिे चिगुणन (डुस्प्लकेशन) कसे होते हे पाहाणे 
मनोरंजक ठरेल. चिगुणनामुळे डी. एन. ए. िे सम चवतरण होत ऄसते. गुणसूत्रािे ईभे चिगुणन होत 
ऄसताना डी. एन. ए. िी पुनरावृिी (रेस्प्लकेशन) होत ऄसते. डी. एन. ए. च्या दोन समातंर बाजू ऄलग 
होतात. त्यानंतर प्रत्येक बाजू अपल्याला योग्य ऄशा घटकािंी चनवड व बाधंणी करून एक संपूणग डी. एन. 
ए. सर तयार करते. यािा ऄथग चिगुणनामुळे डी. एन. ए. च्या दोन तंतोतंत प्रचतकृती तयार होतात.  
 

गुणसूत्र म्हणजे डी. एन. ए. रेण ूहे म्हणणे संयुचक्तक वाटले तरी त्यात केवळ डी. एन. ए. िेि रेण ू
ऄसतात ऄसे नव्हे. गुणसूत्रात चहस्टोन या नावािे प्रचथन भरपूर प्रमाणात डी. एन. ए. बरोबर ऄसते. 
गुणसूत्रातील डी. एन. ए. िे रेणू लाबं साखळी वजा ऄसून त्या साखळीच्या वारंवार घड्या पडून त्यािी घट्ट 
गंुडाळी होत ऄसते. त्यामुळेि तर गुणसूत्र कें द्रकाच्या एवढ्याशा जागेत मावते. माणसाच्या एका पेशी 
कें द्रकातील सवग डी. एन. ए ईलगडून ठेवल्यास त्यािी लाबंी सुमारे १७. ५० सें. मी. भरते.  
 

सुत्रीचवभाजनाच्या मध्यावस्थेत गुणसूत्रािें अकार स्पष्ट चदसू शकतात. त्यावळेी एका जोडीतील 
दोन्ही गुणसूते्र ऄगदी सारखीि अहेत झकवा नाही हे कळून येते. ऄशा जोडीला समजातीय (होमोलोगस) 
गुणसूते्र ऄसे म्हणतात.  
 
अधवसूत्री शवभाजन (शमऑशसस)  
 

ऄधगसूत्री चवभाजनामुळे तयार होणाऱ्या पेशींमध्ये समजातीय गुणसूत्राचं्या जोडीतील एक गुणसूत्र 
ऄसते. यािाि ऄथग ऄसा की या नव्या पेशींमध्ये मातृपेशीच्या चनम्याने गुणसूत्र संख्या (N) ऄसते. हे 
चवभाजन सूत्री चवभाजनाच्या पध्दतीने होत ऄसते. चवभाजनापूवी समजातीय गुणसूत्राचं्या जोड्या तयार 
होतात. या जोड्यानंा समसूत्र युचत (सायनॅस्प्सस) ऄसे म्हणतात. समजातीय गुणसूत्राचं्या जोड्या पेशीच्या 
मध्यवती भागात येतात. त्याि प्रमाणे प्रत्येक गुणसूत्र दोन ऄधगगुणसूत्रािें बनलेले ऄसते. (अकृती २. ४)  
 

दोन समजातीय गुणसूत्रािंी जोडी ऄसते व त्यातील प्रत्येक गुणसूत्रािे चिगुणन झालेले ऄसते 
यािाि ऄथग ऄसा की पेशीच्या मध्यवती भागात जेव्हा ही गुणसूते्र येतात तेव्हा प्रत्येक जोडीत िार 
ऄधगगुणसूते्र ऄसतात. यानंा ितुष्ट्क (टेराड) ऄसे म्हणतात. िार ऄधगगुणसूत्रािंी िार पेशीत समान वाटणी 
होण्यासाठी दोन पेशी चवभाजने होणे अवश्यक अहे. ऄधगसूत्री चवभाजनात नेमके हेि होते. ऄधगसूत्री 
चवभाजनात दोन चवभाजने होतात. पचहल्या चवभाजनात समजातीय गुणसूते्र ऄलग होतात. त्यानंतरच्या 
चवभाजनात गुणसूत्रामंधील दोन ऄधग गुणसूते्र ऄलग केली जातात. ऄशाचरतीने ऄधगसूत्री चवभाजनात ज्या 
िार पेशी तयार होतात त्या पेशींच्या कें द्रकात मातृपेशीच्या चनम्याने गुणसूत्रािंी संख्या ऄसते. अकृतीत ही 
चक्या िार गुणसूत्राचं्या संख्येने दशगचवली अहे. ऄखेरीस प्रत्येकी दोन गुणसूते्र ऄसलेल्या िार पेशी तयार 
होतात .  
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ऄधगसूत्री भाजनािे पचहले भाजन पूणग होते. दोन जन्य पेशी प्रत्येकीत गुणसूत्र चिसंयुज 

२. ४ ऄधग सूत्री चवभाजन. 
 
 
माणसामधील युग्मकांचे जनन  
 

ऄधगसूत्री चवभाजनामुळे एकगुचणत (N) संख्या ऄसलेल्या गुणसूत्राचं्या पेशी तयार होतात. ह्या पेशी 
म्हणजे जनन पेशी झकवा युग्मके. युग्मकािंी चनर्वमती जननगं्रथीमध्ये होत ऄसते. झडब ऄंडाशयात तर 
शुक्ाण ू वृषणात चनमाण होतात. जननगं्रथीमधील पेशी चिगुचणत ऄसतात. परंतु युग्मकािंी चनर्वमती होत 
ऄसताना ऄधगसूत्री चवभाजनामुळे एक गुचणत झडब अचण शुक्ाण ु तयार होतात. ही चक्या कशी होते यािे 
चदग्दशगन सोबतच्या अकृचतत केले अहे. ती चक्या ऄशी : (अकृती २. ५)  
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झडबजनन अचण शुक्ाण ूजनन ऄधगसूत्रीभाजनाने युग्मामंध्ये गुणसूत्रािंी संख्या 
चनम्मी (N) होतो. येथे सोइसाठी ४६ ऐवजी ६ ि गुणसूते्र दाखचवली अहेत. 

 
 
िूक्राणु जनन (स्परमॅटोजेनेशसस)  
 

पुरुषाचं्या वृषणात शुक्ाणुंिी चनर्वमती होते. शुक्ाण ु चनमाण करणाऱ्या वृषणातील पेशींना अद्य 
शुक्पेशी (स्पमाटोगोचनअ) म्हणतात. अद्य शुक्पेशी चिगुचणत गुणसूत्र संख्येच्या (म्हणजे ४६) ऄसतात. 
त्या वाढतात त्यानंा प्राथचमक पूवग शुक्पेशी (प्रायमरी स्पमाटोसाआट्स) ऄसे म्हणतात. या पेशीिे पचहले 
चवभाजन होउन चितीय पूवग शुक्पेशी (सेकंडरी) तयार होतात. या पेशीत एक गुचणत गुणसूत्र संख्या 
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(म्हणजे २३) ऄसते. चितीय पूवग पेशी (ज्या अता दोन अहेत) त्यािें पुन्हा चवभाजन होउन िार प्रशुक्पेशी 
(स्पमाचटड्स्) तयार होतात. या प्रशुक्पेशींिे रूपातंर िार शुक्ाणतू होते.  
 
कडबजनन (ऊजेनेशसस)  
 

चस्त्रयाचं्या ऄंडाशयात झडबपेशींिी चनर्वमती होते. गुणसूत्र चवभाजनािंी चक्या शुक्पेशी 
जननासारखीि अहे. परंतु त्याचं्या पेशीद्रव्यािी मात्र ऄसमान चवभागणी होते. पूवगझडबपेशी (प्रायमरी 
उसाइट) िी दोन चवभाजने होउन िार झडबपेशी तयार होण्याऐवजी फक्त एकि झडबपेशी तयार होते 
पूवगझडबपेशीिे पचहले चवभाजन झाल्यावर दोन ऄसमान पेशी (ऄधग गुणसूचत्रत) तयार होतात. एका पेशीत 
बहुताशंी पेशीद्रव्य ऄसते व दुसऱ्यात ऄगदीि थोडे पेशीद्रव्य ऄसते. ही लहान पेशी नष्ट होते. लहान पेशीला 
प्राथचमक धु्रवीय झपड (प्रायमरी पोलर बॉडी) ऄसे म्हणतात. जी मोठी पेशी ऄसते चतिे पुन्हा चवभाजन 
(ऄसमान) होउन एक झडबपेशी व दुसरी लहान चितीय धु्रवीय झपड तयार होतो. हा धु्रवीय झपड नाहीसा 
होतो अचण ऄखेरीस फक्त एकि झडबपेशी राहाते. (अकृतीत शुक्पेशी व झडबपेशी जनन समातंर दाखचवले 
अहेत. त्यामुळे त्यातील फरक लक्षत येइल. त्यािप्रमाणे समजण्यास सोपे जाव ेम्हणनू ४६ गुणसूत्राऐंवजी 
६ गुणसूते्र दाखचवली अहेत.) 
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प्रकरण शतसरे आनुवशंिकतेचा रासायशनक पाया 
 

१८६६ मध्ये गे्रगॉर मेन्डेल या एका ऑस्स्रयन धमोपदेशकाने अपल्या ििगच्या बागेतील 
वाटाण्याचं्या वलेावंर प्रयोग करून अनुवचंशकतेिे मुलभतू रहस्य ईलगडले. मेन्डेलच्या मताप्रमाणे एका 
चपढीतून दुसऱ्या चपढीत होणारे अनुवचंशकतेिे वहन युग्मकामंाफग त होते. युग्मकामंध्ये माता चपत्यािें चवचशष्ट 
घटक अनुवचंशत होतात. हे घटक स्वतंत्र ऄसतात. त्याचं्यात आतर घटकािें चमरॅण होत नाही झकवा ते 
एकमेंकावर पचरणामही करीत नाहीत ऄशी मेन्डेलिी धारणा होती. १९०० मध्ये डॅचनश शास्त्रज्ञ जोहॅनसेन 
याने या घटकानंा जनुक (जीन) ऄसे नाव चदले.  

 

 
३. १ गुणसूत्र रिनेच्या जुन्या व नव्या कल्पना 

 
वॉल् टर सटन याने १९०२ मध्ये (त्यावळेी तो केवळ २६ वषांिा कोलंचबया चवद्यापीठािा एक 

चवद्याथी होता) पेशीच्या कें द्रकात धाग्यापं्रमाणे चदसणाऱ्या गुणसुत्रावंर जनुक रिलेले ऄसतात 
ऄसेचसद्धकेले. १९१०-१९१५ या काळात थॉमस हन्ट मॉगगन या शास्त्रत्राने कें बरे (ड्रॉसोचफला) नावाच्या फळ 
माशीवर प्रयोग करून जनुक गुणसुत्राति गोवलेले ऄसतात यािा चनचरृत शोध लावला. त्यावळेी मागगनने 
ऄसेही सुिचवले की जनुक गुणसूत्रावंर एका ओळीत ऄसतात झकवा एखाद्या माळेतील मण्यापं्रमाणे जनुक 
जोडलेले ऄसून ती माळ म्हणजे गुणसुत्र. यावरून जनुक म्हणजे काही सुक्ष्म कण ऄसावते ऄशी कल्पना या 
शतकाच्या मध्यापयंत प्रिचलत होती. (अ. ३. १)  
 

जनुकािी रासायचनक रिना शोधून काढण्यात अधुचनक चवज्ञानाने फार मोठा चवजय चमळवला 
यात शकंाि नाही. एका महाकाय रेणूतील साकेंचतक संदेशािारे गुणािें संक्मण एका चपढीतून दुसऱ्या 
चपढीत होत ऄसते. या महाकाय रेणिेू नाव डी ऑस्लसरायबोज न्यसू्ललआक ॲचसड झकवा डी. एन. ए. डी. 
एन. ए. रेणूिी सहजपणे ऄनेक घटकात चवभागणी करता येते अचण हे घटक म्हणजेि जनुक. माणसाच्या 
एका फचलत ऄडं्यात जी गुणसुते्र ऄसतात त्यात दोन दशलक्ष जनुके ऄसाचवत ऄसा ऄंदाज अहे.  
 

डी. एन. ए. रिना –शोध अचण बोध  
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डी. एन. ए. रेणूिी संकल्पना अता स्पष्ट झाली ऄसली तरी ह्या संकल्पनेिा शोध कसा लागला 
यािा आचतहास मनोरंजक अहे. तो थोडलयात ऄसा : एका शास्त्रज्ञाने लढाइत जखमी झालेल्या सैचनकाचं्या 
जखमामंधील पूं गोळा केला. पूवात मोठ्या अकाराच्या रक्तातील रॄेतपेशी ऄसतात. या शास्त्रज्ञाने पूवािे 
रासायचनक पृथःकरण केले तेव्हा कें द्रकातील पदाथग, काबोहायड्रटे प्रचथने झकवा मेद या नेहमीच्या 
पदाथापैकी कोणताि नव्हता. तर या पदाथात फॉस्फरसिे प्रमाण खूपि होते. त्याऄथी हा काहीतरी 
वगेळाि काबगनी (ऑरगचॅनक) पदाथग ऄसला पाचहजे ऄसे त्या शास्त्रज्ञाला वाटले. या पदाथाला त्याने 
न्यसू्ललआन ऄसे नाव चदले. पुढे या पदाथािे खरे स्वरूप लक्षात अल्यावर त्या पदाथाला अता ‘न्यसू्ललआक 
अम्ल’ ऄसे नाव प्राप्त झाले अहे.  
 

या पदाथाबद्दल ऄनेक शास्त्रज्ञाचं्या मनात कुतूहल चनमाण झाले व ऄनेकानंी त्या पदाथािा 
पध्दतशीर ऄभ्यास केला. या ऄभ्यासामुळे न्युस्ललआक अम्लात तीन ईपघटक ऄसल्यािे समजून अले. ते 
ऄसे –एक पाि काबगन शकग रा, फॉस्फोचरक अम्ल अचण नायरोजनयुक्त ऄल्क पदाथग झकवा क्षारक. पाि 
काबगन शकग रेिे नाव डी ऑलसीरायबोज. ही शकग रा सवगि न्यूस्ललआक अम्लामंध्ये सतत ऄसल्यामुळे चतच्या 
नावािी भर टाकून डी ऑलसीरायबोज न्यूस्ललआक ॲचसड झकवा डी. एन. ए. हे नाव ठरचवण्यात अले. 
शकग रेिे रेण ू हे नेहमीि फॉस्फोचरक अम्लाचं्या रेणलूा जोडलेले ऄसतात. त्यामुळे रेणूिंी एक प्रिंड 
साखळी तयार होते. यािा ऄथग डी. एन. ए. हा एक प्रकारिा बहुवाचरक (पॉचलमर) रेण ूऄसून त्यात त्याि 
त्याि घटकाचं्या जोडणीने साखळीिा महाकाय रेण ूतयार होतो.  
 

शकग रेच्या रेणलूा क्षारक रेण ूजोडलेला ऄसतो. क्षारक रेणू िार प्रकारिे अहेत. यातील ॲडेचनन 
अचण ग्वाचनन यानंा प्युचरन्स म्हणतात. तर थायचमन अचण सायटोचसन यानंा चपचरचमचडन्स म्हणतात. क्षारक 
रेणूंिे क्म बदलणारे ऄसतात. तेव्हा थोडलयात म्हणजे डी. एन. ए. रेणूच्या साखळीिी रिना वारंवार 
एकापुढे एक येणाऱ्या घटकािंी ऄसते. या घटकानंा न्युस्ललओटाइड म्हणतात. प्रत्येक न्युस्ललओटाइड 
मध्ये एक शकग रेिा रेण,ू एक फॉस्फाचरक अम्लािा रेण ू व एक क्षारक रेण ू ऄसे घटक ऄसतात. 
न्युस्ललओटाइड हे डी. एन. ए. िे एकक (युचनट) अहे. (अकृती : ३. २)  
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३. २ डी. एन. ए. रिना. (वॉटसन-चक्क कल्पना) 

 
डी. एन. ए. रेणिूी रिना चनचरृत होण्यापूवी १९४० साली डी. एन. ए. हे एक प्रचथन अहे ऄसा 

समज होता. परंतु १९४० नंतरच्या काळातील प्रयोगावंरून ही कल्पना िुकीिी अहे यािा ऄंदाज 
शास्त्रज्ञानंा हळूहळू येउ लागला. १९५० पासून डी. एन. ए. च्या भौचतक व रासायचनक बाधंणीच्या शोधास 
सुरूवात झाली. िारगाफ अचण त्यािे सहकारी यानंी डी. एन. ए. तील क्षारक घटकािें सापेक्ष प्रमाण काय 
ऄसाव ेयािा शोध घेण्यास सुरूवात केली. ऄनेक प्रकारिे प्राणी अचण वनस्पती यामंधील डी. एन. ए. िी 
पाहाणी केल्यावर ॲडेचनन अचण थायाचमन १:१ या प्रमाणात अढळून अले. त्यािप्रमाणे सायटोचसन अचण 
ग्वाचनन यािेंही प्रमाण १:१ अढळून अले. यािा ऄथग ॲडेचनन हे नेहमीि थायाचमनशी अचण ग्वाचनन हे 
नेहमीि सायटोचसनशी जोडलेले ऄसते. १९५३ मध्ये वॉटसन अचण चक्क यानंी यासंबधंािी चनचरृती केली. 
या दोघानंी डी. एन. ए. रेणूच्या रिनेिा संपूणग अराखडा शोधून काढला. याबद्दल त्यानंा १९६२ मध्ये नोबले 
पुरस्कार देण्यात अला.  
 

डी. एन. ए. रेणिूी रिना ऄचतशय सोपी अहे. हा रेण ूचशडीच्या अकारािा अहे. चशडीच्या दोन्ही 
बाजू शकग रा अचण फॉस्फोचरक अम्ल या रेणूंच्या ऄसतात तर मधल्या पायऱ्या दोन क्षारक रेणूंच्या (हैड्रोजन 
बंधाने जोडलेल्या) ऄसतात. चशडी मात्र सरळ नसते तर चतला पीळ पडलेला ऄसतो. त्यामुळेि पुष्ट्कळवळेा 
डी. एन. ए. रेणूच्या रिनेिी तुलना गोलाकार चजन्याशी केली जाते. चशडीिी बाजू शकग रा अचण 
फॉस्फोचरक अम्ल रेण ूएका मागोमाग एक सरळपणे जोडून तयार होते. चशडीतील पायरी एक प्युचरन अचण 
एक पायचरचमचडन ऄशा क्षारक रेणूंिी ऄसते. यातही एक महत्वािी गोष्ट म्हणजे ॲडेचनन हे नेहमीि 
थायाचमनला अचण ग्वाचनन हे नेहमीि सायटोचसनला जोडलेले ऄसते. यािा ऄथग ए. टी. जी. सी. ही 
जीवनाच्या भाषेिी मुळाक्षरे अहेत. या ऄक्षरािें शतशः क्म जमून डी. एन. ए. तील जनुके तयार होत 
ऄसतात. (ऄशी एक कल्पना अहे की, एक जनुक तयार होण्यासाठी ओळीने १,५०० क्षारक जोड्या 
लागतात) (अकृती : ३. ३)  
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…………. (प्रत्येक न्युस्ललओटाआडमध्ये एक ५ काबगनी शकग रा 

(डी ऑस्लसचरबोज) 
एक फॉस्फोचरक ॲचसडिा शषेभाग व एक क्षारक ऄसतो) 

३. ३ जनुक रिना 
 

जनुकािी संकल्पना तयार झाली. या संकल्पनेला प्रत्यक्ष रूप देण्यािा प्रयत्न १९६९ अचण १९७० 
मध्ये झाला. बेकचवथ या शास्त्रज्ञाने आरृेचरिीअ कोलाय या नावाच्या जीवाणूतील (बॅलटेचरयातील) लॅलटीन 
शकग रा तयार करणारे जनुक ऄलग केले तर जून १९७० मध्ये हरगोझवद खुराना यानंी प्रयोगशाळेत 
हायड्रोजन, काबगन, ऑस्लसजन अचण फॉस्फरस ही मूलभतू द्रव्ये ऄसेलल्या संयुगापंासून एक कृचत्रम 
जनुक प्रथमि तयार केला. या जनुकात क्षारक घटकाच्या ७७ जोड्या होत्या. जनुकािी त्याच्या कायाच्या 
संदभात व्याख्या करता येते ती ऄशी. ‘डी. एन. ए. रेणूच्या साखळीतील जो भाग एका प्रचथनाच्या 
पॉचलपेपटाइड साखळतील ऄचमनो अम्लािंा क्म ठरचवतो त्याला जनुक ऄसे म्हणतात. ’ 

 
जनुक ह्या अनुवचंशक एककािे भौचतक अचण रासायचनक रिनात्मक वणगन करून त्यािी 

संकल्पना तयार झाल्यावर अता अनुवशंशास्त्रािे चसध्दान्त वा चनयम यािंी ििा करण्यास हरकत नाह 
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प्रकरण चौथे आनुविंिास्त्राचे शसध्दान्त 
 

अनुवशंशास्त्रािा चसध्दान्तािें कूळ शोधत गेल्यास अपण गे्रगॉर मेन्डेल या मूळ पुरुषापयंत येतो. 
मेन्डेल हा डार्ववनिा समकालीन परंतु त्यािंा एकमेकाशी यस्त्कंचितही संबधं अला नव्हता. मेन्डेल बु्रन 
(सध्यािा झेकोस्लोव्हाचकया) या छोया गावातील सेंट थॉमस ििगमध्ये धमोपदेशक म्हणून काम करीत 
ऄसे. त्या ििगच्या अवारात मेन्डेलने वाटाण्याच्या वलेाचं्या चनपजीिे (ब्रीडींग) प्रयोग केले. १८६६ बु्रन 
सोसायटी ऑफ नॅिरल चहस्टरीच्या चनयतकाचलकात मेन्डेलने अपल्या प्रयोगािंी माचहती अचण चनष्ट्कषग 
प्रचसद्धकेले. त्यािे कायग त्याच्या काळाच्या फार पुढे ऄसल्यामुळे, त्यािी दखलि घेतली गेली नाही. 
मेन्डेलने अपल्या शोध चनबधंात जीवशास्त्राबरोबर सासं्ख्यकी (स्टॅचटस्स्टलस) शास्त्रािी जोड चदली होती. ती 
बहुधा फारशी कोणास समजली नाही अचण त्यामुळे त्यािे संशोधन दुलग चक्षत राचहले ऄसाव ेऄसा एक तकग  
अहे. (अकृती ४. १)  
 

 
 

१९०० मध्ये, म्हणजे मेन्डेलच्या मृत्य-ूनंतर १६ वषांनी अचण त्याच्या संशोधनानंतर ३४ वषांनी, 
त्याच्या कायािा पुनशोध तीन शास्त्रज्ञानंी स्वतंत्रपणे लावला हे तीन वनस्पती शास्त्रज्ञ म्हणजे हॉलंड मधील 
डी फ्रीज, जमगनीतील कालग  कॉरेन्स, अचण स्व्हएन्ना मधील शरेमाकग  हे होत. या चतघानंीही मेन्डेलच्या 
प्रयोगािंी पुनरावृिी करून मेन्डेलिे चनष्ट्कषग सत्य ऄसल्यािे शास्त्रीय जगतात प्रथमि दाखवनू चदले. 
यावरून अनुवशं शास्त्रािी सुरुवात १९०० साली झाली ऄसे मानण्यािी पध्दत अहे. मेन्डेलने माडंलेली 
तत्व ेआतकी ऄिकू होती की त्यानंा मेन्डेलिे चसध्दान्त झकवा चनयम म्हणणेि संयुचक्तक ठरेल.  
 
मेन्डेलचा शवलग्नतेचा शनयम  
 

मेन्डेलने अपल्या ििगच्या अवारात वाटाण्याच्या वलेावंर प्रयोग केले. मेन्डेलने वाटाण्याच्या दोन 
वलेामंध्ये ठळकपणे चदसून येणारे चवरूद्धप्रकारिे गुण ऄसलेले वले चनवडले. हे वले चनवडल्यावर 
त्याचं्यातील गुणधमग सातत्याने तेि येतात हे पाहाण्यासाठी त्या वलेािंी दोन वष ेचनपज केली. दोन वषांच्या 
चनपजीनंतर त्याला परस्पर चवरोधी ऄसणाऱ्या गुणधमांच्या सात जोड्या चमळाल्या. हे गुणधमग म्हणजे 
वलेािंी ईंिी, फुलाचं्या चनर्वमतीच्या जागा, चबयािंा अकार व रंग, अचण शेंगािी जडण घडण ऄशा प्रकारिे 
होते. त्यािंी वगगवारी पुढील प्रमाणे  



 
 अनुक्रमणिका 

 

 
१. पक्व चबयािंा अकार – गोल 

चवरूद्धसुरकुतलेला.  
२. वाटाण्यािंा रंग – चपवळा 

चवरूद्धचहरवा .  
३. चबयािें कवि (बाह्यिोल)- राखी 

चवरूद्धपाढंरे  
४. शेंगेिा अकार- सरळ 

(फुगलेला) चवरूद्धमाळेसारखा 
(प्रत्येक बी पाशी अकंुचित)  

५. ऄपक्व शेंगेिा रंग – चहरवा 
चवरूद्धचपवळा.  

६. फुलािंी जागा (स्थळ)- ऄक्षीय 
(मुख्य खोडाच्या अधाराने) 
चवरूद्धऄग्र शाखीय (खोडाच्या 
टोकावर, फुले येणे)  

७. खोडािी लाबंी (ईंिी)- ईंि (१. 
८ ते २. १ मीटर) चवरूद्धबटुका 
(०. २३-०. ३ मीटर)  

 

 
वरील गुणधमग ऄसलेल्या चनरचनराळ्या वलेािें संकरीकरण करून संकर प्रजेत येणाऱ्या गुणधमांिे 

वगीकरण करण्यात अले. चनसगगतः वाटाण्याच्या फुलामध्ये स्वपरागणन होत ऄसते. परंतु मेन्डेलने संकर 
करण्यासाठी दोन जातींमध्ये कृचत्रम पर परागणन केले. म्हणजे ऄसे की, एका जातीिे पराग कण गोळा 
करून ते दुसऱ्या जातीच्या जायागंावर टाकावयािे. तत्पूवी दुसऱ्या जातीमधील परागकण काढून 
टाकावयािे. यामुळे फक्त चवचशष्ट जातींिाि व त्या ऄनुषंगाने चवचशष्ट गुणािंा संकर तयार करता येतो.  
 

मेन्डेलने केलेल्या प्रयोगािे प्राचतचनधीक स्वरूप सोबतच्या अकृतीत (४. २) दाखचवले अहे. 
शुद्धवशं (प्युऄर ब्रीड म्हणजे ज्याच्या ऄनेक चपढ्यात तोि गुणधमग सातत्याने चदसून येतो) ऄसलेल्या ईंि 
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वलेािा (१. ८ मीटर ईंि) दुसऱ्या शुद्धवशं बुटलया (०. ३ मीटर ईंि) वलेाशी कृचत्रम परागणामाफग त संकर 
घडवनू अणला. परागणानामुळे ज्या चबया चमळाल्या त्या रूजून वर अल्यावर पाचहली संतान चपढी (फस्टग 
चफचलऄल जनरेशन) तयार झाली. या चपढीतील सवग वले ईंि होते. त्यािप्रमाणे आतर गुणधमांसाठी जे 
संकर केले त्याचं्या पचहल्या संतान चपढीत दोन चवरूद्धगुणापंैकी एकि गुण चदसून अला. ईदा. गोल अचण 
सुरकुतलेल्या चबयाचं्या संकरात पचहल्या संतान चपढीत गोल चबया होत्या; वाटाण्याच्या चहरवा व चपवळा 
रंगाच्या संकरात चपवळे वाटाणे होते; यावरून ऄगोदर चनदेचशत केलेल्या गुणधमांच्या सात जोड्यामंध्ये 
एकि गुणधमग पचहल्या संतान चपढीत चदसून अला. मेन्डेलिी कल्पना ऄशी होती की, पचहल्या संतान 
चपढीत चमरॅ गुणधमग चदसून येतील. पंरतु तसे झाले नाही. यावरून मेन्डेलने ऄसा चनष्ट्कषग काढला की, दोन 
चवरूद्धप्रकारच्या गुणधमांत संकर केल्यास त्यापैकी एक प्रभावी (डॉचमनन्ट) ऄसतो अचण दुसऱ्या ऄप्रभावी 
(रेसेचसव्ह) ऄसतो. त्यानंतर मेन्डेलने पचहल्या संतान चपढीत स्वपरागणन करून दुसरी संतान चपढी तयार 
केली. या दुसऱ्या चपढीतील ७५ टके्क वले ईंि अचण २५ टके्क वले बुटके होते. हेि प्रमाण आतर गुणधांच्या 
जोड्यामंध्येही चदसून अले. दुसऱ्या संतान चपढीत चवरूद्धप्रकारिे गुणधमग ऄलग होताना चदसतात. यावरून 
युग्मकामंधून जोडीतील फक्त एकि गुणधमग पुढच्या चपढीत संक्मीत होतात. युग्मकामंध्ये गुणधमांिे चवचशष्ट 
घटक ऄसतात. (यालाि अपण अता जनुक म्हणतो).  

