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निवेदि 
 

देशात हवज्ञानाचा प्रसार जसजसा िोत जातो तसतशी देशाची आर्थथक आहि औद्योहर्क प्रर्ती िोत 
रािते. म्ििून हवज्ञान आहि ताांहिक हवकास याांची र्ती अखांड रिावी िी मितवाची र्रज आिे. तयासाठी 
बुहिमान आहि तरूि शास्त्रज्ञाांची माहलका अखांहडतपिे चालू राहिली पाहिजे. तया के्षिातील पदवीधराांना 
योग्य ते प्रहशक्षि हमळाले पाहिजे. पि तयाचबरोबर या प्रर्तीची दखल घेिारे वातावरििी समाजात 
हनमाि झाले पाहिजे. ते नसेल तर अपेहक्षत प्रर्ती िोिार नािी. समाजात वैज्ञाहनक सांस्कृती नीट रुजावी 
असे वाटत असेल तर सवगसामान्य मािसालादेखील हवज्ञानाची योग्य ती माहिती सतत हमळत रािून या 
हवषयातील तयाचे अज्ञान व उदासीनता दूर झाली पाहिजे. म्ििून पुस्तके आहि आधुहनक प्रसार माध्यमे या 
साधनाांच्या द्वारे िी माहिती सामान्य मािसापयंत पोचावी या उदे्दशाने सी. एस्. आय्. आर्. च्या माध्यमातून 
एक सहचि पुस्तक माहलकाच तयार करण्यात आली. या माहलकेच्या पुस्तकातून सामान्य वाचकाला 
समजेल अशा सुर्म भाषेत नवनवीन हवज्ञान-शोध आहि माहिती देण्याचा उद् बोधक प्रयतन केला जात 
आिे. 
 

“शरीर : एक समर ांगण” िे पुस्तक या माहलकेतीलच एक पुस्तक. डॉ. बाळ फोंडके याांनी मूळ 
इांग्रजीत हलहिलेल्या या पुस्तकाचे तयाांनीच स्वतः केलेले िे भाषाांतर आिे. ते सोप्या आहि सुर्म भाषेत 
हलहिलेले असल्यामुळे सामान्य वाचकालािी ते समजेल आहि आवडेल अशी खािी वाटते. मिाराष्ट्र 
राज्याच्या साहितय - सांस्कृती मांडळाच्या वतीने िे पुस्तक प्रहसि करताना म्ििूनच मांडळाला आनांद िोत 
आिे. वाचक तयाचे चाांर्ले स्वार्त करतील असा मला हवश्वास वाटतो. 

 
पुस्तकाचे मुद्रक, मायक्रोग्राफ, मुांबई याांनी पुस्तकाची छपाई वळेीच करून हदल्याबद्दल तसेच 

मांडळाचे सहचव, चांद्रकाांत वडे याांनी छपाईच्या कामात स्वतः लक्ष घातल्याने तयाांचेिी आभार. 
 
 

 द.   .      द   
दसरा - १९९९ अध्यक्ष, 
१९/१०/१९९९  मिाराष्ट्र राज्य साहितय आहि सांस्कृती मांडळ. 

 
  



 
           

नितगूज 
 

देशात हवज्ञानाचा प्रसार व्िावा व देशाची आर्थथक आहि औद्योहर्क प्रर्ती व्िावी ह्या उदे्दशाने सन 
१९४२ मध्ये वैज्ञाहनक आहि औद्योहर्क सांशोधन पहरषदेची (सी.एस.आय.आर) स्थापना झाली. 
तेव्िापासून, सी.एस.आय.आर ने वैज्ञाहनक कतृगतवास वाव हमळावा व तयाचा दजा उच्च रिावा ह्यासाठी पाया 
तयार केल्याने, हवहवध के्षिात सांशोधन व हवकास साधिे, तसेच राष्ट्रीय दजा ठरविे व चाचिी आहि 
दाखलपिासाठी सुहवधा पुरविे शक्य झाले आिे. सांशोधकाांना प्रहशक्षि देिे, हवज्ञान लोकहप्रय करिे व 
देशात वैज्ञाहनक हवचाराची िवा खेळती ठेविे, िी धुरािी सी.एस.आय.आर. साांभाळत आिे. 

 
आज सी. एस. आय. आर. च्या ४१ सुबि व कृतीशील प्रयोर्शाळा देशभर पसरलेल्या आिेत. 

तयातून आण्वीक जीवशास्त्र, खािकाम, औषधी वनस्पती, मेकॅहनकल इांहजहनअरींर्, पहरिामशास्त्र रसायन, 
कोळसा इतयादीवर सांशोधन केले जाते. 

 
आपले कतगव्य बजाहवत असता, तांिज्ञानातील अगे्रसर के्षिात नैपुण्य हमळवण्यासाठी व तयाकहरता 

तज्ज्ञ तयार करण्यासाठी हवज्ञानाचा दजा उच्च राखण्याचे भान सी. एस. आय. आर. ने सदैव ठेवले आिे. 
हवज्ञान व तांिहवदे्यतील उच्च तांिज्ञानावर आधाहरत अशा हनतय नव्या के्षिात सी. एस. आय. आर. ने मोलाची 
भर टाकली आिे. तयापैकी-डी एन ए कफर्र कप्रटींर्, किदी मिासार्राच्या पोटातून पॉलीमेटॉहलक 
नोड्यूल्सचे उतखनन, िाय टेंपरेचर सुपर कां डक्टीव्िीटी, सांशोधन कामासाठी वापरण्याकरता िलक्या 
वजनाच्या हवमानाची बाांधिी, अकाली फुले येिारा टीश ूकलचडग बाांब ू- िी नमुन्यादाखल कािी उदािरिे 
साांर्ता येतील. 

 
वैज्ञाहनक व ताांहिक हवकासाची र्ती अखांहडत चालू रिाण्यासाठी, िुशार, तरूि शास्त्रज्ञाांचा सतत 

भरिा व्िायला िवा, िे जािनू सी एस आय आर ने हवश्वहवद्यालय अनुदान आयोर्ाच्या सिकायाने, मानव 
साधन हवकासाचा जोरदार कायगक्रम िाती घेतला आिे. तया अनुषांर्ाने ताज्या दमाच्या हवज्ञान व ताांहिकी 
पदवीधराांना योग्य हदशनेे प्रहशक्षि हदले जाते. 

 
असां असूनिी हवज्ञान व तांिहवदे्यतील प्रर्तीची दखल घेिारां वातावरि नसेल तर कािी केलां  तरी 

इच्च्छत पहरिाम साधिार नािी. सामान्य मािसाच्या मनात हवज्ञानाचा बारु्लबुवा असेल व हवज्ञान िा 
आपला प्राांत नव्िे असे ते समजत असतील तर, “वैज्ञाहनक सांस्कृती” रुजिार नािी. 

 
सी. एस. आय. आर ला ह्या र्ोष्टीची जािीव असून हवज्ञान हवशषेतः पुस्तकाद्वारे घरोघरी पोिचावां 

ह्याबद्दल ते जार्रूक आिे. छपाई व दुरहचिवािीद्वारा हवज्ञान घरोघरी पोिचवनू हवज्ञान, तयातील कल्पना, 
शोध व तयाची उपयुक्तता लोकहप्रय करण्याचा सहक्रय कायगक्रम तयाच्याकडे आिे. तयामुळे दोन र्ोष्टी 
साधिार आिेत. एक म्ििजे अनहभज्ञ पि िुशार मािसाांमधे हवज्ञानाची जािीव व रूची हनमाि िोईल. 
दुसरे, हवश्वहवद्यालयीन हवषय हनवडिाऱ्या तरूिाांना हवज्ञानाबद्दल सवगसाधारिपिे हवस्तृत व तयातील 
नवनवीन के्षिाबद्दल खास माहिती हमळेल. अशा रीतीने पहरचय झाल्यामुळे तयाांना दीघग व कायम स्वरूपाची 
र्ोडी हनमाि तर िोईलच पि स्वतःची आवड व कल यानुसार तयाांना योग्य ते ताांहिक ककवा वैज्ञाहनक 
हवषय हनवडता येतील. तयाकरता अांधारात चाचपडावां लार्िार नािी. तथाहप ह्या के्षिात करावां हततकां  
थोडांच आिे. 



 
           

ह्या दृहष्टकोनातून सी एस आय आरच्या ५० व्या वधापनहदनी खास हलहिलेली सहचि, लोकहप्रय 
पुस्तक माहलका काढण्याचा हनिगय घेतला रे्ला. वैज्ञाहनक व ताांहिक हवषयावर हलिीलेल्या ह्या पुस्तक 
माहलकेत पुढील हवषय अांतभूगत आिेत - खर्ोलशास्त्र, िवामानशास्त्र, समुद्रहवज्ञान, नवीन घटक पदाथग, 
रोर्प्रहतबांधकशास्त्र व (बायोटेक्रॉलॉजी) जीवतांिहवज्ञानशास्त्र. 

 
ह्या पुस्तकमाहलकेमुळे वाचकवर्ाच्या बऱ्याच मोठ्या भार्ाचां समाधान िोईल अशी आशा आिे. 

आपल्या आवडीच्या हवषयात ते अहधक ज्ञान हमळवण्याचा प्रयतन करतील. वाचकाांसाठी हवज्ञानाच्या अदु्भत 
नर्रीची दारां उघडलेली आिेत. तयातून सांचार करताना आमच्यातफे “शुभास्ते पांथान: !” 

 
 

(मूळ पुस्तकावरून) 
 
  



 
           

प्रस्त वि  
 

ऑस्कर वाईल्डने म्िटल्याप्रमािे “युिामुळे एक रोमाांचक इहतिास घडतो” तयाला अहभपे्रत 
असिारां युि म्ििजे अथात एका राष्ट्राने दुसऱ्या राष्ट्रावर नवीन प्रदेश काबीज करण्यासाठी केलेलां  
अहतक्रमि ककवा स्वतःच्या सीमेचां रक्षि करून असलेले प्रदेश सुरहक्षत ठेविे. ह्या लढाया दृश्य स्वरूपात 
असतात व आता तर दूरहचिवािीमुळे घरबसल्या पिायला हमळतात. परांतु अर्दी ताांहिक उपायानीिी, 
डोळयाांना न हदसिाऱ्या लढाया मोठ्या हचत्तवधेक असतात. अशी सूक्ष्म युि मानवी शरीरात अव्याित चालू 
असतात, अर्दी जीवन-मरिाची युि! तयाचां विगन थक्क करिारे आिे. आपल्या सभोवताली असांख्य 
सूक्ष्मजांतू आपल्यावर िल्ला करायला टपून बसलेले असतात. परांतु हनसर्ाचे आपल्यावर केवढे उपकार 
पिा! आधुहनक तांिज्ञानाने हवकहसत अशा राष्ट्रालािी िेवा वाटावा अशी सांरक्षि यांििा हनसर्ाने आपल्या 
शरीराला बिाल केली आिे. लढिाऱ्या सैन्याला कायगक्षम ठेवण्यासाठी हनयांििे व समतोल याांची योजना 
सैन्याच्या हवहवधतेमुळे शिूनुसार तयार िोिारी ितयारां व येिाऱ्या प्रतयेक िल्ल्याला तोंड देण्यासाठी 
योजलेले डावपेच, तयामुळे मानवी सांरक्षि सांस्था एकमेव ठरली आिे. हनसर्गदत्त देिर्ीचा पहरचय करून 
घेऊन मािसाने आपल्या बुहिचातुयाने सांरक्षिफळी अहधक मजबूत केली आिे व लढाऊवृत्ती अहधक 
आक्रमक बनवली आिे. म्ििून एकादा अपवाद वर्ळता मानवी शरीर युिात नेिमीच हवजयी िोतां. 
 
 

(मूळ पुस्तकावरून) 
 
 
  



 
           

ऋणनिदेश 
 

“शरीर, एक समराांर्ि” ह्या पुस्तकाची प्रहतमा अनेक वषापासून डोळयापढेु िोती. हतला मूतग स्वरूप 
देण्यास, सी एस आय आरच्या सूविग जयांतीहनहमत्त हनघिारी लोकहप्रय हवज्ञान पुस्तक माहलका कारि 
घडली. “शरीर, एक समराांर्ि” िे ह्या माहलकेतील पहिलां  पुष्ट््. श्री. अब्दुल रौफ व श्री. शम्मी रु्प्ता याांनी 
कार्दावर मजकुराची जुळवाजुळव केली. ती श्री राजू हभसे, एस. एस. सक्सेना, रमेश कामत, सैबलकुमार 
नार् व डी. बालसुब्रम्िण्यम् इतयाहद हमिाांनी प्रसांर्ी कठोर पि उपयुक्त टीका करून अहधक व्यवच्स्थत 
केली. आहि ग्रांथ सांपादक श्रीमती सुकन्या दत्त ह्याांनी तयावरून अखेरचा िात हफरवनू पहरपूिग केली. 

 
ह्या “समराांर्िाला” श्री प्रदीप बॅनजी व श्रीमती नीरू शमा ह्याांनी आपल्या सुसांर्त हचिाांच्या रूपाने 

युिसामुग्री आनांदाने पुरवली. श्री. राधेशाम याांनी कॉपी तयार करिे, प्रूफे वाचिे व तयाची सूक्ष्म तपासिी 
करिे इतयादी सोपस्कारानांतर सैन्याला पुढे जाण्याची आज्ञा हदली. पुस्तकाला श्री. के. बी. नार्पाल व 
सुधीरचांद्र ममर्ैं ह्याांनी के. सतयनारायि व व्िी. रामचांद्रन ह्याांच्या आदेशाखाली अांहतम स्वरूप हदलां . 
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सैन्य ची जमव जमव 
 

शिूसैन्याची आघाडीची फळी दबत दबत चोरपावलाांनी िळूिळू पुढे येत आिे. प्रहतकार ककवा 
अटकाव न झाल्याने शिूला जोर चढला आिे. आपल्यातील कािी सैहनकाांना पुढे जाण्याचा तयाने आदेश 
हदला आिे. प्रथम पक्का तळ ठोकून तेथून पुढे परकीय मुखलात घुसण्याचा तयाचा इरादा स्पष्ट आिे. 

 
परांतु सुरक्षा दल स्वस्थ बसलेलां  नािी. तयाांनी घुसखोराला पाहिलेलां  आिे. तयाच्या नकळत तयाचा 

पासपोटग तपासून ओळखिी पटवली आिे. तयाला इतकां  कळून चुकलांय् की आर्ांतुक हमििी नािी ककवा 
वाट चुकलेला मुसाहफरिी नािी. 

 
वळे न र्मावता सुरक्षा दल मुख्य कायालयाला सावध करतां. तेथून ताबडतोब िालचाल िोते. 

सैन्यबळ वाढवण्यासाठी सवग सैहनकाांची जमवाजमव करण्याचे आदेश हनघतात. तसांच सबांध देशात 
मोक्याच्या हठकािी असिाऱ्या सैहनकाांच्या हशबांदीलािी युिाला सज्ज िोण्याचे आदेश हनघतात. 

 
आदेशानुसार, सवग सांरक्षियांििा युिाला तयार िोते. आतमघाती सेना-तुकडी सशस्त्र िोऊन 

रिर्ाड्याांवर चढते. तर युिसामुग्री बनविारे कारखाने आपल्या सवगशहक्तहनशी दारूर्ोळयाचां उतपादन 
करतात. तयाांनी तयार केलेली हनयांहित प्रके्षपिास्त्रां जिू शिूचा अचूक वधे घेण्यासाठीच बनवली आिेत. 
एकदा शिूवर सोडताच एखाद्या ससाण्याप्रमािे ती शिूचा पाठलार् करतात व शिूची समोरासमोर र्ाठ 
पडली तर तयाला आवळून तयाचा प्राि घेतात. युिाला तोंड लार्लेलां  आिे! 



 
           

 
     एक      क   

 
रिाांर्िावर पे्रताांचा खच पडला आिे. तयातील बरीच शिूपक्षाकडली असली तरी इतर कािी पे्रतां 

आपल्या कतगव्याचां पालन करीत असता कामी आलेल्या हनष्ठावांत वीराांची आिेत. हवजयाची खािी असिारे 
सफाई कामर्ार बाजूलाच तयारीत उभे आिेत. तयाांनी आपलां  सफाईचां काम सुरू केलां य. आता फक्त 
नुकसानीची दुरुस्ती करिे व मोडून पडलेलां  सामान परत उभे करिे. एवढांच काम बाकी आिे. 

 
िे विगन एखाद्या काल्पहनक युिाचां नािी. तर अशा लढाया आपल्या जीवनात िरघडी िोत 

असतात. ह्या सांदभात सांत तुकारामाच्या “रािांहदन आम्िा युिाचा प्रसांर्” ह्या अभांर्ाची साथगता पटते. िी 
युिां आपि डोळयाांनी पािू शकत नािी. कारि शि,ू तयाला तोंड देिारी सुरक्षा सेना, शस्त्रास्त्रां तसांच रिाांर्ि 
िी सवग सूक्ष्मसृष्टीतील आिेत. िी युि मािसाच्या शरीरात िोत असतात. 

 
मानव िी हनसर्ाची सवोत्तम रचना आिे. आपल्या बुहिसामर्थ्याच्या जोरावर स्वसांरक्षिाथग तयाने 

अतयांत प्रभावी शस्त्रास्त्रां हनमाि केली आिेत. परांतु तया सवांचा स्वतः भोवती पसरलेल्या अनेक सूक्ष्म 



 
           

रोर्जांतूांपासून स्वतःच्या शरीराचां रक्षि करायला तयाला कािी उपयोर् िोत नािी. ह्यावरून एका 
वैज्ञाहनकाने तर म्िटलां  आिे की “मानव सूक्ष्मजांतूांच्या हवशाल मिासार्रात तरांर्त आिे.” 

  
ह्या सूक्ष्मजांतूांची सांख्या व तयामुळे िोिारे रोर् इतके आिेत की एखाद्या लिान बालकाला घनदाट 

व भयानक अरण्यात एकटां सोडावां, तशी मानवजात ह्या सूक्ष्म शिूांच्या तावडीत एकटीच सापडली आिे, 
असां वाटेल. परांतु तरीिी हनसर्ाला दोष देण्याचां कारि नािी. कारि तयाने मानवी शरीराला अशी सुरक्षा 
व्यवस्था बिाल केली आिे की अतयाधुहनक शस्त्रास्त्राने सज्ज अशा राष्ट्रालािी िेवा वाटावा. िी व्यवस्था 
इतकी प्रभावी सुसांघहटत व युिहनपिु आिे की आजकाल प्रहसि असलेली घोषिा “नेबसग एन्व्िी, ओनसग 
प्राईड” (शजेाऱ्याांना िेवा मालकाला अहभमान) तयाच्या कसोटीस उतरते. 
 

 
सुक्ष्मजांतूच्या मिासार्रात तरांर्िारा मानव 

 
सैहनक िा कोितयािी सैन्याचा मूळ घटक असतो. जार्रूक सेनेत नेिमी सैहनक भरती चालूच 

असते. नवीन भरती केलेल्या सैहनकाांना शारीहरक दृष्ट्या सक्षम करिे, हशस्तपालन अांर्वळिी पाडिे, शि ू



 
           

व हमि ह्यातील भेद ओळखण्यास हशकविे, आधुहनक शस्त्राांचा युिामध्ये वापर करिे, इतयादी र्ोष्टी 
हशकवतात. आधुहनक सशस्त्र सेना नौसेना, भसेूना, वायुसेना ह्या तीन हवभाांर्ाखेरीज तोफखाना, हसग्नल 
कोअर, इांहजनीअर कोअर, जल-वाय ू हवभार्, छाि-सैहनक व कमाांडोज अशा हवशषे र्टात हवभार्लेली 
असते. सांपूिग सवगसामान्य प्रहशक्षि घेतल्यानांतर हवद्याथी ह्यापैकी कोितयािी एका शाखेचां खास हशक्षि 
घेतो. 

  
प्रहशहक्षत व सशस्त्र सैहनकाला एकटाच लढाईवर पाठवत नािीत. पहरिामकारक बचाव साधायचा 

असेल तर सैहनकाांचे प्लॅटून, कां पनी, बटाहलयन व हब्ररे्डस असे लिान मोठे र्ट पाडतात. मोक्याच्या 
हठकािी वाहिनीची योजना करतात. सवग सीमा व शि ू हजथून घुसू शकेल अशा सांभाव्य वाटाांवर कडक 
टेिळिी ठेवली जाते. ह्या सवग र्टाांच्या युि ततपरतेवर िालचालींवर कें द्रीय कमाांड लक्ष ठेवते. तसांच दूर 
असलेल्या र्टाांना वळेोवळेी तयाांच्या कामाबाबत सूचना देते. 

