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िनवेदन 
 

१९६० सायत महाराष् राज् सािहत् आिण संस क् ृत मंडळ स्ाप् झाल्ापासस  ् मंडळा्े 
िवजा्ान्ा िविवध ेाखांे त संबंिधृ िवष्ावरचत अ्े् सवृंं ृसेच अ्ुवािदृ पुसृ्े �्ािेृ ्ेयत 
आहेृ. िवजा् आिण ृंंिव�ा ्ा जा्ाेंांे त संबंिधृ सािहत् �िस� ्र् मराठत भाषा समक� 
्रण्ाचत आिण िवेषेृः मराठत माध्मा सृ् िव�ा घेृयेल्ा आिण घेृ असयेल्ां् ा उप्ुकृ ठरृतय 
अेत पुसृ्े साृत्ा्े �िस� ्रणे आवश्् आहे. िवजा्ान्ा सवसच ाेंाृ समपस् मराठत पिरभाषा 
अ�ाप पुरेेत रू झायेयत ्सल्ामुळे ृजजां् ाहत मुळाृतय इं�जत ेबदाचंा आधार घ्ावा यागृो ि्वा 
अ्े्दा संस क् ृ �िृेबदाचंा वापर ्रावा यागृो. ्ायांृ रा्े हे �िृेबद रू झाये महणजे आज ृे 
िजृ्े अपिरिचृ ि्वा �कयल वाटृाृ ृसे वाटणार ्ाहतृ. 

 
‘ृेये आिण मेदे’ ्ा िवष्ावरचे �ा. ्. गं. मगर ्ाचें हे िृसरे पुसृ् वाचृा्ा ्ा वसृु�स्ृतचे 

वाच्ां् त अवधा् बाळगणे जरर आहे. अेा िवष्ावरतय पुसृ्ाचे ेासत्रषीा ्ाटे्ोर येख् ्रतृ 
असृां् ाहत येख्ा्े ृे ेक्िृृ्े सोपे ्रण्ाचा ्सोेत्े �्त् ्ेया असल्ाचे जाणवृे. ्ा 
िवष्ावरतय िंखंडातम् �ं्ाचा पिहया भाग १९७९ सायत �्ािेृ झाया. त्ा्ंृर �ा. मगर ्ां् त 
उवसिरृ भागाचें येख् दो् ृत् वष�ृच पुरे ्ेये होृे. आृा �्ािेृ होृ असयेया हा ्ा �ं्ाचा िृसरा 
भाग �्ािेृ ्रण्ाृ जरत िवयंब झायेया असया ृरत ृो वाच्ानं्ा हाृत देृा्ा मसळ �्लप पुरा 
होण्ाचे समाधा् येख्ा�माणेच मंडळायाहत वाटृ आहे. ्ा �ं्ाचे आधतचे दोनहत भाग जसे ्ा 
िवष्ाब�य आस्ा असयेल्ां् ा उप्ुकृ वाटये ृसाच हा िृसरा भागहत उप्ुकृ वाटेय अेत आेा आहे 

 
 ्. िद. फडके 
 अध्ा, 
 महाराष् राज् सािहत् आिण संस क् ृत मंडळ. 
 
मंुबई. 
िद. २० माचस, १९९२. 
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लेखकाचे दोन शबद 
 

महाराष् सािहत् संस क् िृ मंडळाृफ�  ‘ृेये व मेदे’ ्ा िवष्ावंरतय हे िृसरे पुसृ् �िस� होृ 
असृा्ा, ्ा ्ामत पुष्ळा्त मया बहुमोय मदृ ्ेयेयत आहे, त्ा सव�चे मत क् ृजापसवस् आभार 
मा्ृो. 

 
्ोर भारृत् ृेय-ृंं-ेासज, सवगग् डॉ. ज. गो. ्ाणे ्ां् त, ‘ृेये व मेदे’ ्ा िवष्ावरतय 

ियखाणाब�य, मया �्म पासस्च �ोतसाह् िदये. डॉ. ्ाणे ्ां् त ृेय-ृंं ेासांृ तय ्ेयेल्ा 
भारृान्ा सेवबे�यचत समकिृ, ‘ृेये व मेदे’ ्ानं्ा �्ाे्ा्े सदैव जागकृ राहतय. ्ांृ तय ‘िव�ेषण’ हा 
भाग मराठत सृ् आल्ामुळे, त्ाचा उप्ोग यहा् यहा् �्ोग ेाळां् ा, खिचृच होईय. 

 
�्मृः खायतय �ं्ाय्े व त्ांृ तय देखभाय ्रणाऱ्ाचंा मत फारच ऋणत आहे— 

 
१) मंुबई िव�िव�ाय्, रासा्ि्् ृंंेास िवभाग, माटंुगा, मंुबई. 
२) ्पास �ािध्रण �्ोगेाळा, माटंुगा, मंुबई. 
३) गो. सु.ं मेिड्य ्ॉयेज, परेय, मंुबई-१२ 
 

त्ाच�माणे �ाध्ाप् िवज् य�मण पाटतय, जतव रसा्् ेास िवभाग, गो. सुं. मेिड्य 
्ॉयेज, ्ां् त मया वळेोवळेी पुसृ्ाचंत मदृ ्ेयत व सृृ सह्ा्स ्ेये ्ाब�य �ा. पाटतय ्ां् ा 
िजृ्े धन्वाद �ाव े िृृ्े ्मतच पडृतय. ृसेच �ा. पु. मो. धड्े, मंुबई िव�िव�ाय् रासा्ि्  ्
ृंंेास िवभाग ्ां् तहत आतमत्ृे्े मया सवस�्ारे सहाय् ्ेये त्ाचंा पण मत आभारत आहे. 

 
्ा पुसृ्ाचे मु�् �त. भोगटे ्ा्त वळेाृ वळे ्ा सू्, मया ्मतृ ्मत ंास होईय ्ाचत फार 

्ाळजत घेृयत व हे ्ाम पसणस ्ेये ्ाचत मया पसणस जाणतव आहे. ्ा पुसृ्ान्ा मुखपक�ावरतय िचं, 
आ�टसट �त. सृते ेांृ ाराम सो्वणे ्ां् त सजिवयेये आहे. त्ां् ािह धन्वाद! 

 
महाराष् सािहत् संस क् िृ मंडळा्े, ‘ृेये व मेदे’ ्ा िवष्ावंरतय हे िृसरेहत पुसृ् �्ािेृ 

्ेल्ाब�य मत मंडळाचा अत्ंृ ऋणत आहे. 
 
ेवेटत, िजचत समकिृ सदैव प्मागस होृ आयत आहे त्ा माझ्ा िदवगंृ पत्तस डॉ. सौ. अंज्ाबाई 

मगर ्ा्ा हत भावपसणस ��ाजंयत अपसण ्रतृ आहे. 
 

—न. गं. मगर 
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भाग ४ था 

�सननग पदाथ�चे भौितक गुणगमर व िव�ेषण 
 
श्यानय: 
पषृ्नया आ�ा आनंर पषृ्ठ् नया:— 

स्फ�ट �ा�मरनत:— 

ज्वा गाुधमर:— 

�्दयर्नय 
्क्र्ायंट 

औिषाटक ं् याटनय 
�्द्नु तककगाुधमर 
द्र यरमयपा: 

्ारवलेाकपप�न 

र�नर्याक�्रय�ा 

पषृ्ठशोटक्ारवलेा: 

्य्–ुद्क्ारकवलेा 

टल ठा�वटय ्य्–ुद् ्ारवलेा 

उच् टय्रमया–द्–्ारवलेा 

्ारप�कपप�न 

��टराल 
अाुट� द््क्ुंुट््कअासुपं् ा 

दर्मया–्ारप�मयपाठयसस:— 

अण्त्कठशोाक्ारप� 

रौ�नटक्करय य्�ाटक्�ैठष् ल्–�ािश्नत 
रय य्�ाटकप�र�य— 

मातत्यच्यकय�टयं्तक�ािश्नत 
मॉाशिगव रयाइयं्तक�ािश्नत 
ानरका ै�गरटकय�टयं्तक�ािश्नत 
नलवयच्यकट�रनयकरंगकप�र�य 
ेयद्कनलवल–मयाट 

िसागध मसाकपय्यकअ वलव्कपय् टयरटल  
िसागधयधवयं्यकउद्शगयंनक्यपर 
 

रयग ५ 

िसागध  मसा ््यप्् 
 

िसागध- मसा 
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�ै�्टकप�वल 
िसागध मसाय्लकपय्ाक्कठशोा 

प�र्ााकआ�ाक््यप्  ्

साला–र�राल 
िसागधयधवयं्लकचि  इतटरा 

् यकऊनट 

आ्श्टकिसागधयधवल 
रशस�सगवॅगइाल 
साला–�्दयर्क�त्ा त ल् 
ेयद्नलवयनतव िसागधयधवल 
मधुमला 

टस रशफ�ाॉाइल 
िसागधप्यररक्कटकर रशगक्यं्लक गंमा 

रशफाातक�्वलपतक�्टयर 
�्शवलोा 

टशवलस�लरॉव आ�ा हद�्टयर 

आायरयंनतवकिसागध मसाकआ�ाकर नयनतवकिसागध मसा: 
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�सननग पदाथ�चे भौितक गुणगमर 
 

�स्नध पदा्�चा �त्ा उप्ोग चागंल्ा रतृत्े ्ोठे ्रृा ्ेईय हे अजमावण्ा साठत त्ानं्ा 
भौिृ् गुणधम�चत मािहृत फार मह�वाचत असृे. व ि्त्े् वळेेया रासा्ि्् पिराेपेाा गुणधम�चत 
यव्र मािहृत देृाृ. �स्नध पदा्�्ा �व �स्ृतृ ‘ृेये’ आिण घ् अवस्ेृ ‘मेदे’ महणृाृ. परंृु 
चरबत, योणत, हा्�ोज्त क् ृ ‘व्सपृत’ आिण ‘माग�िर्’ हत दोनहत अवस्ाचंत िम�णे असृाृ. त्ांृ  ए् 
�ावस्ा �व असृे आिण दुसरत ्ा् एसाइय �नयसरॉयानं्ा अृतव सस�म सफिट्ाचंत ‘घ्’ असृे. आिण 
�ा दो् �ावस्ा ए्मे्तृ अगदत पसणसपणे िमसळस् गेयेल्ा असृाृ. ृपमा्ाृतय फर्ा्ुसार, �ा दो् 
�ावस्ानं्ा ि्रि्राळ्ा �माणावर, सुघ�पणा अवयंबस् असृो. 

 
तेलकटपणा: ृेय आिण चरबत ्ाचंा ए् िविे� गुणधमस महणजे ृेय्टपणा ि्वा ृवगं पटय 

ृ्ार ्रण्ाचत ामृा. त्ाचंा हा गुणधमस हा्�ो्ाबस्ा�माणे स्ेहामयानं्ा साखळतन्ा याबंतवर 
अवयंबस् असृो. आज जरत वगंणा्िरृा ं पे्ोिय्मचे पदा स् वापरतृ असये ृरत ‘चरबत व ृेये’ ्ाचें 
वगंण हेच �ा्िम् ्ा्स हो्. आिण पुष्ळेा खा�पदा्�ृ, त्ाचंत स्ेह्–ि�्ाच फार महतवाचत 
असृे. 

 
श्ानता: 
श्ा्ृा, हत रेणसंृतय आंृर–घषसणाचे माप आहे. ए्ां्  ाेंफळावर, जेव�ा बयामुळे, ए्ां्  

अंृर असयेल्ा दो् समांृ र ्रांृ , वगेांृ तय फर् ए्ां्  राहृो, त्ा ृेव�ा बयाया श्ा्ृां्  
महणृाृ. ज्ावळेेस ए्ां्  ाेंफळावरतय �ेरणा हत �िृवगस सेटतमतटर ‘डाइ्’ मध्े असृे आिण 
�िृसे्ंदाया ि्ृत सेटतिमटर अेारतृत्े वगे देसिवयेया असृो, आिण अंृर सेटतमतटर मध्े असृे 
ृेवहा श्ा्ृां्  ‘पॉइज’ मध्े देसिवृाृ. ृेयाचत श्ा्ृा सुयभृे्े मोजृा ्ावत महणस् पुष्ळेा 
उप्रणाृ, ृेयाचे वज् ृेयान्ा �वाहा्िरृा, �ेरणा पुरिवृे. अेा उप्रणाृ ेु�गिृ्त् वगे 
‘सटो्’ मध्े मोजृाृ. 
 

सटो्= 
गिृ्त् श्ा्ृा ‘पॉइजेस’ 

�ावाचे गुरतव (घ्ृा) 
 
‘पॉइजेस’न्ा ऐवजत सेटत पॉइजेस व सटोकसन्ा  ऐवजत सेटत सटोकस  हे दोनहतहत मसळन्ा 

ए््ान्ा १/१०० आहेृ. व सो्तस्र महणस् वापरृाृ. सेबोलट श्ा्ृा माप्ांृ  पदा्�न्ा ठरािव् 
घ्फळान्ा मोच्ा ्िरृा यागणाऱ्ा से्ंदामध्े स्ेह्ाचत श्ा्ृा देसिवृाृ. 

 
रेणसंन्ा आंृर रेणवत्–आ्षसणामुळेच, �स्नध पदा्�चत श्ा्ृा ृुय्ातम् रषीा बरतच उ� 

असृे. हवा फंु्येल्ा, उषणृा िदयेल्ा ि्वा बहुवािर्त् ृेयाचंत श्ा्ृा, ्ेहमतन्ा ृेयापेंाा बरतच 
अिध् असृे. �ा बाबृतृ एरंडतचे ृेय ृर ए् अगदतच वगेळे. त्ाृ िरिस्ोयेइ् अमय मो�ा �माणांृ  
असृे. व �ा अमयांृ  आंृर-रेणवत् हा्�ोज्–बंध सहजरतत्ा ि्म�ण होृाृ. पण एरंडतचे ृेय सोडये 
ृर इृर सामान् ृेयानं्ा श्ा्ृेमध्े फारसा मोठा फर् ्सृो. खि्ज ृेयासारखा, �स्नध ृेयानं्ा 
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श्ा्ृेृ, ृपमा्ामुळे फारसा फर् पडृ ्ाहत. ृळण्ा्िरृा जेवहा �स्नधपदा स् वापराव्ाचे असृाृ 
ृेवहा श्ा्ृेचा िवचार ्रृाृ. 

 
सरासरत रेणवत् वज् व असंपककृृा ्ावंर ृेयाचत श्ा्ृा अवयंबस् असृे. असंपककृृेृ वाू 

झाल्ास ृेयाचत श्ा्ृा ्मत होृे. परंृु साखळतृतय पिहल्ा ि�बंधामुळे िजृ्ा �वाहतपणावर पिरणाम 
होृो, िृृ्ा पिरणाम, ्ंृरन्ा ि�बंधामुळे होृ ्ाहत. त्ामुळे खोबरेय ृेय व हा्�ोज्त क्  ृसर्तचे 
ृेय ्ाचें आ्ोिड् मसल् जरत सारखे असये ृरत खोबरेय ृेय हे जवळ जवळ १/३ श्ा् असृे. आिण 
हाव�ोज्त क् ृ सर्तचे ृेय १/३ पटत्े अिध् श्ा् असृे. एरंडतन्ा ृेयांृ  हा्�ॉकसत अमये 
असल्ामुळे, ृे ्ेहमतन्ा इृर ृेयानं्ा मा्ा्े फारच श्ा् असृे. (६०० ृे ८०० सेटत पॉइजेस, –२५° 
से. ृपमा्ास व १५ ृे २० सेटत पॉइजेस ‘१००° से. या) 

 
बहु वािर्त ्रणामुळे, ृेयाचत श्ा्ृा वाूृे. २५° ृे १००° से. ृपमा्ाृ, ृेयाचत श्ा्ृा हत 

त्ान्ा ृद्ुरप �स्नधामयानं्ा जवळ जवळ दुपपट असृे. 
 
�स्नध ृेये हत खऱ्ा न्सटोि््  ् �ावा�माणे �वाह-ेतयृा दाखिवृाृ. परंृु ् सृ्ान्ा उ� 

�माणाृ, ृे ाोभ�वािहृ पयॉ�सट् �माणे वागृाृ. ्ारण उ� ् सृ्ान्ा दाबाखायत आ�स-मकत्ण वा 
इृर समसह ए्ा िविे� िदेे् े व्वस्ािपृ होृाृ. अेा �स्ृतृ, बहुवािर्त् ृेयाचंत श्ा्ृा पुष्ळेत 
्मत होृे. बहुवािर्त् जवसान्ा ृेयांृ तय समसहानं्ा रेणवत् वज्ांृ तय फर् जसा वाूृो ृसे ृेयाचत 
श्ा्ृा अिध् ्मत होृे. महणजेच बहुवािर्त् ृेयांृ  अ-बहुवािर्त् ृेय िम�ण ्ेल्ास, श्ा्ृेृ 
सव�ृ जासृ फर् पडृो. आिण महणस् ् सृ्ावस्ेृ श्ा्ृेृ, ्मतृ ्मत फर् पडावा अेत इन्ा 
असल्ास, पदा स् अेािरृत्े ृ्ार ्रावा ्त दो् वगे वगेळ्ा ृेयाचें, मध्सृ श्ा्ृेृ संिम�ण 
्रण्ापेाा, ए्ाच ृेयांृ  इ�न्ृ घ�पणा ्ेईप �्ृ हवा िमि�ृ ्रावत. 

 
पक�ताण आिण आतंर पक�त् ताण:— 

िवेु� सर्तन्ा ृेयाचत पक�ृन्ृा ३५ डाइनस/सेटत मतटर आिण आंृर–पक�त् ृन्ृा 
(पाण्ाेत ृुय्ा ्ेयत असृा) ६०°–७०° से. ृपमा्ास ३० डाइनस/सेटतमतटर असृे. २०° से. 
ृपमा्ास ओयेइ् �स्नधामयाचत पक�ृन्ृा ३२·५० डाइनस/सेटतमतटर आिण आंृर–पक�त् ृन्ृा 
(पाण्ाेत ृुय्ा ्ेयत असृा) १५·५९ डाइनस/सेटतमतटर असृे. १६° से. या िरिस्ोयेइ् अमयाचत 
पक�ृन्ृा व आंृर–पक�त् ृन्ृा अ्ु�मे ३५·८१ व १४·२५ डाइनस/सेटतमतटर असृाृ. २०° से. 
ृपमा्ास, इ्ाइय ओयेइटचत पक�ृन्ृा (पाण्ाेत ृुय्ा ्ेयत असृा्ा) २१·३४ डाइनस/से. मतटर 
असृे. 

 
्बस–अणसंन्ा साखंळतचत याबंत जेत वाूृे ृेत पक�ृन्ृा वाूृे. जसजसे ृपमा् वाूृे, 

ृसृेत पक�ृन्ृा साव्ाे ्मत होृे. पक�ृन्ृा आिण ृपमा् ्ाचें ए्मे्ांे त रैिख् संबंध असृाृ. 
 
्ाहंत ृेयाचंत पक�ृन्ृा (डाइनस/सेटतमतटर) खायत िदयत आहे:— 

 
तपमान तेल 

° से. सर्त एरंडत खोबरेय 



 
अनु�मिणका 

 

२० ३५·४ ३९·० ३३·४ 
८० ३१·३ ३५·२ २८·४ 
१३० २७·५ ३३·० २४·० 

 
सर्तन्ा वा सो्ाबत्न्ा ृेयाचत आंृर–पक�ृन्ृा (पाण्ाेत ृुय्ा ्ेयत असृा्ा) ७०° से. 

ृपमा्ास, ३० डाइनस/से. मत. असृे. अेोिधृ ृेयांृ , आंृरपक�त् ृन्ृा, मॉ्ो�नयसराइडानं्ामुळे वा 
फॉसफोियिपडानं्ा उप�स्ृतमुळे ्मत होृे व मुकृ �स्नधामये व साबणान्ा अंेामुळे ृत बरतच ्मत होृे. 

 
समभािवृ ्ा् एसाइय �नयसरॉयांृ  पकलृन्ृा िदसस् ्ेृ ्ाहत. महणस् ृेयांृ तय इृर 

अ�नयसिरडत् पदा्�पेाा, ृत पक�ेोष्ां् ा ्मत िच्टृाृ. ि्रंगत्रण ि�्ेमध्े �ा गुणधम�चा 
उप्ोग ्र्, ृेयापासस् ्ॅरोिट्ॉइडे, टो्ोफेरॉये, फॉसफटाइडे आिण सटेरॉये ्ा्ा अयग ्र् 
संहृ ्रृाृ. 

 
समभािवृ �स्नध–चरबीचत आंृर पक�त् ृन्ृा (पाण्ाेत ृुय्ा ्ेयत असृा) त्ाच चरबतन्ा ं

पक�ृन्ृेबरोबर (हवेे त ृुय्ा ्ेयत असृा)ं संख्े्े ृत बरोबर असृे. समभाव चरबतृ जर अलप�माणांृ  
मॉ्ो�नयसराइडे िमसळिवयत ृर आंृर–पक�ृन्ृा ए्दम बरतच ्मत होृे. 

 
फॉसफोियिपडे हत पा्स–्ार्े महणस् ्ा्स ्रृाृ. ्ारण पाणत व चरबत ्ांृ तय आंृर–

पक�त् ृन्ृा ्मत ्रण्ाचत ामृा, त्ांृ  असृे आिण महणस् त्ाचंा उप्ोग मे्ो्ेज, माग�िर्, 
चॉ्ोयेट, रंग आिद पदा्�ृ ्रृाृ. 

 
सफिटक िन�मतत:— 

बहुृे् सवस ्ैस�ग् �स्नधसमसहाृ ि्रि्राळत ्ा् अेसाइय �नयसरॉये असृाृ. ्ाहंीचा 
िवय् िबदस उ� असृो ृर ्ाहंतचा ि्म् असृो. त्ामुळे �व �स्ृतृ असयेल्ा �स्नधसमसहाचे म्�िदृ 
ेतृयत्रण ्ेल्ास, ज्ाचंा िवय् िबदस उ� आहे अेा ्ा् अेसाइय �नयसरॉयाचें सुईन्ा आ्ारानं्ा 
सफिट्ांृ  रपांृ र होृे आिण हत ि्म्–िवय्–िबदस असयेल्ा �व ्ा्अेसाइय �नयसरॉयबरोबर 
आंृर गंुिफृ होऊ्, त्ानं्ाेत सयंन् होृाृ व ए् सुघ� �स्ृत ृ्ार होृे. 

 
ृपमा्ा्ुसार बदयणारा �स्नधसमसहाचंा हा सुघ�पणा पुष्ळेा उतपािदृ पदा्�चा–िवेषेृः 

माग�िर् व सुघ�ृेयाचंा–िवेषे महतवाचा गुणधमस मा्या जाृो. पुष्ळळेा �माणांृ  सफिट्ाचंा 
आ्ार व सुघ�पणा हे ्ंड ्रण्ान्ा वगेावर अवयंबस् असृाृ. वगेा्े ्ंड ्ेल्ास, अगदत यहा् 
आ्ाराचे सफिट् िमळृाृ. अृतेतृय् हे ृेय आिण चरबीचे वैिेषी आहे. 

 
ेु� ्ा् अेसाइय �नयसरॉये हत ए्ापेाा अिध् सफिट्ानं्ा आ्ारांृ  राहस े्ृाृ. महणजेच 

त्ांृ  बहुरपृा असृे. ्ा्सटतअरत्चे सफिट्त्रण ृत् ि्रि्राळ्ा आ्ारानं्ा सफिट्ांृ  होृे–
अलफा, बतटा–रेषािं्ृ व बतटा आिण त्ाचें िवय् िबदस ६५°, ७०° आिण ७२° से. असे अ्ु�मे असृाृ. 

 
जयद गृत्े ्ंड ्ेयेये व सफिट्रपा  ृ �ापृ झायेये महणजेच ्मत िवय् िबदस असयेये, 

िमृस्ा्त आ्ार, आपये रप अव्ुत�मत्पणे बदयृाृ. जर त्ां् ा मंद गृत्े उषणृा िदयत ृर ृे 



 
अनु�मिणका 

 

उ�–िवय् िबदस असयेल्ा �स्र रपाृ असृाृ. पण जर उषणृा जयद गृत्े िदयत गेयत ृर 
सफिट्ाचें रपांृ र होण्ान्ा अगोदरच िवय्् होृे. अलफा, उप-अलफा, बतटा व बतटा’ अ्वा िबटा 
रेषािं्ृ अेा चार रपांृ  ्ा् अेसाइय �नयसरॉयाचें सफिट्त्रण होृे. ेु� ्ा् अेसाइय 
�नयसरॉयांृ  ‘बतटा’ रप हे सव�ृ अिध् �स्र असृे. परंृु ्ाहंत जिटय ्ैसिग�् घ् �स्नधपदा्�ृ, 
बतटा’ हे रप �स्र असृे. उदा. पामबतजृेय, खोबऱ्ाचे ृेय आिण सर्तचे घ� ृेय. वयि््त बतटा’ 
सफिट्ाचे (्बस अणस १२:्बस अणस १४:्बस अणस:१२) समचृुभुसजत ए््ांृ  सफिट्त्रण होृे आिण 
त्ानं्ा िमृत ६६·७×५·७×२२·९ अंगस्ॉम असस् त्ांृ  ८ रेणस असृाृ. 

 
अलफा आिण उप-अलफा पिरव सृ्े हत ्ेहमतच अ�स्र असृाृ. उपअलफा←→अलफा हे �ावस्ा 

सं�मण पिरव सृ्त् असृे. परंृु अलफा पासस् बतटा’ वा बतटा हत सं�मणे ए्ाव�ृ् असृाृ. 
अपसणसेतृ्ांृ  वा अिध अ्ुिव� अेा असंृ ुियृ प�ृतृ, सफिट्त ्रणाचत सुरवाृ ्ेहमतच न्िल 
ब्वस्  होृे. ेतृ्ाचा वगे, ाोभण आिण अपसणस ेतृ्ाचे �माण हत फार महतवाचत �चये आहेृ. ृे न्िल 
ब्िवण्ाचा आिण सफिट्ान्ा वाूतचा सापेा वगे ि्ि�ृ ्रृाृ आिण अेा िरृत्े सफिट्ाचा आ्ार 
आिण सफिट्ाचे संिपडतभव् ि्ि�ृ होृे. �िमृ प�ृतन्ा �व घ�ृेये वा चरबत मध्े प�कृबंध दतघस 

केखंयाचें ्ा् असाइय �नयसरॉय रेणस हे �व- सफिट्त् दयम् (पटिय्त्) भसिमृतचे संरच्ा ृ्ार 
्रृाृ. अेा �्ारन्ा �ावस्ान्ा उप�स्ृत मुळे न्िल ब्िवण्ान्ा प�ृतया उ�ेज् िमळृे. 
िवेषेृः अलफा सफिट्ानं्ा ि्�मृत्रृा अलफा सफिट् हे ए्ा ्ाटे्ोर सदयत् �ावस्ेबरोबर 
संरच्े्े संबंिधृ असृाृ. 

 
घ� ृेये वा मेदे िवृळिवयत आिण ्ंृर सफिट्त्रण ्ेये ृर समकिृ-पिरणाम िदसृाृ. हा 

आिवष्ार, �व �ावस्ेृ �िमृ संरच्ेन्ा उप�स्ृतमुळे िवेद ्ेया जाृो. 
 
�ावस्ानं्ा सं�मणांृ  अ्बा बतटा’ वा बतटा ्ा्अेसाइय �नयसरायान्ा सफिट्त्रणामुळे 

ि्रि्राळ्ा घट्ाचें वा आ्ाराचे सफिट् ृ्ार होृाृ व हे �स्नधपदा्�न्ा पोृ आिण िवृळण्ान्ा 
गुणधम�मध्े ्ा्ातम् भसिम्ा पार पाडृाृ. व अेािरृत्े संिम� ससंत्रणा्े आिण �ि�्े्े आपणासं 
इ�न्ृ असे �स्नधपदा स् ृ्ार ्रृा ्ेृाृ. 

 
सवस साधारणरतत्ा ज्ा �स्नधसमसहा  ृ �ामुख्ा्े ए्च ्ा्अेसाइय �नयसरॉय असृो वा 

अेसाइय �नयसरॉयाचा ए्च वगस असृो, त्ाच िठ्ाणत बहुरपृा आूळृे. उदा. ्ो्ो–बटर, 
ओियओ ृेय आिण हा्�ोज्त क्  ृ ृेये. ्ाृ ि�–िवय्त आिण इृर ि््मािवर� पिरणाम पण 
िदसृाृ. 

 
गुरतव 

ए्ां्  आ्ारमा्ान्ा पदा्�न्ा वसृुमा्ाया गुरतव वा घ्ृा महणृाृ. व गुरतव हे �ॅमस �िृ 
घ्फळ सेिटमतटर असे देसिवृाृ �स्नधामये आिण ्ा्एसाइय �नयसरॉये ्ाचें (�व�स्ृतृ) रेणवत् 
वज् जसजसे ्मत होृे ृसृसे गुरतव वाूृे. त्ाच�माणे िजृ्त असंपककृृा अिध् िृृ्े गुरतव 
अिध्. 
 



 
अनु�मिणका 

 

�स्नधपदा्�चे िविेल गुरतव हे  अेा िरृत्े देसिवृाृ. िविेल गुरतव हे पदा्�चे वसृुमा् व 
िृृक्ाच घ्फळान्ा पाण्ाचे ४° से. या वसृुमा् ्ाचें गुणो�र असृे. ्ुरोपमध्े, िविेल गुरतव हे 

ृर अमेिर्ेृ ृे  २५° से. ृपमा्ास पदा्�न्ा व पाण्ान्ा १५° से. ृपमा्ास मोजृाृ    
मोजृाृ. आिण जर �स्नधपदा स् २५° से. या पसणसपणे िवृळसं े्ृ ्सेय ृर  पदा्�चे वज् ६०° 
से. ृपमा्ास ्रृाृ. 

 
�स्नधपदा स् व त्ाचें उपजाृ �ाचें घ् �स्ृतृतय गुरतव �व अवस्ेपेाा अिध् असृे. आिण ृे 

घ्तभसृ  होृ असृा्ा अिध् यहा् होृाृ वा आटृाृ. आिण िवृळण्ा्ंृर घ् वा �व �ावस्ेृतय 
औ�षण् �सरणापेाा ं त्ाचें �सरण अिध् होृे. िजृ्े रेणवत् वज् ्मत ृसेच िजृ्त अिध् 
असंपककृृा िृृ्े �स्नधपदा स् व �नयसराइडे ्ाचें गुरतव अिध् असृे. िविेल गुरतव= 
०·८४७५+०·०००३० साबणत् मसल् +०·०००१४ आ्ोिड् मसल्. (१५°/१५° से.) 

 
ृपमा्ाृ होणाऱ्ा बदया्ुसार गुरतव आिण घ्फळ ्ांृ तय फर् मोजण्ान्ा ृंंास 

�व�सार् माप् महणृाृ. माग�िर् आिण सुघ�् ृेये ्ांृ तय �स्नधपदा्�चत सुसंगृत ि्वा पोृ 
ि््ंिंृ ठेवण्ा्िरृा ं्ाचा फार उप्ोग होृो. 

 
सुघ� ृेय हे घ् व �व ्ाचें िम�ण असृे. त्ामुळे त्ान्ा गुरतवाचत ृुय्ा हत �व अ्वा घ्, 

ृेय वा चरबतन्ा गुरतवाेत ्रृा ्ेृ ्ाहत. परंृु ृत �ा दो् �ावस्ानं्ा �माणावर अवयंबस् असृे. 
ृापमा्ा्ुसार �ा �माणांृ  ए्दम फर् पडृो. �व�सार् माप्त् व�रेषेवर् �सनधसमसहांृ  
घ्पदा्�चे �माण ि्ृत आहे ृे ्ळृे. घ् पदा्�चे �माण हे �स्नधसमसहान्ा गाूृेचे माप हो्. 

 
िवल्िबदद: िवेु� �स्नधामये, ईसटरे, एसाइय �नयसरॉये हत बहुरपत असृाृ. महणजे ृे 

ि्रि्राळ्ा सफिट्ानं्ा रपांृ  घ्तभसृ  होृाृ. आिण हे सफिट् पुरेसे �स्र असृाृ व िविेल िवय् 
िबदस, गुरतव, संगय्ाचत उषणृा व ा–ि्रणाचें िवव सृ्त् आ क् िृबंध दाखिवृाृ. साखळतृतय ्बस 
अणसंचत संख्ा सम आिण िवषम असल्ास, �स्नधामये वा ‘्ा्एसाइय’ �नयसरॉये त्ानं्ा िवय् िबदसृ 
ए्ांृ रण दाखिवृाृ. �स्नधामयानं्ा ्बस अणसंन्ा साखळतचत याबंत जेत मोठत होृे ृसा िवय्िबदस 
उंचावृो व �स्नधामयाचंत असंपककृृा जेत वाूृे ृसा ृो ्मत होृो. 

 
जवलन गुणगमर:— 

जवय् उषणृा:– साखळतन्ा याबंतन्ा वाूत्ुसार संपककृ �स्नधामयाचंत जवय् उषणृा वाूृे. 
ब्ुिटिर् ५९००, यॉिर् ८९००, सटतीिर् ९६०० आिण बेहेि्् अमय ९८०० उषणै्् �िृ�ॅम असृे. 

 
िविश� उषणता (सफिट्त ्रणाचत उषणृा) 
खायतय पिरपं्ांृ  संपककृ ्ा् अेसाइय �नयसरॉये आिण ृेयाचंत िविेल उषणृा िदयत आहे: 
संपककृ ्ा् अेसाइय �नयसरॉयाचंत िविेल उषणृा. 
 

 ृपमा् ° से. िविेल उषणृा 
 ६६ ०·५१ 



 
अनु�मिणका 

 

्ा्यॉिर  ्�व ७३·७ 
८१·९ 
८९·५ 
९७·१ 
५८·४ 

०·५१५ 
०·५१९ 
०·५२४ 
०·५३० 
०·५१४ 

्ा् िमिर�सट् �व ६५·३ 
८५·३ 
९१·९ 
६५·७ 

०·५१८ 
०·५३० 
०·५३४ 
०·५१९ 

्ा् पािमिट् �व ७२·८ 
८६·८ 
९६·० 
७९ 

०·५२५ 
०·५३३ 
०·९३९ 
०·५३० 

्ा् सटतीिर् �व ८८·८ 
९८·५ 
–८१ 

०·५३६ 
०·५४२ 
०·२७३ 

्ा् सटतीिर् घ् अलफा �स्ृत –५४·५ 
–३६·५ 
७९·६ 

०·३१६ 
०·३४६ 
०·५२० 

हा्�ोज्त क्  ृ सर्तचे ृेय आ्ोिड  ्
मसल् ६·५ 

११९·८ 
१६०·४ 
२०१·४ 
२१९·४ 
२७०·३ 

०·५४४ 
०·५७० 
०·५८४ 
०·५९५ 
०·६४३ 

 
जवय् उषणृा= ११३८०–(आ्ोिड् मसल्)–९·१५ (साबणत् मसल्). 
 
१५° से. ृपमा्ास, खोबरेय ृेयाचत ९०२० व राईन्ा ृेयाचत ९६८० जवय् उषणृा असृे. 

 
बाषप उषणता: 

बाषप दाब, उत्य् आिण बाषप–उषणृा हे �स्नध–समसहाचें फार महतवाचे गुणधमस आहेृ. 
खायतय पिरपं्ांृ , ्ा् अेसाइय �नयसरॉयाचें दो् बाषप दाबास उत्य् िबदस िदये आहेृ:– 
 

ृपमा् ° से. त्ा त्ा दाबा्ुसार 

 दाब िवय् 
 ०·०५ िमयत िमटर ०·००१ िम. मत. िबदस 
्ा् ब्ुिटिर् ९१ ४५  
्ा् ्ॅ�ाइ् १३५ ८५  
्ा् ्ॅि�िय् १७९ १२८  



 
अनु�मिणका 

 

्ा् ्ॅि�् २१३ १५९ ३१·५–३२ 
्ा् यॉिर् २४४ १८८ ४५–४६·५ 
्ा् िमिर�सट् २७५ २१६ ५६–५७ 
्ा् पािमिट् २९८ २३९ ६४·५–६५·५ 
्ा् सटतीिर् ३१३ २५३ ७१–७२ 
सो्ाबत् ृेय ३०८ २५४  
ऑियवह ृेय ३०८ २५३  
 
संपककृ �स्नधामये 

 
(७६० िम. मत. दाबास) 

उल्य् िबदस 
्ॅ�ॉइ् २०५·८ 
्ॅि�िय् २३९·७ 
्ॅि�् २७०·० 
यॉिर् २९८·९ 
िमिर�सट् ३२६·२ 
पािमिट् ३५१·५ 
सटतीिर् ३७६·१ 
 
िव�ाव्ता 
पाण्ाृतय िव�ाव्ृा:— 

ज्ा �स्नधामयांृ  ६ पेाा अिध् ्बस अणस आहेृ, ृे पाण्ांृ  ि्िचृच िव�ाव् असृाृ. परंृु 
त्ाचंत पाण्ांृ तय िव�ाव्ृा त्ानं्ाृतय ्ाब��कझय समसहान्ा जयस्ेहत गुणधम�मुळे ृद्ुरप 
हा्�ो्ाबस्ापेाा अिध् असृे. �स्नधामयानं्ा साखळतचत याबंत जसजेत वाूृ जाृे, त्ा्ुसार 
�स्नधामयाचंत पाण्ाृतय िव�ाव्ृा ्मत ्मत होृ जाृे. त्ाच�माणे �स्नधामयांृ तय पाण्ाचत 
िव�ाव्ृा हत देखतय साखळतन्ा वाूत्ा याबंत्ुसार ्मत होृ जाृे. 

 
्ाबस्त �वाृतय �स्नधसमसहाचंत िव�ाव्ृा:— 

ृेये आिण चरबतचत िव�ाव्ृा, ृपमा् ्मत ्ेल्ास ्मत होृे. परंृु पुष्ळेत ृेये आिण 
�स्नधामये ्ाचंत िव�ाव्ृा िभ� िभ� असल्ामुळे, ज्ा ृपमा्ास सां् ा होईय ृेहत िभ� िभ� असस 
े्ृाृ. �स्नधपदा्�चा ए्मे्ावंर आंृरिव�ाव्त  ् पिरणाम हाहत ्तटपणे अयगत ्रणाृतय ए् 
गंुृागंुृतचत बाब असृे. 

 
सम आिण असम ्बस अणसंन्ा �स्नधामयानं्ा िव�ाव्ृेृ फर् िदसस् ्ेृो. �स्नधामयाचंत 

िव�ाव्ृा कयोरोफॉमसमध्े सव�ृ अिध् असृे. ेतृ ृपमा्ास, संपककृ आिण असंपककृ �स्नधामयानं्ा 
िव�ाव्ृेस, त्ानं्ा सफिट्त्ारणामुळे फार महतव आहे. जसजेत साखळतचत याबंत वाूृे त्ा्ुसार 
ृेये आिण ृतसम पदा्�चत ्ाबस्त �वाृतय िव�ाव्ृा ्मत होृे आिण ज्ा �माणाृ ि�बंधाचत संख्ा 
वाूृे त्ा�माणाृ अिध् होृे. त्ामुळे संपककृ अमये आिण ओयेइ्, िय्ोयेइ् आिण इृर बहु–
असंपककृ अमयानं्ा िव�ाव्ृेमध्े पुष्ळच फर् असृो व त्ामुळे भागेः सफिट्त्रणामुळे त्ाचें 
अयगत्रण ेक् होृे. 



 
अनु�मिणका 

 

 
संपककृ �स्नधामयाचंत ि्रि्राळ्ा �वाृतय िव�ाव्ृा 

 
(२०° से. ृपमा्ास) �ॅम �िृ १०० �ॅम �व 

�स्नधामय 
्बस अणस 

पाणत बेझत् िम्ाइय 
अल्ोहोय 

इ्ाइय 
अल्ोहोय 

अिसटो् कयोरोफॉमस िम्ाइय 
सा््ाइड 

१० ·०१५ ३९८ ५१० — ४०७·० ३२६ ६६ 
१२ ·००५५ ९३·६ १२० १०५ ६०·५ ८३ ७·६ 
१४ ·००२० २९·२ १७·३ २३·९ १५·९ ३२·५ १·८ 
१५ ·००१२ ३६·२ १६·४ — १३·८ ३८·१ १·१ 
१६ ·०००७ ७·३ ३·७ ७·२ ५·४ १५·१ ०·४ 
१७ ·०००४ ९·२ २·५ ६·६ ४·३ १७·८ ०·२ 
१८ ·०००३ २·५ ०·१ २·३ १·५ ६·० ∠०·१ 

 
व�तभवनाकं (अपव सृ्ां् ) 

�स्नधपदा स् व �स्नधामये ्ाचें व�तभव्ां्  हे महतवाचे िविेल याण आहे. व�तभव्ां् ाचे 
अचस् माप् सहज व जयद होृे. आिण त्ान्ा माप्ा्िरृा ंफार ्ोडा पदा स् यागृो. िवेषे महणजे 
व�तभव्ां् ाचा �स्नधपदा्�न्ा संरच्ेेत संबंध यागृो. �स्नधपदा्�चत ओळख व िवेु�ृा 
पाहण्ासाठत, त्ाच�माणे उत�ेर्त् हा्�ोज्त्रण व समघट्त्रण �ा �ि�्ाचंत �गिृ 
पाहण्ासाठत व�तभव्ां्  फार उप्ोगत पडृो. ऊधवसपािृृ ईसटरानं्ा ि�अंगत िम�णाचें िव�ेषण 
्रृां् ा साबणत् मसल्ाऐवजत व�तभव्ां् ाचा उप्ोग अिध् ्रृाृ. 

 
१) �स्नधपदा स् व �स्नधामये ्ानं्ा ्बसअणसंन्ा साखळतचत याबंत जेत वाूृे त्ा्ुसार 

व�तभव्ां् हत वाूृ जाृो. परंृु साखळतृतय ि््टन्ा �स्नधपदा्�चे रेणवत् वज् जसे वाूृ जाृे 
ृसे व�तभव्ां् ाृतय अंृ र ्मत होृे. 
 

२) असंपककृृा आिण साखळतन्ा याबंत्ुसार, व�तभव्ां्  वाूृ जाृो. ए्ांृ िरृ 
�स्नधामयाचा व�तभव्ां्  अ्े्ांृ िरृ समाव्वीन्ा व�तभव्ां् ापेाा मोठा असृो. 

 
३) ए्च �स्नधामय असयेल्ा ्ा्एसाइय �नयसरॉयाचंा व�तभव्ां्  हा त्ा �स्नधामयान्ा 

व�तभव्ां् ापेाा पुष्ळच अिध् असृो. 
 
४) िमि�ृ �नयसराइडाचंा व�तभव्ां्  हा त्ाच �स्नधामयानं्ा साध्ा �नयसराइडानं्ा 

िम�णा�माणे जवळ जवळ सारखाच असृो. 
 
५) साध्ा ्ा्एसाइय �नयसरॉयापेाा, मॉ्ोएसाइय �नयसरॉयाचंा व�तभव्ां्  बराच अिध् 

असृो. 
 



 
अनु�मिणका 

 

�स्नधामयांृ तय ए्ांृ िरृ ि�बंधान्ा उप�स्ृतमुळे, व�तभव्ां् ाृ ए्दम वाू झायेयत 
िदसृे. एरंडेय ृेय वा िरिस्ोयेइ  ् अमयांृ तय ‘हा्�ॉ�कसय’ समसहाचाहत असाच पिरणाम होृो परंृु 
जरा ्मत �माणाृ. 

 
सारांे , �स्नधपदा्�न्ा सरासरत असंपककृृेन्ा मा्ाबरोबर व�तभव्ां् ाचा रैिख् संबंध 

असृो. 
 
व�तभव्ां्  व आ्ोिड् मसल्, अमयमसल् आिण साबणत् मसल् ्ाचंा संबंध खायतय�माणे 

देसिवृाृ:– 
 

 ४० 
n =१·४६४३–·००००६६ सा.– 
डत 

०·००९६ (अमयमसल्) 

सा. मसल्+०·०००११७१ आ्ोिड् मसल् 

 
व�तभव्ां् ाचे माप्, सोिड्मन्ा डत रेषेेत संबंिधृ असयेल्ा ५८९० अँ. ृरंग याबंत असयेल्ा 

�्ाेाृ ्रृाृ. 
 
ज्ा ृेयिब्ांृ  साधारण ्बस अणस १२ ृे २० चत �स्नधामये असृाृ, त्ाृ व�तभव्ां्  आिण 

आ्ोिड् मसल्ाचा संबंध खायतय�माणे असृो— 
 

आ्ोिड् मसल् = ८५५५·५५९  –१२४२५·९२८ 
 

्ाहत �स्नधामयाचे व�तभव्ां् . 
 

अमय  अमय  

्ॅ�ाइ् १·३९७२   
्ॅि�िय् १·४०८९ ओयेइ् १·४४८७ 
्ॅि�् १·४१६९ इयेइिड् १·४४६८ 
यॉिर् १·४२३० िय्ोयेइ  ् १·४५८३ 
िमिर�सट् १·४२७३ िय्ोयेि्  ् १·४६७८ 
पािमिट् १·४३०९ अलफा-इियओ सटतीिर् १·५११२ 
सटतीिर् १·४३३७ बतटा-इियओ सटतीिर् १·५००२ 

(७५ से.) 
क
औ�षणक संवाहकता 

ृौयोि्  ् रषीा �स्नधपदा स् हे उषणृेचे हयक्ा �ृतचे संवाह् आहेृ. हवने्ा साि�ध्ांृ , 
�स्नधपदा्�्ा उषणृा िदयत असृा,ं धसम िबदस, �जवय् िबदस व जवय् िबदस हे त्ानं्ा औ�षण् �स्रृेचे 
‘माप्’ आहेृ. हवने्ा झोृापासस  ् संरिाृ व िविे� �दतप् असयेल्ा �्ोग ेाळेृतय उप्रणांृ , 



 
अनु�मिणका 

 

�स्नधपदा्�या उषणृा िदयत असृा, ज्ा ृपमा्ास धसर �्म िदसृो त्ा ृपमा्ास धसम िबदस महणृाृ. 
ज्ा ृपमा्ास ए्ा�ा पदा्�पासस् सृृ धसर ि्घृ असृो, ृे ृपमा् धसमिबदसपेाा अिध् असृे. 

 
�जवलन िबदद:- ज्ा ृपमा्ास �स्नधपदा्�ृतय बाषप्ेतय पदा स् अेा वगेा्े बाहेर पडृाृ 

्त ृे पेटस  े्ृाृ परंृु जवय्ास मां ृे मदृ ्र े्ृ ्ाहत, �ा ृपमा्ास �जवय् िबदस महणृाृ. 
 
जवलन िबदद:- ज्ा ृपमा्ास बाषप्ेतय पदा स् हे जवय्ाचत ि�्ा सृृ चायस ठेवृाृ, त्ा 

ृपमा्ास जवय् िबदस महणृाृ. ्ा्अेसाइय �नयसरॉयापेाा �स्नधपदा स् हे अिध् बाषप्ेतय 
असृाृ. आिण महणस् ्ेहमतन्ा ृेयाचें धसम, जवय् व �जवय् िबदस हे �ा्ः ृेयांृ तय मुकृ �स्ृतृ 
असयेल्ा �स्नधामयानं्ा उप�स्ृतवर अवयंबस् असृाृ. 

 
ृेयांृ  ०·०१ �िृेृ मुकृ �स्नधामये असृां् ा, मक्ाचे ृेय सर्तचे ृेय वा ेगे दाण्ाचे ृेय 

्ाचंा धसम िबदस ४५०° फॅ. असृो ृोच मुकृ �स्नधामयाचें �माण १०० �िृेृ झाल्ास २००° फॅ. होृो. 
�जवय् िबदसृहत वरतय मुकृ �स्नधामयानं्ा अवस्ेृ, ६२५° पासस् ३८०° इृ्ा फर् पडृो ृर जवय् 
िबदस ६८५° पासस् ४३०° फॅ. प �्ृ घसरृो. 

 
ृेयांृ तय असंपककृृेचा, त्ान्ा धसम �जवय् वा जवय् िबदसवर फारसा पिरणाम होृ ्ाहत. ्मत 

रेणवत् वज्ाचंत ज्ांृ  �स्नधामये आहेृ अेा खोबरेय ृेय आिण इृर ृेयाचें धसम, �जवय् व जवय् 
िबदस हे मुकृ �स्नधामयाचें �माण सारखेच असयेल्ा ्ेहमतन्ा ृेयापेंाा ्मत असृाृ. 

 
िव�ुत  गुणगमर 
�ितरोग:- ेुष् ृेये, मेदे आिण �स्नधामये हत ाु� िव�ुतवाह्  आहेृ. अेोिधृ सटतीिर् अमयाचा 
िविेल �िृरोध १००° से. ृपमा्ास ०·६×१०¹¹ ओहम असस् ृोच १९६° से. या २२·३×१०¹¹ ओहम 
असृो. ृर ओयेइ् अमयाचा १००° से. या २×१०¹¹ असस् २००° से.या ८३×१०¹¹ ओहम िविेल �िृरोध 
असृो. 

 
िव�ुत–अपा्सृा �स्रां् :– पुष्ळेा ृेयाचंा िव�ुत-अपा्सृा–�स्रां्  ३·० ृे ३·२ इृ्ा 

असृो. त्ामुळे ृो ्ाहंत िविे� गुणधमस होृ ्ाहत. एरंडतन्ा व ऑइिटिस्ान्ा ृेयांृ  अ्ु�मे 
िरिस्ोये् व िय्ॅि्् हत ऑ�कसज्त क्  ृ�स्नधामये असृाृ. त्ामुळे त्ाचें िव�ुत–अपा्सृा �स्रां्  
उ� असृाृ. एरंडतन्ा ृेयाचा िव. अ. �स्रां्  ३·९६ व ऑइिटिस्ा ृेयाचा ४·०४ असृो. 

 
ृेयानं्ा ऑ�कसडत्रणांृ  �ुवत् समसहाचंा समावेे  झाल्ामुळे िव�ुत-अपा्सृा �स्रां्  

उंचावृो. ेतृ ृपमा्ास, जवसान्ा ृेयांृ  हवा फंु्ण्ामुळे, ृेयाचा िव�ुत अपा्सृा �स्रां्  ५२० 
प �्ृ वाूृो. परंृु ऑ�कसडत्रणाचत ि�्ा ् होृा, औ�षण् बहुवािर्त् ि�्ेृ, िव�ुत-अपा्सृा 
�स्रां् ांृ  फारसा फर् पडृ ्ाहत. 

 
मसळ अेसाइय �नयसरॉयाहस  ् मुकृ �स्नधामयाचें िव�ुत-अपा्सृा �स्रां्  फारसे िभ� ्सृाृ. 

�स्नधामयांृ तय ि�बंध िजृ्े वाूृतय त्ा्ुसार त्ाचा िव�ुत-अपा्सृा �स्रां्  वाूृो. आिण ृपमा् 



 
अनु�मिणका 

 

जसे वाूृे ृसे िव�ुृ-अपा्सृा �स्रां्  ्मत होृो. ओयेइ्, िय्ोयेइ् व िय्ोयेि्  ्�स्नधामयाचें 
िव�ुत-अपा्सृा �स्रां्  अ्ु�मे २·३४८, २·७८१ व २·८६० (१०⁶ cps) आहेृ. 

 
ृेयांृ  पाणत अेा पा्सत् पदा्�ृ महणजेच योण्ांृ , िव�ुत अपा्सृा �स्रां्  हा पा्सान्ा 

संरच्ेवर्, ृसाच आ�सृेन्ा �माणावर् मोजृाृ. सं्ंंाृ योण्ाचत ि्�मृत ्रृा्ा, हा िविेल 
गुणधमस फारच उप्ोगत पडृो. 

 
�व�सारमापन: 
िविेल अवस्ामध्े �स्रत क् ृ ्ेयेल्ा घ्-�स्नधपदा्�चे िवृळण्ा्े जे समृापत �सरण होृे 

त्ास त्ा �स्नधपदा्�चे �व�सारण असे महणृाृ. �स्रत क् ृ सम-घ् �स्नधपदा्�चे घ्फळ आिण 
पसणसपणे िवृळण्ाचे ्ंृरचे घ्फळ ्ांृ तय फर्–ृे देसिवृे. �व�सारण हे �व�सारण माप् 
ृंंजा्ा्े मोजृाृ. �स्नधपदा्�न्ा �व�सरणामुळे आपणास त्ा सम-घ् �स्नध-पदा्�ृ �व व घ् 
अवस्ा ्ेा �माणाृ आहे हे समजृे. 
 

 
 

�व�सारमापक 
 

२५ �ॅम वज्ान्ा �स्नध पदा्�ृ ि्ृत घ्फळ िमयतमतटर ए्् आहेृ ्ावर् मोजृाृ. 
पसणसपणे �व असयेल्ा ृेयाचे सेन् ृर अत्ंृ ्िठण वा पसणसपणे घ् असयेल्ा �स्नधपदा्�चे 
�व�सारण अं्  २००० ृे २५०० प �्ृ असृाृ. 
  



 
अनु�मिणका 

 

 
�सननगसमदहाचे अलगतकरणाकिरता ंउप्ोगत पडणाऱ्ा 

वणरलेखन पपित 
 

प�िृ उदाहरण अयगत्रणाचा �्ार 
िवभाज् वणसयेख् वा्ु-�व वा �व–�व समघट्त् वा सजाृत् �ेणत 

�स्नधसमसह 
 सृंभ,  
पक�ेोष् वणसयेख् ृ्ु–सृर 

(िसियिस् अमय) 
फयोिरिसय 
अल्ुिम्ा 

्ा्स्ारत फय् समसहाचत 
संख्ा व गुणधमस 

आ््-देवाणघेवाण वणसयेख् सेल्ुयोज सृंभ अमयृेचत ृुय्ा 
जिटय वणसयेख् िसलवर ्ा््ेट वा िसियिस् 

अमयासह बोिर् अमय 
्ा्स्ारत समसहाचत संरच्ा वा 
+ वगेवगेळत संख्ा 

 
िवभाज् वणसयेख्ाृ, �स्धसमसहाचें दो् �व ्यांृ तय वा ए् �व व दुसऱ्ा वा्ु ्येृतय 

िवभाज् गुण्ां् ा्ुसार, अयगत्रण होृे. �िृ�वाह-वाटणत आिण �व-�व उयट-्या-वणसयेख्ाृ, 
वरतय ृतवाचा अवयंब ्ेया असस्, �स्नघसमसहान्ा अयगत्रणां् िरृा �ाचंा वापर �्मृः ्ेया 
गेया. परंृु ्ंृर वा्ु-�व वणस येख्ामुळे �स्नधसमसहानं्ा िव�ेषणांृ  �ािंृच घडवस्  आिणयत. 

 
्ाहत िठ्ाणत उ�-दाब-�व वणसयेख्ांृ हत �िृ-्या-िवभाज्ान्ा ृतवाचा उप्ोग 

अयगत्रणां् िरृा ्रृाृ. त्ाया अत्ंृ आधुि्् ृंंजा्ाचा उप्ोग ्र् ृ्ार ्ेयेल्ा 
साध्ाचंा ृसेच अयगत्रणांृ  सुधारणा होण्ा्िरृा, �व �ावस्ा ृ्ार ्रण्ान्ा प�ृतृ सुधारणा 
्रृाृ. त्ाच�माणे सव्ंचियृ अिभजाृ् वापर्, अयगत ्रणाचत वा िव�ेषणाचत मािहृत 
्ागदावरच ्ोद ्ेयत जाृे. 

 
्ोन् िव�ाव्ाृ वा िव�ाव्ान्ा िम�णांृ  �स्नधसमसह िवरघळिवल्ा्ंृर, जर हा 

�स्नधसमसहाचा �ाव एखा�ा घ् आधारसृंभावर ओृया ृर �स्नधसमसहांृ तय घट् ि्रि्राळ्ा 
�माणांृ  आधार सृंभावर ेोषये जाृाृ व त्ानं्ा �ा ेोषणाृतय फर्ाचा उप्ोग पक�ेोष् 
वणसयेख्ाृ ्रृाृ. 

 
आधारसृंभावर �स्नधसमसहांृ तय घट् हे ि्रि्राळ्ा ृऱहे्े उदा: हा्�ोज् बंध, वहँडेर वॉय 

बय आिण आ्ि्् बंधा्त पक�ेोिषृ असृाृ. �ुवत् ्ा्स्ारत समसह हे हा्�ो्ाबस् समसहापेंाा अिध् 
जोरा्े धरयेये असृाृ. आिण �ुवत् समसहाचंत संख्ा व गुणधमस ्ा्ुसारच अयगत्रण होृे. परंृु 
हा्�ो्ाबस् केखंयाचंत याबंत व संख्ा ्ाचंाहत अयगत्रणावर पिरणाम होृो. समभाव �स्नधसमसहा 
पासस् अमयत् �स्नधसमसहान्ा, अयगत्रणा्िरृा ृसेच ्ैस�ग् िम�णापासस् �त्े् जिटय 
�स्नधसमसह अयग ्रण्ा्िरृा िवेषेृः-डा् इ्ाइय अिम्ो इ्ाइय–सेल्ुयोज वरतय आ््-
अदया बदय-वणसयेख्, हत फारच उप्ुकृ प�ृ आहे. अयगत्रणान्ा प�ृतृतय ृतव हे अंे ृः 



 
अनु�मिणका 

 

�ुवत् �स्नधसमसहानं्ा आ््त् भागाचें आ््त्-बदय-वणसयेख् आिण अंे ृः जिटय, �स्नधसमसहानं्ा 
अृतव �ुवत् अ्ा््त् भागाचें महणजे इ्ॉिसटॉय व े स् रासमसहाचें हा्�ॉकसतय समसह–पक�ेोषण असे 
असृे. आृा �ांृ तय बंध ्ोणत्ा सवरपाृ ि्गिडृ असृाृ ्ाचे आ्य् मां अ�ाप झायेये ्ाहत. 

 
जिटय-सं् ुनमत वणसयेख् हत वरतय दो् वणसयेख्ापेाा ्ाहत ि्राळत आहे असे मा्ण्ाचे ्ारण 

्ाहत. ृत बहुधा इृर प�िृ बरोबरच वापराृ आणृाृ. परंृु �ा प�ृतचा उप्ोग ्र्, �ापृ होणारे 
अयगत्रण इृ्े वगेळे असृे ्त त्ामुळे �ा प�ृतया आगळेपण आयेये आहे. �ा प�ृतचा मुख् 
उप्ोग, असंपककृ �स्नधसमसहान्ा त्ांृ तय ि�बंधाचत संख्ा व संरच्ा ्ा ्ुसार अयगत ्रणां् डे होृो 
व ्ा्िरृा पक�ेोष्ां् त संिसकृ ्ेयेल्ा िसलवर ्ा््ेट ृ्ुसृर वणसयेख्ाचा वापर ्रृाृ. आिण 
हा्�ॉ�कसयेटेड �स्नधसमसहान्ा त्ांृ तय हा्�ॉ�कसय समसहाचंत संख्ा, �स्ृत आिण संरच्ा ्ा्ुसार 
अयगत्रणा्िरृा पक�ेोष्ां् त संिसकृ बोरेट वणसयेख्ाचा वापर ्रृाृ. 

 
दो् अिमय्त् ्यामध्े िवभाज् ्र् रासा्ि्् पदा्�चे अयगत्रण ्रृा ं ्ेृे. ए् 

्या अचय असृे आिण दुसरत चय असृे. पिहयत घ् वा �व व वा्ु असृे. ज्ा पदा्�चे अयगत ्रण 
्राव्ाचे ृे चय आिण अचय ्यांृ  िवभािजृ होृाृ. ि्रि्राळे पदा स् िभ� िभ� �माणाृ िवभागये 
जाृाृ आिण त्ामुळे त्ाचें ए्मे्ापंासस् अयगत्रण होृे. १९४१ मध्े मा�ट् आिण िसज ्ां् त 
िवभाज् वणस येख्ाचा िस�ांृ  माडंया. १९४४ मध्े ्ॉनसडे्, गॉडस् आिण मा�ट् ्ां् त ्ागद वणस 
येख्ाचत मािहृत िदयत. ्ागद वणस येख्ाृ, दो् सं्ुगाचे अयगत्रण होृे. ए्ा�ा ्ागदावर 
पदा्�चा यहा्सा ्ेब िटप्या व ्ंृर त्ावर् �व जाऊ् िदया ृर अयगत्रण होृे. 

 
वा्ु-�व वणस येख्ाचा पण �ावळेेस िव्ास झाया. ्ामध्े बाषप्ेतय वा वा्ुम् पदा्�चे 

अयगत्रण ए्ा अरंद ृोडान्ा (आंृर-व्ासान्ा) पक� ेोष्ान्ा सृंभावर होृे. ृ्ुसृरमध्े ए्ा 
पाृळ, ्ाचेंन्ा प�तवर पसरयेल्ा ेोष्ान्ा पाृळ प�तृतय पाृळ ्रामधस् (ʼ२५ िमयतम्स) आिण 
्ंृर, त्ावर �व वर् जाऊ् देृाृ. उ� ्ा्स्ारत �व वणस् येख्ांृ , पदा्�चे अयगत्रण होृे. 
१९७० मध्े, पदा स् आिण ि्ााियृ �व, दाबाखायत, ए्ा अरंद आंृर व्ासान्ा पक�ेोष्ान्ा 
सृंभा सृ्, िवभाज्ान्ा उ�्ा्स्ारत �व वणस येख्ाचा िव्ास झाया. 

 
वणसयेख्ाचे �ा्ः ृत् �्ार आहेृ:– पक�ेोषण, िवभाज् आिण जेय पा्सगम्ृा. 
 
आ्् िवि्म्, ्ागद, ृ्ुसृर, वा्ु-�व, उ� ्ा्समा्-�व, आस�कृ आिण जेय-गाय् हत 

सवस ३ मसयभसृ  �्ारापंै्त ए् वा अिध् �्ारचत िविेल रपांृ रे आहेृ. 
 
वणसयेख्ाचत �ि�्ा ्रण्ान्ा अगोदर �्म �स्नध–समसहाचे ि्ःसारण ्रण्ा्िरृा, 

कयोरोफॉमस आिण मे्ॅ् ॉय (२:१ घ्फळा्े) ्ाचें िम�ण वापरृाृ. पेेीचे �्म ए् जाृत् िम�ण 
्ेल्ावर, वरतय �ाव्ा्े ि्ःसारण ्रृाृ आिण �ाव ि्राळा ्ेल्ावर, त्ांृ  िृृ्ेच पाणत टा्ृाृ. 
्ामुळे कयोरोफॉमसचा ्र अयग िदसृो. कयोरोफॉमसन्ा ्रांृ  �स्नधसमसहे आयेयत असृाृ. हा ्र 
ि्राळा ्रृाृ व पुनहा पाण्ा्े धुृल्ा्ंृर, ि्जसय सोिड्म सलफेटवर वा मनॅ्ेिेअम परकयोरेट वर 
ेुष् ्रृाृ. गाळल्ा्ंृर, �ा �ावाचे ि्व�ृ �स्ृतृ बाषपतभव् ्ेल्ावर, अेु� �स्नधसमसह �ापृ 
होृो. �ा �ावाचे ऑ�कसडत्रण होऊ ््े महणस्, ि्�ष�् वा्स त्ावर ठेवृाृ. 



 
अनु�मिणका 

 

 
व्सपिृज पेेीचे ि्ःसारण ्रृां् ा, त्ांृ तय या्पेज हे िवृंच् ि�्ाेतय होृे आिण 

�स्नधसमसहाचे िवघट् ्र् मुकृ �स्नधामये ि्म�ण होृाृ. हे टाळण्ा्िरृा, पेेीचे �्म आ्सो 
�ोपे्ॉय �ा �वा्े ि्ःसारण ्रृाृ. आ्सो �ोपे्ाय मुळे या्पेज ि्�ष�् होृे. 

 
�ा अेु� �स्नध समसहाृतय फॉसफोियिपडे आिण समभाव �स्नधसमसह वगेळत ्रण्ा्िरृा 

�स्नधसमसहाचे ेुष् आिण ्ंड अिसटो््े ि्ःसारण ्रृाृ. समभाव-�स्नधसमसह अिसटो्मध्े 
िवरघळृो आिण फॉसफोियिपडे अिव�ाव् राहृाृ. 

 
जेवहा िम� �स्नधामये हवत असृाृ, ृेवहा �स्नध समसहान्ा अ्�चे सौम् मे्ॅ् ॉिय् पोटॅिेअम 

हा्�ॉकसाइड्े जयिवन्ेद् ्रृाृ. जयिवन्ेद् ्ेल्ावर जो अल्यत �ाव असृो, त्ाचे हयक्ा 
पे्ोियअम इ्र ्े ि्ःसारण ्ेल्ास, असाबणत् भाग िमळृो. ्ंृर मग सवस �ावाचे अमयत््रण 
्ेल्ास �स्नधामये मुकृ होृाृ व ृत मग इ्र्े ि्ःसारण ्र्, वगेळत िमळृाृ. 

 
वणसयेख्ाचा फार मोठा फा्दा असा ्त, त्ा्िरृा ं फार अलप �माणांृ  पदा स् चाचंणत्रृा 

यागृो, अणसंन्ा रच्ेृ फार ्ोडा जरत फर् असेय ृरत वणस येख्ामुळे त्ां् ा वगेळे ्रृा ्ेृे. 
 
वणसयेख्ाृ दो् अिमय्त् ्या असृाृ. ए् ्या �स्र असृे. ृत ि्�ष�् आिण अत्ंृ 

सस�म ि्�े असयेल्ा आधारावर धरयेयत असृे ि्वा ृत सवृः सस�मि्�त् वा िविवकृ अिृेोिषृ घ् 
असृे. दुसरत ्या हत सृृ �स्र ्ये सृ् िझरपृ असृे. वापरांृ  असयेल्ा ्यानं्ा जो�ा 
खायतय�माणे असृाृ.:— 

 
१) �व–घ् ४) �व–भार ्सयेये जेय 
२) �व–�व ५) वा्ु–घ् 
३) �व–भािरृ जेय ६) वा्ु–�व 

 
�व प�ृतचा उप्ोग सवस पदा्�्रृा होृो मग त्ाचें रेणवत् वज् ्ाहंतहत असो. परंृु वा्ु-

�व आिण वा्ु–घ् वणसयेखाचा उप्ोग फकृ ज्ा पदा्�चे रेणवत् वज् ७०० ृे ९०० न्ा आसपास 
आहे, त्ानं्ा्िरृा होृो. 

 
आपण जर ए्ादा पदा स् घेृया आिण वर िदयेया ्ोणत्ाहत ्येन्ा जोडत बरोबर त्ाचे िम�ण 

्ेये ृर पदा्�चे त्ा दो् ्यांृ  िवभाज् होृे. आिण संृुय्ाृतय, पदा्�न्ा दो् ्याृतय संहिृचे 
गुणो�र ्ासं िवभाज् गुण्ां्  महणृाृ. 

 
िवभाज् गुण्ां्  हा भौिृ्त �स्रां्  असस्, दो् ्यांृ तय िव�ुृ आिण �ाव् ्ानं्ा अन्ोन् 

ि�्ानं्ा � क् िृ आिण मह�ा ्ावंर ृो अवयंबस् असृो. आपण अ आिण ब �ा दो् पदा्�चा िवचार 
्र. आिण समजस ्ा ि् संृुय्ान्ा सम्त, पदा स् अचे दो् ्याृ िवभाज् होृे. ९० �िृेृ �स्र 
्येृ आिण १० �िृेृ अ�स्र ि्वा ‘चय’ ्येृ. पदा स् बचे िवभाज् १० �िृेृ �स्र ्येृ आिण 
९० �िृेृ अ�स्र ्येृ होृे. मग अ आिण ब ्ाचें िम�ण चय ्येन्ा अगदत ्ो�ा घ्फळाृ 



 
अनु�मिणका 

 

िवरघळिवये आिण �स्र ्येृ टा्ये, आिण त्ावर चय ्या टा्यत महणजे ृत धुऊ् ि्घृे आिण अ 
व ब ्ाचें चय आिण अचय ्येृ िवभाज् होृे. ब हे चय ्येन्ा ९/१० वगेान्ा टप्ा्े जाई् आिण अ 
फकृ १/१० वगेा्े. साहिज्च दोनहत पदा स् ए्मे्ापंासस  ् दसर होृतय आिण अगोदरन्ा चौ्ो्त 
टप्ाचंत रपरेखा अिभसरणामुळे बदयेय. दोनहत पदा स् आपण रंगतृ फवाऱ्ां् त पाहस े्ृो ि्वा त्ाचे 
ि्भ�ळ घट् असे ााय् ्रृा ्ेृे. 

 
सवस �्ारन्ा वणस येखाृ, ए्ा ि्वा दुसऱ्ा ्यांृ  िम� पदा स् टा्ृाृ. त्ामुळे िविे� 

रासा्ि्् गटानं्ा िम�णामुळे, त्ा ्येस अ्ु स् य असा, िवभाज् गुण्ांृ  फर् होृो. उदा. बोरेट 
आ््े हत िसस हा्�ॉ�कसयाबंरोबर, िसलवर आ््े हत ि�बंधाबरोबर िम�णा्िरृा वापरल्ामुळे. 

 
सामान्ृः, सपाट प�त वणस येखा पासस् सं्ुगाचें ााय् ्रतृ ्ाहत. त्ान्ा ऐवजत �व ्येचत 

वाटचाय जेवहा प�तन्ा ेवेटन्ा टो्ाया पुरोभाग पोचृो ृेवहा ं ्ाबंिवृाृ. �ाव् ्ाूण्ा्िरृा 
प�तया ेुष् ्रृाृ. आिण फवारे मार् िठपक्ाचें स्ा् ्तट ओळखाव्ास ्ेृे. फवारे ्ाे्ार् 
प�ृतचेहत असस े्ृाृ. उदा. सलफ्ुिर् अमय व ्ंृर उषणृा देणे ्ामुळे ्ाळे िठप्े िदसृाृ ्ारण 
सेि�् पदा्�चे ्ाबसि््रण होृे. फवारे अिव्ाे्ारतहत असस े्ृाृ. उदा. डा्कयोरो वा डा्�ोमो 
फल्ुओरेसत्. ज्ा िठ्ाणत िठप्ा असृो ृे्े ि्राळ्ा �्ारचे अ्ुसफुरण िदसृे. अिव्ाे्ारत 
फवाऱ्ांृ तय पदा स्, प�्ापासस्, ज्ा िठ्ाणत फवाऱ्ामुळे िठप्ा िदसृो ृे्तय अिधेोष् खरडस् 
्ाूल्ा्ंृर, ्ोन् त्ा �ावा्े ि्ःसारण ्ेल्ावर सं्ुगे परृ िमळृाृ. �मािणृ �स्ृतृ, ्ोणृाहत 
पदा स्, मा्् पदा्�ेत ृुय्ा ्ेल्ास, ए्ा ठरािव् गुणो�रांृ  वाटचाय ्रतय. ्ायाच सापेा RF 
महणृाृ �ा सापेा RF मुळे अजाृ पदा्�चत रच्ा ि्ि�ृ होृे. परंृु �ाचा ‘्ेवय देस् ’ महणस् 
उप्ोग ्रणे ्ोन् ्ाहत. 

 
ज्ा िठ्ाणत िठप्े ि्रणोतसगग आहेृ, ृे्े त्ाचें अिभजा्, प�त, ए्ा बारत् फटत्त 

आन्ािदयेल्ा ि्�िवरिहृ समा्ुपाृत गिणंांृ  घाृल्ा्े होृे. प�तवरतय ्ोन् ाेंफळाचे अिधाेप 
्ा सू्, त्ाचे ि्ःसारण ्ेल्ास, ेु� घट् िमळृाृ. 

 
्ाचेचत ि्वा ्ागदाचत प�त—हत �स्र ्येचा आधार असस् ृो आधार सपाट पक�भागाचा 

असृो. िम�णाचा ्ेब प�तवर टा्ृाृ आिण पक�भागावर वाळिवृाृ आिण �ा प�तचा ृळाचा भाग 
ज्ावळेेस ए्ा बंद पांांृ  चय ्येृ बुडिवृाृ, ृेवहा ्ेषा्षसणामुळे �व स�न्� पदा्� सृ्–्ागद 
अ्वा ्ाचेंन्ा ि्वा धाृुन्ा पक�भागावर असयेल्ा घ् स�न्� पदा्� सृ् वर जाृो. दोनहत ्या वा 
भाग �ा अत्ंृ पाृळ पटयासारख्ा असल्ामुळे िव�ुृां् ा ए्ा ्ये सृ् दुसऱ्ा ्येृ जाृा्ा फारच 
्ोडे अंृर जाव्ाचे असृे. �ामुळे फारच ्ो�ा वळेांृ  चागंल्ा ृऱहे्े अयगत्रण होृे. 

 
�ित�वाह िवभाजन 

 
�िृ-�वाह िवभाज् प�ृतमध्े, ए्मे्ांृ  ् िमसळणाऱ्ा दो् �वाृ पु्ः पु्ः िवभाज् ्र्, 

िम�णाचे िवभाज् ्रृाृ. िम�णान्ा घट्ानं्ा िवभाज् गुण्ां् ाृतय फर्ामुळे अयगत्रण होृे. 
आिण जर गुण्ां्  मािहृ असये ृर ि्ृत अयगत्रण होईय ्ाचा पण अंदाज ्रृा ्ेृो. �स्नध 
समसहानं्ा बाबृतृहत हे हे ृतव यावण्ांृ  आये आहे. �ांृ  ए् सुिवधा अेत आहे ्त, हे ृतव ि्�ष�् 



 
अनु�मिणका 

 

वाृावरणाृ वापरृा ्ेृे. आिण हत संख्ातम् प�ृत आहे. �स्नधामये, �स्नधामयाचंत िम्ाईय ईसटरे, 
�नयसराइडे, फॉसफोियिपडे आिण त्ानं्ा पासस् ि्घायेये अ्ुजाृ आिण जिटय िम�णे, �स्नधसमसह 
आिण अेु� अ�स्नध पदा्�चत जिटय िम�णे �ानं्ा ्िरृा हत प�ृत वापरृाृ. 

 
ए्ा पक्ः्ार्ामध्े दो् अिमय्त् �ावाृ िव�ुृाचे संृुय् झाल्ावर, दोनहत �ाव्े ि्राळत 

होृाृ. मग �ापै्त ए् �ाव् घेवस्  त्ाया वगेळ्ा पक्ः्ार्ामध्े घायस् दुसऱ्ा �ाव्ाचा ृाजा 
पुरवठा ्राव्ाचा आिण पुनहा हत प�ृत पुष्ळ वळेा ्राव्ाचत. आृा सव्ंचियृ उप्रण पण 
उपयबध आहे. �ा उप्रणांृ  हयिवणे, �स्रावणे आिण पुनहा ं �स्त्ंृर ्रणे �ा �ि�्ा ेे् �ां् त 
्रृा ्ेृाृ. पिहल्ा ्ळतृ �्म टा्येये �ाव �ा �ि�्ा संपवस्  ज्ावळेेस ेवेटन्ा ्ळतप �्ृ 
पोहोचेय त्ा �स्त्ंृराृ, पिहल्ा ्ळतृ दरवळेेया ्वत् �ाव टा्ल्ावर, �त्े् वळेेस ्ळतृतय 
�ाव्ाचे पक्ः्रण ्रृाृ आिण ए् िवृरण व�रेषा त्ांृ तय पदा्�्ुसार ृ्ार ्रृाृ. 

 
�सननगाधले:– संपककृ �स्नधामये ्बस अणस १२ ृे १८ हत ४०० स्ा्ांृ राृ अयग ्रृाृ. �ा 

्िरृा ३०० िमयत�ॅम �त्े् �स्नधामय वापराव ेआिण ए् हे�े्, नयेिेअय असेिट् अमय, फॉमसमाईड 
आिण िम्ॅ् ॉय ्ाचें ३:१:१:१ ्ा �माणाृतय िम�ण अयगत्रणा्रृा वापराव.े 

 
असंपककृ �स्नधामये–ओयेइ्, िय्ोयेई्, आिण िय्ोयेि्  ् हत ६५० स्ा्ांृ रां् त वरतय 

प�ृत्ेच अयग ्रृाृ. 
 

पक�शोषक वणरलेखन: 
ज्ा पदा्�चे अयगत्रण ्राव्ाचे, ृे ए्ा घ्पदा्�न्ा पक�भागावर अिधेोिषृ होृाृ. मग 

त्ा पदा्�चे िवया््ा�ारे, घ्पक� ेोष्ापासस् ि्ााय् ्ेल्ा्ंृर, ृे िवेोिषृ होृाृ. 
 
पदा्�चत पक�ेोष्ाब�यचत आस�कृ आिण िवया््ामधतय िव�ाव्ृा ्ामंधतय सापेा 

समृोयपणा ्ावर पदा्�चे अयगत्रण अवयंबस् असृे. ज्ा पदा्�चे पक�ेोष्ापासस  ् अयगत्रण 
्राव्ाचे आहे, त्ानं्ा सापेा आसकत्ा, �ा पदा्�चत रासा्ि्् � क् िृ, िवया््ाचत �वकि� आिण 
पक�ेोष्ाचे वागणे �ाचें फय् असृे. 