 
पचहल्या संतान चपढीत दोन चवरूद्धप्रकारच्या गुणधमांिे जनुक येत ऄसले तरी ते जनुक एकाि 

गुणसूत्रावर नसतात. ते दोन ऄलग गुणसूत्रावंर ऄसतात. त्यामुळे दुसऱ्या संतान चपढीत गुणािें 
प्रकटीकरण ऄलगपणे स्पष्ट चदसून येते. या प्रकाराला मेन्डेलने चवलग्नतेिा चनयम (लॉ ऑफ चसग्रीगेशन) 
ऄसे म्हटले. हे चवलग्नीकरण कसे होते ते सोबतच्या अकृतीत दशगचवले अहे. (अ. ४. ३) या अकृतीिे 
चवश्लेषण ऄसे-  
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मेन्डेलिा पचहला चवलग्तेिा चनयम दशगचवणाऱ्या या अकृतीत ईंिी चवरूद्धबुटकेपणा ही 
चवरूद्धगुणधमांिी जोडी ईदाहरणादाखल घेतली अहे. ईंिपणा व बुटकेपणािे गुण प्रकट करणाऱ्या 
जनुकानंा क अचण ख ऄशी नाव ेचदली अहेत. (आंग्रजीत कॅचपटल व लहान ऄक्षरानंी हे दशगचवले जाते. तशी 
सोय देवनागरीत नाही म्हणून क अचण ख ही स्वतंत्र ऄक्षरे घेतली अहेत.) क अचण ख पैकी क हा प्रभावी 
जनुक अहे तर ख हा ऄप्रभावी अहे. शुध्दवशंीय (प्युऄर बे्रड) ईंि वलेाला समयुग्मनजी (होमोझायगस) 
ऄसे म्हणतात. (म्हणजेि तो क, क अहे) पचहल्या संतान चपढीतील दशगचवलेल्या वलेात ईंिी अचण 
बुटकेपणा या दोन्ही गुणधमांिे जनुक अहेत म्हणून त्या वलेाला चवषम यग्मनजी (हेटरोझायगस) ऄसे 
म्हणतात (झकवा क ख).  
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अकृतीत जनक म्हणून दोन वले दाखचवले अहेत. त्यापकैी एक समयुग्मनजी ईंि व दुसऱ्या 
समयुग्मनजी बुटका अहे. या वलेामंध्ये संकर केल्यावर जी पचहली संतान चपढी तयार होते चतच्यात दोन्ही 
गुणधमांिी जनुके ऄसल्यामुळे या वलेाला चवषम युग्मनजी म्हटले अहे. या वलेात दोन प्रकारिी पु ंयुग्मके 
अचण दोन प्रकारिी स्त्री युग्मके चनमाण होतात. पु ंव स्त्री युग्मके एकत्र येईन िार प्रकारिी फचलत ऄंडी 
तयार होउ शकतात. क युग्मक दुसऱ्या क युग्मकाशी मीलन पावले; क युग्मक ख युग्मकाशी मीलन 
पावले. ख युग्मक क युग्मकाशी मीलन पावले अचण ख युग्मक ख युग्मकाशी मीलन पावले. यािा ऄथग िार 
प्रकारिे वले तयार होतील कक, कख. खक,खख. परंतु क जनुक ख जनुकावर प्रभतु्व दशगचवत 
ऄसल्यामुळे ज्या ज्या फचलत ऄंड्यात क जनुक ऄसेल त्यापासून ईंि वले तयार होइल. त्यामुळे दुसऱ्या 
संतान चपढीतील िार वलेापंैकी तीन ईंि अहेत; िौथ्या फचलत ऄंडयात ख अचण ख ऄशी दोन प्रभावी 
जनुके ऄसल्यामुळे यापासून बुटका वले तयार होइल. अकृतीत चित्राचं्या साहाय्याने हे दाखचवण्यािा 
प्रयत्न केला अहे. परंतु नुसत्या ऄक्षराचं्या संकेत चिन्हानंी हा प्रकार पुढील प्रमाणे दाखचवता येइल.  
 

 
क्माकं १ ते ३ िौकोनातील फचलत ऄंड्यापंासून ईंि वले 
क्माकं ४ िौकानातील फचलत ऄंड्यापासून बुटका वले 

 
यावरून दुसऱ्या संतान चपढीत प्रभावी अचण ऄप्रभावी जनुकािें प्रमाण ३:१ ऄसते. यालाि एक 

संकर गुणोिर (मोनोहायचब्रडरेचशओ) ऄसे म्हणतात.  
 

या अकृत्यावंरून युग्मकामध्ये फक्त एकि प्रकारिा जनुक ऄसतो अचण त्यामुळे दुसऱ्या संतान 
चपढीत प्रभावी अचण ऄप्रभावी जनुकािें वहन स्वतंत्रपणे केले जाते. यािाि ऄथग युग्मके एकाि गुणासाठीि 
शुद्धऄसतात (प्युचरटी ऑफ गमॅीट्स) झकवा जनुकािें म्हणजेि गुणािें चवलग्नीकरण (चसचग्रशन) होत 
ऄसते. मेन्डेलिा हा पचहला चनयम चसद्धहोतो.  
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मेन्डेलचा दुसरा शनयम- स्वतंत्र शवल्हेवारी (इशंडपेंडन्ट ॲसॉरटमन्ट)  
 

मेन्डेलिा दुसरा चनयम चसद्धकरण्यासाठी दोन परस्पर चवरोधी गुणािंा संि घ्यावा लागेल. याला 
स्व्दसंकर गुणोिर (डायहायचब्रड रेचशओ) ऄसे म्हणतात.  

 
वाटाण्याच्या एकाि जातीिे दोन वले अहेत. एका वलेाला सुरकुतलेल्या व चहरव्या रंगाच्या चबया 

येतात. दुसऱ्या वलेाला गोल व चपवळ्या रंगाच्या चबया येतात. या दोन प्रकारच्या वलेामंधील फुलामंध्ये 
परस्पर परागणन करून त्याचं्या युग्मकािें मीलन घडवनू अणले. तेव्हा पचहल्या सतंान चपढीतील वलेात 
गोल अचण चपवळ्या रंगाच्या चबया चमळाल्या यािा ऄथग गोल अकार अचण चपवळा रंग चनमाण करणारे 
जनुक प्रभावी; तर चहरवा रंग अचण सुरकुतलेला अकार चनमाण करणारे जनुक ऄप्रभावी अहेत. पचहल्या 
संतान चपढीतील फुलामंध्ये स्वपरागण होउ चदले अचण त्यामुळे जी दुसरी संतान चपढी तयार झाली 
चतच्यात िार प्रकारिे वले चदसून अले. त्यापकैी दोन वले मूळ जनकवलेाप्रमाणे होते तर दोन या गुणाचं्या 
चमरॅणािें होते. दुसऱ्या संतान चपढीतील िार प्रकारच्या वलेािें प्रमाण ९:३:३:१ ऄसे होते. हा चनष्ट्कषग कसा 
अला यािे ईिर पुढील अकृतीत चदले अहे.  
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पचहल्या चपढीत गोल अकाराच्या व चपवळ्या रंगाच्या चबया पचहल्या संकर (संतान) चपढीत 
स्वपरागणन केले ऄसता िार प्रकारिी युग्मके चमळतात.  
 

 
 

ऄशी िार प्रकारिी स्त्री युग्मके व िार प्रकारिी पू ं युग्मके एकत्र येउन १६ वले चनमाण होतात. 
त्यािें वगीकरण पुढीलप्रमाणे –  
 

 
गोल चपवळा गोल चहरवा सुरकतलेला चपवळा सुरकुतलेला गोल चपवळा 

जाड वतुगळ प्रभावी जनुक दशगचवतो 
ऄ=गोलाकार. ब= चपवळरंग. क= सुरकुतलेला अकार. ख=चहरवा रंग 
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या तलत्यावरून िार प्रकारिे वले झाले ते पाहू अचण त्यािें गुणोिर कसे येते ते पाहू.  
 

 
 

यावरून एका प्रकारच्या जनुकािी जोडी दुसऱ्या प्रकारच्या जनुक जोडीपासून स्वतंत्र चवल्हेवारीत 
होते अचण हाि मेन्डेलिा दुसरा चनयम.  

 
मेन्डेलिे चनयम पाहात ऄसताना अपल्या ऄसे लक्षात येते की, पचहल्या संतान चपढीत प्रभावी 

जनुकामुंळे एकि गुण चदसतो. दुसऱ्या संतान चपढीत दोन परस्पर चवरोधी गुणािंी वाटणी ३:१ या 
गुणोिराप्रमाणे ऄसते. दुसऱ्या संतान चपढीत जे तीन ईंि वले होते त्यातही वाटणी होती म्हणजे त्यातील 
१:२ हे गुणोिर ऄसे होते की, तीन पैकी एकि शुद्धईंि वले व दुसरे दोन संकर ईंि वले होते. शुद्धईंि 
यािा ऄथग त्या वलेाला दोन्ही जनुकाकंडून ईंिीिा जनुक चमळालेला होता. तर जे संकर ईंि वले होते 
त्यानंा एक ईंिीिा जनुक व दुसरा बुटकेपणािा जनुक चमळालेला होता; तरी सुध्दा ईंिीिा जनुक प्रभावी 
ऄसल्यामुळे हे दोन्ही संकर वले ईंि झाले. सहाचजकि या वलेािंी प्रत वगेळ्या प्रकारिी अहे अचण ती 
चनदेचशत करण्यासाठी दोन ताचंत्रक शब्द वापरले जातात. दुसऱ्या संतान चपढीतील जे तीन वले ईंि होते ते 
बाहेरून सारखेि चदसत ऄसल्यामुळे त्यानंा दृश्यप्ररूप (चफनोटाइप) ऄसे म्हणतात. त्यािबरोबर हे तीनही 
वले सारख्याि ईंिीिे व चदसावयास सारखे ऄसले तरी त्यािंी जनुक घडण (जेनेचटक कॉस्न्स्टयूशन) 
सारखी नाही. तेव्हा संतान चपढीतील या वलेािें जनुक प्ररूप (जीनोटाइप) चभन्न प्रकारिे अहे.  

 
अनुवचंशकतेच्या यंत्रणेत भाग घेणाऱ्या गुणसूत्रासंंबधंीिे अणखी काही घटक बघणे अवश्यक 

अहे. या घटकानंा सहलग्नता (झलकेज) अचण जनुक चवचनमय (क्ॉझसग ओव्हर) ऄसे म्हणतात.  
 

सहलग्नता आशण जनुक शवशनमय  
 

मेन्डेलच्या स्वतंत्र चवल्हेवारी तत्वाप्रमाणे एखाद्या गुणधमाच्या जनुकािंी जोडी दोन वगेवगेळ्या 
गुणसूत्रावंरून संक्चमत होत ऄसते. परंतु चवरूद्धगुणधमाच्या जनुक जोड्याचं्या संख्येपेक्षा गुणसूत्रािंी 
संख्या बरीि कमी ऄसते. यािा सरळ ऄथग ऄसा अहे की, एकाि गुणसूत्रावर ऄनेक जनुक ऄसतात. 
एकाि गुणसूत्रावर जे जनुकग्रचथत ऄसतात त्याला सहलग्नता (झलकेज) ऄसे म्हणतात. ऄसे सहलस्ग्नत 
जनुक अनुवचंशक संक्मणात एकत्र राहतात अचण त्यािमुळे सहलग्नता या प्रकाराला चवलग्नता अचण 
स्वतंत्र चवल्हेवारी याचं्या बरोबरीने चतसरे तत्व म्हणण्याआतके महत्व अहे.  

 
टी. एि. मॉगगन अचण त्यािें चवद्याथी यानंी फळमाशी झकवा डॅ्रासोचफला-मेलॅनोगसॅ्टर वर प्रयोग 

करून सहलग्नतेिे तत्व चनचरृतपणे चसद्धकेले या माशीत फक्त िार गुणसूते्र अहेत. गुणसूत्रावंरील चवचवध 
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प्रकारच्या ऄसंख्य जनुकािंी ईपस्स्थती मॉगगन यानंी चसद्धकेली. माशीिे सवग जनुक िार सहलग्न गटात 
म्हणजेि िार गुणसूत्रात वगीकृत करता येतात. (अकृती ४. ५) 

 

 
युग्मके 

ऄधगसूत्रीभाजनािे वळेी ितुष्ट्काच्या ऄवस्थेत गुणसूत्रावंर होणारे जनुक चवचनमय 
४. ५ जनुक चवचनमय 

 
मॉगगन यािें संशोधन आतके पचरपूणग होते की, त्यानंी फळमाशीच्या िारही गुणसूत्रावंरील चवचवध 

जनुकाचं्या स्थानािंा ऄिूक शोध लावनू या गुणसूत्रािंा एक नकाशाि तयार केला. हे संशोधन करीत 
ऄसताना समजात गुणसूत्रामंध्ये जनुकािंी ऄदलाबदल होते ऄसेही चदसून अले. या ऄदलाबदलीला 
जनुक चवचनमय (क्ॉझसग ओव्हर) ऄसे म्हणतात. जनुक चवचनमय ऄधगसूत्रणाच्यावळेी ितुष्ट्कामध्ये (टेड्रॉड) 
होत ऄसतो. या ितुष्ट्कापकैी फक्त दोन ऄधगगुणसूते्र गंुतलेली ऄसतात. ही ऄधगगुणसूते्र एकमेकाला पीळ 
घालतात अचण ती जेव्हा एकमेकापासून ऄलग होतात. तेव्हा प्रत्येक ऄधगगुणसूत्रात दुसऱ्या ऄधगगुणसूत्रािा 
भाग ऄसतो यालाि जनुक चवचनमय ऄसे म्हणतात.  

 
जनुक चवचनमयामुळे सहलस्ग्नत जनुकािंी नवी वाटणी झकवा चमरॅण तयार होते. यास पुनःसंयोजन 

(चरकॉस्म्बनेशन) ऄसे म्हणतात. पुनःसयंोजनामुळे अनुवचंशकतेच्या दृष्टीने चवचवध प्रकारिे युग्मक तयार 
होतात. त्यामुळेि नव्या चपढ्यामंध्ये नव्या नव्या गुणािें दशगन घडून येते.  
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प्रकरण पाचव ेमुलगा की मुलगी 
 

घरात नव ेबाळ येण्यािी िाहूल लागली की, ते बालक मुलगा ऄसेल की, मुलगी याबद्दलिे तकग  
सुरू होतात. अजपयंत हे तकग  खरे की खोटे हे समजण्यासाठी त्या बालकािा जन्म होइपयंत थाबंाव े
लागत ऄसे. अता या संबंधीिी चनचरृत कसोटी करता येउन खूप अधी भावी बालकािे झलग कळू शकते. 
याबद्दलिे चवविेन नंतर येइलि.  
 

सवगसाधारणपणे घराघरात होणारे तकग  शास्त्रशुद्धनसतात. कारण हे तकग  गैरसमजुती, ऄंधरॅध्दा 
यावर अधारलेले ऄसतात. ते कसे हे काही ईदाहरणानंी दाखचवता येइल.  

 
मातेच्या शरीरात दोन ऄंडाशय ऄसतात. एक ईजवीकडे अचण एक डावीकडे. काहीिी समजूत 

ऄशी ऄसते की, ईजव्या ऄंडाशयातील झडबापासून मुलगा होतो अचण डाव्या ऄंडाशयातील झडबापासून 
मुलगी होते. वास्तचवक दोन्ही ऄंडाशयातून चनमाण होणारी झडब ेसारखीि ऄसतात. त्यामुळे ऄसा फरक 
त्यात नाही. चशवाय झडबावर गभािे झलग ऄवलंबून ऄसति नाही. (ते कसे ते ओघाने पुढे येइलि) तेव्हा 
दोन प्रकारिी झडब े ऄसतात ही समजूत बरोबर नाही. ऄसाि समज पुरुषाचं्या वृषणाबंद्दल अहे. तोचह 
ऄथाति िूक अहे.  

 
माताचपतराचं्या वयावर गभािे झलग ऄवलंबून ऄसते ऄसा अणखी एक समज अहे. परंतु वयामुळे 

जननबीजाचं्या रिनेत झकवा चनर्वमतीत कोणताही फरक पडत नाही. त्यामुळे या समजालाही अधार नाही. 
अणखी एक (जरा चवशषे लोकचप्रय) समज ऄसा की, मातेला लागणाऱ्या डोहाळ्यावंरून चतला मुलगा 
होणार की, मुलगी हे सागंता येते. शरीर शास्त्राच्या दृष्टीने डोहाळे अचण गभािे झलग यािंा थेट झकवा 
ऄन्योन्य संबधं नाही. मातेला लागणारे डोहाळे पूणगपणे चतच्या शरीर प्रकृतीवर ऄवलंबून ऄसतात. त्यामुळे 
डोहाळ्यावंरून बालकािे झलग ठरते हा समज िुकीिा अहे.  

 
नव्याने येणाऱ्या बालकाच्या माताचपतरािें कौटंुचबक आचतहास पाहून पुष्ट्कळवळेा तकग  लढचवले 

जातात. केवळ सासं्ख्यकी (स्टॅचटस्स्टकल) अधारावर तकग  बाधंणे योग्य नसते. घराण्यात मुलगेि होणे 
झकवा मुलीि होणे याला कोणत्याही प्रकारिा शास्त्रीय अधार नाही. तेव्हा ऄसे हे प्रिचलत ऄसलेले समज 
बरोबर नाहीत हे ध्यानात घ्या. मग झलग चनचरृती होते तरी कशी ? 

 
मानवी गभािी झलग चनचरृती कशी होते हे समजण्यासाठी एक खुलासा करणे जरूर अहे. 

माणसाच्या पेशीकें द्रकात एकूण ४६ गुणसूते्र ऄसतात, हे अपणास माचहत अहे. त्यापकैी २३ चपत्यािी अचण 
२३ मातेिी गुणसूते्र ऄसतात झकवा दुसऱ्या शब्दात सागंावयािे झाल्यास माणसामध्ये गुणसूत्राचं्या २३ 
जोड्या ऄसतात. यापैकी २३ व्या जोडीला झलग गुणसूते्र (सेलस क्ोमोसोम्स) ऄसे म्हणतात अचण 
ईरलेल्या २२ जोड्याना ंऄझलगसूते्र (ऑटोसोम्स) ऄसे म्हणतात. या नावावंरून गभाच्या झलग चनचरृतीसाठी 
२३ वी झलग गुणसूत्रािंी जोडी महत्वािी ठरते हे लक्षात येइल. स्त्रीमध्ये ही २३ वी जोडी ‘एलस’ या नावाने 
ओळखली जाते. या जोडीतील दोन्ही गुणसूते्र सारखीि ऄसतात. म्हणजेि स्त्रीमध्ये दोन ‘ एलस ’ गुणसूते्र 
ऄसतात. पुरुषामंध्ये तेचवसावी जोडी चवजोड गुणसूत्रािंी ऄसते. म्हणजे त्यात एक ‘ एलस ’ झलगसूत्र ऄसते 
अचण दुसरे लहान ‘ वाय ’ झलगसूत्र ऄसते. यािाि ऄथग ऄसा की, पुरुषामंध्ये तेचवसावी झलगसूत्रािंी जोडी 
‘एलस’ अचण ‘वाय’ या गुणसूत्रािंी ऄसते.  
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अता अणखी एक प्रचक्या ध्यानात घेणे जरूर अहे. जनन गं्रथीमध्ये जेव्हा युग्मक झकवा जनन 
पेशी चनमाण होतात त्यावळेी ऄधगसूत्री भाजन होत ऄसते. हे अपण झडब जनन अचण शुक्ाण ुजननािेवळेी 
जाणनू घेतले अहे. त्यामुळे काय होते ते पहा.  
 

ऄंडाशयात ज्यावळेी झडब तयार होते त्यावळेी झडबामध्ये एकि ‘एलस’ झलगसूत्र ऄसते, कारण 
ऄधगसूत्री भाजन झाल्यामुळे दोन ‘एलस’ झलगसूत्रातील एकि झलगसूत्र झडबात येते. तेव्हा प्रत्येक झडबात 
एक ‘एलस’ गुणसूत्र ऄसते. शुक्ाण ुजननािेवळेी काय होते? ज्या वृषणातील मातृपेशीपासून शुक्ाण ूतयार 
होतात त्या पेशीत ‘एलस’ अचण ‘वाय’ ऄशी झलगसूत्रािंी जोडी ऄसते. ऄधगसूत्री भाजनािेवळेी चनम्या 
शुक्ाणुंमध्ये ‘एलस’ अचण ईरलेल्या चनम्या शुक्ाणुमध्ये ‘वाय’ झलगसूते्र ऄसते. यािा ऄथग एकूण शुक्ाणुंपकैी 
ऄधे ‘एलस’ झलगसूत्रधारी व ईरलेले ऄधे ‘वाय’ झलगसूत्रधारी ऄसतात. अता झलग चनचरृती कशी होते हे 
ध्यानात येइल.  
 

स्त्रीमध्ये झडबपेशी अहे. चतच्यात ‘एलस’ झलगसूत्र अहे. समागमािेवळेी पुरुषािें जे वीयग स्त्री योनीत 
पडते त्यात एकावळेी साडेतीन कोटी शुक्ाणू ऄसतात. यापैकी चनम्या शुक्ाणुंमध्ये ‘एलस’ व ईरलेल्या 
चनम्या शुक्ाणुंमध्ये ‘वाय’ झलगसूत्र ऄसते. अता यापैकी कोणता शुक्ाण ुझडबाशी मीलन पावतो यावर गभािे 
झलग ऄवलंबून राहील. ‘एलस’ झलगसूत्रधारी शुक्ाणुशी मीलन झाल्यास मुलगी होइल. कारण फचलत 
झडबात दोन ‘एलस’ झलगसूते्र एकत्र येतील. जर ‘वाय’ झलगसूत्रधारी शुक्ाणुिे झडबाशी मीलन झाले तर 
मुलगा होइल. कारण फचलत झडबात ‘एलस’ अचण ‘वाय’ ही दोन झलगसूते्र अहेत. तेव्हा झडब 
फलनािेवळेीि गभािे झलग चनचरृत केले जाते.  
 

यावरून ऄगोदर साचंगतलेले समज कसे िुकीिे अहेत हे तुमच्या ध्यानात येइल. त्याचशवाय 
अणखी एक महत्वािी बाब तुमच्यासमोर माडंणे जरूर अहे. ‘तुम्हाला हटकून मुलगा होइल’ ऄसे छाती 
यावरून ऄगोदर साचंगतलेले समज कसे िुकीिे अहेत हे तुमच्या ध्यानात येइल. त्याचशवाय अणखी एक 
महत्वािी बाब तुमच्यासमोर माडंणे जरूर अहे. ‘तुम्हाला हटकून मुलगा होइल’ ऄसे छातीठोकपणे सागंून 
ईपिार करणारे ऄनेक लोक अहेत. जाचहराती करून ते अपल्याला फसचवतात. गभगधारणा झाल्यावर 
कोणताही आलाज करून झलग बदल करता येत नाही. फसचवणारे लोक तुम्हाला फक्त त्याचं्या तथाकचथत 
यशस्वी प्रयोगािी यादी देतात. अता गभगधारणा झाल्यावर मुलगा झकवा मुलगी होणार हे ऄपचरहायग ऄसते. 
परंतु हे लोक फक्त मुलगे झाल्यािी नोंद ठेवतात अचण तुम्हाला फसचवतात. मुलींिी नोंद ते ठेवीति 
नाहीत. त्यािप्रमाणे हे लोक वीयातील ‘वाय’ झलगसूत्रधारी शुक्ाणुंिी संख्या औषधोपिाराने वाढचवतो ऄसे 
खुशाल सागंतात. कोणत्याही औषधाने संख्या वाढत नसते. तेव्हा ऄशा लोकापंासून सावध राहाव े ऄसा 
आशारा द्यावासा वाटतो. 
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कलगसूत्रांची अशनयशमतता  
 

झडब अचण शुक्ाणु यािंी चनर्वमती योग्य चरतीने होत अहे तोपयगत झलग चनचरृती ही सरळ ऄसते. 
परंतु चनसगात सवगि घटना यंत्रासारख्या होत नाहीत अचण त्यामुळेि ‘एलस’ अचण ‘वाय’ झलगसूत्राचं्या 
चवभाजनािेवळेी घोटाळे होउ शकतात. त्यािी काही ईदाहरणे पाहू या. 
 

झडब चनर्वमतीिेवळेी मातृपेशीत जे ऄधगसूत्रीभाजन होते त्यावळेी क्वचित प्रसंगी एलस गुणसूत्रािंी 
जोडी ऄलग होत नाही. ऄशावळेी एलस गुणसूत्र नसलेले झडब (एलस ओ ; XO) अचण दोन एलस झलगसूत्र 
ऄसलेले झडब ऄशा दोन प्रकारिी झडब े चनमाण होतात. ऄशा ऄसमान झडबाशंी शुक्ाणुंिे मीलन झाल्यास 
(अकृती पहा) गभामध्ये , XO,YO,X X X अचण X Y ऄसे झलगसूत्रािें चवतरण होते. मग ऄशा प्रकारच्या 
गभािी पचरणती मुलगा झकवा मुलगी ह्यामध्ये कशी होते ती पुढीलप्रमाणे -(अकृती ५. २)  
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१. ‘एलस’ झलगसूत्र नसलेल्या झडबाशी एलस झलगसूत्रधारी शुक्ाणुशी मीलन झाल्यास गभात एकि 
‘एलस’ झलगसूत्र ऄसेल (XO) ऄसा गभग ऄथाति मुलीला जन्म देतो. यालाि टनगरिे संलक्षण (चसन्ड्रोम) 
ऄसे म्हणतात.  
 

२. ‘एलस’ गुणसूते्र नसलेल्या झडबाशी ‘वाय’ गुणसूत्रधारी शुक्ाणुिा संयोग झाल्यास YO ऄशी 
ऄवस्था येते. हा गभग वाढत नाही व टाकून चदला जातो.  
 

३. दोन ‘एलस’ गुणसूते्र ऄसलेल्या झडबाशी ‘एलस’ गुणसूत्रधारी शुक्ाणुिे मीलन झाल्यास गभात 
तीन ‘एलस’ (XXX) झलगसूते्र येतात.  
 

४. दोन ‘एलस’ गुणसूते्र ऄसलेल्या झडबाशी ‘वाय’ गुणसूत्रधारी शुक्ाणुिे मीलन झाल्यास गभात 
(XXY) ऄशी स्स्थती येते. याला ललेनफेल्टरिे संलक्षण म्हणतात.  
 

या िार प्रकारच्या गभांसंबधंी ऄचधक माचहती घेणे जरूर अहे.  
 

५. XO झकवा एकाि ‘एलस’ झलगसूत्र ऄसणाऱ्या गभािी वाढ मुलीति होते. कारण ‘वाय’ 
झलगसूत्रि नसते. ऄशा प्रकारच्या चस्त्रयामंध्ये शोध १९३८ मध्ये डॉ. हेन्री टनगर यानंी लावला अचण 
तेव्हापासून ऄशा चस्त्रयामंध्ये ‘टनगरिे संलक्षण’ ऄसते ऄसे म्हटले जाउ लागले. या चस्त्रयामंध्ये बहुधा 
ऄंडाशय नसतो अचण ऄसलाि तर तो फारि ऄचवकचसत ऄसतो. त्याचं्या स्तनगं्रधी वाढत नाहीत, त्यानंा 
माचसक ऊतुस्त्राव येत नाही. ऄशा चस्त्रया म्हणजे झलग बदलले पुरुष झकवा तृतीय पंथी (चहजडे) व्यक्ती 
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नव्हेत. कारण त्याचं्यात नर जननेंचद्रये कधीि चनमाण होत नाहीत. या चस्त्रयानंा फार तर ऄपूणग वाढीच्या 
चस्त्रया ऄसे म्हणता येइल. XO रिनेच्या चस्त्रयािें एकूण लोकसंख्येत ऄचतशय ऄल्प (३,५०० चस्त्रयात एक) 
ऄसते. त्यातही या रिनेिे गभग पूणग वाढीिे होत नाहीत अचण त्यामुळेही प्रमाण कमी ऄसते.  
 

 
५. ३ गभामध्ये झलगसूते्र कोणतीही ऄसली तरी केवळ एका जनुकाच्या ईपस्स्थतीमुळे गभग मुलगा झकवा 

मुलगी ठरत ऄसते. 
 

२) YO झकवा ‘एलस’ गुणसूत्र नसलेली व्यक्ती अजपयंत नोंदण्यात अलेली नाही. त्यामुळे ऄसे 
गभग जीवनक्षम नसतात.  
 

३) तीन ‘एलस’ गुणसूते्र ऄसणाऱ्या व्यक्तींिे प्रमाण हजार चस्त्रयातं एक स्त्री ऄसे ऄसते. तीन ‘एलस’ 
गुणसूते्र ऄसलेल्या ह्या व्यक्ती पूणगपणे स्त्री ऄसतात. त्यानंा आतर (दोन ‘एलस’) चस्त्रयापंासून वगेळे ओळखता 
येत नाही. त्यानंा मुलेही होतात अचण त्या मुलामंध्ये मातेमधील दोष (जादा झलगसूत्रािा) येत नाही. या 
चस्त्रयामंध्ये झडबािंी चनर्वमती होत ऄसताना जादा ‘एलस’ झलगसूत्र चवसंधीय चनवड (चसलेस्लटव्ह 
चडसजंलशन) या चक्येने टाकून चदले जाते. त्यामुळे त्यािंी झडब ेआतर सामान्य चस्त्रयापं्रमाणेि एकि ‘एलस’ 
झलगसूत्रािी ऄसतात.  
 

४. XXY झलगसूते्र ऄसणारी व्यक्ती पुरुष ऄसते. या पुरुषात ललेनफेस्टरिे संलक्षण ऄसते. XXY 
झलगसूत्रािंी व्यक्ती चदसावयास पुरुष ऄसली तरी त्याचं्यातील वृषण खुरटे ऄसतात तर स्तनगं्रथी िागंल्या 
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मोठ्या ऄसतात. ऄशा बहुतेक व्यक्ती (नपुंसक) वधं्य ऄसतात. कारण जादा ‘एलस’ झलगसूत्रामुंळे वृषणािी 
वाढ योग्य चरतीने होत नाही. झलगसूत्रािंा समतोल चबघडल्यामुळे X X Y व्यक्तींिे हात अचण पाय 
वाजवीपेक्षा लाबं ऄसतात व ऄंगावर तुरळक केस ऄसतात. या व्यक्ती न िुकता मंदबुध्दीच्या ऄसतात. 
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कारण ‘एलस’ झलगसूत्रािा समतोल चबघडल्यानंतर मंदबुध्दीिे प्रमाण ऄचधक ऄसते. ऄशा व्यक्तींमध्ये 
‘एलस’ झलगसूत्र जादा ऄसून सुध्दा बरोबरीच्या एका ‘वाय’ झलगसुत्रामुळे त्या व्यक्ती पुरुषासारखी चदसते. 
यालाि ललेनफेल्टरिे संलक्षण म्हणतात.  
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झलगसूत्राचं्या ऄसमतोलात अणखी एक प्रकार अढळून येतो. तो ऄसा की, काही पुरुष X Y Y 
ऄशी झलगसूते्र घेउन जन्माला येतात. ऄशा पुरुषामंध्ये गुन्हेगारी प्रवृिी जास्त प्रमाणात ऄसते. हे पुरुष खूप 
ईंि (२ मीटरहून ऄचधक) ऄसतात. बुस्ध्दमिा सवगसाधारण ऄसते अचण त्यानंा सौंदयगचपटीकािंा (मुरूम) 
त्रास जन्मभर होतो. तुरंुगातील कैद्यािें चनरीक्षण केले ऄसता X Y Y सूत्रािें गुन्हेगार िार टके्क ऄसल्यािे 
अढळून अले. जादा ‘वाय’ झलगसूत्रामुळे त्याचं्यात गुन्हेगारी प्रवृिी जास्त प्रमाणात ऄसते. 
ऑस्टेचलयामधील एका न्यायचधशाने X Y Y झलगसूते्र अहेत म्हणून एका खुन्याला चनदोष सोडले होते.  