 
कोितयािी सुसांघहटत सेनेची रचना िी अशी असते. आपल्या शरीराच्या सरांक्षि योजनेत वरील 

सवग वैहशष््टये तर आिेतच. पि आिखीिी कािी खास बाबी आिेत. आपल्या शरीराच्या सरांक्षि सेनेचे 
सैहनक आिेत एक प्रकारच्या श्वेत पेशी - तयाांना हलम्फोसाईट्स म्िितात. तयाांना आप-पर भाव समजतो. 
म्ििजे शि ूव हमि ते ओळखू शकतात. तयामार्चां ततव सवगप्रथम ऑस्रहेलयन नोबले पुरस्कार हवजेता सर 
फॅ्रन्क मकॅफलेन बनेट (१८९९-१९८५) ह्याांनी शोधून काढलां . तयाांनी सेल्फ व नॉन सेल्फ हसिाांत (आप-पर 
भाव) स्पष्ट केला. शरीराच्या सैहनकाांचां कायग ह्या हसिाांताप्रमािे चालतां. प्रतयेक पदाथाच्या पृष्ठभार्ी, मर् तो 
जीहवत असो वा नसो, सेंहद्रय ककवा असेंहद्रय असो, एक ठळक पहरचय पि असतां. तयावरून आपला-परका 
असा फरक शरीराचे सैहनक करतात. िे ओळखपि रेिूांच्या हवहशष्ट रचनेच्या स्वरूपात असतां व ते प्रतयेक 
पदाथाचां व्यवच्छेदक लक्षि असतां. शास्त्रीय भाषेत तयाला “परततव” (ॲन्टीजेन) म्िितात. 

 
मफॅ्रोफॅजीस, म्ििजे मिाकाय भक्षक, नावाच्या पेशी, हलम्फपेशींना ओळख परेडमध्ये मदत 

करतात. ह्या पेशी बािेरून येिाऱ्या पदाथाला हर्ळांकृत करून फक्त तयाांचां पहरचयपि स्वतःच्या पहरचय 
पिाशजेारी ठेवनू देतात. र्स्त घालिारी हलम्फ पेशी हनिगय घेण्यापूवी दोन्िी पहरचय पिां एकाचवळेी 
पिाते. जर आर्ांतुकाच्या परतत्त्वाचां प्रदशगन करिाऱ्या मिाकायभक्षक पेशीच्या बािेरील भार्ावर हतचां 
स्वतःचां पहरचयपि नसेल तर हलम्फपेशीला “आर्ांतुकाची” ओळख पटिां कठीि जातां. जि ूकािी परतत्त्व 
दशगविारी पेशी र्स्त घालिाऱ्या पिारेकऱ्याला हदलेली माहिती खरी असल्याची खािी पटावी म्ििून 
परवलीचा शब्द साांर्त असते. 

 
शरीराचे सैहनक, िाडाांच्या पोकळीत असलेल्या लापशीसारख्या पदाथापासून, म्ििजे 

अच्स्थमजे्जतून, हनमाि िोतात. सवग प्रकारच्या रक्तपेशी इथेच हनमाि िोतात. सवग श्वेतपेशी - ल्यूकोसाईट्स 
- प्लूरीपोटांट स्टेम सेल ह्या अच्स्थमजे्जतील आहदम पेशीपासून हनमाि िोतात. ह्या आहदम पेशीपासून कािी 
हलम्फॉईड स्टेम पशी बनतात. तर इतर कािी मायलॉइड स्टेम पेशी िोतात. ह्यातूनच पुढे अनेक प्रकारच्या 
पेशी, उदािरिाथग मास्ट पेशी, पॉलीमॉफो न्यूक्लीअर गॅ्रनुलोसाइटस, मिाकायभक्षक पेशी वर्ैरे िोतात. 
ह्या सवग पेशी शरीर सरांक्षि यांििेत मित्त्वाची भहूमका बजावतात. पि प्रमुख भहूमका माि हलम्फपेशींचीच 
असते. 



 
           

 
                          

 
अच्स्थमजे्जतून बािेर पडिारी हलम्फपेशी, चाांर्ला सैहनक ज्याप्रमािे सवग प्रहशक्षि घेऊन तरबेज 

िोतो, तयाप्रमािे तयार िोऊन बािेर पडते. परांतु आधुहनक सेनेला हशस्त, शाहररीक तांदुरुस्ती व युि 
करण्याचां ज्ञान असिां एवढांच पुरेसां नसतां. तर हवहशष्ट कायाचा खास अनुभव असावा लार्तो. तयाकरता 
हनरहनराळे हवभार् असतात. प्रतयेक हवभार्ाला वरे्वरे्ळी कामे वाटून हदलेली असतात. तयानुसार कािी 
हवभार् शस्त्रयुिात तर कािी दळिवळिात तर इतर कािी दूर पल्ल्याची के्षपिासे्त्र िाताळण्यात पटाईत 
असतात. 
 

आपल्या शरीराची सशस्त्र दलां िी ह्याला अपवाद नािीत. तयाचेिी दोन प्रमुख हवभार् व अनेक 
उपहवभार् आिेत. अस्थी-मजे्जतून सज्ञान झालेल्या हलम्फ-पेशींना दोन हठकािी पुढचां प्रहशक्षि हदलां  जातां. 
पक्षी वर्ात ह्यातील एका अवयवाला “बसा ऑफ फॅब्रीहशअस” असां नाव आिे. सस्तन प्राण्यात िा अवयवच 
नसतो. परांतु सस्तन प्राण्याांत व मनुष्ट्य प्राण्यात सुिा “बसा” सारखां काम करिारा एक भार् आिे. तयाची 
नक्की ओळख सांहदग्ध असली तरी सध्यातरी तो भार् म्ििजे अच्स्थमज्जाच असल्याचा शास्त्रज्ञाांचा दावा आिे. 
ह्या हठकािी ज्या पेशींना उच्च प्रहशक्षि हमळतां तयाांना बी हलम्फोसाईटस म्िितात. 



 
           

 
      क   क          - आप-प -             आ  ज क 

 
िदयाजवळ कानाच्या पाळीच्या आकारासारखे दोन भार् असलेला, थायमस नावाचा सफेद रांर्ाचा 

अवयव असतो. उच्च प्रहशक्षि देिारां िे दुसरां कें द्र. जन्मतः िा भार् आकाराने बराच मोठा असतो. परांतु 
वाढतया वयाबरोबर तो िळूिळू लिान िोतो. ह्या हठकािी उच्च प्रहशक्षि घेतलेल्या पेशींना टी 
हलम्फोसाईट्स असां म्िितात. 

 
ह्या दोन प्रकारच्या पेशींचां कायग वरे्वरे्ळां  असतां. हवशषेतः तयाांच्या पृष्ठभार्ावर असलेले ग्रािक रेि ू

अर्दीच हभन्न असतात. उदािरिाथग मानवी “टी पेशीमध्ये” मेंढीच्या लाल रक्तपेशींचा एकच एक जुडर्ा 
करण्याची क्षमता असते. मानवी “टी पेशी” मेंढीच्या लाल रक्तपेशीत हमसळल्या व उबवल्या तर असां हदसून 
येतां की “टी पेशी”च्या सभोवर मेंढीच्या लाल रक्तपेशी झुांबड करून रु्लाबाच्या आकाराची आकृती तयार 
करतात. टी व बी पेशींमधे हदसलेला िा पहिला रचनातमक फरक. आता ह्या दोन पेशींमधील फरक 
दाखविाऱ्या अनेक अतयाधुहनक रेण्वीय रचनाांचा शोध लार्ला आिे.  

 
टी व बी पेशींिून वरे्ळा असा हलम्फपेशींचा आिखी एक हतसरा वर्ग आिे. हतन्िी पेशीत कािी 

समान रु्ि आिेत व म्ििून तयाांना हलम्फपेशीच्या वर्ात टाकलां य्. परांतु तयाखेरीज प्रतयेकाजवळ वरे्वरे्ळे 
वैयहक्तक रु्ि असतात. एखाद्या छािसैहनकाांजवळ भ-ूदल सेनेचा एकमेकाांवर चढलेल्या तरवारी 
दाखहविारा हबल्ला ककवा वायुसेनेचा पांखाांसारखा हबल्ला याखेरीज आपलां  स्वतःचां वरे्ळेपि दाखहविारा 
खास हबल्ला असावा तयाप्रमािे या पेशीकडे सवगसामान्य हलम्फपेशींव्यहतहरक्त स्वतःचे खास रु्ि असतात. 



 
           

 
       ,              प          प    

 
प्लूरीपोटांट स्टेम पेशीतून तीन प्रमुख पेशींपैकी कुठचीिी पेशी हनमाि िोऊ शकते. 
 

सवगसाधारि प्रौढ मािसाच्या शरीरात सुमारे १०११ (१०० अब्ज) हलम्फपेशी असतात. तयाांचां वजन 
शरीराच्या एकूि वजनाच्या २ टके्क असतां. हलम्फोसाईटसचां प्रमाि एकूि श्वेतरक्तपेशींच्या एक पांचमाांश 
इतकां  असतां. वरे्वरे्ळया प्रकारच्या हलम्फपेशींचां प्रमाि व्यहक्तनुसार बदलतां. साधारिपिे बी पेशी एकूि 
हलम्फपेशींच्या ५ ते १५ टके्क, टी पेशी ६५ ते ७५ टके्क व उरलेले २० टके्क हतसऱ्या प्रकारच्या पेशी असतात. 

 
वास्तहवक टी पेशी बिुहवध कायग करतात. तर बी पेशी दुय्यम प्रकारचां पि हततकां च मित्त्वाचां कायग 

करतात. टी पेशी मिाकाय भक्षक पेशींना आपला व परका ओळखण्यास सिकायग तर देतातच हशवाय 
आर्ांतुकाचा कुहटल उदे्दश ध्यानात येताच उते्तहजत िोतात. 

 
ह्या उते्तहजत झालेल्या टी पेशींची एक तुकडी ज्याांच्यामध्ये शिूवर रामबाि अस्त्र सोडून तयाला 

हवहशष्ट पितीने ठार मारण्याची क्षमता आिे अशा बी पेशींच्या शोधाथग बािेर पडते. अशा टी पेशी, ते रामबाि 
अस्त्र म्ििजे खास प्रकारचे हनयांहित के्षपिास्त्र तयार करण्यात बी पेशींना सहक्रय मदत करतात. तया 
अस्त्राला “प्रहततत्त्व” म्िितात व मदत करण्याऱ्या टी पेशींना “सिाय्यक” टी पेशी-स-टी पेशी म्िितात. 

 



 
           

टी पेशींचा दुसरा एक प्रकार म्ििजे “मारेकरी” टी पेशी-मा-टी पेशी. ह्या पेशी स्वतःभोवती 
सांिारक ितयार बाांधून “कजकू ककवा मरू” म्िित, शिूवर तुटून पडतात. म्ििजे िा िाराहकरीचाच प्रकार 
म्ििायचा! 

टी पेशींचा आिखी एक प्रकार आिे. आपले जातभाई, म्ििजे मा-टी ककवा स-टी पेशी 
अहतउतसािी झाल्यास तयाांना रोखण्याचे काम तया करतात. ह्या पेशी युि प्रयतन योग्य पातळीवर रिावते 
म्ििून तोल साांभाळण्याचां काम करतात. तयासाठी प्रसांर्ी आपल्या जातभाईांवर िल्ला करून तयाांचा फाजील 
उतसाि दाबनू टाकण्यास तया मारे्पुढे पिात नािीत. तयाांना “हनरोधक” टी पेशी - हन टी पेशी - म्िितात. 

 

 
           प      ‘   ’  क   ‘     ’   प क  एक    क                  ज   . 
 
बिुधा हनरोधक टी व सिाय्यक टी पेशींच्या सांख्येत असा नाजूक समतोल असतो की ज्यायोरे् 

सरांक्षि यांििा सक्षम रािून शरीर स्वस्थ रिाते. स व हनटी पेशी, दोन्िी प्रकारच्या पेशींपैकी एकीचां जरी 
वचगस्व वाढलां  तरी सांतुलन ढळतां व तयामुळे िानी पोिचते. ह्याचां बोलकां  उदािरि “एडस्” ह्या भयांकर 
रोर्ात हदसतां. ह्या रोर्ाचा हवषाि ूसिाय्यक टी पेशीवर िल्ला करून तयाांना हनकामी करतो. हनरोधक टी 
पेशींचां पारडां तयामुळे जड िोतां व स्वामीहनष्ठ आहि हशस्तबि सैहनकाांप्रमािे ते आपलां  हनरोध करण्याचां काम 
अजािता चालूच ठेवतात व शरीराच्या रोर्प्रहतकारक शक्तीला अडथळा आल्यामुळे शिूचां फावतां. 

 
टी व बी पेशीखेरीज हलम्फपेशींचा जो हतसरा वर्ग आिे, तयावर साांर्ता येण्यासारखे रचनातमक 

ओळखपि हदसत नािी. पि ते एक हवहशष्ट काम करतात. तयाांच्याकडे - कािी प्रकारच्या रु्ल्म पेशी 
(यूमर पेशी ककवा हवषािूांनी रोर्ग्रस्त झालेल्या पेशी अथवा प्रहतततवाांनी वढेलेल्या पेशी - नष्ट करण्याची 
क्षमता असते तयामुळे तयाांना स्वाभाहवक मारक पेशी - स्वा मा- म्ििून ओळखलां  जातां. ह्या पेशी मा - टी 
पेशींिून हभन्न आिेत. मा-टी पेशी शिूशी र्ाठ पडली तरच तयाला मारतात, अन्यथा नािी. तसांच तया हवहशष्ट 
शिूलाच मारतात. स्वा-मा पेशींना एवढा हववके नसतो. 

 



 
           

 
सटी पेशी, बी पेशींना प्रहतततवरूपी के्षपिास्त्रां करायला मदत करतात. तर माटी पेशी माि इतराांच्या 

मदतीहवना स्वतःच शिूला मारतात. 
 
उच्चप्रतीचां प्रहशक्षि घेतलेल्या या सैहनकाांच्या उहचत आकाराच्या वाहिन्या तयार करून तया 

मोक्याच्या हठकािी ठेवलेल्या असतात. ह्या वाहिन्याांना “हलम्फ नोड्स” असां म्िितात. शरीराचे शिू, 
म्ििजे रोर्जनक जीवािू, हवषािू व बुरशी िवतूेन श्वासावाटे शरीरात प्रवशे करतात. तयाांना तेथेच 
अडवण्यासाठी श्वासनहलकेला जोडून पॅरारॅकीयल हलम्फनोड्स आिेत. अन्न व पािी ह्यातूनिी रोर्जांतू 
शरीरात प्रवशे करू शकतात. आतड्याभोवतालच्या मेझेंरीक हलम्फग्रांथी तयाांचा समाचार घेतात. कािी 
अहधक आक्रमक रोर्जांतू तवचेतून आत हशरू पिातात. पि सवग शरीरात तवचेखाली हलम्फग्रांथींचां जाळां 
पसरलेलां  असतां. तयाांची दृष्टी चुकवनू शरीरात प्रवशे हमळविां म्ििजे कठीिच! 

 



 
           

 
हनटी, बी सटी, बी माटी हनटी पेशी, सटी व माटी पेशींच्या फाजील उतसािाला आवरत आिेत. 

 



 
           

 
परकीय आक्रमिाची ओळख पटताच योजनाबध्द आक्रमि व्यवस्था एकजुटीने कायगरत िोते. 

 
याखेरीज, पोटाच्या खाली, डाव्या बाजूस, सॉसेजच्या आकाराच्या लाला अवयवात, म्ििजे 

प्लीिेत सुरक्षा दलाचां मोठां आदेशालय असतां. प्लीिा म्ििजे हलम्फपेशींचां मोठां भांडार असून 
सूक्ष्मजांतूांबरोबरच्या युिात ते मित्त्वाची भहूमका बजावतां. तसांच टॉच्न्सल्स व लिान आतड्याबािेर असिारे 
पेयसग पॅचेस येथेिी हलम्फग्रांथी असतात. 

 
ठराहवक हठकािी असलेल्या ह्या बटाहलयनखेरीज रक्तप्रवािातून सतत शरीरभर सांचार करत 

हलम्फपेशींची र्स्त चालूच असते. वरे्वरे्ळया वाहिनींमधील सैकनकाांची वळेोवळेी रक्तामधे ये-जा चालू 
असते. अशा रीतीने हलम्फ पेशी नेिमी डोळयात तेल घालून पिारा देत असतात. 

 

  



 
           

अस्त्र आनण शस्त्र 
 

सैन्य हकतीिी सुसज्ज व प्रहशहक्षत असलां  तरी शिूची आरे्कूच रोखण्यासाठी मजबूत तटबांदी नसेल 
तर तयाला आपल्या भमूीच सिज रक्षि करिां शक्य िोिार नािी. हनसर्ाला ह्याची जािीव आिे म्ििूनच 
की काय तयाने आपल्याला आघाडीची तटबांदीसदृश्य सांरक्षि-व्यवस्था बिाल केली आिे. िी तटबांदी 
मोडण्यात रोर्जांतूरूपी शिूला यश आलां  तरच सैन्य शिूवर िल्ला करतां. 

 
ह्यामधे, पहिल्या फळीची तटबांदी म्ििजे तवचा. तवचेतून पािी आत जाऊ शकत नसल्याने अनेक 

आक्रमकाांना तयातून आत जाता येत नािी. हशवाय, तवचेतून हनमाि िोिाऱ्या आम्लामुळे बिुतेक रोर्जांतूांचा 
नाश िोतो. 

 
शरीरात कािी भार्वर तवचा नसते. उदािरिाथग डोळे, तोंड व कानाच्या आतील भार्. तसांच 

आतडी व फुप्फुसिी अांततवगचे अभावी रोर्जांतूच्या िल्ल्याला सिज बळी पडू शकतात. ह्यातील कािी 
अवयवात अश्रू, लाळ ककवा ततसम स्िाव हनमाि िोतात. तयाांच्यामध्ये लायसोझाईम नावाचां हवहशष्ट ‘हवकर’ 
असतां. ह्या हवकरात जीवािूांचां बाह्य आवरि ज्या घटक रेिूांचां बनलेलां  असतां, तयाांचां हवघटन करण्याची 
क्षमता असते. तयामुळे जीवािू मरतात. 

 
        ज   ज    

 
घुसखोराांना रोखण्यासाठी हनसर्ाने आिखीिी कािी योजना केली आिे.  
 



 
           

 
शरीरातील अांतस्थ तटरक्षक फळी घातक सूक्ष्मजांतूचा हशरकाव रोखते. अश्रूांमध्ये जीवािूांचा कदगनकाळ 

लायसोझोम नावाचां हवकर असतां. 
 
उदािरिाथग नाकातील व श्वसन मार्ातील श्लेष्ट्म, िे जीवािूांना लुळां  करून तयाांना र्ट्टां  करते. 

तयामुळे तयाांना तया पेशीमय भार्ात आतपयंत जाता येत नािी. नाकातील सूक्ष्म, केसासारखी रचना - 
हसलीया - नांतर ह्या श्लेष्ट्माचा र्ोळा करून घशात ढकलते. तेथून हर्ळण्याच्या हक्रयेने तो र्ोळा पोटात 
जातो. पोटात पचनहक्रयेसाठी सतत स्त्रविारां आम्ल, कळत नकळत हतथे आलेल्या सवग सूक्ष्मजांतूांचा नाश 
करांत. 

 
“कायाने काटा काढिे” अशी एक म्िि आिे. हनसर्ाने तया म्ििीचां पालन केलां  आिे. 

आतड्यातील नेिमीचे रहिवासी व पचनहक्रयेत मदत करिारे अनेक दोस्त जीवाि,ू आतडयाच्या 
कानाकोपऱ्यात जार्ा अडवनू बसतात. आहि रोर्जांतूांना रिायला बोटभर जार्ािी हशल्लक ठेवत नािीत. 
असेच दोस्त जीवाि ूतवचेवर व योनीमध्येिी असतात. योनीमध्ये ते तेथील काबोदकाांचा अन्न म्ििून उपयोर् 
करतात तयामुळे तयाांचां लॅक्टीक आम्लात रूपाांतर िोतां. िे आम्लमय वातावरि अनेक जीवाि,ू हवषाि ूव 
बुरशी ह्याांना मारक ठरतां. 



 
           

अनेकदा, आर्ांतुकाला पुढे जाण्यापासून परावृत्त केलां  जातां ककवा तया भार्ातून तयाला िाकललां  
जातां. परांतु सीमा सुरक्षा दलाची काकदृष्टी चुकवनू शिूपक्षाकडील कोिी घुसलाच, तर तयाला वैज्ञाहनक 
भाषेत “रोर्प्रहतकारक यांििा” म्ििून ओळखल्या जािाऱ्या अभेद्य सुरक्षा दलाशी सामना करावा लार्तो. 

 
शरीराच्या सुरक्षा यांििेने कोितयािी आक्रमिाला केलेल्या हवरोधाला “रोर्प्रहतकारक प्रहतहक्रया” 

म्िितात. ह्या प्रहतहक्रयेत - आर्ांतुकाची ओळख पटविे, हनरहनराळया सुरक्षा कें द्राांना सावध करिे, शिूला 
लढाईत रु्ांतविे, मोडतोडीची साफसफाई करिे, तसेच पेशीमय भार्ाांना झालेली िानी भरून काढिे व 
तयाांची नवहनर्थमती करिे - इतयादी र्ोष्टींचा समावशे असतो. 

 
कोितयािी आधुहनक सेनेप्रमािे शरीराची सुरक्षा यांििा एकाच डावपेचावर ककवा एकाच प्रकारच्या 

ितयारावर हवसांबत नािी. रोर्प्रहतकारक प्रहतहक्रयेचे दोन प्रकार आिेत. पहिली पेशीबि प्रहतहक्रया 
(सेल्यूलर हरस्पॉन्स) व दुसरी देि द्रव-जन्य रोर्प्रहतकारक प्रहतहक्रया (ह्यमूोरल इम्यून हरस्पॉन्स). 