 
ील्ुिम्ा, िसिय्ा जेय, ्ोळसा, सेल्ुयोज, सटाचस, ्ॅ�ले्म फॉसफेट जेय, ्ॅ�ले्म 

हॉ्�ॉकसत ीपटाइट आिण सु�ोज हे सामान् पक�ेोष् होृ. ृर हेकझे् बेझत्, पे्ोिय्म ई्र, 
डा्इ्ॉईय ई्र, कयोरोफॉमस, मेि्यत् कयोराइड आिण ि्रि्राळत अल्ोहोये हे िव�ाव् होृ. 
जयत् उभ्�िृरोधत, वा ाार आिण ्ाहत सेि�् िव�ाव्े ्ानं्ा सिहृ ज्ा पक�ेोष्ाचे सृंभाृ 
भरिवण्ाचे ्ा्स ्राव्ाचे आहे वा सृंभ �ा्त भरण ्राव्ाचा आहे त्ाचंत राळ ब्िवृाृ. आिण ृत 
राळ सृंभाृ ओृृाृ. ओृण्ापसवग सृंभाृ खायन्ा भागत आंृतय ्ळतृ ए् ि्�ष�् असा आधार 
ठेवृाृ. अेा सु्ोन् आधारापै्त, ृापिपिडृ पयॉ�सट्न्ा ृब्�ा वा िवणयेल्ा ्ा्यो्चे पंे 
अ्वा ४०० जाळतचे टेफयॉ्चे वस �ाचंा उप्ोग ्रृाृ. पक�ेोिषृ सृरसमु�् ए्िज्सत असाव्ास 
पािहजे ृसेच त्ाृ बुडबुडे, िचरा ि्वा सृंभाचत िभृ आिण पक�ेोष् ्ामंध्े िर्ामत जागा राहृा ं्ामा 
््े. ज्ा पदा्�चे अयगत्रण ्राव्ाचे आहे व त्ाच�माणे पक�ेोष् ्ानं्ा � क् ृतवर, 
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ि्ााय्ा्िरृा वापराव्ान्ा िव�ाव्ाचत ि्वड अवयंबस् असृे. पदा्�न्ा घट्ाचें पक�ेोष्ापासस् 
िव�ाव्ा्े ि्ााय् ्रणे �ा क् ृतस ‘िव्ास’ असे संबोिधृाृ. 

 
िम�णांृ तय जत घट्े िव�ाव्ांृ  अिध् िव�ाव् असृाृ आिण ज्ाचंत पक�ेोष्ाबं�यचत 

आस�कृ ्मत असृे, ृे घट् सृंभा सृ् खायत यव्र उृरृाृ. जे घट् खायत उृरृाृ त्ाचे 
सव्ंचयतृ ्ंंा�ारे अ्ुयेख् होृे. अिभजाृ्ाचे ्ोेा हे बहुधा ए् यहा् �्ाेवणसमाप् असृे. ्ा 
�्ाेवणसमाप्ा�ारे ए्ा ि्ि�ृ याबंतन्ा ृरंगाचे िठ्ाणत ेोषण मोजृा ्ेृे अ्वा ि्रि्राळ्ा 
ृरंग-याबंतन्ा िठ्ाणतहत ेोषण मोिजये जाृे. इृर अिभजाृ्ानं्ा ्ोेा व�तभव्ां् , �्ाेतवय् 
आिण इृर गुणधम�चा उप्ोग ्रृाृ. 

 
सृंभाचा �्म १/४ भाग िव�ाव्ा्े भरृाृ. सृंभाचत बाहेरचत वाट उघडृाृ आिण अदमासे ५ 

�िृेृ िव�ाव् बाहेर जाऊ देृाृ. ्ामुळे सृंभान्ा सृरसमु�्ान्ा आधाराखायतय आिण बाहेरतय 
वाटेन्ा ्ळतृतय जागेमधतय सवस हवा ्ा सू् टा्ण्ा्िरृा मदृ होृे. आृा मग बाहेरतय वाट बंद 
्रृाृ आिण पक�ेोष्ाचत वा जेयचत राळ वर् सा�ामधस् सृंभाृ ओृृाृ. पक� ेोष्ास ्ंृर ्ाहंत 
्ाळ �स्र ठेवृाृ व गुरतवा्षसणामुळे पक�ेोष् ्तटपणे खायत जमा होृो. अेा िरृत्े सृर-समु�् 
ृ्ार झाल्ा्ंृर, बाहेरचत वाट उघडृाृ आिण सृर-समु�्ान्ा वरतय असयेया, अिृिरकृ �ाव 
त्ांृ स् जाऊ देृाृ व फकृ १ सेटतमतटर उंचतचा िव�ाव्ाचा सृर, सृर-समु�्ावर राहस देृाृ. �ा 
सृर-समु�्ाचत उंचत, सृंभान्ा व्ासान्ा १० ृे २० पट असावत. दो् अयग झायेल्ा भागाचें िवभाज् 
सृंभान्ा याबंतन्ा वगसमसळा्ुसार वाूृ जाृे. ज्ा पदा्�चे अयगत्रण ्राव्ाचे आहे. ृो १-५ 
�िृेृ (सृर-समु�् घ्फळान्ा) िव�ाव्ाृ िव�ाव् ्र् अत्ंृ साव्ाेपणे सृर समु�्ास 
्ोणत्ाहत �्ारे िवचियृ ् ्िरृा सृंभाृतय सृर समु�्ावर सोडृाृ. अेािरृत्े पिराा्ग पदा स् 
सृरसमु�्ा सृ् वाहण्ास सुरवाृ होृे आिण ेवेटत सृरसमु�्ाया १-५ �िृेृ िव�ाव्ा्े धुृाृ 
(आणखत ्ोडे िव�ाव् सृंभाृ टा स् ्) ्ंृर, आणखत ्ोडे िव�ाव् टा्ल्ा्ंृर ए्ा ्ोन् 
िवया््ा्े सृृ ि्ााय् ्रृाृ. आिण अेािरृत्े सृंभाृतय आधारावरतय सृर समु�्ाृ 
पक�ेोिषृ झायेल्ा घट्ाचें ृत् ि्रि्राळ्ा �्ारे ि्ााय् ्रृाृ:— 
 
१) अपेिाृ घट् सृंभा सृ् अयग होईप �्ृ ए्च िव�ाव् त्ावर ए्सारखा सृृ वाहृो. 
 
२) टप्ाटप्ा्े ि्ााय्:- पदा्�चे अयगत्रणा्िरृा ्ांृ  २ वा अिध् िवया््ाचें ठरािव् घ्फळ 
�मा�मा्े सृंभाृ टा्ृाृ. 
 
३) अ्ु�िवृ ि्ााय्:- ्ांृ  िवया््ाचत घट्ा हतच मुळत ए्सारखत बदयृ राहृे ्ा प�ृतमुळे 
घट्ाचें प�े ्ाटे्ोर ृत�ण होृाृ. 

 
�्म, �स्नध-समसहांृ तय सं्ुगानं्ा अयगत्रणा्िरृा, हत प�िृ िव्िसृ झायत. िज्े 

्ागद-वणसयेख् ्ेसवत झाये ्ाहत त्ा िठ्ाणत िहचा िव्ास झाया. ्ा प�ृतमध्े, िसिय्ा जेय, 
सतयाइट, अल्ुिम्ा, सेल्ुयोज व सेल्ुयोज उपजाृानं्ा अत्ंृ बारत् चसण�चा पक�ेोष् महणस् 
उप्ोग होृो. हा चसणस ्ेयेया घ् अिधेोष् हा बहुधा १०% ्�ले्म सलफेट सारख्ा 
आसंज्ाबरोबर िमि�ृ ्रृाृ आिण ्ंृर �ाचत राळ, ्ाचेंन्ा प�तवरतय पक�भागावंर अत्ंृ सस�म 
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(०·२ ृे. ०·५ िमयत मतटर) (ए्समा्) सारख्ा सृरांृ  पसरिवृाृ. ्ाचेंन्ा प�तऐवजत पयॅ�सट्चे 
पाृळ पंेहत वापरृाृ. ्ाचेंन्ा प�्ाच सवसं पसंृ  ्रृाृ आिण त्ा ि्रि्राळ्ा आ्ाराृ उपयबध 
आहेृ. २०×२०, २०×१० आिण २०×५ से. मतटर. पिराा्ग पदा स्–१ ृे १० मा्�ो ियटर �ाव्ांृ  १–१० 
मा््ो �ॅम इृ्ा ्ेबान्ा सवरपांृ , प�तवर १५-२० िमयतमतटर, ेवेटन्ा ृळापासस् दसरन्ा रागेंृ 
टा्ृाृ. ्ेबाचा व्ास ्मतृ ्मत व्ासाचा ठेवृाृ. ्ा ्िरृा पिराा्ग पदा्�चा �ाव ्ोडा टा्ृाृ 
व त्ाया वाळस देृाृ. पुनहा त्ावर �ाव ओृृाृ. पुनहा वाळिवृाृ. अेािरृत्े पदा स् ्ाचेन्ा प�तवर 
टा स् ् वाळिवल्ा्ंृर हत ्ाचेंचत प�त वणस येख्ा ्िरृा ए्ा वणसयेख् टा्तृ उभत ठेवृाृ. �ा 
टा्तृ ृळाेत िव�ाव् ठेवृाृ. प�तचा ृळाचाभाग िवया््ा  ृबुडिवृाृ. ्ेेा्षसणामुळे िवया्् 
्ाचेंन्ा प�तवर वरवर चूृो. ज्ावळेेस िवया्् ्ाचेन्ा प�तृ वरप �्ृ पोचृो, ृेवहा ं्ाचेंचत प�त 
टां् तबाहेर ्ाूृाृ व वाळिवृाृ. ्ंृर प�त िव्िसृ ्रृाृ. िृन्ावर िवि््ोिज  ृ्ार्ाचा फवारा 
मारृाृ. 

 
जर आवश््ृा असेय ृर ्ाचेंचत प�त पुनहा ं टा्तृ ठेवृाृ आिण दुसऱ्ादंा िवया््ास 

प�तवरतय पक�ेोष्ांृ स् वर जाव ेयागृे. हत प�िृ दो् ि्रि्राळ्ा िदेाृ िव्ंिसृ ्रृाृ. 
 
वणस येख् प�िृमध्े चय आिण अचय अवस्ांृ तय, घट्ानं्ा समृुल् िवृरणाृतय 

फर्ामुळे, िम�णांृ तय घट्ाचें अयगत ्रण होृे. 
 
ृ्ुसृर वणसयेख्ाृ, चय ्या हत अ�ुवत् अ्वा ्मत �ुवत् िव�ाव् असृे. अचय ्या हत 

घ्, िसिय्ाजेय वा अल्ुिम्ा असृे. ्धत ्धत िसिय्ाजेयचा उप्ोग आधार �व्ासारखा ्र् 
मग त्ावर अ�ुवत् �व–अनडे्े्  वा टे्ाडे्े् आन्ािदृाृ. �ा पिर�स्ृतृ, चय ्या हत अिध् 
�ुवत् �व झाल्ामुळे ्ाया ‘व्ुत�मत ्या’ ृ्ुसृर वणसयेख् महणृाृ. सामान् ृ्ुसृर पासस् व्ुत�मत 
्या्डे जाण्ाचत �वकि� हत ृ्ुसृर वणसयेख्ाचा मोठा फा्दा देसिवृे. िृचे सहजपणे िसलवर ्ा््ेट 
वा बोिर् अमय ृ्ुसृर प�ृतृ रपांृ र होृे. 

 
समृुल् िवृरण व्ाख्ा:— 
 

(Cs) अचय अवस्ेृतय ए््ांृ तय िव�ुृ 
(Cm) चय अवस्ेृतय ए््ांृ तय िव�ुृ 

 
�ा �माणास समृुल् िवृरण असे महणृाृ. 
 

ए्ा िविेल ृापमा्ास, अचय अवस्ेृतय िव�ुृाचत संहिृ (Cs) िवर� चय अवस्ेृतय त्ा 
िव�ुृाचत संहिृ स्ािपृ ्ेल्ास, अिध ेोष् (पक�ेोष् िवृरण समृापरेषा �ापृ होृे व जेवहा ंृत ४५° 
या सरळ रेषा असृे ृेवहा ंिृया आदेस मा्ृाृ. 

 
ृ्ुसृर वणसयेख्ाचा आणखत ए् फा्दा महणजे ृत खुयत आहे. त्ा सृ् सवस सं्ुगे उपयबध 

होृाृ. सवस घट् आपणास िदसस े्ृाृ. ्ाृ आणखत ए् सवयृ आहे. आपण िवया्् बदयस 
े्ृो. �ामुळे आपण सव�ृ उ�म िवया्् प�ृतचत, ्ोणत्ाहत िव�ुृ िम�णाचे तविरृ व सवसृ 
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िरृत्े िव�ेषण ्रण्ा्िरृा, ्ोज्ा ्र े्ृो. ्ारण िव�ाव्ाचे घ्फळ फार ्ोडे यागृे. 
ृ्ुसृर वणस येख्ा्िरृा ंउप्रणेहत फार ्ोडतच यागृाृ. २०×२० से. मतटरन्ा पीा, टां् त, सस�म 
्िय्ा, प�तवर ्मु्ा ठेवण्ा्िरृा, आिण िठप्े ्ोठे आहेृ हे रष्मा् ्रण्ा्िरृा, ्ार्ाचा 
फवारा संख्ातम् िव�ेषणा्िरृा,ं वज्ाचा यॉग हा िठपक्ान्ा ाेंफळाबरोबर �माणातम् असृो व 
�ा्िरृा ाेंमाप् यागृो. 

 
प�ा: िसिय्ा जेय जत (३० �ॅम) आिण ६० िमयतियटर पाणत हे ९० से्ंद चागंये हायिवृाृ. 

मग हा राळा ए्ा याग् (ीपयत्ेटर) मध्े ठेवृाृ. आिण हा याग् ्ाचेंन्ा ५ पीावर ओूृाृ व 
त्ामुळे ्ाचेंन्ा प�तवर ०·२५ िमयतमतटरचा ्र बसृो. हा सृर १५ िमि्टे हवेृ  वाळण्ास ठेवृाृ. 
िसिय्ा जेय जत मध्े ए् बंध् ्ॅ�ले्म सलफेट हेिम-हा्�ेट असृो. �ान्ामुळे सृर फाटृ ्ाहत व 
त्ाचे प�्ाृ रपांृ र होृ ्ाहत. हवेृ  वाळिवल्ा्ंृर, मग पीा भ�तृ ११०° से. ृापमा्ासं ३० िमि्टे 
‘ि�्ाेतय’ होण्ा्िरृा ं ठेवृाृ. आिण मग िृन्ावर पिराा्ग ्मुन्ाचे िव�ेषण ्रण्ा्िरृा, 
वापरृाृ. 
 
िसलवर ्ा््ेट ृ्ुसृर प�िृ:— 
 
१) ६० �ॅम िसिय्ा चसणस गोय बुडान्ा ५०० िम. िय. चंबसृ घेऊ् त्ाृ १२० िम. िय. िसलवर ्ा््ेटचा 
�ाव टा स् ् १ िमि्ट हयवा जेणे ्र्, चागंया राळा िमळेय. 
 
२) हा राळा ्ाचेंन्ा प�तवर अेािरृत्े पसरवा ्त त्ामुळे प�तवर ०·५ िम. मत. चा सृर ृ्ार होईय. 
 
३) �ा प�्ां् ा अंधाराृ ३० िमि्टभर हवे् े वाळवा. 
 
४) पसणसपणे ेुष् ्रा व प�्ां् ा भ�तृ १००+२° से. या २·५ ृास ठेवा. त्ां् ा १ ृास ११० से. या ठेवये 
ृरत चायेय मां प�्ा ्ाळ्ा पडृा ं्ामा ््े. 
 

५) ि�्ाेतय झाल्ाबरोबर प�्ाचंा उप्ोग तविरृ ्रा. 
 
६) प�तन्ा वरन्ा व बाजस्त १० िम. िम. चत जागा ्ा सू् टा्ा. ्ामुळे ्डेचे पिरणाम होृ ्ाहत. 
 
दश्मान करणे: मुकृ �स्नधामये रश्मा् होण्ा्िरृा, त्ावर �ोम िफ्ॉय बयस  (०·५%–(०·२% 
जयत् सा्ि्् अमयांृ ). परंृु �स्नध पदा्�्िरृा ं गुणातम् ्ारणा्िरृा आ्ोिड् हे सवसमान् 
आहे. टां् तृ १-२ आ्ोिड्चे सफिट् टा्ल्ाबरोबर, सवस टा्त आ्ोिड्न्ा वाफां् त भर् जाृे व 
हत वाफ अयग ्ेयेल्ा �स्नधपदा्�ृ िवरघळृे आिण आ्ोिड्-�स्नधपदा स् असे जिटय ृ्ार होृे. 

 
आ्ोिड् फारच संवदे्ेतय असे ्ार् असस् त्ामुळे ०·१ म्स �ॅम �स्नधपदा्�चे अ�सृतवहत 

समजृे. 
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२’ ७’ डा् कयोरो फयुओरेिस् वापरल्ास, �स्नधपदा्�चे िपवळटसर िहरव ेअ्ुसफुिरृ स्य, 
जाभंळ्ा पा�भसमतवर २५४ ्ॅ्ोमतटरया जंबसपार �ारणेृ िदसृाृ.– �स्नधपदा्�चे ्ंृर ि्ःसारण–
िसिय्ा जेयपासस् ्रृा ्ेृे. 

 
संख्ातम् �माणा्िरृा,ं ५०% जयत् सलफ्ुिर् अमय वापर् िठप्े ११०–१२०° से. ्ोडत 

िमि्टे ृापिवल्ास ्ाळे पडृाृ. 
 
सलफ्ुिर् अमय+ सोिड्म डा्�ोमेट वा सलफ्ुिर् अमय+्ा्ि्् अमयहत िठप्े जळस् 

्ाळे िदसाव ेमहणस् वापरृाृ. 
 
िसलवर सलफामेट हे वणस येख्ान्ा सृरांृ  जर िमसळये ृर प�त १००° से. ४ िमि्टे 

ृापिवल्ास, त्ाचे िवघट् होऊ् सलफ्ुिर् अमय ृ्ार होृे. ्ंृर िृया पुनहा ४ िमि्टे २००° से. या 
ृापवावत महणजे जळस् िठप्े ्ाळे पडृाृ. 
 
िव�ावक:– िसिय्ाजेय पक�ेोष् जर �स्र ठेवया ृर �स्नधपदा्�न्ा, त्ांृ तय फय् समसहानं्ा 
प�ृत ्ुसार अयगत ्रणाचत ामृा, हत िव�ाव्ान्ा �ुवतपणांृ तय फर्ावर अवयंबस् असृे. 

 
िव�ाव्ान्ा ेवृतृ ० ृे ०·७३ असा फर् ्रृा ्ेृो. ्ा्िरृा ि�अंगतिम�ण पेनटे् आिण 

डा् कयोरोिम्े् वा डा्इ्ाइय ई्र वा अिसटो्ाइ्ाइय वा िम्ॅ् ॉय वापरृाृ. जर Rf मसल् फार 
उ� असेय ृर मग ि्म् िव�ाव्ान्ा ेकृतचत चय ्या वापरावत. 

 
आ््तभव्ाचे ि््ंंण ्रण्ा्िरृा ्ो�ा �माणाृ फॉ�म् अमय वा असेिट् अमया सारखे 

िृसरे िव�ाव् टा्ृाृ. ्ामुळे �स्नधामये RCOOH सारख्ा अ्ा््ांृ च राहृाृ. RCOOH व 
RCOO⁻ ्ा रपांृ  राहाृ ्ाहत. 

 
�स्नधामयानं्ा िम्ाइय ईसटरानं्ा अयगत ्रणा्िरृा हेकझे्: ई्र (८:२) हे िव�ाव् 

वापराव.े जेवहा िम्ाइय ईसटरामंध्े �ुवत् फय् समसह असृाृ उदा. हा्�ा�कसय वा एपॉकसत समसह–
ृेवहा अिध् �ुवत् िव�ाव् प�ृतचत आवश््ृा असृे. �ा वळेेस हेकझे्: डा्इ्ाइय ई्र (७०:३०) 
अेत िव�ाव् प�िृ वापरावत. 

 
व्ुत�मत कलाने अलगत करण: िवभाज् वणस येख्ाृ, �स्नधसमसहामंध्े संपककृ �स्नधामयाचें �ािंृ् 
जोडत मसल् महणजे ्बस अणसंचत संख्ा. सटतअरत् अमयाचे �ािंृ् जोडत मसल् १८ असृे. असंपककृ 
�स्नधामयांृ , �ािंृ् जोडत मसल् हे ्बस अणसंचत संख्ा (n) उणे, दुपपट ि�बंधाचंत संख्ा (m) महणजे 
�ािंृ् जोडत मसल् = n–२m. पािमिट् अमय आिण ओयेइ् अमय ्ाचें अयगत ्रण ्ठतण आहे 
्ारण दोनहत अमयाचंत �ािंृ् जोड मसल्े सारखत आहेृ. पािमिट् अमयाचे �ािंृ् जोड मसल् १६ आहे 
ृर ओयेइ् अमयाचेहत १८–२×१=१६ आहे. �ािंृ् जोडतमध्े, िमिर�सट् अमय (१४) हे िय्ोयेइ  ्
अमयाबरोबर ृर यॉिर् अमय हे िय्ोयेि्  ् अमयाबरोबर ि्ााियृ होृे. सटतअिर् अमय हे 
आ््ोसे्ॉइ  ्अमयाबरोबर (२०:१) आिण ीरॅि्िड् अमय (२०:०) हे इरिस् अमयाबरोबर (२२:१) 
ि्ााियृ होृे. 



 
अनु�मिणका 

 

 
हतच ्लप्ा ्ा्�नयसराइडांृ हत यागस पडृे. ्ांृ ४२ हे �ािंृ् जोडत मसल् ्ा्िय्ोयेइ्या 

यागस पडृे ृर ४६ मसल् हे OOL, StLL, POL आिण PPL या यागस पडृे. 
 

्ांृ  P = पािमिट् अमय आिण St = सटतीिर् अमय 
 
O = ओयेइ् अमय L= िय्ोयेइ  ्अमय 
 
व्ुत�मत ्ये्िरृा अिधेोष् ृ्ार ्रण्ा्िरृा िसिय्ा जेय वर हेकझाडे्े्, पॅरिफ् 

ृेय वा िसिय्ो् ृेय आन्ािदृ ्रृाृ. ्ा्िरृा ेुष् िसिय्ा जेय प�त हत हयक्ा पे्ोिय्ममध्े 
१५% अ्डे्े्न्ा �ावा्े, सवस िसिय्ा जेय पसणसपणे अ्डे्े््े आन्ािदृ होईप �्ृ, ि्ााियृ 
्रृाृ. मग ृत प�त टां् त सृ् ्ा सू्, िृया सवस पे्ोिय्म उडस् जाईप �्ृ उषणृा देृाृ. 

 
सा�ंृ �ा व्ु�मत ्या ृ्ुसृर वणसयेख्ा्िरृा खास बंिधृ प�्ा वहॉटम्, म स्  ्ा 

्ंप्त्डस् िमळृाृ. त्ा्िरृा १० म्स मत. िसिय्ा जेय हत ऑकटडेिसय िसियय कयोराइड बरोबर 

िवि�्ा ्रृाृ व मग �स्र Si-O-SiC₁₈H₃₇ अेत ्या �ापृ होृे. 

 
िसलवर ्ा््ेट-िसिय्ा जेय्े अयगत्रण:- �स्नधसमसहानं्ा रसा््ा ेासांृ , संरच्ा 

ठरिवण्ाबाबृ, ्ा प�ृतचे बहुमोय सहाय् झायेये आहे. िसलवर अणसंचत िसिय्ा ्णा वरतय उप�स्ृत 
हत ए् ्वत् आंृर–ि�्ा घडवस्  आणृे. िसलवर आ्् आिण िसलवर ्ा््ेट असयेल्ा िसिय्ा जेय 
वरतय ृ्ुसृर वणसयेख्. योण्ाचे वणसयेख् रेणसृतय एि्ियि्् समसहान्ा इयेक्ॉ् मध्े पा् बंध 
ृ्ार होृो हत पा्–बंधाचत आंृर ि�्ा पुरेेत िववचे् असस् िृन्ामुळे िम्ाइय ईसटरानं्ा िम�णांृ तय 
संपककृ, ए् असंपककृ, ि� असंपककृ अेािरृत्े हेकझा-असंपककृ अंेाचें अयगत ्रण होृे. िेवा् सम 
आिण असम घट्ाचेंहत अयगत्रण होृे. 

 

 
 



 
अनु�मिणका 

 

�ा ृ्ुसृरांृ  िव�ाव्ान्ा दो् प�िृ आहेृ:– कयोरोफॉमस बरोबर ०·६% िम्ॅ् ॉय, इ्ॅ् ॉय 
वा असेिट् अमय आिण (२) बेिझ् डा् इ्ाइय ई्र 

 

संख्ातमकत करण 
ृ्ुसृर वणस येख्ांृ  ए्दा �्ोग ्ेल्ावर दुसऱ्ादंा �्ोग ्रृा्ा ृेच उ�र ्ेण्ा्िरृा खायतय 
बाबत दोनहतहत �्ोगांृ  त्ाच राहृतय ्ाचत दाृा घ्ाव्ास हवत:- सृराचत जाडत, अिधेोष्ांृ तय 
पाण्ाचे �माण, टा्तृतय संपककृृा, ृापमा्, िव�ाव्ाचत सुरवाृतचत पाृळत आिण िठपक्ाचत �स्ृत, 
्मुन्ाचा आ्ार आिण आिण अिधेोष्ाचा सवभावधमस वा � क् िृ 

 
्ेहमतन्ा पिराे्िरृा, िठपक्ाचे डोळ्ां् तच मसल्माप् ्रृाृ. पिराा्ग ्मुन्ांृ  ि्ृत 

संहिृ अदमासे असेय त्ावर् त्ान्ा आसपासन्ा संहिृन्ा परंृु आपणासं त्ांृ तय संहिृ माहतृ 
आहे अेा �स्नधपदा्�चे ृ्ुसृर वणस येख् ्ेल्ावर ि्रि्राळे िठप्े ्ेृतय, ्ाृतय जो जवळचा 
असेय त्ावर् ्मुन्ांृ तय संहिृ ठरिवृाृ. ्ा्िरृा चागंये अयग झायेये िठप्े व ज्ाचें Rf मसल् 
०·३ ृे ०·७ आहे असे यागृाृ. 

 
्ाहत वळेेस िसिय्ाजेय वरतय िठपक्ाचे ि्ााय् ्रृाृ. आिण त्ांृ तय �स्नधपदा स् 

मोजृाृ. �ा �स्नधपदा्�चत हा्�ॉ�कसय अिम् बरोबर िवि�्ा ्ेल्ावर हा्�ोकझॅिम् अमय िमळृे. 
त्ाचे रपांृ र फेिर् हा्�ोकझमेट मध्े ्ेल्ावर, त्ाचे माप् ५२० ्ॅ्ोमतटरया ्रृाृ. �्ाे-घ्ृा 
माप्ेासा्े जळस् ्ाळे झायेल्ा िठपक्ाचें माप् बरेच झायेये आहे. ्ा्िरृा, २०% अमोि््म 
बा्सलफेटचा फवारा प�तवर फवारृाृ. आिण मग �स्नधपदा्�या १ ृासभर १७०° से. या उषणृा 
प�तवर ठेवल्ा्े, ृे जळस् ्ाळे पडृाृ. आिण ्ंृर �्ाे घ्ृा माप्ा्े, ृपासृाृ. ०-१० म्ु. �ॅम 
प �्ृ रेखतव संबंध िमळृो. 

 
िसलवर सलफामेट्े संिसकृ िसिय्ाजेय सृरां् तहत सा�ंख््त िव�ेषण होृे. ्ा्िरृा 

ज्ोिृ–आ््तभव्–अिभजाृ्ाचाहत वापर ्रृाृ. 
 

वा्ु �व वणर लेखन:— हत िवभाज्-वणस येख् प�िृ आहे. अचय ्या हत ए् उ� उत्य् िबदस 
असयेया �व असृे ृर चय ्या, हा ि्�ष�् वा्ु असृो. जे पदा स् अयग ्राव्ाचे त्ाचें चय आिण 
अचय ्यामध्े िवभाज् होृे. ्ारण त्ाचंत दोनहत ्यांृ तय िव�ाव्ृा ि्रि्राळत असृे. बाषप्ेतय 
पदा्�न्ा अयगत ्रणा ्िरृा,ं ि्�ष�् वाह् वा्स त्ानं्ावर ए्ा याबं, अरंद आिण �व ्ये्े भरण 
्ेयेल्ा सृंभाृ जोरा्े वाहृो ्ा �सपस ्रृो. सृंभान्ा ए्ा टो्ा सृ् ्मुन्ाचा पदा स् आंृ सोडृाृ 
आिण मग त्ाचें ि्�ष�् वा्स सृ् वह् होृे. सृंभ हा बहुधा भ�तृ ठेवृाृ. आिण अयगत्रण ए्ा ि्वड 
्ेयेल्ा ृापमा्ास (समृािपृ) अ्वा ृापमा्ांृ  फर् ्रतृ ्रतृ, ्रृाृ. ्मुन्ान्ा पदा्�चे 
घट् हे सृंभान्ा दुसऱ्ा टो्ा्े बाहेर पडृ असृाृ व ृे अिभजाृ्ांृ स  ् जाृाृ. अिभजाृ्ाचा 
�िृसाद अ्ुयेिखृ होृो आिण �िृसादाचे स्ा् ृसेच त्ाचा आ्ार ्ाचंा उप्ोग, जे पदा स् अयग 
्ेयेये आहेृ त्ानं्ा ि्ि�ृत ्रणा ्िरृा आिण संख्ातम् माप्ा ्िरृा, ्िरृाृ. धारणा-्ाळ 
(िेखराचें स्ा्) �ाचा उप्ोग पदा्�न्ा ओळखत ्रृा ं ्रृाृ. ्ा ्िरृा जाृ-मा््ानं्ा 
धारणा्ाळाबरोबर ृुय्ा ्रृाृ. आिण िेखराखायतय ाेंफळाचा उप्ोग, ि्ृत �माणांृ  घट् मसळ 
पदा्�ृ आहे, �ान्ा मोजमापा ्िरृा ्रृाृ. 



 
अनु�मिणका 

 

 
्ांृ  ृत् �्ारचे सृंभ वापरृाृ:– भरण ज्ांृ  ्ेयेये आहे असा, २) ्ेे्िय्ा ्ळ्ा ्त 

ज्ानं्ा िभ�तवर आवरण घाृयेये आहे आिण ३) उघ�ा ्ळ्ा ्त ज्ांृ तय आधार आवरण्ुकृ आहे. 
 
भरणसृंभांृ  ्रंड्त् वा डा्ाटोमत  ् मकदा सारखा ि्�ष�् घ् पदा स् अ्वा अन्त वतट हत 

आधार पदा स् महणस् वापरृाृ. �स्र वा अचय ्या हत उ� उत्य् िबदस असयेल्ा, उषण ृपमा्ास 
�स्र असयेल्ा �वा्े ि्�ष�् आधारावर आवरण ्ेयेयत असृे. खऱ्ा �स्र ्या �वाचत ि्वड, जे 
पदा स् अयग ्राव्ाचे आहेृ त्ान्ा �्ारावर आधािरृ असृे. ि्रि्राळत सं्ुगे �स्र ्येबरोबर 
िभ� िभ� �माणांृ  आंृर ि�्ा ्रृाृ आिण महणस् ृे जस जसे सृंभा सृ् वाहस् ्ेये जाृाृ ृसे त्ाचें 
अयगत्रण होृे िसयोकझे्सारखत अ�ुवत् सं्ुगे हत अ�ुवत् �स्र ्येबरोबर आंृर-ि�्ा ्रृाृ. 
ृर साधारण अिध् �ुवत् सं्ुगे हत अिध् �ुवत् ्येबरोबर आंृर ि�्ा ्रृाृ, उदा. पॉयतएि्यत  ्
नया््ोय. 

 
िभ�तवर आवरण असलेल्ा खुल्ा नळतचे सतंभ: हे सृंभ बहुधा ्ाचेचे ृ्ार ्रृाृ. आिण �ांृ  �व-
अचय ्या हत �त्ारतत्ा ्ाचेंन्ा पक�भागावर येप् ्ेयेयत असृे. आधारावर आवरण असयेये, 
खुल्ा ्ळतचे सृंभ �ांृ  सामान्ृः �व ्या हत आधार �व्ा्े झा्येल्ा ्ळ्ानं्ा पक�भागावंर ि्ाेिपृ 
असृे. दोनहत �्ारचे सृंभांृ , अत्ंृ यहा् �माणाृ असयेल्ा पदा्�चे उ� �ृतचे िवभाज् ्रण्ाचत 
ामृा असृे. आिण त्ाचंा वापर ्मत ृापमा्ासहत ्रृा ्ेृो. 

 
वाह् वा्ु हा हेिय्म वा ्ा््ोज्सारखा रासा्ि्् रषीा ि्�ष�् असावा यागृो. वाह् 

वा्सचत भसिम्ा हत ि्�ष�् (पर क् ृ) असृे-्ेवळ सृंभा सृ् पदा्�चे रेणस वाहस् ्ेण्ा्िरृा ए् ि्�ष�् 
माध्म अेत असृे. वाह् वा्स हा अचय ्येृ िवरघळृा ्ामा ््े वा त्ाृ अिधेोिषृ होृा ्ामा 
््े. 

 
अिभजातके:– ज्ोिृ-आ््त भव् आिण औ�षण् संवाह्ृा �ा दो् प�ृीचा अिभजाृ् महणस् वापर 
्रृाृ. 

 
ज्ोिृ-आ््तभव् अिभजाृ्ामध्े, ्ेे्िय्ेन्ा ेवेटत, हा्�ोज् आिण हवा ्ाचंत ज्ोृ 

जळृ असृे. ्ाबस्त सं्ुगे ज्ोृतृ धरयत ृर आ््े ृ्ार होृाृ. मग ज्ोृतवर िव�ुृ दाब सोडस्, 
आ््े ए्िंृ ्ेयत जाृाृ व त्ामुळे िवजेचा �वाह सुर होृो व त्ा �वाहाचे वधस् ्रृाृ व अ्ुयेख् 
्रृाृ. सवस ्ाबस्त सं्ुगां् ा, मो�ा संवदे्ेतयृे्े, ज्ोिृ-आ््तभव् अिभजाृ् �िृसाद देृो. 
परंृु पाणत, ्ाबस् डा्ऑकसाइड आिण ्ाबस् मॉ्ोकसाइड वा ि्�ष�् वा्सं्ा �िृसाद देृ ्ाहत. महणस् 
ज्ोिृ आ््तभव् अिभजाृ्, ए् मसय रेखा ृ्ार ्रृो. ृापमा्ाृतय फर्ामुळे त्ावर फारच अलप 
पिरणाम होृो आिण सापेाृा, त्ामध्े ्ाबस्त सं्ुगान्ा ि्ि�ृत ्रणा ्रतृा फार मोठत संवदे्ेतयृा 
असृे. औ�षण् संवाह् अिभजाृ्ांृ  ए् पो्ळ ्ळत असृे व िृया मध् अाान्ा िठ्ाणत, िवजेन्ा 
माध्मा्े उषणृा �दा् ्ेयेये ृं सृ असृाृ. जेवहा िव�ुृ ऊज� ्डस् �ापृ झायेयत उषणृा हत वाह् 
वा्सस िदयेल्ा उषणृेमुळे आयेल्ा उषणृेन्ा ृोीा/(घट) बरोबर असृे, ृं सृ ए्ा �स्र ृपमा्ास 
पोचृो आिण ृारेचा िव�ुत �िृ्ार हा �स्र असृो. अेावळेेस सं्ुगाचा ए्ादा घट्, ृं सृन्ा पासस् 
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वाहृ जाृो, ृेवहा ृो उषणृेचे वाह् वा्सन्ा गृतन्ा पेाा ं ि्राळ्ा गृत्े दसर  संवाह् ्रृो आिण 
ृं सृचा िव�ुृ �िृरोध बदयृो. �ा �िृरोधांृ तय फर्ाचे आयेखावर अ्ुयेख् होृे. 

 
(घ� भरलेला)-सतंभ-वा्ु वणर लेखन: ्ांृ  चय (वाह् वा्ु) ्या वा्ु असृे. ऑ�कसज् 

मुकृ ्ा््ोज  ्हा अत्ंृ सवसृ, व प्�पृ असा वाह् वा्ु आहे. 
 
�स्र ्या हत बहुधा िसिय्ो् सारखत अ�ुवत् वा पॉयतईसटर (�ुवत्) अेत बहुवािर्ाचत 

(पॉयतमराचत) असृे. हे सृंभामध्े घ्-आधारा्े धरये जाृाृ. �स्नधपदा्�्िरृा असयेये वणस येख् 
बहुधा वा्ु-�व-वणसयेख् असृे. ्ांृ  �स्र ्या हत, सृंभान्ा ्ा्स्ारत ृापमा्ास �व असृे. 
ज्ािठ्ाणत �स्र ्या हत घ् असृे, त्ास वा्ु–घ्–वणसयेख् महणृाृ. 

 
�ाृतय सृंभा्िरृा ए् ्या अत्ंृ बारत् (१००/१२० वा ८०/१०० जाळतन्ा) घ् पदा्�चत 

असृे. ि्वा (५ μ म्स जाडत) ि्�ष�त् पदा्�वर पाृळ आवरणान्ा रपाृहत असेय. आधार पदा स् हा 
सि्� ्णाचंा हत असस े्ेय त्ापासस  ् फार मोठे ाेंफळ िमळाव्ास हव े व ृे रासा्ि्् रषीा 
ि्�ष�् असये पािहजे आिण अेा िरृत्े फार मो�ा ाेंफळाचत �स्र ्या हत चय वाह् वा्सन्ा 
सामोरत जाईय. 

 
हत, वणस येख् प�िृ �्मृः ्मुन्ान्ा घट्ाचें वा्सृ वा बाषपांृ  रपांृ र ्रण्ान्ा ामृेवर 

जासृ आधािरृ असृे. ्ा्िरृा ्मुन्ाचा पदा स् ए्ा ृापमा् ि््ंिंृ ्ेयेल्ा जागत अंृःाेिपृ 
्रृाृ. 

 
्मुन्ाचे बाषप्ेतय घट् हे तविरृ वाह् वा्सन्ा �वाहाचे सृंभाृ ्ेये जाृाृ. �त्े् 

घट्ास दोनहतहत ्यां् डे–वा्स व �स्र �व–आस�कृ असृे. त्ामुळे िवभाज् सुर होृे. वा्ु-्या 
हत चय असृे. त्ामुळे हत ए् गृतेतय िवभाज् प�िृ होऊ् िृचे संृुय् ्धतहत पोचृ ्ाहत. 

 
�ा वा्ु–�व प�ृतृ, िव�ुृाचें अयगत्रण हे त्ानं्ा िवभाज् गुण्ां् ानं्ा फर्ावर् होृे. 
 
ज्ा घट्ां् ा �स्र ्येब�य अिध् आस�कृ असृे, ृे ज्ा घट्ां् ा चयवा्ु ्येब�य 

अिध् आस�कृ आहे त्ानं्ापेाा अिध् साव्ाेपणे हायसं  यागृाृ. 
 
सतंभ:– 
सृंभ साघारणपणे ्ाचेसारख्ा ि्�ष�् पदा्�चा ब्वावा. त्ानं्ापासस  ् �स्र आंृर–

व्ासान्ा ्ळ्ा िमळाल्ा पािहजेृ. ृसेच आृतय पक�भाग गुळगुळतृ असस् त्ाृतय वा्णे अगदत 
�सरय असाव.े सृंभाृ भराव्ाचा पदा स् फार उ� ि्�ष�् आधार �व् असावा. आिण ्ाचेन्ा आृतय 
पक�भाग िसय्ाइझड ्रावा. 

 
सृंभाचत याबंत �स्नधामयानं्ा ईसटराचें िव�ेषण ्रण्ा्िरृा २ मतटर असावत ृर 

्ा्�नयसराइडान्ा िव�ेषणा्िरृा अध� मतटर याबंतचा सृंभ पुरेसा होृो. सृंभाचा आंृर–व्ास २ वा 
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४ िमयतमतटर असावा. २ िमयतमतटर व्ासान्ा सृंभाृ िवभेद् चागंये होृे परंृु ४ िमयतमतटर व्ासान्ा 
सृंभाृ िवया््ाचे घ्फळ आिण ्मुन्ाचा पदा स् अिध् वापरृा ्ेृो. 

 
सृंभ भरृा्ा, फारच ्ो�ा ्ो�ा �माणाृ ए्ा वळेेस पदा स् टा्ावा. सृंभान्ा खायन्ा 

बाजस्े ि्व�ृ �स्ृत असस �ावत. 
 
सृंभ वापरण्ान्ा अगोदर प्वण्ाचत ि�्ा ्रावत. ्ामुळे सृंभ ज्ा �व्ा्े भरया असेय 

त्ांृ तय अेु�ृा–ि्म् रेणवत् वज्ाचे पदा स्–्ाहतेत होृे आिण दुसरे, आधार �व्ावर �स्र ्येचे 
सम वाटप होण्ास मदृ होृे. �स्र ्ये ्िरृा ं ज्ा पदा्�चे वणस येख् ्राव्ाचे आहे त्ान्ा 
संरच्ेचा िवचार ्रणे अत्ावश्् असृे. 

 
संपककृ हा्�ो्ाबस्ानं्ा सजाृत् �ेणतचे वा �स्नधामयानं्ा िम्ाइय ईसटराचें अयगत्रण 

पुष्ळेा �स्र ्यावंर सहज होृे. परंृु सामान् ्ा्�नयसराइडानं्ा �ेणतन्ा िवभाज्ा्िरृा, उ� 
ृापमा् व अ�ुवत् �व ्येचत आवश््ृा यागृे. 

 
एरंडतन्ा ृेयांृ , ्ेहमतन्ा �स्नधामयाबरोबर िरिस्ोयेइ् अमय (१२ हा्�ॉकसतओयेइ  ्

अमय) हत असृे; ज्ावळेेस �ुवत् ्येवर, �ा ृेयान्ा िम्ाइय ईसटराचें िव�ेषण होृ असृे ृेवहा, 
िम्ाइय िरिस्ोयेइटचा धारणा्ाळ हा िम्ाइय ओयतएटन्ा ि्ृतृरत पट दतघस असृो, मग �ा 
िठ्ाणत अ�ुवत् ्या वापरल्ास िम्ाइय िरिस्ोियएटचा धारणा ्ाळ हा ्मत होऊ्, ृो आृा ंफकृ 
िम्ाईय ओियएटन्ा २½ पट असृो. परंृु हत ्या ्मत िववचे् असल्ामुळे ृत असंपककृ ओयेइ् 
आिण िय्ोयेइ् िम्ाइय ईसटराचें अयगत्रण ्रतृ ्ाहत. 

 
�ा ्िरृा ृडजोड महणस् हा्�ॉकसत समसहाचे उपजाृ–्ा्िम्ाइय िसियय ई्र–ृ्ार 

्रणे ्ोन् असृे. �ामुळे �ुवत् ्येवर चागंये वणसयेख् िमळृे. 
 
अिभजान आिण पिरमाणातमन �स्नधपदा्�चे वणसयेख् ्रृा्ा, अिभजा् आिण पिरमाणातम् 

हे साधारण सरळमागग आहे. बहुृे् सवस िठ्ाणत ‘ज्ोृ आ््त्रण अिभजाृ्’ वापरृाृ. हा 
अिभजाृ् उ�म संवदे्ेतयृा आिण रैिख् �िृसादाचे दतघस पिराें देसिवृो. 

 
्ा अिभजाृ्ांृ  हवा व हा्�ोज् वा्सचा ज्ोृ महणस् वापर ्रृाृ. सृंभा सृ् ि्घायेये 

ि्ःसरण हे ृसेच ज्ोृतृ जाृे आिण सृंभा सृ् जे घट् बाहेर पडृाृ त्ानं्ा जवय्ामुळे ‘आ््े’ ृ्ार 
होृाृ. वचसस-फर् फार मोठा वचसस फर्–ि्त्े् वहोलट DC-ेृ्ाचंा–ज्ोृतन्ा झोृ आिण 
सभोवृायन्ा संचि्ृामध्े उप्ोिजृाृ. जत आ््े ृ्ार होृतय, ृी ए् यहा् �वाह जाऊ देण्ास 
्ारणतभसृ  होृतय. हा �वाह संदेे देण्ाइृपृ व�धृ ्ेया जाृो. संदेे प�ृतन्ा अिभयेख्ावर 
िदसृो. 

 
हा जो सं्ेृ ि्म�ण होृो, ृो हा्�ो्ाबस्मध्े असयेल्ा ्बस अणसंन्ा संख्ेेत �माणातम् 

असृो. ृ्ािप जेवहा ्बस अणस, ए्ा�ा फय् समसहाृतय ऑ�कसज् अणस बरोबर संबंिधृ असृो, उदा. 
�स्नधामयानं्ा िम्ाइय ईसटरांृ तय ्ाब��कझय समसह–त्ावळेेस �िृसाद ्मत ्ेृो. ृसेच हे CO,  
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CO₂, CN इत्ािद ्ापै्त ्ोणत्ाहत ए्ा समसहा बाबृहत खरे आहे. महणस् ए्ा�ा �स्नधामयानं्ा 
िम्ाइय ईसटरां् िरृा जो �िृसाद िमळेय ृो ए स् ण ्बस अणसन्ा संख्े इृ्ा–उणे ए् (्ॉब��कझय 
समसहाचा सोडस्) सम सृल् असृो. ्ाब��कझय समसह हा पसणसपणे ऑ�कसडत क् ृ असृो आिण महणस् ृो 

अिभजाृ्ांृ  �िृसाद देृ ्ाहत. हा �िृसाद �स्नधामयान्ा केखंयेृतय CH₂ आिण CH₃ समसहामुंळे 
असृो. आिण ृो त्ानं्ा संख्ेेत �माणातम् असृो महणजे त्ानं्ा वसृुमा्ा बरोबर �माणातम् 
असृो. त्ामुळे �व्मा्ाचे �त्ा मोजमाप होृे. 

 
ज्ा िठ्ाणत ४ िमयतमतटर व्ासाचा सृंभ वापरृाृ ृे्े हा्�ोज्चा �वाह दर िम्तटास ५० 

िमयत ियटर ठेवृाृ. �ान्ापेाा ंयहा् व्ासान्ा सृंभांृ , हा्�ोज्चा �वाह वाह् वा्ु्ुसार, ्मत 
्रृाृ. हवचेा �वाह हा ज्ोृतचे �जवय् व्व�स्ृ राहाव े महणस् ृो साधारण हा्�ोज् वा्सन्ा 
�वाहान्ा गृतन्ा १० पट ठेवृाृ. 

 
हा्�ोज्चा �वाह अेािरृत्े ठेवृाृ ्त त्ामुळे उ�म संवदे्ेतयृा �ापृ होईय व रैिख् 

�िृसाद चागंया िमळेय. �िृसादान्ा रैिख्पणाचे मोजमाप, िेखराचे िवर� ्मुन्ाचे अंृःाेिप  ृ
ए्् वज् स्ािपृ ्र्, ्रृाृ. 
 

 
 

१) ्मु्ा अंृाेिपृ ्रण्ाचत जागा ४) वय्त सृंभ 
२) वाह् वा्ु ५) अिभजाृ् 
३) भ�त ६) अिभयेख् 

वा्ु–�व वणर लेखन 
 
ए्ाच �्ारचा हा्�ोज्चा �वाह हा सवस �्ारन्ा सं्ुगा्ा इलृम उप्ोगत पडणारा ्ाहत. 

त्ाच�माणे ज्ा �वाहामुळे उ�म संवदे्ेतयृा �ापृ होृे, ृो चागंये रैिख् �िृसाद देईयच असेहत 
्सृे. हे िवेषेृः पाम बतज ृेयानं्ा �स्नधामयानं्ा िम्ाइय ईसटराबाबृ खरे आहे. ्ारण त्ांृ  तविरृ 
ि्ााियृ होणारत िेखरे आहेृ ्त ज्ाचें �व्मा् सापेा उ� आहे. [उदा. यॉिर् अमय �ाचे िेखर 
ाेंफळ ए स् ण ाेंफळान्ा ४७% आहे.] �स्नधपदा्�ृ, �स्नधामये हत �नयसरॉय बरोबर ईसटेरत क् ृ 
असृाृ. परंृु �स्नधामयानं्ा िम्ाइय ईसटरांृ , �नयसरॉय घट् ्सृो. आिण �ाचे रेणवत् वज्, मसळ 
�स्नध पदा्�न्ा १०% ृरत असृे हत बाब खांत्े, ेवेटन्ा उ�रावर पिरणाम ्रतय ्ारण �िृसाद 
हा ्बस अणसन्ा संख्ेेत ि्गडतृ असल्ामुळे �ा िठ्ाणत �नयसरॉय ब�य, दुरसृत ्रावत यागेय. 
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अ्ुजाृ ृ्ार ्रणे:- बाषप्ेतय्ृा वाूिवण्ा्िरृा, वा �स्रत्रणा्िरृा वा वणसयेख्ांृ  

सुधारणा होण्ा्िरृा ि्वा पु्ः�ापृत ्रृा अ्ुजाृ ृ्ार ्रणे �े्स्र असृे. 
 
मुकृ �स्नधामयाचें वणसयेख् चागंये ्ेृ ्ाहत. ृेच �स्नधामयाचंत िम्ाईय ईसटरे ृ्ार ्ेयत 

ृर त्ाचें वणसयेख् चागंये ्ेृे. िेखराचंा आ्ार, िवभेद् आिण ्ेवय पु्ः�ापृत सुधारृे जर 
यघु केखंयाचंत �स्नधामये असृतय, उदा. ब्ुिटिर् अमय-ृर �ोपाइय, ब्ुटाइय वा बेझाइय ईसटरे 
्ानं्ा उप्ोगामुळे त्ानं्ा पु्ः�ापृतृ सुधारणा घडवस्  आणृाृ. �ा िव�ेषणाृ त्ाचंा धारणा्ाय 
दतघस होृो. 

 
�स्नधामयाचंत ईसटरे ृ्ार ्रण्ा्िरृा बोरो् ्ा्फयुओराइड/िम्ॅ् ॉय हत प�िृ वापरृाृ. 

परंृु हे िवि�्ा्ार् िवषारत असस् फार ्ाळ िट्ृ ्ाहत. ्ॅनसमेि्येे् ्रृा ेुष् पोटॅिेअम 
हा्�ॉकसाइड/िम्ॅ् ॉय आिण सोिड्म मे्ॉकसाइड/िम्ॅ् ॉय हत सवसमान् आहेृ. अमय 
मे््ॉियिसस्रृा ेुष् हा्�ोकयोिर्् अमय/मे्ॅ् ॉय हे सु�ा वापरृाृ पण ृेहत फार ्ाळ �स्र 
रहाृ ्ाहत. 

 
सलफ्ुिर् अमय/िम््ॉय व त्ाबरोबर टॉयुइ् हे िव�ाव् वापरल्ास चागंये िट्ृे आिण 

वापरण्ास पण फारच चागंये आहे. ्ाृ सलफ्ुिर् अमय/टायुइ्/िम्ॅ् ॉय हे अ्ु�मे १/१०/२० 
घ्फळ अेा �माणे असृाृ. 

 
िवि�्ा:– �स्नधपदा स् ५० िमयत�ॅम व ५ िमयतियटर िवि�्ा्ार् घेऊ् १ ृासभर प�वाहत 

्रृाृ. ्ंृर ५ िमयत ियटर पाणत आिण ५ िमयत ियटर हेकझे् टा स् ्, सवस चागंये हयवृाृ. आिण 
खायचा पाण्ाचा ्र टा स् ् देृाृ. हेकझे्चा वरतय ्र, ेुष् ३ ृे ५ �ॅम सोिड्म सलफेटबरोबर 
चागंया हयिवृाृ. आृा �ापृ झायेये ि्जसय िव�ाव् वणसयेख्ा्िरृा वापरृाृ. 

 
मुकृ �स्नधामयाचे वणसयेख् ्रण्ा्िरृा (इृर �स्नधसमसहाबरोबर असृा्ा) डा्ाझोिम्े  ्

हे िविेल िवि�्ा्ार् वापरृाृ. हे ्ार् बरेच िवषारत आहे. हे िवि�्ा्ार् धस�रातमध्े ्मुन्ाृ 
ि्िचत अिृिरकृ टा स् ्, ५ िमि्टे िवि�्ा होऊ देृाृ. मग अिृिरकृ ्ार्ाचा ३०% िम््ॉयमध्े 
असयेल्ा फॉ�म् अमयाचे ्ाहत ्ेब टा स् ्, ्ाे ्रृाृ. आृा �ापृ झायेये िव�ाव्, वा्ु�व 
सृंभाृ, अंृःाेपणा्िरृा वापराव.े 

 
डा्�नयसराइड आिण मॉ्ो �नयसराइडाचें अ्ुजाृ ृ्ार ्रण्ा्िरृा, िबस्ा्िम्ाइय 

िसियय असेटमाइड आिण ्ा्िम्ाइय िसियय इिमडॅझॉय फारच सोइस्र आहेृ. 
 
�स्नधामयानं्ा िम्ाइय ईसटरानं्ा वा्ु-�व वणसयेख्ा्िरृा, �व ्ये ्िरृा,ं सा््ो 

�ोपाइय पॉयत सा्योकझे्े हत अिध् पसंृ  ्रृाृ. ्ारण त्ानं्ा ृापमा्ाचे म्�दााें २५०° से. 
प �्ृ असृे. त्ामुळे सृंभाया ्ु्सा् पोचृ ्ाहत. साधारण �स्नधामयानं्ा िम्ाइय ईसटरांृ तय 
घट्ाृ ्बस अणस १२ ृे २० प �्ृ असृाृ व त्ा्िरृा सृंभाचे ृापमा् १७५° से, व �ुवत् ्या–SP- 
२३३० असल्ास, ्बस अणस २०, २ मतटरन्ा सृंभा सृ् २० िमि्टाृ ि्ााियृ होृाृ. सागरत, माेानं्ा 



 
अनु�मिणका 

 

ृेयाृ, डो्ोसा हेकझाइ्ॉइ् अमय असृे. त्ाृ २२ ्बस अणस आिण ६ ि�बंध असृाृ. ्ान्ाहत 
िम्ाइय ईसटराचें वणस येख् १ ृासाृ १८५° से. ृापमा्ासं पसणस होृे. �ा सव�्िरृा SP–२३३० हत 
्या फारच उप्ुकृ आहे. हत �व ्या– (वज्त) १०% आिण १००/१२० जाळतन्ा (SP–२३३०) 
सुपेल्ो  पोटसवर २ मतटरयाबंतन्ा सृंभावर आन्ािदयेयत असृे. सागरत माेान्ा ृेयाचत �स्नधामये 
िम्ाइय ईसटरे ृसेच योण्ाचत �ोपाइय ईसटरे ्ाचें वणसयेख् चागंये होृे. �स्नधामय िम्ाइय 
ईसटरानं्ा िव�ेषणाृ ्ेवहा ्ेवहा िेखरावर िेखरे ्ेृाृ त्ा ्िरृा ्ेे्िय्ा सृंभाचा उप्ोग 
्रावा. 

 

 
 

�मािणृ–मुकृ बाषप्ेतय �स्नधामयाचें वणसयेख् 
भरयेया सृंभ–�ोमोसॉबस १०१, २ मत ×४ िम. मत. सृंभ ृपमा् १८५° से. 

 
योणत आिण इृर ्ाहंत सस�मजतव जन् पदा्�ृ बाषप्ेतय �स्नधामये असृाृ. �ा िठ्ाणत, 

सृंभ हा �ोमोसोबस १०१ ्े भरयेया आहे. ्मुन्ाचा जयत् िव�ाव ्र् ृो सृंभास यावृाृ. 
संख्ातम् िव�ेषणा्िरृा त्ांृ  आंृर–मा्् महणस् आ्सो�ोपॅ्ॉय वा बेझाइ् अमय वापरृाृ. 
िव�ेषण फार यव्र होृे. िेखरान्ा िवभेद्ांृ  ्ाहत अडचणत ्ेृ ्ाहत. मां मा््ापासस् सापेा 
�िृसाद ्ार्ाचें अ्ुमा् ्रणे अत्ावश्् असृे. 
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ृुपान्ा �ोपाइय ईसटराचंा वणसयेख 
भरयेया सृंभ–�्मचे ृापमा् ५५° से.–५ िमि्टे धारणा ्ाळ 

ेवेटचे ृापमा् २००° से. रैिख् ृापमा् ्ा्स�म. दर िमि्टास ४° से. वाू 
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सागरत माेान्ा �स्नधामयानं्ा िम्ाइय ईसटराचें वणसयेख् 
भरयेया सृंभ–१०% –१००/१२० सुपेल्ोपोटस . ृापमा् १८५ से. 

६० िम.मत / दर िमि्टास ्ंवा्ु 
 

केशनिलका वा्ु–�व वणरलेखन 
्ा वणसयेख्ा्िरृा पे�््–एलमर ्ॉप�रेे््े त्ाचें सुसं्ंं २२६ हे खुये–्ेे्िय्ा–

ि्गंज पोयादाचे, ४७ मतटर याबंतचे व आंृर व्ास ०·२५ िम. मतटर असयेये खास ृ्ार ्ेये आिण 
यव्रच ए् िव�स्त् आिण �स्र �ुवत् �व ्या, ब्ुटे् डा्ऑय सकसत्ेट पॉयतईसटर उपयबध 
झाल्ामुळे ्ा वणसयेख् प�ृतमध्े फारच मोठा िव्ास ृर झाया पण �स्नधसमसहानं्ा िव�ेषणाृ फार 
मोठत �ािंृ झायत. त्ाृतय सं्ंंांृ  १ याख सै�ािंृ् पटीा असयेये ्ाचेंचे सृंभ उपयबध झाये. 
�ान्ाहत पुूे, महणजेच यव्र यविच् सा्ुि�ृ िसिय्ा–िभ�त–आन्ािदृ खुल्ा ्ेे्िय्ा सृंभ 
उपयबध झाये. �्म हे िम्ाइय िसिय्ो  ् प�िृन्ा ्यांृ च उपयबध झाये आिण यव्रच �ुवत् 
्या िमळस यागल्ा आिण �ा �व ्या �ा सृंभाृच पर–संयन् वा बंिधसृ असृाृ. 

 
िसपािंतक प�तचत उंचत : 

 

h= A + 
B 

+  अेत दाखिवृाृ. ्ाृ A मध्े सृंभाृ भराव्ाचे 
μ 

 



 
अनु�मिणका 

 

पदा स् आिण बहु–�वाह प्–्ार्े, B= अनवा्ाम �सरण. 
 

C = �व्मा्ान्ा वा्ु ्ये सृ् �व्येृतय स्यांृ रास होणारा �िृ्ार. 
μ = वाह् वा्ुचा सरासरत रेखतव वगे. 

 
खुल्ा–्ेे्िय्ा सृंभाृ, सृंभाृ भरिवण्ा्िरृा ्ाहतच ्सृे. आिण त्ामुळे A सेन् होृे 

आिण मग समत्रण असे होृे— 
 

h= 
B 

+   
μ 
 

�्ोगा्िरृा ्ेहमतच अत्ंृ पाृळ असे पटय पसंृ  ्रृाृ, त्ामुळे  –हे जवळ जवळ 
फारच ्मत होृे आिण मग μ या महतव ्ेृे. वाह् वा्सचत ि्वड हत फार महतवाचत बाब ठरृे. अगॉस्  हा 
ए्-आणिव् वा्ु आहे आिण ृो ्ा््ोज्न्ा इृ्ाच ृतपर आहे. िहयत्म आिण हा्�ोज् हे दो् 
वा्सहत ्ाृ चूाओू ्रृाृ. ्ांृ तय मु�ा सपल ्रण्ा्िरृा खायतय उदाहरणच आपण यााृ घेऊ 
्ा. 

 
ए्ा समृापत �्ोगांृ , दर वगस इंचास २५ पौड दाबाखायत हा्�ोज्चा वापर ्ेल्ास, २२:१ 

ए् ११ आिण २२:१ ए् ९ ्ा समाव्वीन्ा अयगत्रणा्िरृा १३ िमि्टे यागृाृ ृर त्ाच िठ्ाणत 
दर वगस इंचास ४० पौड दाबाखायत िहयत्म वापरल्ास १८ िमि्टे यागृाृ. 

 
्ा्िरृा जत सं्ंंे वापरृाृ त्ांृ  सवस �्ारन्ा सो्त असस्, इयेक्ॉि््तन्ा सहाय्ा्े 

अयगत्रणाचत सवस मािहृत उपयबध होऊ् वणसयेख्ाचत मािहृत ए्ा ्ागदावर ्ोद ्ेयत जाृे. 
उदाहरणा स् सरससन्ा ृेयाचा ्ेे्िय्ा वा्ु�व वणसयेख –ृुय्ा सोबृ िदया आहे. 

 
(वर) सरससन्ा ृेयान्ा िम्ाइय ईसटराचें ि्ााय् 

 
(खायत) बहु–असंपृकृ �स्नधामयानं्ा िम्ाइय ईसटराचें (सागरत मासे) ि्ााय् सृंभ–सा्ुि�ृ 

िसिय्ा सुपेल्ोवकॅस  १० 
ृापमा् १८०° से. हा्�ोज् वाह् वा्ु–वळे िमि्टांृ  

 



 
अनु�मिणका 

 

 
 
�ुवत् �व ्या महणस् पॉयतनया््ायाचंा वापर ्रृाृ. ्ांृ  ्ॅब�वकॅस–२० एम हत जासृ 

पसंृ  ्रृाृ. सा�ंृ बंिधसृ पॉयतनया््ॉये–्म् सा्ुि�ृ िसिय्ा सृंभाृ– ‘ससपेल्ोवकॅस’ ्ा 
्ावा्े उपयबध आहेृ. बंिधसृन्ा ऐवजत ‘बहुवािर्त्’ असे महटल्ास जासृ सं्ु�कृ् होईय. 

 
�स्नधामयानं्ा अयगत्रणा्िरृा ५० मतटर × ०·२५–०·३२ िमयतमतटर आंृर व्ासाचा सृंभ वा 

३० मतटर × ०·२०–०·२५ िमयतमतटर आंृर व्ासाचा सृंभ वापरृाृ. ्ेवहा ्ेवहा १०० मतटर याबंतचाहत 
सृंभ वापरृाृ पण त्ावळेेस धारणा-वळे फारच अिध् होृे. 

 
्ेे्िय्ा वणसयेख्ाचे अयगत्रण भरतव सृंभान्ा १० पट संवदे्ेतय आहे. अत्ंृ उ�म 

�्ारचे अयगत्रण ्ामुळे �ापृ होृे. ्ंृर हे ्ेे्िय्ा सृंभ–अिभजाृ्ा्िरृा �व्मा् �्ाे 
वणस माप्ास जोडृा ्ेृाृ. अवरवृ वणसपटासहत ृे जोडृाृ. 

 

उ�–का्रमान–�व–वणरलेखन 
हत प�िृ ्वत् आहे, �ांृ  �िृवगस इंचावर ५००० असा सृंभाृ दाब िदया जाृो. हत उप्रणे 

वा्ु–�व–वणसयेख्ा�माणे िव�ेषण यव्र ्रृाृ. �ांृ तय आधार पदा स् हे इृ्ा उ� दाब सह् 



 
अनु�मिणका 

 

्रण्ास सम स् असृाृ. ्ामुळे िव�ुृ ्णां् ा �वास ्रण्ाचे अंृर फार ्मत होृे. हत प�िृ होव स् 
्ां् त सुरं ्ेयत. त्ां् त ए्ा पाृळ सृरा्े आ््–िवि्म्–रेिझ्े (िसिय्ा जेय) ्ाचेंन्ा मण्ां् ा 
येप् ्ेये. �ाहंतपेाा सामृा आिण िवभाज्हत अिध् वाूिवण्ा्िरृा, त्ां् त अत्ंृ सस�म ्णाचंा (५ 
मा्�ोमतटर व्ास) आिण ्णानं्ा पक�भागावर, इृर रासा्ि््रषीा बंिधसृ ्याचा वापर ्ेया. 
्ाृ िवभाज्ा्िरृा फकृ ५ ृे ३० िमि्टे इृ्ाच वळे यागृो आिण हत प�िृ औ�षण् पिरवृग सं्ुगे, 
ेकृतेायत �ुवत् सं्ुगे आिण जैिव् बहुवािर्े (पॉयतमरे) ्ानं्ा्िरृा फारच उप्ुकृ आहे. 

 
चय ्येन्ा घट्ेमध्े फर् ्ेल्ा्े अयगत्रण सहज होृे. सृंभान्ा ्मत घ्फळामुंळे 

आिण सापेा उ� �वाह–वगेामुळे, िवया््ांृ  बदय ्रणे फारच सोपे असृे. ्ािेवा् बहुिवध–
घट्ाचंत चय ्या आिण �वणृा ्ाचंाहत वापर ्रृा ्ेृो. 

 
्ातंतल उपकरणे :– 

१) उ� दाब्ुकृ सं�मण्ारत ��िृ 
२) अरंद ��न्�, (यहा् ्णां् ा बंिधसृ अेा िविवध �्ारन्ा अचय ्यापंै्त ए् ्ुकृ 

आखसड सृंभ. 
३) संवदे्ेतय अिभजाृ् प�िृ. 

 

 
 

१) अंृाेपण झडप ७) अंे सं्य् 
२) गाळण ८) ि्ााय् साठंा 
३) उषणृा देणारे ९) गाळण 
४) सृंभ १०) पंप 
५) अिभजाृ् ११) दाब िवमा्् 
६) अिभयेख्  

उ� ्ा्समा्–�व वणसयेख् 
 
पंप हा ्ा प�ृतचा �ािंृ् भाग आहे. दर इंच वग�स ५००० इृ्ा दाब व उ� पु्र�ापृतन्ा 

�वाहाचत गिृ व त्ांृ  ्मतृ ्मत सपंद्. पु्��पृत  ्रृा ्ेईय अेा धारणा ्ाळा ्िरृा ं आिण 
्ाटें्ोर अयगत ्रणान्ा �ापृत्रृा,ं ्येचा सृृ �स्र �वाह अत्ंृ आवश्् आहे. जर िेखरा 
खायतय ाेंफळाचा उप्ोग संख्ातम् िव�ेषणा्िरृा ्राव्ाचा असेय ृर �स्र �वाह हा िवेषे 



 
अनु�मिणका 

 

�ािंृ् असृो. सपंद-संदम्े, बहुिवध दीा सं�मण्र, वा दीा्े चायिवयेये िपच्ारत पंप 
्ानं्ा्रवत �स्र �वाह ्�तच (अवश्) �ापृ होृो. िवया््ाचंत �िम्ृा ि्म�ण ्रण्ा्िरृा, दो् 
पंपाचा वापर ्रृाृ. दो् अ्वा अिध् िवया््ाचें �मा�नवृ घ्फळ �दा् ्रण्ा्िरृा दो् पंप 
वापराव ेयागृतय. उ� दाबाखायत, ्मुन्ाचा पदा स्, सृंभाृ उप्ोिजृ ्रावा यागृो महणस् िविेल 
�्ारचत अंृःाेपण ्रणारत उप्रणे जरर यागृाृ. उ� दाबाखायत ्मुन्ाचे अंृाेपण झडप 
(वहालव), हा ्मुन्ाचा पदा स् आंृ सोडण्ाचा सव�ृ उप्ुकृ मागस आहे. �मािणृ दाबाखायत, 
्मुन्ान्ा वय्ांृ , (िपच्ारतन्ा �ारा, ्मुन्ाचा पदा स् आंृ भरल्ा्ंृर, वय् सृंभास जोडये जाृे. 
्मुन्ाचत वय्े, १० ृे २००० मा्�ो ियटर इृ्े घ्फळ देणारत–अदया बदय ्रृा ्ेृाृ. 

 
्ा वणसयेख्ांृ तय सव�ृ महतवाचे अंग महणजे सृंभ आिण अंृाेपण्ारत ्ाचंत ्ुिृ. सृंभाृ 

असयेल्ा उ� दाबामुळे, अयगत ्रण ्रणाऱ्ा माध्मा्ा िविेल �्ारां् त ृ्ार ्रणे आवश्् 
असृे. ्ारण त्ां् ा दाबांृ तय दो् टो्ां् ा (अृतव दाब व ्ेहमतचा दाब) ृोड �ाव ेयागृे व त्ाया 
सह् ्राव ेयागृे. व जे्े अयगत्रण होृे ृे्े उ्ळ ि्� सृर असयेल्ा ्िठण गाभ्ान्ा ्णाचंा 
वापर ्र् अ्वा अत्ंृ यहा् व्ासानं्ा (८५ मा्�ोमतटर) पसणसपणे ि्�म् ्णाचंा वापर ्र् हे 
सवस सफय होृे. 

 
िविेल व्ुत�मत ्या आिण आ्् जोडत िवभाज्:– 
 
सामान् ्या वणसयेख्ामध्े �ुवत् घ् आधाराचंा आिण सेि�् वा ्ाबस्त सापेाृे्े अ�ुवत् 

चय ्या िवया््ाचा वापर ्रृाृ. अृतव �ुवत् रेणस हे जोरा्े �स्र ्येबरोबर आ्�षृ होृाृ 
महणस्, दतघस धारणा ्ाळ आिण िेखर अ्ुसरणत ्ा �्ारन्ा समस्ा ्ा प�ृतेत संबिधृ असृाृ. 
उ� ्ा्समा् �व-वणसयेख्-पिरव सृ्त् ्येमध्े अ�ुवत �स्र ्या आिण �ुवत् चय ्याचंा उप्ोग 
्रृाृ. �ुवत् रेणस्ा, चय ्ये्िरृा उ� आस�कृ असृे. आिण ृे ृुय्े्े तविरृ ि्ााियृ होृाृ. 
व्ुत�मत उ� ्ा्समा् �व-वणसयेख् हे िवेषे्र् �ुवत् जैिव् रेणस ्रृा उप्ुकृ आहे. 

 

उ� का्रमान �व वणर लेखन:— 
�ा प�ृतचे इृर वणस येख्ापेाा खायतय अिध् फा्दे आहेृ:— 

 
१) वा्ु �व-प�ृत्े, ज्ा �स्नधपदा्�चे अयगत ्रण होृ ्ाहत, त्ाचें �ा प�ृत्े अयगत्रण ्ेये 
जाृे. वा्ु �व-प�ृतृ �ा पदा्�चे उ� ृापमा्ामुळे िवघट् होृे. उदा. ्ा्�नयसराइडे वा 
हा्�ोपेरोकसाइडे. 
 
२) ृ्ुसृर प�ृतपेाा, �ा प�ृत्े साखं्त्त ्रण सहज िरृत्े होृे. 
 
३) अयगत्रण ्ेयेये घट् पदा स्, सृंभान्ा ेवेटत ए्िंृ ्रृा ्ेृाृ, आिण त्ाचंत ओळख हत 
वणसपट िवजा्ा्े बरोबर ्रृा ्ेृे. 
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सतंभ भरणे:— 
सृंभ वणस येख्ामध्े, सृंभांृ  भरण्ान्ा पदा्�चे ्ण मो�ा आ्ाराचे महणजे १०० म्स मतटर 

पेाा अिध् होृे. �ा उ�्ा्समा् �व वणस येख्ा ्िरृा ं्वतव ्ण ि्म�ण ्रण्ाचा �्त् झाया. 
�ांृ तय ्णाचंा व्ास ३–१० म्स. मत असस् त्ांृ स् �व्मा्ाचे स्यांृ र झपाीा्े होृे; िेवा् त्ाचें 
पक� ाेंफळ बरेच मोठे असस् ृे स�न्� होृे. �ामुळे अेा अृतव सस�मि्� असयेल्ा ्णाचंत राळ 
ब्िवल्ा्े त्ा १०० से. मत. याबंतन्ा सृंभांृ –६०००० सै�ािंृ् पीा ि्म�ण होऊ यागल्ा. �ामुळे 
पसवग िज्ं १०० से. मत. याबंतचा सृंभ वापरया जाृ होृा िृ्ं �ा प�ृतृ १० ृे २० से. मत. चा सृंभ 
वापरण्ाचत �वकि� ि्म�ण झायत. 

 
अेा �्ारचे सस�म ि्ि�य ्ण, िसिय्ा अल्ुिम्ा, बंिधसृ ्या आिण आ््िवि्म्-

रेिझ्मध्े उपयबध आहेृ. ृ्ुसृर-वणस येख्ांृ  िसिय्ा जेय वापरल्ा्े, जेा �्ारचे वगस 
अयगत्रण �ापृ होृे ृेाच �्ारचे वगस अयगत ्रण �ा प�ृतमुळे िसिय्ा ्ण वापरल्ा्े िमळृे. 
बंिधसृ ्या सृंभाृ भरिवण्ाचे ्ण हे िसिय्ा ्णापासस् त्ावर कयोरोिसये्चत �ि�्ा ्ेल्ावर 

Si-O-Si R₃ अेा �स्र बंधाृ िमळृाृ. सव�ृ जासृ यो्ि�् अेा अ�ुवत् बंिधसृ ्येृ C₁₈ 
ऑकटॅडेिसय िसियय हा समसह िसिय्ास जोडयेया असृो. �ा अ�ुवत् ्यानं्ामुळे सजाृत् 
अयगत्रण सहज होृे. �ुवत् बंिधसृ ्या बरोबर, अिम्ो, ्ाइि्य अल्ोहोय आिण ्ा््ो समसह, 
�ुवत्ृेचत पसणस �ुवत्पासस् ातण �ुवत् अेत व्ापृत देृाृ. आिण �ा ्या दोनहतहत ्यांृ  महणजे 
्ेहमतन्ा आिण व्ुत�मत ्यांृ  वापरृा ्ेृाृ. ्ाहत िविे� िठ्ाणत, िसलवर ्ा््ेट हे महा जािय्ा 
सरे ऋणा्ण िवि्म् रेिझ् वा िसिय्ा जेय वर यादस े्ृाृ. 

 
सृंभ ृ्ार ्रणे:— बहुधा ‘ृ्ार सृंभ’ िव�ेषणा्िरृा िमळृाृ. सस�म ि्�य सृंभापासस् 

खायतय फा्दे िमळृाृ:— 
 

१) सृंभाृ भरिवण्ा्िरृा ं्मत ्ण आिण ्मत िवया्् यागृे; त्ामुळे खचस ्मत ्ेृो. 
 
२) उ� ्ा्सामृा 
 
३) यहा् िेखरानं्ा घ्फळामुळे, �व्मा् संवदे्ेतय अिभजाृ्ाचत उ� संवदे्ेतयृा. 
 
४) ि्म्-�वाह-वगेामुळे सृंभ �त्ारतत्ा �व्मा्वणसपटमापं्ास जोडृा ्ेृो. 

 
चल कला: �ा वणसयेख्ा्िरृा यागणाऱ्ा िवया््ाचत वैिेले अेत आहेृ: 

अिधेोष्ान्ाब�य सि�्ृेचा पसणस अभाव, ि्म्उत्य् िबदस, ि्म् श्ा्ृा, ि्म् अन्त-सं्ट, 
ि्म् िवषारतपणा आिण उ� िवेु�ृा पण ि्मृ ्मत. िवया्् ृ्ार ्रृा्ा, त्ाचे िमयतपोअर 
गाळणांृ स् गाळणे आवश््, ृसेच ्ाचेंन्ा उप्रणांृ स् उधवसपाृ् हत अत्ंृ आवश््. �ुवत् अेु� 
पदा स् ्ा सू् टा्ण्ा्िरृा, अल्ुिम्ा वा िसिय्ान्ा सृंभावर् िवया््ास ओ सृ्, ्ाूणेहत 
आवश्् असृे. त्ाच�माणे िसिय्ा वा अल्ुिम्ा ्ानं्ा वापरण्ाृ अिधेोष्ांृ  पाण्ाचे �माण 
िवविाृ ठेवण्ान्ा रलत्े, �ाव्ास अगोदर पाण्ा्े सं कृपृ ्रणेहत फा्देेतर असृे. 
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अिभजाृ्ान्ा बाबृतृहत ्ाहत अडचणत ्ेृतय उदा. २५४ ्ॅ्ो मतटरन्ा खायत जंबसपार 
अिभजाृ्ांृ , बेिझ्चा वापर ्रृा ्ेणार ्ाहत. त्ाच �माणे २०५ ्ॅ्ो मतटरया जंबसपार अिभजाृ्ा  ृ
असंपककृ हा्�ो्ाबस्े वापरृा ्ेणार ्ाहत. बहुृे् िवया््े १७४८ िम. मतटरया अवरकृ वणसपटाृ 
ि्िचृ ेोषण दाखिवृाृ. ्ा िठ्ाणत �स्नधसमुहाचे ्ाब�ि्य समसह बोध् होृतय. ृ्ािप हेकझे् 
आिण अिसटो ्ा्ि्य ्ास सारखतच ेोषणाचत ृत�ृा असृे आिण कयोरोफॉमस हे पसणसपणे �ा मसल्ास 
पारदेस्  असृे. 

 
्ाबस् डा्ऑकसाइडाचाहत त्ान्ा �ािंृ् िबदसन्ा वरृत चय्या महणस् वापर ्ेयेया आहे. 

्ा वळेेस िव�ाव् हे वा्ु आिण �व ्ांृ तय सं्र ्ा�माणे वागृे. ्ाबस् डा्ऑकसाइडन्ा वापराृ 
जंबुपार अिभजाृ्ाचा उप्ोग ्रृा ्ेृो. ्ारण चय्येस पा�सभसमत ेोषण ्सृे. 

 
सृंभान्ा अिभजाृ्ान्ा टो्ाेत, हवचेा दाब ्मत ्ेल्ावर. उ� दाबाखायत, िव�ाव्ाृ 

िव�ुृ झायेल्ा हवचेत उप�स्ृत, वुडबु�ामुळे िदसस् ्ेृे. ्ा्िरृा िहिय्मचा सं् �वाह िवया््ा  ृ
सोडावा महणजे हवचेे बुडबुडे ्ाहतसे होृतय. 