 
बारकपड  
 

१९४९ मध्ये मरेबार या शास्त्रज्ञाला माजंराचं्या पेशींमध्ये एक वगेळाि प्रकार अढळून अला. 
पेशींमध्ये एक काळा चठपका होता. हा चठपका कशािा अहे हे पाहाताना तो संघचनत ‘एलस’ झलगसूत्रािा 
अहे ऄसे चदसून अले. हे झलगसूत्र ऄथाति ऄकायगक्षम (चनकामी) ऄसते. या झपडाला ‘बार झपड’ ऄसे 
म्हणतात. हे झपड फक्त स्त्रीच्या पेशीत ऄसते, पुरुषामंध्ये ते नसते.  
 
एक नवे संिोधन 
  

झलगसूत्राचं्या जोडीवरून स्त्री का पुरुष हे चनचरृत केले जाते. ही कल्पना अता दृढ झाली अहे. 
डेस्व्हड पेज नावािा एक वैज्ञाचनक व्हाआट हेड आस्न्स्टयूट (कें चब्रज, मसॅचॅ्युसेट्स, ऄमेचरका) येथे अपल्या 
सहकाऱ्याबंरोबर एका संशोधन प्रकल्पात काम करीत होता. क्वचित प्रसंगी दोन ‘एलस’ झलगसूते्र ऄसून 
पुरुष ऄसलेले अचण ‘एलस, वाय’ झलगसूते्र ऄसून स्त्री ऄसलेल्या व्यक्ती ऄसतात ऄसे अढळून अले. या 
व्यक्तींच्या बाबतीत ऄसे का घडते यािा शोध पेज अचण त्यािें सहकारी घेत होते. डी. एन. ए. चवश्लेषणािे 
तंत्र वापरून या संशोधकानंी ‘एलस’ अचण ‘वाय’ झलगसूत्रािंी बारकाइने पाहाणी केली त्यावळेी त्यानंा एक 
वगेळाि प्रकार चदसून अला. पूणगपणे पुरुष ऄसलेल्या व्यक्तींच्या ‘वाय’ झलगसूत्रावर एक जनुक ऄसतो, तो 
‘एलस’ झलगसूत्रावर नसतो. या जनुकाला त्यानंी ‘वृषण चनचरृती घटक’(टेस्टीज चडटरचमझनग फॅलटर) 
झकवा टी. डी. एफ. ऄसे नाव चदले. पेज यािें मतानुसार हा घटक वृषण चनर्वमती करतो अचण त्यामुळेि 
पौरुषत्वािे आतर गुणधमग गभात चनमाण होतात.  
 

XX ऄसून पुरुष अचण XY ऄसून स्त्री ऄसलेल्या व्यक्तींिी झलगसूते्र पेज यानंी तपासली. XY मधील 
Y झलगसूत्रावर टी. डी. एफ. घटकािा जनुक नव्हता. XX पुरुषामंधील एका ‘एलस’ झलगसूत्रावर मात्र टी. 
डी. एफ. घटक होता. यािा ऄथग वृषण चनचरृती घटक ऄसला तरि गभािे नर झलग ठरते मग तो घटक 
‘एलस’ वर ऄसो की ‘वाय’ वर ऄसो. ऄथात हे १९८७ – ८८ मध्ये झालेले संशोधन अहे अचण त्यानुसार ही 
नवी शलयता वतगचवण्यात अली अहे. यापढेु ऄचधक संशोधन झाल्यावरि नेमका प्रकार काय अहे ते 
समजेल.  
 
टीप:-  
 

अनुवचंशक व्याधी झकवा दोष मुलामध्ये अहेत झकवा नाही हे पाहण्यासाठी त्या बालकाच्या 
शरीरातील पेशीकें द्रकामधील गुणसूत्रािें परीक्षण कराव े लागते. त्यासाठी पेशींिे संवधगन करून त्यािें 
चवभाजन होत ऄसताना त्यातील गुणसूत्रािें फोटो घेतात. ही गुणसूते्र नंतर फोटोतून ऄलग करून क्मवार 
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लावली जातात. याला सूत्रसमूह चित्र(केचरओग्राफ) ऄसे म्हणतात. त्यामुळे नेमलया कोणत्या गुणसूत्रात 
दोष अहे, एखादे सूत्र जादा झकवा कमी अहे यािे चनचरृतीकरण होते. ऄशी काही चिते्र येथे व पुढे वणगन 
केलेल्या दोषाबंरोबर चदलेली अहेत.  
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प्रकरण सहाव ेजनुक शवभेदन आशण उत्पशरवतवन 
 

पृथ्वीवरील सजीवािंी ईत्क्ातंी अनुवचंशकतेच्या यंत्रणेशी बाधंलेली अहे. यािी कल्पना डार्ववनला 
होती. परंतु एखादा गुणधमग एका चपढीतून दुस-या चपढीत कसा जातो यािी कल्पना नव्हती. त्यािप्रमाणे 
एखाद्या चपढीत ऄिानक एकदा नवा झकवा बदलेला गुणधमग कसा येतो या संबधंीही डार्ववनला चनचरृत 
ऄंदाज नव्हता. दुदैवाने डार्ववनला एका साध्या धमोपदेशकाने, मेन्डेलने, लावलेल्या अनुवचंशक यंत्रणेच्या 
शोधािीमाचहतीही नव्हती.  
 

लैझगक पध्दतीने प्रजनन करणाऱ्या सजीवामंध्ये ऄनंत प्रकारे चमरॅण होउन चपढ्यान् चपढ्या 
जन्माला येतात. जनुक चमरॅणािंी संख्या आतकी ऄपचरचमत अहे की एकाि प्रकारिी रिना ऄसलेले चमरॅण 
तंतोतंतपणे दुसऱ्या व्यक्तीत ईतरणे (ऄपवाद एकबीजजुळी) ऄशलय ऄसते. जनुकासंबंंधी अणखी एक 
प्रकार ऄसा की झाकले गेलेले ऄप्रभावी जनुक ऄिानकचरत्या एखाद्या चपढीत पचरणामकारक झाल्यािे 
चदसून येते. ऄसा गुणधमग प्रकट झाल्यावर तो पुढच्या चपढ्यामंध्ये पचरणामकारक होउन चदसून येणे हे 
केवळ त्या व्यक्तीिे जननक्षम कालापयंत चजवतं राहाणे अचण त्या व्यक्तीने प्रजनन करणे या घटकाचं्या 
क्षमतेवर ऄवलंबून ऄसते. दुसऱ्या शब्दात सागंावयािे झाल्यास या जनुकािे भचवष्ट्य चनसगीकृत चनवड 
(नॅिरल चसलेलशन) यावरि ऄवलंबून ऄसते.  
 

जनुकािें होणारे पुनःसयंोजन (झकवा चमरॅण) पत्तयाचं्या खेळाशी थोडेफार साम्य दशगचवते. म्हणजे 
ऄसे की,एकूण पिे ५२ ऄसतात. ते चपसून वाटले जातात. प्रत्येकाला येणारा डाव वगेळा तर ऄसतोि पण 
प्रत्येकवळेी तो वगेवगेळा ऄसतो. ज्याप्रमाणे पत्तयािें चवतरण होते त्यािप्रमाणे जनुकािें चवतरण होते. िार 
एके्क ऄसलेला डाव, तीन झकवा त्याहून कमी एके्क ऄसलेल्या डावापेक्षा वरिढ झकवा ईच्च अहे हे चनर्वववाद. 
त्यानुसार कोणत्या जनुकािें पुनःसंयोजन होते त्यावर सजीवामधील ईच्च गुण ठरत ऄसतात. चनसगीकृत 
चनवड फायदेशीर जनुक पुनःसंयोजनािीि चनवड करते.  
 

जनुक चवभेदनािा ऄंचतम ईद् गम म्हणजे ईत्पचरवतगन (म्युटेशन). ईत्पचरवतगन म्हणजे डी. एन. ए. 
च्या साखळीतील क्षारकािंी ऄदलाबदल. तेव्हा सजीवाचं्या जनुकामंधील फरकािंी ईत्पिी ईत्पचरवगनात 
होत ऄसते.  
 
 उत्पशरवतवनाची कारणे 
 

प्रत्येक जनुक ईत्पचरवतगनशील ऄसू शकतो. ऄिानक ईत्पचरवतगनािें कारण सागंता येत 
नाही,कारण ऄशी ईत्पचरवतगने बहुधा होत नाहीत. अपल्या सभोवतालच्या पयावरणात चकरणोत्सार 
ऄसतो. तो चकरणोत्सारी पदाथग,चवरॄचकरण अचण गमॅा चकरण या स्वरूपात ऄसतो. या चकरणोत्सारािें 
प्रमाण ऄत्यल्प ऄसल्यामुळे ऄिानक ईत्पचरवतगनास तो पचरणामकारक ठरत नाही.  
 

हमगन मुल्लर या शास्त्रज्ञाने १९२७ मध्ये जनुकावंर एलसरे चकरणािंा प्रभाव पडतो ऄसे प्रयोगाऄंती 
चसद्धकेले. या चकरणामुंळे ईत्पचरवतगनािंा वगे ऄचतशय वाढतो. एलसरे चकरणािंा हा पचरणाम मुल्लर यानंी 
कें बरे (ड्रॉसोचफला) या फळमाशीवर प्रयोग करून शोधून काढला होता. एलसरे चकती तीव्रतेने शरीरात 
घुसतात यावर ईत्पचरवतगनािी चक्या ऄवलंबून ऄसते. ही तीव्रता चरयोंटगन या एककात मोजतात. चकती 
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चरयोंटगन एककामुंळे ईत्पचरवतगन होउ शकते यािी चनचरृत संख्या नाही. परंतु एलसरेजिा चकरणोत्सार 
चकतीही मंद वा तीव्र ऄसला तरी ईत्पचरवतगन संभवते.  
 

एलसरेमुळे होणारे ईत्पचरवतगन दोन प्रकारिे ऄसते. एक काचयक (सोमचॅटक) अचण दुसरे 
अनुवशंीय (जेनेचटक) शरीराच्या ज्या भागावर चकरणोत्सार होतो त्यामुळे होणारे ईत्पचरवतगनीय पचरणाम 
म्हणजे काचयक ईत्पचरवतगने. ज्यावळेी चकरणोत्सार झलगपेशीवरं होतो तेव्हा होणारे ईत्पचरवतगन अनुवशंीय 
ऄसते. काचयक पचरणाम लवकर चदसून येतात तर अनुवशंीय पचरणाम पुढच्या लगतच्या झकवा त्यापुढच्या 
चपढ्यामंध्ये चदसून येतात.  
 

१९४५ साली चहरोचशमा अचण नागासाकी या जपानी शहरावंर ऄणुबाँबिे स्फोट करण्यात अले. 
त्यातून बाहेर पडलेल्या ऄचततीव्र चकरणोत्सारामुळे त्यावळेी गरोदर ऄसलेल्या चस्त्रयामंधील गभांवर 
पचरणाम झाले. १६१ मुलापंकैी २९ लघुशीषग (लहान डोलयािी) मुले होती अचण या २९ पैकी ११ मचतमदं 
मुले होती. त्याचशवाय झालेले पचरणाम ऄद्याप ग्रचथत झालेले नाहीत.  
 
उत्स्फूतव उत्पशरवतवनांचा उगम 
 

दुसऱ्या महायुध्दाच्या काळात पेचनचसलीन,सल्फा,स्रेप्टोमायसीन यासारख्या प्रचतजीवी 
(ॲन्टीबायॉचटक) औषधानंी हजारो लोकािें प्राण वािचवले. कारण ही औषधे रोगजंतंुवर फारि 
पचरणामकारक होती. चवशषेतः सासंर्वगक रोगजंतंूवर या औषधािंा पचरणाम होत ऄसल्यामुळे हे रोग 
पृथ्वीतलावरून संपूणग नाहीसे होतील ऄशी अशा चनमाण झाली होती. परंतु काय दुदैव ! ज्या जंतंूना ही 
औषधे मारक ठरली होती त्या जंतंुमध्ये ईत्पचरवतगनामुंळे फरक होउन जंतु ह्या औषधानंा दाद देइनासे 
झाले अहेत. शवेटी काय तर रोग कायम अहेत.  
 

जंतूमधील ईत्पचरवतगन अनुवशंीय ऄसल्यामुळे औषधानंा दाद न देणाऱ्या जंतंूिी प्रजा वगेाने वाढत 
अहे. यािाि ऄथग ईत्पचरवतगनामुंळे ईत्क्ातंीमय बदल होत ऄसतात अचण या ईत्पचरवर्वतत जनुकािें भचवष्ट्य 
चनसगीकृत चनवड (नॅिरल चसलेलशन) ठरचवत ऄसते. नेहमीच्या पयावरणात औषधानंा चवरोध करण्यािी 
क्षमता ज्या ईत्पचरवतगनामुंळे येते ऄशी ईत्पचरवतगने दुर्वमळ झकवा ऄशोचधत ऄसतात. परंतु नव्या 
औषधामुंळेपयावरणात बदल झाल्यावर या ईत्पचरवतगनानंा ऄवसर चमळाला अचण ती चदसू लागली.  
 

औषधामुंळे ईत्पचरवतगनािी चक्या होत ऄसावी ऄसा एक गैरसमज अहे. औषध चवरोधी ईत्पचरवतगने 
चजवाणूंमध्ये नेहमीि होत ऄसतात. लेडबगग या शास्त्रज्ञाने प्रयोग करून ऄसे चसद्धकेले की, औषधे 
चनसगीकृत चनवड करण्यासाठी मागगदशगक ठरतात. त्यामुळे पूवीि ईपलब्ध ऄसलेली ईत्पचरवतगने अपली 
कायगक्षमता दाखव ूशकतात.  
 

ऄसाि काहीसा प्रकार डासाचं्या बाबतीत झाला अहे. डी. डी. टी. व आतर तत्सम कीटकनाशके 
प्रथम वापरात अली –त्यावळेी डासािंी संख्या झपायाने कमी झाली. परंतु ज्या डासामंध्ये ऄंगभतू 
ईत्पचरवतगनामुंळे कीटकनाशकानंा चवरोध करण्यािी क्षमता होती ते डास चटकले. (झकवा ईत्क्ातंी 
तत्वानुसार त्यािंी चनसगीकृत चनवड झाली). सहाचजकि ऄशा डासािंी प्रजा चबनचवरोध वाढत राचहली 
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अचण अज कोणत्याही कीटक नाशकाला दाद न देणारे डास फार झपायाने सवगत्र वाढत अहेत. 
एकेकाळी नाहीसा झालेला चहवताप (मलेचरया) हा रोग पुन्हा जोराने वाढला अहे.  
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प्रकरण सातव ेिरीरधारणेची आनुवशंिकता (डोळे, केस व अवयव) 
  
 
डोळयातील रंग 
 

एखाद्या माणसाकडे पाचहले तर त्यािे डोळे िटकन नजरेत भरतात. अपल्या देशात अलेले गोरे 
लोक अपण पाचहले की त्यािें चनळे डोळे अपल्याला अकर्वषत करतात. दाचक्षणात्य चित्रपट – नयािें 
डोळे मोठे अचण काळेभोर ऄसल्यामुळे त्यािें व्यचक्तमत्व आतरापेंक्षा काहंी वगेळेि चदसते. डोळ्यािें अकषगण 
अज ऄनाचदकालापासून िालत अहे. डोळ्यामंधील रंग हे सहज समजणारे अचण चवचवध प्रकारिे 
ऄसल्यामुळे डोळ्यामधील रंगाचं्या अनुवचंशकतेद्दल अपल्याला साहचजकि जास्त कुतूहल वाटत ऄसेल. 
सुदैवाने ह्या अनुवचंशकतेसबंंधीिी बरीि माचहती अज ईपलब्ध ऄसल्यामुळे त्यासंबंधीिे चवविेन करणे 
सोपे अहे.  
 

 
(पचरताचरकेच्या मागे व पुढे मेलॅचनन द्रव्य ऄसते) 

७. १ डोळयाच्या रचनेची स्थूल कल्पना 
 

प्रथम एका महत्तवाच्या मुद्द्यािे चववरण करणे अवश्यक अहे. चनसगगतः चदसून येणारे सवग रंगीत 
पदाथग मूलतः रंगीत नसतात. कारण रंग हा प्रकाशामधील काहंी चववचक्षत प्रकाशलहरींच्या पचरवतगनामुळे 
चदसत ऄसतो. म्हणजे रंग हा एक भास अहे. अकाश चनळे चदसते. ह्यािे कारण अकशातील धूचलकण 
सूयगप्रकाशािे चवतरण करतात व त्यातील फक्त चनळ्या रंगाच्या प्रकाशलहरी परावर्वतत करतात अचण 
म्हणून अकाश चनळे चदसते. हल्लीच्या ह्या ऄवकाश युगात (space Age) मनुष्ट्य पृथ्वीपासून फार लाबं 
ऄंतरावर ऄनंताच्या पोकळीत जाउन परत अला अहे. या पोकळीत हवा नसल्यामुळे तेथे अकाश चनळे न 
चदसता काळेकुट्ट चदसते ऄसे ऄंतराळप्रवासी सागंतात.  
 

जो प्रकार अकाशािा तोि प्रकार डोळ्यािा,म्हणजे डोळे चनळे चदसतात ह्यािे खरे कारण ऄसे की 
डोळ्यािी बाहुली चनळ्या रंगािे प्रकाशचकरण परावर्वतत करते अचण म्हणून डोळे चनळे चदसतात. डोळ्याच्या 
बाहुलीच्या पुढे अचण मागे मेलॅचनन नावािे तपचकरी रंगािे द्रव्य ऄसाव.े ह्या रंगािी घनता, प्रमाण, रिना 
आत्याचद प्रकारामुंळे बाहुलीिा रंग बदलतो. चशवाय मेलॅचनन द्रव्य बाहुलीच्या पुढे अचण मागे वगेवगेळ्या 
प्रमाणात,घनतेत झकवा रिनेत ऄसते. त्यामुळेचह चवचवध रंगािे डोळे चदसतात. मेलॅचनन हे द्रव्य डोळ्यातंि 
ऄसते ऄसे नाही. झकबहुना त्विेिा व केसािंा रंग मेलॅचननद्रव्यामुळेि ऄसतो. मूलतः चनसगाने हे द्रव्य 
रक्ष्णासाठी चनमाण केले अहे. डोळ्यािे जे बबुळ ऄसते त्याला पचरताचरका ऄसे म्हणतात. पचरताचरकेच्या 
मध्यभागी एक चछद्र ऄसते त्यालाि बाहुली म्हणतात. पचरताचरकेच्या मागच्या अचण पुढच्या ऄशा दोन्ही 
पृष्ठभागावंर मेलॅचनन ह्या द्रव्यािे थर ऄसतात. मेलॅचननमुळे डोळ्याच्या अतल्या पटलािें संरक्षण केले 
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जाते. पचरताचरकेत चकती प्रमाणात व कसे द्रव्य ठेवावयािे हे कायग एका जनुकाच्या जोडीमुळे होते. प्रथम 
चवचवध प्रकारिे रंग कसे येतात व त्यामागिी अनुवचंशकतेिी यंत्रणा काय ऄसते हे पाहू. (अकृती ७. २) 
 
शनळे डोळे 
 

डोळ्याचं्या चनळ्या रंगातचह चवचवध छटा ऄसतात पचरताचरकेच्या पुढच्या भागात मेलॅचनन द्रव्य 
नसतेि ऄसे म्हटले तरी िालेल. पण पचरताचरकेच्या मागच्या पृष्ठभागावर मात्र मेलॅचनन द्रव्यािा थोडाफार 
थर (चनळ्या रंगाच्या छटेप्रमाणे) ऄसतो. ऄथात् मेलॅचनन हे द्रव्य चनळ्या रंगािे नाही. परंतु ह्या 
पचरताचरकेवर पडलेल्या सूयगचकरणािें चवतरण व परावतगन हे चवचशष्ट प्रकारिे होत ऄसल्यामुळे डोळ्यािंा 
रंग चनळा चदसतो. पचरताचरकेच्या पुढे झकवा मागे, मेलॅचनन चनमाण करणारे जनुक ऄप्रभावी ऄसल्यामुळे 
डोळ्यानंा चनळा रंग प्राप्त होतो. चनळसर डोळ्याकंडे जर अपण एका बाजूने पाचहले तर पचरताचरकेिा पुढिा 
पृष्ठभाग स्वच्छ चदसतो. चनळ्याखेरीज डोळ्यामध्ये चदसून येणारे आतर रंग पचरताचरकेच्या पुढच्या पृष्ठभागावर 
ऄसलेल्या द्रव्याच्या कमी जास्त थरामुळे चनमाण होतात.  
 
राखी ककवा शकरशमजी (Gray) रंगाचे डोळे 
 

ह्याबाबतीत जनुक पचरताचरकेच्या पाठीमागे जास्त दाटसर मेलॅचलन द्रव्य चनमाण करतात अचण 
चशवाय पुढच्या भागातचह द्रव्यािा एक पातळ थर ऄसतोि. पचरताचरकेच्या दोन्ही बाजूस द्रव्यािा थर 
ऄसल्यामुळे सहाचजकि चनळ्यापेक्षा जास्त दाट रंगािी छटा डोळ्याला येते.  
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डोळ्यािें चवचलध रंग कशामुळे चनमाण होतात ते दशगचवणारी अकृचत चत 

७. २ डोळ्यािें रंग 
 
घारे शहरव ेडोळे 
 

चनळ्या रंगात चपवळा रंग चमसळल्यास चहरवा रंग होतो. त्याि तत्वावर पचरताचरकेच्या पुढे अचण 
मागे जे मेलॅचनन ऄसते, त्यात पुढच्या बाजूवर थोडेसे चपवळे झकवा तपचकरी रंगािे द्रव्य चमसळले जाते. हे 
वगेळ्या रंगािे द्रव्य चमसळण्यािे कायग एका खास जनुकामाफग त केले जाते. नेहमीच्या द्रव्यात अणखी एका 
रंगीत द्रव्यािे कण चमसल्यामुळे डोळ्यानंा चहरव्या रंगाच्या छटा येतात. ऄथात् हे दुसरे द्रव्यकण जास्त 
ऄसल्यास चहरवा रंग जास्त स्पष्ट होतो.  
 
तपशकरी डोळे 
 

पचरताचरकेच्या पुढच्या भागात जास्त दाट थर चनमाण करण्यािे कायग एक चवचशष्ट जनुक करतो. 
त्यामुळे प्रकाशािे कोणतेि चकरण परावर्वतत होत नाहीत व त्यािा पचरणाम तपचकरी रंगािा अभास चनमाण 
करण्यात होतो.  
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काळेभोर डोळे 
 

ही पचरस्स्थती चनमाण करणारा जनुक फार प्रभावी अहे. त्यामुळे पचरताचरकेच्या पढुच्या भागात 
मेलॅचननिा एक ऄचतशय दाट थर चनमाण केला जातो. त्याचशवाय पाठीमागच्या भागातचह दाट द्रव्य ऄसते. 
मेलॅचननच्या दाट थरामुळे प्रकाशामधील सवग प्रकारच्या लहरी शोषनू घेतल्या जाउन काळा रंग चदसतो.  
 
पांढरे डोळे (Albino) 
 

काही वळेा डोळ्याच्या रंगाबाबतीत एक िमत्काचरक प्रकार अढळून येतो. या चठकाणी 
पचरताचरकेच्या पुढे ऄगर मागे मेलॅचनन द्रव्य ऄचजबाति चनमाण होत नाही. त्यामुळे प्रकाशाच्या सवग लहरी 
परावर्वतत होउन पचरताचरका पाढंरी स्वच्छ चदसते. त्यािे कारण काही वळेा एखादा जनुक ऄसा येतो की 
तो पचरताचरकेवर कोणतेि द्रव्य जमव ूदेत नाही. ऄशा प्रकारच्या डोळ्यामंध्ये ताबंसू छटा चदसून येते. त्यािे 
कारण म्हणजे पचरताचरकेतील सूक्ष्म रक्तवाचहन्या होत.  
 

अतापयंत अपण फक्त काही चवचशष्ठ प्रकारच्या रंगछटाबंद्दल पाचहले. पण ह्याचशवाय प्रत्येक 
रंगाच्या ऄनेक छटा जशा अपल्याला आतर चठकाणी चदसतात त्यािप्रमाणे डोळ्यामध्येही चवचवध छटा चदसून 
येतात. रंगाच्या सवग छटाबंद्दलिी अनुवचंशकता पाहावयािी झाल्यास ते काम लाबंलिक, त्रासदायक 
अचण चकिकट अहे. कारण एकटा चनळा रंगि घेतल्यास त्यात पाि प्रकारिे चवचवध प्रकार चदसतात अचण 
हे प्रकार व पंिेिाळीस पद्धतीने अनुवचंशक ऄसू शकतात. म्हणून ह्या चठकाणी डोळ्यामंधील चवचवध रंगाच्या 
छटाबंद्दलिी तपशीलवार ििा करता यावयािी नाही.  
 

डोळ्यामंध्ये रंग चनमाण करणारे जनुक एका चवचशष्ट पद्धतीने कायग करतात. समजा एखाद्या 
व्यक्तीला त्याच्या मातेकडून एका रंगािा व चपत्याकडून दुसऱ्या रंगािा जनुक चमळाला तर काय होइल ? 
ऄशावळेी ह्या दोन जनुकापकैी जो प्रभावी ऄसेल त्यािा रंग डोळ्याला येइल. ईदाहरण देउन हा मुद्दा स्पष्ट 
करता येइल. एखाद्या बालकाला अइकडून काळ्या डोळ्यािा जनुक चमळाला व चपत्याकडून दुसऱ्याि 
रंगािा जनुक चमळाला तर त्या बालकािे डोळे काळेि होतील. कारण काळ्या रंगािा जनुक हा तर आतर 
कोणत्याचह रंगाच्या जनुकावर अपले प्रभतु्व गाजचवतो. मग ऄशा वळेी तो दुसऱ्या रंगािा जनुक चबिारा 
गप्प बसतो. हा जनुक पुढच्या चपढीला चदला जातो व त्याला जर त्यावळेी योगायोगाने दुसऱ्या तसल्या 
रंगािा जनुक चमळाला तर डोळ्यािा रंग लगेि बदलतो. म्हणजे डोळ्यामंध्ये रंग चनमाण करणाऱ्या 
जनुकामध्ये एक प्रकारिी िढाओढ ऄसते. ह्या िढाओढीत प्रभावी जनुक ऄथाति यशस्वी होतात. 
साधारणपणे दाट रंगािे जनुक चफलया रंगाच्या जनुकावर प्रभतु्व दशगचवतात. ऄथात डोळ्यामंधील रंग हे 
केवळ रंगाच्या जनुकावर ऄवलंबून नसतात. ह्या रंगाचशवाय डोळ्याचं्या रिनेमधील ऄनेक प्रकारािंाचह रंग 
चनमाण करण्यात हात ऄसतो. ह्यासंंबधंीच्या तपचशलातं जाण्याऐवजी अपल्या स्वतःच्या डोळ्यामंधील 
रंगाबद्दल काही ‘तकग ’ पाहू या. जनुकाच्या कायािी रुपरेषा समजल्यानंतर त्याचं्यामुळे होणारे पचरणाम 
ऄगोदर सागंता अले तर ते फारसे अरृयािे होणार नाही. परंतु जनुक म्हणजे यतं्र नव्हे तेव्हा त्याच्या 
कायात जर थोडाफार बदल झाला तर अपले भचवष्ट्य थोडेसे िुकेल अचण म्हणूनि खाली जी ईदाहरणे 
देण्यात येत अहेत ती तंतोतंत खरी ठरतील ऄशी ग्वाही मी देत नाही.  
 



 
 अनुक्रमणिका 

तुमिे डोळे जर काळे झकवा तपचकरी रंगािे ऄसतील तर त्यािी कारणे खालीलप्रमाणे ऄसू 
शकतील.  
 

(१) तुमच्या माताचपतरािें अचण तुमच्या भावाबचहणींिे डोळे जर काळे ऄसतील तर तुमच्यामध्ये 
काळ्या रंगािे दोन प्रभावी जनुक अहेत अचण म्हणून तुमिे डोळे काळे अहेत. तुमच्या मुलािें डोळेसुध्दा 
काळेभोरि ऄसतील झकवा होतील. कारण तुमच्या सहिाऱ्यािे डोळे जरी चनळे झकवा आतर रंगािे ऄसले 
तरी तुमच्या प्रभावी जनुकािा पचरणाम नेहमीि प्रभावी राहील.  
 

(२) तुमच्या माताचपतरािें डोळे काळे पण तुमच्या आतर भावडंापकैी एका झकवा जास्त भावडंािें 
डोळे जर चफलया रंगािे ऄसतील तर त्यािा ऄथग ऄसा की, तुमच्यामध्ये काळ्या रंगािा एकि जनुक अहे 
अचण आतर रंगािा दुसरा जनुक ऄसण्यािी शलयता अहे. म्हणजे चफलया रंगािा जनुक तुमच्या मुलामंध्ये 
जाण्यािा संभव अहे.  
 

(३) माता व चपता ह्यापैकी एकािे डोळे जरी दुसऱ्या रंगािे ऄसतील तर तुमच्यामध्ये झाकला 
गेलेला आतर रंगािा जनुक चनचरृत अहे. काळ्या रंगाच्या जनुकािे प्रभतु्व ऄसल्यामुळे तुमिे डोळे काळे 
झाले अहेत.  

 
तुमिे डोळे जर घारे झकवा चकरचमजी रंगािे ऄसतील तर तुमच्यामध्ये काळ्या रंगािा जनुक 

ऄचजबात नाही मग तुमच्या माताचपत्याच्या डोळ्यािंा रंग कोणताचह ऄसला तरी िालेल. काळ्या रंगाच्या 
जागा चफलया रंगाच्या जनुकानंी घेतलेली अहे.  
 

तुमिे डोळे चनळे ऄसल्यास त्यािा स्पष्ट ऄथग ऄसा की तुम्हाला माताचपत्याकंडून प्रत्येकी एक 
याप्रमाणे दोन चनळ्या रंगािे जनुक चमळाले अहे. तोि प्रकार रंगहीन डोळ्यािंा. ह्या चठकाणी तुम्हाला 
रंगहीन पचरताचरका चनमाण करणाऱ्या दोन जनुकािंा वाटा चमळाला ऄसला पाचहजे.  
 