 
पेशीबि रोर्प्रहतकारक प्रहतहक्रया एखाद्या रिर्ाडा हब्ररे्डने केलेल्या सांिारक िल्ल्यासारखी 

असते. ह्यात मा टी पेशी स्वतः पुढे येऊन शिूांवर िल्ला करतात व तयाांना ठार करतात. देिद्रव-जन्य 
प्रहतहक्रयेचे वैहशष्ट्य म्ििजे अचूक आहि व्यवच्छेदक हनयांहित प्रके्षपिास्त्राांचां म्ििजेच प्रहततत्त्व रेिूांचां 
उतपादन. ह्याची हनर्थमती एक प्रकारच्या बी पेशी स टी पेशींच्या सिकायाने करतात. िे प्रहततत्त्व नांतर 
रक्तप्रवािात सोडलां  जातां आहि शिूचा शोध घेत घेत अखेर तयाचा नाश करतां. अथात ह्या युिनीतीत 
समयोहचत फेरबदल िोतच राितात. 
 

 
माटी पेशींची हचलखती हब्ररे्ड आहि/ अथवा प्रहतततवाांनी केलेला प्रके्षपिास्त्र िल्ला - बिुधा, नेिमी 

रोर्जांतूांवर हवजय हमळवतो. 



 
           

 
परततव - प्रहतततव प्रहतहक्रया अतयांत हवहशष्ट असते. 

कारि प्रहतततवाांची हनर्थमतीच मुळी परततवानुसार िोते. 
 
ह्या दोन आक्रमक पहवत्र्यातील कुठचािी पहविा हनवडला तरी तयाची तयारी पहरहक्षत मार्ानेच 

िोते. आर्ांतुक जांतू शरीरात घुसतात तयाला मिाकाय भक्षक पेशी अथवा आर्ांतुकाचां ओळखपि 
तपासण्याचां काम करिाऱ्या कािी इतर पेशी घेराव घालतात. ह्या पोलीस पेशी आर्ांतुकाचां ओळखपि स 
टी पेशींना सादर करतात. सोबत स्वतःचां प्रहथन रेिूच्या रूपातील ओळखपि- जे एम एच सी प्रहथन ह्या 
नावानां ओळखलां  जातां - तेिी दाखवतात. ह्यामुळे स टी पेशींची, ओळखपि दाखविाऱ्या पेशी घुसखोर 
नसून खऱ्या पिारेकरी असल्याची खािी तर पटतेच, पि दोन्िी ओळखपिाांची तुलना करून आर्ांतुक 
खरोखरच घुसखोर असल्याची खातरजमा करता येते. ह्या प्रहक्रयेचा आिखी एक फायदा असा की, 
उतसािाच्या भरात स टी पेशी आपल्याच बाांधवाांहवरूि युध्द पुकारीत नािीत. 

 

 
परततव दशगहविाऱ्या पेशींना परततव रेिूबरोबर स्वतःच ओळखपििी दाखवावां लार्तां 



 
           

अशा रीतीने परकीय शिूांची ओळख िोताच स टी पेशींना सुरक्षा पेशींकडून एक रासायहनक 
सांदेशिी हमळतो. तयामुळे स टी पेशींचां हवभाजन िोऊन तयाांची सांख्या वाढते. ह्या सचेतन स टी पेशी 
युिसामुग्री बनहविाऱ्या कारखान्याांच्या म्ििजेच बी पेशींच्या शोधाथग बािेर पडतात. 

 
हवहशष्ट शिूसाठी, हवहशष्ट व योग्य प्रके्षपिास्त्र बनविारे अनेक कारखाने शरीरात प्रथमपासूनच 

असतात. स टी पेशी ज्या रीतीने शिूला िुडकून काढतात, तयाचप्रकारे हवहशष्ट शिूसाठी योग्य कारखानािी 
िुडकून काढतात. 

 
स टी पेशी युि सामुग्री बनविाऱ्या कारखान्याांना, म्ििजेच बी पेशींना, कारखाना सुरू करण्याचा 

आदेश देतात. िा सुिा रासायहनक सांदेश असतो. ह्या बी पेशींचे कारखाने प्रथम आपली सांख्या वाढवतात व 
तयातील प्रतयेक पेशी (कारखाना) अहतहवहशष्ट प्रहततत्त्वाचां उतपादन िाती घेते. 

 
प्रहततत्त्व े म्ििजे र्ोलाकार प्रहथन रेिू असतात. इतर प्रहथनाांप्रमािे ते सुिा वरे्वरे्ळया 

आकाराच्या व मापाच्या मण्याांच्या माळाांप्रमािे ॲहमनो आम्लाांच्या लाांब माळाांचे बनलेले असतात. प्रतयेक 
रेिूमधे अशा अहमनो आम्लाांच्या साखळयाांच्या दोन जोड्या असतात. ह्यातील एक जोडी दुसऱ्या जोडीिून 
जवळजवळ दुप्पट लाांब असते. 

 
म्ििून लिान जोडीला िलक्या माळा म्िितात. यापैकी प्रतयेक माळेत अांदाजे २२० अहमनो आम्लां  

असतात. मोठ्या माळाांना जड माळा म्िितात व प्रतयेक माळेत ४५० अहमनो आम्लां  एकमेकाांशी जोडलेली 
असतात. प्रतयेक िलकी माळ जड माळेशी र्ांधकाच्या दोन अिूांच्या मदतीने जोडलेली असते. अशाच तऱ्िेने 
दोन्िी जड माळा एकमेकींशी डायसल्फाईड सेतूने जोडलेल्या असतात. प्रहततत्तवाचा रेिू इांग्रजी कॅहपटल 
Y ह्या अक्षरासारखा हदसतो. ककवा र्ोफिीसारखा हदसतो. तयाच्या दोन्िी दाांड्याांच्या वरच्या बाजूला हजथे 
रबर बाांधलेला असतो, तया जार्ा कायगक्षम असतात व तेथूनच प्रहततत्त्व परतत्त्वाला घट्ट जखडतां.  

 
परतत्त्वाला जखडण्याच्या कामात दोन्िी प्रकारच्या माळा भार् घेतात. म्ििून वैज्ञाहनकाांनी, दोन्िी 

िाताच्या बोटाांनी सफरचांद पकडण्याच्या हक्रयेशी तयाचां साम्य वतगवलां  आिे. Y आकाराच्या रेिूचा साांधा 
लवहचक असल्याने प्रहततत्त्वाच्या बाह्या िवां तेव्िा वाकू शकतात व रेिू इांग्रजी कॅहपटल T अक्षरासारखा 
हदसतो. 

 
अहमनो आम्लाांच्या माळेतील क्रमवार रचनेवर तया माळेचां वैहशष्ट्य अवलां बनू असतां. प्रतयेक 

माळेतील अहमनो आम्लाांची सांख्या बरीच मोठी असल्याने प्रतयेक प्रहततत्त्व रेिू दुसऱ्या प्रहततत्त्वािून अनेक 
बाबतीत हभन्न रु्िधमाचा असतो. ह्या रेिूांच्या रचनेचा बारकाईने अभ्यास केल्यास प्रतयेक प्रहततत्त्वाच्या 
अतुलतेचां रिस्य उमर्तां. 

 
रॉडनी पोटगर, (१९१७-१९८५) व जेराल्ड एडेलमन (१९२९-) या दोन शास्त्रज्ञाांनी प्रहततत्त्वाच्या 

रचनेचां रिस्य उलर्डलां . हनरहनराळया हवकराांचा कािीसारखा उपयोर् करून तयाांनी ह्या प्रहततत्त्वाच्या 
के्षपिास्त्राांचे भार् सुटे केले, तयाांचे घटक तपासले व तयाांच्या अांतस्थ जुळिीचा तपशील दाखहविारी आकृती 
तयार केली.  

 



 
           

 
प्रहतततव िा लवहचक रेिू आिे. 

 
तयाांना असां हदसून आलां  की िलकी माळ समान लाांबीच्या दोन भार्ाांची बनलेली असते. एका अध्या 

भार्ात अहमनो आम्लाांचा अनुक्रम कायम असतो तर दुसऱ्या अध्या भार्ात तो बदलत असतो. तसांच 
बदलतया भार्ात कािी जार्ा न बदलिाऱ्या असतात. 

 
िी च्स्थती पुढील सिा शब्दाांची तुलना केल्यास स्पष्ट िोईल. 
 
सां तो ष ज न क 
सां ता प ज न क 
सां दे ि ज न क 
उ तसा ि ज न क 
उ तकां  ठा ज न क 
उ ल्िा स ज न क  
 
ह्या शब्दातील अक्षराांवर दृष्टी टाकल्यास िे स्पष्ट हदसून येतां की ते सारख्या लाांबीच्या दोन भार्ाचे 

बनले आिेत. दुसऱ्या अध्या भार्ातील अक्षराांचा क्रम तोच आिे. पि पहिल्या अध्या भार्ातील अक्षराांचा क्रम 
अहधक बदलता आिे. पि कािी स्थानात, उदािरिाथग पहिल्या स्थानात, तुलनातमकदृष्ट्या बदल कमी 
आिे. 



 
           

 
परततव - पकड : दोन्िी िाताच्या बोटाांनी सफरचांद पकडल्याच्या कृतीसारखे 

 
ह्या कल्पक रचनात्मक तांिामुळे प्रतयेक प्रहततत्त्व - रेिू आपलां  वैहशष्ट्य राखून असतो. म्ििजे 

तयाच्यासारखा तोच! परतत्त्वाला जखडताना तो ज्या हठकािी जखडला जातो, ते हठकाि बदलतया 
हवभार्ात असल्यामुळे, तो आपल्या शिूला ससाण्याप्रमािे कवळतो. याहशवाय जड माळाांमधेिी तीन कायम 
हवभाांर्ाखेरीज एक बदलता भार् असतो. तयामुळे “परम्युटेशन व कॉम्बीनेशन” च्या आधारे हभन्न हभन्न 
प्रहततत्त्व रेिूांची हनर्थमती मोठ्या सांख्येने िोऊ शकते. हवहशष्ट शिूहवरूि हनहित प्रहततत्त्व प्रके्षपिास्त्र हनमाि 
िोण्यामार्ील कारि िेच आिे. 

 
बी पेशी िी प्रहततत्त्व प्रके्षपिास्त्रां रक्त प्रवािात सोडतात व प्रवािाबरोबर ती शिूचा मार्ोवा घेत 

जातात. शि ूसापडताच ती तयाला र्च्च मर्रहमठी मारतात. तयातून सुटका िोिां कठीिच ! 
 



 
           

 
रॉडनी पोटगर (डावीकडील) व जेराल्ड एडेलमनने (उजवीकडील) हभन्न हभन्न हवकराांच्या मदतीने 

प्रहतततवाच्या रचनेची उकल केली. 
 
कािी शि ू अहधक चतुर असतात. कोितयािी तऱ्िेने सीमा सुरक्षा दलाचां लक्ष चुकवनू एकदा 

शरीरात प्रवशे हमळाला की ते एखाद्या भोळसट पेशीत हशरतात. हतथे आपलां  बस्तान बसवतात व अर्हतक 
यजमान पेशीला वठेीस धरून तया पेशीचां अन्न स्वतः खाऊन आपला जम बसवतात. ह्या वर्ात हवषाि ूव 
ककग रोर्ाच्या पेशी मोडतात. 

 
तथाहप असां िोऊनिी यजमान पेशी आपल्या पृष्ठभार्ावर घुसखोराच्या ओळखपिाचा थोडा तरी 

भार् स्वतःच्या ओळखपिाशजेारी ठेवण्यात यश हमळवते. तयामुळे स टी पेशी सावध िोते. प्रहततत्त्वाांची 
हनयांहित के्षपिास्त्रां अशा छुप्या दुष्ट्मनाांहवरूि खास उपयोर्ी पडत नािीत. म्ििून शरीर रिर्ाडा तज्ञ 
प्रहशहक्षत मा टी पेशींना छुप्या दुष्ट्मनाांचा समाचार घेण्यास पाठवते. 

 



 
           

 
 
मा टी पेशींची िी तुकडी शिूच्या छुप्या छाविीवर तुटून पडते. शिूचा रु्प्त ठावहठकािा शोधून 

काढण्याच्या कामी तयाांना स टी पेशींची फार मदत िोते. तयाांनी हदलेल्या माहितीच्या आधारे मा टी पेशींची 
तुकडी आपल्या व लपलेल्या शिूच्या पहरचयपिाांचे प्रदशगन करिाऱ्या जार्ाांच्या शोधाथग बािेर पडतात. 

 

 
माटी पेशी, हवषािूग्रस्त पेशीबरोबर र्ाठ पडली तरच हवकर सोडतात 

 
मा टी पेशींना हढशुम् हढशुम् करण्याची भारी िौस. तयाांनी नाईलाजापोटी आपल्या शरीरात शिूला 

आसरा देिाऱ्या पेशींनाच मारावां व इतर हनष्ट्पाप पेशींना मारू नये म्ििूनच शिूच्या पहरचयपिासि यजमान 
पेशी आपलां  स्वतःचां पहरचयपि ठेवते. तयामुळे स टी पेशींची, स्वतांिसांचार करिाऱ्या हवषािूांकडून 
हदशाभलूहि िोत नािी. तया हवषािूांचा समाचार प्रहततत्त्वां घेतात. ह्या चकमकीत यजमानपेशीचा बळी जातो 
इतकीच दु:खाची र्ोष्ट आिे. 

 



 
           

 
 
बी पेशींचे दारूर्ोळा कारखाने व मा टी पेशींची रिर्ाडा हब्ररे्ड ह्या दोिोंना स टी पेशी कायाच्न्वत 

करतात. हनरोधक टी पेशी, म्ििजेच हन टी पेशी, बी पेशी व मा टी पेशीवर तयाांनी उतसािाच्या भरात 
िाताबािेर जाऊ नये म्ििून, अांकूश ठेवतात. स टी पेशीचां मित्त्व “एडस”च्या भयानक स्वरूपावरून कळून 
येतां. तसांच एड्सग्रस्त लोकाांना ककग रोर् व अन्य रोर्ाांची लार्ि का िोते िेिी स्पष्ट िोतां. एड्सला 
कारिीभतू असिारा एच आय व्िी हवषाि ू स टी पेशींवरच िल्ला करून तयाांना हनष्ट्प्रभ करतो. ह्या 
पहरच्स्थतीची जािीव नसल्याने हन टी पेशी तयाांचां काम म्ििजे बी व मा टी पेशींना काबूत ठेविे - इमाने 
इतबारे पार पाडतात. अशा रीतीने सांरक्षि फळी अस्ताव्यस्त िोऊन जाते. 

 
हवषािूच्या पृष्ठभार्ी स्वतःच पहरचयपि नसल्याने मुक्त, भटक्या हवषािूांवर माटी पेशी िल्ला करत 

नािी. 
 
कधीकधी शरीर बचावाचा आिखी एक पहविा घेते. ह्यात कािी रासायहनक शस्त्रां वापरली जातात. 

स टी पेशी जेव्िा ककग रोर्ाच्या पेशी ककवा परजीवी जांतूांनी िमला केलेल्या पेशींवरील पहरचयपि वाचतात, 
तेव्िा तया “हलम्फोकाईन” नावाचां रासायहनक शस्त्र सोडतात. ह्या रासायहनक स्त्रावामुळे मिाकाय भक्षक 
पेशी मोक्याच्या हठकािी पोचण्यास व तयाांना उते्तहजत िोण्यास मदत िोते. पहरिामी ह्या मिाकाय पेशी 
शिूांनी ताब्यात घेतलेल्या पेशींना र्ट्ट करून टाकतात. तयात शिचूािी नायनाट िोतो. 

 
या कु्रि मिाकाय भक्षक पेशी मा टी पेशीप्रमािे आप-पर भाव जाित नािीत. परांतु तयाांचे कायगके्षि 

स्थाहनक असल्याने, स टी पेशींनी ओळखलेल्या पेशीवरच ते िल्ला करतात. 
 
“इांटरफेरॉन” िे आिखी एक रासायहनक शस्त्र. हवषािूग्रस्त पेशींची प्रहथनां तयार करण्याची यांििा 

तयाच्यामुळे खांहडत िोते व अन्नाहवना हवषािूांची वाढ िोत नािी. याहशवाय रोर्ग्रस्त नसलेल्या पि रोर्ास 
सिज बळी पडिाऱ्या पेशींमध्ये तयाच्यामुळे बदल िोऊन तयाांना हवषािूांचा प्रहतकार करण्याची शक्ती येते. 

 
आपल्या शरीराच्या भातयात अनेक रामबाि आिेत. काळवळे पािून तयाप्रमािे योग्य बाि वापरला 

जातो. 
 
 

 
  



 
           

युध्द ची तय री 
 

ह्या जर्ात कट्टर दुष्ट्मनाांमधील वैर कायम रािीलच असां नािी. आज िाडवैरी असलेले शि ूउद्या 
जानी दोस्त िोण्याची शक्यता नाकारता येत नािी. तसांच ह्याच्या उलटिी पहरच्स्थती िोऊ शकते. परांतु 
रोर्जांतूांच्या बाबतीत, ते आपले कायमचे शिूच रिातात. शरीराच्या सांरक्षकाांनी तयाांना पराभतू केलां  तरी ते 
तातपुरती माघार घेतात व सांधी सापडताच डोकां  वर काढतात. जेव्िा जेव्िा तयाांना अनुकूल पहरच्स्थती 
हमळते, तेव्िा तेव्िा ते पुन्िा पुन्िा िल्ला करत रिातात. 

 
म्ििून शरीराच्या सांरक्षि व्यवस्थेला “रोर् प्रहतबांधक स्मृती” नावाचां आिखी एक हवशषे अांर् 

लाभलां  आिे. ह्यामुळे हलम्फपेशींना शिूशी झालेल्या प्रथम झटापटीची आठवि रिाते व पुन्िा िल्ला झाल्यास 
पेशी सैहनक चटकन सांघहटत िोऊन अहधक जोराने िल्ला परतवनू लावतात. 

 
शि ूप्रथम दृष्टीस येताच सीमा सैहनक व स टी पेशी, तयाांच्या खरेपिाहवषयी खािी करून घेतात. 

तयानांतर प्रमुख आदेशालयात धोक्याची सूचना पाठवली जाते व स टी पेशी स्वतः युिसामुग्री बनविाऱ्या बी 
पेशींबरोबर प्रतयक्ष काम सुरू करतात. ह्या दोन्िी र्ोष्टीत कािी वळे जातो. सामग्री तयार करिारे कारखाने 
जरा सुस्तपिेच काम करतात व सांपुिग वरे्ात काम सुरू व्िायला आिखी थोडा वळे लार्तो - ह्या सवांचा 
पहरिाम म्ििजे शिूच्या िल्ल्याची पहिली हनहित बातमी हमळूनिी व्िावा हततका प्रहतकार िोत नािी. 

 

 
         क       आज         

 
ह्या सुप्तावस्थेनांतर माि प्रहततत्त्व प्रके्षपिास्त्राांचां अच्स्ततव थोडां थोडां जािव ू लार्तां. आठ दिा 

हदवसानांतर माि तयाांच्या कामाला र्ती येते, युिाला जोर चढतो, आहि शिूचां र्ैरसािस तयाच्याच अांर्ाशी 
येतां आहि शि ूलौकरच पराभतू िोतो. परांतु कािी टी पेशींवर शिूच्या पहरचयपिाचा (अॅन्टीजेनचा) कायम 
ठसा रिातो. 

 
 



 
           

िा ठसा बराच काळ, कािी रोर्ाांच्या सांदभात व्यक्तीच्या आयुष्ट्यभर रिातो. शिूने पहिल्या 
लढाईपासून धडा घेतला नािी व पुन्िा पुन्िा िल्ला करण्याचां धाडस केलां  तर स्मृती पेशी (ठसा उमटलेल्या 
पेशी) पहिल्या अांकाची पुनरावृती करतात- तीिी अर्दी थोड्या वळेात. सावध झालेल्या बी पेशी 
व्यवच्छेदक प्रहततत्त्व प्रके्षपिास्त्राांची धडाक्याने हनर्थमती करतात व शिूवर तयाांचा मारा करतात. िी दुसऱ्या 
खेपेची लढाई पहिल्यापेक्षा अहधक जोरदार असते पि लौकर आटोपते. तयाला वैज्ञाहनक पहरभाषेत 
“हद्वतीय रोर्प्रहतबांधक प्रहतहक्रया” म्िितात. 

 
रोर्प्रहतबांधक स्मृती फार हववहक्षत असते. रिके्षिावरून िाकलून हदलेला शि ू परत आला तर 

फक्त तया शिूहवरूिच ती पहरिामकारक ठरते. प्रथमच चाल करून येिाऱ्या शिलूा कािीसा अनुतसािी, 
हवलां हबत प्रहतकार िोतो. तयाला प्राथहमक प्रहतहक्रया म्िितात व हतचा शिूला झालाच तर तातपुरताच 
फायदा िोतो. 

 

 
हद्वतीय रोर्प्रहतबांधक प्रहतहक्रया चटकन येते व तीव्र असते. स्मृती पेशी आपलां  काम इमानेइतबारे पार 
पाडतात. मर् ती प्रके्षपिास्त्राचां आहधक्य असलेली देि-द्रवजन्य प्रहतहक्रया असो ककवा रिर्ाडा युि 

लढविारी पेशीबि प्रहतहक्रया असो. 
 