 
अिभजातक: अिभजाृ्ान्ा पुष्ळेा प�िृ �ा वणसयेख्ा  ृ उपयबध आहेृ:– जंबसपार–

अवरकृ, िव�ुत-रासा्ि््, अ्ुसफुरण, �व्मा्–वणसमाप्, इयेक्ॉ्, �व्मा् अिभजाृ् 
्ेफेयोमे्त व िव�ुृ पिरवह्, 

 
�ा प�ृतृ जंबस-पार अिभजाृ् हा अिध् यो्ि�् आहे. �स्नधसमसहाृतय 

सव्ंऑ�कसडत्रणांृ , ि्म�ण झायेयत हा्�ोपेरॉकसाइडे, ्ांृ तय सं्ुनमत ‘डाइ्’ प�ृतचे २३४ ्ॅ्ो 
मतटरया बोध् होृे. त्ाच�माणे ज्ा िठ्ाणत, िवया््ाचत संघट्ा हत ि््िमृ प�ृत्े बदययत जाृे 
अेा �िम्ृा ि्ााय्ांृ , जंबस-पार प�ृतचा चागंया उप्ोग होृो. जंबस-पार अिभजाृ् २५४ 
्ॅ्ोमतटरया उप्ोगत पडावा महणस् �स्नधामयाचें रपांृ र २ ्ॅफ्ाअेसाइय  ईसटरांृ  वा पॅरा-
�ोमोफे्ािसय ईसटरांृ  ्रृाृ. C=O समसह हा २१५ ्ॅ्ोमतटरया ातण ेोषण दाखिवृो. 

 
िवभेद् �णम्ां् माप् �ाचा हत वापर �ा �व वणस येख्ांृ  ्रृाृ. �णम्ां् ामध्े ्ो�ाेा 

फर्ायाहत �ा माप्ांृ  चागंया �िृसाद िमळृो. ए्-ेया्ा-अवरकृ वणसपट �्ाे माप्ाचा 
िविेल अिभजाृ् महणस् २·५ ृे १४·५ म्स मतटर मध्े चागंया उप्ोग होृो. जर ृरंग-याबंत ३·४ म्समत. 
्ोिजयत ृर ्ा िठ्ाणत हा्�ो्ाबस्े आिण �स्नध समसहाचे बोध् होृे. ्ारण ्ा िठ्ाणत CH 
ृाणणाऱ्ा ्ं�ृेमुळे ेोषण िदसृे. ृसेच ५·७५ म्स मत. या, �स्नधसमसहान्ा ्ाब�ि्य–ृाणणाऱ्ा 
्ं�ृेन्ा ेोषणाचे बोध् होृे. 

 
आज जरत असे मा्ये जाृे ्त ८०% अयगत्रण हे व्ुत�मत ्या प�ृत्े होृे. ृरत सु�ा ं

्ाहंत अयगत्रणे िसिय्ा-जेय वर हत होृाृ. ्ांृ  ि्रि्राळत फय् समसह असयेल्ा रेणसंचे ृसेच 
सम-असम समघट्ान्ा वणस येख्ाचा समावेे  आहे.. 

 
पॅि्गमधतय िववचे्तव आिण ्ा्सामृा ्ांृ तय फर् 
 



 
अनु�मिणका 

 

 
 

 
सो्ाबत् ृेयाचे उ�–्ा्समा्–�व वणसयेख् 

सृंभ (अ) μ बोडापॅ्–३० से. मत. × ३·८ िम. मत. चय ्या अिसटो्: अिसटो 
्ाइि्य (१:१) (ब) पा�टिसय–१०–सृंभ–५० से. मत. × ९·४ िम. मत. 

चय ्या अिसटो्: अिसटो ्ाइि्य ३:१. 
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�सननगसमदहाां्ा िव�ेषणाकिरता ंउप्ोगत–वणरपट पपित 
 

रंग 
ेु� ृेये, �स्नधामये, ईसटरे आिण त्ाचें इृर उपजाृ हे रंगहत् असस् रष् �्ाेांृ  (४००–

७०० िम. म्स) पारदेस्  असृाृ. परंृु बहुृे् ्ैस�ग् ृेये व मेदे ्ांृ  रंग�व्े असृाृ व हत रंग�व्े 
आंिे् �माणाृ पारद�ेृ �्ाेाचे ेोषण ्रृाृ. 

 
ेोिधृ ृेयापेाा ्ैस�ग् ृेये हत अिध् रंगतृ असृाृ. ेोिधृ ृेये हत मां रंगहत् असृाृ. 

अेोिधृ ृेये व मेदे हत िविेल रंगाचत असृाृ. आधुि्् ेोिधृ्रणा्े व ि्रंगत ्रणा्े, मसळ ृेयान्ा 
गडद रंगाचे रपांृ र िफ्ट िपवळ्ा रंगाृ होृे. 

 
खा� ृेयाचा रंग मोजण्ा्िरृा पसवग यो�वहबबड प�ृत वापरतृ. ृर FAC �्ार टॅयो व �तजेस 

्रृा गाडस्र प�िृ ेुष्् ृेया्िरृा उप्ोगाृ आणतृ. 
 
्ाबस् डा् सलफाइडमध्े ेोिधृ सो्ाबत  ्ृेय ्ांृ  ६६० ्ॅ्ोमतटरया मह�म प�ा िदसृो. ृो 

कयोरोिफय वा िफ्ोफाइिट्मुळे िदसृो आिण ४०० ्ॅ्ोमतटरन्ा सुमारास िदसणारा ेोषणप�ा 
्ॅरोिट्ॉइड रंग�व्ामुळे िदसृो. 

 
जंबुपार वणरपट 

�स्नध पदा्�चे घट् ेोधण्ा्िरृा वा त्ाचें िव�ेषण ्रण्ा्िरृा, जंबुपार व अवरकृ 
वणसपटाचा िवेषे उप्ोग होृो. सम→ िवपा समघट्त्रण, ऑ�कसडत्रण आिण बहुवािर्त्रण 
्ाचंा अभ्ास ्रृा्ा �स्नधपदा्�  ृ्ा् �स्त्ंृरे होृाृ व �ा ि�्ाचें �त्ा अवयो्् ्रृां् ा 
त्ांृ  होणारत ि्रि्राळत �स्त्ंृरे हत वणसपटान्ा ्ाळजतपसवस् पिराणा्े समजस् ्ेृाृ. �स्नधपदा स् 
अ्ोन्रतत्ा हाृाळया गेया ि्वा ्ा् हे त्ाृतय ऑ�कसडत्रणा  ृ व बहुवािर्त्रणाृ ि्म�ण 
झायेल्ा पदा्�न्ा वणसपटावर् समजृे. �ा पदा्�चे वणसपट हे ्ेहमतन्ा वा ृाज्ा ृेयान्ा 
वणसपटापेंाा फारच िभ� असृाृ. 

 
असंपककृ �स्नधपदा स्-जंबुपार िवभागाृ �्ाेाचे ेोषण ्रृाृ. हा िवभाग २०० ृे ४०० िम. म्स 

प �्ृ असृो. संपककृ व अ्े्ानृिरृ पदा्�ृ ेोषण फारच ्मत असृे व त्ाचा िव�ेषणांृ  उप्ोग होृ 
्ाहत. ए्ांृ िरृ ि�बंधामुळे ृत� आिण चागंल्ा रतृत्े म्�िदृ असयेया मह�म ेोषणाचा प�ा िदसृो व 
त्ामुळे त्ाचें संख्ावाच् ि्ि�ृत्रण ्रृा ्ेृे. ९, ११ ऑकटॅ डे्ॅ–डा्–इ्ॉइ् अमयामुळे २३३ 
िम. म्स या जोरदार ेोषण प�ा िदसृो. 

 
वा्ु�व–वणस येख्ाया सुरवाृ होण्ापसवग महणजे १९६० प �्ृ �स्नधपदा्�ृतय अ्े्ांृ िरृ 

बहु–असंपक्ृ �स्नधामयानं्ा संख्ावाच् माप्ा्िरृा, जंबुपार वणसपट िवजा्ाचाच वापर ्रतृ. 
अल्ोहोिय् पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइडान्ा वा एि्यत् नया््ॉयन्ा �ावाृ, िय्ोयेइ  ् व 
िय्ोयेि्  ्अमयास उषणृा िदल्ास, त्ाचें अ्ु�मे समाव्वत ए्ानृिरृ डा् इ्ॉइ् व ्ा् इ्ॉइ् 
अमयांृ  रपांृ र होृे. 



 
अनु�मिणका 

 

 
ए् ि�बंध असयेये ओयेइ् अमय जंबुपार िवभागाृ फार ्मत ृरंग याबंतया ेोषण ्रृे. 

त्ाच�माणे िय्ोयेइ्, िय्ोयेि्  ् वा ीरॅि्डॉि्् अमयेहत त्ाच भागाृ ेोषण ्रृाृ. फकृ 
ृत�ृा अिध् असृे. �ाचा उप्ोग ए्ांृ िरृ असंपककृ असयेल्ा वा अेत �स्नधामये ि्म�ण ्रणाऱ्ा 
�ि�्ानं्ा अभ्ासा्डे िवेषे होृो. 

 
िय्ोयेइ  ् अमय हे अल्यत बरोबर १७०-१८०° से. ृपमा्ास ृापिवये ृर त्ाचे ए्ांृ िरृ 

ि�बंध असयेल्ा समाव्वतृ रपांृ र होृे. 
 
िय्ोयेइ  ्व िय्ोयेि्  ्अमयाचें िम�ण त्ानं्ा डाइ् आिण ्ाई् ्ानं्ा ेोषणावर् मोजृा ं

्ेृ असे. सा�ंृ आृा ंहत प�िृ वापरतृ ्ाहत. वा्ु�व–वणसपट प�िृ वापरृाृ. 
 
जतव्सतव ‘अ’ चे �स्नधपदा्�ृतय माप् जंबुपार वणसपट िवजा्ाचा अवयंब ्र्च. ्रृाृ 

जतव्सतव-अ हे ३२५ िमयतम्सया मह�म ेोषण दाखिवृे. जमबुपार ेोषणान्ा सहाय्ा्े सव्-ं
ऑ�कसडतभसृ  ृेयाृ, अलफा, बतटा असंपककृ ्ाब�ि्य सं्ुगाचे पण माप् ्रृाृ. 

 
अवरकत वणरपट 

रश् �्ाेान्ा बाहेरतय आिण सस�म ृरंगाप �्ृ पसरयेल्ा वणसपटांृ तय िवभागास अवरकृ 
वणसपट असे महणृाृ. हा िवभाग ०·७५ ृे १००० म्स प �्ृ असृो. साधारणपणे २·५ पासस् ४० ृे ५० म्स 
प �्ृचाच अवरकृ वणसपटाचा भाग याांृ  घेृाृ. परंृु सो्तस्र उप्रणानं्ा मुळे २ ृे १५ म्स मधतय 
भागाचाच जासृ अभ्ास झायेया आहे. १ मा्�ॉ् महणजे १०⁻⁴ सेटतमतटर आिण हे ‘म्स’ ्ा अारा्े 
देसिवृाृ. ्मत ृरंग याबंतन्ा व जासृ ृरंग याबंतन्ा भागास अ्ु�मे ‘जवळचा’ व ‘दसरचा’ अवरकृ 
िवभाग असे संबोिधृाृ. 

 
रासा्ि्् बंधां् त ि्गडतृ असयेल्ा अणसं्त ‘रेणस’ ब्येये असृाृ. अणसंचे चय् वय् आिण 

रासा्ि्् बंध हे ए्ा�ा सृृ गिृ असयेल्ा ‘�स�गं व चेडस न्ा रच्े�माणे असृाृ त्ाचंत गिृ हत 
ृाणणाऱ्ा व वा्णाऱ्ा ्ंप्ानं्ा अेा दो् घट्ाचंत असृे. �ा ्ंप्ाचंत ्ंप्संख्ा ्ेवळ–CH वा 
C–O बंधासारख्ा िविेल बंधान्ा सवभावधम�वरच आधािरृ ्सस्, ृत संपसणस रेणस आिण त्ान्ा 
सभोवृायन्ा पिर�स्ृतवर अवयंबस् असृे. हत पिर�स्ृत ए् �स�गं व चेडस  मध्े जेत घडृे ृेतच 
असृे. �ाृ ए्ा साध्ा �स�गंचत ्ंप्े, उरयेल्ा प�ृतन्ा दबावावर अवयंबस् असृाृ. उज�ृरा्े �ा 
प�ृतृतय अंृगसृ  गिृ अिध् होईय. त्ाच �माणे जर ए्ा�ा िव�ुत-चुंब्त्-ृरंगा्े (अवरकृ 
ेया्े्े) िव�ुत-्ंप्ान्ा बरोबर आयेल्ा, बंधान्ा ्ंप्ावर आघाृ ्ेया ृर ्ंप्ाचंा परम �सार 
वाूेय. 

 
रेणसंमध्े मां ्ंप्त् उज�न्ा पाृळ्ाचें पसंजत्रण होृे. आिण बंधान्ा ऊज�चत पाृळत 

उंचावण्ा्िरृा ंजत ्ंप्संख्ा यागृे िृृक्ा इृ्तच ज्ा अवरकृ ेया्ेचत ्ंप्संख्ा आहे, त्ाच 
अवरकृ ेया्ेचे ेोषण होृे. त्ा िविेल ्ंप्ाचा परम �सार ्ाहंत ए्ा पिरमाणा्े ए्दम वाूृो. 
साव्ाे साव्ाे ्ाहत. 

 



 
अनु�मिणका 

 

िजचत ्ंप्संख्ा सृृ बदयृ असृे अेा अवरकृ ेया्े्े जर एखा�ा पदा्�स उ�तपृ ्ेये 
ृर त्ांृ तय रेणस ्ाहंत िविेल ्ंप्संख्ाचें ेोषण ्रृाृ ्ारण ि्रि्राळ्ा बंधा्ा ृाणृां् ा आिण 
वा्िवृां् ा ्ाहंत उज� खचग पडृे. 

 
रेणसृतय अणस ि्रि्राळ्ा ृऱहे्े ्ंप पावृाृ. त्ास मसयभसृ  ्ंप्ृऱहा महणृाृ. अणसंचे 

�व्मा् व त्ानं्ाृतय �ेरणा हे ्ंप्ाचंत ्ंप्संख्ा ठरिवृाृ. बहुृे् सवस ्ंप्ृऱहा अणसंन्ा जिटय 
वगेाेत ि्गडतृ असृाृ. ्ंप्संख्ाचंत िविेल मसल्े हत िविेल रेणसंचत िवेषे् असृाृ. ्ेवहा ं्ेवहा,ं 
्ंप्ृऱहा �ा रेणसृ फारच स्ा्त क् ृ झायेल्ा असृाृ, आिण िविेल समसहाृतय अणसंन्ा गृतेत 
ि्गडतृ असृाृ. रेणसंृ, अेत ्ंप्े िविेल ्ंप्संख्ेृ होृाृ. त्ाचंत समसह ्ंप्संख्ा गुणातम् 
आिण संख्ावाच् पक्ः्रणा्रृा ंफारच उप्ुकृ आहे. ेोषण िज्ं झाये आहे त्ा भागाेत संबंिधृ 
असयेयत �ाेिपृ ेया्ा साहिज्च ्म्ुवृ होृे आिण मग �ाेिपृ अवरकृ ेया्ेन्ा ृत�ृेन्ा 
िवर� ृरंग याबंत असे स्ािपृ ्ेये असृा,ं जत व�रेषा िमळेय ृत ेोषण प�े दाखवतय. हेच अवरकृ 
ेोषण वणसपट हो्. 

 
से�न�् रेणसृतय ्ंप्त् समसह, त्ा पदा्�न्ा अवरकृ वणसपटाृ ेोषण प�े दाखिवृाृ. त्ा 

रेणसंृतय ्ाहत िविे� भागाबरोबरच हे प�े संबंिधृ असृाृ. आिण िविेल �्ारचा समसह असयेयत 
सं् ुगे, ए्च मह�म ेोषण, अवरकृ ेोषण वणसपटाृ दाखिवृाृ. 

 
अवरकृ वणसपट िवजा् ृर �स्नधपदा्�न्ा रसा््ेासांृ तय अत्ंृ उप्ुकृ साध् आहे. 

बहुृे् सवस महतवान्ा �स्नधपदा्�चे अवरकृ वणसपट िव�ावांृ  ृसेच घ्�स्ृतृहत ि्ि�ृ ्ेयेये 
आहेृ. समपा समाव्वीन्ा आिण संपककृ सं्ुगान्ा उप�स्ृतृ िवपा ए् असंपककृ अमये, ईसटरे, 
अल्ोहोये व ्ा्एसाइय �नयसरॉये ्ाचें संख्ावाच् माप् ्रण्ां् िरृा, अवरकृ वणसपटाचा 
उप्ोग उ�ेख्त् आहे. िवपा सं्ुगे १०·३ म्सया िविेल ेोषण दाखिवृाृ. िवपा सं्ुगे अयग 
्रण्ा्िरृा िेेान्ा ाारत्-अल्ोहोय ्ा रासा्ि्् प�ृतपेाा, हत अवरकृेोषण प�ृ अिध् 
ेत�, अिध् िविेल व अचस् आहे. 

 
िम्ाइय सम-९, िवपा-१२-िय्ोियएट व िम्ाइय इयेइडेट हत दोनहत अमये १०·३ म्सया 

सारखेच ेोषण दाखिवृाृ. व िम्ॉइय िवपा-९, िवपा-१२ िय्ोयेइडेटमध्े ेोषणाचत ृत�ृा वरतय 
ेोषणान्ा दुपपट असृे. ृसेच १०·३ म्सया अलफा इयेओसटतीिर  ् (सम-९, िवपा-११, िवपा-१३ 
ऑकटॅ िड्ॅ ्ा्इ्ाइ्) अमय हे इयेइिड् अमयान्ा दुपपट ेोषण दाखिवृे. बैयानं्ा व इृर �ाण्ानं्ा 
चरबतृ िवपा अमयाचें अ�सृतव दाखिवण्ा्डेहत अवरकृ वणसपटाचा अवयंब ्रण्ाृ आयेया आहे. 
त्ाच�माणे टंुग ृेयांृ तय इयेओसटतीिर  ्अमयाचे सम-िवपा संसवरप आहे हे ि्ि�ृ ्रण्ा्िरृाहत, 
ृसेच हा्�ोज्त्रण व सव्-ंऑ�कसडत्रण �ा �ि�्ेृ पुष्ळेा ‘सम’ समाव्वीचे रपांृ र ‘िवपा’ 
रपांृ  होृे हे दाखिवण्ा्िरृाहत, अवरकृ वणसपट फारच उप्ुकृ ठरया आहे. 

 
्ा िेवा् अवरकृ वणसपटाचा अवयंब इृरहत अ्े् िठ्ाणत होृो. उदाहरणा स्–सव् ं

ऑ�कसडत्रणामध्े ि्म�ण झायेये व ज्ांृ  ऑ�कसज् आहे असे ्ा्स्ारत समसह–हा्�ॉकसत, 
एपोकसत, ्ाब�ि्य व हा्�ोपेरॉकसाइड–्ाचें अ�सृतव दाखिवण्ा ्डे. त्ाच�माणे याडस व �ेड पासस् 
अयग ्ेयेल्ा मॉ्ो�नयसराइडाचंत ओळख पटण्ासाठत, फॉसफोियिपडे व ियपो�ि््े ्ाचंत रच्ा, 
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ृसेच ८ ्बसअणसन्ा वरतय साखळतृ ि्ृत मेि्यत् समसह आहे हे ठरिवण्ा्िरृाहंत अवरकृ वणसपटाचा 
उप्ोग होृो. 

 
याबं साखळत असयेल्ा �स्नधामयाचंत सफिट्त  ्रपे अवरकृ ेोषण वणसपटांृ , ७·४ व ८·५ म्स 

मध्े ठरािव् अंृराचे व ृत�ृेचे ेोषण प�े दाखिवृाृ. व हे बहुधा िम्ाइय समसहानं्ा झो्े देणाऱ्ा व 
िपळवटणाऱ्ा ्ंप्ामुळे ि्म�ण होृाृ. अेा प�्ाचंत संख्ा, सम्बस अणस असल्ामध्े n/२ व िवषम 
्बस अणस असयेल्ा �स्नधामयांृ  (n+I)/२ असृे. n= ्बस अणसचत अमयांृ तय संख्ा. 

 
बहुरपत् फर्ाचे जा् �ामुळे अिध् समजृे. 
 
ाि्रणे हत िव�ुृ चुंब्त् ्ंप्े असस् त्ाचंत ृरंग याबंत अणसंन्ा पिरमाणा इृ्त महणजे जवळ 

जवळ (१ A°) ए् अनंस्ॉम  ए््ा एवूत असृे. ज्ा �माणे रेखािं्ृ जाय्ा्े रश् �्ाेाचे िवव सृ् 
होृे, त्ा�माणे सफिट् ए्ा�ा िंिमृत् जाय्ा�माणे ा ि्रणाचें िवव सृ् ्रृो. सफिट्म् पदा स् 
हे अत्ंृ �िमृ असल्ामुळे, ा-ि्रणाचें ृत�ण म्�िदृ आ क् िृबंध देृाृ. �ाव्ा उयट, असफिट्म् 
पदा्�पासस् (�व) िवसिरृ आ क् िृबंध िमळृाृ. 

 
सफिट्–संरच्ा व बहु वािर्त्रण �ाचंा अभ्ास ्रण्ा्िरृा,ं ा-ि्रण-िवव सृ् हे ए् 

अत्ावश्् साध् आहे. ा-ि्रणाचें िवव सृ्त् आ क् िृबंध हे पदा्�न्ा ए्ाच सफिट्ापासस  ्वा ज्ांृ  
सफिट्म् पदा स् चागंल्ा िरृत्े दळयेया असृो अेा चसण�पासस्हत िमळृाृ. ा-ि्रण चसणस-प�िृ हत 
ृेत सोपत आहे व िृन्ापासस  ्झट्् मुख् सफिट्त् अंृरणािवष्त मािहृत िमळृे. �स्नध पदा्�न्ा 
बाबृतृ �ा प�ृतचा िवस कृृ उप्ोग झायेया आहे. 

 
पदा्�चत ए्ापेाा अिध् सफिट्त् रपांृ  बदयस् राहण्ाचत ामृा महणजे बहुरपृा हो्. 

वैजाि्् वा औ�ोिग् रषीा, �स्नधपदा्�न्ा बाबृतृ बहुरपृेस फार महतव आहे. ्ारण पुष्ळेा 
उतपािदृाचंा योणत, याडस, मागसिर्, हा्�ोज्त क् ृ व्सपृत व ्ो्ोबटर–िमयाफ,–अ्ा्सृा, 
रवदेारपणा आिण इृर भौिृ्त् गुणधमस हे त्ांृ  असयेल्ा ्ा् एसाइय �नयसरॉयान्ा िविेल 
बहुरपत् आ्ारावंर अवयंबस् असृाृ. बहुरपृा हत �स्नधपदा्�  ृ सहज व सवसं आूळृे. �ामुळे 
त्ानं्ा ा-ि्रणानं्ा िवव सृ्त् वणसपटाचंा ्तट अ स् यावणे हे फार गंुृागंुृतचे ्ाम असृे. जरत 
िव�ाव्ाचा �्ार, ेतृयत्रणाचा वगे, अिृ ेतृयृेचे मा् आिण ि्ृत व ्ेा �्ारचत अेु�ृा 
�स्नधपदा्�  ृ आहे �ाचा हत पिरणाम होृ असया ृरत ्ोणृे रप आूळेय हे ठरिवण्ाचे मुख्ृः 
ृपमा्ावर अवयंबस् असृे. 

 
अणुके�त् चंुबकत् अनुसपंदन 

अणसमध्े ए् अणस्े� असृे. अणस्े� इयेक्ॉ्ां् त पिरविेलृ असृे. सस्�न्ा भोवृत ज्ा�माणे 
�ह िफरृाृ त्ाच�माणे अणस्े�ान्ा भोवृत इयेक्ॉ्े िफरृाृ. अणस्े� हे न्स्ॉ्े आिण �ोटॉ्े �ाचें 
झायेये असृे. (�ोटो्े हत हा्�ोज्चत अणस्े�े आहेृ.) व त्ानं्ावर िव�ुतभार  असृो. 

 
्ाहत समसं् ुगानं्ा अणस्े�ाृ ्ािंं् पिरवय् असृे. �ायाच आपण ्ो्त् संवगे असे 

समजृो. िव�ुतभार  पिरवय्त् अणस्े�ाेत संबिधृ असल्ामुळे �ा िव�ुृभारान्ा हायचायतमुळे 
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चुंब्त् ाें (आिण त्ाजबरोबर ए् िव�ुताेंहत ) ि्म�ण होृे. त्ाचा अा, पिर�मणान्ा अााेत 
ए्�स्ृ असृो. जर अेा �्ारचे चुंब्त् अणस्े� ए्ा ए्समा् चुंब्त् ाेंाृ ठेवये, ृर आपणास 
असे आूळस् ्ेईय ्ी, चुंब्त् ि��ुव े हत िविवकृ िदक िवन्ासाचंा संच गकिहृ धरृाृ. महणजेच हत 
प�िृ पुंजत क् ृ झायत असे महणृाृ. महणजे बा� ाेंांृ  दो्च संभाव् िदि�न्ास –ाेंानं्ा िदेे् े वा 
ाेंान्ा िवर�–सृरब� झायेये असस े्ृाृ. �ावर् �ोटो्ाया फकृ दो्च िदक-िवन्ास 
उप्ोिजृ ाेंान्ा िदेे् े वा त्ान्ािवर� संभवृाृ. 

 
ए्ा�ा ्मुन्ान्ा पदा्�ृतय िविेल �ोटो्ाचंा अा उप्ोिजृ ाेंान्ा िदेने्ा अगदत समांृ र 

वा असमांृ र असा सुस्ािपृ झाया ृर मग बा�ाें �ोटो् वर असे ्ाहंत बय टा्तय ्ी जेणे ्र् ृो 
�ा दो् संभव्त् �स्ृतपै्त ए्ा िद�कस्ृतृ  परृ ्ेईय. परंृु ज्ाअ्ग अणस्े� पिरवय् ्रतृ 
आहे, ृेवहा ंत्ाचा पिरणाम ेवेटत असा होृो ्ी, अणस्े�ाचे पिर�मणत् अा हे उप्ोिजृ बा�ाेंान्ा 
िदेयेा �यंब असे वृुसळ पुरे ्रृे. 

 

 
 

�ोटोनाचत चंुबकत् केषातंतल गित. 
�ोटोनाचत पराचंन गित. 

 
वरतय घसणग् गिृ यहा् मुयानं्ा भोवऱ्ा�माणे िवचयतृ होृे. पकथवतन्ा गुरतवत् ाेंाहस् िभ� 

असयेल्ा, अेा सुरवाृतन्ा पिरवय्त् अाान्ा भोवृत, भोवरा िफरिवल्ास, त्ाचत गिृ पराचं् होृे 
वा िवचयतृ होृे. �ायाच अणु् े �त् पराचं् असे महणृाृ. 

 
वर देसिवल्ा�माणे, बा� चुंब्त् ाेंाचत उप्ोज्ा ज्ा �ोटो्ावर ्ेयेयत आहे, ृो �ोटो्, 

उप्ोिजृ ाेंान्ा िदेे् ुसार दो् िदक-�स्त्ंृरापै्त ्ोणत्ा ृरत ए्ा िदक-�स्त्ंृराृ, राहस 
े्ेय. महणजे, बा� ाेंान्ा अ्ुप�स्ृतृ, �ा दोनहत िदक-�स्ृत वगेळ्ा िदसस े्णार ्ाहत. ृ्ािप 
जर बा� ाेंाचे �बय वाूिवये, ृर दोनहत अवस्ामधतय, ऊज�चा फर् बराच वाूेय. 
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उप्ोिजत केष 

 
बा� उप्ोिजृ ाेंाचंा �ोटो्वरतय पिरणाम 

 
सेन् उप्ोिजृ ाेंाृ, �ा दोनहतहत अवस्ा समसमा् असृतय. परंृु ाेंाचत े�कृ जेत 

वाूृे, त्ा्ुसार दोनहत अवस्ा जासृ दसरावृाृ. ऊज�न्ा रलत्े ए् दुसरतपेाा अिध् अ्ु स् य होृे. 
ि्म् ऊज�न्ा अवस्ेृ असयेल्ा �ोटो्या, उ� दज�ृ �व�ृृ ्रृा ्ेृे. महणजेच �ा दो् 
अवस्ामध्े सं�मणे घडवस्  आणणे ेक् आहे. हत सं�मणे महणजे �ोटो्चा पिरवय्त् अा, 
वा�ाेंाबरोबर जो ्ो् ्रृो, त्ांृ तय फर् आहे असे समजाव.े उप्ोिजृ चुंब्त् ाेंान्ा �यंब 
�ृयांृ , ज्ा �ारणेचा चुंब्त् सिदे घट् पिर�मण ्रतृ आहे, अेा िव�ुत –चुंब्त् �ारणेन्ा 
उप्ोिजृेमुळे, अेा �्ारचे सं�मण आपणास घडवस्  आणृा ्ेृे. 

 
ज्ावळेेस �ा उप्ोिजृ पिरवय्त् चुंब्त् ाेंाचत ्ं�ृा हत पराचंि्ृ अणु् े �ान्ा 

्ं�ृेबरोबर अगदत ृंृोृंृ असृे ृेवहा त्ा ्ं�ृा अ्ुसपंद्ाृ आहे असे महणृाृ. �ा अेा पिर�स्ृतृ 
उप्ोिजृ पिरवय्त् चुंब्त् ाेंापासस् ऊज�चे �ोटो््डे स्ा्ांृ र होृे. अेा�्ारचे सं�मण 
घडवस्  आणण्ा्िरृा, आवश्् असयेये पिरवय्त् चुंब्त् ाें, रेिडओ ्ं�ृा िव�ुत  चुंब्त् 
सं्ेृाजवळ असृे. ५ ्े गॉसन्ा बा� उप्ोिजृ (�स्र) चुंब्त् ाेंा-्िरृा, आवश्् रेिडओ–
्ं�ृा ाें, हे २० MHz ्ं�ृेचे असाव ेयागेय. 

 
पिरवय्त् चुंब्त् ाें, आिण त्ास �यंब असयेये �स्र बा� उप्ोिजृ ाें �ा दोनहीन्ा 

उप�स्ृतृ असयेल्ा �ोटो्ब�य आपणास आणखत असे महणृा ्ेईय ्त, �ोटो्ाचे ि्म् ऊज� 
पाृळतपासस्, उ� पाृळत्डतय सं�मण हे अ्ुसपंद् ्ं�ृेजवळतय रेिडओ ्ं�ृा ाें घडवस्  आणस 
े्ेय. 

 
ृ्ािप जर उ� आिण ि्म् अवस्ामधतय अणु् े �ाचंत संख्ा सारखत असेय ृर मग उप्ोिजृ 

चुंब्त् ाेंापासस्, ऊज�न्ा ेोषणामुळे घडवस्  आणयेल्ा ऊधवसमुख सं�मणाचत संभाव्ृा हत रेिडओ 
्ं�ृा ाेंामुळे उ�ेिजृ ्ेयेल्ा अधोमुख सं�मणान्ा संभाव्ृेबरोबर असृे. जर हत ्ेहमतचत अवस्ा 
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असेय ृर मग ऊज�चे ेोषण वा उतसज�् घडस् ्ेणार ्ाहत आिण मग अणु् े �त् अ्ुसपंद् सं् े ृ पण 
अिभजाृ होणार ्ाहत. ृ्ािप, सवससाधारण �स्ृतृ, चुंब्त् ाेंांृ , ि्म् ऊज�न्ा अवस्ेमध्े, 
अणु् े �ाचत संख्ा ्ोडतेत अिृिरकृ असृे. �ाचा पिरणाम असा होृो ्ी, रेिडओ ्ं�ृा–ऊज�चे 
ि्ववळ ेोषण घडस् ्ेृे. �ा मसयभसृ  ि्रताणावरच अणु् े �त् चुंब्त् अ्ुसपंद् आधािरृ आहे. 

 
जसे �ोटो्ानं्ा सं्य्ामुळे ऊज�चे ेोषण चायसच राहृे ृसे ि्म् ऊज�न्ा अवस्ेृतय 

अिृिरकृ �ोटो्े ्मत होृतय आिण त्ा्ुसार ेोषण सं्ेृाचत मह�ा पण ्मत होईय. �ा पिरणामास 
‘संपककृृा’ असे महणृाृ आिण त्ामुळे �ा दो् पिरवय्त् अवस्ाचंत यो्संख्ा सारखत होृे. उ� 
ऊज�न्ा अवस्ेपासस् ि्म् ऊज� पिरवय्त् अवस्े�ृ परृ �ोटो्ानं्ा ्ेण्ाब�य सुिवधा देणारत 
्ंंणा असणारच. अेा�्ारन्ा सं�मणामध्े �ारणाचा अंृभ�व असृोच असे ्ाहत. ज्ा ्ंंणेृ 
�ोटो्ाचें उ� अवस्ेपासस् ि्म् अवस्ेृ स्ा्ांृ र होृे त्ास िेि्यत्रण �ि�्ा असे महणृाृ 
आिण अेा �्ारन्ा दो् िभ� �ि�्ा आहेृ. 

 
१] पिरवय् जािय्ा िेि्यत्रण: हत चुंब्त् अणु् े � आिण सभोवृायन्ा जािय्ेन्ा 

आंृरि�्े्े ि्म�ण होृे. 
२] पिरवय्–पिरवय् िेि्यत्रण: अगदत जवळ जवळ असयेल्ा दो् परािंचृ अणु् े �ानं्ा 

आंृर–ि�्े्े हत ृ्ार होृे. 
 
जािय्ेमध्े महणजे रेणसन्ा चौ्टत्ामाृ, रेणस हे स्यांृ रणत्, ्ंप्त् व पिरवय्त् गृत सृ् 

जाृ असृाृ. आिण �ा गृतमुळे ृे ि्रि्राळ्ा �्ारचत ्मत अिध् होणारत चुंब्त् ाेंे ि्म�ण 
्रृाृ. अेापै्त ए्ा�ा रेणसृतय ए्ादे अणस्े�–�ोटो्–अेा �्ारन्ा ए्ा�ा यहा्ेा ाेंामुळे 
�व�ृृ होऊ्, ्ोन् िरृत्े स्ािपृ झाल्ावर, त्ाचे ि्म् ऊज� अवस्े्डे सं�मण होईय. �ामुळे �ा 
�ि�्ेृ जत ऊज� मुकृ होृे, ृत िव्तणस होृ ्ाहत. परंृु पिरवय्त् स्यांृ रणत् वा ्ंप्त् ऊज� 
महणस् िृचे जािय्े्डे स्ा्ांृ रण होृे. अेा िरृत्े, ए्ा अणस्े�ाचे–�ोटो्ाचें उ� पिरवय्ापासस  ्
ि्म् पिरवय्ा्डे स्ा्ांृ र होृे आिण �ास पिरवय्त् जािय्ा िेि्यत्रण असे महणृाृ. 

 
दुसरत िशिथलतकरण ्षंणा: पिरवय्, पिरवय् िेि्यत्रण— 

हत ए्मे्ानं्ा ि््ट साि�ध्ाृ असयेल्ा दो् परािंचृ अणस्े�ानं्ा (�ोटो्ानं्ा) 
पिरवय्त् ऊज�न्ा पारसपिर् िवि्म्ामुळे घडस् ्ेृे. 

 
�त्े् परािंचृ अणस्े�ाजवळ ए् चुंब्त् सिद् घट् असृो. आिण हा घट् ए्ा �ृयांृ  

गोय िफरृ असृो व हे �ृय उप्ोिजृ �स्र मुख् चुंब्त् ाेंास �यंब असृे. जर दो् अणस्े�े 
ि््ट साि�ध्ांृ  असृतय ृर मग ेजेारन्ा अणस्े�ाृ पिरवय्त् सं�मण �व�ृृ ्रण्ा्िरृा,ं हे 
यहा्से चुंब्त् ाें पुरेसे होईय. अणस्े�ानं्ा प�ृतन्ा पराचं्ान्ा संस�कृचा हा ृोटा आहे. आिण 
त्ाचा पिरणाम, पिरवय्त् प�ृतमध्े ऊज�न्ा पु्र्-िवृरणांृ  होृो. जरत हत पिरवय्ाचंत पारसपिर् 
देवाण घेवाण उ� अवस्ेृ असयेल्ा पिरवय्ाचे आ्ुष्मा् ऊज�न्ा पु्र्-वाटपामुळे ्मत ्रृे, ृरत 
ृे �त्ा रतत्ा, ि्म् अवस्ामधतय पिरवय्ान्ा ि्िचृ अिृिरकृृेन्ा संधारणे्िरृा, हाृभार 
यावतृ ्ाहत. 
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उ� िवभेदन (अ. चंु. अ.) परसपर संबंग— 
उ� िवभेद् अणु् े �त् चुंब्त् अ्ुसपंद्ांृ , रासा्ि्् रषीा ि्रि्राळ्ा पिर�स्ृतृ 

असयेल्ा �ोटो्ा्िरृा, ि्रि्राळ्ा �ोटो् अ्ुसपंद् ्ं�ृा िदसस् ्ेृाृ. 
 
उ� िवभेद् वणसपटाृ, रासा्ि्् रषीा ृत् ि्रि्राळ्ा �्ारचत �ोटो्े आहेृ. िम्ाइय 

(CH₃–), मेि्िय् (–CH₂–) आिण हा्�ॉ�कसय [–OH]. उप्ोिजृ ाेंान्ा �िृसादा्ुसार, 
सं्ुजा इयेक्ॉ्ानं्ा आिण ेजेारतय अणसंन्ा गृतमुळे ृ्ार झायेयत, ि्िचृ ि्रि्राळत चुंब्त् 
पिरसरे �ा �ोटो्ां् ा, चुंब्त् ाेंाृ आहेृ. 

 
�ा �ोटो्ां् त अ्ुभवयेयत चुंब्त् ाें े�कृ हत बहुधा त्ानं्ा इयेक्ॉ्ानं्ा गृतमुळे ृ्ार 

झायेल्ा �िृचुंब्त् पिररा्ा्े ि्म�ण ्ेयेल्ा उप्ोिजृ ाेंान्ा पेाा ्मत असृे. महतवाचा मु�ा 
असा ्ी, �त्े् �्ारन्ा �ोटो्ा्िरृा, हे �भाव ि्राळे आहेृ आिण महणस् �त्े् प�ृतन्ा 
�ोटो्ेत संबंिधृ असयेया अ्ुसपंद् संदेे ि्िचत िभ� ाें–ेकृतया �ापृ होईय. ाेंेकृत िवर� 
इ्ॅ् ॉयचा संदेे असे स्ािपृ ्ेये असृा, ृत् ि्रि्राळ्ा प�ृतचे संदेे िदसस् ्ेृतय. �ा फर्ां् ा 
रासा्ि्् स्ा्न्ुिृ असे महणृाृ आिण त्ाचें माप् ए्ा�ा संदभस मा््ा्ुसार ्रृाृ. 

 
अेाच �्ारचे पिरणाम दुसऱ्ा अणस्े�ािवष्तसु�ा िदसस् ्ेृाृ. त्ापै्त महतवाचत आहेृ—

्बस अणस¹³ (¹³C), फयुऑिर ¹्⁹ (¹⁹ F) आिण फॉसफरस³¹ (³¹ P) [सवस असम संख्ा असयेल्ा अणस्े�ां् ा 
चुंब्त् गुणधमस असृाृ.] सयंन् ्बस अणसवरतय �ोटो्ामधतय ‘पिरवय्–पिरवय् सं्ुनमत्रणान्ा 
पिरणामामुळे अ्ुसपंद् रेषाचें आणखत िवन्ेद् होृे. 

 
जर आपण ए्ा ातण िवभेद्–�्ाेवणस माप्ामध्े (अ. चुं. अ. मध्े) इ्ॅ् ायचत पिराा ्ेयत 

ृर आपणास सरासरत �ोटो् अ्ुसपंद् ्ं�ृेया ए्च रंद रेषा िदसृे. ातण िवभेद्ाृ िदसणाऱ्ा �ा 
रेषा, उ� िवभेद् रेषापेंाा ं अिध् रंद असृाृ आिण त्ानं्ा रेषाचंत रंदत हत ्मुन्ानं्ा िेि्यत्रण 
�वक�तेत संबिधृ असृे. ातण िवभेद् आिण उ� िवभेद् ‘अणस्े�त्–चुंब्त्–अ्ुसपंद् ृंंाृतय 
फर् हा �्ाेवणस माप्ान्ा �ोटो् अ्ुसपंद्ामधतय ृारृम् जाणण्ान्ा ामृेमधतय फर् हो्. 

 
हत अ्ुसपंद्े रासा्ि््रषीा ि्रि्राळ्ा वाृावरणाृतय �ोटो्ानं्ापासस  ् ि्घायेयत 

असृाृ. रंद रेषा (ातण िवभेद्) ृंंजा्ामुळे आपणास ए्ा�ा पदा्�मधतय ए स् ण �ोटो्ाचें �माण 
मोजृा ्ेृे ृर उ� िवभेद्–ृंंजामुळे आपणास पदा्�न्ा रेणवत् संरच्ेब�य मािहृत िमळृे. 

 
�ा्ोिगक िवचार:– 

वरतय वणस् ्ेयेये पिरणाम मोजण्ाचे दो् मसयभसृ  मागस आहेृ. चुंब्त् सं�मण घडवस्  
आणण्ा्िरृा ्ेािरृत्े रेिडओ ्ं�ृेचे ाें ्ोिजये आहे त्ा �्ारांृ तय फर्ावर हे अवयंबस् आहे. 
्ा दो् माग�्ा ‘अखंड ृरंग आिण सपंद’ अणु् े �त् चुंब्त् अ्ुसपंद् असे महणृाृ. �ा दोनहतमधतय 
फर् महणजे सपंद अ. चुं. अ्ुसपंद्ांृ , चुंब्त् सं�मण घडवस्  आणण्ा्िरृा, आवश्् असयेये 
�ारण हे यघु ेकृतेायत सपदानं्ा रपांृ  पुरिवये जाृे ृर अखंड ृरंग अ. चु.ं अ्ुसपंद्ांृ , मध्े खंड ् 
पडृा, �ारण सृृ पुरिवये जाृे. �ा दोनहतहत �्ारांृ , ्मुन्ाचा पदा स् हा ेकृतेायत �स्रचुंब्त् 
ाेंांृ  धरृाृ. व �ा चुंब्त् ाेंास फार उ� �्ारचत समागंृा असृे. ्मु्ा पदा स् ज्ांृ  धरया आहे 
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त्ान्ाभोवृत गंुडाळयेल्ा दोया्मा् वय्ा्े रेिडओ ्ं�ृा (सवागं�मण) चुंब्त् ाें ्ा ाेंास ९०° 
अंे िदेे् े, उप्ोिजये जाृे. 

 
अखंड ृरंग �्ोगांृ , रेिडओ ्ं�ृा ाेंापासस् ेोिषृ ऊज�न्ा बोध्ावर् अणस्े�त् 

अ्ुसपंद् संदेेाचे ि्रताण ्रृाृ ि्वा सपंद अणु् े �त् चुंब्त् अ्ुसपंद्ांृ  रेिडओ ्ं�ृा-सपंदा्े 
उ�ेिजृ ्ेयेल्ा ्मुन्ापासस  ् िमळणाऱ्ा संदेेान्ा ा्ापासस् अणस्े�त् अ्ुसपंद् संदेेाचे ि्रताण 
्रृाृ. 

 
अखंड तरंग पपित:- अखंड ृरंग प�ृतृ, चुंब्ान्ा दो् �ुवामध्े ृ्ार झायेल्ा ेकृतेायत 

�स्र ए्जाृत  ् चुंब्त् ाेंामध्े, ्मु्ा पदा स् धरयेया असृो. दोया्मा् वय्ा्े हा ्मु्ा 
पिरविेलृ असृो. �ा वय्ामाफस ृ उ�ेिजृ रेिडओ ्ं�ृा ाें सृृ पुरिवये जाृे. मुख् चुंब्ास �सपस 
वय्े असृाृ. व हत वय्े ि्रताण जि्ंास जोडयेयत असृाृ. �ामुळे ए्ा यहा् म्�दा ाेंामध्े 
�स्र ाें ्मत अिध् होऊ े्ृे. 

 
रेिडओ ्ं�ृा ाें हे बहुधा ठरािव् ्ं�ृेचे असृे. हत ्ं�ृा आंदोय्ा्े पुरिवयत जाृे. �ा 

रेिडओ ्ं�ृा ऊज�न्ा पाृळतचे बोध् ्ेये जाृे. आिण रेिडओ ्ं�ृेन्ा ेकृतचत पाृळत िवर� �स्र 
चुंब्त् ाें ेकृत असा आयेख उप्रण ्ाूृे. अ्ुसपंद् सम्त, रेिडओ ्ं�ृा आंदोय्ा्डस  ्
ऊज� ेोिषयत जाृे. आिण आयेख अिभयेख्ावर, ेोषणाचत रेषा ्ा रपांृ , संदेे िदसृो. संदेे अेा 
िरृत्े ए् रंद ेोषणाचा प�ा देसिवृो. �ाचा समा्य, ्मुन्ामधतय ्ुय �ोटो्ानं्ा संख्ेबरोबर 
�माणातम् असृो. बहुृे् सवस ातण िवभेद्त् (रंद रेषा) �्ाे वणस माप्ामध्े ए् इयेक्ॉि्् 
समा्य्् असृो आिण ृो अ्ुसपंद्त् पटीावर, साव्ाेपणे ्तट मोजमाप ्रृो व ृपासस् आिण 
समा्य् ्र्, पटीाचें ाेंफळ देृो. 

 
सपंद पपतत: �ोटो्ामध्े अंगभसृ  ्ो्त् संवगे असृो आिण रेिडओ ्ं�ृा �ारणामुळे, ि्म् 

पाृळत पासस् उ� ऊज�न्ा पिरवय् अवस्ेमध्े स्यांृ र ्रण्ास, त्ां् ा �व�ृृ ्रृा ्ेृे. अखंड 
ृरंग प�ृतृ, अखंड �ारणाचा उप्ोग ्र्, हे साध् ्रृा ्ेृ होृे आिण ्ंृर �ोटो् पराचं् 
्ं�ृेस, त्ाचें सह्ंप् ्रृा ्ेृ असे. आृा अखंड �ारणान्ा ऐवजत, ए्ा ेकृतेायत रेिडओ 
्ं�ृा–सपंद्ाचा उप्ोग ्ेल्ास ्ोण्ोणृे फर् होृाृ ृे पाहस ्ा. 

 
खायतय आ क् ृत पहा 
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सपंद’ अणस्ेि�् चुंब्त् अ्ुसपंद्ान्ा िस�ांृ ाचें उदाहरण 
 

अ) सुरवाृतया मुकृ अव्ाेाृ, �ोटो्े (बाणाचंत ेतष�) असयेया ्मु्ा दाखिवया आहे. �ा अवस्ेृ, 
अणु् े �त् ि��ुव े हत िदक–िवन्ासान्ा ्रन् िवृरणाचे अ्ुस्ाप् धारण ्रृाृ. आिण आृा जर 
ए् बा� �स्र ाें Ho उप्ोिजृ ्ेये (ब) ृर अणु् े ि�् ि��ुव ेहत उप्ोि�ृ बा� ाेंान्ा िदेे् े 
सृरब� होृाृ. समजा ‘्मु्ा’ रेिडओ ्ं�ृा वय्ा्े पिरविेलृ आहे आिण �ा वय्ा�ारे, ्मुन्ान्ा 
पदा्�वर, रेिडओ ्ं�ृा दोया्मा् चुंब्त् ाें, यादृा ्ेृे. आिण जर ए् यहा् रेिडओ-्ं�ृा-

ाें हे �यंब िदेे् े Ho वर (्) मध्े दाखिवल्ा�माणे उप्ोिजये ृर मग अणस्े�त् ि��ुव े H₁ �ा 

ाेंास ए्ा ्ो्ा  ृसृरब� होृा  ृआिण फिय  ृाेंान्ा िदेे्  ेपराचं  ्होृा .ृ आिण आृा जर H₁ ाें 
पुरेसे मोठे ्ेये ्त जेणे ्र् ृे मसळ ाेंान्ा िदेसे ९०° अंेा्े, चुंब्त् ि��ुवत् पिरबयाचे पिर�मण 
घडवस्  आणतय आिण हे जर प्�पृ ेकृतेायत रेिडओ ्ं�ृा सपंद आहे आिण अखंड ृरंग ्ाहत असे 
मा्ये ृर मग �ास ९०° सपंद असे महणृाृ. हत अवस्ा (रेिडओ ्ं�ृेन्ा सपंदाचे तवरतृ बंद ्ेल्ा्ंृर 

ि्म�ण झायेयत, व जे सपंद H₁ ाें ृ्ार ्रृे,) (ड) मध्े दाखिवयत आहे. 

 

हत अवस्ा ज्ावळेेस t=O असृे, त्ावळेेचत आहे. आृा ्ंृर t₁ बेळेस, पिरवय्-जािय्ा 
्ानं्ा िे्तयत्रणान्ा पिरणामामुळे, (्ाहंत ि��ुव)े मसळ ाेंान्ा िदेे् े सृरब� झायत असृतय. (इ). 
अगदत, ्मत ्ायमापांृ  जर आपण ्मुन्ान्ा अंृरंगांृ  पािहये ृर आपणास असे िदसस् ्ेईय ्त, 
रेिडओ ्ं�ृा सपंदान्ा उप्ोिजृेमुळे तविरृ �स्ािपृ झायेये अणु् े �त् ि��ुवानं्ा संयन् पराचं्ाचे 
�मा�ंमा्े बंद होणे व िव्ाे. िवेषेृः हत प�िृ घ्पदा्�्िरृा फार वगेवा् असृे. ्ारण 
�वपदा्�पेाा घ् पदा्�न्ा जािय्ेचत म्�दा व �वकि� सपल ्ेयेयत आहे. सुसंगृ पराचं्ाचा ृोटा हा 
पिरवय्–पिरवय् िेि्यत्रणाेत संबंिधृ आहे आिण ृो [एफ] मध्े देसिवया आहे. 

 
सृृ-ृरंग आिण सपंद अणु् े �त् चुंब्त् अ्ुसपंद्ाृतय मसयभसृ  फर् असा आहे ्त, सृृ 

ृरंग अणु् े �त् चुं. अ्ुसपंद्ामध्े आपण फार मोठे ाें व्ापस े्ृो आिण �त्े् ाेंान्ा ेकृतन्ा 
ि्मृतस आपण �ोटो्ाचंत ्ुयसंख्ा मोजस े्ृो आिण ्ंृर त्ा सवस व्ापृतप �्ृ त्ाचंत बेरतज ्र् 
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�ोटो्ाचंत ्ुयसंख्ा िमळृे. सपंद प�ृतृ, आपण चुंब्ाचा वापर ्र्, अ्ुसपंद् ्ं�ृेस, प्�पृ 
ेकृतेायत रेिडओ ्ं�ृा सपंद उप्ोिजृो. चुंब्ाचत समागंृा अेत असृे ्त, सवस �ोटो्े ए्ाच 
�्ारचा �िृसाद देृाृ. वळेेन्ा फय् सवरपांृ , संदेेाचा पाठपुरावा ्रृाृ. 

 
खा� ृेये व मेदे ्ानं्ा औ�ोगत ्रणांृ  रंद रेषा अणस्े�त् चुंब्त् अ्ुसपंद् ृंंजा्ाचा 

उप्ोग ृत् ाेंाृ फा्देेतर होृो. 
 
१) �व�सारमाप्ाब�य 
२) ृेय िब्ांृ तय व पडेतृतय ृेयाचे �माण ि्ि�ृत ्रृा,ं 
३) चॉ्ोयेट सारख्ा खा�पदा्�ृतय �स्नधपदा्�चत पाृळत मोजण्ा्िरृा. 
 
खालतल आकक ततकडे पहा:– 

 

 
 

बा� उप्ोिजृ ाेंाचा �ोटो् वरतय पिरणाम 
 

[अणदके�ाचे �ितचंुबकत् पिररकण 
Bo �ा उप्ोिजृ चुंब्त् ाेंाृ, ए्ा्त अणस ्े�ा्िरृा, अणस ्े�त् चुंब्त् पिरबय μ हे 

Bo मुळे ृ्ार झायेये घसणग पिरबय अ्ुभवृे व ृे μ या, z अाान्ा सभोवृायत, यामसर ्ं�ृेस, पराचं् 
होण्ास यावृे. ृ्ािप, रेणसृ, �हप्ांृ तय इयेक्ॉ्ां् त अणस्े� पिरविेलृ असृे. हत इयेक्ॉ्े Bo न्ा 
िवर� िटब िटब अेा रेषां् त दाखिवल्ा�माणे, ए् चुंब्त् ाें ि्म�ण ्रृाृ. �ास अणस्े�ान्ा ृे्े 
o–Bo पिरणाम असृो. �ा अिवष्ारास �िृचुंब्त् स्ा्न्ुिृ असे महणृाृ.] 

 
उ� िवभेदन 

सेन्ापेाा ं अिध् अणस्े�त् पिरवय् पुंज संख्ा (१) असयेल्ा ्ोणत्ाहत समाव्वीन्ा 
अणस्े�ा्ा अणस्े�त् चुंब्त् पिरबय असृे (μ). पिरवय् ्रणाऱ्ा िव�ुृ भािरृ ्णा�माणे अणस्े� 
वागृे महणस् हे चुंब्त् पिरबय ि्म�ण होृे. अणस्े� हे ए्ा बा� चुंब्त् ाेंाृ (Bo) ठेवये ृर 
त्ाया ए्ा घसणग पिरबयाचा जोर यागृो. �ा घसणगपिरबयामुळे उप्ोिजृ चुंब्त् ाेंान्ा अााभोवृत 
μ चे पराचं् होृे. पराचं् ्ं�ृा Vo(Hz) हत यामसर समत्रणा्े दाखिवयत जाृे:– Vo=(�स्रां् ) U. 



 
अनु�मिणका 

 

Bo. (आ क् िृ पहा) �ाचे उदाहरण महणजे ‘घसणगचे’ वागणे. पराचंि्ृ अणस्े� हे सवस पुंज ्ािंं्ेचे 
्ा्दे पाळृे आिण त्ां् ा चुंब्त् ाेंाृ फकृ २ I+१ इृ्तच िदक िवन्ासे संभवृतय ्ांृ तय सव�ृ 
साधे उदाहरण महणजे जे्े I= ½ उदा (¹H, ¹³C वा ³¹P), ्ा िठ्ाणत अणस्े�ाया फकृ दो्च िदक-

िवन्ास असृतय. (ए् बाजस्े m₁=+½) (अ्वा m₁ =–½) िवर�. ए् बा�–चुंब्त् ाेंान्ा 
बाजस्े व दुसरे त्ान्ा िवर�. �ा अणस्े�त् पिरवय् ऊज� अवस्ेृतय सं�मणे हत इयेक्ो–चुंब्त् 
�्ाे वणसयेख्ान्ा रेिडओ ्ं�ृेृतय म्�देमध्े पडृाृ. आिण Vo=(�स्रां् ) Bo (जे्े Vo= यामसर 
पराचं् ्ं�ृा असस् ृत सु�ा सं�मण वा हेटजस मधतय अ्ुसपंद् ्ं�ृा हो्.) हे ्ाृे साभंाळृाृ. (पक� 
५० आ क् ृत पहा) 

 
पिर�मण ्रणाऱ्ा इयेक्ॉ्ान्ा मुळे ि्म�ण झायेल्ा स्ा्त् चुंब्त् ाेंां् त अणस्े�े 

रेणसमध्े पिररिाृ असृाृ. उप्ोिजृ ाें Bo न्ा िवर�, स्ा्त् चुंब्त् ाेंे ृ्ार होृाृ आिण ृत 
उप्ोिजृ ाेंाेत �माणातम् असृाृ. अेा िरृत्े, ए्ा�ा अणस्े�ा्े अ्ुभवयेयत पिरणाम्ार् 
चुंब्त् ाें ेकृत B=Bo–o–Bo जे्े o– हे पिरराण ्रणारे �चय असस् ृे त्ा अण ु ्े�ान्ा 
स्ा्त् रासा्ि्् प्�वरणाचे फय् असृे. �ाया �िृ–चुंब्त् स्ा् न्ुिृ असे महणृाृ. 
रासा्ि्् आिण चुंब्त् रषीा, रेणसृतय अगदत िभ� अणस्े�ास ि्रि्राळत पिररिाृ �चये असृाृ. 
महणस् ृे ि्रि्राळ्ा ्ं�ृेस अ्ुसपंद् ्रृाृ. �ा अ्ुसपंद् ्रणाऱ्ा ्ं�ृा Bo न्ा पासस् सवृंं 
असाव्ा महणस् रासा्ि्् स्ा्न्ुिृ �चय δ �ाचत संदभस संदेेान्ा ्ं�ृेस सापेा अेत δ=(V–V 
संदभस)/V संदभस अेत व्ाख्ा ्ेयत गेयत आहे. रासा्ि्् स्ा्न्ुिृ �चय �िृ देया भाग असे 
देसिवृाृ (ppm) आिण ृे अणस्े�त् चुंब्त् अ्ुसपंद् �्ाे वणस येख् माप्ान्ा, चुंब्त् 

ाेंान्ा ेकृतन्ा पासस् सवृंं असृे. ¹H आिण ¹³C ्ानं्ा वणस येख् िचंांृ तय रासा्ि्् 
स्ा्न्ुृत �ा टे्ािम्ाइय िसये् (० �िृदेया भाग) ेत सापेा अेािरृत्े देसिवल्ा जाृतय. 

 
पिरवय् पिरवय् ्ुनम् (सुं्नमत्रण):– ए्मे्ांे जेारतय असयेल्ा अणस्े�ामधतय, 

अणस्े�त् पिरवय् ऊज� अवस्ाचें सं् ुनम् घडस् ्ेृे. व त्ाचा पिरणाम �त्े् अणस्े�ान्ा ए् 
अ्ुसपंद् ्ं�ृेन्ा (रेषाचें) बहुिवधांृ  िवन्ेद् होृे. हत बहुिवधे िविेल �्ारन्ा खास संरच्ेचत 
असृाृ. आिण त्ानं्ा पिरवय्–पिरवय् सं्ुनम् आंृर ि�्ेन्ा ऊज�चा सं्ुनमत �स्रां्  ‘J (Hz)’ 
असृो. J चे मसल् Bo वर ्ोणत्ाहत �्ारे अवयंबस् ्सृे. ृे Bo हस् सवृंं असृे. पुष्ळेत संरच्ा 
आिण अ्ुरपण मािहृत �ा J बहुिवधापासस  ् िमळिवृा ं ्ेृे. १ ल्ा आिण २ ऱ्ा �मान्ा पिरवय्–
पिरवय् सं्ुनम्ाचे उदाहरण पुूतय आ क् ृतमध्े िदये आहे. 
 



 
अनु�मिणका 

 

 
 

अणु् े �ामधतय पिरवय्–पिरवय् सं्ुनमत्रण, ज्ांृ  I=½. पिहल्ा (१) बाबृतृ, CH (x) 

आिण CH₂ समसह (y) ्ां् ा रासा्ि्् स्ा्न्ुिृ असस् त्ा १४ Hz ्े अयग आहेृ आिण CH₂ 
अ्ुसपंद् हे उत–ाें आहे. हे दोनहत समसह �ा पिर्�लपृ रेणसंृतय पुष्ळेा बंधां् त अयग ्ेयेये 
आहेृ. आिण त्ामुळे त्ानं्ाृ ्ोणृतहत आंृरि�्ा ्ाहत. 

 
दुसऱ्ा बाबतृ (२) दोनहत समसह हे ३ बंधां् त अेारतृत्े अयग आहेृ ्त जो �ोटो्मधतय 

आंृरि�्ा मोजृो ृो पिरवय्–पिरवय् ्ुनम् �स्रां्  (J) हा 2Hz आहे. ्ामुळे साधा ्ुनम् 
आ क् िृबंध ि�्, िं् ृ्ार होृो. ्ा अवस्ेया �्मवगस ्ुनम् असे महणृाृ. िृचे सु्ोज् 
खायतय�माणे ्रृाृ:– 

 

CH₂ समसह उप्ोिजृ ाें Bo न्ा बाजस्े ि्वा िवर� (बाणां् त दाखिवयेये वणसपटांृ ) Hx 
अ्ुभिवृो. ज्ा अ्ग Hx चत पिरवय्–यो्संख्ा हत सारखत असृे, खायतयपै्त ्ोणृे ृरत ए्, 
ि्िचृ ि्राळे चुंब्त् ाें Hy अ्ुभवृो आिण महणस् Hy अ्ुसपंद्ाचे २ रेघांृ  िवभाज् होृे. �ा रेघा 
JHz ्े अयग आहेृ. त्ाच �माणे CH समसह हा दो् Hy �ोटो्े अ्ुभवृो. जे १:२:१ �ा गुणो�रांृ  
ृत्–ऊज� अवस्ां् ा ि्म�ण ्रृाृ. हे चुंब्त् पिरबयान्ा अ्ुस्ाप्ावर अवयंबस् असृे. हत 
पिहल्ा वग�चे ्ुनम् �स्ृत जर dx-dy/J>६ असेय ृर राहणार. �ा अवस्ेचे िवघट् ज्ाया २ ऱ्ा 
वग�चे पिरबय ्ुनम् महणृाृ, ृे (३) मध्े िदये आहे. ्ा िठ्ाणत J=7Hz व ∆ d/J=२. वणसपट जिटय 
िमळाया व पिरवय्–पिरवय् ्ुनम्चा पुंज ्ािम्त िवचार ्ेल्ािेवा् ्ाचे सपलत्रण ्रृा ं्ेृ 
्ाहत. 

 
�ाृतय अत्ंृ मसयभसृ  पाृळतवर, अणस्े�त् चुंब्त् अ्ुसपंद्ान्ा �्ोगांृ  आपण खायतय 

गोलत �ापृ ्र् घेृो:— 
 



 
अनु�मिणका 

 

ज्ा रेणसचत पिराा ्राव्ाचत आहे त्ान्ा्िरृा अणस्े�त् पिरवय् सं�मणाचा �्ाेवणसपट 
आयेख. व हा आयेख अणस्े�ाचा उप्ोग पिराा ्रण्ाचे साध् महणस् ज्ा ्ं�ृेन्ा म्�दा ाेंामध्े 
्ेया जाृ आहे त्ा ाेंामधतय असृो. आिण ्ंृर रासा्ि्् न्ुिृ आिण पिरवय्–पिरवय् 
सं्ुनम्ानं्ा मािहृतन्ा आधारे रेणवत् संरच्ेब�य ि्गम् ्रृा ्ेृे. 

 
जंबसपार, रष् वा अवरकृ वणसपट माप्ा सारखेच, अणु् े ि�् चुंब्त् अ्ुसपंद् वणसपटमाप् हे 

ेोषण वणसपटमाप्ाचे दुसरे रप आहे. अणस ्ेि�् चुंब्त् अ्ुसपंद्ान्ा अभ्ासा्िरृा ं ए्ा उ� 
चुंब्त् ाेंाृ, रेणस ठेवृाृ. आिण िविेल �्ारचत अणस्े�े, रेिडओ-्ं�ृा, �देेाृतय िव�ुृ-चुंब्त् 
�ारणेचे ेोषण ्रृाृ. रेिडओ ृरंगान्ा िविेल ्ं�ृा, चुंब ्त् ाेंाचे बय व अणस्े�ाचा पिरसर ्ाचें 
आिण महणस् रेणसन्ा संरच्ेचे, रेिडओ ृरंगाचे ेोषण हेच ्ा्स असृे. 

 
सवस अणस्े�े ध् भाराचे वह् ्रृाृ आिण ्ाहंत �्ारन्ा अणस्े�ानं्ा बाबृतृ, हा भार, 

अणस्े�ान्ा अाावर पिरवय् ्रृो. पिरवय्त् पुंजा्ानं्ा संजेृ, पिरवय्त् भारान्ा ्ो्त् 
संवगेाचे ‘I’ असे वणस् ्रृा ं्ेईय व त्ास ०, ½, १, ³∕₂ अेा �्ारचे मसल् असेय. �त्े् �ोटो् आिण 
न्स्ॉ् ्ां् ा त्ाचें पिरवय् असृे. व ृे ± ½ आिण �ा पिरवय्ाचें फियृ I असृे. जर अणस्े�ाृतय 
�ोटो्े व न्ु्ो्े ्ाचंत बेरतज सम असेय, ृर I=O, सेन् अ्वा पसण�् (१, २...) असृे. जेवहा I=O 
असृे, ृेवहा अणस्े�ास पिरवय् ्सृे आिण मग ृे अणु् े �त् चुंब्त् अ्ुसपंद्ाचे संदेे देृ ्ाहत. 
जर �ोटो् आिण न्स्ॉ् ्ाचंत बेरतज िवषम असेय ृर I हा अधस-पसण�् असृो (½,³∕₂,⁵∕₂...) अणस्े�ास 
ि्ववळ पिरवय् असृे व मग अ. चु.ं अ्ुसपंद्ाचा संदेे देणार. ¹²C आिण ¹⁸O �ा दोघां् ाहत 
पिरवय्त् पुंजां्  I=O असस्, ्ां् ा ि्ववळ पिरवय् ्सल्ामुळे ृे अ. चुं. अ्ुसपंद्त् वणसपट येखा 
देृ ्ाहत.’ ¹H, ¹³C, आिण ¹⁹F व ³³P ्ा सव�्ा पिरवय्त् अं् I=½ असस् ि्ववळ अणु् े �त् 
पिरवय् असृे आिण महणस् ृे अ. चुं. अ्ुसपंद्त् संदेे देणार. पिरवय् ्रतृ असयेयत भािरृ 
अणु् े �े पिरवय्ान्ा अाान्ा बाजस्े चुंब्त् पिरबय ि्म�ण ्रृाृ, �ामुळे ृे यहा्ेा दंड–
चुंब्ा�माणे ्ा्स ्रृाृ. हत अणस्े�त् दंड–चुंब्े, जर बा� चुंब्त् ाेंांृ  ठेवयत ृर त्ाचें चुंब्त् 
पिरबय हे बा� चुंब्त् ाेंान्ा बाजस्े वा िवर� सृरब� होईय. बा� ाेंान्ा बाजस्े संरेख् हे फार 
�स्र संरेख् असृे. ाेंान्ा िवर�, अणस्े�त् चुंब्ास उ� ऊज�न्ा सृरब�ृे्डे चट्् 
जाण्ा्िरृा, ऊज�चे ेोषण वहा्या हव.े असे िदसस् आये आहे ्त, अणस्े�ान्ा �ा उडत 
मारण्ा्िरृा, रेिडओ ्ं�ृामध्े पुष्ळेत ऊज� असृे. I=½ अणस्े�े ज्ांृ  आहे असा पदा स् अचय 
ेकृतन्ा चुंब्त् ाेंाृ ठेवया ृर ्ांृ तय ्ाहंत अणस्े�े, चुंब्त् ाेंान्ा बाजस्े सृर ब� होृतय. 
साव्ाेपणे बदयणाऱ्ा रेिडओ ्ं�ृाचें िवि्रण, त्ा पदा्� सृ् जाऊ् िदल्ा्ंृर, ज्ा ्ं�ृेस 
�ारणाचे ेोषण होृे, त्ाचे ि्रताण ्ेल्ास, ए् वणसपट आपणासं िमळृो. �ाया अिवरृ ृरंग �चाय् 
महणृाृ: इृर सृृ ृरंग उप्रणाचंत अेत आंखणत ्ेयत असृे ्ी त्ांृ  रेिडओ ्ं�ृा �स्र असृे व 
चुंब्त् ाेंाचे बय बदयणारे असृे. ाेंान्ा बयान्ा ्ोणत्ा ृरत ए्ा मसल्ास उडत मारण्ा्िरृा, 
अणस्े�ा्ा यागणारत ऊज�, हत �ारणेन्ा ऊज�बरोबर असृे. मग ्ाहत अणस्े�े ऊज�चे ेोषण ्रृाृ 
आिण मग सं्ेृ िदसृो. 

 
पुूतय आ क् ृतृ सपंिदृ फोिरअर रपांृ रणान्ा अ. चुं. अ. न्ा �्ोगाचे वणस् ्ेयेये आहे. 

उदाहरण ृसे सोपे ्ेये आहे. ्ेवळ ए्ाच अ्ुसपंद्त ्ं�ृेन्ा अणस्े�ान्ा सं्य्ाचा िवचार ्ेयेया 
आहे. खरे ृर अणस्े�ाचत पुष्ळेत सं्य्े असृाृ. आिण �त्े् सं्य्ास, त्ाचे ि्दा् ्रृा 
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्ेईय अेत अ्ुसपंद्त ्ं�ृा असृे. �ामुळे मुकृ �व सृ् ा् हा वळेेन्ा यघुाेंाृतय ए् व्िृ्रण 
येखा होईय. आिण त्ांृ  ि्रि्राळ्ा रासा्ि्् प्�वरणांृ तय सवस अणस्े�ान्ा ्ं�ेृेचत मािहृत 
असृे. फोिरअर रपांृ रणांृ , ए् साधारण ्ं�ृा–यघुाें वणसपट–आयेख �ापृ होृो. सपंिदृ 
फोिरअर रपांृ रण अ. चुं. अ. न्ा �्ोगाृ, सवस अणस्े�ाचे ए्ाच वळेेस ि्रताण ्ेये जाृे. आिण 
ए्ा�ा ्मु्ा पदा्�न्ा, आ्ार आिण �्ोगान्ा वळेेन्ा मा्ा्े, सं् े ृ आिण आवाज ्ानं्ा गुणो�रांृ  
फार मोठत वाू झायेयत िमळृे. �ा ृंंाृतय दुसरा फा्दा असा ्त, संगण्ान्ा ि््म्ामुळे, 
ि्रि्राळ्ा रेिडओ ्ं�ृानं्ा सपंदां् त, ्मुन्ान्ा पदा्�या उ�तपतृ ्रृा ्ेृे. 

 

 
 

[फोिरअर रपांृ रण अ. चु.ं अ. न्ा �्ोगाचा मसळपा्ा. आपण समजस ्ा ्त, ्मु्ा हा ए्ाच 
अ्ुसपंद् ्ं�ृा असयेल्ा अणस्े�ाचंा सं�ह आहे. मग ्मुन्ास Mo इृ्े चुंब्तव असणार ्ारण ृे्े 
Bo न्ा बाजस्े ओळतृ ि्म्ृम अवस्ेृ अिध् अणस्े�े असणार (i) �त्े् अणस्े�ाचा हा सं�ह 
अिभजाृ ्ािंं्तचे ि््म पाळणार. रेिडओ–्ं�ृानं्ा प�्ा्े ्मुन्ाया उ�तपृ ्रृाृ. �ा रेिडओ 
्ं�ृा अत्ंृ ्ो�ा वळेा पुरत्ा, (मा्�ोसे्ंद), ्ेि�ृ असृाृ. हे ‘ा’ अाान्ा बाजस्े असयेल्ा 
चुंब्त्तवान्ा सममसल् आहे. ा अा Mo या घसणग पिरबय यावृे. त्ास θ° अंेा्े िफरिवृे (ii) उ�ेिजृ 
rf सपंद जर बंद ्ेयत ृर चुंब्त्तवाचा ा् पुनहा संृुय् मसल्ास परृ ्ेृो. Mo चा My हा घट्, 
याम�र ्ं�ृेस, Z अाान्ा सभोवृायत िफरृो, X आिण Y �ृयांृ तय हा घट् घाृत्ृे्े सेन्ा�ृ 
जाृो. ृर Mz घट् (१) मधतय मसळन्ा संृुय् मसल्ा�ृ वाूृो. �ा–्ाहंत से्ंदच ा् ्ायावधतृ, 
Y अाान्ा बाजसन्ा चुंब्त्तवाचे वणसपट माप् ्रृो (महणजेच My) 
 

्ोद ्ेयेयत रेिडओ ्ं�ृा उणे ्ेल्ा्ंृर, ए् मुकृ �व�ृृ ा् �ापृ होृो (iii) ्मुन्ान्ा 
्ळतृतय अणस्े�ानं्ा अ्ुसपंद् ्ं�ृेचत मािहृत ्ाृ असृे. Observe rf पासस् हे फकृ ए्च ्ं�ृा 
१०Hz चे उृाराें आहे. fld चे फोिरअर रपांृ र, ्ं�ृा अााचा ए् साधारण वणसपट ृ्ार ्रृे. (iv)] 

 
फोिरअर रपांृ रण ामृा असयेल्ा उप्रणांृ , चुंब्त् ाेंाचे बय हे (ि्ि�ृ) �स्रत क् ृ 

असृे आिण व्ाप् रेिडओ ्ं�ृेचत �ेणत असयेल्ा व ५–१० मा्�ोसे्ंदान्ा अवधतन्ा सपंदचा, 
पदा्�वर �्ोग ्ेया जाृो. ि्ववळ पिरवय् असयेयत ्ाहत अणस्े�े, बा� चुंब्त् ाेंान्ा िवर�, 
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उ�–ऊज� अवस्े�ृ ्ेण्ा्िरृा आवश्् असयेल्ा रेिडओ ्ं�ृेन्ा ऊज�चे ेोषण ्रृाृ. सपंदचा 
�भाव संपल्ा्ंृर, ्ाहत अणस्े�े उयट उडत मारृाृ. ि्म् ऊज�न्ा अवस्े�ृ परृ ्ेृाृ आिण 
ेोिषृ ऊज� परृ बाहेर टा स् ् देृाृ. �ा उतस�जृ ऊज�चे रेिडओ �ाह्ा्डस् अिभजाप् ्रृाृ 
आिण िृचत ्ोद ्ेयत जाृे. अणस्े�े अ्ुसपंद् ्रृाृ आिण उतस�जृ �ारणेया अिभजाृ ्रण्ाचा 
पिरणाम हा अणस्े�त् चुंब्त् अ्ुसपंद् वणसपट हो्. 

 
फोिरअर रपांृ र अणस्ेि�् अ्ुसपंद् वणसपट माप्ांृ  ए्सम्ावन्ेदे ्र् सवस अ्ुसपंद्त् 

्ं�ृाचे बोध् होृे. ्ोद होृे आिण (संगण्ामध्े) संचि्ृत्रण होृे. पुष्ळ वळेा रेिडओ ्ं�ृानं्ा 
सपंदचत पुष्ळवळेा पु्रावकि� ्रृाृ आिण उतस�जृ संदेेापै्त जे अगदत सारखे आहेृ, त्ाचंत सवस 
ए्ं बेरतज ्रृाृ आिण त्ामुळे आवाजाबरोबर उ� संदेे अेा �माणाृ ए् उ�ृम वणसपट �ापृ 
होृो. 

 
ठरािव् चुंब्त् ाें असयेल्ा अ. चुं. अ उप्रणास ए् ेकृतेायत चुंब् असस्, त्ास 

ए्िज्सत ाें असृे, त्ांृ  रेिडओ ्ं�ृा �ाेप् व �ाह् पण असृो आिण िेवा् संदेेाचें संच्, 
सं्य् आिण समा्य् ्रण्ा्िरृा ए् संगण्हतअसृो. ्मु्ा पदा स् ्ोन् िठ्ाणत धरण्ासाठत 
असयेल्ा उप्रणा्े, पदा स् ्ोन् िठ्ाणत धरया जाृो. चुंब्त् ाें �ाेपणाचे वय् आिण �ाह् 
वय्ास ्ानं्ा सापेा �स्ृतया बरोबर होईय अेािरृत्े पदा्�चत जागा ठत् ्ेयत जाृे आिण मग 
पदा स् हा सृृ, सजाृत् चुंब्त् ाेंास अ्ावकृ राहतय ्ा्िरृा पदा्�चे पिरवय् ्ेये जाृे. पदा स् 
धरणाऱ्ा उप्रणास, ए् पिरव सृ्ेतय ृापमा् ि््ंंण ्रणारे साध् असृे. ए्ा�ा िविेल 
अणस्े�ास अ्ुसपंद् ्रण्ास आवश्् यागणारत ऊज� हत खायतय गोलतवर अवयंबस् असृे:– बा� 
ाेंाचत ेकृत, इयेक्ोि््त िवन्ास, त्ा िविेल अणस्े�ान्ा भोवृत असयेये इयेक्ोि््त समा्ार, 
रेणसचा �्ार आिण आंृर व अभ्ंृर आंृरि�्ा. ्ोणृा िवेषे अणस्े� हा ऊज�चे ेोषण ्रृो, रेणसमध्े 
त्ाचे स्ा् ्ोठे आहे, अणस्े� ि्ृत आहेृ आिण ेजेारतय अणसंचे स्ा् व �्ार ्से आहे अेा सवस 
�श्ाचंत अ. चु.ं अ. वणसपट उ�रे देऊ े्ृो. 

 
ि्रि्राळ्ा चुंब्त् ाेंान्ा ेकृतचत अणस्े�त् चुंब्त् अ्ुसपंद् वणसपटमाप्े ृ्ार 

्रृाृ. �ोटो्ानं्ा अ्ुसपंद्ास आवश्् असयेल्ा रेिडओ ्ं�ेृे्ुसार त्ाचंत वगसवारत ्रृाृ, 
उदाहरणा स्-६०-मेगाहटसझ उप्रणास‘ चुंब्त् ाें बय इृ्े असृे ्त, जेवहा ृे ६० मेगाहटसझ न्ा 
रेिडओ ्ं�ृेचे ेोषण ्रृे ृेवहाचं �ोटो्ाचे अ्ुसपंद् होईय. ३०० मेगाहटसझन्ा वणसपटमाप्ास 
अिध् ेकृतेायत चुंब्त् ाें असृे. अ्ुसपंद्ा ्िरृा, ३०० मेगाहटझसन्ा रेिडओ ्ं�ृेचे �ोटो् 
्ा्े ेोषण ्राव्ास हव.े 

 
अणस्े�त् चुंब्त् अ्ुसपंद् वणसपटमाप्ां् ा इृ्त चुंब्त् ाेंे असस े्ृाृ ्त, ज्ांृ  

अ्ुसपंद्ा्िरृा �ोटो्ां् ा ६०–६०० मेगाहटसझ ेोषण ्राव ेयागृाृ. ज्ा उप्रणांृ  उ� चुंब्त् 
ाें ेकृत आहे, त्ांृ , ‘वणसपट येखांृ , अिध् चागंल्ा �्ारचे िेखराचें िवभेद् �ापृ होृे. उ� ाें 
बयांृ , रासा्ि्् स्ा्न्ुिृ व ्ुनम् �स्रां्  ्ाचें गुणो�र वाूृे. व त्ामुळे वणसपटांृ तय रासा्ि्् 
स्ा्न्ुिृ दसरवरन्ा �ेणतमध्े पसरयेल्ा असृाृ. उ� ाें बयामुळे, ि�ृत् �मां् ाचें वणसपट पिरणाम 
्मत होृाृ आिण संवदे्ेतयृेृ वाू घडवस्  आणृाृ. 
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�ोटो् अणस्ेि�् चुंब्त् अ्ुसपंद् वणसपटिवजा्: �ोटो्ानं्ा अणस्ेि�् चुंब्त् 
अ्ुसपंद्ान्ा अभ्ासामुळेच, अणस्े�त् चुंब्त् अ्ुसपंद्ाचा िस�ांृ  आिण सराव िव्सतृ झाया. 
ि्रि्राळ्ा �्ारचत �ोटो्े महणजेच रेणसृतय ि्रि्राळ्ा अणस्ा जोडयेयत �ोटो्े आिण ि्रि्राळ्ा 
रेणवत् पिरसरांृ तय �ोटो्े, ि्रि्राळे संदेे देृाृ. वणसपटांृ तय संदेेानं्ा सापेा जागा, रेणसृतय, 
�ोटो्ानं्ा इयेक्ोि््त पिरसराब�य, पुष्ळसे सागंृाृ. ए्ाच �्ारचे ि्ृत �ोटो्े आहेृ ृे 
संदेेाचत ृत�ृा सागंृे. ए्ाच संदेेाचे अ्े् संदेेामधतय (िेखरे) िवभेद्ामुळे, �ोटो्ानं्ा आिण 
आसपासन्ा �ोटो्ानं्ा पिरसराब�य मािहृत िमळृे. 