डोळ्यामधील रंगाच्या बाबतीत अणखी एक मजेदार मुद्दा माचहत ऄसावा. वाढत्या वयाबरोबर 
शरीरामधल्या रासायचनक घडामोडींिा पचरणाम डोळ्यामंधील रंगीत द्रव्यावंर चदसून येतो अचण त्यातचह हा 
फरक स्त्री अचण पुरुषामंध्ये वगेवगेळ्या प्रकारिा ऄसल्यािे चदसून येते. मुलींच्या शरीरािी वाढ मुलाचं्या 
शरीरापेक्षा थोड्या जास्त वेगाने होत ऄसल्यामुळे मुली मुलापेंक्षा लवकरि वयात येतात. वयात येण्यािे 
वळेी साधारणपणे डोळ्यातंील रंग जास्त दाट होतो अचण म्हणूनि एकाि वयाच्या मुलामुंलींमध्ये मुलींच्या 
डोळ्यािे रंग मुलाचं्या डोळ्यापेंक्षा जास्त दाट चदसतात.  
 

क्वचित (सहाश े माणसात एक ह्या प्रमाणात) प्रसंगी एखाद्या व्यक्तीमध्ये दोन्ही डोळे वगेवगेळ्या 
रंगािे ऄसतात. साधारणपणे एक डोळा तपचकरी अचण दुसरा चनळ्या रंगािा ऄसतो. ह्यामागिी अनुवचंशक 
यंत्रणा वगेवगेळ्या प्रकारिी ऄसंू शकते. एक यंत्रणा ऄशी – त्या व्यक्तीला एक तपचकरी रंगािा व एक 
चनळ्या रंगािा ऄसे दोन जनुक चमळतात. ऄशावळेी खरे म्हणजे त्यािे दोन्ही डोळे तपचकरी रंगािे ऄसावते, 
परंतु डोळ्यािंी वाढ होत ऄसतानंा एका डोळ्यामधील तपचकरी रंगािा जनुक चनस्ष्ट्क्य बनतो व सहाचजकि 
चनळ्या रंगाच्या जनुकाला मोकळे मदैान चमळून तो त्या डोळ्याला चनळा रंग देतो. दुसऱ्या डोळ्यातं मात्र 
दोन्ही जनुके योग्य कायग करून डोळा तपचकरी बनचवतात.  



 
 अनुक्रमणिका 

ज्याप्रमाणे अज रसायचनक द्रव्याचं्या मदतीने केसािें रंग बदलता येतात. त्यािप्रमाणे पुढे 
कदाचित डोळ्यािे रंग बदलणारी रसायने तयार होतील अचण मग अपल्याला हवा तो रंग डोळ्यामंध्ये 
अणता येइल. ऄशावळेी जर एखाद्याला तुम्ही म्हणालात  " काय रे ! तुझ्या डोळ्यािंा हा सुदंर रंग कोठून 
चमळचवलास ? " तो ऄगर ती ईिर देइल,  "कोपऱ्यावरल्या दुकानातून !  " 
 

डोळ्यािें रंग अचण त्यािें अनुवचंशकत्व लक्षात अल्यावर अपल्या भावी चपढींतील बालकािें डोळे 
कसे ऄसतील ह्यासंबधंीिे चविार तुमच्या मनात येणे साहचजक अहे. म्हणून त्या सबंंधीिे थोडेसे भचवष्ट्य 
खाली देतो. ऄथात एक गोष्ट लक्षात ठेवणे जरूर अहे अचण ती ही की, खालील ऄनुमाने सवगसाधारण 
अहेत. ती ऄगदी तंतोतंत खरी ठरतीलि ऄसे नाही.  
 

  
 

माता ऄगर चपता ह्यापंकैी कोणािेही डोळे टपोरे व मोठे ऄसतील तर पुढच्या चपढीमधील बालकािे 
डोळे तसेि टपोरे व मोठे होतील. ऄथात्  माता व चपता ह्या दोघािेंही डोळे मोठे ऄसल्यास त्याचं्या बालकािें 
डोळे मोठे व टपोरे ऄसण्यािी चनचरृती जास्त अहे.  
 

माता ऄगर चपता ह्यापंैकी एकािे डोळे जरी िकणे (Slant) ऄसले तरी त्याचं्या बालकािें डोळे 
िकणे ऄसणार नाहीत. पण िकणे डोळे दुसऱ्या सहिाऱ्याच्या कुटंुबात ऄसल्यास बालकािें डोळे िकणे 
होण्यािी शलयता अहे.  
 



 
 अनुक्रमणिका 

लाबंट पापण्या एका जनकात ऄसतील तर मुलामंध्ये लाबंट पापण्या येण्यािी शलयता पन्नास टके्क 
अहे.  
 
केसांचे रंग व रचना 
 

डोळ्याचं्या रंगाप्रमामेि माणसाच्या केसािंा रंग अचण प्रकार ताबडतोब लक्षात येतो. ज्या मेलॅचनन 
द्रव्यामुळे डोळ्यािंा रंग तयार होतो त्यािप्रमाणे केसािंा रंगचह मेलॅचनन ह्या द्रव्यावरि ऄवलंबनू अहे. 
केसािें रंग, त्यािंा सरळपणा आत्याचद गुण पाहण्यापूवी केसाचं्या रिनेिी एक स्थूल कल्पना घेउ.  
 

त्विेमध्ये खोिलेले हे केस म्हणजे ऄचतसूक्ष्म नचलकाि होत. केसािें मूळ त्विेच्या खालच्या थरात 
ऄसते. ह्या मुळापासून केस वाढत जाउन त्विेबाहेर डोकावतो. प्रत्यक्ष केस हा पेशींिा बनलेला ऄसतो. 
केसाचं्या मुळापाशी एक तैलगं्रथी ऄसते. त्याचशवाय मुळाला ऄन्न व प्राणवायूिा पुरवठा करणाऱ्या 
रक्तवाचहन्या ऄसतात. केसािंा रंग त्याचं्या पेशीत ऄसलेल्या मेलॅचनन द्रव्यामुळे चदसून येतो. त्याचशवाय 
केसाच्या नचलकेत हविेे बुडबुडे ऄसतात. मेलॅचनन द्रव्यािे प्रमाण, घनता, चवतरण ह्याबरोबरि हवचे्या 
बुडबुड्यािे ऄस्स्तत्व ह्या सगळ्यामुंळे केसाला चवचशष्ट रंग प्राप्त होतो. केसामंध्ये मेलॅचनन द्रव्यािी 
जमवाजमव करणारा एक जनुक ऄसतो. (एका गोष्टीिा या चठकाणी पुन्हा खुलासा करावासा वाटतो. 
मेलॅचनन द्रव्यािी जमवाजमव करणारा जनुक केसाच्या मुळातल्या पेशीमध्ये ऄसतो हे तर खरेि पण 
त्यािप्रमाणे तो शरीराच्या आतर चठकाणच्या प्रत्येक पेशीत ऄसतो. परंतु ह्या जनुकािा प्रभाव फक्त केस 
अचण डोळा ह्या आंचद्रयामंध्येि होतो.) ह्याच्या कायामुळे केसानंा वगेवगेळ्या छटा कशा येतात पाहा. 
केसाचं्या पेशीत अचण त्याचं्या असपास मेलॅचननिे दाट थर ऄसले तर केस काळेभोर चदसतात. त्यापेक्षा 
थोडासा कमी दाट थर ऄसेल तर केस तपचकरी रंगािे, थर पातळ ऄसेल तर झपगट रंगािे केस होतील. 
ऄथात हे रंग म्हणजे डोळ्याच्या रंगाप्रमाणेि रंगािा अभास अहेत हे लक्षात ठेवले पाचहजे. ताबंड्या रंगािे 
केस ऄसलेली माणसेचह अपण पाहातो. पण ताबंसू रंग मेंदीमुळेचह अणता ं येतो हे अपल्याला माचहति 
अहे. चनसगगतः ताबंड्या रंगािे केस ऄसू शकतात. ह्यािे कारण ऄसे की मेलॅचनन द्रव्य चनमाण करणाऱ्या 
जनुकाबरोबरि ताबंड्या रंगािे द्रव्य चनमाण करणारा अणखी एक जादा जनुक ऄसतो. मेलॅचननिा जनुक 
प्रभावी ऄसल्यास तो ऄथाति ताबंड्या रंगाच्या जनुकाला झाकून टाकतो. ताबंड्या रंगािा जनुक हा एक 
स्वतंत्र जनुक ऄसल्यािे चसद्ध झाले अहे. कारण डोळ्यािा कोणताचह रंग ऄसला तरी ताबंड्या रंगािे केस 
ऄसू शकतात. पण सवगसाधारणपणे काळे झकवा तपचकरी डोळे ऄसल्यास केस त्याि रंगािे ऄसतात अचण 
चपगंट रंगािे केस व चनळे झकवा राखी रंगािे डोळे एकत्र सापडतात. पापण्यािें केस ताबंडे ऄसल्यास 
डोलयािे केस मात्र चनचरृत ताबंडे ऄसतात. साधारणतः दाट रंगािे जनुक चफलया रंगाच्या जनुकावंर प्रभतु्व 
दशगचवतात. तेव्हा केसाचं्या रंगाबाबतीत खालील चनणगय सागंता येतील. (अकृती ७. ३) 
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७. ३ केसािें रंग 

 
(१) तुमिे केस काळेभोर ऄसतील तर तुमच्यामध्ये काळ्या रंगािे दोन जनुक अहेत झकवा चनदान 

एक तरी काळ्या रंगािा अचण दुसरा आतर रंगािा ऄसला पाचहजे.  
 

(२)  सोनेरी रंगािे तुमिे केस अहेत ह्यािा ऄथग तुमच्याजवळ सोनेरी रंगािे दोन जनुक अहेत.  
 

(३)  तुम्ही ताबंड्या रंगाच्या केसािें ऄसाल तर तुमच्याजवळ एक झकवा दोन त्या रंगािे जनुक 
ऄसून त्याचशवाय सोनेरी झकवा तपचकरी रंगािे जनुकचह अहेत.  
 

केसाचं्या रंगाप्रमाणेि आतरचह काही प्रकारिे फरक अढळून येतात. ईदा. सरळ केस, कुरळे केस, 
वाकडे केस अचण ऄचतशय कुरळे केस, केसािें हे प्रकारचह अनुवचंशकतेवर ऄवलंबनू ऄसतात. ऄचतशय 
कुरळे केस चनमाण करणारा जनुक हा सवात प्रभावी ऄसतो. म्हणजे माताचपत्यापंकैी एकािे जरी केस 
कुरळे ऄसले तरी त्याचं्या मुलािें केस कुरळे होतील, चनग्रो लोकािें कुरळे केस एका चवचशष्ट प्रकारिे 
ऄसतात. त्यामुळे ते मेंढीच्या ऄंगावरील लोकरीसारखे चदसतात.  
 

केस पाढंरे होण्यािी कारणे ऄनेक ऄसतात. चवशषेतः वयोमानाप्रमाणे केसािंा रंग कमी होउ 
लागतो. त्यािप्रमाणे ऄशक्तता, लाबं मुदतीिे रोग, हवामान आत्याचद गोष्टींवरचह केसािंा पाढंरा रंग होणे 
ऄवलंबून ऄसते. काहंीिे केस जन्मतः पाढंरे ऄसतील तर ते ऄथाति अनुवचंशक जनुकामुळेि अहेत. 
डोळ्याचं्या रंगाप्रमाणेि अपण केसाचं्या रंगाबद्दलच्या अनुवचंशकतेिा तक्ता तयार करू शकतो. 
बॉलपेनच्या चरचफलमधली शाइ संपली की ते पाढंरे चदसते त्याप्रमाणे केसाच्या नचलकेतील मेलॅचनन संपले 
की ते पाढंरे चदसतात.  
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७. ४ केस-रंग व रिना 
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िरीराची ठेवण 
 

डोळे अचण केस म्हणजेि काही शरीर नव्हे. शरीरािी धारणा त्विा, िेहरा, ऄंगकाठी, बुद्धी 
आत्यादी ऄनेक ऄंगानंी झालेली ऄसते. तेव्हा ह्या आतर ऄंगािंा चविार थोडलयात येथे करणार अहोत. 
डोळ्यािा व केसािंा रंग कोणत्या जनुकामुळे व कसा येतो ह्यािें चनरीक्षण अपण केले. जी गोष्ट डोळ्यािी 
तीि आतर ऄंगािंी. म्हणजे शरीराच्या धारणेत चवचवध ऄंगािें काही गुण प्रभावी ऄसतात तर काही ऄप्रभावी 
ऄसतात. ह्या गुणाचं्या एकूण समुच्चयानेि शरीरािी धारणा होत ऄसते. प्रथम त्विेबद्दल अपण काही 
माचहती घेउ.  
 
त्वचा 
 

अज जगामध्ये त्विेच्या रंगावरून एवढे संघषग माजले अहेत की त्विेिा रंग ही कुतूहलािा चवषय 
होउन बसला अहे. शास्त्रीय दृष्ट्या त्विेमधील रंगािंा फरक केवळ मेलॅचनन ह्या द्रव्यामुळे होतो. हे द्रव्य 
जास्त प्रमाणात ऄसेल तर त्विा काळी चदसेल व कमी प्रमाणात ऄसेल तर गोरी चदसेल. पण एवढ्याशा 
फरकािे मनुष्ट्याने फार मोठे स्तोम माजचवले अहे. मेलॅचनन हे द्रव्य त्विेखाली जमा होते. त्यािे कारण 
म्हणजे केवळ संरक्षण हे होय. सूयाच्या ईष्ट्णतेमुळे त्विेखालच्या नाजुक भागानंा आजा पोहि ूनये म्हणून 
मेलॅचनन द्रव्यािे अवरण तयार केले जाते. ईष्ट्ण कचटबधंामधील लोकािंी त्विा ह्याि कारणासाठी जास्त 
काळी ऄसते तर शीतकचटबंधामधील लोकाचं्या त्विेखाली कमी द्रव्य ऄसल्यामुळे त्यािंी त्विा गोरी 
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चदसते. ज्याप्रमाणे डोळ्यात अचण केसात मेलॅचनन द्रव्य ऄसल्यामुळे त्यािें चवचवध रंग चदसतात त्यािप्रमाणे 
ह्या द्रव्यामुळे त्विेिे चवचवध रंग चदसतात. ऄथात मेलॅचनन द्रव्य चकती प्रमाणात त्विेखाली जमाव े हे 
अनुवचंशक ऄसते. म्हणूनि झहदुस्थानमधील गोऱ्या लोकािंी मुले गोरी होतात.  
 

तुमच्या त्विेिा रंग कोणताचह ऄसू दे. परंतु तो रंग मुख्यतः खालील प्रकारच्या चमरॅणाने तयार 
होतो. मेलॅचनन ह्या सुपचरचित द्रव्याबरोबरि मेलॅनॉआड नावािे एक द्रव्य त्विेिा काळा रंग देते. मेलॅचनन 
द्रव्यािे गोळे ऄसतात तर मेलॅनॉआड जास्त पातळ ऄसते. त्यािप्रमाणे कॅरोचटन ह्या नावािे एक चपवळसर 
झकवा चपवळ्यात ताबंडी झाक ऄसलेले द्रव्य त्विेला रंग िढचवण्यात मदत करते. कॅरोचटन द्रव्य 
गाजरामध्ये सापडते. ह्याचशवाय रक्तामध्ये ऄसणारे रक्तरंजक झकवा चहमोग्लोचबन हे द्रव्य त्विेच्या रंगाला 
कारणीभतू ऄसते. ऄथात या सवग द्रव्यात मेलॅचनन अचण मेलॅनॉआड द्रव्य चनमाणग करणारे सूत्रधार काही 
चवचशष्ट जनुक ऄसतात. त्या जनुकाचं्या कायामुळेि त्वविेा रंग प्रामुख्याने ठरचवला जातो. केरोचटन व 
रक्तरंजक द्रव्ये ही त्विेेच्या रंगात दुय्यम प्रतीिी समजली जातात. चिनी व जपानी लोकामंध्ये चदसून 
येणारा पीतवणग हा केवळ कॅरोचटनमुळे येतो ऄसे नव्हे. ह्यासंबधंी ऄचधकारी व्यचक्त ऄसे म्हणतात की, 
मेलॅचनन द्रव्यािे चवरल चवतरण अचण त्विेमधील सूश्म रक्तवाचहन्या ह्यामुळे त्विेाला चपवळसर रंग प्राप्त 
होतो.  
 

त्विेिा रंग हा वर साचंगतल्याप्रमाणे जनुकाचं्या प्रमाणावर ऄवलंबून ऄसतो. पण हा रंग जनुकाच्या 
केवळ एकाि जोडीवर मात्र ऄवलंबून नाही. डोळ्यामधील रंगासबंंधी ििा करीत ऄसताना अपणास ह्या 
रंगािी चनर्वमचत करणारी जनुकािी एक जोडी सापडली अचण त्यामुळे काळ्या रंगािा जनुक व चनळ्या 
रंगािा जनुक एकत्र अल्यास काळ्या रंगाच्या जनुकािा प्रभाव जास्त पडून डोळे काळ्या रंगािे होतात. 
तसे पाचहले तर त्विेबाबतीत फक्त एकि जनुक व्यचक्तशः प्रभावी ऄसतो. परंतु काळा रंग चनमाण 
करण्यासाठी ऄशा दोन प्रभावी जनुकािंी जरूरी ऄसते. त्यामुळे चनग्रो पुरुष व गोरी स्त्री ह्यािें मूल संपूणग 
काळ्या रंगािे होत नाही. हाि चनयम अपल्याकडे लाग ूकेल्यास कृष्ट्णवणी माताचपतरािंी मुले कृष्ट्णवणीय 
ऄसतात. त्विेच्या रंगाबाबतीत अणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवणे जरूर अहे. मागे साचंगतल्याप्रमाणे त्विेिा 
रंग हा अतील नाजूक गोष्टीच्या संरक्षणासाठी ऄसतो अचण म्हणूनि प्रदेशामधील हवामानािा त्विेवर 
चनचरृत पचरणाम होतो. रोजच्या व्यवहारातील ईदाहरणि पाहा. अपल्या स्वतःच्या शरीरामधील हात, पाय 
व तोंड हे ऄवयव नेहमी ईघडे ऄसतात. त्यामुळे त्यािा रंग शरीराच्या पाठीिा भाग, पोटािा भाग, माडं्या 
आत्याचदपेक्षा जास्त काळसर ऄसतो. तेव्हा त्विेिा मूळ रंग चनमाण करणारे जनुक ऄसतात पण त्विेेिा रंग 
पचरस्स्थतीप्रमाणे बदलू शकतो.  
 
चेहरा (Features) 
 

मनुष्ट्यािा िेहरा हा फार बोलका ऄसतो. पण त्यािा िेहरा चवचशष्ट पद्धतीिा बनचवण्यािे कायग 
डोळे, कान, नाक, ओठ अचण गाल ह्याचं्यावर ऄवलंूबन ऄसते. ह्या सवग ऄवयवाचं्या एकत्र पचरणामाने 
िेहरेपट्टी ठरचवली जाते. चनरचनराळ्या िेहरेपट्यािें वगीकरण करणे जास्त कठीण अहे. कारण 
डोळ्यािा रंग हा जरी अयुष्ट्यभर एकि ऄसला तरी नाक, कान आत्याझदिी ठेवण वयाप्रमाणे बरेि वळेा 
बदलत ऄसते. लहान मुलािें मोठे नाक मोठ्या वयाच्या माणसात लहान चदसणार अचण एखाद्या व्यक्तीिे 
मोठे नाक दुसऱ्या व्यक्तीच्या िेहरेपट्टीत योग्यचह चदसणार नाही. िेहऱ्यािा प्रत्येक ऄवयव िेहरेपट्टी 
ठरचवण्यात फार महत्वािा भाग घेत ऄसतो. सवगसाधारण िेहऱ्यासंबधंीिी अनुवचंशकता पाचहल्यास 
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अपल्याला एकदोन गोष्टी प्रामुख्याने लक्षात येतात. रंूद डोलयाच्या माणसािे जबडे िागंलेि वाढलेले 
ऄसतात अचण त्यामुळे त्याच्या िेहरेपट्टीला रंूदी जास्त येते. लाबंट जबड्यामुळे िेहरा चनमुळता चदसतो. 
काही वळेा डोके रंूद व ऄरंूद चजवणी यामुळे िेहरा चत्रकोणी चदसतो. त्यािप्रमाणे झलगभेदावरचह िेहऱ्यािी 
ठेवण ऄवलंबून ऄसते. ऄनेक जनुकाचं्या कायगप्रभावामुळे िेहऱ्यािी धारणा होत ऄसल्यामुळे सवगसाधारण 
िेहरेपट्टीसंबधंी चनचरृत चवधाने करणे धोलयािे ठरेल. म्हणून अपण िेहऱ्यामधील प्रत्येक ऄवयवासंबधंी 
वगेवगेळा चविार केल्यास जास्त योग्य ठरेल.  
 
नाक 
 

िेहरेपट्टीमधील नजरेत भरणारा भाग म्हणजे नाक, नाकासबंंधीिी अनुवचंशकता बरीि स्पष्ट अहे. 
नाकािी घडण केवळ जनुकाच्या एका जोडीने होत नसून तीन िार जोड्यामुंळे नाकािे वगेवगेळे भाग 
प्रभाचवत होतात. म्हणजे ह्यािा ऄथग ऄसा की नाकािा बाधंा झकवा पूल (त्यािा अकार, ईंिी अचण 
लाबंी),नाकपडु्या (रंूदी, अकार, भोकािंी व्याप्ती) नाकािे मूळ अचण त्यािा वरच्या ओठाशी संबधं व 
नाकािे टोक ह्या प्रत्येक भागासाठी जनुकािी वगेळी जोडी कायग करीत ऄसते. एखादे वळेी एखाद्या 
व्यक्तीिे नाक संपूणगपणे त्याच्या मातेप्रमाणे झकवा चपत्याप्रमाणे ऄसते. ऄशा वळेी नाकािी घडण करणारे सवग 
गुणझबदू एकचत्रत होउन अनुवचंशक झाले ऄसावते ऄसा ऄथग करता येते. बरेि वळेा माताचपतराचं्या 
नाकािंी ठेवण वगेवगेळ्या प्रकाराने अनुवचंशक होउन मुलािे नाक एक वगेळेि चदसते. गुणझबदंूच्या िार 
प्रकारच्या जोड्या ऄसल्यामुळे त्यािें वगेवगेळे एकत्रीकरण होण्यािी शलयता बरीि ऄसते. त्यामुळेि ईंि 
बाधंा पण लहान नाकपडु्या तर लहान बाधंा व रंूद नाकपुड्या ऄसलेली नाके चदसून येतात. 
सवगसाधारणपणे नाकासंबधंीच्या अनुवचंशकतेिे अडाखे पुढीलप्रमाणे ऄसतात- 
 

(१) मोठ्या अचण बचहगोल नाकािा जनुक बाचरक व लाबंट जनुकावर प्रभतु्व दशगचवतो.  
 

(२) ईंि पण ऄरंूद बाधं्याच्या जनुक बसलया पण रंूद बाधं्यावर प्रभतु्व दशगचवतो.  
 

(३) रंूद नाकपडु्यािंा जनुक ऄरंूद नाकपुड्यावंर प्रभतु्व दशगचवतो.  
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(डाव्या बाजूिे जनुक ईजव्या बाजूच्या जनुकावर प्रभतु्व दशगचवतात) 

७. २ नाकाच्या अकारािें प्रभतु्व दशगचवणारे गुणझबदु 
  

वरील ऄनुमाने सवगसाधारण अहेत. कारण आतर काही गोष्टींिा प्रभाव नाकाच्या ठेवणीवर होतो. 
ईदाहरणाथग ईंि लोकामंध्ये बुटलया लोकापेंक्षा मोठे नाक ऄसते. पुरुषािंी नाके चस्त्रयाचं्या नाकापेक्षा जास्त 
मोठी ऄसतात.  
 
डोळे 
 

डोळ्याचं्या रंगासंबधंी अपण सचवस्तर ििा केली अहे. पण डोळ्यािंी ठेवण ही िेहऱ्यामध्ये 
वैचशष्ट्यपूणग ऄसते अचण ही ठेवण अनुवचंशक ऄसते. डोळ्यािी ठेवण मुख्यतः डोळ्याच्या खोबणीिा 
अकार अचण पापण्या ह्यावंर ऄवलंबून ऄसते. टपोरे मोठे डोळे खोबणी मोठी ऄसल्यामुळे झकवा नेत्रगोल 
बाहेर डोकावणारा ऄसल्यास चदसून येतात. साधारणपणे मोठे डोळे लहान डोळ्यावंर प्रभतु्व दाखचवतात. 
एक मौजेिी गोष्ट ऄशी अहे की चस्त्रयामंध्ये पुरुषापेंक्षा डोळे मोठे ऄसतात. दुसरा िमत्कार ऄसा की, 
पुरुषामंध्ये ईजवा डोळा डाव्या डोळ्यापेक्षा जास्त मोठा ऄसतो. पण चस्त्रयामंध्ये ऄसे नसते. चतरकस (चतरळे 
नव्हे) डोळ्याबाबतीत एक फरक अहे. चतरकस डोळ्यामंध्ये डोळ्यािा अतला कोपरा गोलाकार ऄसतो व 
बाहेरिा कोपरा चनमुळता अचण झकचित ईंि ऄसतो. पण चिनी पध्दतीच्या चतरलया डोळ्यामंध्ये डोळ्याच्या 
अतल्या कोपऱ्यावर त्विेिी एक जाड घडी ऄसते. चिनी चतरके डोळे साधारण डोळ्यावंर प्रभतु्व 
दाखचवतात. तर सवगसाधारणपणे सरळ डोळे चतरलया डोळ्यावंर प्रभतु्व दशगचवतात. नाकाच्या ईंि व रंूद 
बाधं्यामुळे डोळे एकमेकापासून दूर चदसतात तर बुटलया नाकामुळे डोळे जवळ जवळ चदसतात. पापण्यािें 
लाबं केस हे फार प्रभावी ऄसतात अचण सुदैवाने ते चस्त्रयामंध्येि नेमके प्रभावी ऄसतात. त्यामुळे पापण्यािें 
लाबं केस ऄसलेल्या अइिी मुले तशीि होतील ह्यातं शकंा नाही.  
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डोळयांचे आकार ठरशवणाऱय्ा जनुकािें प्रभुत्व 

७. ६ डोळ्यािें अकार 
कान  
 

कानाच्या अकाराच्या अनुवचंशकतेसंबधंी खालीलप्रमाणे चनचरृत चवधाने करता येतात.  
 

(१)  लाबं कान अखुड कानावंर प्रभतु्व दशगचवतात.  
 

(२) रंूद कान ऄरंूद कानावंर प्रभतु्व दशगचवतात.  
 

(३) कानािी खालिी पाळ सहसा चिकटलेली नसते. कारण ही पाळ सुटी राहण्यािा गुण 
चिकटलेल्या पाळीच्या गुणावर प्रभाव दशगचवतो. ऄथात् कानािी पाळ चिकटलेल्या व्यचक्त नसतात ऄसे 
नाही. चवशषेतः चिकटलेली पाळ चस्त्रयाचं्या बाबतीत जरा गैरसोयीिी ऄसते कारण मग त्यानंा डूल, 
आऄरझरग्ज ह्यासंारखे दाचगने घालता येत नाहीत.  
 
मुख 
 

िेहऱ्यािी एकूण ठेवण कान, नाक, डोळे या ऄवयवाबंरोबरि तोंडावरचह ऄवलंबून ऄसते. मुखाच्या 
बाबतीत मुख्यतः ओठाकंडे लक्ष द्याव ेलागेल. चनग्रो लोकािें ओठ जाड अचण बरेि मोठे ऄसतात. ओठािंी 
ही ठेवण साधारणपणे प्रभावी ऄसते. त्यामुळे माताचपत्यापंैकी एकािे जरी ओठ जाड व मोठे ऄसतील तर 
त्याचं्या मुलामंध्ये ऄशाि प्रकारिे ओठ प्रामुख्याने चदसून येतील. काही वळेा सशाप्रमाणे वरिा ओठ  
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७. ७ डोलयािे अकार. 

 
दुभगंलेला चदसतो. हा गुण बहुताशंी प्रभावी ऄसतो व तो झलगग्रचथत ऄसल्यािेचह अढळून अले 

अहे. ओठामंध्ये हॅप्सबगग जातीिे चवचशष्ट प्रकारिे ओठ अढळून येतात. ह्या प्रकारात ओठ खूपि मोठे अचण 
पुढे अलेले ऄसतात. स्पेनमधील हॅप्सबगग ह्या राजघराण्यातं ऄशा प्रकारिे ओठ चपढ्यान् चपढ्या चदसून 
अले अहेत. म्हणून त्यानंा हॅप्सबगग प्रकारिे ओठ ऄसे म्हणतात. त्याऄथी हा गुण प्रभावी ऄसला पाचहजे 
त्यात शकंा नाही.  
    

हनुवटीिी ठेवण नेहमीि कवटीिा अकार व जबड्यािे हाड ह्यावंर ऄवलंबून ऄसते. त्यामुळे 
हाडाचं्या रिनेच्या अनुवचंशक गुणाबरोबरि हनुवटीच्या ठेवणीिे गुण अनुवचंशक होतात. साधारणतः सरळ 
हनुवटी ही मागे खेिल्या गेलेल्या हनुवटीवर प्रभतु्व दशगचवते. त्यािप्रमाणे रंूद हनुवटी झििोळ्या हनुवटीला 
प्रभतु्व देत नाही. दातािंी ठेवण ही सुध्दा अनुवचंशक ऄसते. चवशषेतः वडेेवाकडे दात, जास्त दात, 
जन्मतःि दात ऄसणे आत्याचद गुणािें प्रभतु्व चवशषेकरून अनंुवचशक ऄसते. काही वळेा वरिे सुळे ऄचजबात 
नसतात झकवा फार लहान ऄसतात. त्यािप्रमाणे दाढा झकवा आतर दात पुष्ट्कळदा गैरहजर ऄसतात. हे 
दोन्ही प्रकार बहुधा प्रभावी ऄसावते ऄसा ऄंदाज अहे.  
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स्त्री व पुरुष ह्याचं्या शरीरधारणेमधील फरक 

७. ८ स्त्री-पुरुष शरीर फरक 
 
िरीराची उंची  
 

मुलािे माता व चपता हे दोघेचह ईंि ऄसतील तर मुलगा चनचरृत ईंि होइल. दोघेचह बटुके ऄसतील 
तर मुलगा बहुधा बुटका होइल. परंतु जास्त ईंि होण्याकडेचह कल ऄसण्यािा संभव चततकाि अहे. माता 
व चपता ह्यापंैकी एकजण जरी कमी ईंिीिा ऄसेल तर मुले कमी ईंिीिी होण्यािी शलयता जास्त ऄसते.  
 