लस टोचण्याच्या पितीत रोर्प्रहतबांधक स्मृतीच्या ह्या वैहशष्ट्याचा आधार घेतला आिे. सैहनकाांना 

युि ततपर ठेवण्यासाठी जशी लुटूपटूुची लढाई खेळतात तयाप्रमािे हलम्फ पेशीना सांभाव्य शिूच्या परतत्त्व-
पहरचय पिाची ओळख व्िावी म्ििून लस टोचतात. तयामुळे रोर्प्रहतबांधक स्मतृी प्रस्थाहपत िोते. 
रोर्प्रहतबांधक स्मृतीमुळे जेव्िा खरा शि ू िल्ला करतो, तेव्िा पूवगपहरचयामुळे सांरक्षि सेना ह्या अचानक 
िल्लयाने सांभ्रहमत िोत नािीत . जार्रूक सैन्य सवगतयारीहनशी युिात उतरतां व थोड्या वळेातच लढाई 
कजकतां. 

 
सुमारे २०० वषापूवी एडवडग जेन्नरने (१७४९-१८२३) लस टोचण्याची सैहनकी कवाईत सुरू केली. 

तयाकाळी र्ोवर ककवा र्ालरु्ांड एकदा येऊन रे्ल्यावर परत येत नािीत िे प्रतयेकाला मािीत िोतां. परांतु 
कोितया युिनीतीमुळे असां िोतां, म्ििजेच पेशीय सैन्य सदैव युिाला कसां सज्ज असतां, ह्याची तयाला ककवा 
इतर कोिालाच कल्पना नव्िती. 

 
देवीचा भयानक रोर् आपल्याला हवदू्रप करील म्ििून भीती वाटत नसल्याचे कािी र्ौळिी 

बोलताना जेन्नरने ऐकले िोते. तयाचे कारि तयाांना र्ाईला येिाऱ्या सौम्य देवीचा उपसर्ग अर्ोदरच झालेला 
असतो, िा रूढ समज पडताळण्यासाठी जेन्नर सुमारे २५ वष ेबारकाईने हनरीक्षि करीत राहिला. 

 



 
           

जेव्िा िा समज खरा असल्याची तयाची खािी झाली, तेव्िा १४ मे १७९६ मध्ये तयाने एक धाडसी 
प्रयोर् केला. तयाकरता तयाने आपली सारी प्रहतष्ठा पिाला लावली. सारा जेम्स नामक एका र्वळिीला 
र्ाईला येिाऱ्या देवी आल्या िोतया व हतच्या दांडावर पाण्याने भरलेले खास प्रकारचे बरेच फोड आले िोते. 
तयातील एका फोडातील लस घेऊन जेन्नरने ती जेम्स हफप्स नावाच्या आठ वषाच्या हनरोर्ी मुलाच्या 
शरीरात इांजेक्शनच्या सुईने टोचली सातव्या हदवशी तया मुलाच्या काखेत थोडां दुखू लार्लां . तयानांतर दोन 
हदवसाांनी थोडासा ताप आला व डोकां  दुखू लार्लां . पि कािी हदवसाांनी तो पूिग बरा झाला. अथात िे 
अपेहक्षतच िोतां. कारि र्ाईला येिाऱ्या देवीमुळे िोिारा रोर् सौम्य असतो. 

 

 
एडवडग जेन्नर 

 
ह्यानांतर आपला प्रयोर्ाच्या धाडशी भार्ाला जेन्नरने सुरवात केली. १ जुलै रोजी, जेन्नरने 

मािसाला येिाऱ्या देवीच्या फोडातून लस घेऊन ती थेट हफप्सला टोचली. पि अिो आियगम! हफप्सला 
देवी आल्या नािीत. अशा रीतीने लस टोचण्याच्या पितीचा जन्म झाला. घडलां  ते असां : - प्रथम सौम्य, 
र्ो-देवीची लस टोचल्याने प्राथहमक रोर्प्रहतबांधक प्रहतहक्रया हनमाि झाली व तयामुळे मित्त्वाची अशी 
रोर्प्रहतबांधक स्मृती अच्स्ततवात आली. जेव्िा हफप्सला मानवी देवीचे हवषाि ू टोचण्यात आले, तेव्िा 
रोर्प्रहतबांधक स्मृतीमुळे तयाांना तीव्र व जोरदार हद्वतीय प्रहतहक्रयेला तोंड द्यावां लार्लां  व तयात तयाांचा 
पराभव झाला. 

 



 
           

पुढे एका शतकानांतर दुसरा मिान शास्त्रज्ञ लुई पािर (१८२२-१८९५) याने शरीराच्या सांरक्षि 
व्यवस्थेची युि कवाईत हनयोहजत करिारे हनयम शोधून काढले. रोर् दैवी कोपामुळे िोत नसून सूक्ष्म 
रोर्जांतूांमुळे िोतात िे पािरने अर्ोदरच हसि केलेले िोते. तसांच जीवाि ूआपोआप अवतरत नािीत, तर ते 
फक्त पूवीच्या जीवािूांपासूनच हनमाि िोतात, िे सुिा तयाने जर्ाला पटवनू हदले िोते. 

 
सन १८८० मध्ये पािर कोंबड्याांना िोिाऱ्या पटकीचा अभ्यास करीत िोते. आपल्या प्रयोर्शाळेत 

पटकीचे सूक्ष्मजांतू वाढीसाठी तयाांनी परीक्षानळीत ठेवले िोते. एकदा अनवधानाने ह्या परीक्षानळया 
आठवडाभर उच्च तापमानात व मोकळया िवते राहिल्या. तीन आठवड्यानांतर जेव्िा ते जीवाि ू
प्रयोर्शाळेतील पक्ष्याांना रोर्बाधा व्िावी या उदे्दशाने वापरण्यात आले. तेव्िा तया पक्षाांना रोर् झाला नािी. 
तयाच पक्ष्याांना पुन्िा नव ेजीवाि ूटोचण्यात आले, तरीिी ते पक्षी आजारी पडले नािीत. 

 
या घटनेमुळे आपल्या देवीवरील प्रयोर्ात जेन्नरला आलेल्या अनुभवाचे पािरला स्मरि झाले. 

सुसांर्त व कल्पक तकाच्या आधारे तयाने लस करण्याच्या हसिाांताचा ढाचा तयार केला. तयाने असा दावा 
केला की शि ूअसलेल्या रोर्जांतूांना मािसाळवनू हलम्फपेशीना तयाांची ओळख करून हदली तर शरीराचे 
पिारेकरी शिूचे पहरचयपि ताबडतोब ओळखतील. पुन्िा िल्ला िोईल तेव्िा पहिल्या िल्ल्याच्या वळेी 
हनमाि झालेल्या स्मृतीमुळे ते खऱ्या शिूला ओळखून तयाचा समाचार घेतील. 

 

 
आपले सिाध्यायी मेस्टरला रेबीज प्रहतबांधक लस टोचताना पािर उतसुकतेने पिात आिेत. 
 
आपल्या म्ििण्याच्या पुष्ट्ठ्यथग पािरने दोन सावगजहनक प्रयोर् केले. १८८१ च्या मे महिन्यात 

पहिला प्रयोर् केला िोता. तयाने “पुईली-ल-फोटग” येथे एका शतेात ३० मेंढ्या व ५ र्ाईांना तयाने स्वतः 
केलेल्या अॅन्रॅक्स ह्या रोर्ाची लस टोचली. तेवढेच प्रािी लस न टोचता ठेवण्यात आले. ३१ मे रोजी, 



 
           

सवगच्या सवग म्ििजे ७० प्राण्याांना अॅन्रॅक्सचे सजीव रोर्जांतू टोचण्यात आले. तेव्िा असां हदसून आलां  की 
ज्या ३५ प्राण्याांना लस टोचली नव्िती, तयाांना ॲन्रॅक्स रोर् झाला तर लस टोचलेले सवग म्ििजे पस्तीसिी 
प्रािी तांदुरूस्त राहिले. 

 
दुसरा सावगजहनक प्रयोर् अहधक धाडसी िोता. तयाने “रेबीज” रोर् िोऊन मेलेल्या सशाांचे पाठीचे 

मज्जा-रज्ज ूकाढले. ते उन्िात सुकवनू तयाांची बारीक पूड केली व तयापासून तयाने एक हमश्रि तयार केले. 
िीच ती तयाची रेबीज-लस. िी लस तयाने कुत्र्याांना टोचली. तयामुळे तया कुत्र्याांचा “िायड्रोफोहबया” 
(पाण्याची भीती - िायड्रो = पािी फोहबया = भीती) रोर्ापासून बचाव झाला. 

 

 
आ    क             क         क    . 

 
िी लस मािसाांनािी हततकीच उपयुक्त ठरेल याबद्दल पािरला मुळीच सांदेि नव्िता. परांतु लस 

टोचनू घ्यायला कोिी तयार िोईना. तयानांतर सन १८९५ मध्ये तयाच्याकडे हपसाळलेला कुिा चावलेल्या 
जोसेफ मेस्टर नावाच्या मुलाला आिण्यात आलां . तो मुलर्ा मरिार ह्याची सवांना खािीच िोती. 

 
पािरने एक धाडसी प्रयोर् करण्याचे ठरवले. तयाने मेस्टरला रेबीजची लस टोचली. एकूि बारा 

वळेा पुन्िा पुन्िा िी लस टोचण्यात आली. तयामुळे जोसेफचे प्राि वाचले. हपसाळलेल्या कुत्र्याने चावा 
घेतल्यानांतर हजवांत रिािारा तो पहिला मानव ठरला. मेस्टरने मरेपयंत पािर सांस्थेचा रखवालदार म्ििून 
काम केले व आपले ऋि फेडले. 

 
अशा तऱ्िेने पािरने दाखवनू हदले की जर रोर्जांतू-शिूला दुबगळ केले, तर अशा दुबगळ 

रोर्जांतूबरोबर युिाचा सराव केल्याने शरीरातील सुरक्षा योिाांना तयाांचा चाांर्ला पहरचय िोतो. अशा दुबगळ 



 
           

केलेल्या रोर्जांतूांमुळे सौम्य प्रमािात प्राथहमक रोर्प्रहतबांधक प्रहतहक्रया येते. परांतु तयापेक्षा तया हवहशष्ट 
रोर्जांतूबद्दल रोर्प्रहतबांधक स्मृती हनमाि िोऊन शरीराचे पिारेकरी भहवष्ट्यात तया शिबूद्दल कायम दक्ष 
रिातात. 

 
नांतर असां हदसून आलां  की, जर शिूसैन्याला नमवता येिां कठीि असेल तर, तयाांचे हनरुपद्रवी 

“आनुवांहशक भाईबांद” सुिा सुरक्षा सैहनकाांना प्रहशक्षि देण्यासाठी “डमी” म्ििून वापरता येतात. जेन्नरची 
देवीची लस, ककवा सध्या प्रचहलत असलेली, साबीनने तयार केलेली, तोंडाने घ्यायची पोहलयोची लस 
ह्याच ततवावर आधाहरत आिे. 

 
सन १८८६ मध्ये साल्मन हथओबॉल्ड-च्स्मथ या शास्त्रज्ञाांना असां आढळून आलां  की शरीराच्या सुरक्षा 

सैहनकाांना ओळख व्िावी म्ििून हनःशस्त्र दुबगळ शि ू डमी म्ििून वापरण्याऐवजी तयाांचे मृतदेि हततक्याच 
पहरिामकारकपिे वापरता येिे शक्य आिे. अशा रीतीने लस तयार करण्याची आिखी एक पित प्रचारात 
आली. साल्कने तयार केलेली पोहलयो लस ह्याच पितीने बनवली जाते. हवषमज्वर (टायफॉईड), पटकी 
(कॉलेरा), व डाांग्या खोकला (व्िूपींर् कफ) ह्याांच्या लशीसुिा मृत रोर्जांतू वापरून करण्यात येतात. 

 
कािी शि-ूरोर्जांतू लबाड असतात. तयाांचां वास्तव्य एका हठकािी असतां तर तयाांच्यामुळे िोिारे 

दुष्ट्पहरिाम दुसऱ्या हठकािी जािवतात. रासायहनक शस्त्राांचा वापर ते करीत असल्याने अशा प्रकारचां 
र्हनमी युि खेळू शकतात. िे रोर्जांतू शरीरात एक प्रकारचां हवष सोडतात. ते शरीरात अन्यि पसरून 
दूरवरच्या पेशींना इजा करू शकतां. उदािरिाथग धनुवात (हटटॅनस) रोर्ाला कारि असिारा जीवाि,ू 
क्लॉस्रीहडयम हटटॅनी, शरीराच्या पृष्ठभार्ी, जखमेत रिातो. परांतु तयाांनी सोडलेल्या हवषारी पदाथामुळे 
लाांब असलेल्या स्नायूांना पेटके येतात. घटसपाचा जीवाि,ू कॉहरनीबॅक्टेहरयम हडप्थेहरया, िा देखील 
अशाच प्रकारे काम करतो. िे जीवाि ूटॉच्न्सल्स व तयाच्या आसपास रिातात व टॉच्न्सल्सवर एक प्रकारचा 
थर तयार करतात. परांतु तयाांच्या हवषारी पदाथामुळे दूर असलेल्या ह्रदयावर पहरिाम िोतो. 

 
अशा दूरस्थ शिूांशी लढताना एक वरे्ळीच युिनीती वापरतात. शरीराची सांरक्षि यांििा 

रासायहनक युिाला सुिा तोंड देऊ शकते. शि ूसजीव जांतूच असला पाहिजे असां नािी. रासायहनक पदाथग 
असला तरी िरकत नािी. अशा रेण्वीय शिूचां पहरचयपि शरीराच्या सुरक्षा पेशी ओळखून तयानुसार 
प्रहततत्त्वाांचा दारूर्ोळा तयार करतात. व तया रसायनाला हनष्ट्प्रभ करून तयाचा नाश करतात. 

 
रासायहनक हवषाचे अॅन्टीजेहनक रु्िधमग कायम ठेवनू, तयाचे हवषारी पहरिाम बोथट करून, लस 

तयार करता येिे शक्य आिे. अशा रीतीने हवषाचे पहरवतगन करुन तयार केलेल्या लशीला ‘टॉक्सॉईड’ 
म्िितात. िी लस टोचली असता प्राथहमक रोर्प्रहतबांधक प्रहतहक्रया व रोर्प्रहतबांधक-स्मृती हनमाि िोते. 
घटसपग व धनुवात लस ह्या प्रकारात मोडते. 

 
शरीराची सांरक्षि यांििा प्रभावशाली आिे िे हनःसांशय. ती आिखी सक्षम व्िावी म्ििून वैज्ञाहनक 

प्रयतनशील आिेत, असां असूनिी कािी शि ूअसे आिेत की तयाांच्याहवरूि, पहरिामकारक डावपेच रचता 
येत नािीत. हिवताप, कावीळ, कुष्ठरोर्, कृमीमुळे िोिारे रोर्, सदी व अर्दी अहलकडील म्ििजे एड्स - 
ह्या रोर्ाांवर पहरिामकारक लस अद्याप हनघालेली नािी. ह्या यादीत आिखीिी हकतीतरी रोर् समाहवष्ट 
िोऊ शकतील. 



 
           

वरील रोर्ाांशी शरीर लढा देत नािी असां नािी. परांतु लशीद्वारा प्राथहमक प्रहशक्षि न हमळाल्याने 
शरीराच्या पेशी कािीशा अडचिीत येतात. तयाांच्या लढण्याला मयादा पडतात. प्रहतकारात जोष नसतो. 

 
ह्या अपयशाची बरीच कारिां आिेत. कािी वळेा रोर्जांतूांची नक्की ओळख पटलेली नसते तर 

कधीकधी शि ूरोर्जांतू िुशारीने िालचाल करतात. आपली ॲन्टीजेहनक पहरचयपिां एकसारखी बदलत 
राितात. तयामुळे तया जांतूांहवरुि स्मृती हनमाि करिां कठीि जातां. 

 
कािी जांतूांचां प्रयोर्शाळेत पुरेशा प्रमािात उतपादन करिां अशक्य असतां. तयामुळे तयाांना हनष्ट्प्रभ 

करण्याचे ककवा तयाांचे सौम्य आनुवांहशक भाईबांद हनमाि करण्याचे प्रयोर् फारसे सफल झाले नािीत. एच 
आय व्िी हवषाि ू सारखे एड्सला कारि असिारे कािी जांतू स टी पेशींना पितशीरपिे मारून सांरक्षि 
यांििेच्या मुळावरच घाला घालतात.  

 

 
धूतग सुक्ष्म जांतू ॲन्टीजेहनक टोप्या बदलत आिेत 

 
ह्या समस्येची जैवतांिज्ञाांना (बायोटेक्नॉलॉहजस्ट) जािीव आिे. ह्या धूतग शिूांनी हदलेलां  आव्िान 

स्वीकारण्यासाठी नवनवीन पितीचा अवलां ब िोत आिे. हिवताप, कुष्ठरोर्, हिपटॅायटीस - बी- (एक 
प्रकारची कावीळ) इतकां च नव्िे तर एड्स ह्या रोर्ाांपासून भयमुक्त िोण्यासाठी लस चाचिीचे प्रयोर् चालू 



 
           

आिेत. इतकां च काय, वाढतया लोकसांख्येचा सामाहजक रोर् नष्ट करण्यासाठी र्भगधारिा टाळिाऱ्या 
लसीची सुिा चाचिी चालू आिे. 

 
 

 
  



 
           

अनत तेथे म ती 
 

आपि सवांनी राजाच्या तया स्वाहमहनष्ठ पिारेकऱ्याची र्ोष्ट ऐकलीच असेल. 
 
आपल्या अहतउतसािाच्या भरात हनहद्रस्त राजाच्या नाकावर बसून तयाची झोपमोड करिाऱ्या 

माशीला तो तलवारीने मारतो. अशा मूखग धाडसाचे पहरिाम भयांकरच िोिार. शरीराचे सुरक्षा दलिी 
कधीकधी अहतउतसािी िोतां, तयाचा दृश्य पहरिाम म्ििजे ॲलजी !  

 
ऑच्स्रयन वैज्ञाहनक-क्लेमेन्स फॉन पीके - सन १९०५ मध्ये क्षयरोर्ाच्या जीवािूांपासून 

हमळहवलेल्या एका प्रहथनाांहवरुि शरीराची रोर्प्रहतबांधक प्रहतहक्रया काय िोते िे पिात िोता. तयाने िे 
हनरुपद्रवी प्रहथन कािी जिाांच्या िातावरील तवचेत टोचलां . तेव्िा तयानांतर ४८ तासातच, ज्याांना तयापूवी 
क्षय रोर् झालेला िोता, तयाांना टोचलेल्या जार्ी सूज आली. तो भार् लालीलाल झाला व तयाला खाजिी 
सुटली. ह्यालाच यूबरक्युलीन प्रहतहक्रया म्िितात. व ती क्षयरोर्ाचां अच्स्ततव हनहित करण्यासाठी 
चाचिी म्ििून वापरतात. 

 
ह्या घटनेचा अहधक तपशील हमळावा म्ििून व्िॉन पीकेने हवहभन्न प्रहथनां वापरून प्रयोर् केले. तयात 

अांड्यातील पाांढरां अल्ब्युमीन िे एक प्रहथन िोतां. ते तयाने र्ीनीपीग्जच्या पांजाच्या खालच्या तवचेत टोचले. 
तयाचा समज असा िोता की दुसरां इांजेक्शन हदल्यावर तया जार्ी लालभडक सूज असलेला चट्टा हदसेल. 
पि तयाला अहभपे्रत असलेली प्रहतहक्रया फारच लौकर म्ििजे, इांजेक्शन देताच लरे्च झाली, पीकेने तया 
प्रहतहक्रयेचां नाव ॲलजी – म्ििजे उजेचां बदललेलां  रूप - असां ठेवलां . 

 

 
 



 
           

पुढच्या प्रयोर्ात कािी हर्नीपीग्जना ती प्रहतहक्रया इतक्या लौकर आली की तयामुळे ते प्रािी 
थोड्याच वळेात तडफडून मेले. तेव्िा प्रथम ह्या हवलक्षि घटनेबद्दल हपकेला वाटिारी उत्त्सुकतेची जार्ा 
काळजाने घेतली. 

 
नांतर, म्ििजे ह्या शतकाच्या सिाव्या दशकात हपकेचा ह्या घटनेबद्दल झालेला समज व तयानां 

हदलेलां  नाव पूिगपिे बरोबर नसल्याचां स्पष्ट झालां . प्राण्याांना आलेली सूज ककवा तातकाळ मरि हपकेला 
वाटल्याप्रमािे उजेच्या बदललेल्या रूपामुळे नसून शरीराच्या सुरक्षा दलाकडून अहधक उते्तहजत झाल्यामुळे 
आलेल्या प्रहतहक्रयेमुळे आलां  िोतां, िे कळून आलां . अहतउतसाहित झाल्यामुळे आलेली ती प्रहतहक्रया िोती. 
आता तया प्रहतहक्रयेला अहतसांवदेनशीलता (िायपरसेन्सीटीव्िीटी) असां समपगक नाव हदलां  रे्लां  आिे. 

 

 
ॲलर्थजक प्रहतहक्रया सूज, लाली व खाज ह्या स्वरूपात हदसते 

 
िी अहतकारी प्रहतहक्रया कशी येते, तेिी आता समजलां  आिे. स टी पेशीनी शि-ूजांतूांच्या िल्ल्याची 

धोक्याची सूचना देताच बी पेशी प्रहततत्त्व प्रके्षपिास्त्राांचां प्रचांड प्रमािावर उतपादन सुरू करतात. ह्या 
प्रके्षपिास्त्राचे पाच प्रकार आिेत. 