 
्ोणत्ाहत ए्ा रेणसृ, ए्ाच पिरसराृयत �ोटो्े अिभ� वा ए्ाच �्ारचे संदेे देृाृ. आिण 

जत �ोटो्े ि्राळ्ा पिरसरांृ  आहेृ ृत वगेळे संदेे देृाृ. ए् समा् असयेयत �ोटो्े हत संरच्ेन्ा 
रलत्े सममसल् असृाृ. जर िम्े् आिण इ्े् ्ाचंा अ. चुं. अ. वणसपट जर घेृया ृर आपणास असे 
िदसस् ्ेईय ्त, जरत संदेे ि्रंि्राळ्ा जागेपासस् ्ेृ असये ृरत �त्े् सं्ुग फकृ ए्च संदेे 
देृो. 

 

िम्े् CH₄ CH₃–CH₃ इ्े् 

 
िम्े्मध्े चार सममसल् �ोटो्े आहेृ ृर इ्े्मध्े ६ सममसल् �ोटो्े आहेृ. आिण आपण जर 

�ोपे्चा अ. चु.ं अ. वणसपट पािहया ृर आपणासं दो् �्ारचे दो् संदेे िमळृाृ. ए् संदेे सहा 
िम्ाइय �ोटो्ां् रवत (अ) आिण दुसरा, २ मेि्यत् �ोटो्ानं्ा ्डस् (ब). �ा दो् संदेेानं्ा ृत�ृेचे 
गुणो�र ‘अ’ आिण ‘ब’, ३:१ असे आहे. 

 
अ ब अ  

CH₃ CH₂ 
 

CH₃  �ोपे् 

 
जर आपण �ोपे्न्ा �ोटो्ानं्ा, ए्ाद्ा �ोटो्ाचत जागा बदयत्े भर् ्ाूयत, ृर आणखत 

फर् िदसस् ्ेृाृ. उदाहरणा स्:— १ कयोरो�ोपे् ३ संदेे देृो व संदेेान्ा ृत�ृेचे �माण ३:२:२ ्ा 
�माणे असृे. ्ारण त्ांृ  अ, ब, व ् अेा ृत् �्ारचे �ोटो् असृाृ आिण २ कयोरो�ोपे् फकृ २ च 
संदेे देृो व त्ानं्ा ृत�ृेचे गुणो�र ६:१ असे असृे. ्ाृ फकृ २ च �्ारचे �ोटो् आहेृ. 

 
अ ब ्   CI  

CH₃ – CH₂ – CH₂–CI  अ । अ 

  CH₃– CH– CH₃ 
  ब 

१ –कयोरो�ोपे्  २–कयोरो�ोपे् 
 

रासा्ि्् रषीा सममसल् होण्ासाठत, �ोटो्े हत िंिमृत् रषीा सममसल् असाव्ास हवत. 
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वणसपटांृ तय संदेेाचत जागा रेणसमध्े �ोटो् ्ोणत्ा �्ारचा �ा्िम्, ि�ृत््, कृृत््, 
ीरोमेिट्, बेिझिय्, असेिटयेि्  ् वा �वह्ा्िय्) आहे हे देसिवृे. �ा ि्रि्राळ्ा �्ारन्ा 
�ोटो्ा्ा, िभ�िभ� �्ारचे इयेक्ॉि््त पिरसर असृाृ. व त्ामुळे जे संदेे ृ्ार होृाृ, त्ाचंत 
संख्ा व जागा ि्ि�ृ ्ेयत जाृे. 

 
ेोषणान्ा जागेसंबंधत, �व सृ्त पिरणाम फार महतवाचत भसिम्ा पार पाडृाृ. दुसऱ्ा 

�ोटो्ापेाा, ृौयोि्् रषीा, जो अिध् इयेक्ॉ् घ्ृे्े विे�येया असृो, ृसेच जो उ� ऊज�न्ा 
रेिडओ ्ं�ृाचें ेोषण ्रृो वा त्ा �ोटो्ापेंाा उ�ाेंत् असृो, अेा �ोटो्ास, अिध् ‘पिररिाृ 
�ोटो्’ असे महणृाृ. ्मत पिररिाृ अ्वा पिरराण ्ाहतसे झायेल्ा �ोटो्ामध्े, सापेाृे्े दुसऱ्ा 
�ोटो्ापेाा, त्ान्ाभोवृत इयेक्ॉ्ाचंत घ्ृा ्मत असृे आिण ृो ि्म् ऊज�न्ा रेिडओ ्ं�ृेचे ेोषण 

्रृो वा त्ा �ोटो्ापासस  ् ृो अधःाें असृो. उदाहरणा स्:– अिसटा�लडहाि्डान्ा (CH₃–CHO) 
्ाब�ि्य ्ाबस्या जो �ोटो् सयंन् असृो ृो ्ाब�ि्य ऑ�कसज्न्ा इयेक्ॉ् ्ा सू् घेण्ान्ा 

गुणधम�मुळे, अल्े्ान्ा (R-CH₃)िम्ाइय समसहान्ा �ोटो्ापेाा अिध् अपिररिाृ असृो. हे �ोटो् 
उ� इयेक्ॉ् घ्ृे्े घेरयेये असृाृ ्ारण त्ांृ  ्ोणृाहत इयेक्ॉ्ां् ा मागे खेचणारा समसह ्सृो. 
्ाब�ि्य �ोटो्, िम्ाइय �ोटो्ापासस  ् खायन्ा ाेंाृ ेोषण ्रृो. अ. चु.ं अ. वणसपटाृतय, �ा 
संदेेान्ा स्ा्न्ुिृ्ा रासा्ि्  ्स्ा्न्ुिृ असे महणृाृ. आिण ए स् ण चुंब्त् ाेंान्ा देयाांे  
भाग अेािरृत्े देसिवृाृ. जेवहा चुंब्त् ाें हे ६० MHz असृे ृेवहा १ देयाांे  भाग हा ६० MHz न्ा 
सममसल् असृो. रासा्ि्् स्ा्न्ुिृ मोजण्ा्िरृा टे्ािम्ाइय िसये्न्ा १२ �ोटो्ा पासस् 
िमळणाऱ्ा संदेेाया संदभस–िबदस मा्ृाृ व त्ापासस  ् स्ा्न्ुिृ मोजृाृ. ्ा संदेेाया ०·०० 
देयाांे  भाग असे मसल् िदये आहे. ्ाया डेलटा माप्प�त असे महणृाृ आिण रासा्ि्् स्ा्न्ुिृ 
मोजण्ा्िरृा ं �ाचाच अिध् उप्ोग ्रृाृ. िसिय्ॉ्न्ा ि्म् िव�ुत–ऋणृेमुळे, बहुृे् सवस 
्ाबस्त रेणसंपेाा, टे्ा्ा्िम्ाइय िसये्न्ा �ोटो्ाचें पिरराण अिध् असृे. आिण महणस् ्ाबस्त 
�ोटो्ानं्ा संदेेापेाा टे. िम. िसये् हे उ सृ–ाें असृे. बहुृे् सवस �ोटो्ानं्ा रासा्ि्् 
स्ा्न्ुृतचे डेलटा मसल् हे सेन् आिण १५ देयाांे  भाग ्ामध्े असृे. ्ं�ृा ए््ाऐवजत डेलटा मसल् 
वापरृाृ. ्ारण डेलटा मसल्े हत सापेा असस्, ृे चुंब्त् ाेंान्ा ेकृत पासस् सवृंं असृाृ. 

 
जर यगृन्ा ्बस अणसवर असयेये ेजेारतय �ोटो्े हत मसळ �ोटो्ास सममसल् ्सृतय ृर 

�ोटो्ाचें अ. चुं. अ. संदेेाचे िवभेद् होृे. उदाहरणा स्:– इ्े्मध्े सहाहत �ोटो्े सममसल् आहेृ आिण 
ृे ए्मे्ाचें िवभेद् ्रतृ ्ाहत. परंृु ृेच �ोपे्मध्े, दो् �्ारचे �ोटो् आहेृ. ृे ए्मे्ानं्ा 
संदेेाचे िवभेद् ्रृाृ. िम्ाइय �ोटो्े मेि्िय् �ोटो्ाचें िवभेद् ्रृाृ आिण मेि्िय् �ोटो्े 
िम्ाइय �ोटो्ाचें िवभेद् ्रृाृ. 

 

 
संदेे्ान्ा िवभेद्ास, पिरवय्–पिरवय् िवभेद् असे महणृाृ आिण जत �ोटो्े िवभेद् 

्रृाृ, त्ां् ा सं् ुनमत �ोटो्े असे महणृाृ. n+१ हा ि््म यावस् , पिरवय्–पिरवय् िवभेद् िेखर 

CH₃–CH₃ 
इ्े्: सममसल् �ोटो्े 

िवभेद् ्ाहत 

CH₃–CH₂–CH₃ 
�ोपे्: असममसल् �ोटो्े 

िवभेद् 



 
अनु�मिणका 

 

संख्ेचे अ्ुमा् ्रृा ्ेृे. महणजे असममसल् यगृन्ा �ोटो्ाचंत ‘n’ संख्ा मोजस् आिण त्ाृ ए् 
अिध् िमळवस् . 

 
�ोपे्न्ा िम्ाइय �ोटो्ापासस  ् िमळणाऱ्ा संदेेाचे ृत् िेखरांृ  िवभेद् होृे. ्ारण ृे्े २ 

मेि्िय् �ोटो् आहेृ(२+१=३) आिण मेि्िय् �ोटो्ान्ा संदेेाचे िवभेद् साृ िेखरांृ  होृे ्ारण 
त्ाृ सहा िम्ाइय �ोटो्े आहेृ (६+१=७). जर �ोटो्ान्ा यगृ �ोटो् ्सेय ृर मग ृो �ोटो् 
ए्च संदेे देृो आिण जर यगृचा �ोटो् असममसल् असेय ृर संदेेाचे िवभेद् होृे—दो् िेखरांृ  
(ि�क) आिण जर दो् असममसल्, यगृचे �ोटो् असृतय ृर संदेेाचे िवभेद् ृत् िेखराृ होृे व 
त्ास िं् असे महणृाृ. पिरभेिदृ संदेेान्ा दो् िेखरामंधतय िव्ोज्ास, ्ुनम् �स्रां्  (J) 
महणृाृ. �ोटो्ानं्ा पिरसरा्ुसार आिण त्ानं्ा भसिमृत् संबधा्ुसार ्ुनम् �स्रां्  बदयृो. जिटय 
वणसपटमाप्ांृ , ्ोणृत �ोटो्े ्ु�नमृ आहे हे ि्ि�ृ ्रण्ाचत प�ृत, ्ुनम् �स्रां् ान्ा 
उप�स्ृतमुळे आपणास िमळृे. जर J मसल्े सारखतच असृतय ृर �ोटो्े स्ु�नमृ असणे संभव्त् 
असृे. जर ृे िभ� असये ृर �ोटो्े ्ु�नमृ ्ाहतृ. परंृु त्ाचें िवभेद् दुसऱ्ा ्ोणा �ोटा्ामुळे होृे. 
Ha चे िवभेद् Hb ्े, आिण Hb चे िवभेद् Ha ्े, �ा दोनहतचत ्ुनम् �स्रां् े  Jab अेत देसिवृाृ. 
्ारण �त्े्त दोनहतहत ि�्ाचें J मसल् सारखेच आहे. 

 
�ोपे्न्ा बाबृतृ, दो् यगृन्ा िेखरामधतय अंृर, िं् मधतय िम्ाइय �ोटो्ाचें, Jab. 

आिण मेि्िय् सपृपदांृ तय िेखरामंधतय अंृरसु�ा ंJab च आहे. ए स् ण िं् मधतय रंदत 2 Jab आिण 
ए स् ण रंदत सपृपदाचंत ६ Jab आहे. 

 

OH वा NH₂ सारखे जे समसह हा्�ोज् बंध ृ्ार ्रं े्ृाृ त्ानं्ा �ोटो् रासा्ि्  ्
स्ा्न्ुिृ �ा ृापमा्ावर अवयंबस् असृाृ. परंृु CH �ोटो्ानं्ा रासा्ि्् स्ा्न्ुिृ ृेा 
्सृाृ. उ� ृापमा्ास, जे्े हा्�ोज्-बंध् ि्म् असृे, ृे्े रासा्ि्् स्ा्न्ुिृ उत-ाें 
असृाृ. आिण ि्म् ृापमा्ास, जे्े हा्�ोज् बंधाचत ि्�मृत अ्ु स् य असृे, ृे्े �ोटो्ाचें ेोषण 
अघः ाेंा्डे ४–५ देयाांे  भागा्े बदयृे. िवया्् हे हा्�ोज्-बंध् आहे वा हा्�ोज्-बंध् 
्ाहत अेा िवया््ान्ामुळे, हा्�ोज् बंघ् समसहानं्ा रासा्ि्् स्ा्न्ुृत वर पिरणाम होृो. 
िवया््ान्ा संहिृचा पिरणाम हत महतवपसणस असृो. उ� संहृतमुळे, आंृर-रेणवत् हा्�ोज् बंध् 
अिध् होृे. व त्ामुळे अधःाें रासा्ि्् स्ा्न्ुिृ होृे. आंृर रेणवत् हा्�ोज् बंध् हे संहिृवर 
अवयंबस् ्सृे परंृु ृरतहत ृे अधःाें रासा्ि्् स्ा्न्ुिृ दाखिवृे. ्ाबस् डा्सलफाइड वा 
ड्ुटेरेटेड कयोरोफॉमस सारख्ा [ज्ांृ  �ोटो्े ्ाहतृ अेा] ्ोन् िवया््ांृ तय पदा्�न्ा 

िव�ावापासस  ्�ोटो् अ. चुं. अ. वणसपट िमळृो. पाण्ांृ  िव�ाव् असयेल्ा सं्ुगा्िरृा D₂o वापराव.े 

आंृर-मा्् महणस् ्ोडेसे टे्ािम्ाइय िसये् टा्ाव.े परंृु D₂o मध्े टे्ािम्ाइय िसये् टा स्  ््े 

्ारण D₂o मध्े ृे अिव�ाव् आहे. ्ेहमतन्ा अ. चुं. अ. न्ा ्ुपतृ ०·५ िमयतियटर िव�ाव मावृो. 
पदा्�चत संहिृ हत साधारण १० ृे ३०% वज्/घ्फळ इृ्त असृे. 

 
सारांे  �ोटो् अ. चुं. अ. वणसपटांृ तय ेोषण संदेेाचत संख्ा त्ा ्मुन्ाृतय िविेल �्ारन्ा �ोटो्ाचंत 
संख्ा ि्ृत आहे हे दाखिवृे. वणसपटांृ तय संदेेान्ा जागे्डस् �ोटो्ाचंा �्ार दाखिवया जाृो. 
संदेेान्ा िेखराखायतय ाेंफळावर् त्ा �्ारन्ा �ोटो्ाचंत संख्ा आपणास समजृे आिण 
संदेेान्ा िवभेद्ामुळे यगृन्ा �ोटो्ाचंत �वकि� देसिवयत जाृे. 



 
अनु�मिणका 

 

 
�व्मान–वणरपटमापनशाा:— 
अत्ंृ ्मत दाबाखायत आिण वा्ु अवस्ेृ, जर ए्ा�ा (M) रेणसवर, भरपसर ऊज� असयेल्ा 

इयेक्ॉ्ां् त वष�व ्ेया, ृर त्ा रेणसचे आ््त्रण होृे. (M⁺). 
 
M →M⁺+  
M⁺→A+B⁺ 

 
इयेक्ा्ाृ िवपयु ऊज� असेय ृर आ््त्रण झायेल्ा रेणसचे ि्रि्राळ्ा ृऱहे्े िवघट् 

होृे. उदा. ए् भार असयेल्ा (B⁺) आिण ए् भार ्सयेल्ा ्णाृ (A). 
 
�व्मा् वणसपट–िवजा्ांृ , चाचंणतृतय पदा्�न्ा रेणसवर इयेक्ा्ानं्ा �वाहा्े वष�व 

्रृाृ. पदा स् बाषप (वा्ु) �स्ृतृ व अत्ंृ ्मत दाबाखायत असाव्ास हवा. (्मुन्ान्ा अत्ंृ 
्ो�ा भागाचे, पाऱ्ान्ा ०·१ िमयत मतटर दाबा इृक्ा ि्व�ृ �स्ृतृ बाषपतभव् ्रृाृ.) 
इयेक्ॉ्ाचंत ऊज� हत, रेणसपासस् इयेक्ॉ्या अयग ्रण्ास िजृ्त अवश्् असेय, त्ापेाा अिध् 
हवत. महणजे गिृ् ऊज� हत रेणसन्ा आ््त्रण वचसस पेाा,ं अिध् असयत पािहजे. अेा �स्ृतृ, रेणस 
ए् इयेक्ॉ् गमावस्  बसेय आिण उ�ेिजृ अवस्ेृतय आ््े ि्म�ण होृतय. त्ाचें तवरे्े असंख् 
यहा् यहा् भागामध्े िवभाज् होृे. इयेक्ा्ानं्ा �वाहान्ा आघाृामुळे, आ््तभसृ  झायेये व ृटस् 
अंे ृ्ार होृाृ. परंृु �व्मा्–वणसपटांृ  फकृ ‘ध्’ भार असयेल्ा आ््ाचेंच मोजमाप होृे. हे 
ध्–भार असयेये अंे  अयग ्ेये जाृाृ. �ाचंा वगे वाूिवृाृ. ि्वा �स्र िव�ुृत् ि्वा चुंब्त् 
अपस्रण ्रृाृ. आिण मग त्ानं्ा परसपरापासस् िभ� िभ� वगेामुळे ि्वा िभ� िभ� चुंब्त् 
िवचय्ामुळे, ृे ि्राळे होृाृ. ृे चुंब्त् ाेंांृ  ज्ा माग�्े जाृाृ त्ा माग�्े अ्वा त्ां् ा मुकृ 
ाेंा सृ् सर्ण्ा्िरृा यागणाऱ्ा वळेा्ुसार–त्ानं्ा �व्मा्ा्ुसार अ्वा अचु्ृे्े महटये ृर 
त्ाचें �व्मा् आिण त्ानं्ावर असयेया भार ्ानं्ा गुणो�रा�माणे m/e. ि्रि्राळे गुणो�र असयेये 
m/e चे भाग जर ए्ामागस् ए् वणसपट माप्ान्ा रेखा�न्�ा समोर आणये आिण त्ाचंत ृत�ृा मोजयत 
आिण ्ंृर ए् �चय m/e गुणो�राचे मसल् व दससरे ‘ृत�ृा’ मोजये ृर ए् वणसपट �ापृ होृो. ृत�ृा 
हत m/e चे फय् ज्ांृ  आहे अेा संरच्ेस �व्मा् वणसपट महणृाृ. �त्े् भागान्ा ृत�ृेेत 
�माणातम् याबंतन्ा आिण िविेल �व्मा्ान्ा िवि््ोिज  ृ मसल्ापासस् अिधरेषेन्ा वर असयेल्ा 
पुष्ळेा उभ्ा रेषा वणसपटांृ  िदसृाृ. जरत आ््ानं्ा �वकि�चा आिण त्ाचंत सापेा िवपुयृा ्ाचंा 
्मु्ा जिटय असया ृरत हत संरच्ा ‘भडतमािरृ रेणस’ ्ावर अवयंबस् असृे. अेाृऱहे्े रेणसचे �व्मा् 
वणसपट हे ए्मेव रेणसचे वैिेल असृे. सवससाधारणपणे ज्ाचंत संरच्ा िभ� आहे अेत दो् सं्ुगे 
ि्रि्राळत खंड्-संरच्ा देृाृ. ि्रि्राळे �व्मा् वणसपट हत सं्ुगाचत अंगुयतमु�ा हो्. 

 
�व्मा् वणसपटामध्े पदा स् हा वा्ु अवस्ेृ असावा यागृो. महणस् हे ृंं �्मृः वा्सन्ा 

संेोध्ा्िरृा वापरये गेये. आिण ्ंृर जे पदा स् सहज बाषप्ेतय होृाृ त्ानं्ा्िरृा उप्ोगांृ  
आणये गेये. मग उप्रणांृ  ्व �व सृ्े आयत. ि्म् दाबाखायत, पदा स् वा्ु-अवस्ेृ ्ावा महणस् 
उषणृा देण्ासाठत �वेे  �ार प�िृ आिण सुधािरृ िवभेद्ासाठत चुंब्त् �वाहामध्े फेरफार ्र्, 
चुंब्त् ाेंान्ा ेकृतृ फर् घडवस्  आणृा आया. 
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१९५९ मध्े रा्हेग ्ां् त �वेे �ार प�ृतचा उप्ोग ्ेया. िहन्ामुळे ४००° से ृापमा्ाप �्  ृ
उषणृा देृा ्ेणे ेक् झाये. त्ामुळे ६१९ प �्ृ रेणवत् वज् असयेल्ा घट्ाचें मोजमाप ्रृा ्ेऊ 
यागये. त्ा�माणे चुंब्त् �वाह ०·३ ृे ०·४ ीमपतअरन्ा �ेणतप �्ृचा देण्ाचत सुिवधा �ापृ झाल्ामुळे 
चुंब्त् ाें ६५० पासस् ७७०० गॉसप �्ृ बदयृा ्ेऊ यागये व त्ामुळे ४ ृे ५८० प �्ृन्ा �व्मा् 
असयेल्ा पदा्�चे चागंये िवभेद् होऊ यागये. ि्व�ृ प�िृ, आ््ानं्ा उदगमाृ सुधारणा, सं्य् 
आिण िव�ेषण ्ळत ्ानं्ा आखणतृहत सुधारणा झायत. 

 
१९६२ मध्े रा्हेग ्ां् त �व्मा् वणसपट माप्ांृ  सुधारणा घडवस्  आणयत त्ांृ  ए् तवरे्े 

्ोद ्रणारत अिभयेख् प�िृ व सृृ बाषपतभव् ्रण्ा्िरृा वा्ु-�वेे �ार ्ोज्ा आंखयत होृत. 
अेा उप्रणाृ मा्�ो वज्ान्ा पदा्�चे १·५ से्ंदाृ �व्मा्-वणसपट �ापृ होृाृ. 

 
िरहेग ्ां् त अलफा, बतटा, असंपककृ दतघस केखंयान्ा अमयावंर संेोध् सुर ्ेये. ्ैस�ग् 

िम्ाइय C२७ फ्तए्ोटचत  संरच्ा २, ४, ६ ्ा्िम्ाइय-्ानस-२ इ्ोअेट अेत आहे हे िस� ्ेये. हत 
पिहयतच वळे होृत ्त, �व्मा्-वणसपटाचा वापर ्र् दतघस केखंया �स्नधामयानं्ा उपजाृाचत संरच्ा 
िवेद ्रण्ांृ  आयत. 

 
संरच्ा िवेदत्रण:- िरहेग ्ां् त �व्मा् वणसपट िवजा्ाचा उप्ोग ्र् फ्तओसेरॉय  ्ा 

�्ाेृः सि�् अल्ोहोयाचत संरच्ा िवेद ्ेयत. त्ाच�माणे योण्ामध्े घट् असयेये ३,७,११,१५ 
टे्ािम्ाइय हेकझा डे्ॅ्ॉइ् अमयाचेहत अ�सृतव �व्मा्-वणसपटा्े िस� झाये. 
 

हॉय�े् आिद्त संपककृ व असंपककृ दतघस केखंयानं्ा �स्नधामयानं्ा िम्ाइय ईसटरानं्ा 
�व्मा् वणसपटाचत ृुय्ा ्ेयत. संपककृ �स्नधामयानं्ा िम्ाइय ईसटरां् ा िेखरानं्ा २ �ेणत असृाृ. 
ए् आ््तभसृ  झायेल्ा हा्�ो्ाबस्ानं्ा भागामुंळे व दुसरत CH₃COO– ज्ांृ  आहे अेा अंेापासस् 
ृ्ार झायेयत. दुसरत �ेणत हत अिध् �भावत असृे. �ा सं्ुगान्ा वणसपटांृ  ए् ेकृतेायत ‘ज््’ 
िेखर असृे. व �ा पासस् रेणवत् वज् सहज ्ाूृा ्ेृे. ज्् िेखरानं्ा उंचतवर् संख्ातम् 
रषीा सामान् संपककृ �स्नधामयानं्ा िम�णांृ तय उ� रेणवत् वज्ान्ा घट्ाचें ि्ि�ृत ्रण ्रृा 
्ेृे. असंपककृ �स्नधामयाचंत िम्ाइय ईसटरे सु�ा ं रू ज्् िेखरे दाखिवृाृ. उदा. िम्ाइय 
ओयतएट m/e = २९८, िम्ाइय िय्ोियएट m/e = २९४ व िम्ाइय िय्ोिय्ेट m/e = २९०. �ा 
मािहृतवर् िम�णांृ तय असंपककृ घट्ाचें संख्ातम् ि्ि�ृत्रण ्रृा ं्ेृे. 

 
उ� �व्मा्, उ� िवभेद् वणसपट येखा हे ्ैस�ग् वा सं�ेिषृ �स्नधामयाचें िवृरण ्से आहे 

हे ओळखण्ाचे ि््ष आहेृ. 
 
पुष्ळेा सं्ुगानं्ा िम�णाचें �व्मा्–वणसपट िव�ेषण ्रण्ास फार ्िठण होृे. त्ा्िरृा ं

हत िम�णे �्म वा्ु–�व वणस येखा्े अयग ्रावत आिण ्ंृर �त्े् घट् व भागाचें �व्मा् 
वणसपटा्े िव�ेषण ्राव.े 

 
असंपककृ �स्नधामयांृ तय ि�–बंधाचे स्ा् हे ड्ुटेिरअमचा वापर ्र् ि्ि�ृ ्रृा ्ेृे. ि�–

बंधाया ड्ुटेिरअम जोडण्ाचे ्ाम रासा्ि्् रषीा ड्ुटेरो हा्�ािझ्चा वापर ्र् साध् झाये. 
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्ामुळे िम्ाइय ओियएट, सम–पे्ोसेयेि्  ् अमय, ओयेइ् आिण इयेइिड् अमयांृ तय ि�बंधाचे 
स्ा् ेोधस्, ि्ि�ृ ्रृा ंआये. 

 
�ा्�नयसराइडाचंत संरच्ा ठरिवण्ान्ा बाबृतृ �व्मा् वणसपट फारच उप्ुकृ ठरये आहे. 

�त्े् �स्नधामयाचे मसय् ेोधण्ास सुयभ अेा ीिसटॉकसत आिण M (अिसयॉकसत) अंे ाृ अयग होृे. 
जत �स्नधामये �नयसरॉयन्ा �ा्िम् हा्�ॉ�कसय समसहाेत संयन् असृाृ ृत अिसटॉकसत–CH₂–
आ््ांृ  अयग होृाृ. जे �स्नधामय ि�ृत्् हा्�ॉ�कसय समसहाेत संयन् असृे, ृे अयग होृ 
्ाहतृ. �ा ृंंाचा वापर ्र् स�ेचर ्ां् त �्ािेृ सि�् असयेल्ा टे्ाईसटर ्ा्�नयसराइडाचत 
संरच्ा िवेद ्ेयत. ्ांृ  िय्ोयेइ्, िय्ोयेि््, २, ४, िड्ॅ्ॉइ् आिण ८ हा्�ॉकसत, ५–६ 
ऑकटॅडा् इ्ाइ् अमये होृत. 

 
वा्ु�व वणस येख् आिण �व्मा्–वणसपटमाप् ्ानं्ा ्ुृतमुळे, �स्नध–समसहानं्ा घट्ानं्ा 

ि्ि�ृत ्रणांृ  ए् ेकृतेायत साध् उपयबध झाये आहे. 
 

वा्ु–वणर लेखन आिण �व्मान �काश वणरमापन 
अजाृ सं् ुगाचत संरच्ा आिण त्ांृ तय घट्ाचें अयगत्रण ्रण्ा्िरृा वा्ु-वणसयेख् 

आिण �व्मा् �्ाे वणसमाप् हत दो् ृंंे फारच उप्ुकृ व ेकृतमा् अेत आ्ुधे आहेृ. �ा दो् 
ृंंान्ा वापरामुळे आपणासं ए् ृत�ण हत्ार �ापृ होृ आहे ्ारण हत ृंंे ए्मे्ास अ्ुरप अेत 
आहेृ. दोनहतहत ृंंाृ फारच ्ोडा पदा स् पिराे्िरृा यागृो–्ोडेसे मा्�ो�ॅम. वा्ुवणसयेख्ामुळे 
हा्�ो्ाबस्े अल्ोहोये, अमये व ईसटरे ्ाचें अयगत्रण आिण ्ाहत अंे त वैिेषी समजृे. परंृु 
रेणवत् �व्मा् आिण सं् ुगाचत संरच्ा समजृ ्ाहत. �व्मा् प�ृतमुळे आपणासं �त्ारतत्ा 
आ््ाचें �व्मा् आिण त्ावरतय िव�ुृ भार ्ाचें गुणो�र (m/e)–रेणवत् असो व भागावरतय असो, हे 
समजृे. �ा आ््ाचें ्ाटें्ोरपणे �व्मा् माप् ्ेल्ास, त्ाचंत मसय�व्त् घट्ा ि्ि�ृ ्रृा ्ेृे 
आिण मग �ाचंा उप्ोग ्र् सबंध रेणसचत संरच्ा ठरिवृा ्ेृे. �ा सं्ुकृ प�ृतचे आगम् होण्ापसवग 
्ोन् अचय ्या आिण �ा्ोिग् ृर सृदत साभंाळस् वा्ु वणस येख्ामुळे िम�णाचें अयगत्रण ्रृा 
्ेृ असे. मग हत ेु� अयग ्ेयेयत सं्ुगे वा त्ाचें घट्, सृंभा सृ् ्ा सू् �व्मा् �्ाे वणस 
माप्ा सृ् त्ाचें पुूतय िव�ेषण होृ असे. ्ामुळे सं्ुगानं्ा घट्ाचंत हा्त होृ असे आिण जे यघु-
घट् असृ त्ानं्ा िवष्तचत मािहृत पण िमळृ ्से. 

 
�व्मा् �्ाेवणस माप्ांृ  अेु� सं्ुगांृ तय महतवान्ा वा जासृ �माणाृ असयेल्ा घट्ाचंत 

मािहृत िमळृे हे जरत खरे असये ृरत त्ावर् ि्ि�ृ अ्ुमा् ्ाूणे ेक् होृ ्ाहत. 
 
वा्ुवणस येख्ांृ स् ए्ा�ा सं्ुगाचे अयगत्रण होृ असृा्ाच, ृे घट् जर �व्मा् �्ाे 

वणस माप्ांृ तय आ््तभव्ांृ  ्ेये गेये ृर मग सवस घट्ाचें �व्मा् �्ाे वणस येख �ापृ होृतय. �ा 
अेा �्ारन्ा दोनहत ृंंान्ा सं्ुगा्े ि्रि्राळ्ा सं्ुगाचें चागंल्ा �्ारे िव�ेषण झाये आहे. –मेदे, 
ृेये, औषधे, रकृ, मसं व इृर जैिव् पदा स्. 

 
�व्मान–वणरपट पपित 
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्ा्�नयसराइडे, फॉसफोियिपडे, आिण ृतसम पदा स् �ाचे रेणवत् वज् उ� आहे ृसेच त्ाचंत 
बाषप्ेतयृा देखतय ्मत आहे. हे असस् सु�ा त्ाचें �व्मा् �्ाेवणस येख्ाचें ्ा्स खायतय 
आ््तभव् प�ृत्े ्रृा ्ेृे:––इयेक्ॉ् आघाृ, रासा्ि्् आ््तभव्, ाें िवेोषण व 
वगेवा्–अणसंचा भडतमारा. 

 
्ा्�नलसरााडे:— इयेक्ॉ् आघाृ �व्मा् �्ाे वणसयेख् प�ृतचा उप्ोग ्र् 

(इयेक्ॉ् ऊज� ७०eV आिण उ�म–ृापमा् १७०–२०५° से. वापर्, बहुृे् ्ा्�नयसराइंडे ए् 
ातण रेणवत् आ्् (M⁺·) आिण त्ाजबरोबर खायतय �्ारचत आ््े �दा् ्रृाृ— 

 
i) M⁺·–H₂O 
 

�ा आ््ाचत ृत�ृा M⁺· पेाा ंि्िचत अिध् असृे. 
 

CH₂OCOX 
। 
CHO COY 
। 

CH₂OCOZ 
 

(xyz–हत संपककृ वा असंपककृ सरळ अल्ाइय केखंया) 
 

अेसाइय केखंयेृ ि�बंधाचा �वेे  असल्ास, ृत�ृा ्ोडत ातण होृे. 
 
ⅰⅰ) M⁺·–OCOX, M⁺·–OCOY M–⁺·OCOZ हत ृत� आ््े आहेृ 
 
ⅲ) XCO⁺ YCO⁺ ZCO⁺ हत सु�ा ृत� आ््े आहेृ. 
 

ⅳ) M⁺·–CH₂OCOX M⁺·–CH₂OCOZ मसळ पा्ा-िेखरान्ा १०–१५% ृत�ृा 
 
ⅴ) M⁺·–XCOOH M⁺·–YCOOH M⁺·–ZCOOH हत सु�ा ृत� आ््े आहेृ. 
 
ⅷ)[X(y)(z) co+115]⁺ हत संपककृ ्ा्�नयसराइडापंासस  ्�ापृ होृाृ. त्ाचंत ृत�ृा १०% पा्ा–
िेखर. 
 
ⅹ) ्ा्�नयसराइडान्ा अेसाइय समसहाृ जर ि�बंध असेय ृर खायतय �्ारचत आ््े िमळृाृ:– 
 
(XCO–1)⁺ (YCO–1)⁺ (ZCO–1)⁺ 
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हत आ््े ृत� आहेृ. CH₃, OH हत समसहे अेसाइय केखंयेृ असल्ास ृर आणखत अंे–आ््े 
िमळृाृ. 
 

अिध क् ृ ्ा्�नयसराइडानं्ा �व्मा् �्ाेवणसपट येख्ावर् असे िदसस् आये आहे ्त, 

(M⁺·–२०० ृे M⁺·) ्ा व्ापृतृ M⁺· आिण M⁺· H₂O ्ािेवा् दुसरत ृत� आ््े ्ाहतृ. �ावर् 
्ा्�नयसराइडानं्ा रेणवत् वज्ाचे मोजमाप बरोबर ्रृा ्ेृे. 
 

�स्नधामयानं्ा �व्मा्ा ्िरृा ं �स्नधामयाचें अ्ुजाृ उप्ोगांृ  आणये जाृाृ. िम्ाइय 
ईसटरे, टेसरत–ब्ुटाईय डा्मेि्य िसयाइय अ्ुजाृ आिण िपरोियडाइडे ्ाचंा उप्ोग ्रृाृ. 

 
रासा्िनक आ्नतभवन 

्ा प�ृतृ, ज्ा पदा्�चे पिराण ्राव्ाचे आहे त्ावर CH₃⁺, NH₄⁺ ्ा आ््ाचंत ट�र 
घडवस्  आणृाृ. ्ा ट�रतमुळे (M+H)⁺ अेा�्ारचा अिध् ृत�ृा असयेया आ्् ि्म�ण होृो 
आिण ्ाहंत अंे-आ््े ृ्ार होृाृ. व त्ाचंा अनवषेणा्िरृा मह�म उप्ोग होृो. 

 
केषिवशोषण:– हत सौम् पधदिृ असस्, िहचा वापर जे पदा स् बाषप्ेतय ्ाहतृ व फॉसफो�नयसराइडा 
्रृा ्रृाृ. ्ांृ तय अिध् ृत�ृेचत आ््े ृ्ार होृाृ. वगेवा् अण ु भिडमारा:– हत अत्ंृ 
अयत्डतय सौम्प�ृत, जासृ �ुवत् आिण अबाषप्ेतय पदा्�्िरृा उप्ोगाृ आणृाृ. ्मुन्ाचा 
पदा स् �नयसरॉयमध्े िमसळृाृ आिण ्ंृर त्ावर ीगॉस्न्ा  वगेवा् अणसंन्ा ेया्े्े भिडमार 
्रृाृ. �ामुळे �स्र वणसयेख् िमळृे. व त्ामुळे अ स्बोध् सहज होृे. 
 

्ा्�नयसराइडे आिण इृर सं्ुगाचें वणस येख्:— ्ा सं्ुगान्ा वणसयेख्ा्िरृा, ्ोन् सृंभ, 
अचय ्या, वाह् वा्ु, मदृतचत उप्रणत, आिण �ा्ोिग् �स्ृत आृा पसणसपणे ि्ि�ृ झाल्ा 
आहेृ. रेणवत् वज्, असंपककृृेचे �माण आिण सम आिण असम समाव्वतपणा ्ां् ा मसयभसृ  मा स््, 
अयगत्रण पण ेक् झाये आहे. 
 

पारंपिर् (्ाच/पोयाद खुयत ्िय्ा) आिण ्ेे्िय्ा सृंभ वापरये जाृ आहेृ. ‘�ॅस �ोम 
Q, �ोमोसॉबस डबयस  HMDS, सुपेय्ोपोटस) �ा सारख्ा अचय ्या घ् धार्ावर ८०–१०० वा १००–
२०० जाळत असयेल्ा–वापराृ असस् त्ा ३००–३७५° से. ृापमा्ास �स्र असृाृ आिण �ा 
ृापमा्ास अत्ंृ ्मत सृंभापासस् रससाव होृो. ्ा्िरृा वाह् वा्स महणस् िहिय्म आिण ीर्-
गॉ्चा वापर ्रृाृ. 

 
्ा्�नलसरााडे:— दतघस केखंयेन्ा ्ा्�नयसराइडान्ा अयगत्रणा ्रृा ३० ृे ५० मतटर 

याबंतचे यहा् सृंभ व जे १–३% �व ्या–(OV–1, OV–17, SE–30, Dexil 300) ्त भरयेये व 
वरतय ्ोणत्ा ृरत धार्ावर आिण ृापमा्ाचे ्ा्स�मण ्र् वापरृाृ. ्ाचेंन्ा ्ेे्िय्ा सृंभ 
(२० मतटर याबं), पॉयत S–१ ७९ ्े आवरण (येप्) िदयेये, ३००–४००° ृापमा्ास दर िमि्टास ४° 
से ्ा�माणे ्ा्स�मण ्रणारे, पण वापरये जाृाृ. खसब याबं पारंपिर् सृंभ १८० से. मत.) अपतझॉ् 
�ा �व ्येसिहृ सु�ा अयगत्रणा ्िरृा वापरये गेये. असंपककृृा आिण ्ा्�नयसराइडानं्ा 
अेसाइय समसहांृ तय ेाखामुळे, जरा िवभेद् ातण होृे. व त्ामुंळे िेखरे रंदावृाृ. असंपककृ 



 
अनु�मिणका 

 

्ा्�नयसराइडाचें ृापमा्ामुळे िवघट् होऊ ््े महणस् वणसयेख्ान्ा अगोदर त्ाचें हा्�ोज्त्रण 
्रृाृ. 

 
ज्ा ्ा्�नयसराइडानं्ा िम�णांृ  दोनहतहत संपककृ व असंपककृ ्ा्�नयसराइडे आहेृ, त्ाचें 

�्म िसलवर ्ा््ेट ृ्ुसृर वणस येख्ा्े अयगत्रण ्ेल्ास, अ स्बोध् होण्ास मदृ होृे. 
 

�स्नधामयानं्ा अयगत्रणा्रृा िम्ाइये ईसटरे व �ुवत् वा अ�ुवत् सृंभ आिण पारंपािर् वा 
्ेे्िय्ा सृंभ वापरृाृ. संपककृ आिण असंपककृ िम्ाइय ईसटराचें �्म आजेटेे् ृ्ुसृर 
वणसयेख् ्ेल्ा्ंृरच वा्ुवणसयेख्ा्े अयगत ्रणे चागंये होृे. सम आिण असम �स्नधामयाचें 
िवभेद् सा््ोअ�ल्य िसयोकझे्वर चागंये होृे. धारणा ्ायान्ा व ECL मसल्ावर् अजाृ 
�स्नधामयाचंत ि्ि�ृत, जाृ �स्नधामयाबंरोबर ृुय्ा ्र् सहज समजृे. 
 

काहत समस्ा 
वा्ु वणसयेख्ास �व्मा् �्ाेवणसपटास जोडृां् ा त्ांृ तय ि्रि्राळ्ा �ा्ोिग् दाबाचंा 

�श् ि्म�ण होृो. वा्ुवणस येख्ांृ  हा दाब १ वाृावरणत् दाब असृो. ृर �व्मा् �्ाेवणस माप्ांृ  
ृो १०⁻⁵ ृे १०⁻⁴ टोरे इृ्ा असृो. वणसयेख्ापासस्चे ि्ःसरण, �व्मा् माप्ास जोडण्ान्ा 
अगोदर, ्मुन्ास वाह् वा्ुपासस् मुकृ ्रणे अगत्ाचे असृे. ्ा्िरृा रेणवत् अयगत्रण ्ंंे 
वापरृाृ. ्ा ्िरृा खायतय ृत् �्ारचत ्ंंे वापरृाृ:— 

 
(१) वॉटस् आिण बा्म् ्ाचें अिभस्ंद् अयगत्रण ्ंं 
(२) येविेय् आिण ियटयजॉ  ््ाचें २ टप्ांृ तय अ्ु�वेे ्त् ्ंं आिण ३) झोृअयगत्रण ्ंंे (दो् 
वा ए् अवस्ा). �स्नधसमसहानं्ा संेोध्ाृ हत सवस अयगत्रणाचत ्ंंे वापरयत गेयत. पंिपग ृंंजा् 
आृा इृ्े िव्िसृ झाये आहे ्त आृा ्ेे्िय्ा वणसयेख्ापासस्चे ि्ःसरण आृा ृसेच ्ेट 
�व्मा् प�ृतृ िव�ेषणा्िरृा धाडृा ्ेृे. 
 

अणवत् शोषण वणरपट 
जेवहा ं अणसचत इयेक्ॉ्े त्ानं्ा ि्म्ृर ऊज�न्ा पाृळतृ असृाृ, ृेवहा ं हा अणस ि्म्ृम 

अवस्ेृ आहे असे महणृाृ, (Eo). �ा अेा अणस–संख्ेस, उषमत्ृे्े ऊज� स्ा्ांृ िरृ ्रृा ्ेृे. 
आघाृ ि�्े्े ऊज�चे �त्ा स्ा्ांृ रण होृे. हत ऊज�–स्ा्ांृ रे ि्रि्राळ्ा �माणांृ  घडस् ्ेृाृ. 
त्ामुळे �ा अणस संख्ेृतय अणस हे ि्रि्राळ्ा उ�ेिजृ अवस्े�ृ ्ेये जाृाृ. मग �ा ि्रि्राळ्ा 
अवस्ेृ असयेल्ा अणसंन्ा उतस�जृ ऊज� पासस्, उतसजस् वणसपट ृ्ार होृो. �ाृ िभ�िभ� ्ं�ृा वा 
ृरंग याबंत असयेल्ा अ्े् रेषा असृाृ आिण ए् जिटय वणसपट ृ्ार होृो. 

 
ि्म्ृम अवस्ेृ असयेल्ा अणस–संख्ेस, िव�ुत –चुंब्त् �ारणेन्ा रपाृ ऊज� 

स्ा्ांृ िरृ ्रृा ्ेृे. जेवहा अणस हा ि्म्ृम अवस्ेपासस् (Eo) पिहल्ा उ�ेिजृ अवस्े�ृ (E₁) वर 
जाण्ा्िरृा घेृयेल्ा ऊज�बरोबर जर �ारणेचत ्ं�ृा असेय ृर हे ृतपरृे्े होृे. व हे, सु�िस� बॉर 
�ान्ा समत्रणा्ुसार पुूतय �माणे होृे. 

 



 
अनु�मिणका 

 

hv=E₁–Eo 

 

्े्े v हत �ारणा-्ं�ृा आिण h हे पयँ् ्ाचें �स्रां्  हो्. हा िविेल ृरंगयाबंतचा �्ाे जर 
ि्म्ृम अवस्ेृ असयेल्ा अणस–संख्े सृ् गेया, ृर त्ा �्ाेाचे ेोषण होईय आिण त्ा ेोषणाचे 
�माण हे त्ा अणसन्ा यो्संख्ेृ अणसचत संख्ा ि्ृत आहे ्ावर अवयंबस् राहतय. अेािरृत्े उतसजस् 
आिण ेोषण वणसपटांृ  मसय्त् वणसपट रेषा, असृाृ. ज्ा िठ्ाणत मह�म ेोषण असृे, ृे्तय रेषा, 
�ा अ्ुसपंद् रेषा महणस् ओळिखल्ा जाृाृ. ृे्े ि्म्ृम अवस्ेपासस् सं�मण होृ असृे. 

 
अणवत् ेोषण वणसपट हत मसय्ाचें �माण मोजण्ाचत प�िृ आहे. मसय्ानं्ा मुकृ अणस्डस् 

होणाऱ्ा अ्ुसपंद् �ारणेन्ा ेोषणावर ृत आधिरृ आहे. सा�ंृ  ६० मसय�व्ानं्ा माप्ा्िरृा अणवत् 
ेोषण प�ृत उप्ोगांृ  आणृाृ. ज्ोिृअणवत्रण वा िव�ुृ उषमत् प�ृतचा अवयंब ्र् ृत फार 
मो�ा संहिृन्ा �ेणतृ वापरृा ्ेृे. 

 
हत संख्ातम् प�िृ आहे. िहन्ापासस् खायतय फा्दे �ापृ होृाृ:— अणवत् वणसपटाचत उ� 

िविेलृा, अिभजा्ाचत ि्म् म्�दा, ्मु्ा ृ्ार ्रण्ाचत सुयभ प�िृ व ृाबडृोब सुयभ पिरणाम. 
�ा उप्रणांृ  ृत् मुख् भाग आहेृ:— ्मुन्ाचे अणवत् ्रण, �्ाेत् प�िृ आिण अिभजाृ् 
आिण इयेक्ॉि््तन्ा सहाय्ा्े मािहृत–�दा्. 

 
जे मसय�व् मोजाव्ाचे आहे त्ान्ा अ्ुसपंद् रेषा असयेल्ा अणवत् वणसपटत् िदव्ापासस  ्

�्ाे, अणस ृ्ार ्रणाऱ्ा उप्रणाृ (ीटोमा्झर)§ मध्े जाृो. ृे्े मसय् पसवग ज्ा अवस्े  ृहोृा 
त्ा अवस्े सृ् त्ाचे रपांृ र, उषमत् िवघट्ामुंळे, मुकृ ि्म्ृम अवस्ेृ असयेल्ा अणस–संख्ेृ होृे. 
मग हत अ्ुसपंद् �ारणा ए्वणग्ामंध्े (मॉ्ो�ोमटॅममध्े) जाृे आिण त्ांृ स् वणसपटाचा यहा्सा प�ा 
अयग होृो. �ा वणसपटांृ  मह�म ेोषणाचा पिरणाम दाखिवणारत अ्ुसपंद् रेषा असृे. मग ेोषण ् 
झायेल्ा व ेोषण झायेल्ा ृत�ृेन्ा मसल्ावर् मसळ ्मुन्ामध्े मसय्ाचत संहिृ ि्ृत आहे हे ्ाूृा 
्ेृे. ृत�ृेचे माप् �्ाे–गुण् अिभजाृ्ा्े मोजृाृ. 

 
ृेयाृ सस�म �माणाृ असयेल्ा धा सृचे माप् हे िवषेेृः ृेयास सुघ�पणा देण्ान्ा �ि�्ेृ 

फार महतवाचे आहे. उत�ेर्ास गाळण्ान्ा क् ृतृ, जो उत�ेर् गाळया गेया ्ाहत, त्ाचे �माण 
ेोधण्ा्िरृा हत प�िृ वापरृाृ. चागंल्ा ृऱहे्े िवसिरृ झायेल्ा ृेयाचा �ाव जर ज्ोृतृ धरया 
ृर िव�ाव् व ृेय ्ाचें जवय् होृे आिण मसय्ाचे बाषपतभव् होृे आिण मग त्ा मसय्ान्ा 
(उत�ेर्ान्ा) िविेल ेोषण रेषा, वणसपट �्ाेमाप्ा्े मोजृाृ. सा�ंृ ्ाबस् दा�ंानं्ा पो्ळतन्ा 
आंृतय याबं भागाृ, ्मु्ा ृेयाचे अंृःाेपण ्रृाृ. हा ्ाबस्दाडंा वणसपट �्ाेमाप्ान्ा 
ि्रताणाखायत असृो. ज्ावळेेस हत यहा् ्ाबस्भ�त �मा�मा्े उषण होृे ृेवहा �्म िबया््ाचें 
बाषपतभव् होृे. ्ंृर ृेयाचे िवघट् होृे आिण ३–४ से्ंदाृच, चागंयत संहिृ असयेयत व 
�स्र�स्ृतृतय अणवत् धा सृचत वाफ, हत �्ाेान्ा माग�ृ, ्ाबस् दा�ंा सृ् चम्ृां् ा िदसृे. 

 
ि््ेय ्िरृा ज्ोिृ-अणवत् ेोषण वणसपटांृ तय अिभजाृ्ाचत सतमा ०·००८ देयाांे  भाग 

आहे. 

★ 



 
अनु�मिणका 

 

 

भौितक व रासा्िनक वैिश�्े–िनि�तत 
 
�सननग िब्ा व फळे 

उ�ेश्:– ज्ा िब्ानं्ा व फळानं्ा िूगाऱ्ामधस  ् रासा्ि्् गुणधम�चे माप् ्रण्ा्िरृा 
आपणास ्ो�ाेा िब्ा व फळे घ्ाव्ाचत असृतय ृर ृत पिराे्िरृा घेण्ापसवग त्ांृ तय माृत, खडे, 
िखळे वा इृर पदा स् ्ा सू् टा्णे अत्ंृ आवश्् असृे. िेवा् आपण जो िब्ाचंा व फळाचंा अलपसा 
भाग पिराे्िरृा घेृो ृो संपसणस भागाचा ि्द�े् आहे ्ाचत पण ्ाळजत घेणे आवश्् आहे. ्ा्ंृर 
पिराे्िरृा घेृयेल्ा भागान्ा रासा्ि्् गुणधम�चे माप् ्रण्ा्िरृा, त्ाचे चसणससरष िवभाज् 
्रणेहत �म�ाृ आहे. 

 
पिराे्िरृा घेृयेल्ा भागांृ स्, माृत, खडे व इृर घाण ्ा सू् टा्ल्ावर, त्ाचे बारत् चसणस 

्राव ेव खायत दाखिवल्ा�ामणे, िृृक्ा वज्ाचा भाग, िब्ा वा फळाचा–रासा्ि्् गुणधम�चे माप् 
्रण्ा्िरृा ि्मा्पात घ्ावा 

 
खोबरे, ऑियवह —१००० �ॅम 
एरंडत, पाम-बतज, भइुमसग —६०० �ॅम 
सस्सफस य, सो्ाबत्, सर्त, ्रडई —५०० �ॅम 
जवस, राई, मोहरत, ृतळ व खुरासणत —२०० �ॅम 

 
िब्ानं्ा दय्ा्िरृा, ि्रि्राळत ्ंंे वापरृाृ. 
 

अशुपतेचे मापन 
इृर अेु� पदा स्:– ज्ा �स्नध िब्ा व फळे ्ानं्ा रासा्ि्् गुणधम�चे माप् ्राव्ाचे, 

त्ानं्ा व्िृिरकृ, ्मुन्ाृतय इृर सवस-्ाबस्त व अ्ाबस्त पदा स्. 
 
्ाृ खायतय पदा्�चा समावेे  ्रृाृ. 

 
१) �्म ृेय-िब्ा व फळे चाळणत सृ् चाळावत. चाळणत सृ् खायत पडयेया भाग टा स् ् �ावा. 
२) डोळ्ां् ा सहज िदसणारे मोठे अ�स्नध इृर पदा स् 
उदा. या्डाचा ्तस वा बारत् ृु्डे, दगड, धा सृचे यहा् यहा् भाग. 
३) िब्ावंरतय टरफयाचें ृु्डे (िब्ां् ा िच्टयेये वा सुटे टरफयाचें भाग) 
४) ज्ा जाृतन्ा िब्ाचंत पिराा ्राव्ाचत आहे त्ा व्िृिरकृ इृर जाृतन्ा �स्नध िब्ा व 

फळे हे ‘इृर पदा स्’ मसळ िब्ा व फळे ्ानं्ापासस  ् चाळणत सृ् चाळस् अयग ्रृाृ. आिण त्ाृ वर 
दाखिवल्ा�माणे �त्े् �्ारचे ‘इृर पदा स्’ ि्ृत आहेृ, हे त्ाचें वज् ्र्, ि्ि�ृ ्ाूाव.े 
 

ि्रि्राळ्ा �स्नध िब्ा व फळे चाळण्ा्िरृा. खायत दाखिवल्ा�माणे, ठरािव् िमयतमतटर 
व्ासाचत ि्�े असयेल्ा चाळण्ा वापराव्ाृ:— 
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खोबरे — २·० िमयतमतटर 
बारत् िब्ा — ५·० िमयतमतटर 
इृर सवस �स्नध िब्ा — १·० िमयतमतटर 

 
का्र पपित:— १) ृेय िब्ानं्ा ्मुन्ाचे, पसण�्ान्ा िबदस्ंृर १ ल्ा स्ा्ाप �्ृ ्ाळजतपसवस् 

वज् ्रा. 
 

२) ्मुन्ाृतय ओयाव्ान्ा �माणांृ  फर् पडस  ््े महणस् ‘इृर पदा्�चे’ माप् ेत�ृे्े ्रा. 
 
३) ्ोन् ि्�ािं्ृ चाळण्ा्त, ्मु्ा पदा स् चाळस्, चाळण्ा सृ् खायत पडयेया ‘भगुा’ अयग 

्रा. 
 

दलन:– रासा्ि्् पिराे्िरृा, ृेयिब्ाचंा ्मु्ा दळणे वा बारत् ्रणे आवश्् असृे. िब्ाचें 
पतठ ्रृा्ा संघष�्े फार उषणृा ि्म�ण होऊ ््े व त्ामुळे ृेयिब्ांृ तय ओयाव्ान्ा �माणाृ घट 
्ेऊ ््े ्ाचत ्ाळजत घ्ावत. 
 

्ा्िरृा ृेयिब्ा बारत् ्रण्ाचे ्ंं वा दळण्ाचे च�त ्ंं यागृे. 
 

खोबऱ्ाचे यहा् यहा् ृु्डे ्रण्ा्िरृा ृेयिब्ा-् सृ्-्ंं वापराव.े ्ा ्ंंा सृ् बाहेर 
पाडणारे ृु्डे २ िमयतमतटरपेाा अिध् याबं परंृु ५ िमयतमतटर पेाा ्मत याबं असावेृ . सवस यहा् मोठे 
ृु्डे ए्ं ्र् त्ांृ  ृेयाचे �माण ि्ृत आहे हे पाहण्ा्िरृा, तविरृ ्ोज्ा ्रावत. 
 
आ�रता व बाषपतभदत पदाथर िनि�तत 
व्ाख्ा:– ृेयिब्ां् ा १०३° से. या उषणृा िदल्ा्ंृर त्ानं्ा वज्ासं ्ेणारत घट, ृेयिब्ांृ तय 
आ�सृामा् आिण बाषप्ेतय �व्ाचे �माण देसिवृे. ृसेच १०० �ॅम वज्ान्ा ेु� वा अेु� 
ृेयिब्ामंध्े हे �माण ि्ृत आहे असे देसिवृाृ. 
 
ततव:– ृेयिब्ां् ा गरम पेटतृ १०३±°२ से. ृपमा्ास उषणृा देणे. 
 
उपकरणे:– १) ७ से. मतटर व्ासान्ा, ३ ृे ४ से. मतटर खोयतन्ा व झा्ण असयेल्ा धा सृन्ा वाीा 
 
२) िजन्ामध्े १०३±°२ से. ृपमा् ि््िमृ ्ेये आहे अेत िवजेवर चायणारत गरम पेटत ३) सि�् 
ि्जसय् असयेये ेुष््पां 
 
्ा्सप�िृ:– अगोदरच झां् णासिहृ वज् ्ेयेल्ा वाटतृ, बारत् ्ेयेये खोबरे अ्वा मध्म 
आ्ारान्ा ृेयिब्ाचें ५±०·५ �ॅम आिण यहा् आ्ारान्ा अखंड िब्ाचें ५ ृे १० �ॅमप �्ृ ·००१ 
�ॅमप �्ृ वज् ्रा. व त्ां् ा गरम पेटतृ ३ ृास प �्ृ, १०३°±२से. ृपमा्ाइृ्त उषणृा �ा. ्ंृर 
त्ा्ा ेुष्् पांाृ ्ंड ्रा व मग वज् ्रा. ्ा ्ंृर पुनहा १ ृासभर वरतय �माणेच गरम पेटतृ 
उषणृा �ा. ेुष्् पांाृ ्ंड ्रा व पुनहा वज् ्रा. 
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{ 
 

�िृेृ आ�सृा व बाषप्ेतय �व् = १०० 
व 
् 

्े्े व = ेवेटत वज् ्ेल्ा्ंृर, िदसस् आयेयत ृेय िब्ानं्ा वसृुमा्ांृ तय 
िमिय�ॅम ‘घट’ 
् = पिराे्िरृा घेृयेल्ा ृेयिब्ाचें वसृुमा् 

 
 
तेलाचे �माण मापणे 
व्ाख्ा:- िदयेल्ा िब्ानं्ा ्मुन्ांृ  (इृर पदा्�सिहृ) वा ्ेवळ ेु� िब्ांृ  (इृर पदा स् िवरिहृ) 
ृेयाचे �माण हे १०० �ॅम िब्ांृ  महणजेच �िृेृ वज्ान्ा िब्ांृ  ि्ृत आहे असे दाखिवृाृ. 
 
ततव:– ृेय ि्ःसारणा्िरृा, ए् सु्ोन् ि्ःसारण उप्रण व पुरेसे िवया्् महणस् ्ॉमसय हेकझे् 
आिण हे जर उपयबध ्सेय ृर वज्ा्े हय्े) पे्ोिय्म ई्र वापराव.े 
 
उप्रण:– ्ोन् ि्ःसारण उप्रण–२५० िमयतियटरचा चंबस आिण िवजेन्ा सहाय्ा्े उषणृा 

देणारे ्ंुड. उषणृा देणारत गरम पेटत. 
 ि्ःसारण (ि्बय), (गाळण ्ागदाचा दंडगोया क् ृत उभट पेया), �स्नधांे  

िवरिहृ ्ापसस, सस�म दय् ्ंं, खय व ब�ा, ि्जसय् पां. 
िवि�्् �व्:– सामान् हेकझे् अ्वा सौम् पे्ोिय्म ई्र. (उत्य् िबदस ५०–७० से.) 

सपंजाशमाचे ृु्डे (३–४ िमयतमतटर आ्ाराचे), ेुष् रेृत (हा्�ोकयोिर  ्
अमया्े धुवस् , ्ंृर उषणृा िदयेयत). 

क् िृ:– १) १०±·०१ �ॅम प �्ृ ृेयिब्ानं्ा चसण�चे वज् ्रा. आ्ारा्े यहा् असयेल्ा 
ृेयिब्ां् ा सस�म–दय् ्ंंान्ा सहाय्ा्े दळा. ्ंृर त्ां् ा सवसन्ा सवस, 
्यथ्ान्ा सहाय्ा्े, गाळण ्ागदान्ा ्ेयेल्ा दंडगोया क् ृत उभट पेल्ामध्े 
(ि्बय) मध्े टा्ा. ्ंृर खयबृा, अ्वा भाडें व ्य्ा हे सवस िव�ाव्ा्े 
िभजवयेल्ा ्ापसान्ा बोळ्ा्े पुसस् घ्ा आिण ृो ्ापसाचा बोळा ि्बयमध्े 
ठेवा. 

 २) ्ंृर ेुष् ‘अ’ व ‘ब’ चंबसृ सपंजाशमाचे २ वा ३ ृु्डे घायस्, वज् ्रा. देांे  
िबदसपासस् ३ स्ा्ाप �्ृ अचस् वज् ्रा. (०·००१ �ॅम) 

 
्ंृर ृेयिब्ासिह  ृअसयेये ि्बय, ि्ःसारण उप्रणांृ  ठेवा. ‘अ’ चंबस मध्े १५० िमयतियटर 

िव�ाव् ओृा. आिण हा चंबस ि्ःसारण उप्रणास जोडा. आिण मग उषणृा देण्ास सुरवाृ ्रा. 
उषणृेचे �माण इृ्े असाव े्त, जेणे ्र् चंबस ‘अ’ मधतय िव�ाव् अत्ंृ सौम्पणे उ्ळृ असावा. 
अेािरृत्े ४ ृास ि्ःसारण ्ेल्ावर, उषणृा देण्ाचे बंद ्र्, उप्रण ्ंड ्रा. ि्बय बाहेर 
्ाूा आिण त्ास वाऱ्ान्ा झोृांृ  ठेवा ि् जेणे्र् त्ाृतय संिसकृ िव�ाव्ाचे बाषपतभव् होईय. 
 

मग ि्बय मधतय ृेयिब्ाचें चसणस सस�म दय् ्ंंाृ टा्ा आिण पुनहा दय् ्रा आिण हे पुनहा 
ि्बयमध्े घाया. व ि्बय पुनहा ि्ःसारण उप्रणांृ  ठेवा. ‘अ’ चंबस पुनहा उप्रणास जोडा आिण पुनहा 
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ि्ःसारण २ ृास चायस ठेवा. ि्ःसारण ्ाबंवस् , ि्बय बाहेर ्ाूा आिण त्ाृतय िव�ाव्ाचे बाषपतभव् 
्ेल्ावर, पुनहा ए्दा पसवसवृ दय्ाचत ि�्ा ्रा व दियृ ृेयिब्ा ि्बयमध्े घाया. व पुनहा 
ि्ःसारण ्ेल्ावर, उषणृा बंद ्र्, सवस पे्ोिय्म इ्र चंबसृ आणाव े व ्ंृर आंृतय गाळण 
्ागदाचा पेया बाहेर ्ाूावा व चंबसस्ट उप्रणास उषणृा देण्ास सुरवाृ ्र् िजृ्े पे्ोिय्म 
ई्र वरन्ा भागांृ  जमेय ृे ्ा सू् घ्ाव.े 
 

आृा चंबस ‘ब’ उप्रणास जोडा, त्ांृ  १५० िमयत ियटर िव�ाव् ओ सृ् िफर् ए्दा २ ृास 
ि्ःसारण ्रा. ्ंृर चंबस ‘अ’ व ‘ब’ ्ां् ा उ्ळत्ा पाण्ान्ा ्ंुडाृ ठेवस् , त्ांृ तय िव�ाव् 
ऊधवसपाृ्ा्े ्ा सू् टा्ा. ्ंृर चंबस ‘अ’ व ‘ब’ ्ां् ा गरमपेटतृ ठेवस्  २० िमि्टे गरमपेटतृ उषणृा �ा. 
्ंड ्रा व पुनहा वज् ्रा. 
 

पिहल्ा व दुसऱ्ा वज्ामंधतय फर् ०·०१ �ॅम पेाा अिध् ्सावा. 
 

ि्ःसािरृ ृेय सवन् असाव.े ्सल्ास िव�ाव्ान्ा सहाय्ा्े त्ांृ तय अेु�ृेचे माप् ्रा. 
 

ृेयिब्ांृ तय ृेय % = १०० म/म० 
 
िज्े म = चंबस अ व ब मधतय ृेयाचे वज्, म₀ =पिराे्िरृा घेृयेल्ा ृेयिब्ाचें वज्. 
ससच्ा:– ि्मेुष्् वा ेुष्् ृेयानं्ा बाबृतृ ि्बयमधतय उरयेया िव�ाव् ्ाूण्ा्िरृा, ्मत 
दाबाखायत ेुष्् ्राव.े 
 
तेलाततल अधलता 
ततव:– ेुधद ृेयिब्ापंासस  ् ि्ःसािरृ ्ेयेल्ा ृेयान्ा अमयृा मसल्ाचे वा इृर अेुधद पदा्�सह 
ि्ःसािरृ ्ेयेल्ा ृेयान्ा अमयृा मसल्ाचे माप् ्रणे. हे ृेय, ृेयिब्ाचंा ्मु्ा जसा असेय ृेांृ स् 
अ्वा ृेयिब्ांृ स  ्इृर सवस घाण ्ा सू् टा्ल्ा्ंृर, ेुधद ृेयिब्ापंासस  ्ि्ःसािरृ ्ेयेये असेय. 
 
कक ित:– ृेयिब्ाचें वा फळाचें �्म दय् ्रणे. ्ंृर ेक् िृृक्ा यव्र ृेयाचे ि्ःसारण ्रणे 
आिण मग ि्ःसािर  ृृेयांृ तय अमयृा मसल्ाचे माप् ्रणे वा ि्ःसािरृ ृेयाचत अमयृा मोजणे. 
 

ृेये व मेदे ्ाचें ्ोणृे मसल् मोजाव्ाचे आहे त्ा अ्ुसंगा्े, ृेय िब्ानं्ा ्मुन्ाचे ए्जतव 
्रणे, ि्वा ृेयांृ तय वा मेदांृ तय अिव�ाव् पदा स् ि्राळे ्रणे ि्वा त्ाृतय पाणत ्ा सू् टा्णे, 
अवश् असृे. 
 

त्ा्िरृा िजन्ाृतय ृपमा् ि््ंिंृ ्रृा ं ्ेईय अेत िवजेवर चायणारत गरम पेटत अवश् 
यागृे. 

 
्मुन्ाचे ृेय �व असस् सवन् व गाळ रिहृ असल्ास दर �ॅम ृेयाृ वा मेदाृ १:२ �ॅम ि्जसय 

सोिड्म सलफेट टा्ा. ्ंृर गरम पेटतृ ५०° से. ृापमा्ास ठेवा व मग गाळा. 
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�व ृेय ग सूळ व गाळासिहृ असल्ास, ृेयाचा चंबस गरम पेटतृ ५०° से. ृापमा्ास ठेवा व ्ंृर 
गरम असृा्ाच ृेय चागंये ूवळा आिण गाळण ्ागदा सृ् ृेय गाळा. 

 
जर ्मुन्ाचे ृेय वा मेद घ� असेय ृर ृे गरम पेटतृ, त्ान्ा िवय् िबदसपेाा १०° अंे अिध् 

ृापमा्ास ठेवा व मग पिराे ्िरृा घ्ा. 
 
पुूे वणस् ्ेयेल्ा अमयृा-मसल् प�ृत्े अमयृा मोजा. (पक� ११० पहा) 

 
िवल् िबदद 

रासा्ि्् पदा्�चत ेु�ृा त्ान्ा िवय् िबदस वर् ठरिवृा ्ेृे. परंृु ्ैस�ग् �स्नधपदा स् 
हे ृर ्ा् अेसाइय �नयसरॉयाचें िम�ण असृे. ए्ा�ा व्सपिृज ृेयान्ा घट् �स्नधामयाचंत संख्ा 
फकृ ४–५ च जर असेय ृर �ा �स्नधामया ं पासस् ि्मा्पात २० ृरत ि्रि्राळत ्ा्अेसाईय 
�नयसरॉये संभवृाृ. आिण िविभ� ्ा्एसाइय �नयसरॉयाचें िवय् िबदस –५०° से पासस् +६०° से प �्ृ 
असृाृ. ्ावर् इृर ेु� रसा््ा�माणे, �स्नधपदा्�चा िवय् िबदस अचस्पणे मोजृा ्ेणे ेक् 
्ाहत. इृ्ेच ्वहे ृर �स्नधपदा्�चे सफिट्त्रण ि्रि्राळ्ा बहुघट्त् रपांृ  होृे. आिण �ा 
�त्े् रपाचा िवय् िबदस वगेवगेळा असृो आिण �ा बहुघट्त् रपाचत ि्रि्राळ्ा ृपमा्ास िभ� 
िभ� �स्रृा असृे. �ामुळे �स्नधपदा्�चा िवय् िबदस मापण्ा्िरृा घसरण िवय् िबदस मोजृाृ. 

 
ज्ा ृपमा्ास, �स्नधपदा्�चा गोळा आवश्् इृ्ा िवृळस्, ्ळतन्ा खायन्ा टो्ावर 

पडयेल्ा जय�स्ृ दाबामुळे, ्ोडासा वर ू्यया जाृो, त्ा ृपमा्ास घसरण िबदस महणृाृ. �ा 
वळेस �स्नधपदा स् ्ाहंत पसणसपणे िवृळयेया ्सृो. फकृ �स्नधपदा्�या वर सर्ण्ा्िरृा,ं 
्ेे्िय्ेया ृो आवश्् इृ्ा गुळगुळतृ ्रृो. �ा ्िरृा ं्ळतृ �्म बतजचं�ा्ार ्ेवहा िदसृो 
ृे ृापमा् व �स्नधपदा स् पसणसपणे िवृळस्, सवन् िदसृो ृे ृपमा् मोजृाृ. व �ावर् सरासरत 
िवय् िबदस ठरिवृाृ. 
 

ज्ा �स्नध पदा्�चा िवय् िबदस ४९° से. पेाा अिध् आहे अेाच �स्नध पदा्�चे पसणसपणे पाच् 
होृ ्ाहत. इृर सवस �स्नधपदा्�चे पाच् ९३ ृे ९८% इृ्े होृे. 
 

�स्नधपदा स् िवय् िबदस 
से. 

पाच् % 

ेळेत –बो्ड–चरबत ५०° ८८ 
हरतण–चरबत ४९–५४° ८१·७ 
ओियओ सटतीरत्*  ८०·१ 
सुघ� मक्ाचे ृेय ५०° ८८·५ 
सुघ� ेगेदाण्ाचे ृेय ५२·४° ७९ 
सुघ� सर्तचे ृेय ५०° ८७ 
*बतफ–चरबतपासस् वगेळे ्ेयेये. साधारण िवय् िबदस 

५०·५४° से. 
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पाच् मोजण्ा्िरृा,ं �्म ज्ा �स्नध पदा्�चे पाच् मोजाव्ाचे आहे, त्ाचे आहारांृ  १५–
२०% इृ्े �माण ठेवस् , ृो आहार �ाणत अ्वा माणसास ्ाहंत िदवस खाण्ास देृाृ. ्ंृर ्ाहंत 
िदवसां् त, आहार ि्ृत घेृया गेया हे मोजृाृ व त्ाच �माणे िवले सृ्, त्ा अवधतृ ि्ृत �स्नधपदा स् 
बाहेर टा्या गेया हे िवलेृतय �स्नधपदा्�चे माप् ्र् ठरिवृाृ. ्ंृर �ाण्ास अ्वा मा्वास, 
�स्नधिवरिहृ आहार देृाृ व ्ंृर पुनहा िवले सृ् ि्ृत �स्नधपदा स् बाहेर टा्या जाृो हे मोजृाृ मग 
 

पाच्%= 
�स्नधपदा स् (सेव् ्ेयेया)–(िवले सृ् बाहेर टा्येया �स्नधपदा स् िवले सृ् टा्येया 

जैिव् �स्नधपदा स्) 
ए स् ण सेव् ्ेयेया �स्नध पदा स्. 

 
्ैस�ग् ृेये वा चरबत हत �नयसराइडाचंत जिटय िम�णे असल्ामुळे, त्ाचंा िवय् िबदस अगदत 

बरोबर ए्च ्सृो. ज्ा ृपमा्ास त्ाचें ठरािव् �माणाृ िवय्् घडस् ्ेृे ृे ृापमा् 
मोजण्ा्िरृा ं ि्रि्राळ्ा प�ृत आहेृ. सवससाधारणपणे, िवृळण्ास सुरवाृ ्ोणत्ा ृापमा्ास 
होृे आिण पसणसपणे ्ोणत्ा ृापमा्ास पदा स् िवृळृो हे मोजृाृ. �स्नध पदा्�चा िवय् िबदस आिण 
्िठणपणा �ाचंा ्ाहंत ए्मे्ाेत फारसा संबंध ्सृो. �स्नध पदा स् ्ोणत्ा िविे� प�ृत्े घ्तभसृ  
झाया ्ावरच िवय् िबदस अवयंबस् असृो. िवय् िबदस मापण्ाचत प�ृत:– ृंृु ्िय्ा प�ृत:— १ 
िमयतमतटर ि्� असयेयत, ३ िमयतमतटर व्ासाचत आिण ६·५ सेटतमतटर उंचत असयेयत ए् सवन् 
्ाचेचत ्िय्ा िवृळयेल्ा �स्नध पदा्�ृ बुडिवृाृ. आिण हा िवृळयेया �स्नध पदा स् ्िय्ेमध्े १ 
सेटतमतटरहस् वर ्ेऊ देृाृ. ्ंृर ृत ्िय्ा �स्नध पदा्� सृ् ्ा सू्, िृचे खायचे टो् टतप 
्ागदाया यावस् , �स्नध–पदा्�चत उंचत बरोबर १ सेटतमतटरया आणृाृ. ्ंृर बफ�न्ा दो् ृु्�ांृ  
ृत ्िय्ा २ ृास धर्, आृतय �स्नध पदा स् घ्तभसृ  ्रृाृ. ्ंृर ृत ्िय्ा ए्ा पाण्ान्ा 
भा�ंाृ उभत ठेवृाृ. �ा भा�ंाृतय पाणत ए्सारखे ूवळतृ, त्ाचे ृपमा् ि््िमृपणे वाूिवृ 
जाृाृ. ृत ्िय्ा पाण्ाृ अेत ठेवृाृ ्त, त्ा ्िय्ेृतय �स्नधपदा्�चे वरचे टो् पाण्ान्ा 
पाृळतखायत १ सेटतमतटर असाव.े पाणत अेा िरृत्े गरम ्राव े्त, त्ाृतय ृापमा् १ िमि्टाया १° 
सेटतमतटर वर चूेय. ज्ा ृापमा्ाया �स्नध पदा स् ्िय्ेमधस् ि्िचृ वर ि्सटृो, त्ाया ‘घसरण’ 
िबदस महणृाृ व त्ाचत ्ोद ्रृाृ. दुसऱ्ा प�ृतृ, ए्ा ्ाचेन्ा िभगा सृ् �स्नध पदा स् पहाृाृ 
आिण ज्ा ृापमा्ास, ्िय्ेमध्े वरन्ा टो्ास �स्नधपदा्�चा �वरप बतजचं�ा्ार िदसृो. ृे 
्ोदृाृ. �ा ृापमा्ास ‘अपसणस िवय् िबदस’ महणृाृ. ्िय्ेृतय �स्नध पदा स् पसणसपणे िवृळेप्सनृ, 
उषणृा देणे ृसेच चायस ठेवृाृ. ज्ा ृापमा्ास �स्नधपदा स् संपसणसपणे िवृळृो त्ास पसणस िवय् िबदस 
महणृाृ. 
 
घनता िनि�तत 

पदा्�चत घ्ृा हत त्ा पदा्�चे वसृुमा् व घ्फळ ्ाचें गुणो�र हो्. ृापमा्ा्ुसार घ्ृा 
बदयृे. ृेये व मेदे ्ानं्ा संबंधाृ, ृत ‘�ॅम �िृ िमयतियटर’ अेािरृत्े देसिवृाृ. 

 
व्ाख्ा – पदा्�चत घ्ृा महणजे वज् (वसृुमा्) व घ्फळ ्ाचे गुणो�र हो्. 
 

ृापमा्ा्ुसार घ्ृेृ फर् होृो. 
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उप्रण:– घ्ृा माप्—५० िमयतियटर धारणा ामृा असयेये व त्ास ०·१° से. िचनहािं्ृ असयेये 
ृापमा्देस्  जोडयेये असाव.े ृसेच ृे (ृापमा्देस् ) ृपमा्–अंे बरोबर दाखिवृे ि्वा ्ाहत 
्ाचत अगोदर पिराा ्ेयेये असाव.े 
 
२) गरमपेटत 
 
कक ित–�व–ृेये व मेदे. 
 
१) �्म िर्ाम्ा व ्ोर�ा घ्ृा माप्ाचे वज् ्रा. त्ान्ा वसृुमा्ाचत म० अेत ्ोद ्रा. 
 