शरीरािी यष्टी चकरकोळ अहे का ं मजबूत अहे हे अपण त्याच्या स्वरूपावरून ठरचवतो. परंतु 
शरीरािी ठेवण बऱ्याि ऄंशी ऄन्नािी संवय, व्यायामािी संवय आत्यादींवर ऄवलंबून ऄसते. माता व चपता हे 
दोघेचह चकरकोळ ऄंगािे ऄसल्यास त्यािंी मुले साधारणपणे त्याि प्रकारिी होतील. अता लठ्ठपणा म्हणाल 
तर त्यासंबधंी नक्की काहंीि सागंता येत नाही. पण साधारणतः लठ्ठपणा कुटंुबात बऱ्याि ऄंशी अनुवचंशक 
ऄसल्यािे अढळून येते.  
 

लठ्ठपणा हा शरीराच्या ईंिीवर कमी जास्त चदसतो. एकाि वजनाच्या कमी जास्त ईंिीच्या व्यचक्त 
वगेवगेळ्या चदसतात. कारण कमी ईंिीिी व्यचक्त त्याि वजनात लठ्ठ चदसते तर जास्त ईंिीिी व्यचक्त लठ्ठ 
न वाटता बळकट वाटते. ह्यासंबधीिी एक मजेदार माचहती येथे देत अहे. अतापयंत सवात जास्त जाड 
(लठ्ठ) बाइ फ्लॉचरडा (ऄमेचरका) येथील चमसेस रूथ पॉस्न्टको ही समजली जाते. चतिी ईंिी पािं फूट 
साडेपािं आंि होती. पण वजन ३५१ चकलो गॅ्रम – (७७२ पौंड) . ही बाइ १९४२ मध्ये वयाच्या ३८ व्या वषी 
वारली. चतिी अइ ऄशीि जबरदस्त होती. कारण चतिे वजन ३५० चकलो गॅ्रम – (७२० पौंड) होते. चमसेस 
पॉस्न्टको जन्मतःि मुळी ७. २ चकलो गॅ्रम- (१६ पौडािंी) होती तर वयाच्या १ ल्या वषीच्या ऄखेरीस चतिे 
वजन २३. ५ चकलो गॅ्रम – (५० पौंड) होते. जगामधील सवात बळकट (लठ्ठ नव्हे) मनुष्ट्य हा ऄमेचरकेत 
टेनेसी येथे १८५७ मध्ये चिस्तवासी झाला. ह्यािी ईंिी २२४ सें. मी. –(साडेसात फूट) व वजन ८५. ४ 
चकलो गॅ्रम – (१,००० पौंड) होते.  
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प्रकरण आठव ेजुळी मुले 
 

मनुष्ट्याच्या अनुवचंशकतेसंबधंी ििा करीत ऄसताना अपण बऱ्याि गंमतीदार गोष्टी पाचहल्या अचण 
त्यासंबधंीच्या शकंािें चनरसन केले. ह्या प्रकारणात चनसगाच्या एका िमत्काराबद्दल माचहती द्यावयािी 
अहे. ह्या िमत्कारात अनुवचंशकतेिा भाग अहेि पण त्याखेरीज मानवी अनुवशंशास्त्रासबंंधी हा िमत्कार 
काही बहुमोल माचहती देतो. प्रकरणाच्या शीषगकावरून हा िमत्कार म्हणजे जुळी मुले हा ऄसावा ऄसे 
तुमच्या मनात अले ऄसल्यास ते योग्य अहे.  
 

चनसगामध्ये एका वळेी एकापेक्षा जास्त जीवानंा जन्म देणारे ऄनेक प्राणी अहेत. त्याचं्या शरीरािी 
रिनाही त्या दृष्टीने घडचवली गेली अहे. मनुष्ट्यप्राणी एका वळेी एकाि जीवाला जन्म देतो अचण म्हणूनि 
स्त्रीमधल्या गभाशयािी रिना एका झपडाच्या वाढीसाठी योग्य ऄशी करण्यातं चनसगाने चबलकुल कसुर 
केलेली नाही. परंतु चनसगग हा लहरी अहे. त्यामुळे तो मधून मधून काही िमत्कार करीत ऄसतो. एकाि 
वळेी दोनि काय पण पाि बालकानंा जन्म देण्यािा िमत्कार चनसगग करून दाखचवतो. ह्या िमत्कारािी 
मौज ऄशी अहे की, हा प्रकार अता िमत्कार राचहला नसून एक चनत्यािी बाब होउन बसली अहे. कारण 
पारृात्य देशातं दर नव्वद जननामंध्ये एक तरी जुळे जन्माला येते. भारतात हे प्रमाण एवढेि झकवा थोडेसे 
जास्त अहे.  
 

जुळी काय झकवा चतळी काय ही मुले जन्माला कशी येतात? ऄसा एक प्रश्न सवांच्याि मनात 
डोकावत ऄसतो. पण हा प्रश्न सुटलेला अहे. कारण ह्या बहुजननामागिी यंत्रणा कळून िुकली अहे. 
प्रथम अपण जुळी मुले कशी चनमाण होतात हे पाहू.  
 

सुरूवातीच्या प्रकरणामंध्ये अपण जननपेशींिे मीलन कसे होते हे पाचहले. ह्या मीलनपेशींच्या 
ऄसंख्य चवभाजनापंासून पुढे बालकािी घडण होते हेही पाचहले.  
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८. १ जुळी मुले किी शनमाण होतात. 

 
मीलनपेशी प्रथम ईभी चवभाजन पावते. त्यावळेी चतिे दोन सारखे भाग पडतात. पुढे ऄशाि 

प्रकारच्या ईभ्या अचण अडव्या चवभाजनामुंळे ऄनेक पेशी तयार होतात. काही वळेा पचहल्या चवभाजनानंतर 
ज्या दोन पेशी तयार होतात त्या स्वतंत्र मीलनपेशींप्रमाणे अपले वगेळेि चवभाजन सुरू करतात. म्हणजे 
ह्या दोन पेशींिे पुन्हा ईभे नंतर अडव ेऄसे स्वतंत्र चवभाजन होउन एकाऐवजी दोन गभगझपड तयार होतात. 
हे दोन्ही स्वतंत्रपणाने गभाशयात वाढतात व प्रसूतीिे वळेी दोन बालकें  जन्माला येतात. त्या बालकािंी 
चनर्वमचत एकाि मीलनबीजापासूनझालेली ऄसल्यामुळे त्यानंा  " एकबीज जुळी बालके  " झकवा 
अयडेंचटकल चि्वन्स ऄसे म्हणतात. जुळ्यामंधील हा पचहला प्रकार झाला.  
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जुळ्यािंा दुसरा प्रकार ऄसा, काहंी चस्त्रयामंध्ये एकावळेी एकाऐवजी दोन जननबीजे तयार केली 
जातात. ही बीजे ऄंडनचलकामंध्ये येतात. मीलनािे वळेी ऄनेक शुक्ाण ू(पुरुष जननबीजे) येत ऄसल्यामुळे 
ही दोन्ही स्त्रीबीजे फचलत केली जातात. म्हणजे एकाि वळेी दोन वगेवगेळे झपड गभायशातं येतात. वाढू 
लागतात. ऄथात प्रसूतीिे वळेी दोन बालके जन्माला येतात पण ही बालके दोन चभन्न जननझपडािंी 
ऄसल्यामुळे त्यानंा चिबीज जुळी बालके झकवा फॅ्रटनगल चि्वन्स ऄसे म्हणतात.  
 

म्हणजेि सवगि जुळी मुले एकाि प्रकारिी नसतात. एकबीज जुळी बालके ही चनर्वववाद एकाि 
झलगािी ऄसतात. पण चिबीज जुळी बालके एकाि झकवा चभन्न झलगािी ऄसू शकतात. एकबीज जुळी 
बालके ऄगदी एकसारखी ऄसतात. ऄशी जुळी बालके जन्मतः वगेळी केली व चभन्न चठकाणी वाढली तर 
त्याचं्यामध्ये थोडा फार फरक चदसतो. परंतु जुळी बालके एकबीज अहेत की चिबीज अहेत हे 
ओळखण्यासाठी त्याचं्या रक्तािे गट, नाडीिा वगे, रक्तदाब, रॄसनवगे आत्याचद गुणािें चनरीक्षण कराव े
लागते. दुसरे ऄसे की एकबीज जुळ्या बालकािंी अनुवचंशकता एकि ऄसते अचण त्यावरूनचह त्यानंा 
ओळखता येते.  
 

जुळी मुले होणे हे अनुवचंशक ऄसते ऄसे चदसून अले अहे. ज्यावळेी चिबीज जुळें  होइल त्यावळेी 
ते चनचरृतपणे अइच्यामुळे जन्माला येते. कारण ती माता एकावळेी दोन स्त्रीबीजे चनमाण करते. जुळे 
जन्माला येण्यािी शलयता वचडलावंरचह ऄवलंबून ऄसते. कारण ऄशा चपत्याच्या कुटंुबचेतहासात जुळी 
झाल्यािी नोंद ऄसल्याि त्याच्यामध्ये हा गुण अनुवचंशक ऄसण्यािी शलयता अहे. माता व चपता ह्याचं्या 
जुळी चनमाण करण्याच्या बाबतीत एक वैचित्र्य चदसून येते. स्त्री चजतकी वयाने जास्त चततकी चतला जुळे 
होण्यािी शलयता जास्त. पुरुषाचं्या बाबतीत त्याचं्या वयाच्या वाढीबरोबर त्यानंी जुळे चनमाण करण्यािी 
शलयता वाढते, ऄशा वळेी त्यािी पत्नी वयाने लहान ऄसली तरी हरकत नाही.  
 

जुळी मुले एकमेकापंासून ऄलग ऄसतील तर फारि ईिम अचण बहुधा ऄसेि नेहमीच्या 
व्यवहारातं अढळून येते. पण काहंी वळेा चनसगाला वैचित्र्यािी लहर येते अचण मग नाना प्रकारिे 
चित्रचवचित्र प्रकार चदसू लागतात.  
 

तुम्ही सगळ्यानंी  " सयामी जुळे  " (Siamese Twins) हा प्रकार ऐकला ऄसेल, कदाचित, त्यािे 
छायाचित्रचह पाचहले ऄसेल. हे प्रकारण काय अहे ? सयामी जुळे हे वास्तचवक एकबीज जुळे अहे. पण 
त्याच्या वाढीच्या वळेी झालेल्या चवचित्र प्रकारामुळें  ते दोन्ही जीव जुळलेले राहतात. एकबीज जुळे 
होण्यासाठी फलन पेशीच्या पचहल्या चवभाजनानंतर ह्या दोन्ही पेशींिी स्वतंत्र गभग म्हणून वाढ व्हावी लागते. 
ह्या चठकाणी ऄशीि वाढ होते परंतु ते दोन्ही झपड ऄलग न राहता कोठे तरी चिकटून राहतात अचण त्यािंी 
एकत्र वाढ होते व त्यामुळे हे दोन गभग काहंी वळेा त्विेने तर काहंी वळेा हाडानंी एकमेकाला जोडले 
जातात. ऄशा प्रकारिे जुळलेले जुळे सयाम देशातं अढळून अले म्हणून त्यानंा सयामी जुळे ऄसे म्हणतात. 
सयामी जुळ्यामंधील बालकानंा ऄलग केल्यास ती स्वतंत्रपणे जगल्यािी ईदाहरणे जवळजवळ नाहीति. 
पण जोडलेल्या स्स्थतीत ऄशी जुळी सामान्य माणसाआतके अयुष्ट्य जगल्यािी ईदाहरणे अहेत. एका 
ईदाहरणात ह्या जुळ्यामधल्या दोन्ही पुरुषािंी लग्ने झाली अचण एवढेि नव्हे तर प्रत्येकाला मुलेचह झाली. 
काहंी वळेा सयामी जुळे चनमाण होताना चनसगाला कू्र थट्टा करण्यािी लहर येते. ह्या जुळ्याचं्या वाढीमध्ये 
काही वळेा चबघाड होतो. म्हणजे त्याच्या स्वतंत्र गभगझपडािे चवभाजन योग्य रीतीनें होत नाही. त्यामुळे दोन 
जीव वाढतात पण त्यािें सघंटन चवचित्र होते. त्यािा पचरणाम एक धड पण दोन डोकी व िार हात ऄसा 
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िमत्कारीक राक्षस चनमाण होण्यात होतो. ऄसे राक्षस बहुधा फार काल चजवतं राहात नाहीत. आ. स. १९३७ 
मध्ये ऄशा प्रकारिे एक ईदाहरण रचशयामध्ये चदसून अले. ह्या जीवाला दोन डोकी , िार हात, दोन पाय 
पण कंबर एकि अचण ह्या वैचित्र्यातं भर म्हणून की काय त्या जीवाला एक छोटीशी शपेटी पण होती. हे 
बालक वषगभर चजवतं होते.  
 

ज्याप्रमाणे जुळी मुले होतात त्यािप्रमाणे काहंी वळेा तीन, िार झकवा पािं मुले एकाि वळेी होउ 
शकतात. जुळ्या मुलापं्रमाणेि हा एक चनसगग िमत्कार अहे. जुळी, चतळी, िार झकवा पािं मुले एकदम 
झाल्यामुळे एखाद्या स्त्रीला जास्तीत जास्त चकती मुले होउ शकतील ह्यािा काहंी ऄदंाज तुम्हालंा अहे का 
? नसल्यास सौ. शाइन बगग या एका ऑस्स्रयन बाइने ह्या बाबतीत केलेला एक चवक्म सागंतो. चहला एकूण 
६९ (एकोणसिर) मुले झाली. चतिी एकूण २७ बाळंतपणे झाली. ह्या बाळंतपणािंा चहशोब ऄसा : 
 

१६ वळेा जुळी मुले म्हणजे ३२ मुले, ७ वळेा चतळी मुले म्हणजे २१ मुले अचण ४ वळेा ंिार मुले 
म्हणजे १६ मुले – एकूण ६९ मुले.  

 
८. २ जुळी मुले कशी चनमाण होतात ? 
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जुळया मुलांमधील आनुवंशिकता  
 

अनुवचंशकतेिे चनयम जरी ठरलेले ऄसले तरी त्यािंी सत्यता पटण्यासाठी व अनुवचंशक गुणािंा 
ऄभ्यास करण्यासाठी, जुळ्या बालकािंा चवशषे ईपयोग होतो. ऄशावळेी नेहमींि एकबीज जुळी बालके 
प्रायः एकाि बीजापासून चनमाण झालेली ऄसल्यामुळे त्यानंा चमळणारे गुणझबदू एकाि प्रकारिे ऄसतात. 
चिबीज जुळी मुले दोन चभन्न जननबीजािंी ऄसल्यामुळे त्याचं्या जनुकामंध्ये आतर भावापं्रमाणे झकवा 
बचहणींप्रमाणे फरक ऄसणार हे चनचरृत.  
 

 
८. ३ प्रचतझबचबत सारखेपणा 

 
एकबीज जुळी बालके त्याचं्या ऄगदी सुरवातीच्या अयुष्ट्यापासून वगेवगेळ्या चठकाणी वाढचवल्यास 

थोडाफार फरक चदसून येतो. परंतु त्यािें अनुवचंशक जनुक एकि ऄसल्यामुळे पुष्ट्कळि साम्यचह चदसते 
अचण म्हणूनि अनुवचंशक गुण कोणते अचण पचरस्स्थतीमुळे येणारे गुण कोणते हा फरक अपल्याला करणे 
सुलभ जाते.  
 

एकबीज जुळ्यामुळे  " प्रचतझबचबत सारखेपणा  " (Mirror Imaging) चदसून येतो. म्हणजे ऄसे की 
ह्या जुळ्यापंैकी एक डावखोरा ऄसेल तर दुसरा ईजव्या हातािा ईपयोग करणारा ऄसतो. डोलयावंरील 
केसािें भोवरे एकातं ईजवीकडून डावीकडे ऄसले तर दुसऱ्यातं डावीकडून ईजवीकडे ऄसतात. 
वगेवगेळ्या चठकाणी वाढचवण्यातं अलेल्या एकबीज जुळ्याचं्या हस्ताक्षरातं बरेि साम्य अढळून येते, 
जुळ्या मुलािंी अनुवचंशकता एक ऄसली तरी त्याचं्यात काहंी वळेा फरकचह चदसून येतात.  
 

एकाि वळेी जन्माला अली म्हणून अपण त्यानंा जुळी मुले म्हणतो. परंतु काहंी वळेा मजेशीर 
प्रसंग घडतात. एका स्त्रीला प्रसूतीिे वळेी दोन मुले झाली. पण अरृयग ऄसे की, एका मुलािी वाढ संपूणग 
चदवसािंी (म्हणजे २८० चदवसािंी) होती. पण दुसऱ्या मुलािी वाढ फक्त अठ मचहन्यािंीि चदसत होती. 
जर ती जुळी ऄसतील तर त्यािंी वाढ सारखीि ऄसावयास पाचहजे होती. ह्या कोड्यािा ईलगडा 
करण्यासाठी डॉलटरानंी ऄचधक सूक्ष्म तपासणी केल्यावर त्या स्त्रीला दोन गभाशय ऄसल्यािे अढळून 
अले. एका गभाशयातंील गभािी धारणा दुसऱ्या गभाच्या दुसऱ्या मचहन्यातं झाली ऄसल्यामुळे ऄशा 
प्रकारिे चवषम वाढीिे गभग चदसून अले.  
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प्रकरण नववे कलगसूते्र आशण काही व्यथा 
 

एलस अचण वाय ही झलगसूते्र अहेत. झलगचनचरृतीमधील या झलगसूत्रािंा संबंध स्पष्ट होण्यापूवीि 
या सूत्रािंा शोध लागला होता. १८९१ मध्ये हेनझकग या वैज्ञाचनकाने स्त्रीझलगसूत्रािे वणगन केले होते. परंतु 
त्या सूत्राला काय नाव द्याव ेऄसा प्रश्न जेव्हा पुढे ईभा राचहला त्यावळेी कोणतेि नाव न सुिल्यामुळे ‘ एलस 
’ गुणसूत्र ऄसे नाव त्याने चदले. (एलस रेज् हे नाव ऄशाि प्रकारे अले) सहाचजकि या गुणसूत्राचं्या दुसऱ्या 
जोडीदाराला ‘ वाय ’ हे नाव चदले गेले.  
 

एलसझलगसूत्रावर काही चवचशष्ट व्याधी चनमाण करणारे जनुक ऄसतात; ईदा. ऄचधरक्तस्त्राव 
(चहमोचफचलअ), ताबंड्या – चहरव्या रंगािे ऄंधत्व - रंगाधंत्व ; स्नायु न्यून पोषण (मस्लयुलर चडसरोफी) 
आत्याचद या व्याधी चनमाण करणारे जनुक मातेकडून मुलाकडे चदले जातात. चपत्याकडून ते चदले जात 
नाहीत. एलस झलगसूत्रावरील व्याधीजनक जनुकािंी माचहती पचरपूणग अहे तशी माचहती वाय 
झलगसूत्रावंरील व्याधीजनक जनुकािंी नाही. परंतु वाय झलगसूत्रामुळे पौरुष्ट्त्वािे गुणधमग येतात (म्हणजेि 
वृषणािी वाढ) हे मात्र खरे अहे.  
 
अशधरक्तस्त्राव (शहमोशफशलआ) 
 

ऄचधरक्तस्त्राव ही व्याधी जवळ जवळ पूणगपणे फक्त पुरुषामंध्येि चदसून येते. या व्याधीने ग्रस्त 
झालेल्या पुरुषात साध्या ओरखड्यामुळे रक्त येउ लागले तर ते लवकर गोठत नाही. यािा ऄथग ह्या 
पुरुषाचं्या रलिात ‘ ॲन्टी चहमोचफचलक ग्लोब्युलीन ’ झकवा ए एि जी नसते अचण त्यामुळे रक्त सतत 
गळति राहते. ए एि जी च्या कमतरतेमुळे व्याधीग्रस्त होणारे पुरुष एकूण ऄचधरक्तस्त्रावी रोग्याचं्या 
संख्येच्या ८० टके्क ऄसतात. ए एि जी नसल्यामुळे होणाऱ्या या व्याधीला ‘ ए ’ प्रकारिे रोगी म्हणतात. ‘ बी 
’ प्रकारच्या रोग्यामंध्ये प्लास्मा थ्रॉम्बो प्लास्स्टन (पीटीसी) हे द्रव्य नसते. बी ऄचधरक्तस्त्रावाला ‘ चखसमस 
रोग ’ ऄसेही एक नाव अहे. हे नाव म्हणजे ‘बी ’ प्रकारिा ऄचधरक्तस्त्राव ज्या पुरुषात प्रथम सापडला त्यािे 
ऄडनाव अहे. ऄचधरक्तस्त्रावी पुरुषािंी अयुमयादा १८ वष ेऄसे म्हणतात.  
 

ऄचधरक्तस्त्रावािा दोष कसा ऄनुवचंशक होतो हे चित्र क्माकं ९. १ मध्ये दाखचवले अहे. पुरुषामंध्ये 
फक्त एकि एलस गुणसूत्र ऄसते. या गुणसूत्रावर ऄचधरक्तस्त्रावी दोष चनमाण करणारा जनुक ऄसतो. ऄशा 
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९. १ ऄचधरक्तस्त्रावािी ऄनुवचंशकता. 

 
व्यक्तीला ऄधगयुग्मनजी (हेमीझायगस) एलस झलग सूत्रधारी ऄसे म्हणतात. वाय गुणसूत्रावर या जनुकाला 
चवरोध करणारा तदनुरूप जनुक नसतो. सहाचजकि ज्या पुरुषामंध्ये ऄसे सदोष जनुक वाहक एलस ‘ 
झलगसूत्र ’ ऄसते तो पुरुष ऄपसामान्य समजला जातो.  
 

ऄचधरक्तस्त्रावाच्या व्याधीवर आलाज सापडलेला नाही. (भचवष्ट्यात जेव्हा जनुक चिचकत्सा - जीन 
चथरपी सुरू होइल तेव्हा आलाज होइल).  
 

युरोपमधील राजघराण्यामंध्ये ज्या पुरुषामंध्ये ऄचधरक्तस्त्रावािा दोष अढळून येतो त्यािे मूळ 
आंग्लंडच्या स्व्हलटोचरया राणीत सापडते. स्व्हलटोचरया राणी ही मूळिी व्याधीजनक जनुकािी वाहक 
चतच्यामध्ये हा दूचषत जनुक ईत्पचरवतगनामुळे अला ऄसावा, यािे कारण ऄसे की चतच्या कोणत्याही 
पूवगजामंध्ये हा रोग नव्हता. स्व्हलटोचरया राणीच्या िार मुलग्यामंध्ये हा दोष होता तर चतच्या पाि मुलींपैकी 
दोन मुली ह्या दोषाच्या वाहक होत्या. या मुलींमुळे रचशयन अचण स्पॅचनश राजघराण्यात हा रोग अनुवचंशत 
झाला. रचशयािा शवेटिा झार ॲलेस्लसस अचण स्पेनिा शवेटिा राजा ऄल्फॉन्सो यािे दोन पुत्र 
ऄचधरक्तस्त्रावाच्या चवकाराने पीचडत होते. सुदैवाने स्व्हलटोचरया राणीच्या मुलापंैकी सातवा एडवडग हा राजा 
व्याधीपासून मुक्त होता अचण त्यामुळेि चब्रचटश राजघराण्यात या रोगािा अता मागमूस नाही.  
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रंगांधत्व (कलरब्लाईडंनेस) 
 

या अनुवचंशक दोषात एखाद्या व्यक्तीला ताबंडा अचण चहरवा या रंगािे ज्ञानि होत नाही. त्यामुळे 
त्याला सभोवतालिी सृष्टी रंगचहन चदसते. ज्याप्रमाणे अपण एखादा रंगीत चित्रपट कृष्ट्ण धवल दूरदशगन 
संिावर पाहतो त्याप्रमाणे त्या व्यक्तीला काळा अचण पाढंरा हे दोनि रंग चदसतात. बहुताशंी या व्यक्ती पुरुष 
ऄसतात कारण एलस झलगसूत्रावरील चवचशष्ट जनुकािा हा प्रभाव ऄसतो. स्त्रीयामंध्ये या जनुकानंा चवरोध 
करणारा दुसरा जनुक दुसऱ्या एलस झलगसूत्रावर ऄसल्यामुळे त्यानंा सहसा या दोषािी बाधा होत नाही. 
ज्या पुरुषामध्ये त्याच्या मातेकडून दूचषत जनुकािे एलस झलगसूत्र चमळते त्या पुरुषामंध्ये रंगाधंत्व येते. 
ऄथाति या दोषावर आलाज नाही. एकूण पुरुष लोकसंख्येपैकी ६ टके्क पुरुष रंगाधं ऄसतात. रंगाधंत्व 
चनमाण करणाऱ्या जनुकािंी दोन स्थाने (लोकाय) माचहत झाली अहेत. एका स्थानावरील जनुकामुळे 
तथाकचथत ड्यूटॉन प्रकार तर दुसऱ्या स्थानावरील जनुकामुळे तथाकचथत प्रोटॉन प्रकार ऄसे दोन प्रकारिे 
रंगाधंत्व ऄसते. दोन्ही प्रकारात ताबंडा अचण चहरवा याि रंगािा गोंधळ ऄसतो. माणसाच्या दृष्टीपटलात 
(रेचटना) दंड अचण शकूं (रॉड्सस ॲन्ड कोन्स) या नावाच्या पेशी ऄसतात. दंडपेशी पाढंऱ्या प्रकाशाला 
संवदेनाक्षम ऄसतात तर शकुंपेशींमुळे रंगीत प्रकाश चदसतो. ड्यूटॉन अचण प्रोटॉन या दोन्ही प्रकारामंध्ये 
वगेवगेळ्या शकुंपेशी ऄसंवदेनात्मक होतात ड्यूटॉनमुळे चहरवा रंग ग्रहण करणाऱ्या शकुंपेशी दूचषत होतात 
तर प्रोटॉनमुळे ताबंडा रंग ग्रहण करणाऱ्या शकुंपेशी दूचषत होतात.  
 
स्नायू न्यनू पोषण (मस््युलर शडसट्रॉफी) 
 

झलगसूत्र ग्रचथत व्याधींमुळे सवात वाइट प्रकारिा होणारा अनुवचंशक दोष म्हणजे स्नाय ू न्यनू 
पोषण सुमारे २५ हजार पुरुषापंैकी एक पुरुष या व्याधीने ग्रस्त होतो. या व्याधीच्या मुलात ऄगदी लहान 
वयाति त्यािे स्नाय ू क्षीण होउ लागतात. वयाच्या चतसऱ्या वषी मुलाला चजना िढता येत नाही झकवा 
जचमनीवरून िटकन ईठता येत नाही. जसजसे वय वाढते तसतसे स्नाय ू ऄपचुष्टत (ॲरोफी) होउ 
लागतात (स्नाय ूचझजतात) वयाच्या ९ ते १२ वषांिे दरम्यान ऄपुचष्टता वाढत जाते. साधारणपणे चवशीच्या 
सुमारास ही व्यक्ती मृत्य ूपावते. सुदैवाने ऄसे पुरुष लवकर मरत ऄसल्यामुळे त्यािंी प्रजाि चनमाण होत 
नाही. केवळ ईत्पचरवतगनामुळेि नव ेदूचषत जनुक चनमाण होउन ही व्याधी िालू राहते. 
 
ट््ल (बाल्डनेस) 
 

प्रामुख्याने जवळजवळ फक्त पुरुषामंध्येि अढळून येणारा दोष म्हणजे पुरुषानंा पडणारे ऄकाली 
टक्कल. हा दोष झलगसूत्रामुंळेि होतो ऄसे नाही. तर तो आतर ऄझलगगुणसूत्रावरील जनुकामुळे होतो अचण 
तरी तो फक्त पुरुषापंुरताि मयाचदत ऄसतो. ऄशा प्रकारच्या अनुवचंशक दोषाला झलग मयाचदत चवशषेक 
(सेलस चलचमटेड रेट) ऄसे म्हणतात.  
 

टक्कल पडण्यामागिी यंत्रणा ऄशी अहे. टक्कल चनमाण करणारा जनुक एकि ऄसतो अचण तो 
एका ऄझलगीगुणसूत्रावर (ऑटोसोम) ऄसतो. हा जनुक स्त्री अचण पुरुष या दोहोतही अनुवचंशकतेने येतो 
परंतु त्यािा पचरणाम मात्र फक्त पुरुषामंध्येि चवशषेकरून चदसून येतो. यािे कारण ऄसे की, पुरुषामंध्ये 
त्याच्या जननगं्रथी माफग त जी संपे्ररके (हॉमोन्स) ॲन्ड्रोजेन चनमाण होतात त्याचं्यामुळे टक्कल जनुकाला 
िालना चमळून टक्कल पडण्यास सुरूवात होते. चस्त्रयामंध्ये दोन ऄझलगीगुणसूत्रावंर टक्कल जनुक ऄसल्यास 
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त्या स्त्रीला टक्कल पडण्यािी शलयता ऄसते. परंतु तसेही होत नाही फार तर केस थोडेसे चवरळ होतात. 
चस्त्रयामंध्ये ॲन्ड्रोजेन संपे्ररकािा ऄभाव ऄसतो. साहाचजकि टक्कल जनुकाला ईिेजन चमळत नाही व 
टक्कल पडत नाही. स्त्री अपल्या मुलानंा टक्कल जनुक देउ शकते. त्यामुळे चतच्या मुलग्यामंध्ये टक्कल 
पडण्यािा संभव ऄसतो. या चस्त्रच्या मुली ऄथाति टक्कल जनुकाच्या वाहक होतात.  
 

 
९. २ टक्कल. (ऄनुवचंशकता) 
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९. ३ टक्कल प्रकार 

 
भंुगर ए्स गुणसूत्र (फ्रजाइल ए्स क्रोमोसोम) 
 

डाउनिे संलक्षण गुणसूत्राचं्या २१ व्या जोडीत अणखी एका गुणसूत्राच्या ईपस्स्थतीमुळे चदसून 
येते. ऄशाि प्रकारिे परंतु सौम्य संलक्षण एलस गुणसूत्रामुंळेही चनमाण होते ऄसे ऄचलकडे चदसून अले 
अहे. हे एलस गुणसूत्र सूक्ष्मदशगका खाली वगेळ्या रिनेिे अहे ऄसे चदसते. या गुणसुत्राच्या िार भागापैकी 
दोन भागािंी टोके धाग्याने टागंल्या सारखी सुटी चदसतात. ऄशा एलस गुणसुत्राला भगंूर (फ्रजाआल) 
गुणसुत्र ऄसे म्हणतात.  
 