 
प्रहततत्त्व र्ोलाकार प्रहथनाांचां बनलेलां  असतां, रोर्प्रहतबांधक प्रहतहक्रयेत तयाचा मित्त्वाचा वाटा 

असल्याने तया प्रहथनवर्ाला ‘रोर्प्रहतबांधक ग्लोब्युहलन्स’ म्िितात. (इम्युनोग्लोब्युहलन्स, आयजी) तयाचे 
पाच प्रकार असे आिेत:- आय् जी-ए, आय्. जी-जी, आय्. जी एम., आय्. जी.-डी व आय्. जी ई. 

 
ह्यातील प्रतयेक प्रकारचां प्रहततत्त्व हनरहनराळां  काम करतां. आय्. जी.-जी प्रहततत्त्व सांख्येने जास्त 

प्रमािात हनमाि िोतात व तयाांचां कामाचां स्वरूपिी मोठां असतां. ह्या पे्रक्षपिास्त्राला शरीराच्या युिात फार 
मोठी जबाबदारी पार पाडावी लार्ते. मातेच्या उदरात वाढिाऱ्या हशशूच्या सांरक्षक कवचाच्या आतिी ते 
जाऊ शकतां. अशा रीतीने उदरस्थ हशशूचां, तयाची स्वतःची सांरक्षि व्यवस्था हवकहसत िोईपयंत रक्षि 
करतां. 

 



 
           

 
आय् जी - जी प्रहतततव 

 
आय् जी-एम प्रहततत्त्व प्रहतिल्ला करताना आघाडीवर असतां. तयाचा रेिू आय् जी-जी रेिूच्या 

पाचपट मोठा असतो. रोर्प्रहतबांधक युिाच्या प्रारांहभक अवस्थेत आय् जी-एम. चा भहडमार िोताच शि ू
नामो नामोिरम िोतो. नांतर आय् जी-जी प्रके्षपिास्त्राांचा िल्ला िोताच खऱ्या युिाला तोंड लार्तां. ह्या 
दोिोंपकैी कोितांिी प्रहततत्त्व प्रके्षपिास्त्र शि ूजीवािूवर िल्ला करतां तेव्िा, रक्तप्रवािातील कॉम्प्लीमेंट ह्या 
नावाने ओळखला जािारा प्रहथनाांचा एक र्ट उते्तहजत िोतो व प्रहततत्त्व प्रके्षपिास्त्रात वरच्या भार्ी 
असलेल्या हवस्फोटकाांसाठी रासायहनक फ्यूज प्रमािे काम करतो. स्फोट िोताच शि ूमरतो. आय्  जी-ए 
प्रके्षपिास्त्र सीमा सुरक्षा दलाचां आवडतां अस्त्र आिे. अश्र,ू लाळ, श्लेष्ट्मा स्तनाांमधील  दूध वर्ैरे स्त्रावाांमध्ये 
तयाचां प्रमाि हवपलु असतां. 

 

 
आय् जी - एम् प्रहतततव पाचपट मोठां आिे 

 
अहतसांवदेनशीलतेमुळे हनमाि िोिाऱ्या आिीबािीचां मूळ आय्. जी-ई िे प्रहततत्त्व आिे. तथाहप 

केवळ अशा आिीबािीसाठीच तयाची हनर्थमती िोत नािी. उलट शरीराच्या रोर्जांतूांशी िोिाऱ्या युिाच्या 
प्रारांभी तयाचा बराच उपयोर् िोतो. 

 



 
           

ह्यासाठी शरीरात अनेक रासायहनक सुरुां र् आिेत. शरीरात सवगि मुक्तपिे हवखुरलेल्या मास्ट पेशी 
म्ििजेच िे सुरुां र् िोत. ह्या पेशीत अनेक प्रकारचे रासायहनक पदाथग असतात. आय्. जी-ई प्रहततत्त्व िे 
सुरूां र् उडविाऱ्या बटिाचां काम करतां. मास्ट पेशींवर आय्. जी-ई प्रहततत्त्वाला अडकण्यासाठी एक खास 
प्रकारचा ग्रािक रेिू असतो तयात ते बरोबर अडकतां. जेव्िा या अडकलेल्या प्रहततत्त्वाची परतत्त्वाशी र्ाठ 
पडते तेव्िा मास्ट पेशीच्या सुरुां र्ाचां बटि दाबलां  जातां. आहि सुरुां र्ाचा स्फोट िोऊन आतील रासायहनक 
ित्त्यारे बािेर येतात. 

 

 
आय् जी - ई प्रहततत्त्वाला जड शृांखलाांना एक जादा स्थायी हवभार् असतो. 

 
ह्यातील “हिस्टहमन” सारख्या कािी रासायहनक पदाथामुळे युि सुरू असलेल्या भार्ातील 

रक्तवाहिन्या प्रसरि पावतात. तयामुळे तया भार्ाला जास्त रक्तपुरवठा िोतो. सािहजकच अहतप्रभावी आय् 
जी-जी प्रहततत्त्विी तया हठकािी मोठ्या सांख्येने जातात व युि कजकतात. ह्यावरून असां हदसून येतां की 
आय् जी-ई िा युि योजनेचा अहवभाज्य भार् आिे. परांतु कधीकधी सुरक्षा यांििा िाताबािेर जाते तयामुळे 
आय्. जी-ई प्रहततत्त्वाचां उत्त्पादन प्रमािाबािेर वाढतां. िी प्रके्षपिास्त्रां मास्ट पेशींना हचकटण्यास सुरुवात 
करतात. परांतु मास्टपेशींपेक्षा आय जी ई प्रहततत्त्वाांचां प्रमाि जास्त असल्याने एका पेशीला अनेक प्रहततत्त्वां 
अडकतात. कधीकधी एका मास्ट पेशीला ५,००,००० आय् जी-ई रेिू अडकतात आहि अशा उते्तहजत 
झालेल्या मास्ट पेशी शरीरात सवगि असतात. अशा स्फोटक च्स्थतीत, थोडीशी उलथापालथ झाली, 
परतत्त्वाची लिानशी तुकडी जरी आली मोठ्या प्रमािात मास्ट पेशी फुटतात. 

 
ह्याचा पहरिाम रासायहनक पदाथांचा मिापूर येण्यात िोतो व अनेक रक्तवाहिन्या प्रसरि पावतात. 

अचानक रक्तप्रवाि वाढल्यामुळे तवचा लाल िोते, सूज येते, जळजळ िोते व तवचेवर लाल चटे्ट उठतात. 
तयाचवळेी ह्या रासायहनक पदाथांचा श्वासनहलकेबािेरील हनयांिक स्नायूांवर हवपरीत पहरिाम िोतो. 
फुप्फुसात िवा आत बािेर नेिाऱ्या श्वासनहलकेला वढेिारे स्नाय ूझटके देत काम करतात. कधीकधी िे 
स्नाय ूश्वासनहलका जोराने आवळतात तयामुळे िवचे्या मुक्त प्रवािाला अडथळा येतो. तयामुळे धाप लार्िे, 
दमा व घरघर अशा तक्रारी उद्भवतात. 

 
आय् जी-जी प्रहततत्त्व, आय् जी-ई प्रमािे मास्ट पेशींना सिज हचकटू शकत नािी. कारि 

दोघाांच्या रचनेत फरक असतो. आय् जी-ई चां पुच्छ, आय् जी-जीच्या पुच्छािून लाांब असतां. तयाच्या जड 



 
           

शृांखलाांमधे नेिमीच्या ३ ऐवजी अहमनो-आम्लाांच्या समान क्रमाचे ४ भार् असतात. तयामुळे पेशींमध्ये ते घट्ट 
रुततात. 

 
प्रहततत्त्वाांच्या भरपूर उत्त्पादनाांमुळे झालेलां  िे ताांडव अनेक रूप धारि करतां. अहतसांवदेनशीलता 

चार हभन्न प्रकारची असते. तयातील तीन प्रकार िळूिळू ककवा उहशरा दृष्टोतपत्तीस येतात. याखेरीज आपलां  
घातक रूप ताबडतोब दशगविारी आिखी एक प्रकारची अहतसांवदेनशीलता असते. टाईप एकची 
अहतसांवदेनशीलता तवहरत येिाऱ्या प्रहतहक्रयेत मोडते व तयात दमा ककवा कशका येतात. ॲलजीमुळे येिाऱ्या 
कशकाांची हवहशष्ट लक्षिां म्ििजे नाकातून पाण्यासारखा स्राव वाििे, नाक, घसा व टाळूची जळजळ िोिे. 
कािी लोकाांना इतकी तीव्र प्रहतहक्रया येते की तयाांना एकामार्नू एक ५० पयंत कशका येतात. बिुधा ह्याला 
कारि असिारां परतत्त्व रोग्याच्या सभोवताली िवते असतां. ते धुळीचे कि, पाळीव प्राण्याच्या तवचेचे सूक्ष्म 
कि ककवा बुरशी ह्यापैकी कोितांिी असू शकतां. 

 
अहतसांवदेनशीलतेचे िे ताांडव दोन प्रकारे आटोक्यात आिता येतां. पहिल्या प्रकारात उपचार 

त्त्वहरत व तातपुरता असतो व तयात हनरपराधी पेशींना ह्या बांडाची झळ पोच ूनये असा प्रयतन असतो. पेशींची 
िानी हिस्टमीन ककवा ल्यूकोरीन सारख्या रासायहनक पदाथांमुळे िोत असल्याने ह्या पदाथांना हनष्ट्प्रभ 
करिारी औषधां देऊन रोग्याला आराम देता येतो. 

 
तथाहप िा उपाय तातपुरता व अप्रतयक्ष असतो. सशस्त्र रासायहनक सुरुां र्, बटि दाबून स्फोट 

घडवनू आििारां परतत्त्व केव्िा येतां ह्याची प्रतीक्षा करीतच असतात. कायम स्वरूपाचा व दीघगकालीन 
उपाय म्ििजे आय जी-जी प्रकारची प्रहततत्त्व े हनमाि करिे. तयामुळे पेशीवरील आय् जी-ई प्रहतततवाांनी 
परतत्त्वाला जखडण्यापूवीच आय् जी-जी प्रहततत्त्व ेतया परतत्त्वाला हनकामी करून टाकतात. 

 
अशा हनरोधक आय् जी-जी प्रहततत्त्वाचां उतपादन हवहशष्ट प्रहकया वापरून िल्ली करता येतां. यालाच 

हडसेच्न्सटायझेशन असां म्िितात. माि ह्या तऱ्िेचे उपाय योजण्यापूवी दोषी परतत्त्वाची ओळख नीट पटली 
पाहिजे. 

 

 
    प    आ  ज -              आ  ज -         प        ज     . प     -     प    

      क        प    . 
 
प्रथम वर्ाच्या अहतसांवदेनशीलतेचां सवात भयांकर स्वरूप म्ििजे “ॲनाहफलॅक्सीस” नावाची भीषि 

प्रहतहक्रया. ह्यामुळे मािसाला मृतयूिी येऊ शकतो. पेहनहसलीन ककवा इन्सुहलन सारखी औषधां, कीटकदांश, 
मासे ककवा अांडी यासारखे नेिमीचे खाद्य पदाथग ह्यासारख्या सवगसामान्य परतत्त्वाांमुळे ॲनॅहफलॅक्टीक शॉक 
येऊ शकतो. परतत्त्वावर उतारा म्ििून ताबडतोब परतत्त्व हनष्ट्प्रभ करिारी औषधां इांजेक्शनद्वारा हदल्यास 
हबचारा रोर्ी वाचू शकतो. 



 
           

 
व्यक्तीच्या स्वतःच्याच पेशीवरील (हनशाि-पेशी) परततवावर रोखलेली प्रहतततव े
 
दुसऱ्या प्रकारची अहतसांवदेनशीलता आय् जी-ई मुळे न िोता आय् जी-जी मुळे िोते. कधीकधी 

सुरक्षा दल हवहचि वार्तां, हशष्टाचार रु्ांडाळून ठेवतां व आपल्या स्वतःच्या पेशीवरील पहरचय-पि शिूचां 
समजून तयाहवरूि आय् जी-जी प्रहततत्त्व तयार करू लार्तां. िे प्रके्षपिास्त्र जेव्िा हनशाि-पेशीवर पोिचतां, 
तेव्िा ते हफरतया मा. टी पेशीना ककवा रक्तातील पूरकयांििेला हनयांिि देतां. ह्या आतमघातकी हनमांििाचा 
पहरिाम हनशाि-पेशीच्या मृतयूत िोतो. 

 

 
रोर्प्रहतबांधक रु्ांतवळी शरीराच्या भार्ात साठून रिातात तयामळेू पूरक प्रभाहवत िोतां व पॉहलमॉफग स्चे लक्ष 

वधूेन घेते. 
 
आयजी-ई हतसऱ्या प्रकारच्या अहतसांवदेनाशीलतेसिी कारिीभतू िोत नािी. आय् जी-जी 

प्रके्षपिास्त्र मुक्तपिे सांचार करिाऱ्या शि-ूपरतत्त्वाला जखडतात. तयामुळे िोिाऱ्या रु्ांतारु्ांतीमुळे िानी िोते. 
साधारिपिे अशा रु्ांतावळी सफाईपेशी साफ करतात. पि रु्ांतावळीचां प्रमाि फारच असेल तर सफाई-
पेशींना ते भारी पडतां. उवगहरत, न सुटलेल्या रु्ांतवळया शरीरातील भार्ात साठून रिातात व र्स्त 
घालिाऱ्या पॉलीमॉफोन्यूक्लीअर श्वेतपेशींचे लक्ष वधूेन घेतात. तया दोिोत िोिाऱ्या सांघषामुळे स्थाहनक 
िानी िोते. 

 
 



 
           

 
परततवामुळे उते्तहजत टीपेशी दुसऱ्या खेपेस तयाच परततवाशी र्ाठ पडल्यास हलम्फोकाईन्स (रासायहनक 

पदाथग) हवतरीत करते. 
 
चौर्थ्या प्रकारची अहतसांवदेनशीलता आिे मांद अहतसांवदेनशीलता. इथे टी पेशी बांड करतात. 

शिूची ओळख स्मरिात साठवतात व पुन्िा कधी तयाच शिूशी र्ाठ पडेल तेव्िा ह्या पेशी मोठ्या प्रमािात 
रासायहनक दूत पाठवतात. पहरिामी जळजळ उतपन्न िोते. जळजळ िोिारे भार् मिाकायभक्षक पेशींना 
आकर्थषत करतात. तया भार्ातील रासायहनक पदाथात ह्यामुळे आिखी भर पडते. तयाचा दृश्य पहरिाम 
कािी ठराहवक जार्ीच मोठे, लाल चटे्ट पडतात. 

 
अशा अहतरेक्याांचा उपद्रव कमी व्िावा म्ििून शरीर सतत कडक पिारा ठेवतां. पि िा उपद्रव एरवी 

सद्िेतू बाळर्िाऱ्या पि अहतउतसािी सैहनकाांकडून िोत असल्याने पूिगपिे टाळता येत नािी. 
 
 

 
  



 
           

द रूण र्र भव 
 

सुरक्षा यांििा हकतीिी सुसज्ज असली तरी िी नेिमी हवजयी िोतेच अस नािी. कधीकधी हतचा 
दिकून पराभव िोतो. ह्याची कारिां अनेक आिेत. कधी प्रहशक्षिाची कमतरता असल्याने सैन्याची जय्यत 
तयारी झालेली नसते. तर कधी यांिसामुग्री सदोष अथवा अपुरीिी असते. अहधकारी सक्षम नसतात. कािी 
प्रसांर्ी युिनीती आखण्यास लार्िारी मित्त्वाची माहिती पुरविारी रु्प्तिेर-यांििा आपलां  काम ठीक करीत 
नािी. बरेचदा शिूपक्ष जोरदार िल्ला करतो व बचाव पक्षाचा पूिग पाडाव िोतो. कधीकधी मित्त्वाच्या 
हठकािाांवर पूवगहनयोहजत िल्ला करून बचाव यांििा हखळहखळी करण्यात येते. परांतु जेव्िा शि ू घरभेदी 
असतो व शि ूआहि हमि ओळखता येत नािीत, तेव्िा खऱी कठीि पहरच्स्थती असते. 

 
शरीराच्या सुरक्षा सैन्यालािी अशा दुःखद पहरच्स्थतीतून जावां लार्तां. सन १९८० मध्ये, प्रसार 

माध्यमाद्वारे, अमेहरकेतील डेच्व्िड नामक सिा वषाच्या मुलाची करुि किािी उजेडात आिली रे्ली. तो 
मुलर्ा आपल्या स्वतःच्याच दुहनयेत रिात िोता. तयाला सभोवतालच्या मोकळया िवते श्वास घेता येत 
नव्िता. फुलाांचा सुर्ांध ककवा तोंडाला पािी आििाऱ्या अन्नापासून तो वांहचत िोता. आईच्या कुशीची ऊब 
ककवा हमिाांची र्ळाभेट तयाला कधी हमळालीच नािी. जन्मापासून तो एका प्लॅच्स्टकच्या फुग्यात रिात 
िोता. कधी बािेर पडायचां झाल्यास अवकाश-यािी घालतात तसला खास प्रकारचा अवकाश-पेिराव 
घालूनच तयाला बािेर पडता येई. तयाला फक्त हनजंतुक केलेलां  पािी हपण्याची व अन्न खाण्याची आहि बांद 
डब्यातील िवतेच श्वासोच्वास करण्याची मुभा िोती. कधी एखादां खेळिां हदलां च तर ते पूिग हनजंतुक 
करूनच द्यावां लारे्. डेच्व्िडच्या या नीरस जीवनाचां कारि म्ििजे तयाची सरांक्षि-यांििा जन्मतःच सदोष 
िोती. तयाला झालेल्या रोर्ाचां नाव आिे. “प्राथहमक रोर्ावरोधी न्यनूता” ककवा इम्यनूोडेहफहशयन्सी. 

 

 
हबचारा डेच्व्िड ! १२ वष ेह्या हनजंतुक पेटीत राहिला! 

 
अशा जन्मतः िोिाऱ्या रोर्ावरोधी न्यूनतेचे तीन प्रकार आिेत. जन्मतःच िोत असल्याने तयाला 

कन्जेहनटल इम्युनोडेहफहशयन्सी म्िितात. िा रोर् झालेली बालकां  जन्मानांतर कािी आठवडे हनरोर्ी 
असतात. कारि मातेकडून र्भावस्थेत हमळालेली प्रहततत्त्वां अजूनिी सहक्रय असतात. तथाहप ह्या उसन्या 
मदतीची उपयुक्तता सांपताच िवते, खाद्यपदाथात ककवा त्त्वचेवर नेिमी घोटाळिाऱ्या सांहधसाधू शिूांचां 
फावतां. शरीराची कमकुवत व अक्षम सांरक्षि व्यवस्था बघून ते िल्ला करतात. 

 
 



 
           

 
क                      ,       -ज     प                   प  प   प         क    . 

 
अशाच एका न्यूनतेचां नाांव आिे “हड जॉजग कसड्रोम”. थायमसची वाढ अपुरी झाल्यामुळे ककवा 

थायमस अहजबातच नसल्याने िी न्यनूता उतपन्न िोते. अच्स्थमजे्जतून हलम्फोसाईट्स पुरेशा सांस्थेने भरती 
िोत असले तरी तयापैकी कोिालाच थायमसमध्ये प्रहशक्षि हमळत नािी. तयामुळे टी पेशी व तयाांचे खास 
रेहजमेंट्स ह्याांना आपलां  बस्तान बसवता येत नािी. व युिसामग्री बनहविाऱ्या बी-पेशींना आर्ांतुकाचां 
पहरचयपि तपासून योग्य तया सूचना देण्यास कोिीच जारे्वर नसतां. अशा पहरच्स्थतीत प्रहततत्त्वाांच्या 
उतपादनावर अहनष्ट पहरिाम िोतो. शरीर फार तर दुबळी देिद्रव-जन्य प्रहतहक्रया हनमाि करतां. मा-टी 
पेशींची रिर्ाडा हब्ररे्डसुिा नसल्याने पेशीबि रोर्प्रहतबांधक प्रहतहक्रयािी हनमाि िोत नािी. हवषािूांना िी 
एक पवगिीच ठरते! 

 
डेच्व्िडला दुसऱ्या प्रकारची रोर्प्रहतबांधक न्यूनता िोती. हतला ब्रटून प्रकारचा “ए- 

र्ामाग्लोब्युहलनीहमया” असां नाव आिे. नावावरूनच ती, प्रहततत्त्व े ज्या र्ामाग्लोब्युहलन्स प्रहथन रेिूांची 
बनलेली असतात, तयाांच्या सांपूिग अभावामुळे िोते, िे उघड आिे. िी अवस्था बी पेशींच्या कमतरतेमुळे िोते. 
बी पेशी म्ििजे प्रके्षपिास्त्र हनमाि करिाऱ्या कारखान्याांप्रमािे असतात. तयाांच्याहशवाय प्रहततत्त्व ेहनमािच 
िोिार नािीत. परांतु टी पेशींची फौज जय्यत असते. तयामुळे पेशीबि रोर्प्रहतबांधक प्रहतहक्रया नेिमीप्रमािे 
कायगरत असते. तयामुळे हवषािूांना प्रभावीपिे अटकाव िोतो. माि कािी पू हनमाि करिारे जीवाि ू व 
कॅन्डीडासारखी बुरशी प्रहतकाराची तमा न बाळर्ता िल्ला चढवतात. 
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कधी कधी सैन्यभरती करिारी कें द्रांच सदोष असतात. प्रहशहक्षत बी व टी पेशी ज्या आहदम 

पेशीपासून हनमाि िोतात, ती आहदम पेशीच सदोष असते ककवा तयाांची सांख्या कमी असते. तयामुळे तीव्र 
प्रकारची सांहमश्र रोर्प्रहतबांधक न्यूनता िोते. देिद्रव्य-जन्य तसांच पेशीबि, दोन्िी सुरक्षा यांििाांना बरीच 
तडजोड करावी लार्ते. सवग प्रकारचे शि ूबचाविीन रोग्यावर तुटून पडतात. 