आृा ज्ा ृेयाचत वा मेदाचत ‘घ्ृा’ मोजाव्ाचत आहे, त्ा ृेया्े/मेदा्े घ्ृा माप् पसणसपणे 
भरा. ्ंृर ज्ा ृापमा्ाया ृेयाचत घ्ृा मोजाव्ाचत आहे त्ा ृापमा्ाृ घ्ृा माप्ाचे ृापमा् 

आल्ावर, ृेयाचे घ्फळ घ्ृा माप्ांृ तय ठरािव् रेषेप्सृ आणा. ृापमा्ाचत ्ोद ्रा–T₁ 
 

घ्ृामाप् वज् ्रा आिण ृेय व घ्ृामाप् ्ाचें ए स् ण �व्मा् (म,) चत ्ोद ्रा. 
 
घन मेदे:– मेद िवरघळवा. 
 

मेदाचा िवय् िबदस िजृ्ा असेय त्ापेाा १०° से. अिध् ृापमा्ास मेद िवरघळवा व ्ंृर �ा 
�व मेदा्े घ्ृा माप् पसणसपणे भरा. 
 

ृापमा् (ृ) घ्ृा= 
म,–म० 

घ्फळ (ृ) 
 

िज्े म० – िर्ाम्ा घ्ृामाप्ाचे �व्मा् ‘�ॅम’. 
म, – ृेयाचे पसणस भरयेल्ा घ्ृा माप्ाचे �व्मा् ‘�ॅम’. 

घ्फळ (ृ)–घ्ृा माप्ाृतय ृेयाचे ‘ृ’ ्ा ृापमा्ास असयेये घ्फळ 
(िमयतियटर मध्े). 
 
िविश� गुरतव:— जर मोजमाप ठरािव् ृापमा्ास ्ेये ृर, �त्े् �्ारन्ा ृेयाचे िविेल गुरतव 
अगदत ठरािव् ्ो�ा म्�देृ असृे. ृेयाचत ि्भेळृा िविे� गुरतवावर् अजमावृा ्ेृे. त्ाच�माणे 
ृेयाचे घ्फळ माहतृ असल्ास, िविे� गुरतवान्ा सहाय्ा्े, त्ाचे वज् ्ाूृा ्ेृे. ठरािव् 
ृपमा्ास मोजयेये, िदयेल्ा घ्फळान्ा पाण्ाचे वज् ्ाचें गुणो�र महणजेच ृेयाचे िविे� गुरतव. 
िविे� गुरतव बाटयतन्ा सहाय्ा्े ्ाूृा ं ्ेृे. �ान्ा्रृा, २५ �ॅमचत िविे� गुरतव बाटयत फार 
सो्तचत. �्म १५·५° से. ृपमा्ास, बाटयतृ िजृ्े पाणत सामावृा ्ेईय, त्ाचे बरोबर वज् ्ाूाव.े 
िव. गुरतव बाटयतृ �वृेय वा चरबत ओृावत आिण ज्ा ृपमा्ास िविे� गुरतव मोजाव्ाचे, त्ान्ा 
ि्िचृ खायत ृपमा् ठेवाव.े ्ंृर िव. गु. बाटयतचे झां् ण यावाव.े पाण्ान्ा भा�ंाृ बाटयत ठेवावत व 
ज्ा ृपमा्ास िविे� गुरतव मोजाव्ाचे, िृृ्े ृपमा् पाण्ाचे ठेवाव.े ृेयाचे �सरण पसणस होऊ �ाव.े 
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्ंृर बाटयत पाण्ान्ा भा�ंा सृ् ्ाूावत आिण झा्णान्ा बाहेरतय अिध् ृेय वा चरबत ्ाळजतपसवस् 
्ाूावत व बाटयत बाहेर् पुसस् चागंयत ्ोरडत ्रावत. ्ोडा वळे ्ाबंस् वज् ्राव.े 
 
व�तभवनाकं:– झेिअस ब्ुिटरो व�तभव् माप्ा्े वा अबबे  व�तभव् माप्ा्े व�तभव्ां्  मोजृाृ. 
झेिअस व�तभव् माप्:– ्ाृ ए् उषणृा देृा ्ेईय असा अबबे  दुबार िं्ोणत ्ाचं असृो आिण 
्ा्मचत दुबगण असृे. सस�म अंृ र माप् मळससंा्े दुबगणतचत वसृुिभग रलत्ाचं सर् च्ृतवर पुूे 
मागे ्रृा ्ेृे. –५ पासस्+१०५ प �्ृ िचनहािं्ृ ्ेयेयत, अं्ावयत, दुिब�णतन्ा वसृुिभग रलत्ाचेंन्ा 
्े�ृयाृ ठेवयेयत असृे. अं्ावयतवरतय रेघा आिण आ्डे बरोबर ्े�तभसृ  ्रृा ्ावेृ  महणस् वरचा 
्ेंत् िभग सं्ोज्ाम ठेवयेया असृो. 
 

िं्ोणत ्ाचेन्ा मध्े ठेवयेल्ा ृेयान्ा पाृळ ्रा सृ् �्ाे जाृो. ज्ा िबदसस पसणस 
पराव सृ्ान्ा ्तरंग सतमेचत रेषा अं्ावयतया उभत ्ेदृे ृे्े ृेयाचा व�तभव्ां्  दाखिवया जाृो. 

 
अबबे व�तभवन मापक:– �ाृहत वरन्ा�माणेच, ज्ाया उषणृा देृा ्ेईय आिण ज्ामध्े ृेयाचा सस�म 
्र राहतय असा दुबार िं्ोणत ्ाचं असृो. परंृु हा िं्ोणत ्ाचं समांृ र आंसाभोवृत िफरृ असृो. 
िं्ोणत ्ाचेंमधतय संपसणस पराव सृ्ान्ा ाेंफळाचत सतमा रेषा, दुबगणत सृ् पाहृाृ. �ा दुबगणतया ए् 
वकृखंड जोडयेया असृो. आिण त्ावर अं्ावयत िचनहािं्ृ ्ेयेयत असृे. हेच व�तभव्ाचे आं्डे 
देसिवृाृ. दुबगणतमधतय आडव्ा रेषा ज्ा िठ्ाणत ए्मे्तस िमळृाृ त्ा िठ्ाणत जेवहा संपसणस 
पराव सृ्ाचत सतमारेषा आणयत जाृे ृेवहा वकृखंडावर िफरणारत आिण िं्ोणत ्ाचेंस जोडयेयी ए् 
आडवत रेषा, िं्ोणत ्ाचेंृ असयेल्ा �वाचे व�तभव्ां्  दाखिवृे. �ा मसल्ाृ सारखेपणा ्ेण्ासाठत, 
व�तभव्ां्  ४०° से. ृपमा्ास मोजृाृ. अबबे  व�तभव्माप्ा्े खरा व�तभव्ां्  िमळृो ृर झेिअस 
ब्ुिटरो  व�तभव्माप्ा्े सवने् मोजप�तवरतय अं् िमळृाृ. ृेयाचत ेु�ृा पाहण्ा्िरृा 
व�तभव्ां् ाचा उप्ोग ्रृाृ. साखळतचत याबंत आिण असंपककृृा ्ाबंरोबर ृे वाूृे. ए्ांृ िरृ सं्ुगे 
अ्े्ांृ िरृ सं्ुगापेाा अिध् मसल् दाखिवृाृ. 
 
व�तभवनाकं िनि�तत 
व्ाख्ा:– ि्ि�ृ ृरंग याबंतस, ि्व�ृ �स्ृतृ असयेयत �्ाेाचत गिृ व माध्मांृ तय �्ाेाचत गिृ 
्ाचें गुणो�र हे माध्माचे व�तभव्ां्  हो्. 
 

�्ाेाचत ृरंग याबंत व ृापमा्ा्ुसार पदा्�चे व�तभव्ां्  बदयृे. साधारणृः हवेृ तय 
�्ाेाचत गिृ हत ि्व�ृ �स्ृतृतय �्ाेान्ा गिृब�य घेृाृ आिण िववचे् ृरंग याबंत हत 
सोिड्मन्ा डत रेषेन्ा ृरंग याबंतचत सरासरत महणजे ५८९·६ ्ॅ्ोमतटर असृे. आिण �ा �स्ृतृ 

सं्ेृ् , t° से या. 
 
�व ृेयाचें व�तभव्ां्  २०° से या देृाृ. ृर २०° से. या जत मेदे व ृेये घ् असृाृ, त्ाचें 

४०° से वा ६०° अ्वा ८०° से या व�तभव्ां्  मोजृाृ. 
 
ततव:े– िदयेल्ा �व ्मुन्ाचे, ्ोन् व�तभव्ां्  माप्ा्े व�तभव्ां्  मोजणे. 
 



 
अनु�मिणका 

 

उपकरणे:– व�तभव्ां्  माप् उदा. –ीबबे  प�ृतचा. �ामुळे १·३००० ृे १·७००० इृक्ा अंृरांृ तय 
व�तभव्ां्  मोजृा ्ेईय व त्ाचंत ामृा ±·०००१ इृ्त असावत. 
 
�काशाचा उगम:– सोिड्म बाषप िदवा. ृर व�तभव्ां्  माप्ास, अरंज् संृुय् �्ाे साध् 
जोडयेये असेय ृर पांू रा �्ाे सु�ा वापरृा ्ेईय. 
 

ज्ाचें व�तभव्ां्  जाृ आहे अेा ्ाचेंन्ा प�्ा 
१०० िमयतियटरचा चंबस 
गोय टो् असयेये ्ाचेंचे दाडें 
पनहळत गाळण ्ागद 
पाण्ाचे ्ंुड व ्ंुडाचे ृपमा् ±०·५° से. राहण्ा्िरृा पिरसंचरण पंप. 

 
िवि�्क �व्े :–  अलफा �ोमो ्ॅफ्यॅत्  
 ्ा्कयोरो एि्यत् 
 ि्जसय सोिड्म सलफेट 
 
‘नमुना’ त्ार करण्ाचत कक तत:– जर ृेयाचा ्मु्ा, ्ेहमतन्ा ृपमा्ास �व असेय ृर त्ाचे ्ाचेंन्ा 
दा�ंां् त चागंये ूवळस् िम�ण ्रा. ्ंृर ि्जसय सोिड्म सलफेट्े ेुष् ्रा. व ेवेटत पनहळत गाळण 
्ागदांृ स् गाळा. 
 

जर मेदाचा ्मु्ा घ� असेय ृर चंबसमध्े मेद टा स् ्, चंबस पाण्ान्ा ्ंुडाृ मेदान्ा िवय्् 
िबदसपेाा १०° से. अिध् ृापमा्ास ठेऊ्, �व–मेद, ि्जसय सोिड्म सलफेट्े ेुष् ्रा व पनहळत 
गाळण ्ागदांृ स् गाळा. 

 
अशं पिरकण:– व�तभव्ां्  माप्ाचें ि््ंंण पडृाळस् पहाण्ा्िरृा,ं अलफा �ोमो ्ॅफ्यॅत्न्ा  
्ेबा्े योय्ाबंरोबर �्ाेत् सं्ोग घडवस्  आणस्, ए्ा ्ाचेंन्ा प�तचे व�तभव्ां्  मोजा. 
 
मापन:– ्ेहमतन्ा ृापमा्ास �व �स्ृतृ असयेल्ा ृेया्िरृा,ं पिरसंचरण पंपान्ा सहाय्ा्े 
पाण्ान्ा ्ंुडाृतय पाणत व�तभव्ां्  माप्ांृ तय योय्ानं्ा सभोवार २०°+५° से. ृापमा्ास ठेवा. 
 

जर ्मु्ा-मेद घ् असेय ृर ४०° से. ृापमा्ास ठेवा. 
जर ्मु्ा हा्�ोज्त क्  ृअसेय ृर ६०° से. ृापमा्ास ठेवा. 
जर ्मु्ा मेण असेय ृर ८०° से. ृापमा्ास ठेवा. 

 
्ंृर ्मुन्ाचे ृेय चंबसृ ओ सृ्, चंबस, पाण्ाृ ज्ा ृपमा्ास व�तभव्ां्  मोजाव्ाचा आहे, त्ा 
ृपमा्ास ठेवा. ्ंृर व�तभव्ां्  मोजा. व�तभव्ां् , ए्म स्ा्ापासस् उजवत्डे ४ थ्ा स्ा्ाप �्ृ 
अचस् मोजा. त्ाच�माणे योय्ाचे ृापमा्हत मोजा अेा िरृत्े आणखत दो् वळेा व�तभव्ां्  मोजा व 
ृत्हत व�तभव्ां् ाचंत सरासरत घ्ा. 
 



 
अनु�मिणका 

 

 =  + (t₁-t) F जर t₁>t 

 =  - (t-t₁) F जर t₁<t 
 

t₁= वाच् ृापमा् t=िविहृ ृापमा् 
F= ·०००३५ जेवहा ंt= २०° से वा F= ·०००३६ जेवहा ंt= ४०° वा ६०° से. 
 
तेलाचा रंग 

बहुृे् अेोिधृ ृेयां् ा रंग असृो. त्ाृ िवरघळयेल्ा ्ॅरॉिट्ॉइडानं्ामुळे ्ािरगत झां्  
िदसृे. ऑ�कसडत्रणामुळे ्रडत ्टा असृे ृर ऑियवह, सरसस आिण सो्ाबत्न्ा ृेयांृ  हिरृ 
�व्ान्ा उप�स्ृतमुळे, िहरवपेणा जाणवृो. 

 
अ� व्ापाऱ्ां् ा अेोिधृ ृेयाचे सवन्, व िफ्ट रंग जासृ पसंृ  पडृाृ. ्ारण ए् ृर ृे 

आ्षस्  असृाृ आिण त्ापासस् ि्रंगत्रण ि�्े्ंृर, ्मत खच�ृ चागंल्ा िफ्ट रंगाचे ृेय �ापृ 
होृे. �स्नध ृेयाचें रंग, यो�वहबॉड अं्ावयतृतय ए्मा्ा्े मोजृाृ. ृेयान्ा िविेल खोयत सृ  ्
�ाेिपृ झायेल्ा �्ाेाचा रंग, त्ाच उगमस्ा्ापासस  ् ि्घायेल्ा परंृु रंगतृ ्ाचेंन्ा �ेणत सृ् 
�ाेिपृ झायेल्ा �्ाेान्ा रंगाबरोबर जुळिवृाृ. रंगाचे माप् ्रण्ान्ा �ा उप्रणांृ , �्ाेाचे 
उगमस्ा्, ृेय ठेवण्ा्िरृा १ इंच रंदतचत ्ुपत, रंगतृ ्ाचेंचत मा््े आिण ज्ांृ  मा्् रंगाबरोबर 
बरोबरत ्रृा ्ेईय असे उप्रण यागृे. रंगान्ा अं्ावयतृ ृत् रंगानं्ा ्ाचंानं्ा �ेणत असृाृ:– 
ृाबंडा, िपवळा आिण ि्ळा. ्ाचेंन्ा �ेणतचे दो् गुणधमसअसृाृ:–१) �त्े् �ेणत हत ्ोगेतय असृे 
महणजे ए्ा�ा �ेणतृतय ए्ा�ा मसल्ाचा ्ाचेंचा रंग हा त्ाच �ेणतृतय दो् ि्वा अिध् ्ाचेंन्ा 
सममसल् असस े्ृो. उदा. ३ ए्् हे ३ ए््न्ा ए्ा ्ाचें्े दाखिवये जाृतय ि्वा १ ए्् आिण 
दुसरत २ ए्् �ा दोहीन्ामुळे दाखिवये जाृतय. २) जर सारख्ाच मसल्ान्ा ृत्हत �ेणतन्ा ्ाचंा 
ए्ं ्ेल्ा आिण पांू ऱ्ा पा�सभसमतवर पािहये ृर जो �्ाे त्ांृ स् जाईय ृो समभाव ि्वा ्रडा 
िदसेय. 

 
पसवगन्ा उप्रणांृ , ए्ा पाहण्ान्ा ्ळतमध्े ए्ा ्ुपतृ ज्ा ृेयाचंा रंग मोजाव्ाचा ृे ृेय 

आिण त्ान्ा जवळच योवहतबबडन्ा ि्रि्राळ्ा ्ाचंा असृाृ. ्ंृर ्ाचंा अेा ठेवृाृ ्त, ज्ा ्ोगे 
ृेयाचा व ्ाचेंचा रंग सारखाच िदसेय. 

 
हे रंग माप् अिध् अचस् ्रण्ा्िरृा, सव्ंचियृ रंग माप् वापराृ आये आहे. ्ांृ  ृत् 

रंगतृ ेया्ा ृेयावर टा्ृाृ. मग त्ा सृृ �ाेिपृ झायेल्ा �त्े् ेया्ेन्ा �्ाेान्ा ृत�ृेचे 
माप् �्ाे िव�ुत घटा्े ्रृाृ. 

 
िव�ुृत् �िृसाद ए्ा माप्ांृ  जाृाृ व मग माप् ृाबंडा वा िपवळा ्ा रंगाचे �माण 

देसिवृाृ. 
 
िृसरत ेया्ा हत संदभस ेया्ा असस्, ृत उगमस्ा्ांृ स् ि्घणाऱ्ा �्ाेान्ा ृत�ृेृतय 

फर्ाचे संृुय् ्रृे. 
 



 
अनु�मिणका 

 

वणरपट �काशमापकाने रंग िनि�तत 
अेोिधृ ृेये व मेदे ्ां् ा पारगम् व�रेषा असृाृ. व �ा �त्े् ृेय व चरबतन्ा ्ुटंुबान्ा 

वैिे�पसणस असृाृ. परंृु सवस ि्रंगत ृेये व मेदे ्ानं्ा पारगम् व�रेषा सारख्ाच असस् त्ांृ  वैिे�पसणस 
िेखरिबदस ्सृाृ. 

 
रष् वणसपटांृ  (४०० ृे ७०० ्ॅ्ोमतटर) ृेये व मेदे ्ाचें पारगम् मोजस् त्ानं्ा रंगाचे माप् 

्रण्ान्ा वणसपट �्ाेत् प�ृतचे वणस् ्ा िठ्ाणत ्ेयेये आहे. 
 

ततव:– वणसपट �्ाे माप्ाचा उप्ोग ्र्, ४०० ृे ७०० ्ॅ्ोमतटर मधतय �त्े् १० ्ॅ्ोमतटरानं्ा 
अंृ रा्े पारगम् मोजा. ्ा ्िरृा ्ुपतचत याबंत इृ्त ठेवा ्त, जेणे्र् ृेयाचे पारगम् संदभस 
िव�ाव्ान्ा पारगम्ान्ा २० ृे ८०% असेय. ०५ से. मत. पेाा ्मत याबंतचत व ५ से. मत. पेाा अिध् 
याबंतचत ्ुपत वापर ््ा. 
 

ज्ा िठ्ाणत पारगम् व�रेषेृ चू उृार आया असेय त्ा िठ्ाणत १ ्ॅ्ोमतटरन्ा अंृरा्े 
पारगम् मोजा. आवश्् असेय ृर १ से. मतटर याबंतन्ा मा््ांृ , आ्डे मोड ्र्, सवस अं्ाचें 
रपांृ र ्रा. 

 
उपकरणे:– १०० िमयतियटर घ्फळ माप्ाचा चंबस 

वणसपट �्ाे माप्, ·५ वा १ से. दसर, समांृ र समृय पक�भाग असयेल्ा ्ुपीसह 
 
िवि�्क �व्े:– ि््ेय सलफेट NiSo₄, 7H₂O 

 ्ोबालट सलफेट CoSo₄, 7H₂O 
 ्ाबस् टे्कयोराइड (ि्जसय) 
 हा्�ोकयोिर् अमय १ सममसल् �ाव 
 
संदभर �ाव:– माप्त् चंबसृ, ११·५ िमयतियटर हा�ोकयोिर् अमयाचा �ाव ओृा. त्ांृ  ४·७ �ॅम ि््ेय 
सलफेट (Ni=९८२ िम. �ॅम) व ३·१ �ॅम ्ोबालट सलफेट (Co–६५० िम. �ॅम) िवरघळवा व १०० िम. 
ियटरन्ा खुणेप �्ृ ऊधवसपािृृ पाण्ा्े भरा. 
 

ज्ा ृेयाचा रंग मोजाव्ाचा आहे ृे ृेय सवन् असाव्ास हव.े ्सल्ास, ृेय गाळण 
्ागदा सृ् गाळा व गाळण्ास मदृ होण्ा्िरृा, गाळण-मदृ पदा स् अगदत अलप �माणाृ वापरा 

 
मेदे घ� असृतय ृर ृत िवृळवस् , त्ानं्ा िवय् िबदसपेाा १०° से. अिध् ृापमा्ास ठेवा. 
 

अ) वणसपट �्ाे माप्ाचत ृरंगयाबंत ि्वडण्ाचत ्ळ ि््ंिंृ ्रा व अंेपिराणा्िरृा ंपाऱ्ान्ा 
खायतय दो् रेषाचंा उप्ोग ्रा:— 
 

⋏₁ = ५४६·१ ± ०·२ ्ॅ्ोमतटर 

⋏₂ = ४३५·८ ± ०·४ ्ॅ्ोमतटर 



 
अनु�मिणका 

 

 
ृसेच संदभस �ावाचा उप्ोग ्ेल्ास ब उप्रण जर ्ोन् रतृत्े समा्ोज् झाल्ास 

पारगम्ाचत खायत िदयेयत मसल्े ्ेृतय. 
 

⋏ =४३९ ्ॅ. मत. T=५१·४+०·३ 
⋏ =५१२ ्ॅ. मत. T=२६·९+०·५ 
⋏ =५८१ ्ॅ. मत. T–७३·३+०·३ 

 
मापन:– 
१ सेटतमतटरन्ा ्ुपतृ, �त्े् १० ्ॅ्ोमतटर अंृरा्े, ४०० ृे ७०० ्ॅ्ोमतटरमध्े, ्मु्ा ृेयाचे 
पारगम् मोजा. आिण ्मतृ ्मत रेखाि्�–रंदत �त्े् ि्रताणा ्िरृा ं वापरा. त्ाच�माणे ्ाबस् 
टे्ाकयोराइड हा िव�ाव् ‘्ोऱ्ा’ पिराे्िरृा ंवापर्, त्ान्ा पारगम्ाबरोबर ृुय्ा ्रा. 

 
अचस्पणा आणण्ा्िरृा,ं पारगम्ान्ा अत्ु� व यहा्ांृ  यहा् िबदसन्ा जवळ दोनहतबाजसया 

१ ्ॅ्ोमतटर अंृरा्े ि्रताण ्रा. �त्े् ृरंग याबंतया ३ ि्रताणे ्रा आिण िृनहीन्ा सरासरतचत 
्ोद ्रा. खायतय ससंा्ुसार पारगम् १ से. मत. ्ुपत्िरृा ंठरवा. 

 
log 100 = 1 log 100 } 

जे्े T₁–१ से. मत. ्ुपतचत याबंत असृा्ा, पारगम्. 
Tn –n से. मत. याबंतचत ्ुपत असृां् ाचे पारगम्. T₁ n Tn 

 
्ाबस् डा्सलफाइडमध्े २०° से. या ९·१२ �ॅम �स्नधपदा स् २० वा ५० िमयत िय. चंबसृ 

िवरघळल्ा्ंृर–सौम् ्ेल्ा्ंृर. 
 

log 100 = 1 log 100 } 
Td हे d �ा सौम् ्रणाया मोजयेये पारगम् 
d=½ वा ⅕ 

 
T₁ d Td 

 
हिरत�व् 

ए्ा ५० िमयत मतटरन्ा ्ुपतृ (८५°+५° फॅ. ृपमा्ास) पुरेसे ृेय घेऊ् बे्म् मॉडेय बत 
वणसपट �्ाेमाप्ांृ  ठेवस्  ६७०, ६३० आिण ७१० ्ॅ्ो मतटरया �्ाे ेोषण मोजृाृ. बाजसन्ा ्ुपतृ 
्ाबस्टे्ाकयोराईड फकृ ठेवृाृ. ेोषणान्ा सहाय्ा्े कयोरोिफयचे �माण समजृे. 

 
कॅरोटतन:– पुष्ळेा ृेयांृ  आिण पा्ानं्ा िहरव्ा �व्ांृ  ्ॅरोटत् असृे. अिसटो् आिण हयक्ा 
पे्ोियअम िम�णा्े ृेयान्ा ्मुन्ाचे ि्ःसारण ्रृाृ. अिसटो् ्ा सू् टा्ल्ावर, उरयेल्ा 
पे्ोियअमचा �ाव, हाडाचंा भगुा वा अल्ुिम्ा आिण सोिड्म सलफेट्े भरयेल्ा वणसयेख्ान्ा सृंभावर 
ओृृाृ. आिण ्ॅरोटत्चा �ाव सृंभा सृ् बाहेर ्ेृो. ्ा �व्ाृतय ्ॅरोटत्चे माप् �्ाेमाप्ान्ा 
सहाय्ा्े ्रृाृ. 

 



 
अनु�मिणका 

 

पुष्ळेा ्ैस�ग् ृेयाृतय िपवळसर ृाबंडा रंग हा ्ॅरोिट्ॉइडे रंज्ानं्ा उप�स्ृतमुळे �ापृ 
होृो. �ा रंज्ाचंा हा रंग त्ानं्ा संरच्ेृ असयेल्ा बहुिवधसं्ुनमत ि�बंधान्ा �ेणतमुळे िदसृो. हे 
ि�बंध ४४०–४५० ्ॅ्ोमतटरन्ा ाेंाृतय �्ाेाचे ेोषण ्रृाृ. पाम ृेयाृ ्ॅरोिट्ॉइडाचें �माण 
बरेच असृे महणजे जवळ जवळ ५०० ृे ८०० िमयत�ॅम �िृ ि्यो�ॅम. पाम–बतज ृेयाृ मां 
्ॅरोिट्ॉइडाचें �माण ्ेवळ ४–११ िमयत�ॅम �िृ ि्यो�ॅम असृे. 

 
्ॅरोिट्चे माप् ्रण्ा्िरृा �्म आपणास अवगृ असयेल्ा संहृतन्ा ्ॅरोिट्चे 

सा्कयोहेकझे् मधतय �ावाचे ४४५ ्ॅ्ोमतटरया ेोषण मोजृाृ. आिण ्ॅरोिट्चत खायतय 
गुणससंांर् संहिृ मापृाृ:– 

 
383 E/Ic, ्ांृ  E–हे ्मुन्ाचा �ाव आिण सा्कयोहेकझे  ््ानं्ाृतय �्ाेान्ा ेोषणाृतय 

फर् 
 
I – ्ुपतचत प्–याबंत (सामान्ृः १ से. मत.) आिण 
C – हत ्मु्ापदा्�चत १०० िमयतमतटरमध्े असयेयत �ॅम संहिृ. 
 
्ैस�ग् ्ॅरोिट्ाृ ८५% बतटा समघट्, व १५% अलफा असस् गमॅा समघट्ाचंा फारच 

्ोडा अंे अंसृो. 
 
संर्तन्ा ृेयाृतय गॉसतपॉय हा रंज् पदा स् देखतय ४४० ्ॅ्ोमतटरया �्ाे ेोषण ्रृो. 

त्ा्िरृा त्ास �्म अल्यत्े धुवस्  ्ाूाव्ास हव.े 
 
बतटा्ॅरोिट्मध्े जतव्सतव ‘अ’ चे दो् अवेषे असृाृ. 

 
कलनाकं 

िवृळिवयेयत �स्नधामये ्ंड होृ असृां् ा, ृपमा्ांृ तय ृातपुरृत ्माय वाू मोजण्ान्ा �ा 
प�ृत्ेच �स्नधामयानं्ा घ्तभव्ान्ा िबदसचे ृपमा् मोजृाृ. ृपमा्ांृ  वाू घडवस्  आणण्ा्िरृा 
जर अंृगसृ  उषणृा पुरेेत ्सेय, ृर ्ंड होण्ान्ा �ि�्ेृ, जो ृातपुरृा व्त्् ्ेृो, त्ायाच 
घ्तभव्ां्  महणृाृ. 

 
ृतव:– इ्ॅ् ॉिय् पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइडन्ा �ावा्े, ृेये वा मेदे ्ाचें साबु्त्रण. ्ंृर 

इ्ॅ् ॉय ्ा सू् टा्ल्ावर, पाण्ांृ  साबण िवरघळिवणे आिण सलफ्ुिर् अमयान्ा सहाय्ा्े �ा 
साबणाचे िवघट् ्रणे. अयग झायेयत �स्नधामये िमठान्ा उ्ळत्ा पाण्ा्े धुणे. ्ंृर ेुष् ्रणे व 
गाळण ्रणे. 

 
ृपमा्ांृ तय ृातपुरृत वाू होृ असृां् ा, ्माय उ� ृपमा् ि्ि�ृ ्रणे. अ्वा 

िवृळिवयेयत �स्नधामये ्ंड होृ असृां् ा ज्ा ृपमा्ास ेतृ्रण �ि�्ा मध्ेच ए्ाए्त ्ाबंृे ृे 
ृपमा् ि्ि�ृ ्रणे. 

 



 
अनु�मिणका 

 

उपकरणे :– गोय ृळ असयेये ५०० व १००० िमयतियटरचे चंबस 
 प�वाहत ेतृ्. 
 १०० आिण १००० िमयतियटरचे चंचसपां 
 १००० िमयतियटरचे, अयगत्रणां् िरृा ्रसाळे. 
 ्ाचेंचत पिराा ्ळत:– याबंत १२०± ५ िमयतियटर, आंृर व्ास २७·५±०५ िमयतमतटर, 

जाडत २·५+५ िमयतमतटर. �ा पिराा ्ळतवर खायस् ५५ िमयतमतटरया ए् खुणेचत 
रेषा असावत. 

 ६०० िम. िय. चे चंचसपां 
 

पाण्ाचे ्ंुड:– �ाचे ृपमा् अपेिाृ घ्तभव्ां् ान्ा खायत २०–२५° से असाव.े 
 
ृापमा्देस्  

 
ए् सपाट व मध्भागत गोय ि्� असयेये बसच. त्ा भो्ाृ पिराा ्ळत ठेवृा ्ाव्ास हवत 

आिण बसच, चंचसपांाृ बरोबर राहतय असे असाव.े 
 
्ंृर ृापमा् देस्  पिराा ्ळतन्ा मध्भागत योब्ळृ राहतय, अेािरृत्े ृापमा्देस्  

धरण्ा्िरृा, आधार सृंभ. 
 
िच्तमाृतन्ा भा�ंाचे यहा् यहा् ृु्डे 
 

िवि�्ा ्ार्े:– ि्जसय सोिड्म सलफेट, 
 इ्ॅ् ॉिय् पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड �ाव:– 

 
२० िमयत ियटर ऊधवसपािृृ पाण्ांृ  १८ �ॅम पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड िवरघळवा आिण त्ांृ  ९५ 

�िृेृ अल्ोहोयचे १५० िमयतियटर ओ सृ्, �ाव सौम् ्रा. 
 
सलफ्ुिर् अमयाचा जयत् �ाव:– ४ पट घ्फळ ऊधवसपािृृ पाण्ाृ १ पट घ्फळ सलफ्ुिर् 

अमय टा्ा. 
 
सोिड्म कयोराइड �ाव:– ए्ा ियटरमध्े १०० �ॅम मतठ िवरघळवस्  �ाव ृ्ार ्रा: 

१०० �ॅम मेद घेऊ्, गरमपेटतृ ठेवा. गरम पेटतचे ृपमा्, मेदान्ा िवय्् िबदसपेाा २०° से. अिध् असस 
�ा. मेदाचे पसणसपणे िवय्् ्रा. 

 
पाण्ातं अिव�ाव् असलेलत �सननगाधले त्ार करण्ाचत कक ित:– ५०० िम. िय. चंबसृ ५० �ॅम मेद 

वज् ्रा. त्ांृ  पोस�िय्चे ्ोडे ृु्डे टा स् ्, सवस इ्ॅ् ॉिय् पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइडचा �ाव ओृा. 
प�वाहत ेतृ् चंबसस जोडा. मधस् मधस् हायिवृ, त्ाया उ्ळत फुटस ं �ा आिण १ ृासभर अेािरृत्े 
सौम्पणे उ्ळवा. ्ंृर त्ांृ तय जासृतृ जासृ इ्ॅ् ॉय ऊधवसपाृ्ा्े ्ा सू् टा्ा. पण साबण ए्दम 
्ोरडा होृ ्ाहत ्ा्डे या असस �ा. मग त्ांृ  २५० िमयतियटर उ्ळृे पाणत टा्ा आिण त्ांृ  सवस 



 
अनु�मिणका 

 

साबण िवरघळवा. ्ंृर हे दुसऱ्ा ए्ा मो�ा १००० िमयतियटरन्ा चंचसपांांृ  ओृा. आिण त्ांृ  ५०० 
िमयत ियटर उ्ळृे पाणत ओृा. आिण ४५ िमि्टे उ्ळवा. ्ामुळे उरयेये सवस इ््ॉय ि्घस् जाईय. 
व मग त्ांृ  पाणत टा्ा ्त जेणे ्र् हा �ाव ७०० िमयतियटर इृ्ा होईय. आृा हा साबणाचा �ाव 
ए्ा १००० िमयतियटर चंबसृ ओृा. आिण ्ाळजतपसवस् त्ांृ  ७० िमयतियटर जयत् सलफ्ुिर् अमय 
टा्ा. चंबसया प�वाहत ेतृ् जोडा. आिण उ्ळत फुटेप �्ृ उषणृा �ा. पक�भागावर, मुकृ �स्नधामये 
ए्ा सवन् ्राृ, ृरंगृत होईप �्ृ, उ्ळण्ाचत ि�्ा चायस  ठेवा. ्ंृर हे सवस अयगत्रण ्रसाळ्ाृ 
ओृा. आिण पाण्ाचा ्र पसणसपणे ्ा सू् टा्ा. 

 
मग �स्नधामये दो् वळेा ंधुवस्  टा्ा. �त्े् वळेेस साधारण ५०० िम. ियटर िमठाचे पाणत वापरा. 

सवन् ्ेल्ा्ंृर पाण्ाचा अंे  पसणसपणे ्ा सू् टा्ा. 
 
अेा िरृत्े �ापृ झायेयत �स्नधामये, १०० िम. ियटर चंचस पांांृ  घ्ा. त्ांृ  ्ोडेसे ि्जसय 

सोिड्म सलफेट टा स् ्, चागंये हयवा. आिण ेुष् गाळण ्ागदांृ स् गाळा. व ए्ा ेुष्् पांामध्े २४ 
ृासभर ठेऊ् अिव�ाव् असयेल्ा �स्नधामयाचें सफिट्त्रण होऊ �ा. 

 
�ा पाण्ांृ  अिव�ाव् असयेल्ा �स्नधामयाचंा घ्तभव्ां्  ि्ि�ृ ्रा. ्ा ्िरृा ं हत 

�स्नधामये, ५५ िमयतमतटर रेखािं्ृ पिराा ्ळतृ ओृा. बुचामध्े पिराा ्ळत ठेवा व बुचान्ा वर ३ सेटत 
मतटर पिराा ्ळतचत उंचत असस �ा. ्ंृर हे बसच, चंचस पांान्ा ्डेवर ठेऊ्, चंचसपांास्ट सवस 
पाण्ान्ा ्ंुडाृ ठेवा. पाण्ान्ा ्ंुडाृतय पाण्ाचत पाृळत पिराा ्ळतृतय ५५ िमयतमतटरन्ा खुणेहस् 
१० िमयतमतटर अिध् उंच ठेवा. ृापमा् देस्  पिराा ्ळतन्ा मध्भागत ठेवा. व ृापमा्देस् ाचा 
पाऱ्ान्ा भागाचा फुगा, पिराा ्ळतन्ा ृळापासस् १ सेटतमतटर उंच असावा. पाऱ्ाचा सृंभ �्म वगेा्े 
खायत ्ेृो आिण ्ंृर साव्ाेत्े. �ाच वळेेस �्म पिराा ्ळतन्ा ृळाेत �स्नधामयाचें 
सफिट्त्रण होृे. आिण ्ंृर ृापमा् देस् ान्ा पाऱ्ान्ा फुन्ान्ा पा्थ्ाेत. 

 
ज्ावळेेस पाऱ्ाचा सृंभ ि्�य िदसृो त्ा्ंृर ५ से्ंदान्ा अंृरा्े ४ ि्रताणे ्रा. मग 

ृापमा् देस् ान्ा सहाय्ा्े, �स्नधामये ३ वळेा उजवत्डे ृर ३ वळेा,ं डावत्डे च�ा्ार हयवा. व 
्ामुळे जे सफिट् ृ्ार झाये असृतय ृे पुनहा ंिवरघळृतय. 

 
आृा ंपुनहा ंृापमा्देस्  पिराा ्ळतन्ा मध्भागत ठेवा आिण पुनहा ंि्रताणे ्रा. हयिवल्ामुळे 

पाऱ्ाचा सृंभ ए्दम खायत ्ेृो ृो आृा ंपुनहा ंवर च सू  यागृो व ्माय उंच िबदसस पोचृो. वा ृे्ेच 
�स्र राहृो; खायत ्ेण्ापसवग हा उ�ां्  वा �स्र िबदस घ्तभव्ां्  हो्. 

 
बॉमर मदल् 

हत चाचणत वराह-चरबतृतय िविेल ्ा्अेसाइय�नयसरॉय घट्ावंर अवयंबस् आहे. चरबतृतय 
संपककृ ्ा्अेसाइय�नयसरॉयाचंा िवय्िबदस आिण �ा ्ा्अेसाइय �नयसरॉयापासस  ् िमळायेल्ा 
�स्नधामयाचंा िवय्िबदस �ा दोहोृतय फर् वराहचरबतृ, इृर चरबतहस् अिध् असृो. 

 



 
अनु�मिणका 

 

बॉमर मसल्ाचत व्ाख्ा:– ्मुद ्ेयेल्ा प�ृत्े अयग ्ेयेल्ा ्ा्अेसाइय �नयसरॉयाचंा 
िवय् िबदस अिध् �ा िवय्िबदसृ व ृद्ुरप �स्नधामयानं्ा िवय् िबदसृतय फर्ाचत दुपपट ्ाचंत 
बेरतज. 

 
त�व:– िदयेल्ा चरबतृतय संपककृ ्ा्अेसाइय �नयसरॉये �्म िव�ाव्ा सृ् पु्ः 

सफिट्तभव्ा्े अयग ्रृाृ. �ा ्िरृा डा्-इ्ाइय ई्र ि्वा ीिसटो् हे िव�ाव् वापरृाृ. 
अयग ्ेयेल्ा ्ा्अेसाइय�नयसरॉयापै्त ्ाहत भागाचे साबु्त्रण ्रृाृ. आिण 
अमयत््रणा्ंृर डा्-इ्ाइय ई्र वा ्ॉमसयहेकझे् ्ा िव�ाव्ा्े ि्ःसािरृ ्र् �स्नधामये परृ 
िमळिवृाृ. मग ए्ाच वळेत संपककृ ्ा्अेसाइय�नसरॉयाचंा िवय्िबदस व ृद्ुरप िर्नधामयाचंा 
िवय्िबदस मोजृाृ. 

 
बॉमर मदल्= tg+२ (tg–ta) 

 
जे्े tg = संपककृ ्ा्अेसाइय�नयसरॉयानं्ा चसण�चा िवय् िबदस (सेिट�ेडमध्े) 

Ta = �स्नधामयानं्ा चसण�चा िवय्िबदस (सेिट�ेडमध्े) 
 

उपकरणे १५० व १०० िमयतियटरचे चंचुपां. ६० िमयतमतटरन्ा व्ासान्ा ्ाचेन्ा ृब्�ा 
(गोया्ार). घासयेल्ा ्ाचेचे झा्ण असयेये चंबस. १०० िमयतियटरचे ें् ु पां. ें् ु पांास जोडृा 
्ेईय असा प�वाहत ेतृ्. २५० िमयतियटरचे पक्�ारत ्रसाळे. ए् टो् बंद ्ेयेल्ा ्ाचेन्ा 
्ेे्िय्ा. १०० िमयतियटरन्ा ्े�ोतसार् ्ळ्ा. बु््ेरचे ्रसाळे. ५० िमयतियटरचा अ्त्चा 
खय. िवय् िबदस माप्ाचे उप्रण, �वा्े भरयेये असस् त्ांृ  पाण्ान्ा संचाय्ा्िरृा रवत असावत. 
अचस् ृापमा्देस्  व ृे वाच्ा्िरृा िभग. पाण्ाचे ्ंुड. १५±१° से. ्ा ृापमा्ास ि््ंिंृ गरम 
पेटत–जय्ंुड. ि््ंिंृ गरम पेटत–ृापमा् ३५° से. 

ृापमा् १०३° से. 
 
ेुष््पां, गाळण्ागद. 
 

िवि�्ा ्ार् – सममसल् हेकझे्, इ्ॅ् ॉय ९५%, डा्इ्ाइय ई्र, ीिसटो् पोटॅिेअम 
हा्�ॉकसाइडन्ा व�ा, ि्जसय सोिडअम सलफेट, सलफ्ुिर् अमय, १ सममसल्, 
गाळण्ा्िरृा मदृगार 

 
नभुना त्ार करण्ाचत कक तत:– 

घ् �स्नधपदा स्, त्ान्ा िवय् िबदसपेाा १०° से. अिध् ृापमा्ास िवरघळवा आिण चागंल्ा 
िरृत्े हयवा. �ा ृापमा्ास मसळ �स्नध पदा स् साधारणपणे १५० �ॅम घेवस्  त्ाृ ४ �ॅम ि्जसय सोिडअम 
सलफेट व १ �ॅम गाळण मदृगार टा्ा. आिण मग ए्ा ेुष् व �स्नध पदा स् गाळण्ास ्ोन् अेा 
गाळण ्ागदा सृ् गाळा. गाळयेया �स्नधपदा स् अगदत सवन् असया पािहजे. 

 
क् िृ: ज्ाृ डा्इ्ाइयचा वापर ्ेयेया आहे. ्ा्अेसाइय�नयसरॉयचे अयगत्रण ए्ा १५० 

िमयतियटरन्ा चंचुपांाृ ५० �ॅम वरतय�माणे गाळयेया �स्नध पदा स् वज् ्रा. त्ाृ ५० िमयतियटर 



 
अनु�मिणका 

 

डा्इ्ाइयई्रमध्े टा स् ् त्ावर ्ाचेचत ृब्डत झा्ण ठेवा. आिण साव्ाेपणे हयिवृ 
�स्नधपदा स् िवरघळवा आिण जय्ंुडाृ चंचसपांास ्ाळजतपसवस् सौम्पणे उषणृा �ा. हा �व सवन् 
असाव्ास हवा. ्सल्ास पुनहा ए्दा ेुष् गाळण्ागदा सृ् गाळा. 

 
्ंृर ्ाचेंन्ा ृब्डत्े झा्येये हे चंचसपां, जय्ंुडाृ १५±१° से. ृापमा्ास अध� ृे १ 

ृासभर ठेवा. अध्� ृासा्ंृर जर त्ाृ सफिट् ि्�मृत झायत ्ाहत ृर जय्ंुडाृ पुूतय अध� ृासभर 
५° से. न्ा ि्िचृ वर अेा ृापमा्ास ठेवा. ्ंृर ्मत दाबान्ा ि्व�ृ �स्ृतृ सफिट् गाळा. 

 
तेले व मेदे ्ाचंत शततलतकरण व�रेषा िनि�तत 

अगदत िविेल �्ारे ृ्ार ्ेयेल्ा उप्रणांृ , सुघ� ृेयाचें बफस  आिण पाणत ्ानं्ा िम�णाृ 
अ्वा १७° से. ृापमा् असयेल्ा जय ्ंुडांृ , ेतृयत्रण ्रृाृ. �ा प�ृतृ अगदत बरोबर 
सािंगृल्ा�माणे, ृेयाचे ठरािव् ्ायान्ा अंृरा्े, ृापमा् मोजृाृ. मग आयेख स्ािपृ ्रृाृ. 
त्ांृ  ृापमा् िवर� ्ाळ असा आयेख ृ्ार ्रृाृ. आिण मग ि्ष्ष�चे अ स्बोध्. ज्ाअ्ग 
अवस्ांृ तय सं�मणे हे उषमत् बदयामुळे घडस् ्ेृाृ, ृे व�रेषेन्ा उृारा्ुसार ि्द�िेृ ्ेये जाृाृ. 

 
पुष्ळेत सुघ� ृेये िवेषेृः ्ो्ो बटर आिण त्ाचंत िम�णे वैिेलपसवस् ेतृयत्रण व�रेषा 

दाखिवृाृ. 
 
हत प�ृत आ्ुभिव् आहे. व त्ामुळे ्ाचेंचे उप्रण ृंृोृंृ प�ृतमध्े सािंगृल्ा �माणे 

असाव.े 
 
्ा ्िरृा खायतय उप्रणे यागृाृ:– 
 
्ाचेंचा ेतृयत्रण चंबस 
 
ृापमा् देस्  
 

१ ियटर ‘देवार’ चंबस–पाणत व बफस  िम�ण 0° से. असयेया जय्ंुड–१७±०.१° से. ृापमा्ास ि््ंिंृ. 

 
्ाबंिवृा ्ेणारे घ�ाळ 
 

सुघ� तेलाचत िवसतारण–िनि�तत 
ज्ा �स्नध ृेये वा चरबीचा िवय् िबदस 0° से. पेाा अिध् आहे त्ा्िरृा उप्ुकृ अेत हत 

प�िृ आहे. हत प�िृ आ्ुभिव् आहे. 
 

व्ाख्ा:– सुघ� ृेयाचे िवसृारण हे समृापत �सरण वा िवसृार हो्. हे �सरण घ् �स्ृत सृ् �व 
�स्ृतृ गेल्ामुळे घडस् ्ेृे. �ा ्मुन्ान्ा ृेयासहत ठरािव् िविेल ृऱहे्े घ्तभसृ  ्ेयेये असृे. 
�सरण ृेयान्ा िमियियटर �िृ ि्यो अ्वा मा्�ो ियटर �िृ�ॅम असे देसिवृाृ. आिण ृे देसिवृे 



 
अनु�मिणका 

 

फर्, ज्ा पिराेन्ा िविेल ृापमा्ास सुघ� ृेय जे घ्फळ व्ापतय जर ृे पसणसपणे �व (अृत ेतृ्) 
असेय आिण �ा िविेल ृापमा्ास ृेयाचे �त्ा घ्फळ. 

 
ृेयांृ  �ा िविेल ृापमा्ास सफिट्ाचें �माण ि्ृत असेय हे देसिवृे. 
 
हे �सरण ्धत ्धत मा्�ोियटर �िृ २५ �ॅम सुघ� ृेय असे देसिवृाृ. �ा ्िरृा वरतय 

प�ृत्े �सरणाचे जे मसल् ्ेईय त्ास २५ ्े गुणये पािहजे. 
 

ततव:– जापृ वज्ान्ा ृेयाचे वा चरबतचे घ्फळ हे ६०° से. व त्ानं्ापेाा ्मत ृापमा्ास मोजृाृ. 
्ंृर �वतभसृ  ्ेयेल्ा ृेयाचे ६०° से. या घ्फळ मोजृाृ. ्ंृर �व-अिृेतृ् ्ेयेल्ा ृेयाचे 
घ्फळ, इृर आवश्् ृापमा्ास, हे िहेबे ्र् ६०° से. या असयेल्ा घ्फळावर् ्ाूृाृ. 

 
घ� �सननग पदाथ�ततल घन पदाथ�चे िनि�ततकरण— 

ि्म्–िवभेद् अणस ्े�त् चुंब्त्–अ्ुसपंद् प�ृतचा अवयंब ्र्. 
 

व्ाातत:– ि्म्–िवभेद् अणस–्े�त्–चुंब्त्–अ्ुसपंद् प�ृतचा अवयंब ्र्, घ� 
�स्नधपदा्�ृतय घ् अंेाचे ि्ि�ृत ्रण. 

 �ा–प�िृ ३ भागाृ िवभागयेल्ा आहेृ:— 
 

अ) िविेल ृापमा् �ि�्ेिेवा्–्ेहमतन्ा वापरा्िरृा–प�िृ. 
ब) िविेल ृापमा् �ि�्ेसह–्ेहमतन्ा वापरा्िरृा प�िृ. 
्) िविेल उप्ोज्े्िरृा प�िृ. 

 
उप्ोज्ेचे ाें:– हा्�ोज्त क्  ृ असयेल्ा वा ्सयेल्ा �ािणज आिण व्सपिृज घ� 

�स्नधपदा्�्िरृा हे �मािणृ आहे:— 
 

अ) िविेल उषमत् �ि�्ेिेवा्–्ेहमतन्ा वापरा्िरृा प�िृ:— 
 माग�िर् ेॉटसि्ग आिण मेवािमठाईन्ा �स्नधपदा्�न्ा उ�ोगांृ :— 
 ज्ा �स्नधपदा्�न्ा सफिट्त  ् रपां् ा �स्रत्रणाचत आवश््ृा ्ाहत— अेां् िरृा 

उप्ोगत. 
ब) िविेल उषमत् �ि�्ेसह–्ेहमतन्ा वापरा्िरृा प�िृ. ्ो्ोबटर आिण ृतसम 

�स्नधपदा स्–ज्ाचें अ�स्र रपांृ  सफिट्त्रण होृे व ज्ानं्ामध्े बहुरपृा मो�ा �माणांृ  
आहे अेा �स्नधपदा्�्िरृा उप्ोगत. 

्) िविेल उप्ोज्ा–्िरृा:ं–हत प�िृ अ्ुसंधा्ा ्िरृा वा िव्ासा्िरृा ं ्ोन्. िविेल 
�ि�्ेमुळे अत्ंृ �स्र सफिट्त् रपांृ  आणयेयत आिण �व ्येेत संृुियृ असयेल्ा सवस 
�्ारन्ा घ� �स्नधपदा्�्िरृा उप्ोगत. 

व्ाख्ा:— ि्म् िवभेद्–अणु् े �त्–चुंब्त्–अ्ुसपंद् प�ृतचा वापर ्र् ि्ि�ृ ्ेयेया घ� 
�स्नधपदा्�ृतय घ्ांे . 

 



 
अनु�मिणका 

 

घ् अवस्ेृतय �नयसराइडानं्ा हा्�ोज् अणस्े�ामुळे ि्म�ण झायेल्ा मुकृ ा्–सं्ेृाचंत 
ृत�ृा आिण �व आिण घ् �स्ृतृ असयेल्ा �नयसराइडानं्ा हा्�ोज् अणस्े�ापासस  ्�ापृ झायेल्ा 
मुकृ ा् सं्ेृान्ा ृत�ृेन्ा गुणो�रान्ा हा १०० पटतबरोबर असृो. (जेवहा हत ि्ि�ृत सपंद्त् 
अणु् े �त् चु.ं अ्ुसपंद्ा्े ्ेयेयत आहे.) 

 
अ्वा 

 
�व अवस्ेृतय �नयसराइडानं्ा हा्�ोज् अणु् े �ामुळे ि्म�ण झायेल्ा सं् े ृाचे समा्य् 

मसल् आिण मोजाव्ान्ा ृापमा्ास �व �स्ृतृ असयेल्ा �नयसराइडानं्ा हा्�ोज् अणु् े �ामुळे 
ि्म�ण झायेल्ा सं्ेृाचे समा्य् मसल् ्ानं्ा गुणो�रान्ा पसर्ान्ा (हत ि्ि�ृत अखंड ृरंग 
अणु् े �त् चु.ं अ्ुसपंद् प�ृत्े ्ेयेयत असृां् ा) १०० पटतबरोबर असृो. 

 
ृतव:— अत्ंृ ्ाळजतपसवस् ि्�दल ्ेयेल्ा �स्ृतृ, अंे ृः सफिट्त् �स्ृतृ वा घ्तभसृ  

झाल्ा्ंृर अेा घ� �स्नधपदा्�  ृ घ् अंे ि्ृत आहे हे ि्म् िवभेद् (सपंद वा अखंड ृरंग) 
अणु् े �त् चुंब्त् अ्ुसपंद् उप्रणान्ा सहाय्ा्े मोजणे. 

 
अणु् े �त् चुंब्त् अ्ुसपंद्ांृ तय मोजण्ान्ा वळेेचत अवस्ा:— 
 
ज्ा�माणे अ. चु.ं अ्ुसपंद् वणसपटाचत प�िृ वापरयत ृर [सपंद अ. चुं. अ. अ्वा अखंड ृरंग 

प�िृ] मोजण्ान्ा �स्ृत िभ� असृाृ. 
 

अ) िविेल �ि�्ा िेवा्, ्ेहमतन्ा वापरान्ा प�ृतृ ‘सपंद’ अ. चुं. अ. मध्े समांृ र माप् ृर अखंड 
ृरंग प�ृतृ �िमृ माप् ्रृाृ. 
ब) िविेल �ि�्ा ्ेल्ा्ंृर, ्ेहमतन्ा वापराचत प�िृ–(अ) �माणे. 
्) आिण िविेल उप्ोज्ा ्िरृा प�िृ 

 
्ा दोनहत बाबृतृ �िमृ माप् ्रणे �े्स्र 
 
्मुन्ान्ा पदा्�वर उषमत् पसवस �ि�्ा— 
 
पदा्�वर ्ेयेल्ा उषमत् पसवस �ि�्ावर, िमळायेये पिरणाम अवयंबस् असृाृ. त्ांृ  जराहत 

्ोडा फर् ्ेया ृर त्ाचा पिरणाम ि््ायावर होृो. 
 

त�व:– त्ांृ तय सफिटि्  ् पदा स् पसणसपणे गाळस् ्ाूण्ा्िरृा ्मुन्ाचा पदा स् पसणसपणे 
िवृळिवल्ा्ंृर पुनहा पदा स् घ् होऊ �ा आिण ्ंृर माप्ान्ा ृापमा्ास आणा. 

 
पधदित 

अ) उषमत् पसवस �ि�्ा ्ेल्ािेवा् ्ेहमत ्िरृा वापरण्ाचत प�िृ:– 
 



 
अनु�मिणका 

 

उपकरणे 
१) माप् ्रण्ा्िरृा ं्ळ्ा, साधारण २ िमयतियटर वणसपट माप्ास ्ोन् अेा. ्ळ्ा अेा 

असाव्ाृ ्त त्ाचंा बा� व्ास हा माध् मसल्ान्ा पेाा ±·२५ िम. मत. पेाा अिध् वा ्मत असस ््े. 
 
२) अल्ुिमि््मचे ठो्ळे, त्ांृ  भो्े पाडयेयत असावतृ. �ा ठो्ळ्ाृतय ि्�ाचंा व्ास 

माप्–्ळ्ानं्ा मध्म-बा� व्ासान्ा पेाा, ०·४ िम. मत. पेाा अिध् असस ््े, भो्ाचंत खोयत अेत 
असावत ्त, ठो्ळ्ान्ा बाहेरतय पक�भागान्ा पेाा ं ृेय वा मेदाचत पाृळत हत १० िम. मतटर खायत 
असावत. ि्�ान्ा खायत, धा सृचत जाडत, आिण बाजसन्ा भो्ान्ा ्डेपासस् अंृर आिण अगदत बाजसचत 
्डाहत १ सेटत मतटर अंृ रावर असावत: दो् ेजेारन्ा भो्ान्ा अााृतय अंृर हे भो्ान्ा व्ासापेाा ं७ 
िम. मतटर अिध् असाव.े ठो्ळे हे सम संख्ेृ असाव.े ृापस्ा्त जय्ंुड िजृ्े वापराव्ाचे िृृ्तच 
संख्ा ठो्ळ्ाचंत असावत. 

 
३) धा सृचे रॅ् (पीाचंत पेटत) (२) जेवहा रॅ् जय्ंुडाृ ठेवया जाईय ृेवहा �ाचत खोयत अेत 

असावत ्त घ� ृेयाचत पाृळत जय्ंुडान्ा पक�भागापासस  ्५ िम. मत. खायत असावत. 
 
४) जय्ंुड–८०° से. ृापमा्ास ठेवयेया. 
 
५) जय्ंुड ६०° से. ृापमा्ास ि््ंिंृ ्ेयेया. 
 
६) जय्ंुड–माप् ृापमा्ास ि््ंिंृ ्ेयेये (समांृ र माप्) अ्वा ज्ाचें ृापमा् ५ आिण 

६० से. ृापमा्ाृ ि््ंिंृ ्रृा ्ेईय (�िमृ माप्) असे २ जय्ंुड. 
 
७) ् गोठणारा �व–जय्ंुड 0° से. या ि््ंिंृ ्ेयेया. ि््ंिंृ ृापमा्ाचे जय्ंुडा बरोबर 

ए् ृापस्ा्त १) ि््ंिं् असावा. त्ाचत ामृा इृ्त चागंयत असावत ्त इ�न्ृ ृपमा् फकृ ±०·१° 
से. न्ा फर्ा्े बरोबर ि््ंिंृ होईय. 

 
–सि�् असे घुसळण्ाचे ्ंं. 

 
–ृापमाप् ·०५° से. इृ्े अचस्. 

 
–जय्ंुडांृ  �वान्ा पाृळतपेाा ठो्ळ्ाचा बाहेरचा पक�भाग ५ िम. मत. वर राहतय ्ा्िरृा 
अल्ुिमि््म ठो्ळे ्ां् ा खायत ्ाहतृरत आधार असस �ावा. 

 
८०° से. जय्ंुडाृ पण असा आधार असस �ा. 
 

का्रवाहत– 
 

समातंर मापन– ८०° से. जय्ंुडाृ घ�ृेय िवृळवा आिण आवश्् वाटल्ास गाळा. ्मुन्ास पसणसपणे 
ए्िज्सत ्रा आिण िजृक्ा ्ळ्ा माप् प�ृत्िरृा आवश्् यागृतय ृेव�ा ृेया्े भरा. 



 
अनु�मिणका 

 

 
िजन्ाृ पसणसपणस िवृळिवयेये ृेय आहे अेत �त्े् ्ळत ८०° से. या पुनहा उषण ्रा आिण ्ंृर 

६०° से. ृापमा् असयेल्ा जय्ंुडाृ रॅ् मध्े ठेवा. ि्मा्पात ५ िमि्टे ृरत �ा जय्ंुडाृ ठेवा. 
आृा �ा ्ळ्ाचें दुसऱ्ा रॅ्मध्े 0° से. जय्ंुडाृ स्ा्ांृ र ्रा, �ा जय्ंुडाृ बरोबर ६०+२ िमि्टे 
ठेवा. 0° से. जय्ंुडा सृ् ए्ामागस् ए् ्ळत ्ाूा आिण झट्् ्ोर�ा ्रा. आिण ि्रि्राळ्ा 
ृपमा्ास ठेवयेल्ा जय्ंुडाृ �त्े्त १ ्ळत अेत त्ा त्ा जय्ंुडाृतय ठो्ळ्ाृ ठेवा. ३० िमि्टे 
�ा ि््ंिंृ ृापमा्ान्ा जय्ंुडाृ ठेवल्ा्ंृर, �त्े् ्ळत ए्ामागस् ए् ्ाूा आिण तवरे्े 
अणु् े �त् चुंब्त् अ्ुसपंद् उप्रणाृतय ्मु्ा धार्ा मध्े ठेवा आिण भराभर माप् ्रा. 

 
�िमत मापन:– ८० से. जय ्ंुडाृ घ�ृेय िवृळवा. आवश्् वाटल्ास गाळा. ्मुन्ास पसणसपणे 
ए्िज्सत ्रा आिण ्मु्ा ्ळतृ भरा. िजृ्े ृेय माप्ा्िरृा आवश्् आहे ृेवूे ्ळतृ भरा. 
्मु्ा ्ळत, ८०° से. ृापमा्ास आणा. आिण ्ंृर हत पसणसपणे िवृळयेया ्मु्ा पदा स् असयेयत ्ळत 
६०° से. जय्ंुडाृतय रॅ्मध्े ३० िमि्टे प �्ृ ठेवा. ्ंृर ्ळत 0° से. जय्ंुडाृतय रॅ्मध्े ठेवा. �ा 
जय्ंुडांृ  0° से. ृापमा्ास ६०+२ िमि्टे ठेवा. �ा जय्ंुडांृ स् ्ळत ्ाूा, ्ोरडत ्रा आिण 
अल्ुिम्त्मन्ा ठो्ळ्ाृतय ि्�ांृ  ठेवा. जे जय्ंुड ्मतृ ्मत ृापमा्ास ठेवये आहे त्ांृ तय 
ठो्ळ्ाृ ठेवा. ्ंृर ३० िमि्टे �ा ृापमा्ास रािहल्ा्ंृर ्ळत ्ाूा आिण उप्रणांृ तय ्मु्ा 
धार्ा मध्े ठेवा आिण भराभर मोजमाप ्रा. ्ंृर ्ळत दुसऱ्ा ृापमा्ान्ा जय्ंुडाृतय ठो्ळ्ाृ 
ठेवा. ३० िमि्टे झाल्ावर, उप्रणांृ  मोजमाप ्रा ्ंृर ्मु्ा ्ळत १ ल्ा जय्ंुडांृ तय ठो्ळ्ाृ 
ठेवा व त्ाचे ृापमा् िृसऱ्ा माप्ान्ा ृापमा्ास उंचिवये आहे. आिण अेािरृत्े सव�ृ उ� 
ृापमा्ान्ा जय्ंुडाृतय ठो्ळ्ाृ ३० िमि्टे ठेवल्ावर अ. चुं. अ. उप्रणांृ तय ्मु्ा धार्ामध्े 
ठेवा व तविरृ माप् ्रा. 

 
पपित (ब) िविेल उषमत् पसवस �ि�्ा ्ेल्ावर ्ेहमतन्ा उप्ोगा ्िरृा. 
 
उपकरणे: वर �माणेच. ए् जय्ंुड ि््ंिंृ ृापमा् २६±०·१° से. 
 
का्रवाहत:– समांृ र माप्ा्िरृा वा �िमृ माप्ा्िरृा ं वर �माणेच ्ा्सवाहत ्रा. फकृ खायतय 
्ोडे रपांृ र ्र्:– 

 
्मु्ा घ�ृेय ६०° से. ृापमा्ास बराच वळे ठेवल्ा्ंृर ृे ९०±५, िमि्टे 0·° से. या ि््ंिंृ 

असयेल्ा जय्ंुडाृ ठेवा. ्ंृर ृे ४०±०·५ ृास, २६° से. या ि््ंिंृ असयेल्ा जय ्ंुडाृ ठेवा. 
आिण ्ंृर ९०±५ िमि्टे 0·° से. ृापमा्ास ि््ंिंृ असयेल्ा जय ्ंुडाृ ठेवा. ्ंृर जत ृापमा्े 
माप्ा्िरृा ि्वडयत असृतय, त्ा �त्े्त जय ्ंुडाृ ६० िमि्टे प �्ृ ठेवा. 

 
पपित (क) िविेल उप्ोज्ा ्िरृा. 
 
उपकरणे:– माप्ा्िरृा ं्ळ्ा (वर सािंगृल्ा्ुसार), अल्ुिमि््म ठो्ळे वर वणस् ्ेल्ा�माणे. ५ 
ृे ७५·° से. ृापमा्ास ि््ंिंृ ्रृा ं ्ेृतय, असे जय्ंुड ् गोठणारत �व्ंुड–१५°±१ से. या 
ि््ंिंृ. हत सवस जय्ंुडे वर वणस् ्ेल्ा �माणे ि््ंिंृ असावत. 



 
अनु�मिणका 

 

 
का्रवाहत:– �त्े् ्ळतमध्े आवश्् िृृ्े िवृळिवयेये ृेय ओृा. आवश्् वाटल्ास गाळा. 

 
ए् ्ळत अल्ुिमि््मन्ा ठो्ळ्ाृ ठेवा. आिण असे ठो्ळे सवस जय्ंुडाृ ्ळतसह ठेवा 

आिण ए् ् गोठणाऱ्ा �व ्ंुडाृ ठेवा. 
 
ए्ा जय ्ंुडाचे ृापमा् ७०°. से. या ि््ंिंृ ्रा. ्मु्ा असयेयत ्ळत ठो्ळ्ांृ तय ए्ा 

ि्�ांृ  ठेवा. आिण ठो्ळ्ासह ्ळत ७०° से. या २ ृास ठेवा. आिण ्ंृर ्ळतचे–१५° से. असयेल्ा �व 
्ंुडाृ स्ा्ांृ र ्रा आिण ृे्े –१५° से. या २ ृास ठेवा. 

 
ए्ा जय्ंुडाचे ृापमा्, �वाहत िबदसन्ा ृापमा्ास ि््ंिंृ ्रा. (u ्ळत प�िृ) वा �ा 

ृापमा्ान्ा पेाा ०·२५° से. ्मत ्ाहत अेा ृापमा्ास. �ा ृापमा्ास १ ृास भर ठेवा. 
 
्ंृर �ा ्ळतचे ज्ा �व्ंुडाचे ृापमा् –१५° से. आहे ृे्े स्ा्ांृ र ्रा. व त्ा ृापमा्ास १ 

ृासभर ठेवा. 
 
जय्ंुडापै्त ए्ा जय्ंुडाचे ृापमा्, १ ल्ा माप् ृापमा्ापेाा ५° से. खायत ठेवा. ्ळतचे 

�ा जय्ंुडाृ स्ा्ांृ र ्रा. आिण रांभर �ा ृापमा्ास ्ळत राहस �ा. 
 
दुसऱ्ा जय्ंुडाचे ृापमा् पिहल्ा माप् ृापमा्ास ि््ंिंृ ्रा. ्ळत �ाृ स्ा्ांृ र ्रा. 

आिण रांभर �ा ृापमा्ासं राहस �ा. दुसऱ्ा जय्ंुडाचे ृापमा्, पिहल्ा माप् ृापमा्ास ्ळतचे 
स्ा्ांृ र �ा जय्ंुडाृ ्रा. आिण ४५ िमि्टा्ंृर अणु् े �त् चुंब्त् अ्ुसपंद् वणसपटा्े माप् 
्रा. 

 
्ंृर ्मु्ा ्ळत १ ल्ा जय्ंुडाृतय ठो्ळ्ांृ  ठेवा. हे जय्ंुड दुसऱ्ा माप्ान्ा ृापमा्ास 

ि््ंिंृ ्ेयेये आहे. ४५ िमि्टा्ंृर, अ. चुं. अ. वणसपटाृ माप् ्रा. 
 
्ंृर दुसऱ्ा जय्ंुडाृ ठेवा. ्त ज्ाचे ृापमा्, ३ ऱ्ा माप् ृापमा्ास ि््ंिंृ ्ेयेये आहे. 

आिण अेा िरृत्े सव�ृ उ� ृापमा्ाप �्  ृजा व वणसपटाृ माप् ्रा. अखंड ृरंग वणसपट प�ृतृ, 
जय्ंुडाचे ृापमा् ्मायपाी १५° िवय् िबदसन्ा वर ठेवा. �ा जय्ंुडाृ ्ळतचे स्ा्ांृ र ्ेल्ावर 
४५ िमि्टा ्ंृर अ. चुं. अ. वणसपटांृ  माप् ्रा. 

 
सपंद अणुके�त् चंुबकत् अनुसपंदन वणरपटाने घन–अशंाचत िनि�तत 

 
ततव:– िविेल ृापमा्ास घ् �स्ृतृ असयेल्ा �नयसराइडानं्ा हा्�ोज् अणसंन्ा अणस्े�त्ापासस  ्
िमळायेल्ा ेै् ल् सं् े ृाचत ृत�ृा आिण त्ाच ृापमा्ास, �व आिण घ् �स्ृतृ असयेल्ा सवस 
�नयसराइडानं्ा हा्�ोज् अणसंन्ा अणस्े�त्ापासस  ्िमळायेल्ा ेै् ल् सं्ेृाचत ृत�ृा �ा अ. चुं. अ. 
वणसपटान्ा �िृसादांृ स् वजा ्रृाृ. हे �िृसाद सपंद ्ंृर १० आिण ७०μs िमळृाृ. हे ्रृा्ा 



 
अनु�मिणका 

 

१०μs िमळायेल्ा सं्ेृामध्े ए्ा अ्ुभवजन् गुणां् ा्े (सा�ंख्े्े्े ि्ि�ृ ्ेयेया) सुधारणा ्ेयत 
जाृे. 

 
उपकरणे:– ि्म्-िवभेद्-सपंद- अ. चु.ं अ. उप्रण. त्ाृ खायतय िविेलृा असाव्ाृ:- 

 
१) पुरेसे ए्िज्सत ाें असयेया चुंब्, ्त ज्ांृ  �वृेय-संदभस–्मुन्ान्ा– चुंब्त ्रणाचा अधस–
आ्ुष्–्ाळ हा १०००μs पेाा अिध् असावा. 

 
सपंदन्ा ि््ा सेन् ्ाळाचा अबिध १०μs पेाा ्मत असावा. 
 
ए् यघु�सवच–जो ्मुन्ाचत ्ळत ठेवल्ाबरोबर सव्ंचियृ होऊ् माप्ास सुरवाृ ्रृो. 
 

आदेे–वळे–सं्ोज्ाम 
 
चुंब्ान्ा फटतृ ्मुन्ान्ा ्ळतचा १० िम. मत. व्ास धरण्ास सळईचे टो्. 
 
अं्त् वहोलट माप् उतपाद: �त्ा माप्ा्िरृा ि्वडतचे, उप्रण हे संगण्ा्े ्ुकृ असाव.े 

ए्ामागस् ए् असे ३ माप् १० आिण ७०μ स ्रणारे आिण अं्त् वहोलटमाप्ावंर, मध्-ध्-घट्ाचे 
�माण हे �त्ा उप्रणावर वाचृा ्ेृतय, असे असाव.े 

 
माप्ाचा ्ाय ६ से्ंद ठेवा. 
 

कारके:— ्ाबस् टे्ाकयोराइड, ेु� �व ृेय (ऑियवह ृेय) अंे परताण ्मु्े (२). ३५ आिण ७०% 
घ् घट् असयेये (उतपाद्ां् त पुरिवयेये). 

 
का्रवाहत :— उप्रणाचे अंे  परताण 
 
उप्रणाचे �ारंिभ् अ्ु स् य् :— 
 
उतपाद्ा्े िदयेल्ा ससच्े्ुसार उप्रणाचे अ्ु स् य् ्रण्ास सुरवाृ ्रा. माप्ाचत 

िर्ामत ्ळत उप्रणान्ा चुंब्त् ाेंांृ  घाृल्ाबरोबर, १० आिण ७०μs माप् ्ेल्ा्ंृर, अं्त् 
वहोलट माप्ावंर ्ोणृेहत महतवपसणस सं्ेृ िमळृ ्ाहत. ्ंृर चुंब्त् ाेंांृ , २ िमयतियटर �व ृेय 
असयेयत माप् ्ळत घाृल्ावर, उतपाद सं्ेृान्ा परम�साराचे अ्ु स् य् ्रा. जर संगण् 
वापराव्ाचा असेय ृर, अ्ुरप वहोलट माप्ावंरतय उ�ृम मसल्ान्ा ७५% पेाा ं परम�सार अिध् 
्सावा. –उ�ृर मसल्ान्ा ८५ ृे ९०% �ा दरम्ा्, जर माप् सवृंंपणे १० व ७०μs न्ा ्ंृर 
्ेल्ास. 

 
�िृसादान्ा रैख्ृेचे सत्ाप्. 

 



 
अनु�मिणका 

 

३ आ्ृ्त चंबस, २·५, ५ आिण ७·५ िमयतियटर �व ृेय असयेये ृ्ार ्रा व ्ाबस् 
टे्ाकयोराइडान्ा �ावा्े ृे १० िम. ियटर इृ्े अचस् भरा. ए्ा माप् ्ळीृ, १ ल्ा चंबसृतय २ िम. 
िय. �ाव टा्ा आिण उप्रणांृ  १० व ७०μs ्ंृर ्ा् �िृसाद िमळृो ृे मोजा. अेत ५ ए्ामागस् ए् 
�त्े् ्ायावधत ्ंृर सव्ंचियृ ्ंंणे्े �िृसाद घ्ा. ्ळत िर्ामत ्रा, हयवस्  धुवा आिण ्ोरडत 
्रा. हतच ्ळत वापर्, दुसऱ्ा दो् चंबसृतय �ावाचें वर �माणेच माप् ्रा. ृसेच �वृेयाचे माप् 
्रा. 

 

समजा R₀.₂₅, R₀.₅, R₀.₇₅ आिण R₁ हत १० व ७०μs घेृयेल्ा �त्े् �ेणीन्ा माप्ाचें मध्म मसल् असस ं
�ा. 

 
्ळीृ ठेवयेल्ा �ावांृ तय ृेयानं्ा संहिृचे फय् मा स््, R मसल्ाचंत सरळ �िृि्िध  ् रेषा 

्ाूा. हत सरळ रेषा आिदिबदसपासस  ्ि्घायत पािहजे. हे जर होृ ्सेय ृर अ्ु स् य् पुनहा ं्तट ृपासा. 
 
संगणक असल्ास जुळवाजुळवत:— दोनहतहत अंे ेोध् ्मु्े चुंब्त् ाेंाृ ए्ा आड. ए् 

असे ठेवा. अ्ुरप वहोलट माप्ावंरतय अं् , ृेयांृ  असयेल्ा घ्ांे ान्ा जासृतृ जासृ जवळ ्ेृतय 
अेा िरृत्े वचसस माप्ाचत �स्ृत बदया. 

 
अेािरृत्े आ्ु�िम् अंदाजाचत ्ा्सवाहत ्रा. 
 
दो् अंे पिराण ्ळ्ापासस  ् ्ेयेल्ा,–ि्मा्पात ए्ा ्ळतपासस् २५–माप्ा पासस् 

िमळणारत मसल्े व अपेिाृ मसल्े ्ांृ  ०·३ हस् अिध् फर् असणार ्ाहत, असे ्रा. 
 
अ्ु स् य् वचसस माप्ासं बंद ्रा. 
 
संेु�त गुण् ि्ि�ृत (संगण् जर वापरांृ  ्सेय ृर). �त्े् अंेपिराणाचे १० आिण २५μs 

चे ७०μs वर सािंगृल्ा�माणे २५ माप् ्रा; �त्े् माप् अगोदरन्ा माप्ा्ंृर २·s ्े ्रा. अेािर्े 
४ �ेणीन्ा माप्ाचंत मध् मसल्े घ्ा. खांत ्रा ्त �त्े् �ेणतृतय अगदत टो्ा्डचे मसल् हे मध् 
मसल्ापासस् ±०·५ पेाा अिध् ्ाहत. 

 
खायतय समत्रणावर् F गुणां् ाचे मसल् ्ाूा. 
 

F= 
SL₇₀ 

(100 S) (L₁₀–L₇₀) 

 

जे्े L₁₀ हे मध् �िृसाद आहे १० us या. आिण L₇₀, हे घ् अंे S ्िरृा, ७० us या मध  ्
�िृसाद. �ा दोनहत �मािणृा्िरृा आयेल्ा मसल्ाचे मध् घ्ा. मध् मसल् हे १ व २ न्ा मध्े असाव्ास 
पािहजे. 

 
अणु् े �त्–चुंब्त्–अ्ुसपंद् वणसपट–मोजमाप:– 
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नमुन्ाा्ा �ााततचत �ि�्ा: ए्ा माप् ्ळतृ, ज्ा घ� ृेयाचत पिराा ्राव्ाचत आहे, ृे अगोदर 
िवृळवा, वाटल्ास गाळा, त्ाचे २ िमियियटर घ्ा. ्ंृर �ा ्ळतस, उषमत् पसवस �ि�्ा ्ा भागांृ  
देसिवल्ा �माणे, िृन्ावर �ि�्ा ्रा. 

 
�त्ा अणु् े �त् चुंब्त् अ्ुसपंद् माप्:– 
 

पपित: (अ) िविेल ृापमा् पसवस�ि�्ा िेवा्–्ेहमतन्ा वापरा ्िरृा:– माप् ्ळतस आवश्् त्ा 
्ाळप �्ृ, माप्ान्ा ृापमा्ास ठेवल्ा्ंृर, िृया ठो्ळ्ांृ स  ् ्ाूा आिण ेक् िृृक्ा यव्र 
िृया चुंब्ान्ा ्मु्ा धार्ांृ  ठेवा आिण संगण् असल्ास, १ वाच्–६ से्ंदाचे ्रा. 

 
जर संगण् वापरया ्ाहत ृर ३ वाच्, १०μs आिण ३ वाच् ७०μs या �त्े् सपंद अगोदरन्ा 

सपंद्ंृर २ से्ंदा्त ृ्ार ्ेयेयत असावत. 
 

पपित: (ब) िविेल उषमत् पसवस �ि�्ा सह–्ेहमतन्ा वापरा ्िरृा:–�मागृ सपंदाृतय अंृर ि्मा् 
६ से्ंद असाव.े 

 
पपित (क) िविेल उप्ोज्ा ्िरृा:ं– 

 
‘अ’ मध्े वणस् ्ेल्ा�माणे ृंृोृंृ प�ृतचे अवयंब् ्रा. 
 
–(आ्डे मोड)–गणन 
 
अ) संगण्ाचा वापर ्ेल्ास:– ्मुन्ांृ तय घ् घट् ि्ृत आहे, त्ा माप्ान्ा ृापमा्ास, 

हे �त्ाच अ्ुरप वहोलट माप्ान्ा देस् येख्ावर िदसृे. दो् समांृ र पिराा ्रा व त्ांृ तय मध् 
मसल् घ्ा. 

 
२) १० आिण ७०μs घेृयेये वधेां्  
 
खायत ससंाृ, ्मुन्ामध्े, माप् ृापमा्ास ि्ृत घ् घट् आहे ृे िदये आहे:– 
 

 
S% =१०० 

 
(E₁₀–E₇₀) F 

E₇₀ + (E₁₀–E₇₀) F 

 
जे्े E₁₀ हे उप्रणाचा ₁₀ μs या आयेया �िृसाद 

 
E₇₀ हे ₇₀μs आयेया उप्रणाचा �िृसाद 
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F हा अ्ुभवजन् ्ार्–सा�ंख््तेासा्े ि्ि�ृ ्ेयेया. 
 
दो् समांृ र पिराा ्रा व त्ांृ तय मध् मसल् घ्ा. 
 
जत प�िृ वापरयत असेय ृतवर ए्ाच वळेेस ि्ृत ्मुन्ाचंत (संख्ा) पिराा ्रृा ्ेईय हे 

अवयंबस् असृे. 
 