झलगसूत्र ग्रचथत अनुवचंशक व्याधीसारखी ही व्याधी फक्त पुरुषामंध्ये ऄसावी ऄसा समज होता. 
परंतु ही व्याधी सौम्य प्रमाणात चस्त्रयामंध्येही चदसून येते ऄसे अढळून अले अहे. हे भगुंर एलस गुणसूत्र 
ऄसणाऱ्या व्यक्तींना लाबं व चनमुळते िेहरे, मोठे प्रलंचबत (प्रोयूझडग) कान ऄसतात.  
 पुरुषामंध्ये वृषण मोठे ऄसतात. त्याचशवाय कोपर अचण हातािी बोटे यािें साधें सैलसर ऄसतात, दातािंी 
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गदी अचण सपाट पायतळ ही लक्षणेही चदसतात. वास्तचवक ही लक्षणे ऄनेक सवग सामान्य व्यक्तींमध्येही 
ऄसतात. त्यामुळे गुणसुत्रािंी परीक्षा व चवश्लेषण केल्यावरि भगुंर एलस गुणसूत्रािा पिा लागतो.  
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प्रकरण दहाव ेजनुक अशभयांशत्रकी आशण आनुवशंिकीय समुपदेिन (Genetic 
Engineering and Genetic Councelling) 

 
जनुक अशभयांशत्रकी 
 

माणसामध्ये होणाऱ्या अनुवचंशक व्याधींिी थोडीफार कल्पना अता वािकानंा अली ऄसेल. या 
व्याधीसंबधंी प्रथम चविार ऄसा येतो की त्या बऱ्या करताि येणार नाहीत कारण या व्याधी औषधानंी बऱ्या 
होत नाहीत. मग यावर ईपायि नाही का? आतके चनराश होण्यािे कारण नाही. गेल्या दोन तीन दशकात 
वैज्ञाचनकानंी गुणसूते्र अचण जनुके याचं्यासंबधंी आतके चवचवध प्रकारिे अचण सखोल संशोधन अचण प्रयोग 
केले अहेत की ऄत्याधुचनक तंत्राचं्या सहाय्याने अज जनुकािंी जडण घडण बदलण्यािी क्षमता 
चवज्ञानाला चमळाली अहे. डॉ. हरगोझवद खुराना याचं्या सारख्या प्रज्ञावतं भारतीय वैज्ञाचनकाने कृचत्रम 
जनुक तयार करून जगाला फार मोठा चदलासा चदला अहे. वैज्ञाचनकाचं्या प्रयत्नािें फचलत म्हणजे जनुक 
ऄचभयाचंत्रकी.  
 

जनुक ऄचभयाचंत्रकी झकवा पुनः संयोजी डीएनए (चरकॉम्बीनन्ट डीएनए) तंत्र म्हणजे गुणसूत्रावंरील 
जनुकािंी माडंणी बदलणे. या तंत्राच्या सहाय्याने डीएनए ऄलग करता येतो. पुनरगचित करता येतो अचण 
एका पेशीतून दुसऱ्या पेशीत स्थानातंचरत करता येतो. यामुळे डीएनएत चनसगगतः जे बदल होउ शकत 
नाहीत ते या तंत्राच्या सहाय्याने करता येतात.  
 

 
१०. १ ऄ जनुक ऄचभयाचंत्रकी. 
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अतापयंतिे जनुक स्थानातंरणािे कायग चजवाणूंमध्ये करण्यात अले अहे. जीवाणूंमध्ये एक मोठा 
डीएनए (गुणसूत्र) ऄसतो. जीवाणूंमध्ये ऄलैं चगक पुनरूत्पिी होत ऄसल्यामुळे या डीएनएच्या रिनेत 
चपढ्यान्  चपढ्या बदल होत नाही. मुख्य गुणसूत्राखेरीज जीवाणूंमध्ये डीएनए िे बनलेले लहान लहान 
गोलाकार तुकडेही अढळून येतात. या तुकड्यानंा प्लास्स्मड ऄसे म्हणतात.  
 

प्लॉस्स्मड कापता येतात. त्यािें कापलेले तुकडे जोडता येतात अचण ते दुसऱ्या पेशीत घालता 
येतात. प्लॉस्स्मड डीएनए गोलाकार ऄसल्यामुळे तो ऄशा चरतीने कापावा लागतो की त्यािी दोन्ही सुटी 
टोके रासायचनकदृष्ट्या संवदेनात्मक ऄसली पाचहजेत. प्लॉस्स्मड प्रत्यक्षही कापता येतो झकवा चवकराचं्या 
साहाय्याने कापता येतो. या चवकरानंा न्यसू्ललएजेस ऄसे म्हणतात. चलगेज नावािा चवकर डीएनए च्या 
तुकड्यानंा जोडण्यािे काम करतो. जनुक ऄचभयाचंत्रकीच्या कामासाठी माणसाच्या अतड्यात सापडणारा 
चनरूपद्रवी आरृचेरचिअ कोलाय या नावािा जीवाण ू वापरला जातो. काही जातीच्या आरृचेरचिअ कोलाय 
चजवाणूच्या प्लॉस्स्मडमध्ये टेरासायललीन या प्रचतजैचवक रसायनाला प्रचतरोधी जनुक ऄसतात. आरृेचरचिअ 
कोलायच्या दुसऱ्या एका जातीमधील जीवाण ू अणखी एका प्रचतजैचवकाला प्रचतरोधी ऄसतात. या दोन 
प्रकारच्या जीवाणूंमधील प्लॉस्स्मड एकत्र करून दोन्ही प्रकारच्या प्रचतजैचवकानंा प्रचतरोधी ऄसणारे 
आरृेचरचिअ कोलाय तयार करता येतात.  
 

पुनःसंयोगी डीएनए िा हा एक प्रकार झाला दुसरा एक प्रकार अहे यात दोन चभन्न जातीच्या 
(स्पीसीज) चजवाणुंिे डीएनए एकत्र करणे स्टॅचफलोकॉकस ऑचरऄसच्या प्लॉस्स्मडिा एक तुकडा 
आरृेचरचिअ कोलायमधील प्लॉस्स्मडच्या एका तुकड्याला जोडतात मग हा संकचरत प्लॉस्स्मड अणखी 
एका आरृेचरचिअ कोलायमध्ये अंतभूगत केला जातो. या प्रकारच्या ऄचभयाचंत्रकीने नवा आरृेचरचिअ कोलाय 
पेचनचसलीन अचण टेरासायस्ललन या दोन प्रचतजैचवकानंा प्रचतरोधी ऄसणारा तयार केला गेला. दोन 
जीवाणूंच्या प्लॉस्स्मडच्या एकत्रीकरणामुळे ईच्च दजाच्या सजीवामंधील डीएनए िे जनुक आरृेचरचिअ 
कोलायमध्ये स्थानातंचरत करता येण्यािी वैज्ञाचनकािंी अशा बळावली.  
 

प्राण्याचं्या शरीरातील डीएनए शी जोडणी करण्यािा प्रयोग प्रथम टोड (बेडकाच्या जातीिा एक 
प्राणी) या प्राण्याबाबतीत करण्यात अला. टोडमधले काही जनुक आरृेचरचिअ कोलायच्या प्लॉस्स्मडमध्ये 
जोडण्यात अले. या यशस्वी प्रयोगानंतर कृचत्रम जनुक जोडण्यािा प्रयोग केला. आरृेचरचिअ कोलायमध्ये 
आनशुलीन अचण आन्टरफेरॉन ही रसायने तयार करणारे जनुक जोडण्यात अले. हे जनुक आरृेचरचिअ 
कोलायमध्ये कायगरत झाले एवढेि नव्हे तर त्या जीवाणचू्या पुढच्या सवग चपढ्यामंध्ये ते अले अचण कायगरत 
झाले. त्यामुळे अज आरृचेरचिअ कोलायच्या फौजेमाफग त मोठ्या प्रमाणात आनशुलीन अचण आन्टरफेरॉन ही 
रसायने चमळतात व ती ऄगदी कमी झकमतीत ईपलब्ध होत अहेत.  
 

चनसगगतः चनमाण झालेले आन्टरफेरॉन चवषाणुंना प्रचतरोधक ऄसते. या आन्टरफेरॉनिा ईपयोग 
ककग रोग अचण एडस हा रोग बरा करण्यासाठी वापर करण्यािे प्रयत्न िालू अहेत. माणसाच्या शरीरातील 
६,१५० चलटर रक्तातून फक्त २० चमलीगॅ्रम आन्टरफेरॉन चमळू शकते. परंतु अता पुनःसयंोजी डीएनएमुळे एक 
चलटर जीवाणुंमधून २० ते ४० चमलीग्राम आन्टरफेरॉन चमळू शकते. पुनःसंयोजी डीएनएच्या तत्वानुसार 
माणसाच्या शरीरातील वृध्दी संपे्ररक (ग्रोथ हॉमोन) ही मोठ्या प्रमाणावर तयार करता येते.  
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जनुक ऄचभयाचंत्रकीच्या सहाय्याने चकती चवचवध प्रकारिी संपे्ररके झकवा प्रचथने तयार करता येतील 
याला ऄंत नाही. अचण म्हणूनि या तंत्रािा ईपयोग करून मानवी शरीरातील अनुवचंशक व्याधी दूर 
करण्यािे आलाज सापडणार अहेत. यालाि जनुक चिचकत्सा ऄसे म्हणतात.  
 

 
१०. १ जनुक ऄचभयाचंत्रकी 

 
आनुवंशिकीय समुपदेिन 
 

अपल्याला होणारे बाळ चनदोष ऄसाव ेऄसे कोणा माताचपत्यानंा वाटत नाही ? सवांनाि वाटते की 
अपली संतचत चनरोगी, ऄव्यंग अचण बुध्दीवान ऄसावी. परंतु जन्माला येणाऱ्या बालकात काही अनुवचंशक 
दोष अहे का या संबंधीिा सल्ला कोण देणार? ऄसा सल्ला अता चमळू शकतो. गभगपेशीमधील गुणसूत्रािंी 
बारकाइने तपासणी करून त्यात दूचषत गुणसूते्र अहेत झकवा नाहीत यािी कसोटी करता येते. त्यामुळे 
भावी ऄपत्यात काही दोष चनमाण होणार ऄसल्यािी अगाउ सूिना तज्ञ सल्लागाराला देता येते. गुणसूत्रािंी 
तपासणी कशी करतात हे पुढे ओघात येणारि अहे. परंतु अनुवचंशकीय समुपदेशन कोणी घ्याव े? ऄसा 
एक प्रश्न येतो. माझ्या मते भारतामधील सवांनीि हे घेणे अवश्यक अहे. त्यािबरोबर ज्याचं्या कुटंुबात 
झकवा कौटंुचबक आचतहासात अनुवचंशक दोष यापूवीि चदसून अले अहेत. त्यानंी या प्रकारिा सल्ला 
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घेतलाि पाचहजे. या सल्ल्यामुळे दूचषत ऄपत्य जन्माला येण्यािे टाळता येइल. झकवा दूचषत गभािा पात 
करता येइल.  
 

गभावस्थेत ऄसलेल्या बालकाच्या पेशीमधील गुणसूत्रािें परीक्षण करण्यासाठी दोन प्रकारिे ईपाय 
करता येतात. १) गभगजल परीक्षा अचण २) जरायु ईद् वधगनिी परीक्षा.  
 
१)गभवजल परीक्ा (ॲम्म्नओसेटेशसस) 
  

साडेतीन ते िार मचहन्यािी वाढ झालेल्या गभासंबधंी हा ईपाय करतात. पोटातून गभाशयापयंत 
जाणारी सुइ खुपसून तज्ञ गभासभोवतालच्या चपशवीतील काही द्रव पदाथग काढून घेतात. या द्रवात झकवा 
 

 
१०. २ गभगजल परीक्षा 

 
जलात गभाच्या पेशी ऄसतात. या पेशींिे सूक्ष्मदशगक यंत्राखाली चनरीक्षण करता येते त्याचशवाय या 
पेशींवरजीव रासायचनक कसोया घेता येतात. सूक्ष्मदशगकाखाली पेशीतली सवग गुणसूत्रािें बारकाइने 
चनरीक्षण करून त्यात कोणता दोष अहे झकवा नाही हे पाहाता येते. चवशषेः गुणसूते्र तुटली अहेत काय? 
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काही जास्त अहेत काय? काही वडेीवाकडी अहेत काय? हे पाहाता येते. त्यामुळे गभात अनुवचंशक दोष 
येत ऄसल्यास माताचपतरानंा गभगपातािा सल्ला चदला जातो झकवा त्यािें मुलामध्ये कोणते व्यंग येण्यािा 
संभव अहे हे साचंगतले जाते. रासायचनक परीक्षणामध्ये पेशींिे कृचत्रम संवधगन करून त्यावर वगेवगेळ्या 
चवकारािें पचरणाम पाचहले जातात. त्यानुसार व्यंग अहे झकवा नाही हे ठरचवता येते.  
 
२) जरायु उद् वधवन परीक्ा (कोशरऑनबायोप्सी) 
  

८ ते १० अठवड्याच्या वाढीच्या गभा सभोवतीच्या अवरणािा एक तुकडा या परीके्षसाठी काढून 
घेतात. त्यातील पेशींिे चनरीक्षण करून गुणसूत्रािंी परीक्षा करता येते. हा ईपाय गभावस्थेच्या ऄगदी 
सुरूवातीच्या टप्प्यात होत ऄसल्यामुळे गभगपातािा सल्ला चदल्यास तो गभगपात फारसा त्रास न होता करता 
येतो. गभगजल परीके्षनंतरही गभगपात करता येतो परंतु तोपयंत गभािी वाढ बरीि झालेली ऄसल्यामुळे 
गभगपात थोडासा त्रासदायक व धोलयािा ठरण्यािी शलयता ऄसते.ध्वचनचित्रण झकवा सोनोग्राफी हा 
अणखी एक प्रकार गभािी वाढ नीट अहे ना हे पाहाण्यासाठी करतात. हा प्रकार चनधोक ऄसतो व त्यात 
रॅवणातीत ध्वनीलहरींच्या प्रचतध्वनीिा वापर करून पडद्यावर चित्र ईमटते. त्यामुळे गभािी वाढ पूणगपणे 
चदसून येते. गभग योग्य प्रकारे वाढत अहे यासाठी ध्वचनचित्रणासारखा ऄत्यतं सोपा ईपयोगी व 
संकटचवरचहत दुसरा ईपाय नाही.  
 

 
 

गभावस्थेत परीक्षण करण्यािी सोय ईपलब्ध झाल्यामुळे चतिा गैरवापर फार मोठ्या प्रमाणात केला 
जात अहे. म्हणजे ऄसे की या परीक्षणात गभािे झलग समजते. गभग मुलीिा ऄसेल तर तो काढून 
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टाकण्यािा सरास ईपाय अजकाल करीत अहेत. एखाद्या वैज्ञाचनक सुचवधेिा हा दुरूपयोग अहे. 
अपल्याला फक्त मुलगेि व्हावते या वृिीतून चनमाण झालेली ही प्रथा ऄचनष्ट अहे. सुदैवाने महाराष्ट्र ्
शासनाने कायद्याने गभगजल परीके्षस बंदी घातली अहे.  
 
रक्तगटांची आनुवंशिकता  
 

या शतकाच्या सुरूवातीच्या काळात ऑस्स्रयन कालग  लॅन्डस्टायनर ह्या संशोधकाला मानवी 
रक्तामंधील एक नवा प्रकार अढळून अला. एक व्यक्तीच्या रक्तातील ताबंड्या पेशी दुसऱ्या व्यक्तीच्या 
रक्तद्रव्यातं –सीरममध्ये चमसळल्यास ताबंड्या पेशींिे प्रातंिन (ऄग्युचलचटनेशन) झकवा गठ्ठा होतो. यावरून 
लॅन्डस्टायनरने ऄसा चनष्ट्कषग काढला की , रक्त द्रव्यात चवचशष्ट प्रकारिे प्रचतद्रव्य (ॲन्टीबॉडी) ऄसते अचण 
हे द्रव्य चवचशष्ट प्रकारच्या प्रचतजनाशी (ॲन्टीजेन) बाधंले जाते. ऄखेर ऄचधक संशोधनाऄतंी माणसाच्या 
रक्तातील ताबंड्या पेशींच्या पृष्ठभागावर दोन प्रकारिे ए अचण बी प्रचतजन ऄसतात. प्रचतजन ए िा युग्म 
चवकल्पी (ॲलल) अचण प्रचतजन बी िा युग्म चवकल्पी हे वगेवगेळे तर अहेति पण ते स्वतंत्रचरत्या कायगक्षम 
ऄसतात.  
 
ए बी ओ रक्त घटक 
 

एखाद्या माणसात दोहोपैकी एक झकवा दोन्ही प्रचतजन ऄसतील झकवा कोणतेही प्रचतजन नसेल. 
ज्याच्या रक्तात ए प्रचतजन अहे त्यािा रक्त गट ए; ज्याच्या रक्तात बी प्रचतजन अहे त्यािा रक्तगट बी. 
ज्याच्या रक्तात ए अचण बी हे दोन्ही प्रचतजन अहेत त्यािा रक्त गट एबी अचण ज्याच्या रक्तात कोणत्याि 
प्रकारिे प्रचतजन नाही त्यािा रक्तगट ओ. लॅन्डस्टाआनरने ऄसेही दाखवनू चदले की रक्तद्रव्यात प्रचत ए 
अचण प्रचत बी ऄशा दोन प्रकारिी प्रचत द्रव्ये ऄसतात. यानुसार मानवी रक्त गटािें वगीकरण पुढील प्रमाणे 
–  

गट जीनप्ररूप 
जीनोटाइप 

पेशीमधील 
प्रचतजन 

रक्तद्रव्यातील 
प्रचतद्रव्य 

कोणाला 
रक्तदान 

करू शकतो 

कोणते रक्त 
घेउ शकतो 

 
ए IA IA or IA i  ए प्रचत बी ए. एबी. ए. ओ. 
बी IB IB or IB i  बी प्रचत ए बी, एबी. बी. ओ. 

एबी  IA IB ए अचण बी कोणतेही नाही एबी ए,बी,एबी,ओ 
ओ  i i  कोणतेही नाही प्रचत ए अचण 

प्रचत बी 
ए. बी, एबी, 

ओ. 
ओ 

 
एखाद्या रक्तात कोणतेही प्रचतजन ऄसले तर त्याच्या रक्तद्रव्यात तत्सम प्रचतद्रव्य नसते. ए 

रक्तगटाच्या व्यकीत ए प्रचतजन ऄसते पण त्याच्या रक्तद्रव्यात प्रचत ए प्रचतद्रव्य नसते. पण प्रचत बी प्रचतद्रव्य 
ऄसू शकते अचण म्हणूनि ए रक्तगटाच्या माणसास बी रक्त गटािे रक्त चदल्यास धोलयािे ठरते.  
 

ऄनेक कुटंुबाचं्या आचतहासािंा ऄभ्यासकरून माणसात रक्तगट कशा प्रकारे अनुवचंशत होतात यािे 
स्पष्ट चित्र ईभे राचहले अहे. (सोबतच्या अकृतीत काही प्रचतचनचधक चववाहािें स्पष्टीकरण चदले अहे.)  
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१०. ५ मुळात IA IB अचण I ऄसे तीन जनुक रक्तगटाच्या ऄनुवचंशकतेला जबाबदार ऄसतात. परंतु प्रत्येक 

व्यक्तीत या पैकी दोनि जनुक ऄसतात 
१०. ४ रक्त गटािंी ऄनुवचंशकता 

 
संकर १ 
  

दोन्ही माता चपता एबी गटािे ऄसतील तर त्यािंी संतती ए, ओ, एबी ऄशा तीनही गटािंी ऄसू 
शकेल . संकरासाठी ऄसणारे युग्मचवकल्पी पुढीलप्रमाणे IA - यामुळे प्रचतजन ए तयार होते. IB - यामुळे 
प्रचतजन बी तयार होते तर I- यामुळे कोणतेि प्रचतजन तयार होत नाही. यापकैी IA - अचण IB - हे जनुक 
प्रभावी अहेत I- जनुक ऄप्रभावी अहे.  

 
संकर २ 
  

ओ रक्तगटाच्या माता चपतरानंा ओ रक्तगटािीि संतती होते.  
 
संकर ३ 
 

चपता एबी गटािा व माता ओ गटािी ऄसेल संततीत ए झकवा बी रक्त गटि ऄसले. याचं्या संततीत 
ओ रक्त गट कधीही नसतो (कारण त्यािा जनुक ऄप्रभावी अहे).  
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संकर ४ व ५ 
 

चपता ए गटािा व माता ओ गटािी ऄसेल तर जनक समयुग्मनजी झकवा चवषम युग्मनजी ऄसू 
शकतात. ए गटािा जनक सम युग्मनजी ऄसेल तर सवग संतती ए रक्त गटािी होते (संकर ४); ए गटािा 
जनक चवषम युग्मनजी ऄसेल तर संतती ए अचण ओ रक्तगटािी होइल.  
 
संकर ६ 
 

चपता बी गटािा व माता ओ गटािी ऄसेल अचण बी गटधारी चपता चवषम युग्मनजी ऄसेल तर बी 
अचण ओ गटािी संतती होइल.  
 

या ििेवरून अपणास ऄसे चदसून येते की, एकाि जनुकािे तीन युग्मचवकल्पी अहेत. १) IA 

प्रचतजन ए चनमाण करणारे; २) IB प्रचतजन बी चनमाण करणारे अचण ३) I यामुळे कोणतेि प्रचतजन चनमाण 
होत नाही. I युग्म चवकल्पी आतर दोन (IA अचण IB) युग्मचवकल्पींना ऄप्रमाभवी अहे. एखाद्या व्यक्तीत तीन 
पैकी दोन युग्म चवकल्पी ऄसू शकतात परंतु युग्मकात मात्रन एकि युग्मचवकल्पी ऄसतो.  
 

रक्तगटाचं्या अनुवचंशक यंत्रणेिा अधार घेउन काही वळेा एखाद्या बालकाच्या जनकत्वािे 
चनचरृतीकरण करता येते.  
 
आर एच घटक  
 

माणसाच्या रक्तात ए बी ओ खेरीज अणखी एक घटक ऄसतो. या घटकाला अर एि घटक (अर 
एि फॅलटर) ऄसे म्हणतात. ज्या व्यकींच्या रक्तात हा घटक ऄसतो त्यानंा अर एि घन (अर एि 
पॉचझचटव्ह) ऄसे म्हणतात. ज्याचं्या रक्तात हा घटक नाही ते ऄथाति अर एि ऊण ऄसे म्हणतात. या 
घटकािा शोध डॉ. लेस्व्हन अचण डॉ. स्टेटसन यानंी १९३९ मध्ये लावला. माता व चपता घन अचण ऊण 
ऄसतील तर त्याचं्या संततीवर पचरणाम होतो म्हणून हा घटक महत्वािा अहे. त्यािी अनुवचंशकता कशी 
ते पाहू.  
 

अर एि प्रचतजनिी चनर्वमती एका प्रभावी जनुकामुळे होत ऄसते. ज्याचं्यात हा जनुक ऄसतो त्या 
व्यक्ती अर एि घन चनपजतात. ज्याचं्यात ऄप्रभावी जनुक ऄसतात त्याचं्यात अर एि प्रचतजन चनमाण होत 
नसल्याने त्या व्यक्ती ऊण अर एि गटाच्या चनपजतात. या घटकाच्या अनुवचंशकतेिी यंत्रणा मेन्डेलच्या 
चनयमानुसार होत ऄसते.  
 

माता व चपता हे दोघेही ऊण अर एि ऄसतील तर त्याचं्या संततीला धोका नसतो. परंतु माता 
ऊण अचण चपता घन ऄसेल तर मात्र गभाला धोका पोहोिण्यािा संभव ऄसतो. तो ऄसा-  
 

समजा गभाला त्याच्या चपत्याकडून अर एि घटकािा प्रभावी जनुक चमळाला अहे. त्यामुळे 
गभाच्या रक्तात अर एि प्रचतजने तयार होतात. ही प्रचतजने जरायतूून  
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मातेच्या रक्तात प्रवशे करतात. मातेच्या रक्तात या प्रचतजनाला चवरोध करणारी प्रचतद्रव्ये (अर 
ॲन्टीबॉडीज) चनमाण होतात. या प्रचतद्रव्यामुळे मातेला चतच्या गभाच्या रक्तापासून ऄभयता चमळते. पचहल्या 
मुलािेवळेी मातेच्या रक्तातील प्रचतद्रव्यािे प्रमाण फारसे नसते त्यामुळे त्या गभाला धोका पोहोित नाही. 
मातेच्या रक्तातील प्रचतद्रव्ये दीघगकाल चतच्या रक्तात राहातात. साहचजकि दुसऱ्या मुलािेवळेी माता 
अपली प्रचतदव्ये गभाला देते अचण त्यामुळे गभातील रक्ताच्या ताबंड्या पेशी मारल्या जाउन गभाला धोका 
पोहोितो. बरेिवळेा ऄसा गभग लवकरि मृत होउन बाहेर टाकून चदला जातो.  
 

या ऄडिणीवर अता मात करता येते. माता व चपता चवरूद्धअरएि घटकािें अहेत ऄसे 
कळल्यावर तज्ञ डॉलटर गभावस्थेति नव े रक्त गभाला देतात झकवा जन्माला अल्याबरोबर संपूणग रक्त 
बदलले जाते. परंतु या सवग कटकटीत पडण्यापेक्षा वधुवरानंी अपअपल्या रक्त घटकािंी िािणी करून 
घेणे योग्य नाही का ? 
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प्रकरण अकराव ेमनुष्यातील आनुवशंिक व्याधी (दोष) 
 

 ऄनेक कुटंुबाचं्या वशंीवळीिे (पेचडग्रीज) चवश्लेषण केल्यानंतर माणसातील ऄनेक 
अनुवचंशक व्याधी मेन्डेलच्या चनयमापं्रमाणे प्रकट होताना चदसतात. ऄप्रभावी जनुकामुंळे येणारे दोष माता 
चपतरामंध्ये न चदसता त्याचं्या संततीत चदसून येतात. कारण हे माता चपतर चवषम युग्मनजी (हेटरोझायगस) 
ऄसतात. ऄप्रभावी जनुकािंा पचरणाम बरेि वळेा ऄनेक चपढ्यामंध्ये चदसून येत नाही. ऄप्रभावी जनुकािंा 
पचरणाम चवशषेतः सगोत्र (जवळच्या नातेवाइकाशंी झालेल्या) चववाहामुळे जी संतती होते त्यात चदसून 
येतो.  
 

प्रभावी जनुकािें बाबतीत जनकापंैकी एकामध्ये हा जनुक ऄसतो. माणसामध्ये चदसून येणाऱ्या 
काही अनुवचंशक दोषािंी थोडलयात ििा करण्यात अली अहे.  
 
वणवशहनकता (अम्ल्बशनझम) 
  

या प्रकारात शरीरात मेलॅचनन हे काळ्या रंगािे द्रव्य चनमाण होत नाही. त्यामुळे सवग कातडी पाढंरी 
फटक ऄसते, केस पाढंरे , डोळ्यातील बुबुळे सुध्दा पाढंरी ऄसतात. हा दोष एका ऄप्रभावी जनुकामुळे 
प्रकट होत ऄसतो. जनकापकैी एकाति जर हा ऄप्रभावी जनुक ऄसेल तर त्याचं्या संततीत वणगहीनकता 
चदसून येत नाही. परंतु एक जनक वणगहीन व दुसरा वर्वणत ऄसेल तर त्याचं्या संततीपैकी चनम्यात 
वणगहीनकता येते. दोघेही जनक वणगहीन ऄसतील तर त्यािंी मुले ऄथाति वणगहीन चनपजतात.  
 

ऄप्रभावी जनुकामुंळे येणारे अणखी काही दोष पुढीलप्रमाणे एफायचब्रनोजेनेचमया – क्वचित 
चदसणारा रक्त रोग - ॲनोप्थलॅचमया (नेत्रहीनता) – लॉरेन्स-मून-चबएडल संलक्षण [ऄनेक प्रकारिी 
ऄक्षमता-जननेंचद्रयािी वाढ न होणे, दूचषत दृष्टी, लठ्ठपणा, मंुदबुध्दी अचण बहुऄगुंचल (पॉलीडॅलटीली) 
ऄशी लक्षणे ऄसतात ].  
  

काही ऄप्रभावी जनुक घातक ऄसतात. त्यािंा पचरणाम एवढा तीव्र ऄसतो की बालकािा प्राण 
वािचवणे शलय नसते. ऄशा घातक जनुकामुंळे होणाऱ्या एका रोगािे नाव अहे टे-सिॅस रोग. या रोगािे 
मूल जन्मतः सामान्य चदसते. सहा मचहन्याच्या ऄवधीत मेंदू अचण िेता रज्ज ूखराब होउ लागतात. ऄसे मूल 
फार तर िार पाि वष ेजगते. घातक ऄप्रभावी जनुकामुळे एक चवचशष्ट प्रकारिा चवकर शरीरात (हेलस ए) 
तयार होत नाही. या चवकरामुळे पेशीतील त्याज्य दव्यावंर ऄचभचक्या होउन ते नष्ट होतात. परंतु हा चवकर 
नसला म्हणजे शरीराच्या सवग पेशींमध्ये अचण त्यातल्या त्यात मेंदू अचण िेता रज्जूंच्या पेशीत स्स्नग्ध पदाथग 
साठू लागतात अचण ऄंती पेशी चनकामी होतात. हा रोग प्रामुख्याने ज्य ूलोकाचं्या एका चवचशष्ट जमातीत 
अढळून येतो.  
 

दुसरा ऄप्रभावी घातक जनुक पुटीतंतूभवन (स्स्पस्स्टक फायबोचस) हा रोग चनमाण करतो. या 
रोगात शरीरातील रॄेष्ट्मल गं्रथी (म्युकस ग्लॅन्् स) झडका सारखी घट्ट रॄेष्ट्मा तयार करतात. त्यामुळे 
चठकचठकाणी या रॄेष्ट्मलािी बुिे बसून ऄनेक मागग बंद होतात. चवशषेतः फफ्फुसे व अतडी. ऄशा मुलानंा 
फुफ्फुसािें रोग होतात, त्यािंी पिन चक्या चबघडते. ऄचलकडे नव्या नव्या औषधानंी या रोगाचं्या 
लक्षणामंधील तीव्रता खूपि कमी करण्यात येते त्यामुळे रोगी आतरासंारखे जीवन जग ूशकतो.  
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प्रभावी जनुकांमुळे होणाऱ्या व्याधी  
 

ऄकॉन्ड्रापं्लेचसया झकवा ईपास्स्थ ऄचवकसन ही व्याधी एका प्रभावी जनुकामुळे होत ऄसते. या 
व्याधीिी व्यक्ती शरीराने लहान अचण ऄप्रमाचणत ऄसते. हात अचण पाय लहान ऄसतात. ऄशी खुजी मुले 
एक वषगभर जग ूशकतात.  
 