  
अपयशाचां खापर नेिमीच प्रहशहक्षत सैहनकाांचा अभाव ककवा सैन्याचा कमकुवतपिा यावर फोडता 

येत नािी. कधी कधी अशीिी पहरच्स्थती येते की, अर्दी कायगक्षम, कुशल सेनासुिा माथेहफरुपिा करते. 
शि ू व हमि, आपला व परका ह्यातला फरक ओळखण्याचा रु्िच िरवनू बसते. पहरिामी ज्याचां रक्षि 
करायचां तयाच्यावरच िल्ला करते. तयामुळे “आतमघातकी” आजार िोतात. 

 
असे अनेक रोर् आता उजेडात आले आिेत. थायरॉईड ग्रांथीच्या कायगक्षमतेवर पहरिाम करिारा 

िहशमोटो थायहरडायटीस, मूिकपडाांवर पहरिाम करिारा रु्डपािर कसड्रोम, डोळयाच्या कभर्ावर पहरिाम 
करिारा फॅकोजेहनक युवायटीस, हिमोहलटीक ॲनीहमया - ज्यात लाल रक्तपेशींचां हवघटन िोतां, सबांध 
शरीराच्या ककवा हृदयाच्या स्नायूांच्या कायात अडथळा ज्या रोर्ात येतो तो मायस्थेहनया गे्रव्िीस तसांच 
ऱ्िुमटॅाईड आथगरायटीस - िे तयापैकी कािी रोर् िोत. मधुमेि व कोड ह्यासारखे नेिमी आढळिारे रोर्िी 
आतमघातकी प्रहततत्त्वाांमुळे िोत असल्याचा कािी वैज्ञाहनकाांचा दावा आिे. 
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हलम्फोसाईटस स्वतःच्याच परतत्त्वाहवरुि एकाएक प्रहततत्त्वां का हनमाि करतात ह्याचां नक्की 

कारि अद्याप समजलेलां  नािी. जीवनाच्या प्रारांभीच म्ििजे र्भावस्थेत, तयाांना “आपल्या” हवरोधात न 
जाण्याचां प्रहशक्षि हदलेलां  असतां. असां असता िी हशकवि ते का हवसरतात, िे र्ूढ आिे. कािी वैज्ञाहनकाांना 
असां वाटतां की वाढतया वयाबरोबर शरीराची सेनािी थकते व जीिग िोते. नेिमीपेक्षा जास्त चुका करते. 
कािी वैज्ञाहनकाांचां असां मत आिे की र्भावस्थेत सवगच पेशीय परतत्त्वां स्पष्टपिे व्यतीत िोत नािीत. तयामुळे 
प्रहशक्षिाच्या सुरवातीस जेव्िा हलम्फोसाईटसना स्वतःच्या परतत्त्वाचे पहरचयपि दाखवलां  जातां तेव्िा िी 
सुप्त ओळखपिां दृष्टोतपत्तीस येत नािीत. पुढील आयुष्ट्यात जेव्िा उघडकीस येतात तेव्िा सािहजकच 
शरीराचे सुरक्षा-सैहनक तयाांना “परकीय” समजून जोरदार िल्ला चढवतात. कारि कोितांिी असेना, ह्या 
आतमघातकी हवहक्षप्तपिामुळे शरीराचां पुष्ट्कळ नुकसान िोतां. 

 



 
           

 
बिुधा देिद्रव्य-जन्य व पेशीबध्द सुरक्षा यांििा फक्त परहकयाांहवरूध्द लढतात. आतमघातकी रोर्ात ते 

“स्वकीयाांहवरूध्द” लढतात. 
 
पेशीय सैन्याच्या आतमघातकी कृतीमुळे आतमघातकी रोर् िोत असेल तर तयाच सैन्याच्या सांपूिग 

हनच्ष्ट्क्रयतेमुळे ककग रोर् िोतो. अथात् यात सुरक्षा सैहनकाांचा दोष नािी. कारि िी पहरच्स्थती शरीराच्या 
अांतस्थ, बांडाळीमुळे उद्भवते. कोितयािी सेनेचां प्रमुख कायग बाह्य शिूांपासून रक्षि करिे िेच असतां. फक्त 
अपवादातमक पहरच्स्थतीत अांतस्थ बांडाळी शमवण्याची जबाबदारी हतच्यावर टाकली जाते. 

 
पि पेशीय सेनेला िे काम हततकां सां रुचत नािी. ह्याचां प्रमुख कारि म्ििजे अहतरेकी बांडखोर 

आहि कायदापालक नार्हरक ह्यातील फरक ओळखिां सोपां नािी. हदसण्यात दोघेिी अर्दी एकसारखे 
हदसतात. तसांच फक्त “परकीयाांहवरुि” लढायचां व “स्वकीयाांना” समजून घ्यायचां िी मूलभतू आज्ञािी 
सेनेला सिजासिजी उल्लांघता येत नािी. अशा पहरच्स्थतीत आपला पराभव आपि उघड्या डोळयानी 
पिािे िेच सेनेच्या नहशबी येतां. 

  
अलीकडे वैज्ञाहनकाांनी असा शोध लावला आिे की ककग रोर्ाच्या पेशी आपलां  स्वतःचां असां खास 

परतत्त्व पृष्ठभार्ी दशगवतात. तयाांना यूमर स्पेहसहफक रान्सप्लान्टेशन ॲन्टीजेन (टी एस टी ए) म्िितात. 
तयामुळे ह्या ककग रोर्ाच्या पेशी परकीय असल्याचे व रु्ल्म िी परकीय वाढ असल्याचे सुरक्षा सेनेला 
ओळखायला हशकवण्यात यश येईल अशी आशा आिे. असां झालां  तर सैन्य स्वतःच अशा परकीय वाढीला 
उपटून टाकिारी कृती करील व शरीराला हदलासा हमळेल. अशा तऱ्िेने रोर्प्रहतबांधक यांििेचा उपयोर् 
ककग रोर्ाच्या उपचार पितीत यशस्वीपिे करण्याचे प्रयतन सफल िोत आिेत. परांतु अांहतम ध्येय अजून 
फार दूर आिे. 

 



 
           

 
एडस् हवषाि ू

 
शरीराच्या सुरक्षा दलाचे िे सवग पराभवाचे प्रसांर् र्ांभीर असले तरी व “ह्यमून इम्यूनोडेहफहशअन्सी 

व्िायरस” एच आय व्िी हवषािूने केलेल्या पराभवापुढे ते नर्ण्य ठरावते. िा हवषाि ूशि ूखास करून स टी 
पेशींच्या अहतमित्त्वाच्या तुकडीवर िल्ला करतो. तयामुळे बी-पेशींना युि पातळीवर युिसामुग्री बनवण्याचे 
आदेश हमळत नािीत. तसांच मा टी पेशींच्या रिर्ाडा तुकडीलािी सावधानतेचा इशारा हमळत नािी. हशवाय 
हन टी पेशींना ह्या घडामोडींची कल्पना नसल्याने तया आपलां  िस्तके्षप करायचां काम इमानेइतबारे पार 
पाडतात. 

 
अखेर जेव्िा एडस् रोर् िोतो, तेव्िा आपल्या भोवतालचे सवग सूक्ष्म रोर्जांतू सांधीचा लाभ उठवतात. 

अर्दी कमजोर रोर्जांतूिी रोरावत येतात. शरीरावर रोर्ाांचे िल्ल्यामार्ून िल्ल ेिोतात. अांतस्थ सुप्त शिूिी 
सांधीचा लाभ घेतात. ककग रोर् िोतात. बचावाची फळीच लां र्डी पडल्याने कायमची मोडतोड व सांपूिग 
पराभव ह्याखेरीज दुसरां काय िोिार?  
 
 

 
  



 
           

युद्ध नवर म 
 

सवगच परकीय पािुण्याांची हनयत खराब नसते ककवा सवगच वाईट उदे्दशाने येत नािीत. ह्यातील 
कािीजि तर एतदे्दशीय प्रयतनाांना मदत करण्याच्या उदे्दशाने येतात. कािी जिाांना हवकास प्रकल्पात 
सिभार्ी िोण्यासाठी आमांहित केलेलां  असतां. कािी जि मित्त्वाचे कचे्च पदाथग ककवा तांिज्ञान पुरवतात. 
अशा आदरिीय पािुण्याांवर िल्ला करण्यापासून सेनेला रोखलां  पाहिजे. 

 
कािीशी अशीच पहरच्स्थती शरीरात उद्भवते. कधीकधी एखाद्या मित्त्वाच्या अवयवात दोष उतपन्न 

िोतो व तो आपलां  काम योग्य रीतीने करीत नािी ककवा काम करिां कायमचां थाांबवतो. ह्याचा शरीर 
स्वास्र्थ्यावर र्ांभीर पहरिाम िोतो. कधी कधी मृतयूिी येतो. 

 
पूवी ज्या दुदैवी व्यक्तीचां मूिकपड, यकृत ककवा हृदय काम करायचां थाांब ेककवा त्त्वचेचा बिुताांश भार् 

नािीसा झालेला असे, अशा व्यक्ती िटकून मरि पावत. तथाहप, रे्ल्या ३०-४० वषात सदोष अवयव काढून 
टाकून तया जार्ी दुसऱ्या व्यक्तीचा कायगशील भार् बसवनू रोग्याला हदलासा हदला जात आिे. अवयवाचां 
प्रतयारोपि (रान्सप्लान्टेशन) िे रोग्याला रक्त देण्याच्या प्रहक्रयेसारखां सामान्य मानलां  जात आिे. 

 
असे कलम केलेले अवयव हकतीिी उपयुक्त असले तरी, शरीराची सुरक्षा सेना तयाांना परकेच 

समजते व आप-पर भाव या तत्त्वावर हतचां काम चालत असल्याने, परकीय म्ििजे तो घातकच असां 
समजते. पहरिामी, सुरक्षा सेना िल्ला चढवते व तो अवयव नाकारला जातो. 

 
हब्रहटश नोबेल पुरस्कार हवजेता सर पीटर मेडावार (१९१५-१९८७) ह्याांच्या लक्षात प्रथमच िी र्ोष्ट 

आली की कलम केलेला अवयव नाकारिे िी प्रहतहक्रया रोर्प्रहतबांधकतेशी सांलग्न आिे. दुसऱ्या मिायुिात 
तयाांना भाजलेल्या रोग्यावर उपचार करण्यासाठी पाचारि करण्यात आले. त्त्वचेची अपहरहमत िानी िा 
तयाांच्यापुढे मोठा हबकट प्रश्न िोता. त्त्वचा िे इांहद्रय असां आिे की तयाची वाढ िोऊ शकते. म्ििून मेडावारने 
शरीराच्या, त्त्वचा जळल्याने उघड्या पडलेल्या भार्ावर तवचारोपि करण्यास सुरवात केली. कािी 
रोग्याांच्या शरीरावर बऱ्याच हठकािी तवचा चाांर्ली म्ििजे न भाजलेली िोती. तया हतथून तवचेचे तुकडे 
घेऊन तयाने भाजलेल्या जार्ी लावले. अशी कलमां तवहरत मूळ धरीत व रोग्याची पहरच्स्थती सुधारे. परांतु 
अनेकदा रोग्याची भाजलेली अवस्था इतकी पराकोटीची असे की अशावळेी असां कलम करिां शक्य िोत 
नसे व एखाद्या दातयाकडून तवचा हमळवावी लारे्. परांतु दुदैवाची र्ोष्ट अशी की िी कलमां तवचेला भावत 
नसत, ती लरे्च नाकारली जात. तयाच दातयाची त्त्वचा घेऊन दुसऱ्याांदा रोपि केलां  असता पहिल्या 
खेपेिून ते अहधक लौकर नाकारलां  जाई. 

 



 
           

 
सर पीटर मेडावार 

 
ह्यावरून तयाने असा हनष्ट्कषग काढला की पहिल्या रोपिानांतर शरीर उते्तहजत (सेन्सीटाइज) िोत 

असावां व तयामुळे रोपिाहवरुि रोर्प्रहतबांधक प्रहतहक्रया हनमाि िोऊन रोपि नाकारलां  जात असावां. 
तयानांतर तयाने प्राण्याांवर अनेक प्रयोर् करून “प्रतयारोपीत पेशी आपल्या बाह्य भार्ावर स्वतःची परतत्त्वां 
प्रदर्थशत करतात” िे हनर्थववाद हसि केलां . शरीराचे सुरक्षा सैहनक िी परतत्त्वां तपासून मा-टी पेशींची फौज 
हनमाि करिाऱ्या पेशीबि रोर्ावरोधी प्रहतहक्रयेला जन्म देतात. 

 

 
ज                      क                       प    क                क ज       . 

 



 
           

प्रतयारोपि नाकारण्यामार्चां कारि शोधिां िे मेडावारच्या दृष्टीने तसां सोपां काम िोतां. आपल्या 
रुग्िाांचे प्राि वाचवण्यात तयाला अहधक रस िोता. म्ििून शरीराच्या सुरक्षा दलाने युिहवराम करण्यास 
काय उपाय योजाव ेह्याचा तो हवचार करू लार्ला. 

 
तयाने, ज्यामुळे शरीराच्या सुरक्षा दलाला र्रजेनुसार युिहवराम करण्यास भार् पाडता येईल असे 

उपाय शोधून काढण्याचां उहद्दष्ट असिारे प्रयोर् सुरु केले. ह्यामुळे रोपि केलेला अवयव नाकारला रे्ला 
नसता. पि रोर्जांतूांमुळे िोिारे िल्ल ेमाि परतवले रे्ले असते. 

 
आपल्या प्रयोर्ाांची आखिी करण्याच्या कामी तयाला अमेहरकन वैज्ञाहनक रे ओवने ह्याने सन १९४५ 

मध्ये केलेल्या परीक्षिाची खूप मदत झाली.  
 

 
हद्व-अांडीय जुळयामध्ये प्रतयेकाला स्वतांि नाळ असते तर एकाांडे जुळयामध्ये दोघाांच पोषि एकाच नाळेतून 

िोतां. 
 
जुळी भावांडां दोन हभन्न प्रकारची असतात िे सवगश्रुत आिे. एकाच फहलत अांड्यापासून जन्मिारे ते 

समान जुळे. वैज्ञाहनक भाषेत तयाांना “एकाांडे” (मोनोझायर्ॉटीक ट् वीन्स) म्िितात. तयाांच्यामध्ये जीन्सचा 
समान ठेवा असतो. ज्याप्रमािे आपि जुळी भावांडां वरे्वरे्ळी ओळखू शकत नािी, तसांच शरीराचे सुरक्षा 
रक्षकिी तयाांच्यामधील अवयव वरे्वरे्ळे ओळखू शकत नािीत. म्ििूनच अशा भावांडाांमधील प्रतयारोहपत 
केलेला अवयव चालू शकतो. म्ििजेच रोर्प्रहतबांधक प्रहतहक्रया घडत नािी. 

 
याखेरीज सारखी न हदसिारी जुळी भावांडां सुिा असतात. तयाांना हमश्र अांडीय जुळी 

(िेटरोझायर्ॉहटक) म्िितात. एकाच वळेी फहलत िोिाऱ्या दोन हभन्न अांडपेशीतून तयाांची घडि िोते. 
कोितयािी भावा बहििीत हजतकी हभन्नता असते, हततकीच ह्या जुळयाांमध्ये असते. तयामुळे एकाच्या 
शरीराचे पिारेकरी दुसऱ्याच्या शरीराच्या पेशींना परकीय व आर्ांतुक समजतात. तयाांच्याहवरूि नेिमीची 
लढाई सुरू िोते. 

 
तथाहप, ओवनेला असां हदसून आलां  की हमश्र अांडीय जुळी वासरां आपल्या रक्तप्रवािात एकमेकाांच्या 

रक्तपेशी सिजतेने सामावनू घेऊ शकतात ह्या हवदेशी रक्तपेशी हवनाहवरोध एकमेकासि मजेत रिातात. 
तयाने असां शोधून काढलां  की र्भावस्थेत तया जुळयाांच्या रक्ताहभसरि सांस्था एकमेकाांच्या हनकट साहन्नध्यात 



 
           

आल्यामुळे रक्ताचा प्रवाि एकातून दुसऱ्याकडे व उलट सुलट िोत रिातो. म्ििून प्रौढपिी एकमेकाांच्या 
रक्तपेशींना तयाांची शरीरां आप्तच समजू लार्तात. 

 
आधुहनक रोर्प्रहतबांधक शास्त्राचे जनक सर फँ्रक मकॅफालेन बनेट, ह्याांनी तर ह्या हनरीक्षिावर 

आधाहरत अशी एक हवचार प्रिाली माांडली. तयानी केलेला युहक्तवाद असा िोता की जेव्िा र्भग हवकहसत 
िोत असतो व शरीर आकार घेत असतां, तेव्िा तयाच्या सांरक्षि यांििेची घडि झालेली नसते. अशावळेी 
शरीराची अशा कािी हभन्न परतत्त्वाांशी भेट झाली तर भहवष्ट्यात िी परतत्त्वां परकी रिात नािीत. अशा 
परतत्त्वाांची ओळखपिां आप्त म्ििून मानली जातात. तयाांना सिानुभतूीने वार्वलां  जातां व ती धारि 
करिाऱ्या पदाथांना शरीर स्वीकारते. 

 
िा समज पडताळून पिाण्याच्या कामी मेडावार लार्ला. साधारिपिे, एक उांदीर आपल्या 

आईच्या र्भात २१ हदवस असतो. मेडावारने, दुसऱ्या जातीच्या उांदराच्या (दाता) प्लीिा व मूिकपडातील 
पेशी काढून तया अशा आईच्या पोटातील उांदराच्या शरीरात, तयाांच्या जन्मापूवी ६ हदवस टोचल्या. नांतर 
जन्मलेले उांदीर ८ आठवड्याांचे िोताच तयाने दाता उांदराच्या तवचेचे रोपि तयाांच्यावर केले. िे रोपि 
स्वीकारलां  रे्लां . परांतु अर्दीच अनोळखी उांदराच्या तवचेचे रोपि नाकारण्याची क्षमता ह्याच उांदरात िोती. 
अशा रीतीने रोर्ावरोधी युिहवरामाच्या उपायाांचा शोध लार्ला. 

 

 
 



 
           

अथात् जेव्िा एखाद्या मािसाला कृहिम अवयवाची र्रज असते तेव्िा ह्या कायदेकानूांचां ज्ञान हवशषे 
उपयोर्ी पडत नािी. शल्य हचहकतसकाने अशा वळेी रोग्याशी समान “जुळां” शोधावां एवढाच तयाचा महथताथग 
असतो. परांतु प्रतयेकाला जुळां भावांड थोडांच असतां! म्ििून शल्य-हचहकतसक योग्य दाता शोधतो. 

 
शल्य हचहकतसकाला ह्या कामी सन १९८० मधील वैद्यकासाठीचां नोबेल पाहरतोहषक कजकिारे 

हवजेते जाँ दासे (१९१६-) , जॉज स्नेल (१९०३-) तसांच बारुज बेनोहसराफ (१९२०-) ह्या वैज्ञाहनकाांचां 
बिुमोल सिाय्य िोत आिे. रोपि अवयवाला शरीराने नाकारिे ककवा स्वीकारिे िी दोन्िी रोर्ावरोधी 
प्रहतहक्रयेचीच रूपां आिेत िे एकदा समजल्यावर वैज्ञाहनक, जी पहरचयपिां तपासून शरीराचे सैहनक 
आर्ांतुक आप्त की परकीय िे ठरवतात, तया पहरचयपिाांच्या शोधामारे् लार्ले. 

 
रक्त देतानाची च्स्थती कािीशी अशीच असते. नोबले पाहरतोहषक हवजेता कालग  लॅन्डस्टाइनवर 

(१८६८ - १९४३) ह्याांनी रक्तपेशीवर ए व बी ह्या दोन प्रमुख परतत्त्वाांचां अच्स्तत्त्व असल्याचां दाखवनू हदलां  
िोतां. रक्त स्वीकारिाऱ्या व्यक्तीच्या हलम्फोसाईटस िी परतत्त्वां तपासून हदलां  रे्लेलां  रक्त योग्य आिे की 
नािी ते पिातात. 

 
तयानांतर दाँसे व इतर वैज्ञाहनकाांनी असां हसि केलां  की मानवी पेशीयुक्त भार्ाांवर पृष्ठभार्ी हवहशष्ट 

ओळखपिां असतात. शरीराची सुरक्षा सेना ते तपासून तयाांच्या योग्यतेबद्दल खातरजमा करते. अशी 
ॲन्टीजेहनक ओळखपिां श्वतेपेशीिी दाखवतात. तयामुळे प्रयोर्शाळेत, तयाांची ओळख पटविां रक्तर्ट 
ओळखण्याइतकां च सुलभ जातां. ह्याच कारिास्तव ह्या अवयव - सुसांर्ती (हिस्टोकां पहॅटबीलीटी) हचन्िाांना 
मानव-श्वेतपेशी-परतत्त्व े(एच एल ए - ह्यमून ल्यूकोसाईट ॲन्टीजेनस) म्िितात. 