पपित–(अ) िविेल पसवस संस्रणा िेवा्-्ेहमतन्ा वापरा्िरृा:–ज्ाअ्ग ए्ाच वळेेस २० ्ळ्ाचंत 
पिराा ्रृा ्ेृे, ृेवहा ्मुन्ाचत संख्ा हत ृापमा्ान्ा संख्ेवर अवयंबस् असृे. प�िृ (ब) िविेल 
पसवस संस्रण सह-्ेहमतन्ा वापरा्िरृा:– अ �माणेच प�िृ (्) िविेल उप्ोज्े ्रृा ्मुन्ाचंत 
संख्ा हत अम्�िदृ. 

 
अखंड तरंग अणुके�त् चंुबकत् अनुसपंदन वणरपटाने घन घटकाचत िनि�तत 

 
त�व:– माप्ान्ा ृापमा्ास, ्ेवळ �व फकृ �नयसराइडानं्ा हा्�ोज् अणसंन्ा अणस्े�ापासस  ्�ापृ 
झायेल्ा सं्ेृाचे समा्य् ्ेल्ावर जे मसल् ्ेृे, त्ाचंत ृुय्ा माप्ान्ा ृापमा्ास, जर सवस ्मु्ा 
हा पसणस �व् असृा ृर त्ान्ा सं्ेृाचे समा्य् ्ेल्ावर ्ेणाऱ्ा मसल्ावर ्रृाृ. हे ्मुन्ान्ा 
बरोबर समांृ र, दुसऱ्ा संदभस �व ृेयाचे सवस माप्ान्ा ृापमा्ाबरोबर ृसेच ए्ा ृापमा्ास ्त जे 
ि्ि�ृपणे ्मुन्ान्ा िवय् िबदस पेाा उ� आहे ्ाचा अभ्ास ्र् �ापृ होृे. 

 
उपकरणे:– ि्म् िवभेद् अखंड ृरंग अणु् े �त् चुंब्त् अ्ुसपंद् उप्रण ्त ज्ांृ  खायतय 
िविेलृा आहे. 

 
चुंब् पसर् ्ं�ृा संस्रण घट्ासह आहे. 

 
चुंब्–१२ िमयतमतटर व्ासान्ा ्मु्ा ्ळ्ा धरण्ा्िरृा ्ोज्ासिहृ—चुंब्–जो ि्रोध् ्ोषांृ  
ठेवयेया असस् ्ोज्ान्ा ृळाेत सृृ वाहाृ असयेयत चुंब्ान्ा सभोवृायचत हवा हत सवस 
ृापमा्ान्ा �ेणाृ ०·२ से. प �्ृ ि््ंिंृ ्रृा ्ाव्ास हवत. 

 
—रेिडओ ्ं�ृा पाृळत जत ठत् ्रृा ्ेईय. 

 
—समा्य्ाचत ्ंंणा–ज्ाृ ३० ृे ४५ से्ंदाृ समा्य् होईय आिण िेवा् समा्य्ाचत सव् ं
पु्रावक�त होईय. 

 
—्ाचेंन्ा माप्ान्ा ्ळ्ा–अ. चुं. अ. उप्रणास ्ोन् अेा. 

 
खायतय िविेलृा असयेल्ा:— 
 
—बा� व्ास:— १२·०±·३ िम. मत. 
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—िभ�तचत जाडत ०·६ िम. मत. अदमासे. 
 
—याबंत ४५ िम.मत. पेाा ंअिध्. 
 

िवि�्ा –्ार् 
 

संदभस �व ृेय: ृापमा्ान्ा संपसणस �ेणतृ हे �व अवस्ांृ  रािहये पािहजे. 
 
१. ऑियवह ृेय, ेोिधृ आिण ेतृ् ्ेयेये हे ि्वड ्र् वापरये पािहजे. 
 

िेि्य्–पाणत 
 
मगँ्तज कयोराइड–ऊधवस पािृृ पाण्ांृ –१·२५ �ॅम �िृ ियटर. 
 

का्रवाहत :— उप्रणाचे अंे  परताण.  
 �ा्िम् समा्ोज्:– 

 
उप्रण ज्ा जागेृ ठेवये आहे त्ा िठ्ाणन्ा पिरसर ृापमा्ास उतपाद्ान्ा ससच्े्ुसार, 

उप्रणांृ तय समा्ोज् ्रा. 
 
चुंब्त् ाेंांृ , िर्ामत माप् ्ळत ठेवल्ा्ंृर आिण समा्य् ्ंंणा चायस ्ेल्ावर, 

वहोलटमाप्ान्ा अं्त् येख्ावर ्ोणृेहत महतवाचे सं् े ृ ्ाव्ास ््ो. 
 

िनि�तत:—रेिडओ–्ं�ृा–ाेंाचत मह�म उप्ुकृ ऊज� ठरिवणे. 
 
घ् ‘घट्ाचे’ अचस् माप् ्रण्ा्िरृा,ं ऑियवह ृेयाचत, रेिडओ संपककृृेचत पाृळत हत २% 

साधारण असावत आिण ्ोणत्ाहत �संगत ृत ४% पेाा ं अिध् असृा ं ्ामा ््े. हे रेिडओ ्ं�ृेन्ा 
पाृळतन्ा ्ोन् समा्ोज्े्े साध् होईय. 

 
ज्ा अ्ग �त्े् अ. चुं. अ. उप्रण हे रेिडओ ्ं�ृेन्ा पाृळतचे समा्ोज् ्रण्ा्िरृा ं

वगेळत प�िृ वापरृाृ आिण ए् िदयेयत संपककृ पाृळत साध् होण्ा्िरृा, सवससाधारण प�िृ ि्�दल 
्रृा ं ्ेृ ्ाहत. �त्े् �संगत उतपाद्ां् त िदयेल्ा ससच्ाचंा अवयंब ्रा आिण ऑियवह ृेयाचत 
संपककृृा पाृळत बरोबर आहे ्ाचत ्ाळजत घ्ा. 

 
�िृसादाचे रैिख् सत्ाप्. 
 



 
अनु�मिणका 

 

०·४, ०·८, १·२ व १·६ �ॅम संदभस �व ृेयाचे ४ माप् ्ळ्ाृ अचस् (०·०१ �ॅम) वज् ्रा. 
आिण ृेयाचा ए्हत ्ेब ्ळतन्ा िभ�तया, िृन्ा �्ोगाृ उप्ोगाृ ्ेण्ान्ा भागावर, यागयेया 
्ाहत, अेत ्ाळजत घ्ा. 

 
मह�म, उप्ोगत रेिडओ ्ं�ृेचत पाृळत वापर्, �ा चार ्ळ्ानं्ा बाबृतृतय �िृसाद मोजा. 

�त्े् ्ळत्रृा ए्ामागस् ए् ५ समा्य् ्रा आिण त्ांृ तय मध्–मसल् घ्ा. 
 
ए्ाच ्ळतन्ा सं्ेृानं्ा पु्रावक�तन्ा वधेां् ाचे िविभ�ृा गुण्ां्  ०·३५% पेाा ंअिध् असस 

््े. 
R₀.₄, E₀.₈, R₁.₂ व R₁.₆ हत मध्–मसल् आहेृ असे समजा. 

 
�त्े् ्ळतृतय ृेयान्ा वज्ाचे फय् महणस् R. मसल्े मा स्् ए् �िृ ि्िध् सरळरेषा ्ाूा. 

हत सरळ–रेषा आिदिबदस सृ् जाव्ास हवत. जर असे ्सेय ृर उप्रणाचे समा्ोज् पुनहा ृपासस् 
बघा. 

 
अणु् े �त् चुंब्त् अ्ुसपंद्–माप्. 
 
ए्ा माप् ्ळतृ, अगोदर िवृळिवयेये आिण गाळयेये १·६ ृे १·७ �ॅम पिराा्ग ृेय वज् 

्रा. 
 
अेाच अवस्ेृ, संदभस �व–ृेय िृृक्ाच वज्ाचे दुसऱ्ा माप् ्ळतृ ि््ंं्, महणस् घ्ा. 
 
�ा दोनहतहत ्ळ्ां् ा, ए्ाच वळेेस त्ाच अवस्ेृ ि्वडयेये उषमत् संस्रण �ा. 
 
�त्ा अणु् े �त् चुंब्त् अ्ुसपंद् वणसपट माप्– 
 

पपित (अ) िविेल पसवस संस्रण िेवा्–्ेहमतन्ा ि्त््मस वापरा्िरृा:— जत हवा ्मु्ा–
धार्ान्ा ृळाेत वाहाृ आहे िृचे ६०° से. ृापमा्ास ि््ंंण ्रा. संृुय् पोचल्ा्ंृर, ि््ंं् 
्ळत ठो्ळ्ांृ  ्ाूा. हत ्ळत ६०° ृापमा् असयेल्ा जय्ंुडाृ ि्मा्पात ३० िमि्टे ृरत ठेवयेयत 
असयत पािहजे. िृया तवरे्े ्ोरडत ्रा आिण ृाबडृोब ्मु्ा–धार्ांृ  ठेवा. अ्ुसपंद् ्तट ृपासा. 

 
मह�म उप्ुकृ रेिडओ ्ं�ृा वापर् उप्रणाचा �िृसाद मोजा. दो् समा्य् ्रा. आिण 

मध्–मसल् घ्ा. हे मध् मसल् TL अससं�ा. ि््ंं् ्ळतचे स्ा्ांृ र ्रा. िृया 0° से. ृापमा् असयेल्ा 
्ंुडाृतय रॅ् मध्े ठेवा आिण ्मु्ा ्ळत ६०° से. ृापमा् असयेल्ा जय्ंुडा सृ् ्ाूा. तविरृ ्ोरडत 
्रा. आिण ्मु्ा धार्ांृ  ठेवा. आिण उप्रणाचा E L �िृसाद मोजा. ्ंृर ्मु्ा ्ळत पण 0° से. 
ृापमा्ांृ तय ठो्ळ्ांृ  ठेवा. पिहल्ा माप् ृापमा्ाचे, हवने्ा झोृाचे ृापमा् खोयतृतय वाूवा. 
ि््ंं् ्ळत ठेवल्ा्ंृर, पिहये ६०±२ िमि्टे 0° से. ृपमा्ास, ्ंृर ३० िमि्टे पिहल्ा माप्ान्ा 
ृापमा्ास, ठेवा. ्ंृर िृया तविरृ ्मु्ा–धार्ाृ ठेवा. अ्ुसपंद् ृपासा आिण उप्रणाचा 
�िृसाद Tt, पसवगन्ाच अवस्े�माणे मोजा. 



 
अनु�मिणका 

 

 
्ंृर ‘ि््ंं्’ ्ळतचे दुसऱ्ा माप्ान्ा ृापमा्ास ि््ंिंृ ्ेयेल्ा जय्ंुडाृतय ठो्ळ्ा  ृ

स्ा्ांृ र ्रा. 
 
्मुन्ाचत ्ळत 0° से. ृापमा्ास ६०±२ िमि्टे ठेवल्ा्ंृर, आिण ३० िमि्टे पिहल्ा माप्ान्ा 

ृापमा्ास ठेवल्ा्ंृर िृया ्मु्ाधार्ामध्े ठेवा आिण उप्रणाचा �िृसाद मोजा, ET. ्मु्ा ्ळतचे 
दुसऱ्ा माप्ान्ा ृापमा्ास ि््ंिंृ ्ेयेल्ा जय्ंुडांृ तय ठो्ळ्ांृ  स्ा्ांृ र ्रा. 

 
उप्रणान्ा खोयतृतय हवने्ा झोृाचे ृापमा् दुसऱ्ा माप्ान्ा ृापमा्ाप �्ृ उंच ्रा. 

आिण पिहल्ा जय्ंुडाचे ृापमा्, िृसऱ्ा माप्ान्ा ृापमा्ास. आिण अेारतृत्े पुूे. 
 
पपित (ब) िविेल उषमत् पसवस संस्रणासह–्ेहमतन्ा वापरा्िरृा ं ६०° से. ृापमा्ास 

घेृयेल्ा माप्ा्ंृर, घ्तभव्ा्रणा ्िरृा िविेल प�ृत अ्ुसरा. आिण उषमत् संस्रणा ्िरृा ं
वर वणस् ्ेयेयत प�िृ अ्ुसरा. 

 
पधदित (क) िविेल उप्ोज्ा ्िरृा:— 
 
्मु्ा धार्ान्ा ृळाेत सोडयेल्ा हवने्ा झोृाचे ृापमा् पिहल्ा माप्ान्ा ृापमा्ास 

ि््ंिंृ ्रा–�ा ्ाळाृ ्मु्ा �ा ृापमा्ास असस �ा. आवश्् इृक्ा ्ायावधत्ंृर ि््ंं् 
्ळतस टो्ळ्ापासस  ् ्ा सू्, ्मु्ा, धार्ांृ  तवरे्े ठेवा आिण अ्ुसपंद् ृपासा. मह�म उप्ुकृ 
रेिडओ ्ं�ृेचत पाृळत वापरांृ  आणस् उप्रणाचा �िृसाद मोजा, ए्ा मागस् ए् अेत ३ समा्य्े 
्रा आिण मध् मसल् घ्ा हे TT मध् मसल् आहे असे मा्ा. दुसऱ्ा मोजण्ान्ा ृापमा्ास ि््ंिंृ 
ठेवयेल्ा जय ्ंुडाृ ि््ंं् ्ळतचे स्ा्ांृ र ्रा. पिहल्ा जय ्ंुडा सृ् ‘्मु्ा ्ळत’ ्ाूा आिण 
वरतय अवस्े �माणेच, उप्रणाचे �िृसाद ET मोजा. आिण ्मु्ा ्ळत दुसऱ्ा माप्ान्ा ृापमा्ास 
ि््ंिंृ ्ेयेल्ा जय्ंुडाृतय ठो्ळ्ा  ृस्ा्ांृ र ्रा. 

 
उप्रणान्ा खोयतृतय हवचेे ृापमा् दुसऱ्ा मोजण्ान्ा ृापमा्ास उंचवा आिण पिहल्ा 

जय्ंुडाचे िृसऱ्ा माप्ान्ा ृापमा्ास उंचवा आिण अेारतिृ्े पुूे चायस  ठेवा. 
 
�त्े् माप्ान्ा ृापमा्ास �त्े् ि्ि�ृत ्रणा्ंृर, जय्ंुडाचे ृापमा् वाूवा आिण 

उप्रणान्ा खोयतृतय हवने्ा झोृाचे ृापमा् ्मुन्ान्ा ृेयान्ा िवय् िबदसपेाा साधारण १५° से.वर 
वाूवा �ा ृापमा्ास, ्मुन्ाचा आिण ि््ंं् ्ळतचा EL आिण TL असा �िृसाद मोजा. 

 
गणन 

T ृापमा्ास, �स्नध ृेयाृतय ‘घ् घट्’ हा खायतय ससंा्े िदया जाृो:– 
 

S%=१०० ( १- 
TL.ET ) EL.TT 

जे्े 



 
अनु�मिणका 

 

TT – T �ा ृापमा्ास, ि््ंं् ्ळत्िरृा ंउप्रणाचा �िृसाद 
ET –T �ा ृापमा्ास ्मु्ा ्ळत्िरृा उप्रणाचा �िृसाद, 
TL–L ृापमा्ास, ि््ंं् ्ळत्िरृा उप्रणाचा �िृसाद. 
EL–जेवहा ्मु्ा �व असृो त्ा L ृापमा्ास ्मु्ा ्ळत्रृा उप्रणाचा �िृसाद. 

दो् समांृ र पिराा घ्ा आिण मध्-मसल् घ्ा. खायतय मािहृत पिरणामान्ा ्ागदावर ि्द�िेृ 
्रा. 

 
–वापरयेयत रेिडओ ्ं�ृेचत पाृळत 
वापरयेयत �ाव् ्ं�ृेचत पाृळत 
–ऑियवह ृेया्िरृा संपककृृा 
 
ए्ाच वळेेस ि्ृत ्मु्े (संख्ा) ृपासृा ्ेृतय हे जत प�िृ वापरयत जाईय त्ावर अवयंबस् राहतय. 
 
प�िृ (अ) अिविेल उषमत् पसवसससं्रणािेवा्–्ेहमतन्ा वापरा्िरृा उप्ोगत:– 
समा्य् आिण स्ा्ांृ रान्ा ्ाया्ुसार, ्मु्े हे १ िमि्ट आिण ३० से्ंदाृ हयिवणे आवश्् 
आहे. 
 
त्ामुळे, ज्ा ्मुन्ाचंत ए् सम्ावन्ेदे्र् पिराा ्िरृा ्ेईय त्ाचंत संख्ा १२ पेाा अिध् होणार 
्ाहत (अिध् ि््ंं्) 
 
�ामुळे जय्ंुडाचे आिण हवने्ा झोृाचे ृापमा्, हे १० िमि्टानं्ा आंृ, दुसऱ्ा वरतय ृापमा्ास 
उंचावये पािहजे. 
(ब) अ �माणेच 
(्) अम्�िदृ 
 

★ 
  



 
अनु�मिणका 

 

 

रासा्िनक पिरका— 
 
अधलता मदल् 

ृेये व चरबतृ मुकृ �स्नधामया्ा समभाव ्रण्ा्िरृा यागणाऱ्ा पोटॅिेअम 
हा्�ॉकसाइडन्ा िमयत�ॅमचत संख्ा हतच अमयृा मसल् हो्. हत अमयृा साधारणपणे मुकृ 
�स्नधामयानं्ा �िृेृ मध्े देसिवृाृ. �स्नध पदा्�न्ा �्ारा्ुसार ृत खायतय �माणे देसिवृाृ. 

 
�स्नधपदा स् अेा �्ारे देसिवृाृ रेणवत् वज् 
१) खोबरे, पामबतज आिण ृेा �्ारचत ृेये यॅ�कट् अमय २०० 
२) पाम ृेय पािमिट् अमय २५६ 
३) इृर सवस ृेये ओयेइ् अमय २८२ 

 
सवससाधारणपणे अमयृा हत ओयेइ् अमयान्ा रपाृच देसिवृाृ. जर त्ाृ खि्ज अमये 

असयत, ृरत त्ाचे मोजमाप �स्नधामये असेच ्रृाृ. 
 

अधलता मदल्–दशरक पपतत 
ततव:– ज्ा �स्नधपदा्�चे ‘अमयृा मसल् ’ ्ाूाव्ाचे आहे, त्ा पदा्�चे �्म वज् ्ेल्ावर त्ाचे 
इ््ॉय व डा्इ्ाइय ई्र ्ानं्ा िम�णाृ िव�ाव् ृ्ार ्राव्ाचे व ्ंृर पोटॅिेअम 
हा्�ॉकसाइडन्ा इ््ॉिय् िव�ाव्ा्े अ्ुमाप् ्रणे. 
 
उपकरणे:– १) २५० िम. यत. चे ें् ु पां 

२) २५ िम. यत. मोज ्ळत ·०१ िम. यत. मध्े रेखािं्ृ. (अंिेृ) ्ार्े –१/१ ्ा �माणाृ ९५ 
�िृेृ इ्ॅ् ॉय व डा्इ्ाइय ई्र ्ाचें िव�ाव्. हा �ाव् वापराृ आणण्ान्ा पसवग, त्ाचें 
पोटॅिेअम हा्�ॉकसाइडन्ा िव�ाव्ा्े, िफ्ॉय् फ्यॅत् हा देस्  वापर् समभाव ्रणे (�त्े् १०० 
िम. यत. िव�ाव्ा्रतृा ०·३ िम.यत िफ्ॉयफ्िॅय् वापराव.े) इ््ॉयमधतय पोटॅिेअम हा्�ाकसाइड 
�ाव ०·१ सममसल् वा ०५ सममुल् अचस्पणे �मािणृ असावा. 

 
मसकृ �स्नधामये वा अमयृा �माण :– मसळ �नयसराइड रेणसृतय ईसटर बंधापासस् 

जयिवन्ेद्ामुळे ि्ृत �स्नधामये मुकृ झायत ्ाचें माप् �स्नधपदा्�न्ा अमयृे वर् ्रृा ्ेृे. ्ा 
्िरृा साधारणृः १०० �ॅम �स्नधपदा्�ृ ि्ृत �ॅम मुकृ �स्नधामये आहे असे देसिवृाृ. 

 

मुकृ �स्नधामये= 
C×VP 

M 

अमयृा मसल्= 
५६·१ VP% 

M 
 
V= �मािणृ अल्यतचे घ्फळ 
P= अल्यतचत सममसल्ृा 



 
अनु�मिणका 

 

M= �स्नध पदा्�चे वज  ्
C= १ /१० रेणवत् वज् �स्नधामयाचे (यॉिर् अमया्िरृा २०, पािमिट् अमय्िरृा २५ ·६ आिण 
ओयेइ् अमया्िरृा २८·२ वापरृाृ) 
 
साबुनतकरण मदल् आिण सममदल् 
व्ाख्ा:– ृेयान्ा साबु्त्रणाचे मसल् महणजे १ �ॅम ृेयाचे पसणसपणे साबु्त्रण ्रण्ा्िरृा 
यागणाऱ्ा पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइडचत िमिय�ॅम–संख्ा. 
 

साबु्त्रण सममसल् महणजे ५६·१ �ॅम पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड्े साबु्त्रण ्ेयेल्ा ृेयाचत 
�ॅम–संख्ा. 

 
पुष्ळेत ेु� ्ेयेयत खा� ृेये आिण चरबत हत ्ा्एसाइय �नयसरॉये असस् त्ाचें सरासरत 

रेणवत् वज् साबु्त्रण सममसल्ान्ा ृत् पट असृे. 
 
्ेवहा ्ेवहा ृेय वा चरबतचे इसटर –मसल्हत महतवाचे असृे. आिण साबु्त्रण मसल्ांृ स् अमय 

मसल् उणे ्ेये असृा, ईसटर मसल् िमळृे. १ �ॅम ृेयाृतय समभाव �नयसराइडाचें साबु्त्रण मसल् 
महणजेच ईसटर मसल्. जर ृेयाचा समभाव ्ेयेया भाग ्ा्ा�नयसराइडाचंाच असेय ृर साबु्त्रण 
्ेल्ा्ंृर िमळणारे �नयसिर्चे �िृेृ, ईसटर मसल्ास ०·५४६६ ्े गुणये असृा,ं िमळृे. परंृु जर डा् 
ि्वा आिण मो्ो �नयसराइडे त्ांृ  असृतय ृर हा िहेोब यागस पडृ ्ाहत. 

 
िफ्ॉय् फ्िॅय्:— ९५ �िृेृ इ््ॉयन्ा १ ियटरमध्े १० �ॅम िफ्ॉय् फ्िॅय्. प�ृत –खायतय 
ृकत्ांृ  दाखिवल्ा�माणे, �स्नधपदा्�चे अमयृा मसल् मोजण्ा्रतृा वज् असाव.े 

 
अदमासे 

अमयृामसल् 
�स्नधपदा्�चे 

वज् �ॅम 
वज् ्रृा्ाचा 

अचस्पणा (�ॅममध्े) 
<१ २० ०·०५ 
१-४ १० ०·०२ 

१-१५ २.५ ०·०१ 
१५-७५ ०·५ ०·.००१ 
>७५ ०·१ ०·०००२ 

 
�स्नधपदा स् ें् ु पांाृ वज् ्रा. व १५० िम.िय. िव�ाव् िम�णाृ िवरघळवा. ्ंृर 

पोटॅिेअम हा्�ॉकसाइडन्ा िव�ाव्ा्े समभाव ्रा. िफ्ॉय् फ्यॅत् �ा देस् ाचा ृाबंडा रंग ि्दा् 
१० से्ंद ृरत रािहया पािहजे. 

 
जर ०·१ सममसल् पोटॅिेअम हा्�ॉकसाइडन्ा �ावाचे २० िम. यत. पेाा अिध् �ाव, समभाव ्रण्ास 
यागल्ास ०·५ सममसल् पोटॅिेअम हा्�ॉकसाइडन्ा �ाव्ाचा उप्ोग ्रा. 
 
 



 
अनु�मिणका 

 

अमयमसल्= 
५६·१×T×V 

M 
 

V = पोटॅिे्म हा्�ाकसाइडन्ा �ावान्ा िम.यत. चत संख्ा 
T = सममसल्ृा 
M = �स्नध पदा्�चे वजन–�ॅम. 

 
साबणत् मदल् 

 
व्ाख्ा— १ �ॅम ृेय वा चरबतन्ा साबु्त्रणा्िरृा ंयागणाऱ्ा पोटॅिेअम हा्�ॉकसाइडानं्ा 

िमयत�ॅमचत संख्ा महणजे साबु्त्रण मसल्. 
 

देस्  प�ृत 
 

ृतव— �स्नध पदा्�या प�वाहत ेतृ्ामंध्े इ्ॅ् ािय् पोटॅिेअम हा्�ॉकसाइडन्ा �ावाृ 
उ्ळणे. आिण ्ंृर अिृिरकृ पोटॅिेअम हा्�ाकसाइडचे, हा्�ोकयोिर् अमया्े, िफ्ॉय् फ्यॅत् हा 
देस्  वापर् समभाव ्रणे. 

 
उप्रणत— १) २५० िम. यत. गोय ृळाचा चंबस वा ें् ु पा  ं
 २) ३० से. मत. प�वाहत ेतृ् वा वरतय गोय 
 ृळान्ा चंबुया जोडृा ्ेईय अेत १ मतटर प�वाहत ्ळत 
 ३) २५ िम. यत. मापत सोस्ळत. 
 ४) ५० िम. यत. �वमािप्ा, ०·०१ िम. यत. रेखािं्ृ 
 ५) बेतचे यहा् ृु्डे. 
 ६) उषणृा देण्ाचे साध्. 
्ार्े:— १) ०·५ सममसल् पोटॅिेअम हा्�ॉकसाइड, ९५ �िृेृ इ्ॅ् ॉयमध्े रंगहत् वा गवृान्ा 

्ाडतसारखा िपवळा. 
 २) हा्�ोकयोिर् अमय ०·५ सममसल्, जयत्, अचु्पणे �मािणृ. 
 ३) िफ्ॉय् फ्यॅत्: १ ियटर ९५% इ््ॉय, मध्े १० �ॅम 
 
प�ृत: गोय ृळान्ा चंबसृ जवळ जवळ २ �ॅम±(·००५ g) �स्नधपदा स् वज् ्रा. सोस्ळत्े त्ाृ २५ 
िम. यत. पोटॅिेअम हा्�ॉकसाइड �ाव व ्ोडेसे पोस�यत्चे ृु्डे टा्ा. त्ाया प�वाहत ्ळत जोडा. 
आिण सौम्पणे मधस् मधस् हयिवृ उ्ळवा. ६० िमि्टा्ंृर उषणृा देणे ्ाबंवा. �ा उषण िव�ाव्ांृ  
०·५–१ िम. यत. िफ्ॉय् फ्यॅत् टा्ा. आिण हा्�ोकयोिर् अमय �ावाबरोबर देस् ाचा रंग बदयेप �्ृ 
अ्ुमाप् ्रा. अेत दो्दा मोजणत ्रा. अेाच िरृत्े १ ्ोरत पिराा पण ्रा. 
 
साबुनतकरण मदल्:— 

 

सा. मुल्= ५६·१×T×(V₀–V₁) 



 
अनु�मिणका 

 

M 
 

V₀ = ्ोऱ्ा पिराे्रतृा यागयेये हा्�ोकयोरत् अमय �ावाचे िम. यत. 

V₁ = �स्नध पदा स् असयेल्ा चंबस्िरृा यागयेये हा्�ोकयोिर् अमय �ावाचे िमयत ियटर 
T = हा्�ोकयोिर् अमयाचत अचस् सममसल्ृा 
M = �स्नध पदा्�चे वज्. 
 

ईसटर मदल् 
 

�ाणतज व व्सपृतज �स्नधपदा्�चे ईसटर मसल् ्ाूण्ा्रतृा खायतय प�ृत वापरृाृ. 
 

व्ाख्ा:– १ �ॅम �स्नध पदा्�ृ असयेल्ा ईसटराचें साबु्त्रण ्रण्ा्िरृा यागणाऱ्ा पोटॅिेअम 
हा्�ॉकसाइडन्ा िमयत�ॅमचत संख्ा. 
 
का्र पपतत:– ज्ा �स्नध पदा्�चे ईसटर मसल् ्ाूाव्ाचे आहे, त्ाचे अमय मसल् व साबु्त्रण मसल् 
�्म ्ाूाव्ाचे. 
 
ईसटर मसल् = साबु्त्रण मसल्–अमय मसल् 
 

बाषपनशतल अधलाचंत िनि�तत 
 
�ा प�ृतमुळे ि्म् रेणवत् वज्ान्ा �स्नधामयाचंत िविेलृा दाखिवणारत ्ाहत मसल्े मोजृा ्ेृाृ. 

 
बाषप्ेतय �स्नधामयाचें मोजमाप ्रण्ान्ा प�ृत आ्ुभिव् आहेृ. ्ारण त्ा प�ृतमुळे 
�स्नधामयांृ तय ्ाहत भागाचेच मोजमाप होृे. त्ा्िरृा ्ा्सप�ृतृतय आदेे ्ाटे्ोरपणे पाळावेृ . 
 
व्सपृतज व �ािणज �स्नधपदा्�ृतय बाषप्ेतय पदा स्:– 
 

मुकृ झायेल्ा �स्नधामयापासस  ्बाषप्ेतय �स्नधामयाचें ऊधवसपाृ् ्ेल्ावर, जत �स्नधामये 
िमळृतय त्ाचें गाय्ा्े िव�ाव् आिण अिव�ाव् अंेाृ अयगत्रण ्रृाृ. 

 
मग �ा दो् भागाचें अ्ुमाप् ्ेल्ावर, अ्ु�मे रा्ेटस आिण पोयेनस्त मसल्े िमळृाृ. 

अिव�ाव् अमये �्म इ््ॉय मध्े िव�ाव् ्रृाृ. िसलवर सलफेट हे अ्ुमािपृ िव�ाव् �स्नधामयाृ 
टा्ल्ावर अिव�ाव् िसलवर ्ॅ�ोएट गाय्ा्े अयग ्रृाृ. �ा िव�ाव् िसलवर ाारापासस् ब्ुिटिर् 
अमय मुकृ ्रृाृ आिण त्ाचे पुनहा ऊधवस पाृ् ्ेल्ावर, अ्ुमाप् ्रृाृ व �ामुळे ि्ेस् ेर मसल् 
�ापृ होृे. 

 
पाण्ाृ िव�ाव् असयेयत बाषप्ेतय �स्नधामये हत ब्ुिटिर् आिण ्ॅ�ॉइ् असृाृ ृर 

पाण्ाृ अिव�ाव् असयेयत बाषप्ेतय �स्नधामये हत ्ॅि�िय्, ्ॅि�् आिण यॉिर् असृाृ. 



 
अनु�मिणका 

 

ब्ुिटिर् अमयापासस् िव�ाव् िसलवर ाार �ापृ होृो व त्ामुळे ृे ि्ेस् ेर मसल्ांृ  ्ॅ�ॉइ् अमयापासस् 
वगेळे ्रृा ्ेृे. 

 
व्ाख्ा:– रा्ेसट मा्सय मसल्:–(िव�ाव् बाषप्ेतय अमय मसल्) 
 
त�व:– �स्नधपदा्�चे �नयसरॉयत् िव�ावांृ  साबु्त्रण ्रणे. ्ंृर पाणत टा स् ् �ाव सौम् ्रणे 
आिण मग सलफ्ुिर् अमया्े मुकृ �स्नधामये ि्�मृत. आिण ्ंृर िविेल �स्ृतृ वाफे्े ज्ाचें 
ऊधवसपाृ् होईय अेा �स्नधामयाचें ऊधवसपाृ् आिण ्ंृर पाण्ाृ िव�ाव् व अिव�ाव् बाषप्ेतय 
�स्नधामयाचें अयगत्रण ्रणे व मग त्ाचें माप् ्रणे. 
 
उपकरणत:–  १) २५ िम. यत चंचुपां. 
 २) १०० िम. यत. अंिेृ दंणडगोय 
 ३) ५० िम. यत. सोस्ळत 
 ४) रेखािं्ृ माप्ळत 
 ५) ऊधवस पाृ्ा ्िरृा उप्रण. त्ा उप्रणांृ  १) सपाट ृळाचा चंबु A ३०० िम. यत. 

ृळाचा व्ास ४५±५ िम. मत.  
 २) �सटय हेड वरतय मुख B–िभृतचत जाडत १·२५±·२५ िम. मत.  
 ३) ेतृ् C 
 ४) दो् िठ्ाणत रेखािं्ृ १०० िम. िय. व ११० िमयतियटरया, मा्ेवर २ िठ्ाणत 

रेखां् तृ चंबस 
 ५) असबेसटॉसचा ृु्डा 
 ६) उपणृा देण्ाचे साध् –ज्ा्ोगे ठरािव् वळेाृ ऊधवसपाृ् पसणस होईय असा बनसे् 

ब स्र (जवाय्) 
 ७) जय्ंुड. 
 ८) गाळण ्ागद ९ से. मत. व्ास 
 ९) प्ुिमस चसणस:– 
 
्ार्े:– ऊधवसपािृृ पाणत (्ाबस् डा्ॉकसाइड िवरिहृ ्रण्ा्रतृा १५ िमि्टापसवग उ्ळयेये) 
 इ््ॉय ९५ �िृेृ (V/V) 

�नयसरॉय ९५ �िृेृ िफ्ॉलफ्यॅत्ेत समभािवृ. 
 िसलवहर सलफेट चसणस. 
 सोिडअम हा्�ॉकसाइड ५०% जयत् �ाव. 
 सलफ्ुिर् अमय– १ सम मसल् जयत् �ाव. 
 पोटॅिेअम हा्�ॉकसाइड ०·१ सममसल् �ाव अचस्पणे मोजयेये 
 बेिरअम हा्�ॉकसाइड ०·१ सममसल्. 
 िफ्ॉयफ्यॅत् १० �ॅम/ ियटर इ्ॅ् ॉयत् �ाव. 
 
जयिव�ाव् बाषप्ेतय अमयाचें माप् :– रा्ेटस मा्सय मसल् –ऊधवसपाृ्ान्ा उप्रणाृतय ‘अ’ 
चंबसृ, ५ ±·०१ �ॅम �स्नध पदा स् अचस् वज् ्रा. त्ाृ २० �ॅम �नयसरॉय (१६ िम. िय.) आिण 



 
अनु�मिणका 

 

माप्ळत सृ् २ िम. िय. ५० �िृेृ सोिडअम हा्�ॉकसाइडचा �ाव ओृा. �स्नध पदा स् पसणसपणे 
िवृळेप �्ृ चंबसया उषणृा �ा –्ंृर चंबसया ए्सारखे हायवतृ, �स्नधपदा्�चे पसणसपणे साबु्त्रण 
होईप �्ृ उषणृा �ा. �ाव पसणसपणे सवन् वहाव्ास हवा. ्ंृर चंबसचे ९० ° से. ृापमा् ्ेईप �्ृ ्ंड होऊ 
�ा. मग त्ाृ ९३ िम. िय. उ्ळृ असयेये पाणत, अंिेृ दंणडगोया्े ओृा आिण हयिवृ िम�ण ्रा. 
 

हा �ाव ियिपडच असाव्ास पािहजे. त्ाृ ्ोडेसे फ्ुिमस चसणस टा्ा आिण ५० िम.िय. जयत् 
सलफ्ुिर् �ाव ओृा. चंबस उधवसपाृ् उप्रणास जोडा. साव्ाे उषणृा �ा ्त जेणे ्र् मुकृ 
झायेयत �स्नधामये पसणसपणे िवरघळृतय आिण ्ंृर ब स्रचत ज्ोृ इृ्त ृत� ्रा ्त ११० िम. िय. �ाव 
१९ ृे २१ िमि्टाृ उधवसपािृृ होईय. 

 
उधवसपािृृ �ाव रेखािं्ृ चंबसमध्े गोळा ्रा. ेतृ्ामंधस् बाहेर पडणाऱ्ा ेतृ पाण्ाचे 

ृापमा् १५ ृे २०° से. असस �ा. 
 
जेवहा उधवसपािृृ जय अंिेृ माप् ्ळ्ा�ंाृतय ११० िम. िय. रेषेवर ्ेईय, ृेवहा ज्ोृ दसर 

्रा. आिण माप् पण दसर ्र् त्ािठ्ाणत चंचसपां ठेवा. माप्ाचे ृोड बंद ्रा आिण त्ास १५ ° से. 
ृपमा् असयेल्ा जय्ंुडाृ ठेवा. जय्ंुडाृतय पाण्ाचंत पाृळत ११० िम. िय. रेषेन्ा वर १ से. मत. 
असस �ा. १० िमि्टे ठेवा. 

 
मग माप् जय –्ंुडा सृ् बाहेर ्ाूा. बाहेर् चागंये सु्े ्रा आिण माप् ४ –५ वळेा फकृ 

खायत वर उयटा ्रा. �ामुळे आृतय िम�ण चागंये होईय. ्ंृर गाळण पांांृ स् हे िम�ण गाळा व 
�ापै्त बरोबर १०० िम. िय. घ्ा व त्ांृ  ५ ्ेब िफ्ॉय् फ्यॅत्चे टा्ा. 

 
अ) जर ि्ेस् ेर मसल् मोजाव्ाचे असेय ृर �ाचे जयत् बेिरअम हा्�ॉकसाइड �ावा्े अ्ुमाप् ्रा. 
जर बेिरअम हा्�ॉकसाइड �ाव ५ िम. िय. पेाा ्मत यागया ृर ५ िम. यत. ऊधवसपािृृ जय �ाृ टा्ा. 

 
ब) ि्ेस् ेर मसल् जर मोजाव्ाचे ्सेय ृर, जयत् सोिडअम वा पोटॅिेअम �ाव अ्ुमाप्ा्िरृा 
वापरावा. �स्नध पदा स् ् वापरृा, परंृु इृर सवस ्ार्े िृृक्ाच �माणाृ टा स् ् ृतच ्ा्सप�ृत 
अ्ुसर् ए् ्ोरत चाचणत ्रा. 

 
पोलेनसकत मदल् िनि�तत (जल अिव�ाव् बाषपनशतल अधले) जयिव�ाव् बाषप्ेतय अमयाचें 

अ्ुमाप् झाल्ा्ंृर ऊधवसपाृ् ्ंंाचे वरतय भाग सोडवा. आिण ेतृ् १५ िम. िय. पाण्ा्े धुवा आिण 
हे सवस चंचुपांाृ गोळा ्रा व १००/११०  मापत चंबसस �ा पाण्ा्े धुवा आिण गाळण ्ागदावर टा्ा व 
सवस गाळण पांा सृ् खायत ्ेऊ �ा. अेा िरृत्े १५ िमयतियटर पाण्ा्े धुण्ाचे ्ाम आणखत दो् वळेा 
्रा व गाळण ्ागदा सृ् गाळा. ेवेटचा धुण्ाचा अंे ि्राळ्ा चंचुपांाृ घ्ा. �ाचे समभाव 
्रण्ा्रतृा अल्यतचा १ ्ेब ्ापेाा अिध् यागृा ्ामा ््े. हे सवस जयत् –धुृयेये पाणत टा स् ् 
�ा. आृा गाळण ्रसाळे ए्ा ेुष् चंबसन्ा ृोडाृ ठेवा. ्ंृर ेतृ्ा मधतय जय–अिव�ाव् �स्नधामये 
१५ िम. यत. इ्ॅ् ॉय्े धुवा. आिण हे धुृयेये अल्ोहोय चंचुपांाृ गोळा ्रा. व हे अल्ोहोय पण मापत 
चंबसृ टा स् ्, त्ासहत �ा अल्ोहोय्े धुवा आिण मग हे अल्ोहोय गाळण ्ागदावर ओृा. असे 
आणखत दो् वळेा ्रा. आिण अेा िरृत्े ृत् वळेा धुण्ा्रतृा वापरयेये ए स् ण (१५ ×३) ४५ िम. िय. 



 
अनु�मिणका 

 

इ््ॉय मध्े १ ्ेब िफ्ाय् फ्यॅत् टा्ा व मग जयत् सोिडअम, पोटॅिेअम वा बेिर्म हा्�ॉकसाइड्े 
अ्ुमाप् ्रा. 

 
िकशरनेर मदल् :– रा्ेटस मसल् माप्ा्रतृा वापरयेल्ा बेिरअम हा्�ॉकसाईड समभािवृ 

िम�णान्ा चंबसृ ० ·५ �ॅम िसलवहर सलफेट टा्ा. आिण चंबसस १ ृासभर ्ाळोखाृ ठेवा. मधस् मधस् 
हयवा ्ंृर अंधाराृच हे ए्ा ेुष् गाळण ्ागदा सृ् गाळा. ्ंृर गाळस् आयेल्ा �ावांृ तय १०० िम. 
िय. ऊधवसपाृ् उप्रणाृतय चंबसृ ओृा. (अ) त्ाृ ३५ िम. िय. ्ंड उधवसपािृृ पाणत (्ु्ृेच १५ 
िमि्टे उ्ळयेये) टा्ा. ृसेच जयत् सलफ्ुिर् अमय १० िम. िय. व १ �ॅम प्ुिमस टा्ा. 

 
चंबस ऊधवसपाृ् उप्रणास जोडा. उषणृा देण्ास सुरवाृ ्रा (पसवग�माणेच) ्त जेणे्र् 

१९-२१ िम्तटाृ ११० िम. यत. उधवसपािृृ िम�ण िमळेय. जेवहा उधवसपाृ् ्ंंान्ा ेतृ्ा मधतय 
टो्ास पिहया ्ेब ृ्ार होईय, हा उधवसपाृ्ाचा �ारंभ समजा. हे उधवसपाृ् रेखािं्ृ चंबसृ गोळा ्रा. 
जेवहा उधवसपाृ् ११० रेषेस पोचेय, ृेवहा ज्ोृ ्ा सू् घ्ा व चंबस दसर ्रा. व त्ा िठ्ाणत चंचुपां ठेवा. 

 
मोजपांास बसच यावा आिण मोजपां ४-५ वळेा (जोरा्े ् हायिवृा उयटे सुयटे ्रा) आिण हे 

तविरृ ेुष् गाळण ्ागदा सृ् गाळा. गाळस् िमळायेया �ाव सवन् असाव्ास हवा. �ा पै्त १०० िम. 
िय. �ाव मोजा त्ांृ  ५ ्ेब िफ्ॉय् फ्यॅत्चे टा्ा आिण त्ाचे जयत् बेिरअम हा्�ॉकसाइड �ावा्े 
अ्ुमाप् ्रा. वर ्ेयेल्ा ‘्ोऱ्ा’ पिराेृतय बेिरअम हा्�ॉकसाईड्े समभािवृ ्ेयेया �ाव घेवस्  
पुनहा ए् ‘्ोरत’ परताा ्रा. 

 
रा्ेटस िमम य मसल्= 11×T×(अ–ब) 
अ= अल्यत �ावान्ा िम. ियटरचत संख्ा 
ब= ्ोऱ्ा पिराे्रतृा यागयेल्ा अल्यत �ावाचत िम. ियटरचत संख्ा. 
T= वापरयेल्ा अल्यत �ावाचत अगदत बरोबर सममसल्ृा. 

पोयेनस्त मसल् PV=10T×e 
e= �मािणृ अल्यत �ावान्ा िमयतियटरचत संख्ा. 
T= अचस् अल्यत �ावाचत सममसल्ृा 

ि्ेस् ेर मसल्= ०·१२१×T×(d–e)×(100+a) 
a= रा्ेटस मतसय मसल् माप्ा्रतृा यागयेल्ा �मािणृ बेिर्म हा्�ॉकसाईड �ावान्ा िमयत 

ियटरचत संख्ा. 
d= �ा पिराे्िरृा यागयेल्ा �मािणृ बेिर्म हा्�ॉकसाइड �ावान्ा िम. ियटरचत संख्ा. 
e= ्ोऱ्ा पिरा्रतृा यागयेल्ा �मािणृ बेिर्म हा्�ॉकसाइड �ावान्ा िमयत ियटरचत 

संख्ा. 
T= बेिरअम हा्�ॉकसाइड �ावाचत सममसल्ृा. 
 
तेल वा चरबतततल, रा्शटर–पोलेनसकत आिण िकशरनेर पिरका: 

 
(१) पाण्ाृ िवरघळणारत बाषप्ेतय �स्नधामये (२) त्ाच�माणे पाण्ांृ –अिव�ाव् असयेयत 
�स्नधामये आिण (३) ब्ुिटिर् आिण वहॅयेिर् अमयाचें माप् �ा पिराां् त होृे. 



 
अनु�मिणका 

 

 
्ांृ तय िव�ाव् आिण अिव�ाव् हत उपपदे सापेा आहेृ आिण ि्ृत पाणत चाचंणत ्िरृा ंवापरये 

्ावर जासृ अवयंबस् आहे. िवेषेृः योणत, सृप आिण खोबऱ्ाचे ृेय ्ानं्ाृ ्ेयेयत भेसळ 
ेोधण्ा्डे, �ा पिरााचंा जासृतृ जासृ उप्ोग होृो. 
 

व्ाख्ा: रा्शटर मदल् : महणजे िविे� अवस्ेृ ५ �ॅम �स्नध पदा्�चे उत्य् ्ेल्ावर जत 
पाण्ांृ  िव�ाव् असयेयत बाषप् ेतय �स्नधामये िमळृाृ, त्ां् ा समभाव ्रण्ा्िरृा ंयागणारत ० ·१ 
N जयत् अल्यतन्ा �ावाचत िमियियटर–संख्ा. 
 

पोलेन् कत मदल् महणजे िविे� अवस्ेृ ५ �ॅम �स्नध पदा्�चे उत्य् ्ेल्ावर जत पाण्ांृ  
अिव�ाव् बाषप्ेतय अमये िमळृाृ. त्ां् ा समभाव ्रण्ा्िरृा ंयागणारत ०·१·N जयत् अल्यतन्ा 
�ावाचत िमियियटर–संख्ा. 
 

िकशरनेर मदल् महणजे िविे� �स्ृतृ ५ �ॅम �स्नध पदा्�चे उत्य् ्ेल्ावर जत पाण्ांृ  
िव�ाव् असयेयत बाषप्ेतय �स्नधामये िमळृाृ व ज्ानं्ापासस् जयिव�ाव् िसलवर ाार ृ्ार होृाृ, 
त्ां् ा समभाव ्रण्ा्िरृा ंयागणारत ०·१ N जयत् अल्यतन्ा �ावाचत िमियियटर संख्ा. 
 
आ्ोिडन मदल् 
 
व्ाख्ा:– १०० �ॅम वज्ान्ा �स्नध पदा्�्े ेोषण ्ेयेल्ा हॅयोज्न्ा �ॅमचत संख्ा व ृत 
आ्ोिड्न्ा वज्ाृ देसिवृाृ. 
 
‘िवजत’ पपित 
 
ततव:– ज्ा �स्नध पदा्�चे आ्ोिड् मसल् ्ाूाव्ाचे आहे त्ान्ा पै्त ्ो�ाेा भागाया, असेिट् 
अमय व ्ाबस् टे्ाकयोराइडन्ा िम�णाृ, िवरघळवस्  त्ांृ  आ्ोिड् मो्ोकयोराइडचा �ाव टा्णे. 
्ंृर �मािणृ वळेांृ तय िवि�्े्ंृर त्ांृ  पोटॅिेअम आ्ोडाइडचा जयत् �ाव टा स् ् ्ंृर मुकृ 
झायेल्ा आ्ोिड्चे �मािणृ सोिडअम ्ा्ो सलफेटन्ा �ावा्े अ्ुमाप् ्र् उरयेल्ा अिध् 
हॅयोज्चत ि्ि�ृत. 
 
उपकरणे:– सवस उप्रणे ेुष् व सवन् असावतृ. 
 

१) २ ृे ४ िमयतियटर, ्ाचेचत वज् ्रण्ाचत पळत 
२) मो�ा ृोडान्ा व ्ाचेचे झा्ण असयेल्ा २५० िम. िय. न्ा ्ाचेन्ा बाटल्ा. 
३) ५० िम. ियटरचत माप्ळत, रेखां् तृ ०·१ िम. िय. मध्े. 

 
कारके:– १) नयेिेअय असेिट् अमय (इ््ॉय पासस् मुकृ) 
 २) ्ाबस् टे्ाकयोराइड (िव�ेषणातम् िवि�्ा्ार् गुणधमस) 

 



 
अनु�मिणका 

 

�ा दोनहत ्ार्ांृ  ऑ�कसडतभसृ  पदा स् ्ाहतृ �ान्ा ृपासणत्रृा, १० िम. िय. िवि�्ा 
्ार्, १ िम. िय. संपककृ जयत् पोटॅिे्म डा्�ोमेटचा �ाव व २ िमयत ियटर संहृ सलफ्ुिर् अमय 
्ानं्ाृ हयिवणे. िहरवा रंग िदसृा ्ामा ््े. 
 
 ३) आ्ोिड् ्ा् कयोराइड (ICI₃) व जर हे िमळाये ्ाहत ृर आ्ोिड् मॉ्ोकयोराइड (ICI) 

 ४) आ्ोिड्, ेु�, पु्र्–संपयिवृ 
 ५) पोटॅिेअम आ्ोडाइड, १०० �ॅम �िृ ियटर जयत् �ाव �ाृ आ्ोिड् वा आ्ोडेट असृा 

्ामा ््े. 
 ६) हा्�ोकयोिर् अमय १ /१ जयत् �ाव, जर िवजत्ार् आ्ोिड् मॉ्ोकयोराइड पासस् 

ृ्ार ्ेया असल्ास 
 ७) सोिड्म ्ा्ो सलफेट ०·१ सममसल् जयत् �ाव अचस् �मािणृ 
 ८) पोटॅिे्म आ्ोडेट ० ·४ सममसल् जयत् �ाव. जर िवजत्ार् आ्ोिड् मॉ्ोकयोराइड 

पासस् ृ्ार ्ेया असल्ास 
 ९) सटाचस िव�ाव:– १० �ॅम �िृ ियटर, जयत् िवि्िरृ ्ैस�ग् िव�ाव् सटाचस पासस्, ृाजा 

ृ्ार ्ेयेया. 
 
िवजत ्ार् ृ्ार ्रण्ाचत प�ृ–: 
 
१) आ्ोिड् ्ा्कयोराइड वापर्– 
९ �ॅम आ्ोिड् ्ा्कयोराइड वज् ्र् ए्ा १५०० िम. िय. धारण ामृेन्ा ृप्तरत ्ाचेन्ा 
बाटयतृ टा्ा. आिण हे ७०० िम. िय. असेिट् अमय व ३०० िम. िय. ्ाबस् टे्ा कयोराइड ्ानं्ा ए् 
ियटर िम�णाृ िवरघळवा. �ाृतय हॅयोज्चे �माण खायतय प�ृत्े ि्ि�ृ ्रा. 

 
१) ५ िम. िय. िवजत्ार् घेवस्  त्ाृ ५ िम. िय. पोटॅिेअम आ्ोडाइडचा जयत् �ाव व ३० िम. यत. 
पाणत टा्ा. ्ंृर त्ाृ २–४ ्ेब सटाचसन्ा �ावाचे टा्ा व मग सोिडअम ्ा्ोसलफेटन्ा �ावा्े 
अ्ुमाप् ्रा. 
 
२) ्ंृर ९५० िम. ियटरमध्े १० �ॅम आ्ोिड् चसणस टा्ा आिण चागंये हयवस्  िवरघळवा. 
 
३) पुनहा हॅयोज्चे माप् वरतय�माणे ्रा. आृाचे अ्ुमापण हे पिहल्ान्ा १¹∕₂ पट असाव्ास हवे. 
आिण जर हे ्सेय ृर आ्ोिड् त्ाृ ्ोडेसे टा्ा ्त जेणे्र् हत िदडपटतचत म्�दा ्ोडतेत 
ओयाडंयत जाईय. ्ाृ हे फार महतवाचे आहे ्त िवजतन्ा �ावाृ आ्ोिड् ्ा्कयोराइडचा अंेहत 
राहृा ्ामा ््े. ्ारण ृो ि�ृत्् िवि�्ा ्रण्ास ्ारणतभसृ  होईय. 

 
आृा हा �ाव ृसाच ्ाहत ्ाळ राहस �ा. ्ंृर दुसऱ्ा ए्ा ृप्तरत ्ाचेन्ा बाटयतृ सवन् 

�ाव ओृा. जर हा ‘वतजतचा’ �ाव चागंल्ा झा्णान्ा बाटयतृ अंधाराृ ठेवया ृर त्ाचा उप्ोग ३-४ 
मिहन्ाप �्ृ ्रृा ्ेृो. 

 
१) आ्ोिड् मो्ोकयोराइड्े ृ्ार ्रण्ाचत प�ृत:– 



 
अनु�मिणका 

 

 
जर आ्ोिड् ्ा्कयोराइड िमळाये ्ाहत ृर आ्ोिड् मॉ्ोकयोराइडचा वापर ्र्, ‘िवजत’ ्ार् 
ृ्ार ्रृा ्ेृो. 
 
कक ित:– ए्ा १५०० िम. यत. धारणेकृत असयेल्ा ृप्तरत ्ाचेन्ा बाटयतृ, ७०० िम. िय. ीसेिट् 
अमय व ३०० िम.िय. ्ाबस् टे्ाकयोराइड ्ानं्ा १ ियटर िम�णाृ १९ �ॅम आ्ोिड् मो्ोकयोराइड 
िवरघळवा. ्ंृर त्ाृ ेु� आ्ोिड्चे ्ाहत िम. �ॅ. टा्ल्ा्ंृर त्ाृतय मुकृ हॅयोज्चे वर 
दाखिवयेल्ा प�ृत्ुसार अ्ुमाप् ्रा. आवश्् वाटये ृर वरतय �ावानं्ा िम�णा्े सौम् ्रा ि् 
जेणे्र् ५ िम. िय. िवजत्ार् हे १० िम. िय. सोिडअम ्ा्ोसलफेटन्ा �ावाबरोबर होृतय. �ा 
िवि�्ा्ार्ाया खायतय प�ृत्े �मािणृ ्रा:– 

 
a) ए्ा मो�ा ृोडान्ा चंबसृ ५० िम. िय. हा्�ोकयोिर् अमय �ाव व ५० िम. िय. ्ाबस् 
टे्ाकयोराइड ओृा. �ाृ बरोबर २५ िम. िय. िवजत्ार् आ्ोिड् मो्ोकयोराइड पासस् ृ्ार ्ेयेये 
टा्ा व हयवा. ्ाबस् टे्ाकयोराइडन्ा यायसर जाभंळ्ा ्राृतय मुकृ आ्ोिड्चे पोटॅिेअम 
आ्ोडेटन्ा �ावा्े (्र ि्रंगत होईप �्ृ) अ्ुमाप् ्रा. 

 
सदचना:– जर ्ाबस् टे्ाकयोराइडचा ्र ि्रंगत राहतय ृर त्ाचा अ स् िवजत्ार्ार्ामध्े मुकृ 
आ्ोिड् ्ाहत आिण त्ामुळे आ्ोिड् व कयोरत् ्ाचें गुणो�र १/१ ्ाहत. अेा पिर�स्ृतृ २५ िम. िय. 
िवजत्ार्ाृ इृ्े ेु� आ्ोिड् टा्ा ्त जेणे्र् ्ाबस् टे्ाकयोराइडचा ्र यायसर जाभंळा 
होईय. �ावर् मग ृ्ार ्ेयेल्ा िवजत्ार्ास ि्ृत ेु� आ्ोिड् यागेय हे िहेबे ्र् 
्ाूल्ावर िृृ्े ेु� आ्ोिड्, त्ा सवस िवजत्ार्ाृ िवरघळवा. आृा पुनहा ए्दा वर 
सािंगृल्ा�माणे क् ृत ्रा व ्ाबस् टे्ाकयोराइडन्ा यायसर जाभंळ्ा ्राृतय मुकृ आ्ोिड्चे 
पोटॅिेअम आ्ोडेट्े अ्ुमाप् ्रा. 
 
b) दुसऱ्ा ए्ा रंद ृोडान्ा चंबसृ, २५ िम. िय. िवजत्ार्–ज्ाृ आवश्् इृ्े मुकृ आ्ोिड  ्
आहे असे–घ्ा. त्ाृ १५ िम. िय. पोटॅिेअम आ्ोडाइडचा �ाव व १५० िम. िय. उधवसपािृृ जय टा् ि् 
हयवा. आिण ्ोडे ्ेब सटाचस �ावाचे देस्  महणस् टा स् ् �ा �ावाचे सोिडअम ्ा्ोसलफेट बरोबर 
अ्ुमाप् ्रा. 
 

िहेबे:– आ्ोिड् 
= 

V₁T₁+V₂T₂ 
कयोराइड V₁T₁– V₂T₂ 

 

V₁= ए स् ण हॅयोज् मोजण्ा्िरृा. �मािणृ सोिडअम ्ा्ोसलफेट �ावान्ा िमयत. ियटरचत संख्ा. 

V₂= मुकृ आ्ोिड् मोजण्ा्रतृा यागयेयत �मािणृ पोटॅिेअम आ्ोडेटन्ा िम. ियटरचत संख्ा. 

T₁= सम्् सममसल्–सोिडअम ्ा्ोसलफेट �ावाचे. 

T₂= पोटॅिेअम आ्ोडेटन्ा �ावाचे सम्् सममसल्. 
 



 
अनु�मिणका 

 

क् ृत— आ्ोिड् मसल् मोजण्ा्रतृा �स्नधपदा्�चे घ्ाव्ाचे वज्, त्ान्ा अपेिाृ 
आ्ोिड् मुल्ावर अवयंबस् असृे. पदा स् ि्ृत घ्ाव्ाचा हे पुूतय ृकत्ांृ  दाखिवये आहे. 

 
अपेिाृ आ्ोिड् मसल् पिराे्रतृा घ्ाव्ाचे �स्नधपदा्�चे वज् �ॅम 

     <५ ३·०० 
५ ृे २० १·०० 

२१ ृे ५० ०·४० 
५१ ृे १०० ०·२० 

१०१ ृे १५० ०·१३ 
१५१ ृे २०० ०·१० 

 
्ाचेन्ा वज् ्रण्ान्ा पेल्ामध्े, आवश्् ृेय वा चरबतचे वज् ०·००१ �ॅम प �्ृ ्रा व ृे 

िजचे ृोड घासयेये आहे अेा ्ाचेन्ा बाटयतृ ठेवा. त्ाृ १५ िम. िय. ्ाबस् टे्ाकयोराइड �ाव, 
�स्नध पदा स् िवरघळण्ा्िरृा टा्ा. ्ंृर त्ाृ बरोबर २५ िम. िय. िवजत्ार् टा्ा व बाटयतस 
झा्ण यावा. साव्ाे हयवा आिण बाटयतस अंधाराृ ठेवा. ज्ा �स्नधपदा्�चे आ्ोिड् मसल् १५० 
पेाा ्मत आहे. त्ां् ा १ ृास अंधाराृ ठेवा. व ज्ाचें आ्ोिड् मसल् १५० पेाा अिध् आहे त्ां् ा २ ृास 
अंधाराृ ठेवा. इृ्ा वळे संपल्ा्ंृर, बाटयतृ २० िम. िय. पोटॅिेअम आ्ोडाइड �ाव व १५० िम. िय. 
पाणत ओृा. ्ंृर सटाचसचा �ाव देस्  महणस् वापर्, �ाचे सोिडअम ्ा्ोसलफेट �ावा्े अ्ुमाप् 
्रा. [सटाचसचा ि्ळा रंग, जोरा्े हयिवण्ा्ंृर, ्ाहतसा होईप्सृ.] 
 

�स्नधपदा स् िवरहतृ �ाच प�ृत्े ए् ्ोरत पिराा ्रा. पिरणाम देस् :— 
 

IV= 
१२·६९×T×(V₃–V₄) 

M 
 

V₃= ्ोऱ्ा पिराेृ यागयेल्ा सोिडअम ्ा्ोसलफेटन्ा िम. िय. चत संख्ा. 
 

V₄= पिराे्िरृा यागयेल्ा सोिडअम ्ा्ोसलफेटन्ा िमियियटरचत संख्ा. 
 
T= सम्क सममसल् सोिडअम ्ा्ोसलफेट �ावाचे. 
 
M= �स्नध पदा्�चे वज्. 
 
अवरकत वणरपट �काशमापकाने अलग केलेल्ा िवपक असंपककत सं्ुगाचंत िनि�तत: 
 
२) हे मा््, ्ैस�ग्, ेोिधृ वा हा्�ोज्त क्  ृ ृेये व चरबतृतय १ �िृेृ पेाा अिध् �माणाृ 
असयेल्ा िवपा-असंपककृ सं्ुगा ्िरृा ंयागस आहे. 
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्ा प�ृत्े एरंडतन्ा ृेयांृ तय िरिस्ोयेइ  ्अमयान्ा साि�ध्ांृ  िमळणाऱ्ा वणसपटाचे ि्वसच् मां 
बरोबर ्रृा ं्ेृ ्ाहत व ृो िृृ्ासा िव�स्त्हत असृ ्ाहत. ्ारण ्ांृ तय सं्ुगाचंा ्ा्�तम् 
समसह ९७० से. मत.⁻¹ (१०·३. ्ॅ्ोमतटर) �ा C-H िवरपण ्ंप्ान्ा आसपास ेोषण दाखिवृो. 
त्ाच�माणे ए्ांृ रतृ असंपककृ ि�बंध असयेल्ा सं्ुगांृ हत–उदा. टंुग ृेय �ाृ हत प�िृ अचस् असृ 
्ाहत. 

 
३) त�व:- ृेये, चरबत व �स्नधामये ्ाचें त्ानं्ा �स्नधामय िम्ाईय ईसटरांृ  रपांृ र व ्ंृर 
�स्नधामय-िम्ाइय ईसटराचें ९७० से. मत. ⁻¹ (१०·३ ्ॅ्ोमतटर) न्ा आसपास ेोषणाचे माप्. ्ाृतय 
ेोषण हे, अयगत क् ृ िवपा ि�बंधानं्ा समतपस् असयेल्ा C-H बंधानं्ा िवरपणामुळे ि्म�ण झायेये 
असृे. 

 
अेािरृत्े अयग ्ेयेया िवपा असंपककृ घट्, हा िम्ाईय ईसटरांृ तय �िृेृ इयेइडेट न्ा 

रपांृ  देसिवृाृ. 
 

व्ाख्ा:- ृेये, चरबत, �स्नधामये वा �स्नधामय–िम्ाइय ईसटरे ्ांृ तय अयग ्ेयेये िवपा असंपककृ 
सं्ुग, जेवहा ंत्ाचे ९७० से.मत. ⁻¹ ्ा ृरंगाया िमळायेये िविे� ेोषण, हे ृेय वा चरबतृतय �स्नधामय 
िम्ाइय ईसटरानं्ा इृ्ेच असृे, ृेवहा हे िम्ाइय इयेडेट व िम्ाइय सटतअरेट ्ानं्ा िम�णांृ तय 
�िृेृ िम्ाइय इयेइडेट इृ्े असृे. 
 
उपकरणे: १) १० िम. यत. घासयेये ्ाचेंचे झां् ण असयेया मापत चंबस. 
 २) ्ोद ्रणारा–दो् ेया्ा असयेया अवरकृ–वणसपट �्ाे–माप् संख्ातम् 

मोजमापा्िरृा ं्ोन् व ११०० ृे ९१० से. मत. ⁻¹ (९ ृे ११ ्ॅ्ोमतटर) व्ा�पृ असयेया व 
१ से. मत. ⁻¹ अचस् असयेया.  

 ३) १ िम. िमटर अवरकृ ्ुपत–दारे असयेल्ा (उदा. सोिड्म कयोराइड वा पोटॅिे्म 
�ोमाइड) व मोजमाप ्रण्ान्ा म्�दााेंांृ  ेोषण ्रतृ ्ाहत अेा. दो् ्ुप्ानं्ा 
जोडतृतय मागस–याबंत सारखतच (१ �िृेृन्ा आंृ.) असावत. 

 
िवि�्ा कारके: १) ्ाबस् डा् सलफाइड (िव�ेषणातम् िवि�्ा ्ार् गुणधमस) 

 
ससच्ा: ्ाबस् डा् सलफाइडचत वाफ िवषारत व सहज पेट घेणारत असृे. महणस् सवस क् िृ धस�रा् 
्पाटांृ  ्रणे. 
 
२) �मािणृ पदा स्: िम्ाइय इयेइडेट (९९% ेु�) 
३) संदभस पदा स्: िम्ाइय सटतअरेट (िवपा असंपककृ सं्ुगापासस् मुकृ) 
का्रपपतत : १. अंे –पिराण व�रेषा 
अंे–पिराण �ाव व संदभस �ाव ृ्ार ्रणे. 
१० िमयत ियटरन्ा ५ माप् चंबसृ अ्ु�मे ०, २५, ५०, १०० व १५० िमिय �ॅम±०·१ �ॅम �मािणृ पदा स् 
वज् ्रा आिण �त्े् चंबसचे वज् िम्ाइय सटतअरेट २०० िमिय�ॅम टा स् ् ्रा. हे िम�ण ्ाबस् डा् 
सलफाइड मध्े िवरघळवा व २०° से. ृपमा्ास खुणेन्ा रेषेप �्ृ �ाव्ा्े भरा. 
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अंेपिराण �ावाचे माप् २०° से. या ्राव.े 
 

ए् सवन् ्ुपत घेऊ्, िृन्ांृ  ्ोडेसे अंेपिराण �ाव टा्ा व ्ुपत त्ा �ावा्े चागंयत आं सृ् 
िभजवस्  घ्ा. �ा ्िरृा ं२५ िम. �ॅम िम्ाइय इयेइडेट असयेया �ाव घ्ा. अेा ृऱहे्े दुसऱ्ा ्ुपतृ 
िम्ाईय सटतअरेट हा संदभस �ाव घ्ा. अवरकृ वणसपट �्ाेमाप्ान्ा ए्ा ेया्े समोर संदभस �ाव 
असयेयत ्ुपत ठेवा व दुसऱ्ा ेया्ेृ अंे  पिराण �ाव असयेयत ्ुपत ठेवा. 

 
्ंृर �्ाेमाप्ान्ा प्�पृ ि््ोज्ांृ , १०५० ृे ९०० से. मत. ⁻¹ (९.५ ृे ११ ्ॅ्ोमतटसस) न्ा 

दरम्ा्ांृ तय ृरंग याबंतस ेोषण वा पारगम् मोजा. व आयेख ्ाूा. 
 
अेािरृत्े िमळायेल्ा चार पारगम् रेषांृ तय �त्े् व�रेषा ९७० से. मत⁻¹ (१०·३ 

्ॅ्ोमतटरया) ए् यघु�म वा मह�म दाखिवृे. �त्े् व�रेषे्िरृा ए् अिधरेषा ्ाूा. हत सरळरेषा 
१००० ृे ९७५ से. मत. ⁻¹ (१० व १०·४ ्ॅ्ोमतटरया) िमळणाऱ्ा ेोषण यघु�म िबदस्ा जोडल्ास �ापृ 
होृे. 

 
पारगम् रेषेृतय QR व PR हत अंृरे मोजा. (आ क् ृत पहा) यघु�म पारगम्ान्ा िठ्ाणत आिण 

मग िव�ाव्ाचे 
 

ेोषण Ai= log 
PR 
QR 

 
ेोषण व�रेषा ्ाूण्ा्िरृा, Q या AQ हे आिण P या AP हे ेोषण मोजा. मग िहेबे वा गिणृ 

्र् िव�ाव्ाचे ेोषण Ai हे असे ्ाूा:– 
 

Ai= AQ–AP 
 

अेा िरृत्े चारहत अंे  पिराण �ावाचंा आयेख ृ्ार ्रा. त्ा ्िरृा पिरमािणृ पदा्�न्ा �ावास 

भजुा ्रा व ृद्रप ेोषणान्ा A₁ मसल्े ्ां् ा ‘्ोिट’ ्रा. अेा चार िबदसृ ए् सरळ रेषा ्ाूा. 
 
�ा अंे  पिराणासोबृ ए् ‘्ोरत’ ि्ि�ृत पण ्रा. 
 

अेा �ा पिराणाबरोबर �त्े् वळेेस ए् ि््ंं् पिराण ्रा. 
 

ज्ा पदा्�चे मसल्माप् ्राव्ाचे आहे त्ाचत �ापृत:– ृेय, चरबत वा �स्नधामये ्ानं्ापासस  ्
२५० ृे ५०० िमयत�ॅम ‘िम्ाइय ईसटरे’ ृ्ार ्रा. 

 



 
अनु�मिणका 

 

आवश्् असल्ास, िम्ाइय ईसटरां् ा उषणृा देऊ्, त्ां् ा िवृळवा. ए्ा मापत–चंबसृ २०० 
िम. �ॅम±१ िम. �ॅम िम्ॉइय ईसटराचंा ्मु्ा वज् ्रा. ्ंृर ्ाबस् डा् सलफाइडन्ा �ावाृ 
िवरघळवा व ्ाबस् डा्सलफाइड्े चंबसवरतय रेषेप �्ृ, चंबस भरा. 

 
जर �ा �ावाचे पारगम् ९७० से. मत. ⁻¹ (१०·३ ्ॅ्ोमतटर) या १० �िृेृ पेाा ं्मत असेय, व जर पुरेसा 
पदा स् पिराे्िरृा ्सेय ृर ्मत वज्ाचा पदा स् घ्ा व त्ाृ पुरेसे िम्ाइय सटतअरेट टा्ा ्त जेणे 
्र् दोहोचे वज् २०० िमयत�ॅम होईय. 

 
७·३ मोजणे: ए्ा सवन् ्ुपतृ ्ोडेसे पिराा–िव�ाव् टा्ा. व ्ुपत त्ा िव�ाव्ा्े आं सृ् धुवस्  घ्ा. 
्ंृर ्ुपत पिराा–िव�ाव्ा्े भरा. 
 

अेाच �्ारे दससऱ्ा ्ुपीृ संदभस–िव�ाव्–िम्ाइय सटतअरेट घ्ा. 
 
अवरकृ वणसयेख �्ाे माप्ान्ा ए्ा ेया्ेसमोर पिराा–िव�ाव् ृर दुसऱ्ा ेया्ेसमोर 

संदभस िव�ाव्–ठेवा. 
 
प्�पृ ि््ोज्ास १०५० ृे ९०० से. मत. ⁻¹ (१० ृे १०·८ ्ॅ्ोमतटर), ्ामधतय पारगम् वा 

ेोषण व�रेषा, आयेखावर ्ोदा. 
 

जर िवपा-असंपककृ सं्ुगे, ृेय वा चरबतृ हजर असृतय ृर पारगम् यघु�म ९७० से. मत. ⁻¹ ्ा ृरंग 
याबंतस िमळेय. अिधरेषा ्ाूा, व�रेषेवर हत सरळ रेषा असस्, ृत दो् यघु�मा्ा, १००० आिण ९२५ से. 
मत. ⁻¹ वा (१० ृे १०·८ ््ोमतटर) जोडणारत असृे. 
 

िहशेब:– पारगम् व�रेषेृ :– 
 

ेोषण A= log 
PR 
QR 

 
िज्े PR व QR �ा आयेखावरतय याबंतचे माप आहे. 
 ेोषण व�रेषा:– 
 ेोषण A=AQ–AP 
िज्े AQ हे Q िठ्ाणत िमळायेये ेोषण 
 AP हे P िठ्ाणचे ेोषण 
 
मग आयेखावर् A हे ेोषण िमळण्ा्िरृा िम्ाइय इयेइडेटचत ि्ृत िमयत�ॅम संख्ा यागेय 

ेोधाव्ाचे–m¹ 

 

�िृेृ िवपा-असंपककृ सं्ुगे=100 
m¹ 
M 
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िज्े m= पिराा पदा स् िमयत�ॅम–वज् 
 

तरंगलाबंत नॅनोमतटर 

 
 

कं�ता से. मत. ⁻¹ 
 

 
तनु–सतर वणर लेखा आिण वा्ु–�व–वणर लेखाने, िवपक– 
ऑकटॅ ढेिसनॉाक अधलाचत िनि�तत 
 
३ त�व:- ृेये-चरबत व �स्नधामये ्ाचें िम्ाइय ईसटरामंध्े संख्ातम् रपांृ र, ्ंृर िसलवर-्ा््े््े 
संिसकृ ्ेयेल्ा िसिय्ा मधस्, िम्ाइय ईसटराचें ृ्ु सृर वणस येख्. संख्ातम् सं्य्:–िवपा-
ऑकटॅ डेिस्ोएटन्ा पटीाचे. ्ंृर �ा पटीाचे, आंृिर् संदभस पिरमाणासह ि्ःसारण. ि्ःसािर  ृ
िम�णाचे वा्ु �व वणस येख् आिण त्ावर् आंृिर् पिरमाणाचा संदभस घेऊ् िवपा ऑकटॅडेिस्ोएटचा 
िहेबे ्रणे. 
 
उपकरणे :- १) २५० िम. िय. ें् ु पां 
 २)१ िमयत ियटर सस�म चंचु पां 
 ३) घासयेल्ा ृोडान्ा पिराा ्ळ्ा व ि्ःसार् 
 ४) १ िमयतियटर ्ेे्िय्ा सोस्ळत 
 ५) २ िमयतियटर रेखािं्ृ सोस्ळत 
 ६) ृ्ु सृर वणस येख्ा ्िरृा ंपसरिवण्ाचे साध् 
 ७) ्ाचेंन्ा पटीा ृ्ुसृर वणस येख्ा ्िरृा 
 ८) २०×२० से. मत. पटीा ठेवृा ्ेृतय अेत घासयेये झां् ण असयेयत िव्ासा ्िरृा 

उप्ुकृ अेत ्ाचेंचत टां् त 
 ९) देस् ाचा ृुषार, पटीावंर ृुषारण्ा्िरृा ं



 
अनु�मिणका 

 

 १०) ेुष्् पां 
 ११) भ�त 
 १२) �ुवत् सृंभासह वा्ु-वणस येखा (उदा. डा् इ्तयत् नया््ॉय सकसत्ेट) 
 
५ िव�्ा ्ार्े:- 
 १) हय्े पे्ोिय्म, उत्य् िबदस ४० ृे ६० से. 
 २) टॉलवत् (िव�ेषणातम् िवि�्ा्ार् गुणधमस). 
 ३) ्ाबस् टे्ाकयोराइड (िव. िव. गुणधमस).  
 ४) डा्-इ्ाइय ऑकसाइड, ्ु्ृेच ऊधवसपािृृ. 
 ५) िम्ाइय हे�ॅडे्ॅ्ोएट (हे िमळाये ्ाहत ृर िम्ाइय िमिरसटेट) 
 ६) िसिय्ा–चसणस–सं्ोज्ासह 
 ७) िसलवर ्ा््ेट (िव. िव. गुणधमस) १०० �ॅम �िृ ियटर जयत् िव�ाव् 
 ८) िम्ाइय इयैइडेट १० �ॅम �िृ ियटर, ्ाबस् टे्ाकयोराइड मधतय �ाव 
 ९) २’ ७’ डा्कयोरोफयुओरेसत्, ९५ �िृेृ इ्ॅ् ॉय मध्े १ �ॅम �िृ ियटर 
 
पपित:– 
१) ्ाचेन्ा पटीा ृ्ार ्रणे. 
 

सवस ्ाचेंन्ा पटीा इ््ॉय, हय्े पे्ोिय्म व असेटो््े चागंल्ा सवन् धुवा. त्ाृतय सवस 
�स्नधपदा स् ्ाहतसे वहाव्ास पािहजेृ. 

 
ए्ा ें् स पांाृ ३० �ॅम िसिय्ा चसणस, ्ो�ाेा ्ॅ�ले्म सलफेट ्ा बंध्ासह वज् ्रा. 

त्ाृ ६० िमिय ियटर, जयत् िसलवर ्ा््ेटचा �ाव टा्ा. झां् ण यावस्  चागंये हयवा. आिण 
ृाबडृोब हा राळा पसरिवण्ान्ा उप्रणामध्े भरा आिण सवन् ्ाचेंन्ा प�तवर ०·२५ िमयतमतटर 
जाडतचा ्र पसरवा. �ा ्ाचेन्ा पटीा हवेृ  १५ िमि्टे सु्वा. ्ंृर त्ा गरम पेटतृ ६०° से. या 
ठेवा. व साव्ाे साव्ाे ृापमा् वाूवा ्त जेणे्र् ४५ िमि्टामध्े ृे ११५° से. प �्ृ पोहोचेय. �ा 
ृापमा्ास, ्ाचेंन्ा पटीा ृेाच ९० िमि्टे राहस �ा. ्ंृर पटीा ्ंड ्रा व ेुष्् पांाृ, �्ाे 
व आ�सृा ्ापासस् दसर अेा ठेवा. 

 
तनु-सतर-वणरलेखन:– 

िव्स्ा्िरृा उप्ोगांृ  आणणाऱ्ा टां् तृ, १०० िम. ियटर टॉलवत् आिण हयक्ा 
पे्ोियअमचे िम�ण (७५/२५) टा्ा आिण ए् वा २ ृासभर, �व व वाफ ्ाचें संृुय् होऊ �ा. सस�म-
चंचसपांामध्े, पिराा्ग िम्ाइय ईसटर १० िमयत�ॅम वज् ्रा. त्ांृ  ०·७–०·८ िमयतियटर ्ाबस् 
टे्ाकयोराइड टा्ा आिण िम्ाइय ईसटर त्ांृ  िवरघळवा. 