दुसरी व्याधी म्हणजे टायलोचसस झकवा गुहारूध. यात तळहातािी अचण तळपायािी त्विा 
प्रमाणाबाहेर जाड ऄसते. चतसरी व्याधी म्हणजे ॲनोचनचिअ यात हातपायाच्या बोटानंा नखेि नसतात. 
अणखी एका व्याधीत दातािंी चशखरे फार िटकन चवरून जातात. प्रभावी जनुकामुळे चदसणारे अणखी 
दोन दोष म्हणजे बहु ऄंगुचलता (पॉलीडॅस्लटली) अचण लघु ऄंगुचलता. पचहल्या प्रकारात हाताला झकवा 
पायाला जादा बोटे ऄसतात. दुसऱ्या प्रकारात हातािी बोटे अचण तळवा फारि लहान ऄसतात. माफग निे 
संलक्षण या प्रकारात वाजवी पेक्ष लाबं व टोकदार हातािी बोटे चशवाय ह्या व्यक्ती ऄचतशय सडपातळ अचण 
 

 
११. १ डाउनिे संलक्षण दशगचवणारी बाचलका 

 
लाबंलिक हातापायाचं्या ऄसतात. (ऄमेचरकेिा प्रख्यात राष्ट्राध्यक्ष ऄब्राहम झलकन ऄशा प्रकारिा दोषी 
व्यचक्तत्वािा होता ऄसे म्हणतात) हगप्सबगग जबडा या नावािी अणखी एक प्रभावी जनुकािी व्याधी अहे. या 
व्यक्तींमध्ये खालिा जबडा प्रमाणाबाहेर मोठ्या अकारािा अचण लाबं ऄसतो. १६ व्या शतकातील जमगनीिा 
राजा पािवा जॉजग ऄशा चवचित्र अकाराच्या जबड्यािा माणूस होता.  
 
उिीरा शदसून येणाऱ्या काही व्याधी  
 

फार गंभीर नसणारे परंतु प्रभावी जनुकामुंळे येणारे दोष चपढ्यान् चपढ्या िालू राहातात. जे गंभीर 
प्रकारिे दोष ऄसतात ते दूचषत व्यक्तीच्या लवकर होणाऱ्या मृत्यूमुळे भावी चपढ्यात स्थलातंचरत होत 
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नाहीत. परंतु काही दोष एखाद्या व्यक्तीच्या अयुष्ट्याच्या ईिराधात चदसून येतात. हझटगटनिा कंपवात 
(हझटगटन्स कोचरअ) ही व्याधी वयाच्या २५ च्या पुढे चदसू लागते यात ऄचनयचमत हालिाली, वाढत 
जाणारे मंदबुध्दीत्व ही लक्षणे चदसून येतात. या रोगािा कारणीभतू एक प्रभावी जनुक ऄसतो. रोग 
ईिरवयात होत ऄसल्यामुळे पुढच्या चपढ्यान् मध्ये तो चदला जातो.  
 

दात्रपेशी पंडुरोग झकवा चसकल सेल ॲचनचमया या रोगात रक्तातील ताबंड्या पेशी गोलाकार 
ऄसण्या ऐवजी ऄधगिदं्राकार ऄसतात. या पेशीमधील चहमोग्लोचबन रेणूच्या बाधंणीतील दोषामुळे पेशीिा 
अकार ऄधगिदं्राकृती होतो. या पेशींमधील चहमोग्लोबीनपासून ऑस्लसजन सुटा झाला म्हणजे त्या पेशी 
  

  
११. २ ललेनफेल्टर संलक्षण दशगचवणारा माणूस ११. ३ ललेनफेल्टर संलक्षण दशगचवणारे सूत्र समूह 

चित्र. 
 
एकत्र येउन गठे्ठ तयार करतात. सहाचजकि शरीरातील रक्ताचभसरणात ऄडथळे येउन ती व्यक्ती मृत 
पावते. दात्रपेशी पंडुरोगािी व्यक्ती फक्त दहा वीस वषिे जगु शकते.  
 
थॅलेस्सेशमया  
 

रक्त घटकामंध्ये दोष चनमाण करणारी अणखी एक अनुवचंशक व्याधी म्हणजे थलेॅस्सेचमया या 
व्याधीने ग्रस्त झालेल्या मुलामंध्ये त्याचं्या रक्तातील ताबंड्या पेशींमध्ये चहमोग्लोबीन घटकािे प्रमाण ऄपुरे 
ऄसते. चहमोग्लोबीन हा घटक ताबंड्या पेशींमाफग त शरीरात ऑस्लसजनिे वहन करतो. त्यामुळे हा घटकि 
जर ऄपुऱ्या प्रमाणात ऄसेल तर साहचजकि साऱ्या शरीराला ऑस्लसजनिा पुरवठा परेुसा होणार नाही. या 
व्याधीिे तीव्र अचण सौम्य ऄसे दोन प्रकार अहेत. चनरोगी माणसामध्ये त्याच्या रक्तातील ताबंड्या पेशींिे 
अयुष्ट्य ३ ते ४ मचहन्यािें ऄसते. तीव्र झकवा कूलीिा थलेॅस्सेचमया (ॲचनचमया) या रोगात ताबंड्या पेशीं फक्त 
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काही अठवडे जग ूशकतात. त्यामुळे पंडुरोग झकवा ॲचनचमया होतो. जन्माला अल्यावर ही स्स्थती लक्षात 
येते अचण जसजसे वय वाढते तसतशी ही व्यथा तीव्र होत जाते.  
  

तीव्र थलेॅस्सेचमया होण्यासाठी लागणारे जनुक माता व चपता या दाहोंकडून याव ेलागतात. भमूध्य 
समुद्राच्या सभोवतालच्या देशामंध्ये चवशषेतः ग्रीस अचण आटली-राहणाऱ्या लोकामंध्ये या व्याधीिे प्रमाण 
जास्त अढळून येते.  
 

आतर प्रकारच्या पंडुरोगासारखीि थलेॅस्सेचमयािी लक्षणे ऄसतात. ऄंग पाढंरेफटक होणे, भकू 
मंदावणे, ऄशक्तपणा वाटणे , चिडचिड करणे ही लक्षणे अहेत. डॉलटरानंा ऄशा रोग्यामंध्ये यकृत अचण 
प्लीहा या गं्रथींना सूज अलेली समजून येते. रक्तािी तपासणी केल्यावर त्या व्यक्तीला थलेॅस्सेचमया 
झालेला अहे हे समजून येते.  
 

थलेॅस्सेचमया झालेल्या मुलािंी वाढ खंुटलेली चदसते. कारण त्यािंी हाडे योग्य चरतीने वाढत 
नाहीत. हाडे पातळ ऄसतात व केव्हाही सहज मोडू शकतात ऄशा मुलानंा जगचवण्यासाठी वारंवार रक्त 
द्याव ेलागते. परंतु त्यानेही तो रोग बरा होतोि ऄसे नाही. कारण फार मोठ्या प्रमाणात लोखंड शरीरात 
साठचवले जाते. हे लोखंड कोणत्याही औषधोपिाराने कमी करता येत नाही. शवेटी जादा लोहािा पचरणाम 
हृदय अचण यकृतावर होतो. हृदयचवकाराने ते बालक मृत्य ूपावते. तेव्हा अपल्या मुलामंध्ये ही व्याधी येत 
नाही हे पाहाण्यासाठी माताचपत्यानंी अपअपल्या गुणसूत्रािंी तपासणी करून घेणे अवश्यक अहे.  
 
  



 
 अनुक्रमणिका 

प्रकरण बाराव ेअधवनारी नटेर्श्र (Sexual Abnormalities) 
 

सुरवातीच्या एका प्रकरणात अपण झलगभेदािें रहस्य समजावनू घेतले. एखाद्या व्यक्तीिे झलग 
त्याला चमळणाऱ्या एलस अचण वाय ह्या गुणसूत्रावंर ऄवलंबून ऄसते. दोन एलस गुणसूते्र एकत्र असल्यास 
मुलगी व एलस वाय गुणसूते्र एकत्र अल्यास मुलगा ऄशी अपली समजूत अहे अचण ती बरोबर अहे. पण 
स्त्री अचण पुरुष हा भेद केवळ दोन एलस झकवा एलस अचण वाय ही जोडी एकत्र येण्यावर ऄवलंबून अहे 
काय? अचण ऄसे ऄसेल तर मग ना धड स्त्री ना धड पुरुष ऄशा मध्यम प्रकारच्या व्यक्ती का जन्माला 
येतात? 
 

केवळ झलगसूत्रावंरील म्हणजेि एलस अचण वाय गुणसूत्रावंरील जनुकाचं्या प्रभावाने व्यक्तीिे झलग 
नक्की केले जात नाही. झलगसूत्रावंरील जनुकामुंळे गभािी वाढ एखाद्या चवचशष्ट झलगाकडे होण्यासाठी 
चनयचंत्रत केली जाते. त्याि वळेी आतर बावीस गुणसूत्राचं्या जोड्यावंरील जनुकही त्या व्यक्तीच्या चवचशष्ट 
झलगात्मक वाढीला चनचरृत कारणीभतू ऄसतात. वास्तचवक गभावस्थेच्या प्राथचमक कालात प्रत्येक 
व्यक्तीमध्ये दोन्ही झलगािंी मूलभतू घटके सारख्याि रीतीने ऄसतात अचण ह्यािी खात्री पटण्यासाठी 
लैं चगक आंचद्रयाचं्या वाढीकडे लक्ष द्याव े लागेल. (अकृचत पाहा) मुलात ऄगर मुलीत झलगगं्रथी प्रथम 
मूत्रझपडाजवळि तयार होतात. ह्या गं्रथीबरोबरि झलगपेशी वाहून नेणाऱ्या ‘नचलका’ व बाह्यिारे सारख्याि 
पध्दतीने तयार होतात. पुढे जशी गभािी वाढ होते तशी ह्या आंचद्रयामधील योग्य ती आचंद्रये नीट वाढतात व 
त्यािंी योग्य चदशनेे वाढ होते. प्रौढ स्त्रीपुरुषामंध्येचह चवरूद्धझलगािे चनदशगक ऄसे काही सूक्ष्म भाग अढळून 
येतात त्यािे कारण हेि. स्त्री अचण पुरुषािंी लैं चगक आंचद्रये समातंर पध्दतीने व सारखीि वाढतात अचण 
ह्यानंतर एलस व वाय ह्या झलगसूत्रावंरील जनुकािंा प्रभाव पडून त्या गभािी वाढ स्त्री ऄगर पुरुषातं होते. ही 
वाढ िालू ऄसताना काही कारणाने ह्या जनुकाचं्या कायात जर चबघाड झाला तर त्या गभािे झलग चनचरृत 
होउ शकत नाही. वास्तचवक त्या व्यक्तीमध्ये चनचरृत एलस, वाय झकवा दोन एलस रंगसूते्र ऄसतात परंतु त्या 
चवचशष्ट झलगाबरोबरि चवरूद्धझलगािे काही गुण त्या व्यक्तीमध्ये चनमाण होतात.  
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नपुसकझलगी व्यक्ती चनमाण होण्यािा िमत्कार मानवामध्ये चवशषेेकरून अढळत नाही. परंतु काही 
प्राण्यामंध्ये दोन्ही झलगािंी समप्रमाणात वाढ होणारी ईदाहरणे अढळून येतात. ऑइस्टर (मोती झशपला) 
हा प्राणी दोन्ही झलगािंा ऄसतो. म्हणजे ह्या प्राण्यात स्त्री अचण पुरुष झलगगं्रथी ऄसतात एवढेि नव्हे तर त्या 
गं्रथी कायगक्षम ऄसतात. त्यामुळे ह्या प्राण्याच्या अयुष्ट्यात ऄसा िमत्कार ऄसतो की एका वषी हा प्राणी चपता 
ऄसतो तर दुसऱ्या वषी तो मातेिी कामचगरी करतो. ऄशा दुटप्पी वागणुकीिे मनुष्ट्यप्राणी अजतागायत तरी 
सापडलेले नाहीत. परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे दोन्ही झलगािंी जननेंचद्रये ऄसणाऱ्या व्यक्ती अढळून अल्या 
अहेत. ह्यापकैी फक्त एकाि झलगािी जननेंचद्रये कायगक्षम ऄसतात. काही वळेा दोन्ही झलगािंी कायगक्षमता 
चदसणारी िमत्काचरक पचरस्स्थचत चनमाण होते. बऱ्याि वळेा अपणास पुरुषी बायका व बायकट पुरुष 
अढळून येतात. वास्तचवक ह्या दोन्ही प्रकारच्या व्यक्तींमध्ये एकाि झलगािी जननेंचद्रये ऄसतात. परंतु 
त्याच्या बाह्य वागणुकी झकवा शरीराच्या घडणीत चवरूद्धझलगािे स्वभावधमग अढळून येतात. खरे म्हणजे 
प्रत्येक व्यक्तींमध्ये चवरूद्धझलगािे स्वभावधमग ऄसतात. फक्त त्याचं्या दृग्गोिर ऄवस्थेत फरक ऄसतो. 
अपल्यामध्ये दुसऱ्या झलगािे काही गुणधमग अहेत झकवा काय हे ऄजमवण्यासाठी एक मजेदार कसोटी 
तयार करण्यात अली अहे. सोबतच्या अकृतीवरून तुम्हाला त्यािी कल्पना येइल. शाइिे डाग चवचवध 
प्रकारच्या मनोरंजक अकृती तयार करतात. ह्या अकृतीसंबंधी कल्पना चवचवध प्रकारिी ऄसते व म्हणूनि 
त्यावरून त्या व्यक्तीच्या मनािा कल शोधता येतो. स्त्रीमध्ये वात्सल्यािी सहजसुलभ भावना (Instinct) 
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ऄसते हीि भावना पुरुषामंध्ये आतलया ईत्कटतेने नसते. परंतु एखाद्या पुरुषाने ही भावना जास्त ईत्कट 
प्रकाराने दशगचवल्यास तो स्त्री होत नाही. म्हणून शजेारी चदलेली कसोटी स्वतःला लावनू पाहा अचण ठरवा 
की तुमच्यात दुसऱ्या झलगािे गुणधमग चकती टके्क अहेत. ह्या बाबतीत एक मजेदार ऄनुभव सागंतो. 
पोचलसचशपाइ हा पुरुषत्वािा एक ईत्कट प्रकार समजण्यास हरकत नाही . परंतु अरृयग ऄसे की 
  

 
 
लंडनमधल्या बहुतेक पोचलसामंध्ये स्त्री स्वभावाच्या गुणधमािे प्राबल्य अढळून अले अहे.  
 

ऄधगनारी नटेरॄराबंद्दल अणखी थोडेसे सागंतो. ऄशा प्रकारच्या ऄधगवट व्यचक्त पुरुषामंध्ये बऱ्याि 
प्रमाणात अढळून येतात. ह्यािे कारण ऄसे की ऄशा व्यक्तींिी बाह्यआंचद्रये पुरुषापं्रमाणेि ऄसतात व त्यामुळे 
त्यानंा लहानपणापासून मुलासंारखे वागचवण्यात येते. प्रौढावस्थेत त्यानंा पुरुषापं्रमाणेि दाढीचमशा येतात, 
अवाज फुटतो. परंतु त्याचं्या जननगं्रथी पुनरुत्पादनाच्या दृष्टीने कमी कायगक्षम ऄसतात. त्यामुळे त्यानंा 
चस्त्रयाचंवषयीिे अकषगण वाटत नाही . म्हणून पुरुषानंा अकर्वषत करण्यासाठी त्या व्यक्ती स्त्रीवषे घेउन 
सगळीकडे झहडतात. चस्त्रयामंध्ये अढळून येणारे अकषगण ह्या व्यक्तीमध्ये नसल्यामुळे सहाचजकि पुरुष ऄशा 
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लोकापंासून लाबं राहतात. ह्या व्यक्तीमध्ये बरेि वळेा ऄंतःसगी गं्रथींच्या स्त्रावात घोटाळा ऄसतो. त्यामुळे 
त्याचं्यामध्ये दोन्ही झलगाचं्या स्वभावधमािी चवकृत भेसळ चदसून येते. ऄशा ह्या ऄधगनारी नटेरॄरावंर योग्य 
ईपिार केल्यास त्यानंा कोणत्या तरी एका झलगाप्रत नेता येण्यास हरकत नाही. ऄशा प्रकारच्या सवग व्यक्ती 
एकाि प्रकारच्या ऄसतात ऄसे मात्र नव्हे. कारण त्याचं्या शरीरात जननेंचद्रयाचं्या वाढीिे चनरचनराळे प्रकार 
ऄसतात. परंतु ह्या सवांिी मनोधारणा एकाि प्रकारिी ऄसल्यामुळे ह्या व्यक्ती बहुधा एकि गट करण्यािी 
संधी सोडत नाहीत. ऄशा व्यक्तींकडे समाज नाके मुरडून पाहतो व त्यानंा समाजबाह्य ठरचवतो. परंतु त्यािंी 
झालेली पचरस्स्थचत केवळ काही ऄचनयचमत नैसर्वगक चक्यामुंळे झालेली ऄसते अचण म्हणूनि त्यानंा जवळ 
करून त्याचं्यावर योग्य ईपिार होण्यािी शलयता चनमाण करणे हे समाजािे व शासनव्यवस्थेिे कायग अहे.  
 
 काही उपजत दोष 
 

अपल्या शरीरात शकेडो प्रकारिे चवकर (एन्झाइम्स) काम करीत ऄसतात. हे चवकर प्रचथनािेंि 
बनलेले ऄसतात. प्रचथन म्हणजे चवचवध ऄचमनो अम्लािंी लाबंि लाबं साखळी. साखळीतील ऄचमनो 
अम्लािंा क्म ठरलेला ऄसतो. ऄचमनो अम्लाचं्या क्मात बदल झाल्यास प्रचथनािे स्वरूप व कायग बदलते. 
साहचजकि ियापिय चक्येत बदल होतो अचण हा बदल दोष झकवा व्यथेच्या स्वरूपात बालकात चदसून 
येतो. प्रचथनािंी जडण घडण जनुकावंर ऄवलंबून ऄसते. त्यामुळे एखादेवळेेस ऄप्रभावी जनुके बालकात 
अल्यास त्या बालकात दोष चदसून येतात. म्हणजेि हे दोष अनुवचंशक ऄसतात. साधारणपणे बालक 
जन्माला अल्यावर काही काळाने चवकरािें दोष चदसू लागतात. ऄशा दोषानंा ईपजत दोष (आन् बॉनग एरसग) 
ऄसे म्हणतात.  
 

१८९७ मध्ये चब्रचटश डॉ. गरॅॉड यानंा रुग्णामंध्ये एक चवचित्र प्रकारिा दोष अढळून अला. या 
रुग्णािें मूत्र काळ्या रंगािे ऄसे. रुग्णाचं्या कौटंुचबक आचतहासावरून डॉ. गरॅॉड यानंी हा दोष अनुवचंशक 
अहे ऄसे चनदान केले. या दोषाला ऄल्कॅप्टोनमेह (ऄल्कॅप्टोन्यूचरअ) ऄसे म्हणतात. त्या नंतरच्या काळात 
डॉ. गरॅॉड यानंी या दोषासबंंधीिे बरेि संशोधन केले. त्यावरून त्यािंी खात्री पटली की, एका चवचशष्ट 
प्रकारच्या चवकराच्या ऄनुपस्स्थतीमुळे काळे मूत्र होण्यािा दोष चनमाण होतो. हा दोष नसलेल्या व्यक्तींमध्ये 
एका प्रसामान्य (नॉमगल) जनुकामुळे जो चवकर तयार होतो त्या चवकरामुळे होमोजेस्न्टचसक अम्लािे 
ऄचसटोॲसेचटक अम्लात रुपातंर होते. दोषी व्यक्तींमध्ये हा चवकर ऄनुपस्स्थत तरी ऄसतो झकवा तो 
चक्याहीन ऄसतो. त्यामुळे ऄचसटोॲसेचटक अम्ल तयार होत नाही अचण होमोजेस्न्टचसक अम्लािे प्रमाण 
वाढते. हे अम्ल मूत्रामाफग त शरीराबाहेर टाकले जाते. होमोजेस्न्टचसक अम्लािे बरेि प्रमाण ऄसलेले मूत्र 
हवचे्या संबंधात अल्याबरोबर काळे पडते अचण त्यामुळे मूत्राला काळा रंग येतो. ऄशा प्रकारे ईपजत 
दोषािंी नोंद झाली अचण त्यानंतर अणखी काही ईपजत अनुवचंशक दोष अढळून अले अहेत. 
त्यासंबधंीिी माचहती पुढे देत अहे.  

 
फेशनलकेटोन्यशूरआ  

 हा दोष पी के य ूया अद्याक्षरानंी ओळखला जातो. पी के यू दोष ऄसलेली मुले मंदतीिी ऄसतात. 
त्यानंा खास रुग्णालयाति ठेवाव े लागते. त्यािंा बुध्द्याकं ३० च्याही खाली ऄसतो. मेलॅचनन या काळ्या 
रंगद्रव्यािी चनर्वमतीत बाध अल्यामुळे पी के यू मुले चफकट रंगािी ऄसतात, त्याचं्या ऄंगस्स्थती दोचषक 
ऄसते, हालिाली धलयाधलयाने होतात अचण शरीराला एक चवचशष्ट प्रकारिा वास येत ऄसतो. पी के य ू
मुले फार काळ जगत नाहीत. पी के य ू मुलामंध्ये जन्माला अल्यानंतर फेचनल ॲलनाइन या रसायनािे 
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रक्तामधले प्रमाण वाढते. फेचनल ॲलनाइन हे ऄचमनो अम्ल शरीरात तयार होत नाही तर ते ऄन्नाति 
ऄसते. या ऄचमनो अम्लािे शरीरात टायरोचसन नावाच्या ऄचमनो अम्लात रुपातंर होते. पी के य ूमुलामंध्ये 
हे रुपातंर करणारा चवकर नसतो. त्यामुळे फेचनल ॲलनाइन शरीरात सवगत्र साठचवले जाते. या ऄचमनो 
अम्लािे फेचनपायरुस्व्हक अम्लात रुपातंर होउन घाम व मूत्रावाटे बाहेर टाकले जाते. या अम्लामुळे 
घामाला वास येतो. फेचनल ॲलनाइनच्या प्रभावामुंळे तान्ह्या मुलातील मेंदूच्या वाढीत ऄडथळा येतो. 
त्यामुळे त्यािे मचतमंद मुलात रूपातंर होते. हा दोष जन्माला अल्यावर डॉलटराचं्या लक्षात अल्यास त्या 
मुलाला फेचनल ॲलनाइन नसलेल्या ऄन्नािा अहार देतात. त्यामुळे दोषािी तीव्रता कमी होउन मुले 
आतरासंारखीि बुध्दीने वाढतात. पी के य ूहा दोष ऄझलगी गुणसूत्रावरील एका ऄप्रभावी जनुकामुळे चनमाण 
होतो. चवषम युग्मनजी माताचपतरामंधील ऄप्रभावी जनुकामुंळे त्याचं्या संततीत हा दोष चनमाण होत ऄसतो.  
 
 फेचनल ॲलनाइनच्या ऄनुपस्स्थतीमुळे पी के य ू सारखेि अणखी काही दोष चदसून येतात. 
वणगकहीन झकवा ऄल्बीनो व्यक्तींमध्ये मेलॅचनन हे द्रव्यि तयार होत नसल्यामुळे व्यक्ती संपूणग पाढंऱ्या 
(कातडी, केस, डोळे) रंगाच्या चदसतात. टायरोचसनोचसस हाही एक दोष फेचनल ॲलनाइनच्या ऄभावामुळे 
होतो.  

 
गॅलॅ्टोज रक्तात (गॅलॅ्टोसेशमआ)  
 
 अइच्या दुधात गलॅॅलटोज नावािी शकग रा ऄसते. ही शकग रा शरीरात ग्ल्युकोजमध्ये रुपातंर पावते. 
परंतु ज्या मुलामंध्ये या रुपातंरिा ऄभाव ऄसतो ऄशा मुलानंा गलॅॅलटोज रक्तता हा दोष होतो. मुलािे 
कुपोषण होते, बुध्दीिी वाढ होत नाही अचण त्याचं्या डोळ्यात मोचतझबदू फार लवकर तयार होतो. हा दोष 
गलॅॅलटोजिे ग्ल्युकोजमध्ये रुपातंर करणाऱ्या चवकराच्या ऄभावामुंळे चनमाण होतो. या दोषावर ईपाय 
म्हणजे गलॅॅलटोज नसलेले दूध मुलाला देणे. हा ईपाय केल्यास मुलािे यकृत सुजत नाही, ओकाऱ्या अचण 
मळमळ थाबंते, शरीरािे पोषण योग्यचरतीने होउन मेंदूिी वाढही अरोग्यकारक होते. परंतु गलॅॅलटोजिे 
ऄरुपातंरण अहे हे जन्माला अल्यावर लवकरि लक्षात अले तर ईपाय करता येतात. कारण 
गलॅॅलटोजच्या ऄरूपातंरणामुळे दोष फार िटकन तयार होतात अचण ते एकदा चनमाण झाले मग मात्र 
त्याचं्या प्रभाव कमी करता येत नाही. तेव्हा जन्माला अल्याबरोबर काही दोष चवचशष्ट कसोया करून 
रक्तातील गलॅॅलटोजिे प्रमाण काढता येते. ऄशा परीके्षमुळे मुलामंध्ये चनमाण होणारा ईपजत दोष टाळता 
येतो.  
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प्रकरण तेराव ेपुढील योजना 
 

अतापयंत अनुवचंशकतेसंबधंीिी सागंोपागं व साधकबाधक ििा अपण केली. त्यामुळे 
अनुवचंशकतेिी योग्य कल्पना अपल्याला अहे ऄसे समजण्यास हरकत नाही. अपल्याजवळ ऄसलेल्या 
ह्या ज्ञानािा फायदा घेउन मानववशं सुधारण्यासाठी काही योजना करता येतील ऄसे वाटते. झकबहुना ह्या 
दृष्टीने काही योजना व प्रयोग पारृात्य देशामंध्ये अज िाललेले अहेत. ईच्च दजाच्या मानवी जातीच्या 
चनर्वमतीसाठी चनरचनराळे प्रयोग कराव ेलागतील. ऄशा प्रकारिे प्रयोग दुभत्या जनावराचं्या बाबतीत केले 
गेले अहेत अचण त्यािा पचरणाम म्हणनूि की काय अनुवशंशास्त्रािी एक नवीन शाखा  "सुप्रजाजननशास्त्र " 
(Eugenics युजेचनलस) सुरू झाली अहे.  
 

भारतासारख्या देशापढेु सध्या वाढत्या लोकसंख्येिा फार मोठा प्रश्न ईभा अहे. तो 
सोडचवण्यासाठी चवचवध योजनािंा प्रसार केला जात अहे. सुदैवािी गोष्ट ऄशी की ह्या योजनानंा सरकारी 
पाझठबा अहे. वाढत्या लोकसंख्येला अळा घालण्याच्या योजना स्वीकारीत ऄसताना झकवा त्यासंबधंी 
उहापोह करीत ऄसतानाि सुप्रजाजन चनमर्वतसंबधंीचह चविार करण्यासारखा अहे. वाढीला अळा 
घालताना जे नव ेप्रजाजन जन्माला येतील ते ईत्कृष्ठ दजािे (अनुवचंशक दृष्ट्या) कसे करता येतील ह्यािा 
चविार मुख्य प्रश्नाला पोषक ऄसाि होइल अचण म्हणूनि ह्या प्रकरणात सुप्रजाजनाचं्या चनर्वमतीसाठी 
कोणते ईपाय योजता येतील, या संबधंीिे काही चविार माडंणार अहे.  
 

सुप्रजाजनशास्त्र हा शब्द प्रथम आ. स. १८८३ मध्ये सर फॅ्रस्न्सस गाल्टन ह्यानंी प्रिारात अणला. 
त्याचं्या मताप्रमाणे शास्त्रीय पध्दतीने मानवजातींिी पैदास करणे ऄसा ऄथग सुप्रजाजनशास्त्रािा केला होता. 
वास्तचवक गाल्टन याचं्या काली अनुवशंशास्त्रािा ऄभ्याससुध्दा सुरू झालेला नव्हता. केवळ समाजाच्या 
ईच्च स्थानावंर ऄसलेले लोक हे ईच्च व आतर नीि ह्या पारंपाचरक कल्पनेमधूनि गाल्टन ह्यानंी 
सुप्रजाजनशास्त्र ह्यािी चनर्वमती केली. ऄथात जे लोक ईच्चाचधकारावर होते त्यानंा ही कल्पना त्याचं्या 
गंडाला पोषक ऄसल्यामुळे स्वागताहग वाटली.  
 

चवसाव्या शतकात अनुवशंशास्त्रासंबधंीिे प्रयोग व प्रमेये लोकासंमोर येउ लागली. मानवामध्ये 
येणारे दोष काही जनुकामुळे येतात ऄसे चदसून अल्यावर सर गाल्टन ह्यािें ऄनुयायी तर खूषि झाले व 
म्हणू लागले की ‘मानवजातीमधील ही ऄचरष्ट ेकेवळ नीि अनुवचंशकतेमुळेि अली अहेत अचण म्हणूनि 
मानवजात जर सुधारावयािी ऄसेल तर चतिी पैदास शास्त्रशुद्धपायावरि केल्याचशवाय गत्यंतर नाही. ’ ह्या 
चविाराला चवरोध पचरस्स्थतीवाद्यानंी केला. ते म्हणत, ‘मानवाच्या भोवतालच्या पचरस्स्थतीिा पचरणाम एवढा 
प्रिंड अहे की, अनुवचंशक गुणािंा त्यापढेु पाडाव लागणार नाही. म्हणून मानवजातीच्या राहणीत फरक 
पडला पाचहजे. ’ सुदैवाने ह्या दोन्ही गटात बराि समझोता झालेला अहे.  
 

अनुवचंशकता व पचरस्स्थती ह्यािंी एकमेकाशी सागंड आतकी घट्ट व चवचित्र अहे की, अनुवशंवादी 
पुष्ट्कळसे दुःख अनुवचंशकतेपेक्षा पचरस्स्थतीवर ऄवलंबून अहे ऄसे मानतात. त्यािप्रमाणे नव्या नव्या 
संशोधनामुळे मानवामंधील दुःखे झकवा कमतरता अनुवचंशक कारणानेि होते हे पचरस्स्थतीवाद्यानंाही पटले, 
दोन्ही मतप्रणालीिी सागंड घालून सुप्रजाजनचनर्वमचत दोन प्रकारानंी करता येण्यासारखी अहे ऄसे चदसून 
येते अचण ते प्रकार येणेप्रमाणे-  
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(१) चवरोधी सुप्रजाजनशास्त्र (The Negative Eugenics) म्हणजे नालायक (Unfit) व्यक्तींिी कमी 
पैदास करणे.  