 
मुख्यतः स्नेल व बेनेहसराफ ह्या दोन वैज्ञाहनकाांच्या प्रयतनाांमुळे िे कळून चुकलां  की ह्या परतत्त्वाांच्या 

ओळखपिाचां स्वरूप व्यक्तीच्या आनुवांहशक रु्िधमांवर ठरत असतां. सिाहजकच एच एल ए ओळखपि 
आनुवांहशकतेच्या हनयमानुसार लाभतात. ह्याला कारिीभतू असिाऱ्या जीन्सच्या समूिाला प्रमुख अवयव- 
सुसांर्ती समुच्चय (मेजर हिस्टोकां पॅहटहबलीटी कॉम्प्लेक्स - एम एच सी) म्िितात. 

 



 
           

 
एमएचसी जीन शरीराच्या सुरक्षा दलाच स्वरूप ठरवतो 

 
शरीराच्या सुरक्षा दलाच्या िुकूम कें द्राचा आकार, स्वभाव व कायग ठरविे ह्या बाबतीत ह्या 

समुच्चयाचा प्रमुख सिभार् असतो. एखाद्या आर्ांतुकाहवरुि सुरक्षा दलाचा िल्ला हकती जोरदार असावा व 
सेनेचां बळ हकती असावां िे िा समुच्चय ठरवतो. ह्या समुच्चयाचा जो भार् एखाद्या परतत्त्वाहवरुि 
रोर्प्रहतबांधक प्रहतहक्रया हकती जोरदार असावी िे ठरवतो तयाला आय रीजन ककवा रोर्ावरोधी प्रहतहक्रया 
हवभार् म्िितात. ह्या समुच्चयातील जीन्सहनर्थमत आिखी एक पदाथग परतत्त्व दशगहविाऱ्या सीमा सुरक्षा 
पेशींचां ओळखपि म्ििून काम करतो. जेव्िा स टी पेशी िे एम एच सी पहरचयपि आर्ांतुक शिूच्या 
पहरचयपिाशी ताडून पिातात तेव्िा शरीराच्या सुरक्षा फौजेच्या प्रहतिल्ल्याची कृती सुरु िोते. 

 

 
         क-     क          प क                    क   क      क            



 
           

जेव्िा एखाद्या शल्यहचहकतसकाला परक्या अवयवाचां रुग्िाच्या शरीरात रोपि करायचां असतां, 
तेव्िा रुग्िाची पूिग एच एल ए रूपरेखा माहिती असिां अतयांत आवश्यक आिे. योग्य दाता हनवडण्यासाठी 
रक्त र्टाच्या माहितीप्रमािे एच एल ए र्ट मािीत असावा लार्तो. मूिकपडासारख्या कािी अवयवाांसाठी 
आता एच एल ए र्टाची नोंद केलेल्या अवयव पेढ्या स्थापन झाल्या आिेत. मूिकपडाची र्रज असिाऱ्या 
रुग्िाचा एच एल ए र्ट ह्या पेढ्याांना कळवताच तयानुसार तया योग्य मूिकपड पुरवतात. 

 
असां असूनिी रुग्िाशी तांतोतांत जुळिारा अवयव हमळिे कठीि असते. दातयाच्या अवयवातील 

असांख्य परतत्त्व - ओळखपिाांपैकी एखाद दुसरां ओळखपि रुग्िाच्या सुरक्षा सेनेकडून परकीय म्ििनू 
र्ृहित धरलां  जातां. सािहजकच अभ्यार्तावर िल्ला िोतो. पि तयात जोर नसतो. िी प्रहतहक्रया 
शमवण्यासाठी रसायनां वापरली जातात. तयाांना रोर् प्रहतबांधक हनरोधक (इम्युनोसपे्रससग) म्िितात. 
प्रहततत्त्वां ककवा सायटोटॉक्सीक - टी पेशींची हनर्थमती व उतसजगन िोण्यापूवी घडिाऱ्या साखळी 
प्रहतहक्रयाांपैकी एकीत िी हनरोधकां  िस्तके्षप करतात. कॉटीझोन, पे्रडहनसोलॉन व ६ - मरकॅप्टोप्युहरन िी 
काांिी रोर्प्रहतबांध हनरोधकां  िोत. ॲन्टीहलम्फोसाइट सीरम (ए एल एस) िे देखील एक जिाल रोर्प्रहतबांध 
हनरोधक आिे. याखेरीज हवहकरिांिी सुरक्षा दलावर हनयांिि ठेवतात. 

 
तथाहप, ह्यापैकी कोितयािी रोर्प्रहतबांध-हनरोधकात आपल्या कामाची हनवड करण्याची कुवत 

नािी. केवळ उपकारक प्रतयारोहपत अवयवाांवर िल्ला करण्यापासून सुरक्षा सैहनकाांना थाांबवावां पि एरवी 
तयाांचां काम हबनबोभाट चालू रिावां अशी व्यवस्था ते करू शकत नािीत. सांपूिग सुरक्षा दलच तयाांच्यापढेु 
दुबळां  ठरतां व तयामुळे सांधीसाधू रोर्जांतूांपासून शरीराचां रक्षि करिां अशक्य िोतां. हवहशष्ट कारिापुरता 
केलेला युिहवराम सवगसामान्य स्वरूपाचाच िोतो व म्ििूनच घातक ठरतो. 

 
कािी वैज्ञाहनकाांनी मुख्यतः इांग्लडचे एव्रीयन हमचीसन ह्याांनी सुरक्षा दलाने हवहशष्ट कारिापुरता 

युिहवराम करावा यासाठीच्या उपायाांचा शोध लावला आिे. तयाांनी असां हसि केलां  आिे की परतत्त्वाचा 
एकच मोठा डोस रुग्िात रोर्प्रहतबांधक सहिष्ट्ितुा हनमाि करतो. तयानांतर अर्दी सामान्य डोस हदला तरी 
शरीरात तया परतत्त्वाहवरुि रोर्प्रहतबांधक प्रहतहक्रया हनमाि िोत नािी. ह्याला उच्च हवभार्ीय सहिष्ट्िूता 
म्िितात. 

 
याउलट, परतत्त्वाचे लिान डोस पुन्िा पुन्िा हदले असता ह्याच प्रकारची सहिष्ट्िुता हनमाि िोते. 

ह्याला कहनष्ठ हवभार्ीय सहिष्ट्िुता म्िितात. “अहतरेक्याांचां बांड” म्ििजेच ॲलजीक च्स्थतीवर ताबा 
हमळवण्यासाठी वापरण्यात येिाऱ्या उपायाांपैकी िा एक िोय. 

 
 

 
  



 
           

श ांती-सेि  
 

सदैव युि करिां एवढांच सेनेचां काम नसतां. अनेकदा हतला शाांती सेनेचां कामिी कराव लार्तां. 
नार्हरकाांशी, खाांद्याला खाांदा हभडवनू, नैसर्थर्क आपत्तीत सापडलेल्याांना मदत करावी लार्ते. घरां, रस्ते, 
पूल ह्याांच्या पुनबांधिीतिी हतची मदत िोते. इतकां च नव्िे, तर आक्रमिाच्या धोक्यात सापडलेल्या दुसऱ्या 
देशालािी मदत करावी लार्ते. 

 
शरीराची सशस्त्र सेना स्वतःिून अशा कामात भार् घेत नािी. पि वैज्ञाहनक ितभार्ी व्यक्तींच्या 

मदतीसाठी वळेोवळेी हतच्या सेवचेा अवश्य लाभ घेतात. 
 
असा प्रयतन, सवगप्रथम, सन १९०५ मध्ये आपल्या प्रहततत्त्वाच्या शोधाबद्दल वैद्यक हवषयाचां नोबले 

पाहरतोहषक हमळविारा जमगन वैज्ञाहनक एहमल व्िॉन बेिकरर् (१८५४ - १९१७) ह्याने १८९१ च्या नाताळच्या 
आदल्या हदवशी केला. तयापूवी तयाने प्रहततत्त्वाांच्या अांर्ी असलेली सांघषगक्षमता दाखवनू हदली िोती. तया 
ऐहतिाहसक मित्त्वाच्या हदवशी तयाने घटसपाच्या परतत्त्वाांहवरुि मेंढीच्या रक्तात जोपासलेली प्रहततत्त्वां 
अलर् काढली व एका मरिोन्मुख मुलीला टोचली. कािी तासातच तया मुलीत सुधारिा हदसू लार्ली. 

 

 
हनच्ष्ट्क्रय रोर्ावरोधी उपचाराथग मेंढीचां रक्त काढताना एहमल व्िॉन बेिकरर् 



 
           

तयाकाळी, वैज्ञाहनकाांनी अशा प्रकारच्या उपचाराबद्दल बऱ्याच अपेक्षा बाळर्ल्या िोतया, परांतु 
प्रहततत्त्वाांचा उपयुक्त जीवनकाळ फार लिान असतो. तयामुळे तातपुरता आराम हमळतो. अशा प्रकारच्या 
“अप्रतयक्ष रोर्प्रहतबांधक उपचार पितीचा उपयोर्, ज्याांची प्रहततत्त्व - हनर्थमती-क्षमता कािी काळापुरती 
कमी झाली आिे, अशा रुग्िाांनाच िोतो. हशवाय प्रहततत्त्व दाता नेिमी सापडेलच असां नािी. सािहजकच 
प्रहततत्त्व ककवा हवहशष्ट पेशी रुग्िाला टोचून उपचार करण्याची पध्दत िळूिळू मारे् पडली. 

 
माि सन १९७५ मध्ये लार्लेल्या क्राांहतकारी शोधामुळे प्रहततत्त्वाांची िी अतयांत हवहशष्ट व जोरदार 

प्रके्षपिास्त्रां केवळ उपचारासाठीच नव्िे तर रोर् हनदानासाठीिी उपयोर्ात आिण्याकडे लक्ष वधेलां  रे्लां  
आिे. जॉजग कोिलर (१९४६ -) व सीझर हमल्सटीन (१९२७ -) ह्या दोन वैज्ञाहनकाांनी एक सांकहरत पेशी 
तयार केली ती अमर असून मोठ्या प्रमािावर सक्षम अहतहवहशष्ट व मुख्य म्ििजे िुबेिूब एकसारख्या एक 
प्रहततत्त्वाांची हनर्थमती करू शकते. अशा प्रकारच्या सुदृढ पेशींचा कारखाना हवकहसत करिे िा एक हवलक्षि 
शोध िोता. तयाला “िायहब्रडोमा” असां साथग नाांव हदलां  रे्लां  व ह्या शोधाबद्दल कौिलर व हमल्सटीन ह्याांना 
१९८४ चां वैद्यक शाखेचां नोबले पाहरतोहषक हमळालां . 

 

 
ज ज  क     (    क  )                ( ज  क  ) 

 
कोितयािी सामान्य आकाराच्या रेिूच्या दशगनी भार्ावर कािी हवहशष्ट रेण्वीय रचना असतात व तया 

प्रतयेक रचनेला शरीराचे सैहनक स्वतांिपिे ओळखतात. प्रतयेक रचना तया रेिूच्या ॲन्टीजेनीक 
ओळखपिाांचा एक भार् असते. तयाला परतत्त्व हनधारक (ॲन्टीजेनीक हडटरमीनांट) म्िितात. प्रतयेक 
हनधारकासाठी वरे्वरे्ळां  व उहचत प्रहततत्त्व हनमाि िोतां व ह्यातील प्रतयेक प्रहततत्त्वाला स्वतांि बी पेशींचा 
कारखाना असतो. असे लाखो ककवा तयािूनिी अहधक बी पेशींचे कारखाने शरीरात प्रथमपासून अच्स्तत्त्वात 
आिेत, असां मानलां  जातां. 

 
अशा पहरच्स्थतीत, एखाद्या परतत्त्वाला प्रहतहक्रया म्ििून हनमाि िोिाऱ्या ह्या प्रहततत्त्वाांचा एकूि 

साठा म्ििजे एक हवषम हमश्रि असतां. िी सवग प्रके्षपिास्त्रां जरी शिूवर सोडण्यासाठी असली तरी तयाांची 
लक्ष्यावर अचूक मारा करण्याची क्षमता व हवस्फोटक शक्ती वरे्वरे्ळी असते व प्रतयेक कारखाना मयाहदत 
काळापुरतांच उतपादन करू शकतो. 

 



 
           

सवात अचूक व शहक्तशाली प्रहततत्त्वां हनमाि करिारी बी पेशी वरे्ळी करता आली व हतची 
आयुमयादा साथगपिे वाढवता आली तर मानवतेला ते एक मोठे वरदान ठरेल. कोिलर व हमल्सटीननी 
नेमकां  िेच केलां . 

 
ह्या कामी हनसर्ाने तयाांना मदत केली. कािी कािी बी पेशींचा हनसर्गतः ककग रोर्कारी माइलोमा 

पेशीमधे बदल िोतो. ह्या पेशीमुळे िोिारा दुष्ट रु्ल्म (महॅलग्नांट यूमर) अहवनाशी असतो. प्रतयेक रु्ल्मामध्ये 
पूिगपिे समान असिाऱ्या बऱ्याच पेशी असतात. ह्या पेशींच्या समूिाला क्लोन म्िितात. तयाांनी हनमाि 
केलेले असांख्य इम्यूनोग्लोब्यलूीन्स रेिू सुिा पूिगपिे समान रचना असिारे असतात. 

 
कोलिर व हमल्सटीननी माइलोमा पेशी व प्रहततत्त्वां हनमाि करिारी बी पेशी ह्या दोघाांचा सांयोर् 

घडवनू एक सांकहरत पेशी हनमाि केली. काळजीपूवगक हनवड व शुिीकरि केल्याने इच्च्छत िायहब्रडोमा 
पेशीत एका जनक पेशीतील अहवनाहशत्त्व व दुसऱ्या जनक पेशीतील उपयोर्ी प्रहततत्त्वां हनमाि करण्याचा 
रु्ि असा दुिेरी सांर्म झाला. अशी एकक्लोनी (मोनोक्लोनल) - प्रहततत्त्वां-प्रके्षपिास्त्रां-जी कोितयािी एका 
हवहशष्ट परतत्त्वाला लक्ष्य समजून अचूक कें हद्रत केली जातात, केवळ रोर् - हनवारक सांघषातच नव्िे तर 
रोर्हनदान करण्यासाठीसुिा मदत करतात. 

 

 
एकक्लोनी प्रहतततवाची व्यावसाहयक स्तरावर हनर्थमती हक्रया अर्दी साधी आिे. 



 
           

शुि एकक्लोनी प्रहततत्त्वाांची मोठ्या सांख्येत सुलभ उपलब्धता म्ििजे शरीराच्या सुरक्षा सेनेला 
वरदानच ठरलां  आिे. उदािरिाथग : टी एस टी ए हवरुि योग्य एकक्लोनी प्रहततत्त्व ेसापडली तर तयाांचा 
उपयोर् यूमर र्ाठीवर घिाघाती िल्ला करण्यासाठी िोईल. तथाहप, प्रतयक्षात वैज्ञाहनकाांनी ह्या 
प्रके्षपिास्रावर एक शहक्तशाली हवषारी औषधाची योजना करण्याचे ठरवले आिे. प्रके्षपिास्त्र न चुकता थेट 
रु्ल्मपेशीवरच उतरिार असल्याने, हवषारी औषधाच्या बॉम्बचा स्फोट इतर शाांतताहप्रय पेशींना धक्का न 
लावता, फक्त बांडखोर ककग रोर् पेशींवरच िोईल. आिखी एक मौहलक हवचार साकार िोत आिे तो असा. 
हवषारी औषधाांना खास बनवलेल्या रेण्वीय आवरिात म्ििजे “लायपोझोम्स्” मध्ये बांद करायचां. िी 
लायपोझोम्स म्ििजे ग्रीक कथेतील रोजन घोड्यासारखी असतील. तयाांना प्रहततत्त्व प्रके्षपिास्त्रां योग्य 
हदशनेे नेतील. एकदा ईच्प्सत स्थळी पोचताच आत लपलेले औषधरूपी सैहनक बािेर येऊन बांडखोर 
ककग पेशींवर िल्ला करतील. 

 

 
लायपोझोम्समधे साळसूदपिे लपलेली औषध ईप्सीत स्थळी पोचवता येतात 

 
एकक्लोनी प्रहततत्त्वाांची सवोतकृष्ट शुिता व वैहशष्ट्य ह्यामुळे तयाांना प्रभावी िेराांचां स्थान प्राप्प झालां  

आिे. ह्या प्रहततत्त्वाचां हवश्लषेि करून वैज्ञाहनकाला तयाांच्या रचनेची हवस्तृत माहिती तर हमळालीच आिे 
पि तयाांच्या हनर्थमतीचां तांिसुिा उमर्लां  आिे. तयाच्या आधारे वैज्ञाहनकाांनी तयाांच्या हनर्थमती हक्रयेत सुधारिा 
घडवनू आिली आिे. 

 
एकक्लोनी प्रहततत्त्वाांच्या अहतहवहशष्टतेमुळे कािी पेशींच्या र्टाची खासीयत असिाऱ्या 

ॲन्टीजेनीक हनधारकाांची ओळख पटवण्यासाठी तयाांचा उपयोर् िोत आिे. उदािरिाथग प्रतयारोपि 



 
           

शस्त्रहक्रयेत मित्त्वाचे असिाऱ्या हिस्टोकां पॅहटहबलीटी परतत्त्वाांचे र्ट पाडिे एकक्लोनी प्रहततत्त्वाांच्या 
वापरामुळे सुलभ झाले आिे. रक्तर्ट ठरहवण्यािी तयाांचा उपयोर् िोतो िे ओघाने आलेच. 

 
रुग्िाच्या उपचाराची योग्य आखिी करण्यासाठी, कािी अतयांत लिान प्रमािातीलस्त्रावाांचां अचकू 

व तांतोतांत मापन आवश्यक असतां. उदािरिाथग: थायरॉईड ग्रांथीतून स्त्रविाऱ्या टी३ व टी४ सांपे्ररकाांच मापन 
ह्या ग्रांथीच्या कायगपिती बद्दल मित्त्वाची माहिती देते. सदोष थॉयरॉईड ग्रांथीवर उपचार घेिाऱ्या रुग्िाला 
डॉक्टर अशा मापनाच्या मदतीने योग्य उपचार करू शकतात. अशा मोजमापाच्या कामी उपयोर्ी येिारी 
“रेहडयोइम्यूनो ॲसे” ककवा “एहलसा” सारखी पित प्रहततत्त्वाांच्या हवहशष्टतेच्या रु्िावरच आधाहरत आिे. 
एकक्लोनी प्रहततत्त्वाांचा वापर केल्याने ह्या पितीतील अचूकता व दजा सुधारला आिे. 

 
एखाद्या हवहशष्ट जातीचा रेिू अनेक जातीच्या रेिूांच्या हमश्रिातून वरे्ळा काढिां व तयाचां आिखी 

शुिीकरि करिे, िा ह्या हठकािी एकक्लोनी प्रहततत्त्वाचा शाांतीकालीन उपयोर् िोऊ शकतो. इांग्रज 
वैज्ञाहनक डेच्व्िड सेचर व डेरेक बकग  ह्याांनी “इांटरफेरॉन” हवरूि एकक्लोनी प्रहततत्त्वां तयार केली. अतयांत 
शुि अवस्थेतील िी प्रहततत्त्वां तयाांनी एका हनच्ष्ट्क्रय घन पदाथाला जोडली व ह्या पदाथाचा हभन्न पदाथांच्या 
हमश्रिातून शुि इांटरफेरॉन हमळवण्याकहरता वापर केला. आता अशा पिती औद्योहर्क प्रमािावर 
वापरल्या जात आिेत. 

 

 
  ज        

 



 
           

रे्ल्या कािी दशकाांत, वैज्ञाहनकाांना मानवी शरीरातील ह्या भव्य सेनेच्या कायगप्रिालीची बरीच 
माहिती हमळाली आिे. तरीिी अजून हकतीतरी र्ोष्टी उजेडात यायच्या आिेत, िे तयाांना ठाऊक आिे. व 
तया दृष्टीने तयाांचे प्रयतन चालू आिेत. जसां जसां या हचत्तवधेक सुरक्षा यांििेचां तयाांचां ज्ञान वाढत जाईल, 
तसांतसां शरीरात चालू असिारी युिां कजकण्यासाठी ककवा थाांबवण्यासाठी ते सेनेची कायगक्षमता वाढवतील. 
बरेचदा युि करायची पाळीच येिार नािी. पि युि अटळच असेल तर वैज्ञाहनक, ते युि अल्पकालीन 
असेल तसांच तयात हवजयाचे क्षि जास्त व पराभवाचे क्षि कमीत कमी असतील, एवढां नक्कीच पिातील. 

 
 

 
  



 
           

शब्दसूची  
 
अॅग्म ग्लोब्युनलिेनमय  : एक रोर् ज्यामध्ये शरीर प्रहततत्त्व म्ििजेच र्ामाग्लोब्युहलन्स तयार करण्यास 
असमथग ठरतां. 
 
एड्स : ॲक्वायडग इम्यूनोडेहफहशअन्सी कसड्रोम (एच.आय.व्िी.) मानवीय रोर्ावरोधी-न्यूनता हवषािूमुळे 
िोिारा रोर्  
 
अल्बब्युनमि : बिुधा रक्तातील द्रव पदाथात मोठ्या प्रमािावर असिारां एक प्रकारचां प्रहथन. 
 