 
सस�म-सोस ्ळतन्ा �ारे, वरतय सवस िव�ाव्, ्ेब ्ेब असा वर सािंगृल्ा�माणे ृ्ार ्ेयेल्ा 

्ाचेंन्ा प�तवरतय अिधरेषेवर १५ से. मत. याबं असा पसरवा. ्ंृर प�तन्ा दुसऱ्ा टो्ाया िम्ाइय 
इयैइडेट �ा संदभस िव�ाव्ाचा ए् ्ेब टा्ा. आिण त्ावर ्ा््ोज्वा्सचा �वाह सोडस्, ्ाबस् 
टे्ाकयोराइडचे बाषपतभव् ्रा. ्ाचेंन्ा प�तया िव्स्–टां् तृ अंधाराृ ठेवा. आिण िव�ाव्ाचत 
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पुूचत फळत हत ्ाचेंन्ा प�तन्ा वरतय ्डेन्ा अयत्डे १ से. मत. पोहोचेप �्ृ िव�ाव्ास स्ा्ांृ र 
्रं �ा. ्ाचेंचत प�त टां् त सृ् बाहेर ्ाूा. िव�ाव्ाचें बाषपतभव् होऊ �ा. ्ा ्िरृा गरम हवचेा झोृ 
वापरावा व ्ाचेंन्ा प�तवर डा्कयोरोफयुओरेिस  ्न्ा �ावाचा फवारा मारा. जंबुपार �्ाेांृ  ्ाचेंचत 
ृपासणत ्रा. ्ंृर िम्ाइय इयैइडेट �ा संदभस �माणाबरोबर असयेल्ा पिराा्ग िम�णांृ तय प�ा, 
अधोरेिखृ ्रा. हा प�ा संपककृ ईसटराचंा प�ा व िम्ाइय ओयेइटचा प�ा ्ा दोघानं्ा मध्े असृो. 

 
िमथााल–िवपक–ऑकटॅ डेिसनोएट–िनषकषरण 

वरतय पिराेृतय अधोरेिखृ प�ा, संख्ातम् रषीा खरवडस् टा्ा आिण ृो ए्ा घासयेल्ा 
ृोडान्ा ्ाचेंन्ा ्ळतृ घ्ा. रेखािं्ृ सोस–्ळत्े, त्ाृ आंृिर् मा्् िम्ॉइय हे�ॅ डे्ॅ्ोएटचा 
इ्ाइय ई्र मधतय �ाव ्ोन् �माणांृ  टा्ा. डा्इ्ाइय ई्र्े ५ िमयत ियटर प �्ृ भरा. घासयेये 
झां् ण बसवा आिण जवळ जवळ ५ िमि्टे हाृां् त हयिवृ, चागंये िम�ण ्रा. 

 
झां् ण ्ाूा व झां् ण १ िमयतियटर इ्ाइय ई्र्े धुवा ्ंृर ि्ःसार्ान्ा पुयायंा (C), 

वरतय ्ळत जोडा. B जवळ. आिण A जवळ ए् िर्ामत ्ळत जोडा. त्ांृ  आंिे् ि्व�ृ ृ्ार ्रा. 
्ा्िरृा ंपाण्ान्ा पंपया, ्ोटत ्ळत ‘ई’ जोडा आिण B पासस् �ाव A मध्े. खेचा हे ्रृां् ा, ृो D �ा 
िठ्ाणत असयेल्ा गाळण ्ागदांृ स् गाळसण घ्ा. 

 
अेा िरृत्े �त्े् वळेेया ५ िमयतियटर इ्ाइय ई्र ि्ःसारणा्िरृा ंवापर्, ि्ःसारण ३–

४ वळेा ं्रा. ऑिण ि्ःसािरृ �व A मध्े जमा ्रा. आवश्् वाटल्ास A मधतय �ावाचे ि्व�ृ �स्ृतृ 
बाषपतभव् ्रा. 

 
वा्ु–वणरलेखन 

A ्ळतमध्े ए्िंृ ्ेयेल्ा �ावाचे वा्ु वणस येख्, ्ेहमत �माणे ्रा. 
 
िवपा–ऑकटॅडेिस्ॉएटे आिण आंृिर् मा्् ्ाचंत िेखरे अयग असावतृ, मोठत असावतृ व 

सम�माण असावत. 
 
वणस येखावर आंृिर् मा्् व िम्ाइय िवपा ऑकटॅडेिस्ोएट ्ाचंत ृद्रप िेखराचंत 

ाेंफळे मोजा. 
 

पिरणाम अिभव्�कत:– 

िम्ाइय–िवपा–ऑकटॅडेिस्ोएटचा �िृेृ आे् m₁/m हा खायतय ससंा्े िदया जाृो. 

 

m₁ 
× 

s 
× 100 

m s₁ 
 
m= पिराा्ग पदा्�चे वज् 

m₁= ि्ःसारणाृ वापरयेये आंृिर् मा््ाचे वज् 
s= िम्ाइय–िवपा–ऑकटडेिस्ोएटन्ा िेखराचे ाेंफळ 
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s₁= आंृिर् मा््ान्ा िेखराचे ाेंफळ वरतय माप्ानं्ा ए््ांृ  
 
िटपणत:– 
 

२) ्ाबस् टे्ाकयोराइडन्ा ऐवजत कयोरोफॉमस वापरावा 
३) ्ेे्िय्ा–सोस ्ळत ऐवजत संचियृ ठराव घ्फळ सोडणारे उप्रण वापराव.े 
४) ि्रि्राळत िम्ाइय िवपा–ऑकटॅडेिस्ोएटे ्ाचंा Rf सारखाच असृो. 
५) अपेिाृ िवपा–ऑकटॅडेिस्ोएट ्ान्ा आे्ा्ुसार, आंृिर् मा््ाचा डा्–इ्ाइय 

इ्र �ाव घ्ावा 
 

अपेिाृ आे् घ्ाव्ाचे घ्फळ 
>१५% २ िम. िय – १ �ॅम �िृियटर �ावाचे 
७ ृे १५% १ िम. िय – १ �ॅम �िृियटर �ावाचे 
३ ृे ७% ०·५ िम. िय – १ �ॅम �िृियटर �ावाचे 
 १ ृे ३% २ िम. िय.– ०·१ �ॅम �िृियटर �ावाचे 
<१ १ िम. िय.– ०·१ �ॅम �िृियटर �ावाचे 

 
सम–सम १, ४ पेनटा डा् ानॉाक संरचना असलेल्ा बहु–असंपककत �सननगाधलाचंत िनि�तत 
 

१) व्ापृत: सम–सम १, ४ पेनटा डा् इ्ॉइ् संरच्ा असयेल्ा बहु–असंपककृ �स्नधामयानं्ा 
ि्ि�ृत ्रणाचत प�िृ ्ा �मािणृाृ वणस् ्ेयेयत आहे. 

 

–CH=CH–CH₂–CH=CH– 

सम सम 
 
२) उप्ोज्ेचे ाें: ज्ा �ािणज आिण व्सपिृज ृेये व मेदे ्ामंध्े सम–सम१, ४ पेनटा डा् इ्ॉइ् 
संरच्ा असयेयत �स्नधामये आहेृ त्ानं्ा ्िरृा ंहत उप्ोगत आहे. िवेषेृः ओमेगा₃ आिण ओमेगा₆ 

असंपककृ �स्नधामया्िरृा ंमहणजे िय्ोयेइ् आिण िय्ोयेि्  ्अमया्िरृा.ं 

 
हत प�िृ ओमेगा₈ आिण ओमेगा₉ �ेणत ्िरृा,ं ृसेच ेाखाम् केखंयानं्ा �स्नधामयां् रृा ंउप्ोगत 
्ाहत. 

 
३) त�व: पिरसर ृापमा्ास ्मुन्ाचे साबु्त्रण ्ेल्ा्ंृर �स्नधामये मुकृ ्रणे. ्ंृर सम–सम १, 
४ पेनटा डा् इ्ॉइ् संरच्ा असयेल्ा �स्नधामयाचें िवृंच्त् ऑ�कसडत्रण. �ा ऑ�कसडत क् ृ 
�स्नधामयानं्ा पासस् �ापृ होणाऱ्ा ेोषणा पै्त, मह�म ेोषण ज्ा ृरंग याबंतस िमळृे, त्ा २३५ 
्ॅ्ोमतटरया ेोषणाचे माप्. त्ाच�माणे त्ा ्मुन्ांृ  सुरवाृतया जर ्ाहंत डा् इ्ॉइ् ए्ांृ िरृ 
अमये, असृतय ृर त्ानं्ा ेोषणाचत ाृपसृग ्रणे. 
 
४  उप्रणे. 
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४·१ गळा घासयेये माप् १०० िम. िय. चंबस–झां् णासिहृ. 
४·२ १, १० व २० िम. िय. सोस्ळ्ा 
४·३ १ ृे १० िम. िय. रेखािं्ृ सोस्ळ्ा 
४·४ १० िम. िय. पिराा ्ळ्ा 
४·५ �्ोग ेाळे्िरृा ं्े�ोतसार् ्ंं व त्ा्िरृा ्ळ्ा 
४·६ जमबस पार वणसपट �्ाे माप्. 
४·७ १ से. मत. िबयोरत ्ुपत. वणसपट �्ाेमाप्ास उप्ोगत पडृतय अेा. 
४·८ जय्ंुड 
५ िवि�्ा कारके :– 
५·१  सामान् हेकझे् (िव. िव. �.) 
५·२ हा्�ोकयोिर् अमय ०·५सममसल् जयत् �ाव 
५·३ पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड——१० सममसल्–साठा जयत् �ाव ६५ �ॅम पोटॅिे्म 

हा्�ॉकसाइड (८६% पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड) ८० िम. िय. ऊधवसपािृृ पाण्ाृ 
िवरघळवा. ्ंड ्रा आिण ्ंृर १०० िम. िय. प �्ृ घ्फळ ्रा. 

५·४ पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड, ०·५ सममसल् अल्ोहोिय  ्�ाव.  
 ५ िम. िय., १० सममसल् साठंा–�ावाचे १०० िम. िय. प �्ृ इ््ॉय्े घ्फळ ्रा. इ्ॅ् ॉय 

९५ �िृेृ (घ्फळ/घ्फळ). हा �ाव ्ेहमत ृाजा ृ्ार ्रा.  
५·५ पोटॅिे्म बोरेट उभ् �िृरोधत िव�ाव १·० रेणवत् (अमयिवमयां् –९·०). ६१·९ �ॅम बोिर् 

अमय (H₃ Bo₃) आिण २५ �ॅम पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड हे ८०० िम. िय. उषणृा देऊ् 
ऊधवसपािृृ पाण्ाृ िवरघळवा–व हयवस्  खोयतन्ा ृापमा्ाप �्  ृ्ंड होऊ �ा, ्ंृर 
अमय–िवमयां्  ृपासा. आवश््ृा पडयत ृरच हा्�ोकयोिर् अमय वा पोटॅिे्म 
हा्�ॉकसाइड �ावा्े अमयिवमयां्  ९ या ठत् ्रा. ्ंृर ऊधवसपािृृ पाण्ा्े घ्फळ 
१००० िम. िय. प �्ृ ्रा. 

५·६ पोटॅिे्म बोरेट उभ्�िृरोधत िव�ाव: ०·२ रेणवत् (अमयिवमयां् =९·०). २०० िम. िय. 
वरतय िव�ावास १००० िम.िय. प्सनृ िवरय िव�ाव ्रा.  

५·७ ियपो�कसडेज–साठंा–िव�ाव 
 बफ�न्ा ृापमा्ास असयेल्ा ०·२ सममसल् पोटॅिे्म बोरेट उभ्�िृरोधत िव�ाव्ान्ा १० 

िम. िय. मध्े, ६५००० ए्् सि�्ृा सममसल् असयेल्ा िवृंच्ाचत मांा िवरघळवा. 
५·८ िवरय ियपो�कसडेज िव�ाव:– २ िम. िय. साठंा िव�ाव हे बफ�न्ा इृ्े ेतृ असयेल्ा ०·२ 

सममसल् बोरेट उभ्�िृरोधत िव�ावाृ िमि�ृ ्रा. 
५·९ अि�् ियपॉ�कसडेज िव�ाव 
 िवरय ियपॉ�कसडेजन्ा �ावाचे ्ाहत िमिय ियटर ए्ा पिराा ्ळतृ स्ा्ांृ िरृ ्रा. 

्ोणृाहत यहा्सा ्ेब ्ळतन्ा िभृतया संयन् ्ाहत अेत ्ाळजत घ्ा. पिराा ्ळतस 
उ्ळत्ा जय ्ंुडाृ ि्मा् ५ िमि्टे ठेवा. िवृंच्ाचा पक�भाग, जय्ंुडान्ा पक�भागान्ा 
खायत असस �ा 

५·१० संदभस ृेय: बहु असंपककृ �स्नधामयाचत घट्ा ज्ाचत मािहृ आहे अेा सु्सफस य वा सर्तचे 
ृेय ्त ज्ाृ ्ेवळ सम-सम १, ४ पेटा डा्इ्ॉ् संरच्ेचत �स्नधामये आहेृ. 

५·११ ्ं वा्ु (९९·५% ेु�ृा) 
६ ६·१ ्ा्सवाहत:- साबणत्रण–ए्ा माप् चंबसृ, (अ), ५० ृे २०० िमयत�ॅम, ृेय पिराा्ग 
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(ससच्ा) अचस् वज् ्रा (०·१ िम. �ॅम प �्ृ). त्ांृ  सोस्ळत्े १८ िमयत ियटर 
अल्ोहोिय् पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइडाचा �ाव टा्ा. ्ं वा्स्े चंबसृतय हवचेे अपसारण 
्रा आिण चंबसस झां् ण यावा. चंबसस अंधाराृ ठेवा आिण ४ ृास वा अिध् ्ाळप �्ृ 
साबु्त्रण चायस  ठेवा. अधस् मधस् चंबस हयिवृ जा जेणे्र् आंृतय घट्ाचें िम�ण 
होईय. 

 जर सुघ� ृेयाचा िवय् िबदस , खोयतन्ा ृापमा्ापेाा अिध् असेय ृर चंबस आिण आंृतय 
�ाव जय्ंुडाृ ्ाहत िमि्टे ५०° से. ृापमा्ास ठेवणे फा्देेतर होईय त्ामुळे 
साबु्त्रण वगेा्े होण्ास चाय्ा िमळेय. 

 �ान्ा बरोबर ृेयांृ तय बहु असंपककृ �स्नधामयाचें �माण ि्ृत आहे हे ेोधणे जरर आहे. 
त्ामुळे हत ्ा्सवाहत ्तट ृपासयत जाईय. 

 साबु्त्रण पसणसपणे झाल्ा्ंृर, त्ांृ  २० िम. िय. रेणवत् पोटॅिे्म बोरेट उभ् �िृरोधत 
िव�ावाचे २० िम. िय. व हा्�ाकयोिर् अमयान्ा िव�ावाचे १० िम. िय. टा्ा. ऊधवसपािृृ 
पाण्ा्े १०० िम. िय. प �्ृ घ्फळ ्रा. चंबसया झा्ण यावा आिण चंबस चागंल्ा िरृत्े वर 
खायत असा ्र् हयवा. ेक्ृो फेस ृ्ार होणार ्ाहत अेत ्ाळजत घ्ा. व घ्फळ 
पुनहा बरोबर १०० िम. िय. ्रा. 

 
१ िम. िय. न्ा सोस्ळत्े, १ िमयतियटर िव�ाव अ चंबसमधस् ब चंबसृ स्ा्ांृ र ्रा. त्ांृ  अगोदर ्ं 
वा्सचा फवारा मारा. जर ्मुन्ान्ा �ावांृ , बहु-असंपककृ �स्नधामयाचे �माण फारच ्मत असल्ास, अ 
चंबस सृ् ३ ृे ४ िमयतियटर ब चंबसृ टा्ा. त्ांृ  सोस्ळतृतय बाहेरन्ा भागा वरतय फेस जाणार ्ाहत 
्ाचत ्ाळजत घ्ा. ्ंृर त्ांृ  २० िमयतियटर १ रेणवत् �ोटॅिे्म बोरेट उभ्-�िृरोधत िव�ाव टा्ा 
आिण ऊधवसपािृृ जया्े १०० िम. िय. घ्फळ ्रा. चंबसया टोपण यावा आिण चंबसया हयवा. परंृु फेस 
् ्ेईय अेत ्ाळजत घ्ा. 
 

जर अ चंबसृ सां् ा वा ग सूळपणा ि्म�ण झाया ृर ्ाहत िम. िय. िव�ाव ्े�ोतसारण ्ंंांृ  १५ 
िमि्टे िफरवा. आिण मग �ा सवन् िव�ावापै्त १ िम. िय. िव�ाव, ‘ब’ चंबसृ टा्ा, 
 
६·२ माप्:- पिहल्ा पिराा ्ळतृ (्ोरत) १ िम. िय. रेखािं्ृ सोस्ळत्े ०·१ िम. िय. अि�् 
ियपो�कसडेज िव�ाव टा्ा. आिृ इृर दो् पिराा ्ळतृ, ०·१ िम. िय. िवरळ ियपो�कसडेज �ाव टा्ा. 
्ंृर ब चंबसृतय �त्े्त ३ िम. िय. िव�ाव �ा ृत्हत पिराा ्ळतृ टा्ा. ्ळ्ा चागंल्ा हयवा ि् 
जेणे्र् िव�ाव ए्जतव होईय. २०–३० िमि्टे ्ळ्ा ृेाच राहसं �ा. 
 

्ा ्ंृर, �ा पिराा ्ळतृतय िव�ाव, िबयोरत ्ुपतृ ओृा. आिण वणसपट �्ाे माप्ा्े, २३५ 
्ॅ्ोमतटरया मह�म ेोषण मोजा. सेन् समा्य्ा्िरृा, ्ोरत पिराा ्ळत महणजे अि�् 
ियपो�कसडेज िव�ाव उप्ोगांृ  आणा. दो् ्ुप्ांृ तय ेोषणाचे मध् मसल् हे पिरणाम महणस् घ्ा. जर 
माप्ाृतय मसल्ांृ  फार फर् असेय ृर पुनहा माप् ्रा. 
 
अशंपिरकण:– ‘अ’ चंबसमध्े संदभस ृेयापासस  ्१०० िमयत�ॅम बहु-असंपकक� �स्नधामये िमळृतय, इृ्े 
ृेयाचे (·१ िम. िय. �ॅम इृ्े बरोबर) वज् ्रा. वर वणस् ्ेल्ा�माणे त्ाचे साबु्त्रण ्रा. 

 



 
अनु�मिणका 

 

ऊधवसपािृृ पाण्ा्े घ्फळ १०० िमयतियटर ्रा. ्ंृर �ांृ तय ब चंबसृ १० िमयतियटर स्ा्ांृ िरृ 
्रा. त्ांृ  १८ िम. िय. १ रेणवत् पोटॅिे्म बोरेटचे उभ् �िृरोधत िव�ाव टा्ा. आिण ऊधवसपािृृ 
जया्े घ्फळ १०० िम.िय. ्रा. 
 
�ा ब चंबस सृ्, ि्रि्राळ्ा माप् चंबसृ १, २, ४, ६, ८ आिण १० िम. िय. अ्ु�मे टा्ा आिण ०·२ रेणवत् 
उभ् �िृरोधत िव�ावा्े घ्फळ १०० िम. िय. प �्ृ बरोबर ्रा. 

 
्ंृर वर ६·२ मध्े सािंगृल्ा �माणे ्ा्सवाहत ्रा आिण ् चंबसृतय बहु असंपककृ �स्नधामयाचंत 

संहिृ िवर� ेोषणांृ तय मध् मसल्े स्ािपृ ्रा. �ा िबदस सृ् सव�ृ उ�म अेत सरळ रेषा ्ाूा. हत 
सरळ रेषा आिद िबदस सृ् जाव्ास हवत. 
 
७ पिरणाम अिभव्कतत: 
 

बहु असंपककृ �स्नधामंयाचंत संहिृ �िृेृ (वज्/वज्) हत खायतय ससंा्े िदयत जाृे: 
 

१००×अ 
म 

 
जे्े अ हे (वज्) बहु असंपककृ �स्नधामयाचे वस सृमा् िमयत�ॅम मधतय–अंे-पिराण 

व�रेषेवर् ्ाूयेये िवर� ेोषणाचे मध्म मसल्. 
 
म–हे पिराा ्मुन्ाचे िमिय�ॅम मधतय वस सृमा्– 
 
जर चंबस अ मधस् १ िमयत ियटर ऐवजत दुसरे घ्फळ ्ाूये असेय ृर ्ोन् ृो गुण् वापरावा 

यागेय. 
 
सदचना: िवृंच्ान्ा िव�ावाचत सि�्ृा ि्मा्पात �िृ िमयत�ॅमया ५०००० ए््े असृतय 

असाच िव�ाव वापरा. अत्ंृ उ� िविेल सि�्ृा असयेल्ा िवृंच्ान्ा िव�ावापासस  ््ाहत �ापेाा 
(५०००० ृे १, ००००० ए्् �िृ िमयत�ॅम) चागंये पिरणाम िदसस् ्ेृ ्ाहत. 
 
ेतृ्–ेुष्–�स्ृतृ हे िवृंच्–१८° से. ि्वा त्ापेाा ्मत ृापमा्ास ृे ि्त्े् वष� �स्र राहृे. 
साठंा िव�ाव हा–१८° से. ि्वा त्ाहस्हत ्मत ृापमा्ास बराच ्ाळ ठेवये ृरत चायेय. 

 
२. प्�्त साबु्त्रण:– ज्ा ृेयाचत पिराा ्राव्ाचत आहे त्ाचे ५० ृे २०० िमयत �ॅम अचस् वज् 
्रा (देमस्ा्ाप �्ृ). व ृे माप् ए्ा माप् चंबसृ (अ) ्रा. ृेय िवरघळिवण्ा ्िरृा, हेकझे् 
टा्ा आिण ्ंृर त्ाया हेकझे््ेच १०० िमयत ियटर प �्ृ ्रा व ्ंृर िम�ण ्रा. मग १ िमयतियटर 
सोस्ळत्े अ चंबस सृ् १ िमयतियटर ब चंबसृ ओृा. ब चंबस सृ् ्ं वा्स्े आंृतय सवस हवा ्ा सू् टा्ा. 
जर ्मुन्ान्ा ृेयांृ  बहु-असंपककृ �स्नधामयाचें �माण फारच ्मत असेय ृर २–४ िमयत ियटर अ 
चंबस सृ्, ब चंबसृ टा्ा. आिण ्ंवा्सन्ा संपसणसपणे मंद �वाहाृ हेकझे्चे बाषपतभव् ्रा. 



 
अनु�मिणका 

 

 
िव�ाव्ािेवा  ्असयेल्ा ब चंबसृतय ्मुन्ास, २ िम. िय पोटॅिे्म हा्�ॉकसाईड �ाव टा्ा 

आिण चंबसया झां् ण यावा. चंबस अंधाराृ ४ ृास ठेवा. साबु्त्रण पसणस झाल्ा्ंृर, त्ाृ (१·० M) १ 
रेणवत् पोटॅिे्म बोरेट उभ् �िृरोधत िव�ावाचे २० िमयत ियटर, व हा्�ोकयोिर् अमयाचे २ 
िमयतियटर, टा्ा. ऊधवसपािृृ पाण्ा्े १०० िमयतियटरप �्  ृिवरय ्रा आिण िम�ण ्रा. जरत त्ांृ  
ि्िचृ दुधाळपणा आया ृरत ृे खायतय माप्ाृ व्त्् आणणार ्ाहत. 
 
३. जर ्मुन्ाृतय बहु–असंपककृ �स्नधामयाचे �माण १० ृे ८० िमयत�ॅम इृ्े सममसल् असेय, ृर 
मह�मया मािपृ ेोषण हे साधारण ·०७ ृे ·६ न्ा ्वत् सतमेृ ्ेईय. 
 
४. साबु्त ्रणा्ंृर, साबणाचा िवरय �ाव �ापृ होृो. ‘अ’ चंबसृ साबणाचत संहिृ साधारण १ िम. िय. 
मध्े १ िमयत�ॅम असृे आिण ‘ब’ चंबसृ ृत साधारण १० मा्�ो�ॅम �िृ िमयत ियटर असेय. फेसामध्े 
साबणाचे �माण िवपयु असृे. आिण त्ामा्ा्े िव�ावांृ  त्ाचें �माण ्मत असृे. जेवहा िव�ावाचे 
स्ा्ांृ रण होृ असृे, आिण जर सोस्ळतया फेस संयन् असेय ृर ब चंबसृ अिृिरकृ �स्नधामयाचें 
�माण अिध् स्ा्ांृ िरृ होईय. 
 
५. ऑ�कसडत्रणाचत ्ा्सवाहत हत वणसपट �्ाे माप्ान्ा झां् ण असयेल्ा ्ुपतृ ्ेयत ृरत चायेय. 
�ामुळे ेोषणान्ा माप्ापसवग, ्ुपतृ िव�ावाचे स्ा्ांृ र ्रण्ाचे वाचेय. 
 
६. पिराा्ळतृतय पदा्�चे हाृाळणे फार महतवाचे आहे. ए्दा �्म िम�ण ्ेल्ा्ंृर पुनहा िम�ण 
्र ््ा. अिध् िम�ण ्ेये ृर ्ोऱ्ा �ावाृ, ृसेच ज्ाचें माप् ्राव्ाचे त्ा िव�ाव्ाचंत 
�्ाेत् घ्ृा वाूृे. 
 
७. बहु-असंपककृ �स्नधामयाचें �माण ्ोणत्ा ए््ाृ व्कृ ्राव्ा्े हे संदभस ृेयाृतय अंेपरताण 
आयेख ्ाूण्ा्िरृा वापरयेल्ा संदभस ृेयाृ, ृे ्ेारतृत्े मोजये आहेृ ्ावर अवयंबस् राहतय. 
वरतय िहेोब ्रण्ान्ा प�ृतृ असे धर् चायये आहे ्त, संदभस ृेयाृतय बहु-असंपककृ 
�स्नधामयाचें �माण हे (अ) �िृेृ (वसृुमा्/वसृुमा्) ्ा पदाृ माहतृ आहे. ृ्ािप, जर बहु-
असंपककृ �स्नधामयाचें �माण–संदभस ृेयाृतय–जर सवस �स्नधामयानं्ा �िृेृ असे व्कृ ्ेये असेय 
ृर ियपॉ�कसडेज प�ृत्े आयेया बहु-असंपककृ �स्नधामयाचंा ि््ाय हाहत ए स् ण �स्नधामयानं्ा 
�िृेृ असाच अिभव्कृ ्ेया जाईय. (संदभस ृेयाृतय बहु-असंपककृ �स्नधामयाचें �माण हे वा्ु-�व 
वणसयेख्ाृ, ए स् ण �स्नधामयानं्ा �िृेृ बहु-असंपककृ �स्नधामये असेच दाखिवये असणार जर त्ाृ 
अंृगसृ  �मािणृ वापरया ्सल्ास.) 
  



 
अनु�मिणका 

 

 
ृेये आिण मेदे ्ानं्ा ्ा्�नयसराइडांृ तय २–स्ळत असयेल्ा �स्नधामयाचत ि्ि�ृत 
 
१ व्ापृत:–�नयसरॉय मधतय २–स्ळत (बतटा अ्वा अंृगसृ  स्ा्) ईसटेरतभसृ  असयेल्ा ृेये व 
मेदानं्ा �स्नधामयान्ा अंेाचत घट्ा ि्ि�ृ ्रण्ाचत प�िृ ्ा �मािणृांृ  सािंगृयत आहे. 
 
उप्ोज्ेचे ाें:– ज्ा ृेये व मेदे ्ाचंा िवय् िबदस ४५ ° से. न्ा खायत आहे त्ानं्ा ्िरृा  हे उप्ुकृ 
आहे. पँि�ीिट् या्पेजन्ा सि�्ृेन्ा िविेलृेमुळे. खोबऱ्ाचे ृेय, पाम-आंृरबतज ृेय व योणत 
्ानं्ा �स्नधामयांृ  १२ ्बस अणसपेाा ्मत ्बसअणसचत �स्नधामये असल्ामुळे त्ां् ा, ृसेच अृतव 
असंपकक� असयेयत आिण ्बस अणस २० वा अिध् असयेल्ा सागरत मासे व �ाण्ानं्ा ृेयासहत हत प�िृ 
उप्ुकृ ्ाहत. 
 
ततव:– िव�ाव्ाृ अमय ृेये व मेदे ्ाचें समभाव ्रणे ेक् आहे. अल्िम्ान्ा सृंभावर् जाण्ामुळे 
ेु�त्रण. ि्ि�ृ वळेांृ  अन्तिपडत  ् या्पेजमुळे ्ा्�नयसराइडाचें अंे ृः जयत्भव्. ि्म�ण 
झायेल्ा मॉ्ो�नयसराइडाचें ृ्ुसृर वणस येख्ामुळे अयगत्रण. वा्ु-�व-वणसयेख्ामुळे, िम्ाइय 
ईसटराचें िव�ेषण 
 
४ उप्रणे: 
४·१· १०० िमयतियटर गोय बुडाचा चंबस 
४·२२· ५ िम. िय. गोय बुडाचा चंबस घासयेल्ा साधं्ा सह 
४·३· १ िमटर याबं-हवा ेतृ्- ४·२ मध्े असयेल्ा चंबसस बरोबर बसेय असा. 
४·४· २५० िम. िय. े�ंा क् िृ चंबस 
४·५· ५० िम. िय. चंचसपां  
४·६· ५०० िम. िय. पक्ः्ारत ्रसाळे 
४·७· वणस येख्ा्िरृा ्ाचेचा सृंभ, १३ िम. मत. आंृर व्ास, ४०० िम. मत. याबं, –्ाचेंचत 

ृब्डत व ्ळ ्ासह 
४·८· १० िम. िय. ्े�ोतसारत ्ळत, घासयेल्ा ्ाचेंचे झा्ण असयेयत 
४·९· ५ िम.िय. माप् ्ळत, ·०५ िम. िय. मध्े रेखािं्ृ 
४·१०· १ िम. िय. अधःतवचा िपच्ारत 
४·११· सस�म-िपच्ारत ३·४ मा्�ोियटरचा ्ेब देणारत 
४·१२· ृ्ुसृर वणस येख्ा्िरृा पसरिवणारा 
४·१३· ृृुसृर वणस येख्ा ्िरृा ं्ाचेंन्ा प�्ा २०×२० से. मत. 
४·१४· ृ्ुसृर वणसयेख्ा ्िरृा,ं घासयेल्ा ्ाचेंन्ा झां् णासंिहृ आिण २०×२० से.मत. प�्ां् ा 

्ोन् अेत िव्स्ा ्िरृा ंउप्ोगत अेत ्ाचेंचत टां् त. 
४·१५· ृ्ुसृर वणस येख्ा ्िरृा,ं ृुषार् 
४·१६· भ�त, १०३±२° ृापमा्ाृ ि््ंिंृ. 
४·१७· ३० आिण ४५° से मध्े ि््ंिंृ असयेया ृापि््ंं् (०·५° से. प �्ृ) 
४·१८· पिर�मत बा�षपं 
४·१९· ्ंप् िव�ुत हयिवण्ाचे ्ंं– ्े�ोतसारत ्ळ्ां् ा जोरा्े हयवस े्णारे.  



 
अनु�मिणका 

 

४·२०· ृ्ुसृर प�्ाचंत पिराा ्रण्ा्िरृा जमबसपार िदवा या्पेजन्ा साि�्ृेचे ि््ंंण 
्रण्ा्िरृा:– 

४·२१· अमय-िवमयां्  माप् 
४·२२· पेचदार (स�पय) हयिवणारे ्ंं 
४·२३· ५ िम. िय. रेखािं्ृ मोज ्ळत 
४·२४· घ�ाळ वाटेय ृेवहा ्ाबंिवृा ्ेईय असे. 
४·२५· आिण या्पेजन्ा �ापृत ्रृा िवजाृत् पदा्�न्ा िम�णा ्िरृा ंआिण िवसरणा्िरृा ं
५ िवि�्ा कारके 
५·१· सामान् हेकझे् वा हय्े पे्ोिय्म (िवय् िबदस-३०–५०° से.) वणस येख्ा ्िरृा 
५·२·  २ �ोपे ्ॉय, वा इ्ॅ् ॉय ९५% (घ्फळ/घ्फळ) (िव. िव. �.) 
५·३· २ �ोपे्ाय वा इ्ॅ् ाय १/१ जयत् �ाव 
५·४· डा् इ्ाइय ई्र, पेराकसाइडापासस् मुकृ 
५·५· अिसटो् 
५·६· फॉ�म् अमय, ९८% (वज्/वज्) 
 िव्स्ा्िरृा ं िव�ाव्: हेकझे्, डा्इ्ाइय ई्र आिण फॉ�म् अमय ्ाचें ७०/३०/१ ्ा 

�माणाृ (घ्फळांृ ). 
५·८· वणस येख्ा ्िरृा सि�् अल्ुिम्ा, समभािवृ, �ॉ्म्-१ वगस 
५·९· िसिय्ा चसणस बंध्ासह–ृ्ुसृर वणस येख्ा ्िरृा ं
५·१०· अन्तिपडत् या्पेज, चागंल्ा �ृतचे.  
५·१· सोिड्म हा्�ॉकसाइड १२० �ॅम �िृ ियटर जयत् �ाव. 
५·१२· हा्�ो�कयोिर  ्अमय, जयत् िव�ाव, ६ सममसल्. 
५·१३· ्ॅ�ले्म कयोराइड, २२० �ॅम �िृ ियटर, जयत् िव�ाव 
५·१४· सोिड्म ्ोयेट (िवृंच्त् �ृ) १ �ॅम �िृ ियटर जयत् िव�ाव 
५·१५· उभ् �िृरोधत िव�ाव: १ रेणवत् जयत् िव�ाव-ि्स हा्�ॉकसतिम्ाइय–अिम्ो िम्े्–

्ास हा्�ोकयोिर् अमयान्ा जयत् �ावा्े (५·१२) अमयिवमयां्  ८ या आणा 
५·१६· िफ्ॉय फ्िॅय्, १० �ॅम �िृ ियटर िव�ाव, ९५% इ्ॅ् ॉयमध्े 
५·१७· २’, ७’, डा्कयोरोफयुओरेिस्, ९५% इ्ॅ् ॉयमध्े, १० �ॅम �िृ इ््ॉय ियटर, त्ाृ १ ्ेब 

१ सममसल् सोिड्म हा्�ॉकसाइडाचा ्ेब टा स् ् (१ ्ेब �िृ १०० िम. िय.) ि्िचत 
अल्यतम् ्रा. 

५·१८· समभािवृ ृेय. 
५·१९· सोिड्म हा्डॉकसाइड (०·१ सममसल् जयत्ािव�ाव) 
५·२०· सोिड्म ्ोयेट (िवृंच्त् �ृ), २०० �ॅम �िृ ियटर जयत् िव�ाव  
५·२१· गोद अरॅिब्, १०० �ॅम �िृ ियटर जयत् िव�ाव. 
 
६ नमुन्ाचत तै्ारत: जर ्मुन्ांृ तय अमयृा ३% पेाा ्मत असेय ृर त्ास ‘अल्ुिम्ा’ वर टा स् ् ेु� 
्रा. 
 

जर ्मुन्ांृ तय अमयृा ३% पेाा अिध् असेय ृर, �्म िव�ाव्ान्ा उप�स्ृीृ समभािवृ 
्रा आिण ्ंृर अल्ुिम्ा वर टा्ा. 



 
अनु�मिणका 

 

 
६·१· िव�ावकाा्ा उप�सथततत, अलकलतने समभाव करणे. 

ए्ा पक्ः्ारत ्रसाळ्ांृ , साधारण १० �ॅम ृेय टा्ा आिण ्ंृर १०० िम. िय. हेकझे्, ५० 
िम. िय. २ �ोपे्ॉय, िफ्ॉयफ्िॅय  ्िव�ावाचे १–२ ्ेब आिण ृेयांृ  असयेल्ा मुकृ अमयान्ा �माणांृ  
सोिड्म हा्�ॉकसाइडाचा �ाव अिध् ०·३% िव�ाव (सोिड्म हा्�ॉकसाइड). १ िमि्ट चागंये 
जोराृ हयवा. ्ंृर ५० िम. ऊधवसपािृृ जय टा्ा. पुनहा ं चागंये हयवा आिण ेांृ  होऊ �ा. दोनहत 
�ावस्ा अयग झाल्ा्ंृर, ृळाचा साबणाचा ्र ्ा सू् घ्ा. ृसेच ्ाहत मध्स् सृर असृतय ृर 
ृेहत ्ा सू् टा्ा. समभािवृ ृेयान्ा हेकझे् मधतय �ावास, २–�ोपॅ् ॉयन्ा २५–३० िम. िय. ्े, 
िफ्ॉयफ्यॅत्चा रंग जाईप �्ृ धुवा. 

 
घसणग् बा�षपंामध्े ि्व�ृ �स्ृतृ, ऊधवसपाृ्ा्े हेकझे् अयग ्रा. ्ंृर ्ं वा्सन्ा 

�वाहाखायत, ि्व�ृ �स्ृतृ, हेकझे् पसणसपणे जाईप �्ृ, ृेयास ेुष् ्रा. 
 

६·२ अल्ुिमना करवत शुपतकरण 
५० िम. िय. हेकझे्मध्े १५ �ॅम सि�्ृ अल्ुिम्ाचा ि्यंब् ब्वा. आिण वणस येख्ान्ा 

सृंभावर हे ओृा. अल्ुिम्ास सारखे बसस �ा आिण ेोष्ान्ा वरृत १–२ िमयत िम. िव�ाव् ्ेईप �्ृ 
िव�ाव्ाचत पाृळत खायत ्ेउ �ा. अत्ंृ ्ाळजतपसवस्, �ा सृंभावर, २५ िम. िय. हेकझे्मधतय ५ �ॅम 
ृेयाचा िव�ाव ओृा. गोयबुडान्ा चंबसृ, सृंभा सृ् खायत आयेये ि्ःसरण गोळा ्रा. 

 
७ वणरलेखनाकिरता ंलागणाऱ्ा प�्ाचंत तै्ारत. 

�स्नध–पदा्�चा ए्हत येे राहस ््े महणस्, ्ाचेंन्ा प�्ा, इ्ॅ् ॉय, हय्े पे्ोिय्म ई्र 
आिण अिसटो् ्ां् त चागंल्ा धुवा. ए्ा े�ंा्ार चंबसृ, ३० �ॅम िसिय्ा पावडर घ्ा. त्ांृ  ६० िम. िय. 
ऊधवसपािृृ पाणत टा्ा. झां् ण यावा आिण १ िमि्टभर चागंये हयवा. हा राळा तविरृ पसरिवण्ान्ा 
याग्ा्डे घ्ा आिण �ा प�्ावर ०·२५ िम. मत. जाडतचा सृर आन्ािदृ ्रा. 

 
�ा प�्ा, १५ िमि्टे हवेृ  वाळस �ा आिण ्ंृर १०३±२° से. ृापमा्ास ए् ृासभर भ�तृ ठेवा. 

्ंृर ेुष््पांांृ  ठेवस्  खोयतन्ा ृापमा्ास ्ंड ्रा व ्ंृर उप्ोगांृ  आणा. 
 

८ का्रवाहत 
८·१· अन्तिपडत् या्पेज्े जयत्–िवन्ेद् ृ्ार ्ेयेल्ा ्मुन्ापै्त ०·१ �ॅम, ्ेन�ोतसारत 
्ळतमध्े वज् ्रा. जर ्मु्ा �व �स्ृतृतय ृेय असेय ृर खायत सािंगृल्ा�माणे ्ा्सवाहत ्रा. 
जर ृे घ� असेय ृर त्ास ०·२ िम. िय. हेकझे्मध्े, जरा गरम ्र् िवरघळवा. 
 

त्ाृ २० िमयत�ॅम या्पेज आिण २ िम. िय. उभ्–�िृरोधत िव�ाव टा्ा. ्ाळजतपसवस् चागंये 
हयवा. आिण ्ंृर ०·५ िम. िय. सोिड्म ्ोयेटचा िव�ाव आिण ०·२ िम.िय. ्ॅ�ले्म कयोराइडचा 
�ाव टा्ा. ्ळतया घासयेल्ा ्ाचेंचे झा्ण–यावा. साव्ाे हयवा. झा्ण ओये ्र ््ा. आिण 
तविरृ ्ळत ४०±·५ से. ृापमा्ास असयेल्ा ृापि््ंं्ांृ  ठेवा आिण बरोबर १ िमि्टभर हाृां् त ्ळत 
हयवा. 

 



 
अनु�मिणका 

 

ृाप–ि््ंं्ांृ स् ्ळत ्ाूा, िव�ुत–हयिवणाऱ्ा ्ंंा्े ्ळत, बरोबर २ िमि्टे, जोराृ हयवा. 
्ळान्ा वाहत्ा पाण्ाृ िृया तविरृ ्ंड ्रा. आिण ृतृ १ िम. िय. हा्�ोकयोिर् अमय आिण १ िम. 
िय. डा् इ्ाइय ई्र टा्ा. झां् ण यावा. आिण िव�ुृ–हयिवण्ान्ा ्ंंा्े, जोराृ हयवा. सृबध 
राहस �ा. आिण वरतय ्ाबस्त �ावाचा सृर, िपच्ारत्े अयग ्रा. आवश्् वाटल्ास ्े�ोतसारण 
्रा. 
 
८·२ तनु–सतर वणर लेखनाने मॉनो �नलसरााडाचें अलगत करण. 

सस�म िपच्ारत्े, वणसयेख् प�्ावर साधारण १·५ से. मत. खायन्ा ्डे पासस् अगदत पाृळ 
आिण ेक् िृृक्ा अरंद ओळतमध्े ि्ःसारण यावा. ्ंृर हत प�त िव्ासा्िरृा पसणस संपककृ टां् तृ, 
िव�ाव्ा्े िव्िसृ ्रा. २०° से. ृापमा्ास आिण साधारण १ से. मत. प�तन्ा वरतय टो्ान्ा 
अिय्डे िव�ाव् जाईृो, िव्िसृ ्रा. 
 

प�तया हवेृ  टा्तन्ा ृापमा्ास ेुष् ्रा. आिण, िृन्ावर २’, ७’, डा्कयोरो फ्ुओरेसत् 
�ावाचा फवारा मारा. जमबसपार �्ाेाखायत, मॉ्ो�नयसराइडाचा िठप्ा (प�ा) ओळखा. 
 
८·३ वा्ु–�व–वणरलेखनाने मॉनो �नलसरााडाचें िव�ेषण:– 

वर िमळायेल्ा िठपक्ानं्ा जागेचे स्ा्ांृ र, मेि्येे्न्ा चंबसृ ्रा. मॉ्ो�नयसराइडाचें 
िम्ाईय ईसटरांृ  रपांृ र ्रा. आिण मग ईसटराचंत वा्ु–�व वणसयेख्ा्े पिराा ्रा. (पहा २·३०२) 

 
९. पिरणामाचंत अिभव्�कत : 

२ स्ा्त असयेल्ा �स्नधामयानं्ा घट्ाचंा १ देम प �्ृ िहेबे ्रा. 
(ससच्ा ३ पहा) 
 
१०. सदचना 

१) या्पेजचत सि�्ृा ृपासणे 
 
२० िम. िय. समभािवृ ृेय, १५ �ॅम बारत् फोडयेया बफस  आिण १६५ िम. िय. अरॅिब् गोदाचा 

�ाव ्ाचें चागंल्ा रवत्े पा्स ृ्ार ्रा. 
 
ए्ा चंचस–पांांृ , ्ा पा्सापै् त १० िम. िय. घ्ा आिण त्ांृ  ०·३ िम. िय. सोिड्म ्ोयेट 

िव�ाव आिण २० िम. िय. ऊधवस पािृृ पाणत टा्ा. हे चंचसपां, ३७±०·५° से. ृापमा्ास ठेवयेल्ा 
ृापि््ंं्ा  ृठेवा. त्ांृ  अमय–िवमयां्  माप्ाचे इयेक्ोड पण आिण गोय िफरणारत रवत ठेवा आिण 
मोज्ळतन्ा सहाय्ा्े, त्ाृ सोिड्म हा्�ॉकसाईडाचा अमय िवमयां्  ८·५ प �्ृ जाईप �्ृ �ाव ्ेब े
्ेबे टा्ा. 

 
आृा ं �ांृ  या्पेजचे जयत् ि्यंब् भरपसर टा्ा. आिण अमयिवमयां्  माप्ा्े ८·३ अमय-

िवमयां्  दाखिवल्ाबरोबर, ्ाबंृे घ�ाळ सुर ्रा आिण सोिड्म हा्�ॉकसाइडाचा �ाव ्ेबे ्ेब ेअसा 
टा्ा ्त अमयिवमयां्  बरोबर ८·३ वरच राहतय. �त्े् िमि्टाया ि्ृत िमयतियटर अल्यत �ावाचे 
यागये त्ाचत ्ोद ्रा. 



 
अनु�मिणका 

 

 
आयेखान्ा रपांृ  �ाचत ्ोद ्रा:– वळेेचे अं्-भजु आिण अमयिवमयां्  ८·३ च ठेवण्ास 

यागयेये अल्यत �ावाचे िमयत ियटर, ्ोटत, महणस् आयेख ्ाूा. रौिख् आयेख ्ाव्ास हवा. 
वरतय उ�ेिखयेये या्पेज ि्यंब् हे ए् �िृहजार पाण्ांृ तय ि्यंब् आहे. (वज्/वज्) �त्े् 
चाचणत ्िरृा पुरेसे ि्यंब् वापराव े्त जेणे्र् १ िम. िय. सोिड्म हा्�ॉकसाइडाचा �ाव, ४-५ 
िमि्टांृ , यागेय. साधारणृः १-५ िमयत�ॅम या्पेज यागृे. 

 
या्पेजन्ा ए््ाचत व्ाख्ा: ज्ा मांे्े दर िमि्टाया १० मा्�ो�ॅम सममसल् अमय मुकृ 

होईय, ृे ए्् मग त्ा A चसण�चत सि�्ृा, �िृ िमिय�ॅम, या्पेज ए््ांृ  मोजयेयत, पुूतय ससंा्े 
िदयत जाृे:– 

 

अ= 
V×१० 

म 
 

जे्े V हे सोिड्म हा्�ॉकसाइड �ाव दर िमि्टास ि्ृत उप्ोगांृ  आया त्ाचत संख्ा- 
आयेखावर्. म हे चसण�चे िमयत�ॅमध्े वसृुमा्– 
२) या्पेजचत �ापृत:– ५ ि्यो ृाजे वराह अन्तिपड ०° से. ृपमा्ास ेतृ ्रा त्ान्ा आजसबाजसचे 
चरबतचे भाग व ऊृ्े ्ा सू् टा्ा आिण ्ंृर बयेडरमध्े राळतसारखा �ाव ृ्ार ्रा. रवत्े हा �ाव 
४–६ ृास, २·५ ियटर ेुष्् अिसटो्बरोबर हयवा. आिण ्ंृर ्े�ोतसारण ्रा. ृत् वळेा िृृक्ाच 
अिसटो््े त्ाचे ि्ःसारण ्रा. ्ंृर दो् वळेा अिसटो् आिण डा्इ्ाइय ्ानं्ा १:१ िम�णा्े आिण 
ेवेटत २ वळेा डा्इ्ाइय ई्र्े ि्ःसारण ्रा. मग हा अवेषे ४८ ृास ि्व�ृ �स्ृतृ ेुष् ्रा 
आिण ेतृ्पेटतृ हे चसणस ठेवा. 
३) �त्े् वळेेस ्मुन्ाृतय घट् �स्नधामये ि्ि�ृत आवश्् आहे. �ामुळे २ स्ा्त असयेल्ा 
�स्नधामयाचंत ृुय्ा ्रृा ्ेईय. 
४) �व ृेयानं्ा जयिवन्ेद्ा ्िरृा ३७° से. ृापमा् ठेवये आहे ृर घ� ृेयानं्ा बाबृतृ ृे ४०° से. 
ठेवये आहे. 
 
हा्�ॉ�कसल मदल् 
हा्�ॉ�कसय मसल् हे ृेये वा चरबतृतय हा्�ॉ�कसय मसय्ाचें माप् हो्. हत हा्�ॉ�कसय मसय्े–OH 
समसहे ए् वा ि� �नयसराइडांृ  वा मुकृ �नयसरॉय मध्े असृाृ व हे �स्नधपदा्�न्ा अंे ृः 
जयिवन्ेद्ा्े ि्म�ण होृाृ. ्ैस�ग् ृेयांृ  िह सं्ुगे ्मत �माणाृ असृाृ. इृर सं्ुगे महणजे फॅटत 
अल्ोहोये, ्ोयेसटेरॉय वा �सटनमसॅटेरॉय आिण एरंडतन्ा ृेयाृतय िरिस्ोयेइ् अमय हे हो्. 

 
व्ाख्ा:– १ �ॅम �स्नध पदा्�बरोबर, असेिटयेे् �ा ि�्े्े, िजृ्े असेिट् अमय जोडये 

जाईय त्ाया समभाव ्रण्ा्िरृा यागणाऱ्ा पोटॅिेअम हा्�ॉकसाइडन्ा िमयत�मचत संख्ा. 
 

ततव:– असेिट् अ्हा्�ाइड आिण िपरतिड् ्ानं्ा पुरेेा मािपृ िम�णा्े असेिटयेे्. 
असेिटयेे्या पुर् ्ोडेसे िम�ण अिृिरकृ असाव े्ंृर अिृिरकृ असेिट् अ्हा्�ाइडाचे असेिट् 
आमयाृ रपांृ र आिण मग �मािणृ पोटॅिेअम हा्�ॉसाइडन्ा �ावा्े अ्ुमाप् 



 
अनु�मिणका 

 

 
उपकरणे:–  १) १०० िम. िय. चा गोय ृळाचा चंबस वा िं्ोणत मो�ा ृोडाचा चंबस. 
 २) प�वाहत ेतृ् चंबसस बरोबर बसेय असा संघि्ं 
 ३) १०० िम.िय.मापत चंबस, घासयेल्ा ्ाचेचे झा्ण असयेया  
 ४) ५० िम.िय. मापत ्ळत 
 ५) उषणृा देण्ाचे साध् (जय्ंुड, वतजेवरतय उषण ृब्डत) 
 
िवि�्ा कारके:– इ्ॅ् ॉय ९५ �िृेृ V/V समभािवृ असेिट् अनहा्�ाइड  (िव�ेषणत् 
िव�त्ा्र् गुणधमस) 
 
३) िपिरडत् (िव�ेषणत् िव�त्ा्ार् गुणधमस) 
 
४) असेिटयतिटग िव�त्ा्ार्:– मापत चंबसृ २५ �ॅम असेिट् अ् हा्�ाइड वज् ्रा आिण 
िपरतडत्न्ा �ावा्े खसणेप �्ृ भरा. चागंये हयवस्  िम�ण ्रा. हे िम�ण ्ाचेचे झा्ण असयेल्ा 
ृप्तरत वा िपवळ्ा ्ोर�ा बाटयतृ साठवस्  ठेवा. बाटयत आ�सृा, ्ाबस्डा्ऑकसाइड व अमयत् 
वाफेपासस् दसर ठेवा. 
 
५) पोटॅिेअम हा्�ॉकसाइड, ०·५ सममसल्, इ््ॉय मध्े 
 
६) िफ्ॉयफ्यॅत्– १० �ॅम �िृ ियटर इ््ॉय मध्े. 
 
हा्�ॉ�कसयमसल् ि्ि�ृत्रतृा अत्ंृ ेुष् गाळयेया �स्नधपदा स् यागृो. 
 
कक ित:–खायतय ृकत्ांृ  दाखिवल्ा�माणे, पदा्�चे सम्् वज् ्रा. 
 
अपेिकत हा्�ॉ�कसल मदल् �सननग पदाथ�चे वजन �ॅम िव�त्ा कारक घनफळ िम. िल. 
१०–१०० २ ५ 
१००–१५० १·५ ५ 
१५०–२०० १·० ५ 
२००–२५० ०·७५ ५ 
२५०–३०० ०·६ ५ 
३००–३५० १·० १० 
३५०–७०० ०·७५ १५ 
७००–९५० ०·५० १५ 
९५०–१००० ०३·० १५ 
१५००–२००० ०·२० १५ 
 
आिण ्ोन् ृे असेटतयेिटग िव�त्ा्ार्ाचे घ्फळ मापत ्ळत सृ् टा्ा. चंबसया प�वाहत ेतृ् जोडा. 
चंबस उषणृा देण्ान्ा िठ्ाणत ठेवा. आिण ए् ृासभर चंबस ९५-१००° से. इृक्ा ृापमा्ास ठेवा. ्ंृर 



 
अनु�मिणका 

 

चंबसस उषणृा देण्ापासस् दसर ्रा व त्ास ्ंड ्रा. ेतृ्ान्ा वरन्ा टो्ास १ िम.िय. उधवसपािृृ 
पाणत टा्ा. पाणत टा्ल्ामुळे ग सूळपणा ि्म�ण झाया ृर आणखत ्ोडे िपरतडत् टा्ा. सवन् होईप �्ृ 
हयवा. िम�ण आृा गरम होृे. ्ारण असेिट् अ्हा्�ाइडचे रपांृ र असेिट् अमयाृ होृे. िवि�्ा 
संपसणस होण्ा्िरृा व ्ाहत अ्हा्�ाइडचे िवघट् ्रण्ा्िरृा, चंबसस आणखत १० िमि्टे उषणृा 
�ा. चंबसस ्ंड ्रा. 
 

आृा ेतृ् व चंबसचे ृोड ५ िम. िय. इ्ॅ् ॉय्े धुवा. ्ोडेसे २-३ ्ेब िफ्ॉयफ्िॅय  ् टा्ा. 
पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइडन्ा �मािणृ �ावा्े अ्ुमाप् ्रा. 

 
अेाच ृऱहे्े ए् ्ोरत परताा �स्नध पदा स् िवरहतृ ्रा. त्ाच�माणे �स्नधपदा्�चे अमय 

मसल्हत ्ाूा. 
 

OHV= 
५६·१×T×(V₀–V₁) 

+AV 
m 

 
V = �स्नध पदा्�या यागयेल्ा �मािणृ इ््ॉिय् पोटॅिे्म हा्ॉ�ॉकसाइडन्ा िमयतियटरचत 
संख्ा. 

V₀ = ्ोऱ्ा परताे्िर्ा इ््ॉिय् पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइन्ा िमयतियटरचत संख्ा 
T = सम्् सममसल् पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइडचा �ाव 
m = वज् पदा्�चे �ॅम 
 
�नलसरॉल :– सवस ृेयांृ  आिण चरबतृ, �स्नधामयाबंरोबर �नयसरॉय असृे. �नयसरॉय हे रंगहत्, 
वासहत्, श्ा् आिण गोड चवतचे �व आहे. मो�ा ्ला्े त्ाचे सफिट्त्रण होृे. समभजु चौ्ो्त व 
२०° से. िवय्् िबदस असयेये हे सफिट् असृाृ. ृे समभाव असस्हत �्ाेृः ि्ष�त् असृाृ. ृे 
इृ्े जयेोष् असृाृ ्ी हवेृ  उघडे ठेवल्ास, ५० �िृेृ पाणत ेोषस्  घेृाृ. ्ेहमतन्ा 
ृपमा्ास, �नयसरॉय हे बाषप्ेतय ्सृे. ्ोणत्ाहत �माणाृ ृे पाण्ांृ  िमसळृे. �नयसरॉय हे इ्र 
आिण अल्ोहोयन्ा िम�णांृ , ्ुसत्ा अल्ोहोयमध्े आिण अिसटो्मध्े, िव�ाव् आहे. ृे कयोरोफॉमस, 
हय्े पे्ोियअम, ्ाबस् डा्सलफाइड आिण बेिझ्मध्े अिव�ाव् आहे. ई्रमध्े िव�ाव्ृा ५०० मध्े 
१, इ्ाईय असेटेटमध्े १०० ृे ९ अेत आहे. �नयसरॉयचे १५०°–१६०° से. या सं्पणे बाषपतभव् होृे. 
ृे १५०° से. या अ–ृेजसवत ज्ोृत्े जळृे परंृु �ापेाा उ� ृपमा्ास वगेा्े ृापिवल्ास, 
�नयसरॉयन्ा जळण्ामुळे अ�ोिय् ृ्ार होृे आिण मागे पॉयत �नयसरॉयचा अवेषे राहृो. 
अ�ोयत्या फार ृत�ण वास असस् ृे अमयत् पोटॅिेअम सलफेट बरोबर �नयसरॉयया ृापिवल्ासं, 
ृ्ार होृे. 
 

्ॉ�सट् अल्यत, ाारत् मकि�्ा आिण येड ऑकसाइड हत �नयसरॉय मध्े िवरघळृाृ व जत 
सं् ुगे होृाृ त्ाचे िवघट् ्ाबस् डा्ऑकसाइड्े होृे. �नयसरॉयचत �स्नधामयाबरोबर मॉ्ो, डा् 
आिण ्ा्–अमयत् ईसटरे ृ्ार होृाृ. ि्सग�ृतय ृेये व चरबत हत ्ा्एसाइय �नयसरॉये होृ. जर 
�ाचें िवघट् झाये ृर त्ांृ  ्ाहंत �माणांृ  मॉ्ो �नयसराइडे पण सापंडृाृ. 

 



 
अनु�मिणका 

 

अमयत् �ावांृ  �नयसरॉयचत सोिडअम परआ्ोडेट बरोबर िवि�्ा होऊ् फॉम��लडहाइड आिण 
फॉ�म् अमय ृ्ार होृे. आिण ि्ृत फॉ�म् अमय ृ्ार झाये ्ावर् �नयसरॉयचे माप् ्रृाृ. 

 
ृेय वा चरबतृतय मुकृ �नयसरॉय आिण १ मॉ्ो �नयसराइडाचें �माण ि्ृत आहे हे पर आ्ोिड् 
अमयाबरोबर होणाऱ्ा त्ानं्ा िवि�्ा वर् ठरिवृा ्ेृे. ृेये वा चरबतचे ऑ�कसडत्रण होऊ् 
‘अ�लडाइडे’ ृ्ार होृाृ. �ा दोघाचे अयग अयग माप् ्रृा ्ेृे. ्ारण मो्ो�नयसराइडे हत 
कयोरोफॉमसमध्े िव�ाव् असृाृ ृर �नयसरॉय हे पाण्ाृ िव�ाव् असृे. 
 

ृेवहा �्म ृेय वा चरबतचा ्मु्ा कयोरोफॉमसमध्े िवरघळृाृ. मुकृ �नयसरॉयचे, �ा �ावा सृ् 
असेिट् अमयान्ा �ावा्े ि्ःसारण ्रृाृ. 

 
मग कयोरोफॉमस �ावाृतय १–मॉ्ो�नयसराइडाचे अिृिरकृ असेिट् अमय �ावाृ असयेल्ा पर 

आ्ोिड् अमया्े संख्ातम् ऑ�कसडत्रण ्रृाृ. पोटॅिे्म आ्ोडाइडचा �ाव त्ाृ टा्ल्ावर 
अिृिरकृ परआ्ोिड् अमय �ावा्े मुकृ ्ेयेल्ा आ्ोिड्चे �मािणृ सोिड्म ्ा्ोसलफेट �ावा्े 
अ्ुमाप् ्रृाृ. असेिट् अमय �ावाृ असयेल्ा मुकृ �नयसरॉयचेहत वरतय�माणे ऑ�कसडत्रण 
्र्, अ्ुमाप् ्रृाृ. 

 
्न्ा ृेयांृ  फॉसफटाईडे असृाृ. हत फॉसफटाईडे ्न्ा ृेयांृ स् ्ाूणे फार आवश्् 

असृे. ्ारण जेवहा ृेयाचा साठंा ्राव्ाचा असृो ि्वा जहाजांृ स  ्ृेय दसर देेास धाडाव्ाचे असृे 
ृेवहा ंखायत ृळाेत साखंा बसस ््े महणस् फॉसफटाइडाचंत पु्��पृत आवश्् असृे. �ा फासफटाईडाचंा 
ि्रि्राळा उप्ोग होृो. माग�िर्मध्े ृडृडण्ाचत ि�्ा होऊ ््े महणस् व ि्ग�िधृ ृेयाृ पसवगचा 
सवाद पुनहा ि्म�ण होऊ ््े महणस् ृेयाृ �िृ ऑ�कसडंटत् महणस् ृे वापरृाृ. ्�े ृेय ५ �िृेृ 
पाण्ा्े ७१° से. ृपमा्ास घुसळस्, येिसि्् िमळृे. हे जयत् येिसि्् ्े�ोतसारणा्े अयग ्रृाृ. 
बाजारांृ  ृे फॉसफटाइडे व ३० ृे ४० �िृेृ ्नन्ा ृेयाचे िम�ण अेा रपांृ  िमळृे. ्नन्ा ृेयांृ  जो 
फॉसफरस असृो ृो सवस येिसि्् पासस्च आयेया असृो. संहृ �स्ृतृ, येिसि््े हत अिसटो्मध्े 
अिव�ाव् असृाृ. परंृु जेवहा ृे अत्ंृ ्मत संहिृ मध्े असृाृ ृेवहा, ृेयांृ  अिसटो् टा स् ्हत 
येिसि््चे पसणसृे्े अवाेपण होृ ्ाहत. 

 
�सननगाधलाां्ा िशशाा्ा लवणाचें अलगतकरण:– 

�व �स्नधामये हत साधारणपणे ्ाबस्त �ाव्ामध्े घ् �स्नधामयापेाा ंअिध्, िव�ाव् असृाृ. 
आिण त्ा गुणधम�चा उप्ोग, पुष्ळेा �स्मधपदा्�चत संरच्ा ठरिवण्ा्िरृा ं ्रृाृ. िवेषेृः 
हा्�ोज्ेटेड ृेयानं्ा बाबृतृ, ्ाचा फार उप्ोग होृो. ्ारण हा्�ोज्ेटेड ृेयांृ  
आ्सोओयेइ्–अमयाचत ईसटरे असृाृ आिण आ्सोयेइ् हे जरत असंपककृ �स्नधामय असये ृरत 
सु�ा त्ाचे िेेाचे यवण ्ाबस्त �ाव्ांृ  अिव�ाव् असृे. 

 
्ा्िरृा खायतय सुधािरृ ्ा्सप�िृ वापरृाृ:– 
 

ज्ा �स्नधपदा्�चत पिराा ्राव्ाचत आहे त्ाचे २ ृे २·५ �ॅम ए्ा २५० िम. ें् स पांाृ वज् 
्रा. आिण त्ांृ  ०·५ N अल्ोहोिय  ्पोटॅिेअम हा्�ॉकसाइड �ाव्ाचे २५ िमयत ियटर टा्ा. ्ंृर 
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�ा िम�णाया, ेतृ् यावस्  उ्ळत्ा पाण्ान्ा भा�ंाृ ३० िमि्टे ठेवा. साबु्त्रण पसणस 
होण्ा्िरृा. चंबस मधस् मधस् हयवा. ्ंृर त्ांृ  िफ्ॉलफ्िॅय्  ि्द�े् टा स् ्, नयेिेअय 
असेिट्अमयाचा ए् ्ेब टा स् ्, समभाव ्रा. ्ंृर अल्ोहोयचे बाषपतभव् ्रा. आिण उरयेया 
ेषेभाग ५० िम. ियटर पाण्ांृ  िवरघळवा. ्ंृर त्ांृ  १० �िृेृ येड अिसटेटचा �ाव अिृिरकृ टा स् ् 
ूवळा. हे िफ्ॉलफ्यॅत्चा  जाभंळा रंग ्ाहतसा झाया आिण िेेाचे यवण ि्राळे वहाव्ास यागये ्त 
समजाव्ाचे. ्ंृर चंबस पांास उ्ळत्ा पाण्ान्ा भा�ंाृ, िेेाचत यवणे ए्ं ्ेऊ्, चंबुन्ा 
बाजसया यागेप �्ृ, उषणृा �ा. ्ंृर ्ंड ्र् गाळ् ्ागदावर गाळा. चंबस, ्ोरडा ्र्, त्ाृ 
्ागदावरतय िेेाचत यवणे टा स् ् १०० िम. िय. ई्र आंृ टा्ा. आिण पुनहा सावधिगरत्े पाण्ान्ा 
भा�ंाृ, उषणृा �ा, ्ी, जेणे्र् िव�ाव् िेेानं्ा यवणाचे �ावण होईय. ्ंृर चंबस ्ंड ्रा. आिण 
१८ ृास १०° से. ृे १५° से. या ठेवा. मधस् मधस् जरा चागंये हयवा. अिव�ाव् यवणे हत चसण�सारखत 
ि्राळत होृाृ. ्ंृर हत गाळस् चागंयत ई्र्े सवन् धुवा आिण हत अिव�ाव् यवणे दुसऱ्ा चंबसृ 
ई्रन्ा सहाय्ा्े ओृा आिण हा्�ोकयोिर् अमया्े त्ाचें िवघट् ्रा. आिण ्ंृर भरपसर पाणत 
टा्ा. पाणत फे स् ् �ा. आिण पुनहा पाण्ा्े अमयाचा अंे ्ाहतसा होईप �्ृ धुवा. ्ंृर �ा ई्रन्ा यवण 
्ुकृ �ावांृ स्, ई्रचे बाषपतभव् ्ेल्ावर, उरयेल्ा भागाचे आ्ोिड् मसल् ्ाूा. आिण मग ्ोन् 
गिणृा्े, आ्सोयेइ् �स्नधामयाचे �माण ्ाूा. 

 

★ 
  



 
अनु�मिणका 

 

 

मह�वाा्ा घटकाचंत िनि�तत 
 
 

�सननगाधलाचंत िमथााल ईसटरे त्ार करण्ाचत पपत 
 

—बोरो् ्ा्फयुओराइडाचा वापर ्ेयेयत. 
 
ततव:– �नयसराइडाचें साबु्त्रण, ्ंृर �स्नधामयाचें मुकृ �स्ृतृ ्ेणे आिण मग बोरो् 
्ा्फयुओराइडान्ा उप�स्ृतृ िम्ॅ् ॉय ्े ईसटेरतभव्. 
 
उपकरणे:– 
 
१) ५० आिण १०० िमयत ियटरचा, गळा घासयेया असा गोय ृळाचा चंबस 
२) प�वाहत ेतृ्-२० ृे ३० से. मत. याबंत व चंबसया बसृतय असे घासयेये जोड. 
३) २५० िम. िय. चे पक्�ारत ्सराळे. 
४) ्ा््ोज  ्सोडण्ा्िरृा �वेे  ्ळत. 
५) चाचंणत ्ळ्ा–्ाचेंचे घासयेये झा्ण असयेल्ा. 
६) रेखािं्ृ मापत सोस्ळत–ामृा १० िमयतियटर, रबराचा गोळा असयेयत अ्बा सव्ंचियृ 
सोस्ळत 
७) उ्ळण्ा्िरृा सुयभ वहाव ेमहणस् आंृ टा्ाव्ाचे पोस�िय्चे ृु्डे. 
 
िवि�्ा कारके 
१) वणस पट येख्ास उप्ोगत असे हे�े् 
२) हय्े ऊधवसपािृृ पे्ोिय्म (उत्य् िबदस. ४०-६०°से). १ पेाा ्मत �ोिम् मसल् व अवेषे 
िवरिहृ अ्वा हेकझे् 
३) ि्जसय सोिड्म सलफेट 
४) ०·५ सममसल् िम््ॉिय् सोिड्म हा्डॉकसाइड िव�ाव. 
्ा्िरृा १०० िमयतियटर िम्ॅ् ॉय मध्े २ �ॅम सोिड्म हा्�ॉकसाइड िवरघळवा. िम्ॅ् ॉयमध्े ०·५% 
पेाा अिध् पाणत असस ््े. जर हा िव�ाव फार ्ाळ रािहया ृर सोिड्म ्ाब�्ेटचा पांू रा सा्ा ृ्ार 
होण्ाचा संभव असृो. परंृु �ाचा िम्ाइय ईसटरे ृ्ार ्रण्ान्ा क् ृतवर ्ाहंत पिरणाम होृ ्ाहत. 
५) १२ ृे १५% (वज्त) िम्ॅ् ॉिय् िव�ाव. १४ ृे ५०% िव�ाव बाजाराृ उपयबध 
६) संपककृ–जयत्–सोिड्म कयोराइडचा िव�ाव 
७) िम्ाइय रेड:– ६०% इ्ॅ् ॉयमध्े, १ �ॅम �िृ ियटर इ्ॅ् ॉय. 
८) ्ं वा्स:– ्ाृ ए्ा ि्यो�ॅममध्े ५ िमयत�ॅम पेाा ्मत ऑ�कसज् असावा. 
 
का्रपधदतत:– बोरो् ्ा्फयुओराइड हे िवषारत असल्ामुळे, खायतय सवस िवि�्ा चागंल्ा धस�रातमध्े 
्राव्ाृ. सवस वापरयेयत ्ाचेंचत उप्रणे ्ंृर पाण्ा्े ृाबडृोब चागंयत सवन् ्रावतृ. 
 



 
अनु�मिणका 

 

पदा्�चे वज् साधारणपणे ्रा. अत्ंृ अचु्पणे वज् ्रण्ाचत आवश््ृा ्ाहत. ि्ृत 
वज्ाचा पदा स् घेृया आहे हे ्ेवळ ्ोन् आ्ाराचा चंबस, ्ार्ाचत मांा वा पिरमाण 
अजमावण्ा्िरृा आहे. त्ा ्िरृा खायतय ृकृा पहा:– 

 
 
िम्ाइय ईसटराचें वा्ु-�व-वणस येख्ा�ारे िव�ेषण ्राव्ाचे असल्ास ३५० िमयत�ॅम प �्ृ िम्ाइय 
ईसटरे ृ्ार ्रावतृ. 
 

जर ृेय वा �स्नधामयांृ  दो् अ्वा अिध् ि�बंध असयेयत �स्नधामये असृतय ृर िम्ॅ् ॉय व 
त्ाच�माणे चंबसृतय हवा, त्ांृ  ्ोडावळे ्ं वा्स सोडस् पसणसपणे ऑ�कसज् िवरिहृ ्रा. 

 
तेले व मेदे ्ाकंिरता:– वज् ्ेयेया पदा स् ्ोन् आ्ारान्ा गोय ृळान्ा चंबसृ टा्ा. त्ांृ  ्ोन् 
�माणांृ  िम््ॉिय् सोिड्म हा्�ॉकसाइडचा �ाव व िच्तमाृतन्ा बेतचा ृु्डा टा्ा. 
 
३) चंबसस ेतृ् जोडा. ृेयाचे ्ेब ्ाहतसे होइप �्ृ प�वाहत उ्ळवा. ्ा्िरृा ंसाधारण ५ ृे १० िमि्टे 
यागृतय. ्ंृर ेतृ्ान्ा वरन्ा टो्ापंासस  ् िम्ॅ् ॉिय् बोरो् ्ा्फयुओराइडाचत ्ोन् मांा 
सव्ंचियृ सोस्ळतवाटे टा्ा. आिण पुनहा चंबस ेतृ्ास्ट १ िमि्टभर उ्ळवा. २ ृे ५ िमयतियटर 
हे�े् टा्ा. चंबसस उषणृा देण्ाचे बंद ्रा. आिण ेतृ् अयग ्रा. ्ोडेसे संपककृ सोिड्म 
कयोराइडचे िव�ाव टा्ा आिण मग चंबस गोय गोय िफरवतृ चागंया बराच वळे हयवा. आणखत ्ोडा 
संपककृ सोिड्म कयोराइडचा �ाव टा्ा. त्ामुळे आृा ं चंबसृतय �ावाचत पाृळत चंबसन्ा गळ्ाप �्ृ 
्ेईय. दोनहत �ावां् ा अयग होऊ �ा. आिण वरतय हे�े्न्ा ्रांृ स् १ िमयतियटर �ाव ए्ा पिराा 
्ळीृ घ्ा. िजचा गळा घासयेया असेय अेतच पिराा ्ळत घ्ा. ृीृतय पाण्ाचा अंे ्ा सू् 
टा्ण्ा्िरृा,ं ि्जसय सोिड्म सलफेट ्ोडेसे टा्ा. जर ३५० िमयत�ॅम ्मु्ा पदा स् घेृया असेय ृर 
�ा पिराा ्ळीृ त्ापंै्त ७–१७% िम्ाइय ईसटरे असृतय व हे इृ्े वा्ु �व वणस येख्ान्ा सं्ंंांृ  
अंृ ःाेिपृ ्रण्ा्िरृा ंपुरेसे होईय. 
 

इृर �संगत हे�े्चा िव�ाव िवरय ्रा ्त ेवेटत त्ांृ  िम्ाइय ईसटराचंत संहिृ ५-१०% 
इृ्त राहतय. हे�े्चा िव�ाव आिण सोिड्म कयोराइडाचा �ाव, पक्ः्ारत गाळण भा�ंांृ  टां् ा. दोनहत 
्या अयग होऊ �ा. आिण सोिड्म कयोराइडाचा िव�ाव ि्राळा ्ाूा. त्ास २ वळेा ं५० िमयतियटर 
हयक्ा पे्ोिय्म्े ि्ःसािरृ ्रा. आृा हे�े्चा िव�ाव व २ वळेा ि्ःसािरृ ्ेयेये पे्ोिय्मचे अ स्  

पदा्�चे वज् 
िमयत�ॅम 

चंबसचत ामृा 
िम. िय. 

०·५ सममसल् सोिड्म 
हा्डॉकसाइड िव�ाव िमयत 

ियटर 

िम््ॉिय् 
बोरो््ा्फयुओराइडाचा �ाव िम. 

िय. 
१००–२५० ५० ४ ५ 
२५०–५०० ५० ६ ७ 
५००–७५० १०० ८ ९ 
७५०–१००० १०० १० १२ 



 
अनु�मिणका 

 

ए्ं ्रा. आिण २० िमयत ियटर पाण्ा्े चागंये धुवा. ृे अमय िवरिहृ वहाव्ास हव.े िम्ाइय रेड्े 
पाणत ृपासा. 

 
हे�े् व पे्ोिय्मचा �ाव ि्जसय सोिडअम सलफेट्े ेुष् ्रा. गाळा आिण िवया््ाचे 

पाण्ान्ा ्ंुडावर, बाषपतभव् ्रा. त्ावर ्ं वा्ु सोडृा ठेवा. 
 
�स्नधामयानं्ा ईसटरां् रृा ं साबणत ्रणाचत आवश््ृा ्ाही. ्ोन् �माणांृ  बोरॉ् ्ा् 

फयुओराइड टा्ा आिण वर सािंगृल्ा �माणे क् िृ ्रा. 
 

�सननगाधलाां्ा िमथााल ईसटराचें वा्ु-�व वणरलेखन 
उपकरण: वा्ु�व वणसयेख्ा ्िरृा, ए् भरण असयेया सृंभ आिण ज्ोृआ््तभव  ् अिभजाृ् 
यागृो. 
 
वा्ु–�व–वणरलेखन: अंृःाेपण प�िृ:– �ा अंृःाेपण प�ृतृ ्मतृ ्मत ि्�ेल पो्ळत असावत. 
ेक् असेय ृर हत प�िृ सृंभ ज्ा ृापमा्ास असेय, त्ापेाा ं२०–ृे ५०° से. अिध् ृापमा्ास उषण 
्ेयेयत असावत. 
 
भ�त: सृंभां् ा ्मतृ ्मत २२०° से. उषणृा देण्ाचत ामृा असयेयत भ�त असावत. व जे ृापमा् हव े
असेय त्ा ृापमा्ासच ±१° राहण्ाचत भ�तृ ामृा असावत. जर �मा�नवृ ृाप्ाचा वापर ्राव्ाचा 
असेय ृर ज्ांृ  दो् सृंभ आहेृ असे उप्रण वापराव.े 
 
भरण असलेला सतंभ: 
 

सतंभ: सृंभ अेा पदा्�चा ब्वावा ्त जो ि्�ष�् असणार, व ज्ा पदा्�चे िव�ेषण ्राव्ाचे 
त्ान्ा बाबृतृहत ृो ि्�ष�् असावा. ृो ्ाचेंचा वा ि्गंज पोयादाचा असावा. 

 
लाबंत: १ ृे ३ मतटर. जेवहा दतघस–साखंळतचत �स्नधामये (>२०) उप�स्ृ असृतय, ृेवहा ंजरा 

्मत याबंतचा सृंभ वापरावा. ्बस अणस ४ व ्वस अणस ६ ्ा �स्नधामयानं्ा ि्ि�ृत ्रृा २ मतटर याबंतचा 
सृंभ वापरावा. सृंभाचा आंृिर् व्ास २ ृे ४ िमयत मतटर असावा. 

 
भरण:– 
आगार: अमया्े धुृयेयत आिण िसयॅ्ाइझड ्रंड्त् मकदा माृत अ्वा इृर ्ोन् ि्�ष�् आधार, ्त 
ज्ानं्ा ्णाचंा आ्ार १२५ ृे २०० म्स. मतटर असस्, अरंद म्�दााें २५ म्स मतटर असाव.े 
साधारणपणे ्णाचंा आ्ार हा सृंभान्ा आंृिर् व्ास व याबंत ्ावंर अवयंबस् असृो. 
 
ि्�य �ावस्ा:– पॉयत ईसटर �्ारचा �ुवत् �ाव. 

 
उदा:–डा्एि्यत  ् नया््ॉय पॉयतसकसत्ेट, ब्ुटे्डा्ॉय पॉयतसकसत्ेट, ए्तयत् नया््ॉय 
पॉयत ीिडपेट अ्वा दुसरा ्ोणृाहत िव�ाव् (उदा. सा््ो िसिय्ो्) ्त ज्ांृ  खायतय बाबत 



 
अनु�मिणका 

 

समाधा् ्ार् आहेृ. ि्�य �ावस्ा हत भरणान्ा ५ ृे २० �िृेृ असावत. ्ाहत अयगत ्रणा्िरृा 
अ�ुवत् ि्�य �ावस्ाहत वापरृा ं्ेृे. 
 

्वत् ृ्ार ्ेयेल्ा सृंभाचे अ्ु स् य्:– सृंभ हा अिभजाृ्ा पासस् अयग ्रा. ्ंृर भ�तचे 
ृापमा् १८५° से. प्सृ वाूिवृ चया. आिण ्वत् ृ्ार ्ेयेल्ा सृंभाृ ि्�ष�् वा्ुचा �वाह, २० ृे 
६० िमयत ियटर �िृ िमि्ट ्ा दरा्े ्ाच ृापमा्ास (१८५° से.) १६ ृास सोडा, आिण ्ंृर २ ृास 
१९५° से. ृापमा्ास ठेवा. 