(२)  तारक सुप्रजाजनशास्त्र (The Positive Eugenics) म्हणजे ईत्कृष्ट (fit) व्यक्तींिी जादा 
पैदास करणे.  
 

शवरोधी सुप्रजाजनिास्त्र  
 

जगामध्ये ईिम दजाच्या मनुष्ट्यप्राण्यािंी संख्या जास्त व्हावयास पाचहजे ऄसेल तर कुप्रजाजनािंी 
चनर्वमती थाबंचवली पाचहजे. कुप्रजेिी चनर्वमचत चनकृष्ट दजाच्या माताचपतरामुंळे होते. ईदा. वडेे, ऄपस्मारािे 
झटके येणारे, खुनी, दरोडेखोर आत्याचद प्रकारिी माणसे चनकृष्ट दजािी अहेत. ह्या लोकािंी प्रजा ऄथाति 
कुप्रजा ऄसणार. त्यािप्रमाणे जे लोक गचलच्छ वस्तीत अचण मागासलेले जीवन कंठत ऄसतात ऄशा 
लोकािंीचह प्रजा चनकृष्ट दजािीि ऄसणार. चनकृष्ठ पचरस्स्थतीत राहाणाऱ्या लोकामंध्ये प्रजेिी चनर्वमचत फार 
मोठ्या प्रमाणावर होत ऄसते.  
 

कुप्रजेिी चनर्वमती कमी करण्यासाठी अजकालच्या पचरस्स्थतीत मान्य झालेला योग्य ईपाय म्हणजे 
‘कुटंुबचनयोजन’ हा अहे. जाणत्या लोकामंध्ये ह्यासंबधंी बरीि जागरूकता अढळून येते अचण त्यामुळे 
अज बुस्ध्दवादी वगात कुटंुबचनयोजनािा प्रसार बऱ्याि प्रमाणात झालेला अहे. ही जाणीव समाजाच्या 
चनकृष्ट दजाच्या थरात ऄजून प्रसाचरत झालेली नाही. त्यािा पचरणाम मात्र अपल्याकडे जरा चवचित्र होत 
अहे. तो ऄसा की कुटंुबचनयोजन बुस्ध्दवादी वगात होत ऄसल्यामुळे त्याचं्यामधील सुप्रजाजनािंी चनर्वमचत 
कमी होत अहे. ईलट खालच्या वगामधील कुप्रजाजनािंी चनर्वमचत मात्र जोमाने िालू अहे. त्यािा पचरणाम 
ऄसा होत अहे की सुप्रजाजन कमी व कुप्रजाजन जास्त होत अहेत. कुटंुबचनयोजनािे लोण समाजाच्या 
खालच्या थरापयंत पोहोिले पाचहजे.  
 

कुटंुबचनयोजनािा हेतु फक्त सुप्रजाजनचनर्वमतीसाठी अहे ऄसे नव्हे. ज्या कुटंुबािी अर्वथक 
पचरस्स्थचत िागंली अहे त्याचं्यामध्ये कुटंुबचनयोजन ऄसण्यािी जरूरी फारशी नाही. कारण ऄशा 
कुटंुबामधील मुलािें पोषण, चशक्षण व वाढ ही ईिम दजािी होइल व पयायाने सुप्रजाजन तयार होतील. 
कुटंुबामध्ये होणारी मुले नको ऄसलेल्या पाहुण्याप्रमाणे ऄसू नयेत एवढाि कुटंुबचनयोजनािा हेतु अहे. 
म्हणून समाजाच्या खालच्या थरात, ज्यािंी अर्वथक पचरस्स्थचत िागंली नसते त्याचं्यात कुटंुबचनयोजन 
केल्यास प्रजेिी संख्या मयाचदत राहील. एवढेि नव्हे तर ह्या मुलािंी जोपासना िागंल्या रीतीने होउ 
शकेल. तेव्हा कुटंुबचनयोजन हे प्रायः खालच्या दजाच्या थरामध्ये प्रसाचरत झाल्यास त्यािा फायदा 
सुप्रजाजनचनर्वमतीसाठी होइल.  
 

कुटंुबचनयोजनािी पध्दत ही त्यातल्या त्यात सुबुद्धनागचरकासंाठी िागंली अहे. परंतु ज्यानंा 
अपली सामाचजक जबाबदारी कळत नाही त्याचं्यासाठी काय योजना करणार? काही लोकामंध्ये जे 
अनुवचंशक नीि गुण ऄसतात त्यािंा प्रसार पुढच्या चपढ्यामंध्ये होउ न देण्यासाठी काय ईपाय करता 
येइल? वरील दोन्ही प्रकारच्या नागचरकासंाठी त्यािें ‘चनबीजीकरण’ (sterilization) हा एक ईपाय अहे.  
 

हा ईपाय काय व कसा केला जातो ह्यािे स्पष्टीकरण होणे प्रथम अवश्यक अहे. 
चनबीजीकरणामध्ये स्त्री ऄगर पुरुष व्यक्तीिी जननेंचद्रये कापून टाकीत नाहीत. जननगं्रथीमध्ये तयार होणारी 
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जननबीिे वाहून नेणाऱ्या नाचलका कापून टाकतात. त्यामुळे त्याचं्या शरीरधमात यस्त्कंचितचह बदल होत 
नाही त्याचं्या लैं चगक अयुष्ट्यात कोणत्याचह तऱ्हेने अडकाठी येत नाही. बीजनचलका कापून टाकल्यामुळे 
जननबीजािें वहन थाबंते व पयायाने गभधेारणा होति नाही. चनबीजीकरणात कोणाचह पुरुषािे पौरुषत्व 
झकवा स्त्रीिे स्त्रीत्व कमी होत नाही. ऄशा तऱ्हेिी शस्त्रचक्या करून घेण्यासाठी ऄसंमजस व ऄडाणी नागचरक 
तयार नसतात. कारण त्यानंा अपले स्वत्व त्यात गमावले जाते ऄशी गैरसमजूत ऄसते.  
 

अनुवचंशक नीि गुणािंा प्रसार होउ नये ह्यासाठी चनबीजीकरण करण्यािी प्रथा सुप्रजाजनशास्त्रात 
अज नवी नाही. ऄमेचरकेत १९०७ मध्ये काही संस्थानात ह्या संबंधीिे कायदे करण्यात अले. सराइत 
गुन्हेगार, वडेे, ऄपस्मारािे झटके येणारे, अनुवचंशक वाइट रोगानंी पछाडलेल्या नागचरकामंध्ये 
चनबीजीकरणािी शस्त्रचक्या केली जाते. १९५० पयंत ऄमेचरकेत सुमारे पन्नास हजार (स्त्री व पुरुष चमळून) 
नागचरकावंर ऄशा प्रकारिी शस्त्रचक्या करण्यात अली होती. सुप्रजाजनचनर्वमतीसाठी ऄशा प्रकारच्या 
शस्त्रचक्या अज पुढारलेल्या देशातून होत अहेत.  
 

चनबीजीकरणाच्या शस्त्रचक्यािें मूल्यमापन करणे जरूर अहे. शस्त्रचक्येिी ही पध्दत सकृद्दशगनी फार 
फायद्यािी व गहन समस्या सोडचवण्यािी सोपी युक्ती वाटते. परंतु ह्या प्रश्नात जर अपण खोलवर चशरलो 
तर ही पध्दत वाटते चततकी सोपी नाही. ज्याचं्यावर शस्त्रचक्या केली जाते त्याचं्या पालनपोषणािी 
जबाबदारी फार मोठी ऄसते. अतापयंत झालेल्या शस्त्रचक्यामुंळे पुढे हजारोंनी चनमाण होणारी कुप्रजा 
झाली नाही हे खरे. परंतु सवग जगाच्या दृष्टीने पाहता ही नुसती सुरूवात अहे. कारण सुप्रजाजननशास्त्राच्या 
दृष्टीने ज्यािें चनबीजीकरण करणे जरूर अहे ऄसे कोयावधी लोक ऄजून अहेत अचण एवढेि नव्हे तर ते 
ऄनेक कोयावधी नव ेनागचरक चनमाण करीत अहेत.  
 

चनबीजीकरण कोणािे करावयािे हा प्रमुख प्रश्न अहे. ज्याचं्या कौटंुचबक आचतहासात वडे 
लागल्यािे प्रकार वारंवार चदसतात ऄशा लोकािें चनबीजीकरण करणे जरूर अहे. त्यािप्रमाणे ज्या 
लोकामंध्ये नीि गुणािें प्रभावी जनुक अहेत. ऄशािंी ईत्पादनचक्या थाबंचवली पाचहजे. झलगसूत्रावंर 
बद्धऄसलेले नीि जनुक नाहीसे करण्यासाठीचह योग्य ती तजवीज करावी लागेल. काही वळेा ऄप्रभावी 
जनुके एकत्र येउन कुप्रजा चनमाण होण्यािा संभव ऄसतो. म्हणजे ऄशा प्रकारिे ऄप्रभावी जनुक वाहून 
नेणाऱ्या व्यक्तींिा शोध घेउन त्याचं्यावर ही शस्त्रचक्या करावी लागेल. ऄशा प्रकारे जर अपण 
चनबीजीकरणासाठी योग्य व्यक्तींिी चनवड करू लागलो तर जवळजवळ प्रत्येक व्यक्तीिीि चनवड करावी 
लागेल. म्हणून चनबीजीकरण करण्यािी योजना प्रत्यक्षात अणणे फार स्ललष्ट काम अहे. त्यासाठी योग्य 
वगीकरण करून ऄत्यंत जरूर ऄसलेल्या व्यक्तींवरि चनबीजीकरणािा आलाज करावा लागेल. 
चनबीजीकरणािा प्रश्न चकती गंुतागंुतीिा अहे हे समजण्यासाठी एकि ईदाहरण पुरे अहे. आंग्लंडिी माजी 
राणी स्व्हलटोचरया ही रक्तगळ ऄसलेल्या कुटंुबामधील होती. म्हणजे चतच्यामध्ये ऄचधरक्तस्त्राव चनमाण 
करणारा जनुक होता. सहाचजकि अनुवशंशास्त्राप्रमाणे ऄशा स्त्रीच्या प्रजेमधील मुलातं (म्हणजे पयायाने 
पुढील राजेलोकात) ऄचधरक्तस्त्रावाच्या व्यक्ती ऄसण्यािा संभव अहे. मग तुम्ही स्व्हलटोचरया राणीिे 
चनबीजीकरण करणे जरूर होते ऄसे म्हणाल काय ? ह्या प्रश्नािे ईिर देणे कठीण अहे अचण त्यामुळेि 
चनबीजीकरणािा प्रश्न फार गहन अहे. 
 

सुप्रजाजनचनर्वमतीसंबधंाने अणखी एका प्रश्नािा थोडासा ईहापोह जाताजाता करणे ऄवश्य अहे 
अचण तो म्हणजे सगोत्र चववाह झकवा जवळच्या नात्यामंधील व्यक्तींिे चववाह (cousin marriages). 
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अपल्या समाजातील पध्दतीप्रमाणे अइवडील ऄजूनपयंत तरी अपल्या मुलामुलींिे चववाह घडवनू 
अणतात. चववाह ठरचवण्यािे वळेी मुलािें ऄगर मुलींिे कुलशील पाहून मगि तो ठरचवला जातो. 
साधारणपणे परगोत्रातील दुसऱ्या गावातील वधू ऄगर वर पाहण्यािा प्रयत्न केला जातो. ही पध्दत 
सुप्रजाजनशास्त्राप्रमाणे ऄत्यतं योग्य अहे ह्यात शकंाि नाही. परंतु ऄचलकडे काही वळेा नात्यामधील 
वधूवरािें चववाह ठरचवले जातात व घडतात. अनुवशंशास्त्राच्या दृष्टीने ऄसे चववाह योग्य अहेत झकवा नाही 
हे पाहाणे आष्ट ठरेल.  

 
सगोत्र चववाह ह्यािा अनुवशंशास्त्राच्या दृष्टीने ऄथग ऄसा की, वधू व वर यािें चपतामह एकि अहेत. 

म्हणजेि ह्या दोघानंा चमळालेल्या जनुकापंैकी पाव चहस्सा जनुक सारखेि अहेत. वरील ईदाहरणामधील 
चपतामहामंध्ये काही दुष्ट पण छुपे ऄसे जनुक ऄसतील तर ते एकत्र येण्यािी शलयता जास्त प्रमाणात अहे. 
ह्या चठकाणी सगोत्र चववाह ह्यािा ऄथग अतेभावडें, मामेभावडें झकवा मावसभावडें ह्यािंा चववाह ऄसा होतो. 
वधुवरामंधील नाते ह्यापेक्षा दूरिे ऄसल्यास ऄथाति दुष्ट जनुक एकत्र येण्यािी शलयता दुरावत जाते.  
 

टेचलफोनिा संशोधक ॲलेलझाडंर गॅ्रहॅम बेल ह्याने ऄशा प्रकारच्या अंतरचनपजीबद्दल 
(Inbreeding) चवशषे ऄभ्यास केला होता. त्याच्या चनवदेनाप्रमाणे अंतरचनपज करणाऱ्या कुटंुबामध्ये 
जन्मतः बचहरे अचण ऄधु मनािे नागचरक जास्त प्रमाणात जन्माला चदसून येते. सहाचजकि जवळच्या 
नात्यात चववाह झाल्यास सुप्रजाजन चनमाण होणार नाहीत ऄशी एक भीचत मनात वाटते. एवढेि नव्हे तर 
काही चठकाणी ऄशा प्रकारच्या चववाहानंा बंदी घालणारे कायदे प्रस्थाचपत करण्यात अले अहेत. सगोत्र 
चववाहामुंळे दूचषत प्रजा चनमाण होते ऄसा मात्र गैरसमज करून घेउ नये. कारण ऄशा चववाहामुळे एकत्र 
येणारे वधूवर हे ईत्कृष्ट कुटंुबामधील ऄसल्यास त्यािा सुपचरणाम झाल्याचशवाय राहात नाही. 
चवकासवादाच्या जनकािे म्हणजे िालगस डार्ववनिे ह्या बाबतीत फार ईिम ईदाहरण अहे. त्याने अपल्या 
एका जवळच्या नात्यामधल्या स्त्रीशी चववाह केला. परंतु त्याचं्यापासून चनमाण झालेले पुढच्या चपढीमधले 
प्रजाजन ईत्कृष्ट चनघाल्यािा आचतहासािा चनवाळा अहे. ईच्च दजािे गुण ऄसलेल्या कुटंुबामधील दोन 
व्यक्ती चववाहबद्धझाल्यास सुप्रजाजनशास्त्राप्रमाणे त्याला कोणतीि अडकाठी नाही. ईलट त्यािें स्वागति 
होइल.  
 

सुप्रजाजनशास्त्राच्या दृष्टीने पाहाता ह्यापुढे चववाहापूवी वधूवरािंी अरोग्य व अनुवचंशक दृष्ट्या 
तपासणी होणे अवश्यक अहे. त्यामुळे नीि दजािे जनुक वहन करणाऱ्या व्यक्तींना चववाहापासून परावृि 
करता येइल झकवा त्यानंी चववाह केल्यास संतचत न चनमाण करण्यािी जबाबदारी त्या वधूवरावंर पडेल. 
ऄशा प्रकारिी परीक्षा घेण्यािा चनबधं घातल्यास ऄनेक लोक चवरोध करतील. परंतु शवेटी ऄशा प्रकारिी 
पध्दत ही सवग मानवजातीच्या ईध्दारासाठीि अहे, ऄशी त्यािंी खात्री पटल्यावर ऄशा प्रकारच्या 
तपासणीला मान्यता चमळेल ऄशी अशा अहे.  

 
तारक सुप्रजाजन  
 

सुप्रजाजनचनर्वमतीसाठी वाइट प्रजाजन चनमाण होउ नये ह्यासाठी सुप्रजाजनशास्त्रासंबंधी अपण 
अतापयंत ििा केली. अता ईच्च दजािे प्रजाजन चनमाण होण्यासाठी कोणते तारक ईपाय योजता येतील 
ह्यासंबधंींिी ििा करणे जरूर अहे. ह्यासाठी एक काल्पचनक वधूवरािे जोडपे घेउन त्यानंी कोणते ईपाय 
कराव ेहे पाहू म्हणजे अपोअपि तारक ईपायािंी ििा करता येइल.  
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एखाद्या शतेात िागंले पीक येत नसेल तर त्यािी कारणे शोधताना शतेकरी प्रथम जचमनीत काय 
दोष अहे ह्यािा चविार करील. चपकानंा योग्य खतपाणी चमळत अहे झकवा काय हे पाहील. खत व पाणी ही 
जर योग्य ऄसतील तर तो चपकािें बीज ईच्च दजािे अहे का नाही ह्यािा शोध घेइल. िागंल्या चपकासाठी 
ज्याप्रमाणे योग्य बीज अचण ईत्कृष्ट पोषण यािंी जरूरी अहे. त्यािप्रमाणे सुप्रजाजनचनर्वमतीसाठी ईच्च 
दजािे बीज अचण ईिम पचरस्स्थचत यािंी जरूरी अहे. म्हणूनि तारक सुप्रजाजन पध्दतीमध्ये प्रथम ईत्कृष्ट 
पचरस्स्थतीकडे शतेकऱ्याप्रमाणे लक्ष द्याव े लागेल. सुप्रजाजन चनर्वमतीसाठी जे तारक ईपाय योजावयािे 
त्यासंबधंी फारशी अडकाठी कोणी घेइल ऄसे वाटत नाही. म्हणूनि अपण शातंा व प्रकाश ह्या एका 
काल्पचनक जोडप्यािे ईदाहरण घेउन तारक ईपायािंी थोडीशी ििा करू या.  
 

प्रकाशिे चशक्षण नुकतेि संपले अहे व सुदैवाने तो नोकरी करत अहे. शातंाने सुध्दा अपले चशक्षण 
संपचवलेले अहे. प्रकाशिे वय २४ वषािे तर शातंािे २२ वषािे अहे. दोघानंीचह चववाहबद्धहोण्यािे ठरचवले 
अहे. परंतु प्रकाशिा पगार दोघाचं्या संसारास पुरेसा नसल्यामुळे त्यानंी अणखी काही काळ थाबंण्यािे 
ठरचवले. सुप्रजाजनशास्त्र म्हणते की त्यानंा थाबंव ू नका. त्याचं्या नात्यामधल्या मंडळींनी व चमत्रमंडळींनी 
शलय तो पैशािंी व वस्तंूिी मदत करून शातंा व प्रकाश ह्यानंा संसार ईभा करण्यास प्रवृि कराव.े ऄशावळेी 
शातंा म्हणते की ‘मी नोकरी करून संसाराला हातभार लावीन. ’ पुन्हा सुप्रजाजनशास्त्र ह्या चठकाणी अड 
येते. कारण हे शास्त्र म्हणते की अमच्या मूलभतू तत्वाला या चठकाणी बाध येतो. कारण 
सुप्रजाजनशास्त्राप्रमाणे शातंाला चतच्या तरुण वयात मुले होणे आष्ट अहे. ह्यामुळे तीन गोष्टी होउ शकतात.  
 

(१) चतच्या तरुण वयामुळे चतिी शरीरप्रकृती ईत्कृष्ट ऄसेल व त्यामुळे ऄकाली गभगपात, रोगी व 
ऄशक्त मुले होण्यािी शलयता कमी ऄसते. माता चजतकी तरुण ऄसेल चततलया प्रमाणात 
गभािे पोषण ईिम होते.  

 
(२) मुले होण्यािे शातंाने लाबंीचवल्यास ती वाझंोटी होण्यािी शलयता चनमाण होते. ऄथात रोग व 

ऄपघातामुळे ही स्स्थचत येते. त्यािप्रमाणे प्रकाशचह ऄसमथग होणे शलय अहे.  
 

(३) तरुण अइबाप हे मुलाचं्या जास्त जवळ जाउ शकतात. त्याचं्यासाठी जास्त खस्ता खाउ 
शकतात.  

 
बाळंतपण लवकर अल्यास शातंा व प्रकाश ह्याचं्यावर खिािी जबाबदारी फार मोठी पडते हे खरे 

अहे. म्हणून सुप्रजाजनशास्त्र म्हणजे की, तरुण जोडप्यानंा समाजाने व सरकारने मदत करून त्यािंा भार 
हलका करावा. गरोदर कालातील मातेिी काळजी व बाळंतपणािा भार सरकारने दवाखाने व 
प्रसूचतगृहामंाफग त सोसावा.  
 

शातंा व प्रकाश ह्यानंा मुले व्हावीत एवढेि नव्हे तर त्यानंा िागंली पािसहा मुले व्हावीत त्यासाठी 
कमी भाडे, प्राप्तीकरात सूट, मुलाकंचरता अर्वथक मदत, मुलाचं्या चशक्षणासाठी सवलती चमळवनू देण्यािी 
जबाबदारी सरकावर टाकावी. ऄशा प्रकारच्या काही योजना पुढारलेल्या देशात िालू अहेत अचण 
म्हणूनि सुप्रजाजनचनर्वमतीसाठी त्यािंा चनचरृत ईपयोग होतो.  
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म्हणजे सुप्रजाजनचनर्वमतीसाठी शातंा व प्रकाश ह्यानंा सामाचजक व सरकारी प्रोत्साहन व मदत 
चमळाली पाचहजे.  
 

अपण ईदाहरणादाखल घेतलेल्या जोडप्यािा चववाह झाला परंतु दुदैवाने काही वषानंतर त्यानंा 
मूल होत नाही ऄसे अढळून अल्यास काय कराव े?ऄथात मागे साचंगतल्याप्रमाणे त्यािंी प्रथम वैद्यकीय 
तपासणी होणे अवश्यक अहे. ह्या तपासणीत प्रकाशमध्ये दोष अढळल्यास काय कराव?े झकवा शातंा 
सदोष ऄसल्यास काय कराव े? एखाद्या ऄनाथ बालकाला दिक घेउन हा प्रश्न बरािसा सोडचवता येइल. 
ऄथात् त्यासाठी शातंा व प्रकाश ह्या दोघािंीही मानचसक तयारी करून घेणे जरूर अहे. 
 

पुरुषामध्ये दोष अढळल्यास स्त्रीला मातृत्व देण्यासाठी एक ईपाययोजना अहे. स्त्रीमध्ये कृचत्रम 
पध्दतीने गभगधारणा करता येते. म्हणजे चतच्या शरीरात दुसऱ्या पुरुषािे शुक्ाण ुनचलकेने टाकता येतात. 
ज्या पुरुषािे शुक्ाण ुचदले जातात त्याला ते कोणत्या स्त्रीकचरता अहेत ह्यासंबधंी कधीि माचहती चदली जात 
नाही. डॉलटराचं्या सल्ल्याने ही कृचत्रम गभगधारणेिी चक्या केली जाते. प्रकाश व शातंा ह्यानंा सल्ला देणारा 
डॉलटर ऄत्यतं योग्य पुरुषािी चनवड करतो. साधारणपणे हा पुरुष प्रकृतीने ईत्कृष्ट, बुध्दीमान व शलय तो 
प्रकाशसारखा चदसणारा ऄसेल. अपल्याकडे वदेकालात पचत पुत्रप्राप्तीसाठी ऄसमथग ऄसल्यास पत्नीला 
चतच्या चदराकडून पुत्रप्राप्ती करता येत ऄसे. ह्या पध्दतीमागे त्याि कुलामधला पुत्र ऄसावा ऄशी कल्पना 
होती. ही पध्दत ऄशास्त्रीय म्हणता यावयािी नाही.  
 

एखादे वळेेस प्रकाशमध्ये ऄसणारा दोष जर थोडासाि ऄसेल तर त्यािे वीयग गोळा करून डॉलटर 
नचलकेमाफग त शातंाच्या गभाशयात टाकू शकतात. ऄसे झाल्यामुळे होणारे मूल ऄथाति केवळ प्रकाश अचण 
शातंा ह्या दोघािेंि अहे ह्यात शकंाि नाही.  
 

कृचत्रम गभगधारणेच्या कल्पनेिा ईपयोग अपल्याकडे ऄजून मान्यता पावलेला नाही. परंतु 
भचवष्ट्यकाली हा मानला जाइल ऄशी ऄपेक्षा करणे िूक ठरणार नाही.  
 

कृचत्रम गभगधारणेिा सरसहा ईपयोग दुभत्या जनावराचं्या बाबतीत केला जातो. ईिम जातीच्या 
वळूिे शुक्जंतू चनरचनराळ्या गायींच्या शरीरात टाकून ईिम दजािी पैदास करता येते.  
 

सुप्रजाजनचनर्वमतीसाठी चनरचनराळ्या पध्दतींिा कसा ईपयोग करता येइल ह्यािी ििा अपण 
केली व ईत्कृष्ट नागचरक चनमाण करणे कठीण नाही ऄसे तुम्हाला अढळून येइल.  
 

मानवाच्या अनुवचंशकतेसंबधंीिी ििा ह्या चठकाणी संपली. अपण कोण अहोत अचण अपली 
पुढिी चपढी कशी होइल ह्यासंबंधींिे तुमिे कुतूहल ह्या पुस्तकाने पुरे होइल ऄशी अशा अहे.  
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 अनुक्रमणिका 

पाशरभाशषक िब्दसंग्रह 
A  

Achondroplecia ईपास्स्थ ऄचवकसन  
Aglutination प्रातंिन  
Albinism वणग हीनकता  
Amniocentesis  गभगजल परीक्षा  
Antibiotic  प्रचतजीवी  
Anaphase  परृावस्था  
Antibody प्रचतद्रव्य  
Autosome  ऄझलगसूत्र  
 

B  
Baldness  टक्कल  
Bar body  बार झपड  
Base (nitrogenous)  क्षारक  
Blood group  रक्त गट  
Breeding  चनपज  
 

C  
Carriers  वाहक  
Cell  पेशी  
Centromere गुणसूत्रझबदु  
Centriole तारक कें द्र  
Chorion biopsy जरायु ईद् वधग परीक्षा  
Chromosome  गुणसूत्र  
Chromatid  ऄधगगुणसूत्र  
Chromatid  क्ोमचॅटन जाचलका  
Chromatin network क्ोमचॅटन जाचलका  
Color blindness  रंगाधत्व  
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Cystic fibrosis पुटी तंतू भवन  
Cytoplasm पेशीरस  
Crossing Over  जनुक चवचनमय  
 

D  
Daughter Cells  जन्य पेशी  
Daughter Chromosomes  जन्य गुण सूते्र  
Deploid चिगुचणत  
Deoxyribose Nucleic Acid (DNA) डीऑस्लसरायबोज न्यूस्ललइक अम्ल; (डी. एन. 

ए.)  
Dominent प्रभावी  
Duplication  चिगुणन  
 

E  
Enzyme  चवकर  
 

F  
Features  िेहरा  
Fertilized egg फचलत झडब  
Fertilization  फलन 
First Fillial Generation  पचहली संतान चपढी  
Fragile  भगुंर  
 

G   
Gene जनुक  
Gene Theraphy जनुक चिचकत्सा  
Gamete  युग्मक  
Genetic  अनुवशंीय  
Genetic Councelling  अनुवचंशकीय समुपदेशन  
Genetic Engineering  जनुक ऄचभयाचंत्रकी  
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Genetic Variation  जनुक चवभेदन  
Genotype  जनुक प्ररूप  
Growth Hormone वृस्ध्द संपे्ररक  
 

H   
Haploid  एक गुचणत  
Haemophilia ऄचध रक्तस्त्राव  
Hemizygous  ऄधग युग्मनजी  
Heterologous  चवषम जातीय  
Heterozygous  चवषम युग्मनजी  
Homologus  सम जातीय  
Homozygous  सम युग्मनजी  
Hormone  संपे्ररक  
 

I  
Independent Assortment  स्वतंत्र चवल्हेवाटी  
Interphase  अंतर प्रावस्था  
Iris  पचरताचरका  
 

K  
Karyogaraph सूत्रसमूहचित्र  
 

L  
Linkage  सहलग्नता  
 

M  
Meiosis  ऄधग सूत्री चवभाजन  
Metaphase  मध्यावस्था  
Mitosis  सूत्री चवभाजन  
Mucous gland  श्लेष्ट्मल गं्रथी 
 
  



 
 अनुक्रमणिका 

Museular Dystrophy  स्नाय ून्यून पोषण  
Mutation  ईत्पचरवतगन  
 

N  
Natural Selection  चनसगीकृत चनवड  
Nitrogenous Base  क्षारक  
Nucleus  कें द्रक  
 

O  
Oogenesis झडब जनन  
Ovary  ऄंडाशय  
Ovum  झडब  
 

P  
Pangenesis  पैंजनवाद  
Phenotype  दृश्य प्ररूप  
Primary Oocyte  पूवग झडब पेशी  
Primary Polar body  प्राथचमक धु्रवीय झपड  
Primary Spermatocyte  पूवग शुक्पेशी  
Polymer  बहुवाचरक  
Prophase  पूवावस्था  
Ptylosis  गुहारोध  
Pupil  बाहुली  
Pure Breed  शुद्धवशं  
 

R  
Recessive  ऄप्रभावी  
Recombination  पुनः सयंोजन  
Replication  पुनरावृिी  
Retina  दृष्टी पटल  
Rods and Cones दंड अचण शकुं  
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S  
Second Filial Generation  दुसरी संतान चपढी  
Secondary Polar Body  चितीय धु्रवीय झपड  
Secondary Spermatocyte  चितीय शुक्पेशी  
Segregation  चवलग्नन  
Sex Chromose  झलग सूत्र  
Sex Limited Trait  झलग मयाचदत चवशषेक  
Sickle-Cell Anemia  दात्रपेशी पंडुरोग  
Slant (Eyes)  िकणे (डोळे)  
Somatic  काचयक  
Sonography  ध्वचनचित्रण  
Species  जात  
Sperm  शुक्ाण ु 
Spermatogeneris  शुक्ाण ुजनन  
Spermatogonia  अद्य शुक् पेशी  
Spermatid  प्रशुक्पेशी  
Statistical  सासं्ख्यकी  
Synopsis  समसूत्र युचत  
 

T   
Telophase  ऄंत्यावस्था  
Tetrad  ितुष्ट्क  
Testes  वृषण  
Testes Determining Factor (T. D. E.)  वृषण चनचरृती घटक  
 

U  
Unit  एकक  
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