ॲलजेि : ज्याांच्यामुळे ॲलजी येते असे पदाथग. 
 
ॲलजी : शरीराच्या सरांक्षि यांििेची परकीय पदाथाला प्रहतहक्रया. िी बिुधा सौम्य असली तरी शॉक ककवा 
दमा ह्यासारखी तीव्रिी िोते. 
 
ॲनमिो आम्ल ककव  ॲनमिो ॲनसडस् : प्रहथनाांचे घटक ह्याचे २० वरे्वरे्ळे प्रकार आिेत. 
 
ॲि निलॅक्सीस : झटकन येिारी एक प्रकारची ॲलजीक ककवा अहतसांवदेनकारी प्रहतहक्रया. िी कधीकधी 
जीवघेिी ठरते. 
 
ॲन्रॅक्स : बॅहसलस ॲन्रॅहससमुळे मेंढ्या व रु्रे ह्याांना िोिारा एक प्रकारचा तीव्र साांसर्थर्क रोर्. िा 
(स्ल्पीनीक फीव्िर) प्लीिेचा ताप ककवा (वुलसॉटगसग डीसीज) लोकर काढिाऱ्याांना िोिारा रोर् म्ििूनिी 
ओळखला जातो. 
 
प्रनततत्त्व (ॲन्टीबॉडी) : परतत्त्वाला हवरोधी उत्तर म्ििून सरांक्षि यांििेने तयार केलेली एक प्रकारची 
प्रहथनां. प्रहततत्त्वाचा स्वभावधमग अहतहवहशष्ट असतो व ज्या परतत्त्वाच्या हवरोधात तयाची हनर्थमती िोते, 
तयाच्याशीच तयाांचे बांध घट्ट जुळतात. 
 
र्रतत्त्व (ॲन्टीजेि) : कोितयािी पदाथावरील पृष्ठभार्ी असलेली तयाची स्वतःची अशी खास आण्वीक 
रचना. परतत्त्वाहवरुि प्रहततत्त्व हनमाि िोतात व तयाच्याशीच बाांधली जातात. 
 
र्रतत्त्व निणायक ॲन्टीजेनिक नडटरकमिट : परतत्त्वाचा स्वतांिपिे वार्ू शकिारा भार्. 
 
ॲन्टीनलम्िोस ईट सीरम (ए एल एस) : रक्तातील द्रव पदाथग. ह्यात दुसऱ्या जातीतील हलम्फोसाईटसच्या 
परतत्त्वाहवरुि कायगक्षम प्रहततत्त्वां असतात. ए एल एस दुसऱ्या जातीच्या प्राण्याांमधील रोर् प्रहतबांधक 
प्रहतहक्रया दाबून ठेव ूशकते. 
 
स्वरोग प्रनतबांधक (ऑटोइम्यिू) : शरीराच्या स्वतःच्याच भार्ाहवरुि िोिारी रोर् प्रहतबांधक प्रहतहक्रया. 
 



 
           

ब यो टेक्िॉलॉनजस्ट : सजीव सृष्टीतील घटनाांचा अभ्यासक. 
 
बी नलम्िोस ईटस : अच्स्थ-मजे्जच्या दबावाखाली तयार िोिारी हलम्फोसाईट पेशींची जात. 
 
अस्स्थ-मज्ज  (बोि-मॅरो) : िाडाांच्या पोकळीतील लापशीसारखा पदाथग. 
 
बसा ऑि िॅब्रीशीअस : पक्षाांच्या रु्दद्वाराजवळील हलम्फग्रांथीसारखा भार् शरीररचना शास्त्रज्ञ 
फॅब्रीशीअसने प्रथम १४९२ मध्ये शोध लावला. 
 
कॅन्डीड  : कॅन्डीडा अल्बीकन्स, कॅ. रॉपीकॅलीस कॅ. पॅराप्सीहलऑहसस व कॅ. र्ीलरमॉन्डी ह्या हनरोर्ी 
मािसात असलेल्या यीस्टच्या जाती. कधीकधी, हवशषेतः ककग रोर्ात व सदोष रोर्प्रहतबांधक यांििा 
असल्यास ह्या जाती अपायकारक व रोर्दायी ठरतात. तयाांच्यामुळे िोिाऱ्या रोर्ाचां नाांव कॅन्डीहडऑहसस 
ककवा रश - तोंड येिे. 
 
क बोदके (क बोि यडे्रटस्) : काबगन िायड्रोजन व ऑक्सीजन हमळून बनलेला आवश्यक रासायहनक 
सांयुर्ाचा र्ट काबोदकामुळे ऊजा हमळते व ती हपष्टमय पदाथग व साखरेत असतात. 
 
रे्शीय रोग वरोधी प्रनतनिय  (सेल्बयलूर इम्यिू नरस्र्ॉन्स) : ज्या रोर्ावरोधी प्रहतहक्रयेत सायटो-टॉक्सीक - 
मारक माटी पेशींची हनर्थमती िोते. 
 
कॉलर  (िगवण) : वैज्ञाहनक भाषेत च्व्िब्रीओ कॉलेरे नावाने ओळखला जािारा, स्वल्पहवरामाच्या 
हचन्िासारख्या जीवािूमुळे िोिारा आतड्याचा साांसर्थर्क रोर् सांसर्ाचां मूळ रुग्िाच्या हवष्टेने दूहषत झालेलां  
पािी. जीवाि ूअन्ननहलकेतून शरीरात प्रवशे करतात. व पुढील लक्षिे हदसू लार्तात. उलटी पोटात तीव्र 
कळ, भाताच्या पेजेसारखा सांडास िोिे - तातकाळ उपचार न केल्यास िमखास मृतयू. 
 
नसलीय  : श्वसनमार्ाच्या दुतफा असलेली बारीक केसासारखी रचना. 
 
क्लोि : फक्त जीन्सचा समुच्चय िोऊन क्लोन िोतो व तयामुळे मोठ्या प्रमािात समान नकला हमळू 
शकतात. कधीकधी एकया पेशीचािी क्लोन िोतो. 
 
रू्रक (कॉम््लीमेंट) : रक्ताच्या द्रवभार्ात असिाऱ्या प्रहथनाांचा एक र्ट. तयाांच्यावर उष्ट्ितेचा पहरिाम 
चटकन िोतो. 
 
क न्जेनिटल : जन्मतःच असिारा पि आनुवांहशक नव्िे. 
 
(स यटो-टॉक्सीक) (नकलर टी रे्शी) म  टी रे्शी : टी हलम्फोसाईटसच उपाांर् हनशान पेशींना मारण्यात 
कुशल. 
 
मधुमेि (ड य बेटीस) : एक रोर्ाचा प्रकार. ह्यात रक्तातील साखरेचां प्रमाि नेिमीप्रमािे जास्त असतां. 



 
           

रोगनिद ि (ड यग्रॉनसस) : डॉक्टर लोक रोर्ाचां कारि शोधण्यासाठी वापरत असलेली पितशीर कृती. 
 
घटसिप  (नड्थेनरय ) : नाक व घसा ह्याांना िोिारा तीव्र साांसर्थर्क रोर्. श्लेष्ट्मल आवरिावर जीवािूांच्या 
हवषामुळे दुष्ट्पहरिाम िोतो. उपचाराला उशीर झाला ककवा उपचार केलेच नािीत तर मृतय ूअटळ! 
 
ड यसल्बि ईड ब्रीज : दोन र्ांधक अि ूजोडल्यामुळे िोिारा रासायहनक साांधा. 
 
एनलस  : (एन्झाईम हलन्क्ड इम्यूनो सीरबांट ॲसे) रोर्ावरोधी रु्िाांवर आधाहरत एक पित ह्यामुळे 
शरीरातील अर्दी कमीत कमी पदाथाचा शोध व मापन िोऊ शकतां. 
 
नवकर (एन्झ ईम ) : शरीरातील रासायहनक प्रहतहक्रयेत उते्तजकाची भहूमका करिारा प्रहथनरेि.ू 
 
िॅटी ॲनसडस् : सेंद्रीय आम्ल -हलपीडस ककवा फॅटयुक्त. 
 
कवक (िां गस) : मृत ककवा सडिाऱ्या पदाथावर वाढिारा परजीवी जांतू. 
 
ग म ग्लोब्युनलन्स : रक्ताच्या द्रव भार्ात असिारा र्ोल प्रहथन. ह्यातील बिुतेकाांकडे प्रहततत्त्वाचे रु्िधमग 
असतात. 
 
जीन्स : आनुवांहशकतेचा मूळ भार्. (डी.एन.ए.) डी ऑक्सी िायबोन्यूक्लीक ॲहसडच्या रेिूांचा बनलेला 
असतो व प्रतयेक पेशीच्या रु्िसुिावर (क्रोमोझोम्स) असतो. व्यक्तीचे रर्ांरुप व कायगपितीचे रु्िधमग 
जीनमुळे ठरतात. 
 
निस्टनमि : हनसर्गतः शरीरात असलेला रासायहनक पदाथग. तयाच्यामुळे रक्तवाहिन्या प्रसरि पावतात. 
 
निस्टेकां रॅ्नटनबलीटी : दोन हभन्न पेशीमय भार्ातील समानता. हिस्टो-पेशींचा बनलेला भार्. 
 
ि ईव्िज् : ॲटीकेरीया ककवा नेटल रॅश. िी एक प्रकारची अलर्थजक प्रहतहक्रया असून तयात तवचेला खाज 
येते व लाल फुर्ीर चटे्ट पडतात. 
 
एच एल ए : मानवीय श्वेताि ूपरतत्त्व. मानवाच्या पेशींना इतर प्राण्याांच्या पेशीिून वरे्ळेपिा देिारे परतत्त्व. 
 
द     -                       (                     ) : प्रहततत्त्वाांची हनर्थमती व अहभसरि 
ज्यात असते अशी रोर्ावरोधी प्रहतहक्रया. 
  
(ि यब्रीड) सांकनरत : दोन ककवा अहधक स्वभाव. हवशषेाांचे पृथक्करि. हभन्न जीन्स असलेल्या आईबापाांचे 
मूलां . 
 



 
           

ि यब्रीडोम  : परतत्त्व हनमाता हलम्फोसाईटस व माईलोमा पेशी याांच्या सांयोर्ातून तयार झालेल्या सांकहरत 
पेशी. 
 
ि यड्रोिोनबय  : “रेबीज” पिा.  
 
अनतसांवेदिशीलत  (ि यर्र सेन्सीटीव्िीटी) : रोर्प्रहतबांधक प्रहतहक्रयेचा असा एक प्रकार ज्यामुळे हवपरीत 
पहरिाम िोतो. दुसरां नाव ॲलजी. 
 
रोगप्रनतबांधक प्रनतनिय  ( इम्यिू नरस्र्ॉन्स ) : रोर्जांतूमुळे िोिाऱ्या रोर्ाला शहरराची प्रहतहक्रया. 
 
रोगप्रनतबांधक यांत्रण  (इम्यिू - नसस्टीम) : रोर्प्रहतबांधक प्रहतहक्रया हनमाि करिाऱ्या अवयवाांचे जाळे. 
 
रोग वरोधी न्यिूत  (इम्युिो डेनिनशअन्सी) : शरीरशास्त्र हवषयक ककवा शरीर हवज्ञान हवषयक अव्यवस्थेमुळे 
येिारी अपुरी, अहतसामान्य ककवा अहजबात नसलेली रोर्ावरोधी प्रहतहक्रया. 
 
इम्यिूोग्लोब्युनलन्स : रोर्ावरोधी प्रहतहक्रये दरम्यान िोिारे र्ोलाकार प्रहथन रेिू र्ामाग्लोब्युहलन्स पिा. 
 
इन्सुनलि : स्वादुकपडात तयार िोिारां सांपे्ररक तयाच्यामुळे रक्तातील साखरेचां प्रमाि च्स्थर रिातां. 
 
इांटरिेरॉि : हवषािूांच्या सांसर्ाला तोंड देण्यासाठी शरीर हनर्थमत एक रसायन. 
 
आयि यकझग : कोितािी हवदु्यत भार नसलेल्या पदाथाच्या अिूचे हवघटन हवदु्यत भार धारि करिाऱ्या 
किाांमध्ये (आयन्स) ज्या उच्च उजेच्या प्रकाश हकरिाांमुळे िोते ते हकरि. 
  
ल्बयुकोट्र ईि : चरबीयुक्त आम्लाांपासून हनमाि िोिारा ऑक्सीडाइजड पदाथाचा पहरवार. कािी पेशीत ते 
उते्तजनानांतर हनमाि िोतात. अांर्ात जळजळ िोिे व ॲलर्थजक प्रहतहक्रया ह्यात तयाांचा सिभार् असतो. 
  
ल यर्ोझोम्स : हलपीड्स द्रवाने भरलेल्या पोकळया अलेक डी. बॅनघम. ह्याने प्रथम शोध लावला व म्ििून 
तयाांना बॅन्घोझोम्स असांिी म्िितात. तयाांचा उपयोर् रोर्ावरोधी रोर्हनदान व जेनेहटक इांहजहनअरींर् मध्ये 
िोतो. 
 
नलम्ि ग्रांथी (नलम्ि िोड्स) : हलम्फोसाईटस असलेल्या ग्रांथी. 
  
नलम्िोस ईटस् : रोर्ाांपासून सांरक्षि करिाऱ्या एक प्रकारच्या श्वेत रक्तपेशी. 
  
नलम्िोक ईन्स : हलम्फोईड पेशींना उते्तहजत करिारां रसायन. 
  
ल यसोझ ईम : पेशींमधील लायसोझोम्स नावाच्या सूक्ष्म अांर्ात असिारां पाचक हवकर. तयाांच्यामुळे पेशींचां 
हवघटन िोऊ शकतां. 



 
           

मि क य भक्षक रे्शी (मॅिोिॅजीस) : इतर पेशींना खाऊन टाकिारा श्वेत पेशींचा एक प्रकार. शरीरातील 
मृत पेशी िटवण्याचां काम करतात. 
  
मेजर निस्टोकां रॅ्नटनबलीटी कॉम््लेक्स (एमएचसी) : जीन्सच्या पारांपहरक रु्िधमामुळे हनमाि िोिारां 
प्रहथन. ह्या प्रहथनामुळे एखाद्या वर्ातील पेशीयुक्त भार्ाांना वैहशष्ट्ठ्य प्राप्त िोतां. 
  
मॅनलग्िांट टू्यमर दुगपम गुल्बम : प्रमािाबािेर बदललेल्या व इतर अवयवाांवर िल्ला करू शकिाऱ्या पेशींची 
र्ाठ. बिुधा ककग रोग्याशी हनर्हडत. 
 
म स्ट रे्शी : पेशी-द्रवाांत मोठे कि असिारी एकहित (साांधिारी) आििारी पेशी. ॲलजीत मित्त्वाचा 
सिभार्. 
  
एच एम सी प्रनथि : मेजर हिस्टोकां पॅहटहबहलटी कॉम्प्लेक्स नामक जीनवरील एका भार्ातील जीनच्या 
पारांपहरकतेच्या हनयमानुसार तयार झालेलां  प्रहथनां. 
 
एक क्लोिी  : पेशींच्या एका क्लोनपासून बनलेला. 
 
(म्यकूस) श्लेष्म  : शरीराच्या अांततवगचेतून स्त्रविारा पारदशगक हचकट स्राव. बिुधा तयाचां प्रमाि कमी असतां. 
पि आजारपिात तयात आियगजनक वाढ िोते. 
 
म यलॉईड स्टेम रे्शी : ज्या मूळ पेशीपासून भक्षक पेशी ककवा श्वेतपेशी (उदा. मोनोसाईट, 
पॉलीमॉफोन्युक्लीअर गॅ्रन्यलूोसाईट) तयार िोतात. 
 
म ईलोम  : बी - हलम्फोसाईटचा ककग रोर्ाच्या पेशीत बदल. 
 
िॅचरल कीलर सेल्बस (एि के) : खास करून ककग पेशींना ककवा हवषािूग्रस्त पेशींना हनच्ष्ट्क्रय करिाऱ्या 
श्वेतपेशी. 
 
(पॅहसव्िइम्यनूो थेरपी) हनच्ष्ट्क्रय रोर्प्रहतबांधक उपचार पिती : बािेरून प्रहततत्त्व शरीरात सोडिे. 
 
रे्यसप रॅ्चेस : हलम्फ ग्रांथींचे पाांढरे र्ोलाकार चटे्ट. िे आतड्याच्या आतल्या भींतीवर असतात. स्वीडीश 
शरीर रचना शास्त्रज्ञ जोिन कोनाडग पेयरच्या नावावरून नाव पडलां . 
 
्लूरीर्ोटांट स्टेम रे्शी : ज्या मूळ पेशीपासून वरे्वरे्ळया रक्तपेशी तयार िोतात. 
 
रेबीज : मेंदूचा प्रािघातक हवषाि ू - जहनत रोर्. रेबीज झालेल्या जनावरात िे हवषाि ू असतात. व 
मािसाला अशी जनावरां चावल्यास तयालािी रेबीज िोतो. 
  



 
           

रेनडयो इम्यिूो ॲसे : शरीरातील अतयल्प प्रमािातील पदाथांचे मापन करण्यासाठी वापरण्यात येिारी 
पित. िी पित रोर्ावरोधी - रासायहनक रु्िधमावर आधाहरत असून तयात हकरिोतसर्थजत रेिूांचा उपयोर् 
केला जातो. 
 
कसड्रोम : एखाद्या रोर्ाच्या लक्षिाांचा र्ट. 
 
टी ४ (टेट्र आयोडोथॉयरॉनिि) : थायरॉईड ग्रांथीतून हनघिाऱ्या स्त्रावाांपैकी एक. तयात आयोडीनचे ४ अि ू
असतात. म्ििून तयाला टी४ म्िितात. ह्या ग्रांथीतून हनघिारे बिुतेक स्राव ह्याच स्वरूपात असतात. 
 
टॉक्स ईड : खास प्रहक्रया करून हवषारी रु्ि घालवलेले पि प्रहततत्त्व हनमाि करण्याची क्षमता कायम 
असलेले जांतूांचे हवष. (उदा. धनुवात, टॉक्साईड)  
 
टी ३ (ट्र यआयोडो थ यरॉनिि) : थायरॉईड ग्रांथीतून हनघिारे आिखी एक सांपे्ररक. ह्यात आयोहडनचे ३ 
अि ूअसतात. म्ििून तयाला टी ३ म्िितात. 
 
टी एस टी ए : यूमर स्पेहसहफक रान्सप्लान्टेशन ॲन्टीजेन - खास रु्ल्म पेशींवर असिारे परतत्त्व. तशाच 
हदसिाऱ्या सामान्य पेशींवर िे परतत्त्व नसतां. 
 
गुल्बम (टू्यमर) : पेशींची बेसुमार व अनैसर्थर्क वाढ झाल्यामुळे आलेली हनरुपयोर्ी र्ाठ. मलॅीग्नांट 
(उपद्रवी) व हबनाईन (हनरुपद्रवी) अशा दोन प्रकारच्या र्ाठी असतात. मलॅीग्नट रु्ल्म जलद वाढते व 
इतर भार्ी पसरतां. तयामुळे जीवाला धोका सांभवतो. 
 
नवष णू (व्ि यरस) : डी एन ए व आर एन ए युक्त प्रहथन िे एका डबीत बांद असते. हवषाि ूसजीव आिेत की 
रासायहनक याबद्दल दुमत आिे. तथाहप सजीव पेशीत हशरताच ते प्रजोतपादन करू शकतात. 
 
 

 
  



 
           

प्रचार माध्यमातून हवज्ञान व औद्योहर्क तांिज्ञान के्षिातील सवोतकृष्ठ प्रसारिाकहरता असलेले 
राष्ट्रीय हवज्ञान आहि औद्योहर्क सांचार पहरषदेच्या राष्ट्रीय पुरस्काराचे सि हवजेते तसेच इांहदरा र्ाांधी 
पुरस्कार, सावरकर पुरस्कार वर्ैरे पुरस्काराांचे हवजेते डॉ. बाळ फोंडके केवळ इांग्रजीतूनच हवज्ञान हलखाि 
करतात असे नािी तर किदी व मराठी भाषातूनिी तयाांनी भरपूर लोकहप्रय हलखाि केले आिे. 

 
मुांबई हवश्वहवद्यालयाची न्यूक्लीयर भौहतकशास्त्र हवषयात एस.एससी व लां डन हवश्वहवद्यालयातील 

बायोहफहजक्स इम्यूनॉलॉजी हवषयातील पी.एच.डी. हमळवल्यानांतर डॉ. फोंडके याांनी भाभा अनुसांधान 
कें द्रात हरसचग सायन्टीस्ट म्ििून काम केले. ह्या कालावधीत तयाांनी सुमारे १०० हरसचग पेपसग प्रहसि केले. 
नांतर ते हरसचग के्षि सोडून हवज्ञान प्रसार के्षिात आले. व सायन्स टुडे ह्या लोकहप्रय माहसकाचे सांपादक व 
टाइम्स ऑफ इांहडयाच्या समाचार– पि वर्ाचे हवज्ञान सांपादक म्ििून तयाांनी काम पाहिले. 

 
राष्ट्रीय हवज्ञान प्रसार सांस्था (सीएसआयआर) च्या सांस्थेच्या सांचालकपदावरून ते नुकतेच हनवृत्त 

झाले आिेत. 