 
अिभजातक 
 

 
 

ज्ोतत–आ्नतभवन–अिभजातक 
 

सृंभान्ा पेाा उ� ृापमा्ास ृापिवया जाण्ाचत ामृा असयेया अिभजाृ् पािहजे. खायतय 
सवस मािहृत ज्ोृ आ््तभव् अिभजाृ्ा ब�य आहे. 

 
िपच्ारत:– अिध्ांृ  अिध् घ्फळ १० म्ु. िय. रेखािं्ृ ०·१ म्स िय. 
 
नोदणत ्षं:– जर ्ोदणत्ंं ावरतय व�रेषेचा उप्ोग पिराा्ग िम�णान्ा घट्ानं्ा मोजण्ा ्िरृा 
्राव्ाचा असेय ृर रे्ॉडसर व इयेक्ाि्् अत्ंृ अचु्ृेचा पािहजे आिण जे उप्रण वापरये जाृ 
आहे त्ास अ्ुरप पािहजे. 
 
अिभजाृ्ाचत याणे अेत असावतृ:– 
 

�िृसादाचा वगे १·५ से्ंदापेाा ्मत असावा. १ से्ंदपेाा ्मत असयेया अिध् पसंृ . 
�िृसादाचा वगे महणजे ्ोदणत ्ंंान्ा ्यमास १०० �िृेृ ािण् सं् े ृ �वेे ् िदल्ा्ंृर, ० ृे 
९०% प �्ृ जाण्ा्िरृा, यागणारा वगे, 

 
्ागदाचत रंदत: २५ से. मत. ्मतृ्मत 
्ागदाचत गिृ : दर ृाेत २५ ृे १०० से.मत. 
 



 
अनु�मिणका 

 

समा्य् अ्वा गण् ्रणारे ्ंं:– इयेक्ॉि्् समा्य् वा गण् ्रणाऱ्ा ्ंंान्ा सहाय्ा्े, 
झट्् व अचस् आ्डेमोड ्रृा ्ेृे. �ा ्ंंामुळे प्�पृ संवदे् ामृे बरोबर रैिख् �िृसाद 
िमळाव्ास हवा. त्ाच�माणे अिधरेषेन्ा िवचय्ाचत दुरसृत पण समाधा््ार  ्असाव्ास हवत. 
 
िवि�्ा कारके 

वाह् वा्ु:– हा ि्�ष�् वा्ु (्ा््ोज्, हेिय्म व ीग�्) असस् पसणसपणे ेुष् असावा व 
त्ांृ  ऑ�कसज् वा्सचे �माण दर ि्योमागे १० िमयत�ॅम पेाा ्मत असाव.े 

 
सहाय्् वा्स:– हा्�ोज् (९९·९·%) हा से�त् अेु�ृेपासस् मुकृ असावा. हवा, ि् ऑ�कसज् 
से�त् अेु�ृेपासस् अियपृ असावेृ . 
 
संदभस मा््े:– १) िम्ाईय ईसटराचें िम�ण वा २) ज्ा �स्नधपदा्�चे िव�ेषण ्राव्ाचे आहे 
त्ासारख्ाच, जाृ घट्ान्ा ृेयाचत िम्ाइय ईसटरे. 
 
्ा्सप�िृ:– 
 
पिराेन्ा अटत:– प्�पृ ्ा्स्ारत अटत ठरिवणे:– पिराे्िरृा ्ोणत्ा अटीचत ि्वड ्राव्ाचत हे 
ठरिवृां् ा, खायतय पिरव सृ्े अवश् याांृ  घ्ाव्ास हवत:– 
 
१) सृंभाचत याबंत व व्ास. 
२) �स्र �ावस्ेचे गुणधमस व ृत ि्ृत आहे? 
३) सृंभाचे ृापमा्. 
४) वाह् वा्सचा �वाह. 
५) िवभेद् ि्ृपृ पािहजे? 
६) िव�ेषणा्िरृा घ्ाव्ाचा पिराा्गचा आ्ारमा्. 
७ ) िव�ेषणा्िरृा यागणारा वळे. 

 
ज्ा �स्नधपदा्�चत पिराा ्राव्ाचत आहे त्ाचे आ्ारमा् असे असाव े ्त, अिभजाृ् व 

इयेक्ोमतटर ्ाचें ए्ंत्रण ्ेल्ा्ंृर, रैिख् �िृसाद िमळाव्ास हवा. 
 
साधारणपणे, खायतय �.१ व २ ृकत्ांृ  दाखिवल्ा�माणे जर पिर�स्ृतचा अवयंब ्ेया ृर 

अपेिाृ पिरणाम ्ेण्ाचत ेक्ृा बरतच आहे. ्ान्ा ्िरृा िम्ाइय सटतअरेट्िरृा सृंभांृ  २००० 
सै�ािंृ् पि�्ा पािहजेृ आिण त्ाचे १५ िमि्टांृ  ि्ााय् होणे जरर आहे. 

 
ृकृा �. १ 

 
सृंभाचा आंृिर् व्ास वाह् वा्ुचा पुरवठा  
२ िमयत मतटर १५–२५ िमयतियटर �िृ िमि्ट 
३ िमयत मतटर २०–४० िमयतियटर �िृ िमि्ट 
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४ िमयत मतटर  ४०–६० िमयतियटर �िृ िमि्ट 
 

ृकृा �. २ 
 

�स्र �ावस्ेचत संहिृ ृापमा् 
५% १७५° से. 

१०% १८०° से. 
१५% १८५° से. 
२०% १८५° से. 

 
उप्रणाृ सुिवधा असल्ास, अंृःाेप्ाचे ृापमा् २००° से. असाव े आिण अिभजाृ्ाचे ृापमा् 
िृृ्ेच ि्वा सृंभान्ा पेाा ्ोडेसे अिध् असाव.े ज्ोृआ््तभव  ् अिभजाृ्ा ्डतय हा्�ोज् 
वा्सचा �वाह हा साधारणपणे वाह् वा्सन्ा �वाहान्ा ि्मपट असावा आिण ऑ�कसज्चा �वाह, 
हा्�ोज्ान्ा �वाहान्ा ५–१० पट असावा. 
 

्ो्ोबटरन्ा िम्ाइय ईसटरांृ , िम्ाइय सटतअरेट व िम्ाइय ओियएटचे �माण जवळ जवळ 
सारखेच असृे. ृेवहा अेा �्ारन्ा सममसल् �माणांृ  असयेल्ा िम्ाइय ईसटराचें िम�ण 
िव�ेषणां् िरृा ं घ्ा. पिराे्िरृा घ्ाव्ान्ा िम�णाचे आ्ारमा्, सृंभाचे ृापमा्, वाह् वा्सचा 
�वाह अेािरृत्े ठेवा ्त जेणे्र् िम्ाइय सटतअरेटन्ा िेखराचत ्ोद िव�ाव्ान्ा िेखरा्ंृर, १५ 
िमि्टाृ होईय. आिण पसणस माप्प�तन्ा ³∕₄ इृ्े उंच असेय. ्ंृर सै�ािंृ् पि�्ाचंत संख्ा n 
(्ा्सामृा) हत खायतय ससंा्ुसार मोजा. 

 

η=16 ( dR₁ ) 
² 
 w₁ 

 
आिण िवभेद् R हे खायतय ससंा्े 
 

R = 
२ ∆ 

w₁+w₂ 
 

�ा िठ्ाणत dR₁ हे अवधारणा अंृर असस्, ृे िमयत मतटसस मध्े, िम्ॉइय सटतअरेटन्ा 

अंृ ाेपणान्ा सुरवाृतपासस् ृे िेखरान्ा सव�न् िबदसप �्ृ मोजृाृ. w₁ आिण w₂ �ा िम्ाइय 
सटतअरेट आिण िम्ाइय ओयतएट ्ानं्ा िेखराचंत रंदत िमयतमतटरमध्े देसिवृाृ. व�रेषेन्ा वरतय ् 

वा्येल्ा िबदसपासस् ्ाूयेल्ा सपेसरेषा ज्ा िठ्ाणत आधाररेषेया ्ेदृाृ, त्ा ्ेद्ाचें अंृर हे w₁ व 

w₂ देसिवृाृ.  ∆ हे िमयत मतटर मधतय अंृ र. िम्ाइय सटतअरेट आिण िम्ाइय ओयतएट ्ानं्ा 
िेखरान्ा सव�न्ामधतय अंृर हे ∆ हो्. 
 
अंृाेपण 
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्ा्स्ारत �स्ृत अेत ्ोजाव्ास हवत ्त, जेणे्र्, िम्ाइय सटतअरेटन्ा वळेेस ि्मा्पात २००० 
सै�ािंृ् पि�्ा ृरत िमळृतय. आिण िवभेद् ्मतृ ्मत १·२५ इृ्े असेय. ृसेच िय्ोयेि्् 

अमयाचे ईसटर (C₁₈:३) ीरि्िड् (C₂₀:०) आिण गडॅोयेइ् अमयान्ा (C₂₀:१) ईसटरापंासस् अयग 
्रृा ंआये पािहजे. 

 
िव�ेषण 

िव�ेषणा्िरृा घ्ाव्ाचा ्मु्ा हा िम्ाईय ईसटरानं्ा हे�े् िव�ाव्ांृ तय �ाव साधारण ०·१ 
ृे २ म्स ियटर इृ्ा असावा. परंृु जर ईसटराचंा �ाव ्सेय ृर त्ाचंा हे�े् मध्े १०% �ाव ृ्ार ्रा 
आिण त्ापै्त ०·१ ृे १ म्स ियटर �ावाचे अंृःाेपण ्रा. आिण जर अत्ंृ सस�म �माणाृ ्ोणृे घट् 
आहेृ हे ेोधाव्ाचे असल्ास, ्मुन्ाचे आ्ारमा् १० पटत्े वाूवा. ि््मा�माणे ्ा्स्ारंत �स्ृी वर 
सािंगृल्ा�माणे असाव्ास हव्ा 

 
ृरतसु�ा, ज्ा िठ्ाणत ्बस  अणस १२ पेाा ं्मत असयेल्ा अमयाचंत मोजमाप ्राव्ाचत असेय 

ृेवहा सृंभ ि्म् ृापमा्ास ठेऊ् अ्वा ्बस अणस २० पेाा ंअिध् असयेल्ा �स्नधामयाचंत मोजणत 
्राव्ाचत असेय ृेवहा सृंभाचे ृापमा्, ्ेहमतपेाा अिध् ठेवाव.े 

 
्ाहंत ्ाहंत वळेा, वरतय दोनहतहत पिर�स्ृतृ, ृापमा्ान्ा ्ा्स�मणाचा अवयंब ्रृा ्ेृो. 

जर ्मुन्ामध्े ्बस अणस-१२ पेाा ्मत असयेल्ा �स्नधामयाचत िम्ाईय ईसटरे असृतय ृर 
अंृ ःाेपणाचे ृापमा् १०० ° से. ठेवाव.े आिण त्ांृ  ब्ुिटिर् अमयहत असये ृर ५० ृे ६० ° से . या 
अंृःाेपण ्राव.े आिण ्ंृर मग दर िमि्टास  ४ ृे ८ ° सेिट�ेड �िृ िमि्टाया ृापमा् प्�पृ 
ृापमा्ाप �्ृ वाूवाव.े ्ाहत िठ्ाणत �ा दोनहत बाबत ए्ं ्रृा ्ेृाृ. ्ा्स�मणत् ृाप्ान्ा ्ंृर, 
ए्ा ि््ृ ृापमा्ास सवस घट्ाचें ि्ााय् होईप �्ृ ि्ााय् चायस  ठेवा. जर उप्रणांृ  
्ा्स�मणत् ृाप् ेक् ्सेय ृर १०० ° से. व १९५ ° से. ्ा दरम्ा्न्ा दो् अचय ृापमा्ास ्ाम 
्रा. 

 
ए्स्यत् िेखराचंत अ्ुप�स्ृत ि््ाम् ्रण्ा्िरृा, जर ेक् असेय ृर िव�ेषण, 

ि्राि्राळत �ुवत्ृा असयेल्ा दो् सृंभावर ्राव.े 
 

उदाहरणा स्:– माेानं्ा ृेयांृ  अ्वा ज्ा िठ्ाणत ्बसअणस १८ :३ आिण ्बसअणस २० :० ि्वा ्बसअणस 
१८:३ आिण ए्ांृ िरृ ्बसअणस १८:२ �ा �स्नधामयानं्ा ए्ाच वळेतस असयेल्ा उप�स्ृतृ. 
 
ि्ष्षस अिभव्कृत– 
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गुणातम् िव�ेषण:– पिराा्ग ्मुन्ाचे िव�ेषण ्रृा्ा जत प�िृ अ्याृ आणयत त्ाच प�ृत्े 
जाृ घट्ानं्ा संदभस �मािणृ िम�णाचे िव�ेषण ्रा. आिण मग घट् �स्नधामय ईसटराचें 
अवधार्त् अंृ र (धारणा वळे) मोजा. ्ंृर अधस यॉगिॅर्मत् ्ागद वापर्, आयेख ृ्ार ्रा. व 
त्ांृ  धारणा अंृर (धारणा वळे) T चा यॉगिर्म हे �स्नधामयांृ तय ्बस अणसंन्ा संख्ेचे फय् महणस् 
दाखवा. समृापत �स्ृतृ, िृृक्ाच असंपककृृेन्ा सरळ केखंयेन्ा ईसटराचंा आयेख सरळ रेषा 
असावत. आिण �ा सरळ रेषा साधारणपणे समांृ र असाव्ाृ. जरर पडल्ास अंृव�े्ाचा अवयंब ्र् 
�ा आयेखावर् पिराा्ग ्मुन्ाचत िेखरे ओळखा. ज्ा िठ्ाणत िवभेद् हे दो् घट्ां् ा अयग 
्रण्ांृ  अपुरे आहे अेा �्ारन्ा �स्ृतचत महणजे ज्ा िठ्ाणत मुख आन्ािदृ िेखरे आहेृ –
संभाव्ा टाळणे अवश् आहे. 
 
संख्ातमक िव�ेषण:– 

घट्ाचंत ि्ि�ृत ठरिवणे : ्ाहत अपवादातम् उदाहरणे सोडस् िदल्ास, आंृिर् 
मसय�स्ृतस्ाप् प�िृचा वापर ्रा. महणजे पिराा्ग ्मुन्ाचत संपसणस घट्े हत वणस येखावर 
देसिवयेयत आहेृ. महणजे िेखरानं्ा खायतय असयेल्ा सवस ाेंफळाचंत बेरतज हत १०० �िृेृ घट् 
(संपसणस ि्ााय्) दाखिवृाृ. 

 
जर उप्रणांृ  समा्य् असेय, ृर त्ापासस् िमळायेल्ा आ्�ाचंा उप्ोग ्रा आिण 

जर समा्य् ्सेय ृर �त्े् िेखराखायतय ाेंफळ मोजा. ्ा्िरृा उंचतया, िं्ोणान्ा मध् 
उंचतया असयेल्ा रंदत्े गुणा. आिण िज्े आवश्् असेय त्ा िठ्ाणत, ्ोद ्रृां् ा जत ि्रि्राळत 
ातण् वापराृ घेृयत असृतय त्ानं्ा्डे या �ा. 

 
साधारण पिर�स्ृत :– जर ्बस अणस ८ पेाा ्मत ्बस अणस असयेल्ा घट्ाचें �माण पुष्ळसे ्मत 
असेय ृर िदयेल्ा घट्ाचे �माण ्ाूा व ृे िम्ाइय ईसटराचें �िृेृ वसृुमा् असे दाखवा. व िविेल 
िेखराचे ाेंफळ हे सवस िेखरानं्ा ाेंफळानं्ा बेरजेन्ा ि्ृत �िृेृ आहे हे मोजल्ावर समजेय. 
 

% ( वसृुमा् ) i ्ा घट्ाचे, िम्ाइय ईसटरांृ  दाखिवल्ा�माणे वसृुमा् 

 

= 
Ai 

×१०० 
∑Ai 

 
ज्ा िठ्ाणत Ai– हे i �ा घट्ा पासस् िमळायेल्ा िेखराचे ाेंफळ ∑Ai हे सवस िेखरानं्ाखायत 
असयेल्ा ाेंफळाचत बेरतज. 
 
दुरसृत्रृा यााृ ठेवण्ान्ा बाबत:– 
 

्ाहत ्ाहत वळेेस, िवेषेृः �स्नधामयानं्ा उप�स्ृतृ, ज्ा �स्नधामयांृ तय ्बस अणस ८ पेाा 
्मत आहेृ अ्वा ज्ा �स्नधामयाृ ि�ृत्् समसह आहेृ, आिण जर ्ॅ्ेरॉमतटर अिमजाृ् असेय ृर 
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त्ावळेेस िेखराचें �िृेृ ाेंफळाचे रपांृ र घट्ान्ा �िृेृ वसृुमा्ाृ रपांृ र ्रृा्ा, दुरसृत 
अवश् ्रावत यागृे. 

 
दुरसृतन्ा गुण्ाचा अवश् अवयंब ्राव्ास हवा. दुरसृतचा गुण् वणस येखाचा उप्ोग 

्र् ि्ि�ृ ्रा. िम्ाइय ईसटराचें घट् जाृ असयेल्ा संदभस िम�णाचे िव�ेषण त्ाच ्ा्स्ारत 
�स्ृतृ ्त ज्ा �स्ृतृ ्मुन्ाचे िव�ेषण ्ेये गेये त्ाच �स्ृतृ ्र्, गुण् ि्ि�ृ ्रा. 

 
�ा संदभस िम�णा्िरृा 
 

%(m/m) ‘i’ घट्ाचें = 
m₁ 

 ×100 
∑mi 

 
ज्ा िठ्ाणत mi हे वसृुमा्, िमिय�ॅममध्े, संदभस िम�णाृतय  i �ा घट्ाचे. Σmi हे संदभस िम�णान्ा 
ि्रि्राळ्ा घट्ानं्ा वसृुमा्ाचत िमिय�ॅम मधतय ए स् ण बेरतज. 
 

संदभस िम�णान्ा वणसपटावर्, 
 

घट् i ्ाचें �िृेृ (ाेंफळ/ाेंफळ)= 
Bi 

×100 
∑Bi 

 
जे्े Bi हे घट् i न्ा िेखराखायतय ाेंफळ व 
ΣBi हे सवस िेखरानं्ा खायत असयेल्ा ाेंफळाचंत बेरतज. 
 

आिण �ावर् दुरसृत गुण् = Ki = 
mi × ∑Bi 
Bi× ∑mi 

 
साधारणपणे हे दुरसृतचे गुण्, ृुय्ातम् गुण् असस् ृे पािमिट् �स्नधामयास अ्ुसर् 

असृाृ. 
 

K₁₆: K¹i= 
Ki 

K₁₆ 
 

मग ्मुन्ाृतय, �त्े् घट्ाचे वसृुमा् खायत िदल्ा�माणे असृे.  % (वसृुमा्/वसृुमा्) 
घट् i चे (िम्ाइय ईसटरानं्ा रपांृ  देसिवृाृ. 

 

= 
K¹i × Ai 

×100 
∑( K¹i × Ai) 
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आंृिर् मा््ाचा उप्ोग: ्ाहत िविे� उदाहरणांृ  (िवेषेृः ्बस अणस ४ व ६ ्ानं्ा मोजणतृ, आिण 
ज्ा वळेेस सवस �स्नधामयाचें ि्ााय् होृ ्ाहत त्ावळेेस �स्नधामयाचें मोजमाप ्रृां् ा) आंृिर् 
मा््ाचा उप्ोग ्रणे िहृावह असृे. (्बस अणस ५ व ्बस अणस १५ वा १७ वा अ्ु�मे) आिण मग 
आंृिर् मा््ां् िरृा दुरसृतन्ा गुण्ाचंत ि्ि�ृत अवश् असृे. 
 
% (m/m) घट् i चे िम्ाइय इसटरांृ  देसिवयेये. 
 

= 
ms×k¹i×Ai 

×100 
m×k¹s×As 

 
ms– आंृिर् मा््ाचे िमयत�ॅम मधतय वसृुमा  ्
m = पिराा्ग ्मुन्ाचे िमयत�ॅम मधतय वसृुमा् 

K¹s आंृिर् मा््ाचे दुरसृत गुण  ्

K¹i घट् i चे दुरसृत गुण् 
As आंृिर् मा््ास अ्ुयास् असयेल्ा िेखराखायतय ाेंफळ, 

A¹i घट् i या अ्ुसर् असयेल्ा िेखरा खायतय ाेंफळ 
ससच्ा:– औ�षण् संवाह्ृेृतय फर्ावंर चायणाऱ्ा ्ॅ्रोमतटरचा वापर वा्ु-�व वणस येखा ्िरृा 
्रृा्ा, ्ा्स प�ृतृ खायतय �्ारचा फेरफार ्रावा 

सृंभ: याबंत —२ ृे ४ मतटर 
आंृिर् व्ास ४ िमयतमतटर 
 

आधार:– रव्ाचें आ्ारमा् १६० ृे २०० म्स. मतटर 
�स्र �ावस्ा:– १५ ृे २५ �िृेृ 
वाह् वा्ु :– हेिय्म. जर हेिय्म उपयबध ्सेय ृर हा्�ोज् (्ांृ  ऑ�कसज्चा अंे ्गण् 
असयेया). 
 
सहाय्् वा्ु वापर ््े. 
 
अंृःाेपण ृापमा्:– सृंभान्ा ृापमा्ापेाा ं४०° ृे ६०° से अिध् 
 
सृंभाचे ृापमा्:– १८० ृे २००° से. 
 
वाह् वा्सचा �वाह:– ६० ृे ८० िमयत ियटर, दर िमि्टास. 
 
अंृ ाेपणासाठत ्मुन्ाचे वसृुमा :् ०·५ ृे २ म्ु. ियटर ्ांृ तय. 
 
संख्ातम् िव�ेषण: वर वणस् ्ेयेयत दुरसृतचत गुण् वापरणे. 
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जर बहु असंपककृ घट्– ृत् ि�बंधापेाा अिध् असयेयत �स्नधामये जर उप�स्ृ असृतय ृर ि्गंज 
पोयादान्ा सृंभाृ त्ाचें िवघट् होृे. 
 
ारिसक अधलाचत िनि�तत 
 
१. व्ाातत:–�ािणज आिण व्सपिृज ृेयांृ  व मेदांृ , इरिस् अमयान्ा ि्ि�ृत्रणाचत प�िृ 

्ा �मािणृांृ  व�णयत आहे. 
 
२. उप्ोजनेचे केष:–हे �मािणृ, �ािणज आिण व्सपिृ ृेयांृ  व मेदांृ , जरत त्ांृ  िसटोयेइ् 

अमय असये ृरत आिण हा्�ोज्त क् ृ ृेये व चरबत ्ासं-जरत त्ांृ  डो्ोसाइ्ॉइ् अमयाचे 
सम आिण िवपा समाव्वत असये ृरत–उप्ोिजृा ्ेृे. 

 
३. ततव 
 

ृेये व मेदे –्ांृ  घट् असयेल्ा �स्नधामयाचें िम्ाइय ईसटरांृ  रपांृ र, त्ा ्ंृर ि्म् 
ृापमा्ास आज�टेे् ृ्ुसृर वणसयेख् प�ृत्े �स्नधामयाचें अयगत्रण आिण ्ंृर वा्ु-�व 
वणस येख्ा्े अयग ्ेयेल्ा िम्ाइय ईसटराचे संख्ातम् ि्ि�ृत ्रण. 

 
४. उपकरणे 
 
४·१ ५० िमयत ियटरचत चंचु पांे 
 
४·२ १०० आिण ५०० िम. िय. गोय-बुडाचे चंबस 
 
४·३ यहा्-सा�-ृळान्ा ्ाचेंन्ा ्ळ्ा 
 
४·४ ्ा््ोज्-�वाह-्ुकृ-डा्इ्ाईयन्ा ऊधवसपाृ्ा्िरृा ्ोज्ा 
 
४·५ सृंभ –्ाचेंचे–२०० िम. िम. याबंतचे, आंृर-व्ास अदमासे १० िम. िम. यो्र ्ाचेंन्ा 

गाळणासह अ्वा ृाप-िपिडृ ्ाचेंचे/अ्वा ृापिपिडृ ्ाचेंचे गाळण असयेये यहा् ्सराळे. 
 
४·६ भ�त-१०० ±२° से. या ि््ंिंृ 
 
४·७ ृ्ुसृर वणसयेख्ा्िरृा आवश्् असयेयत उप्रणे :– 
 
४·७·१ ्ाचेंन्ा प�्ा२० ×२० से. मत. 
 
४·७·२ याग् –ृ्ुसृर पीावर अरंद पीानं्ा वा रेघान्ा रपांृ  �ाव पसरिवण्ा्िरृा वा 

टा्ण्ा्िरृा आवश्् 



 
अनु�मिणका 

 

 
४·७·३ िव्ासा्िरृा झा्ण असयेयत टां् त 
 
४·८ अिृ ेतृ् –पेटत उणे–२० ृे –२५ ° से. ृापमा्ास ठेवण्ाचत ामृा असयेयत िव्ास टां् त व 

िृन्ाृतय घट् सािहत्ासह 
 
४·९ जमबस –पार िदवा 
 
४·१० वा्ु –�व–वणसयेखा्िरृा उप्रण–िव�ुृत्–समा्य्ासह 
 
५ िवि�्ा कारके:– 
 
५·१ सामान् हेकझे् (िव�ेषण–िवि�्ा्ार्–�ृ) 
 
५·२ टायुइ् (िव. िव. �ृ) 
 
५·३  िम्ॅ् ॉय ५०% जयत् �ाव (घ्फळ /घ्फळ) 
 
५·४ डा्इ्ाइय ई्र –्ु्ृेच ऊधवसपािृृ ्ेयेये–पॅरॉकसाइड व अवेषे मुकृ 
 
५·५ िव्ासा्िरृा िव�ाव् –टॉयुइ् आिण सा. हेकझे्चे िम�ण (९०:१०) (घ/घ) 
 
५·६ िसिय्ा चसणस –जतृ िजपसम हे बंध्–ृ्ुसृर वणस येख्ा्िरृा ्ोन् �ृतचे. 
 
५·७ िसिय्ा जेय –सृंभ वणस येख्ा्िरृा सु्ोन् �ृतचे 
 
५·८ िम्ाइय इर्ेट, ५ िमयत�ॅम �िृ िमयतियटर –हेकझे्न्ा �ावाृ. ्ो�ा िमयतियटर 

हेकझे्मध्े ५०िम. �ॅम िम्ाइय इर्ेट िवरघळवा आिण ्ंृर हेकझे््े १० िम. िय. प �्ृ 
घ्फळ ्रा 

 
५·९ िसलवर ्ा््ेट– २०० �ॅम �िृ ियटर जयत् �ाव 
२४ �ॅम िसलवर ्ा््ेटपाण्ाृ िवरघळवा आिण १२० िम.िय. प्सनृ पाण्ा्े घ्फळ बरोबर ्रा. 
 
५·१० िम्ाइय टे्ा्ोसॅ् ोएट –०.२५ िम. �ॅम �िृ िमयत ियटर –हेकझे्मधतय �ाव २५ िम. �ॅम 

िम्ाइय टे्ा्ोसॅ् ोएट ्ो�ाेा हेकझे्मध्े िवरघळवा आिण ्ंृर १०० िम. िय. प्सनृ 
हेकझे््े घ्फळ बरोबर ्रा. 
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५·११–२’, ७’ डा् कयोरोफयुओरेिस्–०·५ �ॅम �िृ ियटर–५०% जयत् िम्ॅ् ॉय मध्े. ५० िमयत�ॅम 
२’७’ डा् कयोरोोओरेिस्, १०० िमयतियटर, ५० % जयत् िम्ॅ् ॉयमध्े ि्िचृ गरम ्र् 
व चागंये हयवस्  िवरघळवा. 

 
का्रवाहत:- 
 
६·१  �स्नधामयानं्ा िम्ाइय ईसटराचंत �ापृत :– 
 

ृेये वा मेदे ्ाचंा ४०० िम. �ॅम �ािृि्िध् ्मु्ा घ्ा आिण त्ानं्ा �स्नधामयानं्ा िम्ाइय 
ईसटराचंा हेकझे्मधतय िव�ाव ृ्ार ्रा. (२० ृे ५० िमयत �ॅम �िृ िमयतियटर) 
(�स्नधामयाचंत िम्ाइय ईसटरे प�िृ पहा) 

६·२ ृ्ुसृर वणस येख् :- 
 

प�्ाचंत �ा�पृ:–५०० िम. िय. न्ा गोय-ृळ असयेल्ा चंबसृ १२० िम. िय. िसलवर ्ा््ेटचा 
�ाव घ्ा आिण त्ांृ  ६० �ॅम िसिय्ा चसणस टा्ा. आिण १ िमि्टभर चागंये हयवा ्त जेणे 
्र् ए् िज्सत राळा �ापृ होईय. हा राळा ्ाचेंन्ा प�्ावर ्ेहमत�माणे पसरवा. साधारण 
०·५ िम. मत. जाडतचा ्र िमळेय असा इृ्ा राळा ५ प�्ा ृ्ार ्रण्ास पुरेय. पीा्ा हवेृ  
सु स्ं  �ा. (३० िमि्टे त्ां् ा ्ा ्िरृा अंधाराृ ठेवा.) 
 
प�्ां् ा पसणसपणे वाळिवण्ा्िरृा आिण सि�् ्रण्ा्िरृा,ं त्ां् ा २ ·५ ृास भ�तृ १०० ±२° 
से. ृापमा्ास ठेवा. ११० ° से ृापमा्ास १ ृास, सि�् होण्ा्िरृा ठेवये ृरत चायेय; परंृु 
प�्ा �ामुळे ्ाळ्ा होृा ्ामा ््े. सि�् ्ेल्ा्ंृर प�्ाचंा वापर ृाबडृोब ्रा. 
 
वापरण्ान्ा अगोदर प�तन्ा बाजसं्त व वरन्ा बाजसं्त १० िम. मत. अंृरावर, राळेन्ा 
असृरामधस् रेषा मारा. �ामुळे पयेटानं्ा िव्ासान्ा �संगत, ्डाचें पिरणाम ्मत होृाृ 
 

६·२·२ िम्ाइय ईसटराचें उप्ोज्: –याग्ाचा उप्ोग ्र् ५० मा्�ोियटर िम्ाइय ईसटराचंा 
�ाव, अरंद ओळतृ प�तवर, खायस् १० िम. मत. अंृरावर व बाजस्े ४० िम. मत अंृ रावर ५० िम. 
मत. याबं टा्ा. 

 
अेाच ृऱहे्े १०० मा्�ोियटरचा �ाव-ज्ा �ावांृ  सारख्ा �माणाृ ृ्ार ्ेयेयत 
�स्नधामयाचंत िम्ाइय ईसटरे आिण िम्ाइय इर्ेट आहे असा प�तवर, वर �माणेच टा्ा. �ाव 
प�तवर फार ्ाळजतपसवस् टा्ा. प�तवर िम्ाइय ईसटरे उप्ोिजृ ्ेल्ावर, प�तचा ृळाचा 
भाग डा्इ्ाइय ई्र मध्े ठेवा आिण ई्र साधारण ्मुन्ाचा पदा स् िज्े यावया आहे 
त्ान्ावर ५ िम. मत. प �्ृ वर च सू ं �ा. �ामुळे िम्ाइय ईसटरे ए्ा अरंद प�्ांृ  ्ेृतय. 
 

६·२·३ प�्ाचंा िवकास :– टां् तृ ५ िम. मत. उंचतप �्ृ िव्ासाचा िव�ाव ओृा आिण वर झां् ण 
घायस्, टां् त, अिृ ेतृ पेटतृ –२२° से. ृापमा्ास ठेवा. दो् ृासा्ंृर, ्ाचेंचत प�त 
्ाळजतपसवस्, टां् तृ ठेवा आिण �ाव्ास प�तन्ा ि्ममे ृे २/३ उंचतप �्ृ वर च सू  �ा. प�त 
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बाहेर ्ाूा. िव�ाव् खायत ओघळसं  �ा आिण अवेषे िव�ाव्ाचे, ्ं वा्सन्ा �वाहांृ , 
बाषपतभव् ्रा. 

 
प�त पुनहा टा्तृ ठेवा आिण िव�ाव्ास प�तन्ा वरतय भागाप �्ृ वर च सू  �ा. ्ंृर प�तया 
बाहेर ्ाूा आिण वर �माणे ्ं वा्सन्ा �वाहाृ, िृया ्ोरडत ्रा. 
 
प�तवर २ ’, ७ ’, डा्कयोरोफयुओरोिस्न्ा �ावाचा फवारा मारा. आिण जंबसपार �्ाेाखायत 

प�तचे ि्रताण ्रा. आिण ्मुन्ान्ा पदा्�ृतय िम्ाइय इर्ेटचा प�ा ेोधस् ्ाूा. ्ा ्िरृा ज्ा 
्मुन्ाृ िम्ाईय इर्ेट टा्ये होृे त्ांृ तय ृत� प�ा, संदभस महणस् उप्ोग ्रा. 

 
६·२·४ िम्ाइय ईसटर अंेाचें अयगत ्रण :– 

अत्ंृ ्ाळजतपसवस्, ए्ा चंचसपांाृ ्मुन्ापासस् �ापृ झायेया िम्ाईय इर्ेटचा प�ा 
खरवडस् टा्ा. (अंे -१) त्ाच �माणे �ा िम्ाइय इर्ेटन्ा वर आिण खायत असयेये सृर, ्ाूा. 
�ा सृरांृ  उरयेल्ा �स्नधामयाचंत िम्ाइय ईसटरे असृतय व ृत दुसऱ्ा चंचुपांांृ  घ्ा. (अंे-२) 
दोनहतहत चंचसपांासं१ िमयतियटर िम्ाइय टे्ा्ोस्ोएटचा �मािणृ �ाव आिण १० िम. िय. 
डा्इ्ाइय ई्र टा्ा. 
 

 
 

संपककृ �स्नधामयाचंत िम्ाईय ईसटरे िवपा समघट् िम्ाईय इर्ेट िम्ाइय िसटोियएट 
इृर मॉ्ोइ्े डाइ् आिण बहु वािर्े 
 
१. ्मु्ा 
२. िम्ाइय इर्ेट 
३. ्मु्ा+िम्ाइय इर्ेट 
 
हयवा आिण चंचसपांांृ तय �ाव दो् ि्राळ्ा सृंभाृ स्ा्ांृ रण ्रा. �ा सृंभाृ १ �ॅम िसिय्ा जेय 
अगोदरच टा्येयत असस �ा. ृत्, चार वळेा, �त्े्त १० िम. िय. डा्इ्रन्ा �ावा्े, सृंभ चागंया 
धसवस् , त्ांृ स् िम्ाइय ईसटराचें ि्ःसारण ्रा. १०० िम. िय. गोय ृळान्ा चंबसृ हे ि्ःसािरृ 
डा्इ्ाइय ईसटर ए्ं ्रा. ्ंृर डॉ्इ्ाइय ईसटरचे बाषपतभव् ्रा. (्ंाचा �वाह अगदत ्मत 
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घ्फळ ्रृां् ा उप्ोगांृ  आणा.) आिण �ाचें सा�-ृळ असयेल्ा ्ळ्ांृ  स्ा्ांृ रण ्रा. सवस 
िव�ाव्ाचे ्ंान्ा �वाहाृ बाषपतभव् ्रा. आृा िम्ाइय ईसटरे ्ळतन्ा ृळाेत संहृ होृतय. २० ृे 
५० मा्�ोियटर हेकझे् मध्े िम्ाइय ईसटरे िवरघळवा. 
 
६·३ वा्ु –�व–वणसयेख्:– 
६·३·१ वा्ु�व वणसयेख्ाचत ्ा्सवाहत (अगोदर सािंगृल्ा�माणे) ्रा. आिण अंे १ मधस् �ापृ 

झायेल्ा िम्ाईय ईसटरानं्ा �ावापै्त १ वा २ मा्�ोियटर अंृःाेिपृ ्रा. ृसेच अंे  २ 
मधस्हत ्रा ्त ज्ांृ  िम्ाइय इर्ेट िेवा् इृर सवस �स्नधामयाचंत िम्ाइय ईसटरे आहेृ. 

 
६·३·२  वा्ु�व वणस येख्ा पासस् खायतय मािहृत िमळवा :– 
 

अंे १ ्िरृा:ं— 
 
१)  िम्ाइय इर्ेटन्ा िेखराचे ाेंफळ (अ.इ.) 
२) आंृतय �मािणृ िेखराचे ाेंफळ (अ i₁) 
३) ए स् ण सवस िम्ाइय ईसटरानं्ा िेखराचें ाेंफळ –आंृर-

�मािणृ िेखरान्ा ाेंफळाव्िृिरकृ 
(अ₁) 

दुसऱ्ा अंेा ्िरृा 
१)  आंृर �मािणृ िेखराचे ाेंफळ (अ i₂) 
२) आंृर �मािणृ िेखरान्ा ाेंफळा व्िृिरकृ, ए स् ण सवस 

िम्ाइय ईसटरानं्ा िेखराचें ाेंफळ 
(अ₂) 

 
७ पिरणामाचत अिभव्�कत:– 
 
७·१ ्मुन्ाृतय इरिस् अमयाचे �माण खायतय ससंा्े िदये आहे: – 
 

(्ाृ ए स् ण िम्ाइय ईसटरानं्ा ि्ृत �माणाृ इरिस् अमयाचत िम्ाइय ईसटरे आहे हे व्कृ 
्ेये आहे.) 
 

अइ 

×१०० अ i₁ 

 

अ₁ 
+ 

अ₂ 
अ i₁ 

 
अ i₂ 

 
 
जे्े अइ, अ₁, अ₂, अi₁, आिण अi₂ हत वर सािंगृल्ा�माणे िेखराचंत ाेंफळे आहेृ. 
 
व्ावहािर् उ�ेेा्िरृा, वरतय ससंा्े िदयेये िम्ाइय इर्ेटचे मसल् हे इरिस् अमयान्ा सममसल् 
आहे व जे ए स् ण �स्नधामयानं्ा पाृळतन्ा ि्ृत �िृेृ आहे असे व्कृ ्ेये आहे:– 
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७·२ जर िेखराचंत ाेंफळे �िृेृ रपाृ िमळायत असल्ास, ृर 
 
अ₁ अ₂ �ाचंत मसल्े खायतय�माणे ्ाूृाृ. 
अ₁ = १०० – अ i₁ 
अ₂ = १०० – अ i₂ 

 
७·३िहेबे ्रण्ान्ा प�ृतृ असे गकहतृ धरये आहे ्त, ्मुन्ामधतय टे्ा्ोसॅ् ॉइ  ्अमयाचत पाृळत 
हत ्गण् आहे. जर �ाृ अमय अिध् �माणाृ उप�स्ृ असेय ृर मग िम्ाइय टे्ा्ोस्ोएटचे मसल् 
(अi₂) जे अंे (२) न्ा वणसयेखावर् �ापृ झायेये आहे, ृे खायतय �माणे होईय. 
 

अi₂ = अi₃ जे्े अi₃ = 
अit×अp 

अpt 
 
आिण अi₃= ्मुन्ापासस  ्�ापृ झायेल्ा िम्ाइय टे्ा्ोसे्ोएटन्ा िेखराचे ाेंफळ असस् ृे अंे २ 
मधतय आंृर-�मािणस िेखरान्ा ाेंफळाचाच भाग असृो 

 
अp=  अंे २ पासस् िम्ाइय िेखराचे ाेंफळ 
अit= ्मुन्ांृ तय ए स् ण �स्नधामयानं्ा िम्ाइय ईसटरानं्ा वणस येखामधतय िम्ाइय 

टे्ा्ोसॅ् ोएटन्ा िेखराचे ाेंफळ 
अpt= अit मधतय ए स् ण �स्नधामयानं्ा वणस येख्ावर् िम्ाइय पािमटेटन्ा िेखराचे ाेंफळ 
 
पुनरावकि� ए्ाच िव�ेष्ा्े त्ाच अवस्ा मध्े, ए्ाच ्मुन्ाचे ए्ामागस् ए् असे ्ेयेल्ा ि्ि�ृत 

मधतय फर् �िृेृ �ॅम ्मुन्ान्ा ०·५ �ॅम पेाा अिध् असृा ्ामा ््े. अ्वा ि्ि�ृ 
मसल्ान्ा १० �िृेृ, ्ापै्त जे ्ोणृेहत मसल् अिध् असेय त्ा पेाा अिध् असृा ्ामा 
््े. 
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िलनोलेाक अधलाचे िनि�ततकरण 

 
१.व्ाातत:– खा� ृेयाृ व मेदाृ िय्ोयेइ् अमयान्ा ि्ि�ृत ्रणाचत प�िृ ्े्े 

व�णयत आहे. 
२. उप्ोजनाचे केष:– हत प�िृ, खाण्ा ्िरृा उप्ोगत पडणाऱ्ा �ािणज व व्सपिृज ृेया्िरृा 

आिण खा�पदा्� सृ  ् अयग ्ेयेल्ा ृेये व मेदे ्ासाठत उप्ोगाृ आणृा 
्ेईय. 

३ ततव:– िवृंच्त् प�ृत्े, ्मुन्ान्ा पदा्�न्ा ए्ा भागाृ ए स् ण बहु असंपककृ 
�स्नधामये ्त ज्ाचत संरच्ा सम-सम-१, ४, पेटा डा् इ्ॉइ् अमयासारखत 
आहे हे ि्ि�ृ ्रणे. 

 ्मुन्ान्ा दुसऱ्ा भागाृ वा्ु �व वणस येख्ाचा वापर ्र् ए स् ण ऑकट डे्ॅ 
डा् इ्ॉइ् अमये आिण इृर बहु असंपककृ �स्नधामये ि्ृत आहेृ ृे ि्ि�  ृ
्रणे. 

 वा्ु �व वणस येख्ा्े ए स् ण बहु असंपककृ �स्नधामयांृ  अॅकटॅ–डे्ॅडा्इ्ॉइ  ्
अमयाचे ्ा् �माण आहे ृे ्ळेय. मग �ा �माणाचा उप्ोग ्र् 
िवृंच्त् प�ृत्े सम-सम १, ४ पेटा इ्ॉइ् अमया मध्े िय्ोयेइ् अमयाचे 
�माण िदयेल्ा ्मुन्ाृ ि्ृत आहे ृो िहेबे ्रणे 

४ उपकरणे – िवृंच्त् प�ृत ्िरृा ंपहा प�िृ पक�े १४७ व १४९ 
५ िवि�्ा कारके:– वा्ु �व वणस येख्ा ्िरृा, पहा प�िृ पक�े १४८ व १४९ 

६ का्रवाहत:– ्मुन्ान्ा पदा्�ृतय ए्ा भागाृ िवृंच्त् प�ृत्े सम-सम १,४  
६·१ पेटाडा्इ्ॉइ  ् अमयासारखत संरच्ा असयेयत ए स् ण बहु असंपककृ 

�स्नधामयाचंत ि्ि�ृत ्रणे आिण १०० �ॅम पदा्�मध्े ि्ृत �ॅम �स्नधामये 
आहेृ हे ेोधस् ्ाूणे. 

 
्ंृर उरयेल्ा पदा्�न्ा दुसऱ्ा भागापासस् �स्नधामयाचंत िम्ाइय ईसटरे ृ्ार ्राव्ाचत (प�ृत 
अ्ुसार) आिण मग वा्ु–�व–वणसयेख्ान्ा सहाय्ा्े, ऑकटॅ–डत्ा–डा्–इ्ॉइ् अमयान्ा 
िेखराचें ाेंफळ आिण उरयेल्ा बहु असंपककृ �स्नधामयानं्ा िेखराचें ाेंफळ ्ाूणे. (पहा प�ृत–
अ्ुसार) 
 
७ िनषकषर–अिभव्�कत:– 

ए स् ण िय्ोयेइ  ्अमय �िृ १०० �ॅम पदा्�ृतय, खायतय ससंा्े ्ाूृा ्ेृे. 
 

=प× 
अ¹ 

अ₁+अ₂+अ₃ 
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जे्े प= सभ-सम-१-४-पेटाइ्ॉइ् अमयासारखत संरच्ा असयेल्ा बहु-असंपककृ �स्नधामयाचें 
१०० �ॅम पदा्�ृतय �ॅम मधतय �माण 

 
अ₁= ऑकटॅ डत्ा डा्इ्ॉइ् अमयान्ा िेखराचे ाेंफळ. 
 
अ₂, अ₃ = ऑकटॅ डत्ा डा् इ्ॉइ् अमयाव्िृिरकृ इृर-बहु-असंपककृ �स्नधामयानं्ा िेखराचें 
ाेंफळ. �ॅम �िृ १०० �ॅम पदा स्. 
 
सदचना: १)  �ा प�ृत्े ऑकटॅ डत्ा डा् इ्ॉइ् अमये–सम-सम-१-४पेटाइ्ॉइ् अमया�माणे 

संरच्ा असयेयत–्ाचें मोजमाप होृे व हे सवस िय्ोयेइ  ्अमयाचेच मोजमाप हो्. 
 

२)्ा प�ृतृतृतय िहेबे ्रृां् ा हे �ा� धरये आहे ्त, �त्े् बहु–असंपककृ �स्नधामयानं्ा 
िेखरामंध्े, ज्ाचंत संरच्ा सम–सम–१-४ पेटा डा्इ्ॉइ् अमयासारखत ्ाहत, अेा समावं्वतचे 
�माण सारखेच आहे. बहुृे् सवस ृेये व मेदे ्ाभंध्े उप�स्ृ असयेयत बहु–असंपककृ �स्नधामये हत 
ऑकटडत्ाडा् इ्ॉइ्, अमयेच असृाृ त्ामुळे समाव्वीन्ा �माणाृतय फर्ाचा फारसा ्ाहत 
पिरणाम होणार ्ाहत. 
  



 
अनु�मिणका 

 

 

मॉनो�नलसरााडाचंत िनि�तत 
 
व्ाातत:– ्ांृ  ृेये आिण मेदे ्ाृतय परआ्ोिड् ऑ�कसडेे् प�ृत्े १ मॉ्ो�नयसराइडाचे �माण 
ि्ृत आहे �ाचत ि्ि�ृत ्रण्ान्ा प�ृतचे वणस् ्ेये आहे. आिण मॉ्ो�नयसराइडाचें �माण 
�नयसिरय मा्ोसटतअरेट असे अिभव्कृ ्ेये आहे. 
 
उप्ोजनेचे केष:- हे �मािणृ ृेये व मेदे ्ानं्ा ्िरृा आहे. मुकृ �नयसरॉयन्ा उप�स्ृतृ हे 
उप्ोिजृा ्ेईय. मुकृ �नयसरॉय मां दुसऱ्ा–पुूे वणस् ्ेयेल्ा–प�ृत्े मोजृा ्ेईय. 
 
ततव:- असेिट् �ावाृ अिृिरकृ परआ्ोिड् अमया्े, १ मॉ्ो�नयसराइडाचे ऑ�कसडेे्. ्ंृर 
पोटॅिे्म आ्ोडाइड टा्ल्ा्ंृर, अिृिरकृ परआ्ोिड् अमयाचे �मािणृ सोिड्म ्ा्ोसलफेटन्ा 
�ावा्े ि्ि�ृत ्रण. 
 
उपकरणे:- 
५०० िम. िय. चा चंबस, घासयेये ्ाचेंचे झा्णासिह  ृ
२-ियटर चंबस, घासयेये ्ाचेंचे झा्णा सिहृ. 
१०० िम. िय. मोज–चंबस 
५० िम. िय. मोज–सोस्ळत 
 
िवि�्ा कारके 
कयोरोफॉमस–(िव. िव. �.) 
 
नयेिेअय असेिट् अमय (िव. िव. �.) 
 
पर आ्ोिड् अमय–असेिट् �ाव:–५·४�ॅम परआ्ोिड् अमय ए्ा चंबसृ वज् ्रा आिण ृे १०० 
िम.िय ऊधवसपािृृ पाण्ांृ  िवरघळवा. �ा जयत् �ावांृ , १९०० िम. िय. असेिट् अमय टा्ा. चागंये 
िम�ण ्रा आिण अंधाराृ ठेवा. 
 
सा्ि्् अमय:–ए् ियटर पाण्ांृ  २० �ॅम सा्ि्् अमय िवरघळवा. सोिड्म ्ा्ोसलफेट ०·१ 
सममसल् जयत् िव�ाव:–अचु्  �मािणृ 
 
सटाचस िव�ाव:– १० �ॅम �िृियटर िवसरण. ्ु्ृेच ्ैसिग् सटाचस पासस् ृ्ार ्ेयेये. 
 
नमुन्ाचत तै्ारत: ्मु्ा हा ए् िज्सत हवा आिण त्ा्िरृा,ं सुघ� ृेय हे िवृळवस् , चागंये हयिवये 
पािहजे. जर ्मु्ा सुघ� असेय–परंृु ए्िज्सत असेय, ृर ृो �व �स्ृतृ आणण्ा्िरृा,ं त्ान्ा 
िवय् िबदसपेाा, १०° से. पेाा अिध् उषणृा देवस ््े. 
 

्मुन्ामध्े १मॉ्ो�नयसराइडाचंत �िृेृ िव�ेषणा ्िरृा ंघ्ाव्ाचे 
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उप�स्ृत. % (व/व) ्मुन्ाचे वज् �ॅम 
१०० ०·३ 
७५ ०·४ 
५० ०·६ 
४० ०·७ 
३० १·० 
२० १·५ 
१० ३·० 
५ ६·० 

३ वा ्मत १०·० 
 

्मु्ा पसणस पणे िवरघळल्ा्ंृर, त्ाया चागंये हयवा. ्ंृर वरतय ृकत्ांृ  दाखिवल्ा�माणे, 
्मुन्ाृ ि्ृत �माणांृ  मॉ्ो�नयसराइडे आहेृ, ्ावर् ्मुन्ाचे वज् ्रा. 

 
का्रवाहत :— िव�ेषणा्िरृा आवश्् िृृ्े ्मुन्ाचे अचु्  वज् ्रा (·१%) आिण त्ाचें मोज–
चंबसृ संख्ातम् स्ा्ांृ र ्रा. हे ्रृां् ा ्ो�ा ्ो�ा �माणांृ  कयोरोफॉमसचा वापर ्रा. ५० िम. 
िय. घ्फळ होईप �्ृ असे ्रा. त्ांृ  २५ िम. िय. जयत् सा्ि्् अमयाचा �ाव टां् ा जेणे ्र् 
साबणाचे िवघट् होईय. १ िमि्टभर चागंये हयवा आिण मग सृबध राहस �ा. ्ंृर िम�ण दो् 
अवस्ामध्े अयग झाल्ावर, वरतय अवस्ा अयग ्रा. आिण िृचे स्ा्ांृ र दुसऱ्ा मोज चंबसृ ्रा. 
जर पा्स ृ्ार आृा झाये ृर �ा कयोरोफॉमसन्ा ्येचे २५ िमिय. पाण्ा्े अ्वा २५ िम. िय. जयत् 
सा्ि्् अमयान्ा �ावा्े, आणखत २ वळेा धुण्ाचे ्रा. 
 

दुसऱ्ा ए्ा मोज–चंबसृ जयत् �ाव ए्ं ्रा. आिण ऊधवसपािृृ पाण्ा्े १०० िम. िय. प �्ृ 
भरा. ्ा �ावाृ, मुकृ �नयसरॉय ि्ृत आहे हे ्ांृ तय ्ोडासा भाग घेऊ्, ि्ि�ृ ्रा. (प�िृ पुूे 
पहा) १ ल्ा मोज–चंबसृ, कयोरोफॉमसचा �ाव आहे. त्ांृ  आणखत कयोरोफॉमस टा स् ् १०० िम. िय. 
रेषेप �्ृ आणा. 

 
िृसऱ्ा ्ाचेंचे घासयेये झा्ण असयेल्ा चंबसृ, सोस्ळत्े ५० िमयतियटर पर आ्ोिड् 

अमय िव�ाव व ५० िम. िय. कयोरॉफॉमसचा वरतय �ाव घ्ा. िम�ण ्ोडा वळे हयवा. ्ंृर चंबसस झां् ण 
यावा. आिण अंधाऱ्ा खोयतृ ३० िमि्टे ठेवा. 

 
अेाच ृऱहे्े ए् ्ोरत पिराा ्रा. ृतृ ५० िम. िय. परआ्ोिड् अमय �ाव आिण ५० िम. िय 

कयोरोफॉमस टा्ा. व ३० िमि्टे गेल्ावर त्ांृ  २० िम. िय. पोटॅिे्म आ्ोडाइडचा �ाव, ‘्ोऱ्ा’ 
पिराेृतय चंबसृ व ्मुन्ान्ा चंबसृ टा्ा. ्ोडावळे १ िमि्टभर ्ाबंा. व ्ंृर दोनहतहत चंबसृ १०० िम. 
िय. ऊधवस पािृृ पाणत टा्ा. आिण सोिड्म ्ा्ोसलफेट िव�ावाबरोबर अ्ुमाप् ्रा. अ्ुमाप् 
्रृा्ा ए्सारखे हयिवृ रहा. साधारण अ्ुमाप्ान्ा ेवेटत ेवेटत, २ िम. िय. सटाचसचा �ाव ि्द�े् 
महणस् टां् ा. आिण अ्ुमाप् ्ेब े्ेब ेचायस ठेवा. ेवेटचे टो् पोचेप �्ृ जोरा्े हयिवृ चया. 
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्ोरत पिराा ्रृा्ा, िजृ्त संख्ा िम. िय. यागयत, त्ान्ा ८० �ृपेाा ्मतिम. िय. संख्ा 
्मु्ा–�ावाचे अ्ुमाप् ्रृा्ा यागृा ं्ामा ््े. जर हत अट पसणस झायत ्ाहत ृर पुनहा ि्ि�ृत ्रण 
्रा व �ावळेेस ्मुन्ाचे वज् िव�ेषणा्िरृा ्ोडे ्मत घ्ा, ्त जेणे ्र् १–मॉ्ो �नयसराइडाचें 
ऑ�कसडेे् पसणस होईय. 

 
पिरणामाचंत अिभव्�कृ:–�नयसिरय मॉ्ोसटतअरेट (वज्=३५८) अेािरृत्े िहेबे ्ेयेये हे 

मॉ्ो�नयसराइडाचे �िृेृ खायतय ससंा्े िदये जाृे:– 
 

३५·८(Vo–Vi)×T 
M 

 
जे्े Vo= ्ोऱ्ा पिराा ्रृा ंअ्ुमाप्ा ्िरृा यागयेये �मािणृ सोिड्म ्ा्ोसलफेट �ावाचे िम. 
िय. 
 
Vi = ्मुन्ान्ा पिराे ्िरृा, सोिड्म ्ा्ोसलफेटन्ा �मािणृ �ावाचे अ्ुमाप्ा ्िरृा यागयेये िम. 
िय. 
 
T = �मािणृ सोिड्म ्ा्ोसलफेट �ावाचे सममसल् 
 
m =्मुन्ान्ा पदा्�चे वज्. 
 
चेतावणत:- साधारण संहिृया देखतय, कयोरोफॉमसचत वाफ हत साव्ाे साव्ाे ््वा व डो्ेदुखत 
ि्म�ण ्रृे. कयोरोफॉमसन्ा अृतव संहृतमुळे वा ए्सारखे यहा् �माणाृतय कयोरोफॉमसन्ा संहिृृ 
रािहल्ामुळे, ्ाहत िदवसा्त ्ावतळ होृे. आिण ए्सारखे कयोरोफॉमसन्ा हंुगण्ामुळे, सवसच अव्वाचें 
िवघट् होृे. कयोरोफॉमसन्ा ृत� �तज ्ाूण्ान्ा ि�्ेमुळे तवचेवर जळल्ासारखे व भेगा 
पडल्ासारखे होृे. 
 

★ 
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ातर नैस�गक घटकाचंत िनि�तत 
 
 

असाबणत् �व्: 
 

साधारणृः ृेये वा मेदे ्ाृ �नयसराइडे व �स्नधामयाचें �माण ९५ �िृेृ असृे. ृेवहा �ा 
�नयसराइडे व �स्नधामयांृ , ि्ृत �माणांृ  दुसरत ्ाबस्त �व्े िव�ाव् झायेयत आहेृ ्ाचें माप् 
‘असाबणत् �व्ा्े’ होृे. ्ाबस्त �व्ाृ अेु� पदा स्हत अससं े्ृतय उदा. खि्ज ृेये, वा सटेरॉये, 
टो्ोफेरॉये, ्ॅरॉिट्ॉइडे वा रंज् पदा स्. ेा स्  माेानं्ा ् क् ृाृ, ‘अ’ जतव्सतव बरेच असृे. त्ामुळे 
त्ाृतय असाबणत् �व्ाचे �माण ७ �िृेृ पेााहंत अिध् असस े्ृे. 

 
्ांृ  ्ाहत िठ्ाणत िव�ाव् महणस् इ्ाइय ई्र ऐवजत पे्ोिय्म ई्र हत वापरृाृ. 
 

व्ाख्ा:– �स्नध पदा्�ृतय असे जे पदा स् आहेृ ्त, �स्नधपदा्�चे अल्याइ् हा्�ॉकसाइड्े 
साबु्त्रण ्ेल्ावर मग िविेल िव�ाव्ा्े ि्ःसारण ्ेल्ावर, जे अ बाषप्ेतय पदा स् उरृाृ त्ास 
असाबणत् �व् असे महणृाृ. त्ाृ ्ैस�ग् सटेरॉये, उ� ीयतफॅिट  ् अल्ोहोये, वणसरंग आिण 
हा्�ो्ाबस्े ्ाचंा समावेे  होृो. 
 
ततव:–�स्नधपदा्�चे इ््ॉिय् पोटॅिेअम हा्�ॉकसाइड �ावा्े साबु्त्रण, सौम् ्रणे आिण ्ंृर 
असाबणत् �व्ाचे ई्र वा हेकझे् ्ा �ावा्े ि्ःसारण. 
 
डा्ाथााल ाथर पपत:– 
 
उपकरणे:– १) २५० िम. िय. गोय ृळाचा चंबस, घासयेये साधें असयेया 
 २) प�वाहत ेतृ् 
 ३) ५०० िम. िय. अयगत्रणा ्रृा वापराव्ाचे ्सराळे 
 ४) ेुष््पां 
 ५) उ्ळृा जय्ंुड 
 ६) गरमपेटत १०३°±२० ि््ंिंृ 
 ७) प्ुिमस 

 
कारके:– इ्ॅ् ॉय ९५ �िृेृ 
 

डा्इ्ाइय ई्र, ्ु्ृेच उधवसपािृृ व पेरॉकसाइडपासस  ्मुकृ. 
 
पोटॅिेअम हा्�ॉकसाइड, ०·५ सममसल् जयत् �ाव. 
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पोटॅिेअम हा्�ॉकसाइड ए् सममसल् इ््ॉिय् �ाव:– ६० �ॅम पोटॅिेअम हा्�ॉकसाइड ५० 
िम. िय. पाण्ाृ िवरघळवा व ्ंृर १ ियटर प �्ृ इ््ॉय्े ्रा. हा �ाव ि्रंगत वा गवृान्ा ्ाडतन्ा 
रंगासारखा िपवळा असावा. 

 
पोटॅिेअम हा्�ॉकसाइड ०·१ सममसल्, सम्् �मािणृ 
 
िफ्ॉलफ्यॅत् : १० �ॅम �िृियटर इ््ॉयमध्े. 
 

कक तत:– ए्ा चंबसृ ५ �ॅम �स्नध पदा स् (०·०१ �ॅम) वज् ्रा. त्ास ५० िम. िय. पोटॅिेअम 
हा्�ॉकसाइड �ाव व ्ोडेसे प्ुिमस टा्ा. त्ास प�वाहतेतृ् जोडा व १ ृासभर उ्ळवा. 
 

उषणृा देणे ्ाबंवा व ेतृ्ान्ा वरतय ृोडावाटे १०० िम. िय. पाणत ओृा व धुवस्  चागंये घ्ा. 
्ंृर ्ंड ्ेल्ावर, हा �ाव, अयगत ्रणान्ा ्सराळ्ांृ  ओृा. चंबस व प्ुिमस पुष्ळ वळेा, 
डा्इ्ाइय इ्र्े धुवा (ए स् ण १०० िम.िय.) आिण हे ्सराळ्ांृ  टा्ा. ्सराळ्ाचे झा्ण यावा 
आिण १ िमि्टभर चागंये हयवा. मधस् मधस् आृतय दाब बाहेर सोडा. ्ा ्िरृा, अयगत्रण ्सराळे 
उयटे ्रा व सटॉप ्ॉ् उघडा ्रा. 

 
्ंृर ्सराळे दोनहत �ावस्ा पसणसपणे अयग होईप �्ृ ्ाहत वळे �स्र राहस �ा. मग त्ा सृ्, 

दुसऱ्ा अयगत्रण ्सराळ्ाृ साबण �ाव पसणसपणे ्ा सू् घ्ा. 
 
मग �ा जयत् इ्ॅ् ॉयत् साबण �ावाचे दो् वळेा ि्ःसारण ्रा. हे ृत्हत ि्ःसािर  ृइ्र �ाव 

ए्ा अयगत्रण ्सराळ्ाृ घ्ा. त्ाृ ४० िम. िय. पाणत ओृा. हे अयगत्रण ्सराळे साव्ाेपणे 
िफरवा व ्ंृर दो्हत ्र पसणसपणे अयग होऊ �ा. आिण खायचा जयत् ्र ्ा सू् टा्ा. ्ंृर वरचा 
ई्रचा ्र पुनहा २ वळेा ४० िमयत िय. पाणत �त्े् वळेेस वापर् धुवा व �त्े् वळेेस खायतय पाण्ाचा 
्र टा स् ् घ्ा. 

 
जोप �्ृ धुृयेल्ा पाण्ाृ िफ्ॉलफ्यॅत्चा  ्ेब टा्ल्ावर ृाबंडा रंग िमळृ ्ाहत ृोप �्ृ, 

पाण्ा्े धुण्ाचत हत ि�्ा अेतच चायस  ठेवा. 
 
मग हा इ्ेिरअय �ाव पक्�ारत ्सराळ्ान्ा वरतय ृोडा्डस् ्ोडा ्ोडा असा, दुसऱ्ा वज् 

्ेयेल्ा व ्ोर�ा चंबसृ ओृा. ्ंृर उधवसपाृ्ा्े, उ्ळत्ा जय्ंुडावर चंबस ठेवस् , �ावाचे बाषपतभव् 
्रा. त्ाृ ५ िम. िय. ीिसटो् टा्ा आिण बाषप्ेतय िव�ाव् पसणसपणे ्ा सू् टा्ा. ्ा्रतृा चंबस 
उ्ळत्ा जय्ंुडावर िृरपा धरा चंबस िफरिवृ रहा व त्ाृ हवचेा सौम् झोृ सोडा. 

 
चंबसृतय उरयेल्ा घ् भागास ेुष् ्रण्ासाठत, चंबस गरम पेटतृ १०३±२° से. या १५ िमि्टे 

ठेवा चंबस आृा आडवा ठेवा. ्ंृर ्ंड ्र् ेुष्् पांाृ ठेवा. आिण मग वज् ्रा. (०·०००१ प �्ृ) 
जोप �्ृ दो् अ्ु�िम् वज्ाृतय फर् हा ०·००१५ �ॅमपेाा ्मत ्ेृ ्ाहत ृोप �्ृ हत ेुष््ि�्ा 
चायस ठेवा. 
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वज् ्ेल्ा्ंृर हा उरयेया अवेषे, ४ िम. िय. डा्इ्ाइय ई्र मध्े िवरघळवा आिण मग २० 
िम. िय. इ््ॉय त्ाृ टा्ा. इ््ॉय अगोदर समभािवृ ्र् घ्ा व त्ा्िरृा देस्  महणस् िफ्ॉय ्
फ्िॅय्चा वापर ्रा. मग इ््ॉिय् पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड �ावाबरोबर अ्ुमाप् ्रा. 

 
अवेषेाचे वज्, मुकृ �स्नधामयाचें वज् उणे ्र् बरोबर ्रा. 
 

असाबणत् �व्% (m/m)= 
100 (m,–0·28 VT) 

M 
 
m = पिराे्िरृा घेृयेल्ा �स्नधपदा्�चे वज् 

m₁ = अवेषेाचे वज् 

V = �मािणृ पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड �ावाचे िम· ियटरचत संख्ा 
T = पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड �ावाचे सममसल् 
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टोकोफेरॉलाचंत ओळख व िनि�तत 
 
व्ाातत:– ृेये व मेदे ्ांृ  असयेल्ा टो्ोफेरॉय अंेान्ा घट्ानं्ा अयगत्रणाचत प�िृ ्ांृ  िदयेयत 
आहे. टो्ोफेरॉय अंेामध्े टो्ोफेरॉये, टो्ोफेरॉय ि�वािर्े, टो्ो्ा्इ्ॉये आिण टो्ो्ा्इ्ॉय 
ि�वािर्े ्ाचंा समावेे  होृो. त्ानं्ा ि्ि�ृत्रृा ३ प�ृत–वणसमाप् प�िृ (अ) वा्ु-वणसयेख् 
प�िृ भरयेया सृंभ (ब) आिण वा्ु-वणसयेख्-्ेे्िय्ा सृंभ (्) ्ाचेंहत वणस् ्ेयेये आहे. 
 
उप्ोजनेचे केष:–हे �मािणृ �ािणज व व्सपिृज ृेया्िरृा उप्ोगत आहे. त्ासं फकृ खायतय 
म्�दा आहेृ:– 
 

प�िृ अ हत टो्ोफेरॉय ि�वािर्े ्ानं्ा ि्ि�ृत्रणा्िरृा उप्ुकृ आहे आिण ृत सवस 
�्ारन्ा ृेयां् ा–्ोऱ्ा ऑियवह ृेयाया सु�ा–उप्ोिजृा ्ेृे. ब व ् प�िृ ्ोऱ्ा ऑियवह ृेयां् ा 
उप्ुकृ ्ाहत. 
 

अ व ब प�िृ �ा बतटा व गमॅा टो्ोफेरॉये ्ानं्ा अयगत्रणा्िरृा वापरृा ्ेृ ्ाहत. ृे 
दोनहतहत ए्ं ृसेच बतटा व गमॅा टो्ो्ा्इ्ॉये देखतय ए्ंच मोजये जाृाृ. 

 
प�िृ ् हत चार टो्ोफेरॉये व चार टो्ो्ा्इ्ॉये ्ानं्ा ि्ि�ृत्रृा उप्ुकृ आहे. 
 

त�व:– ऑ�कसडेे्या िज्ं �िृबंध आहे अेा �स्ृतृ असाबणत् �व्ाचे ि्ःसारण. ृ्ुसृर 
वणसयेख्ा्े, असाबणत् �व्ाचे िवभाज् आिण टो्ोफेराय अंे आिण त्ानं्ा घट्ाचंत पु्र�ापृत 
 

प�िृ अ:– �त्े् घट्ाचत फेिर् कयोराइड २,–२¹ डा्िपिरिडय (एमेरत–एंजय प�िृ) ्ा 
िम�णाबरोबर िवि�्ा. ५२० ्ॅ्ोमतटरया ेोषणाचे माप् आिण दुरसृतन्ा गुण्खंडा्े िहेबे. 
 
प�िृ ब व ्– अ�ुवत् ्येवर वा्ु-�व वणसयेख् आिण वणसयेखाचें अ स्बोध्. सा�ंख््त 
ि्ि�ृत्रृा आंृर �मािणृाचा उप्ोग. 
 
४ उपकरणे:– 
४·१  ५० आिण १०० िम. िय. घासयेल्ा गळ्ाचे गोय चंबस 
४·२ १५ िम. िय. (्ाेपृतन्ा) आ्ाराचे चंबस 
४·३ १ िमटर याबं हवा–ेतृ्–५० िम.िय.चंबसस यावृा ्ेईय असा अ्वा प�वाहतेतृ् 
४·४ १२५ िम. िय. पक्�ारत ्सराळे. 
४·५ १ िम. मापत सोस्ळत. 
४·६ १०० मा्�ोियटर रेखािं्ृ मा्�ो िपच्ारत. 
४·७ ृ्ुसृर वणसयेख्ा्िरृा,ं ्ाचेन्ा प�्ा. २०×२० से. मत. िसिय्ाजेय्े आन्ािदृ 

िसिय्ा जेयचत ०·२५ िम. मत. जाडत 
४·८ ्ाचेंन्ा गाडस प�्ा २०×१६ से. मत. 
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४·९ ृ्ुसृर वणस येख्ा्िरृा ं ्ाचेंचत ‘िव्ासा’ ्िरृा ं टां् त, घासयेल्ा ्ाचेंचे झां् ण 

असयेयत २०×२० से. मत. प�्ा्िरृा ंउप्ुकृ. 
४·१० ृ्ुसृर वणस येख्ा्िरृा ंफवारा. 
४·११ ्ाचेंचा ि्ााय  ्सृंभ, आंृर व्ास–६ िम. िम, उंचत ९५ िम. िम. वरचत ्ळत १६ िम. मत. व्ास, 

आिण ९५ िम. िम. याबंत, खायतय ्ेे्िय्ा ्ळत–४० िम. िम. याबं. 
४·१२ घसणग बा�षपं. 
४·१३ भ�त–१०३±२°से. या ि््ंिंृ. 
४·१४ प�्ां् ा यावण्ा्िरृा, गाडस प�्ां् ा धरण्ा्िरृा,ं चाप अ प�िृ ्रृा,ं  
४·१५ ५ िम. िय. मापत सोस ्ळत. 
४·१६ रष् वणसपटांृ  उप्ोगत असा वणसपट �्ाे माप्. 
४·१७ ्ुपत–१·००±०·०१ से. मत. रंदत. ब आिण ् प�िृ ्िरृा. 
४·१८ १० िम. िय. गोय–ृळाचे–चंबस–घासयेल्ा साधं्ासह. 
४·१९ १ िम. िय. रेखािं्ृ सोस ्ळत. 
४·२० १ म्ु. िय. मा्�ो िपच्ारत. 
४·२१ वा्ु-�व-वणस-येख्–ज्ोृत-आ््-अिभजाृ् आिण अिभयेख्ासह. 
४·२२ ्ाचेंचा सृंभ–साधारण २ मतटर याबं, आंृर-व्ास २·२–२·५ िम. मत., ३ ृे ५% िम्ाइय 

पॉयतिसयोकझे््े (SE ३० ्ोन्) अ्वा िफ्ाइय िम्ाइय िसयोकझे््े (OV १७ ्ोन्), 
भरयेया. ्रंड्त् मकदावर ्णाचंा आ्ार १५० ृे १८० मा्�ो मत. (८०-१०० जाळत), 
वा्ु�व वणसयेख्ास उप्ुकृ अेत, अमया्े धुृयेयत आिण वापरण्ान्ा अगोदर िसय्ाइझड 

(ब–प�ृत्िरृा) 

४·२३ ्ेे्िय्ा ्ाचेंचा सृंभ, २० मतटर याबं, आंृर व्ास ०·४ िमयत िमटर. िम्ाइय 
पॉयतिसयोकझे  ् (SE ३० ्ोन्) वा िफ्ाइय िम्ाइयपॉयत–िसयोकझे् (OV १७ ्ोन्) ्े 
आन्ािदृ. (् प�ृत ्रृा) 
 

५· िवि�्ा कारके 
५·१ सामान् हेकझे्–वणसयेख्ा ्िरृा 
५·२ सामान् हे�े्–वणस येख्ा ्िरृा. 
५·३ बेिझ्–ेुष् (जासृतृ जासृ पाणत ०·०१%) 
५·४ इ््ॉय १००% अ�लडहाइडापासस  ्मुकृ–(िव. िव. �.) 
५·५ डा् इ्ाइय ई्र–अवेषे व पेरॉकसाइडा ंपासस् मुकृ 
५·६ िव्ासा ्िरृा िव�ाव्–हेकझे् व डा्इ्ाइय ई्र ्ाचें िम�ण (७०:३०) घ्फळ 
५·७ ि्ााय्ा ्िरृा िव�ाव् िम�ण:- हे�े् आिण इ्ॅ् ॉय (२:१) घ्फळ 
५·८ पा्रोगयॅॉय–५ �ॅम १०० िम.िय. इ्ॅ् ायमध्े िव�ाव. वापरण्ान्ा अगोदर तविरृ ृ्ार 

्रणे 
५·९ पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड–१६०० �ॅम �िृ ियटर जयत् �ाव. �ाचे १० िम.िय. �्ोगाचे 

अगोदर ृ्ार ्रा. 
५·१० फेिर् कयोराइड–इ्ॅ् ॉिय् िव�ाव 
 २०० िम. �ॅम फेिर् कयोराइड (Fecl₃,6H₂O) (िव. िव. �.) १०० िम. िय. ेुष् इ्ॅ् ॉय मध्े 

िवरघळवा. हा िव�ाव �्ोगान्ा अगोदर ृाजा ृ्ार ्रणे. 
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५·११ २, २¹डा्िपिरिडय इ्ॅ् ॉिय् िव�ाव 
 २०० िम. �ॅम २, २¹डा्िपिरिडय हे १०० िम.िय. ेुष् अल्ोहोयमध्े िवरघळवा. 
५·१२ टो्ोफेरॉयाचंा संदभस िव�ाव 

अलफा, गमॅा आिण डेलटा टो्ोफेरॉये ्ाचें सारख्ा �माणाृतय िम�णाचे  

५·१४ २०० िम. �ॅम १० िम. िय. हे�े् मध्े िवरघळवा. जर संदभस टो्ोफेरॉये िमळायत ्ाहतृ ृर 
सो्ाबत् ृेय आिण सस्सफस य ्ाचें समभाग िम�ण ्ापासस् िमळायेये टे्ोफेरॉय संदभस महणस् 
वापरा. 

५·१३ िफ्ॉलफ्िॅय्  १० �ॅम �िृ ियटर ेुष् इ्ॅ् ॉयमध्े  
 ्ं वा्स–त्ांृ  ऑ�कसज्चे �माण ५ िमयत�ॅम �िृि्यो�ॅम पेाा ं्मत पािहजे. 

आिण ब व ् प�िृ ्रृा 
५·१५ िपिरिड् (्ु्ृेच सोिड्म हा्�ॉकसाइड वा बेिरअम ऑकसाइडवर ऊधवस पािृृ ्ेयेये) 
५·१६ हेकझािम्ाइय डा् िसयॅ झे्–ेु� 
५·१७ ्ा् िम्ाइय कयोरो िसये्–ेु� 
५·१८ स�ॅिय् ेु� 
५·१९ १०० िम. �ॅम स�ॅिय् �िृ १०० िम. ियटर हे�े् मध्े �ाव 
५·२० डत–एय–अलफाटो्ोफेरॉय–९९% ेु� 
  
६· टोकोफेरॉलाचंा अशं अलग करण्ाचत का्रवाहत 
६·१ ए स् ण असाबणत् �व्ाचे ि्ःसारण— 
 ज्ा ृेयाचे िव�ेषण ्राव्ाचे, त्ाचे १ �ॅम±·००५ असे ५० िम. िय. न्ा चंबसृ वज् ्रा. 

त्ांृ  ४ िम.िय. पा्रोगयॅोयचा इ्ॅ् ॉय मधतय �ाव टा्ा. त्ाया हवचेा ेतृ् जोडा आिण 
उ्ळण्ा�ृ आणा. उ्ळणे सुर झाल्ाबरोबर, त्ांृ  १ िम. िय. पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड 
�ाव टा्ा. ३ िमि्टे उ्ळवा. ्ंृर उषणृा �ाव्ाचे ्ाबंवा. वाहत्ा पाण्ाखायत, चंबस ्ंड 
्रा. आिण ्ंृर त्ांृ  २५ िम. िय. उधवसपािृृ जय टा्ा. ्ंृर चंबसृतय �ावाचे 
सा�ंख््तरतत्ा ए्ा पक्�ारत ्सराळ्ाृ स्ा्ांृ र ्रा. चंबस ४० िम.िय. डा्इ्ाइय ई्र्े 
चागंया धुवा व हे धुण्ा्िरृा वापरयेये ई्र पण पक्�ारत ्सराळ्ाृ टा्ा. ि्ःसारण ्रा. 
अेाच िरृत्े जयत् �ावास, आणखत दो् वळेा ि्ःसािर  ृ ्रा. ्ा ्िरृा २५ िम.िय. 
डा्इ्ाइय ई्र �त्े् वळेेस वापरा. ्ंृर हे सवस ि्ःसारण, दुसऱ्ा ए्ा पक्�ारत 
्सराळ्ाृ घ्ा. �त्े् ि्ःसारणान्ा वळेेस पक्�ारत ्सराळे त्ान्ा अााभोवृत ् 
हायिवृा,ं िफरवा, ्त जेणे ्र् पा्स ृ्ार होणार ्ाहत. दोनहत सृरां् ा अयग होऊ �ा. 
जयत् सृर बाहेर ्ा सू् घ्ा. ्ंृर हत डा्इ्ाइयचत ि्ःसारणे २५ िम. िय. पाण्ा्े धुवा. 
धुृां् ा चागये जोराृ हयवा. ेवेटत पाण्ा्े िफ्ॉलफ्यॅत्  ि्द�े् रंग देई्ासा होईप �्ृ 
असे धुवा. इ्ेिरअय सृर १०० िम.िय. चंबसृ स्ा्ांृ र ्रा आिण डा्इ्ाइय ई्रचे घसणग् 
बा�षपं वापर्, बाषपतभव् ्रा. हे ्सेय ृर उ्ळत्ा जय्ंुडावर बाषपतभव् ्रा. अवेषे 
्ोरडा ्रण्ा्िरृा, त्ाृ १ िम. िय. इ्ॅ् ॉय आिण ४ िम. िय. बेझत् टा स् ्, ्ं वा्सन्ा 
�वाहाखायत, बाषपतभव् ्रा. पुनहा ए्दा इ्ॅ् ॉय व बेिझ्, टा स् ्, बाषपतभव् ्रा. अवेषे 
१ िम. िय. हेकझे्मध्े िवरघळवा आिण त्ाचे १५ िम.िय ्ाेपाृतन्ा आ्ारान्ा चंबसृ 
सा�ंख््त स्ा्ांृ र ्रा. हे ्रृा्ा ेक् िृृ्े ्मत, धुण्ा्िरृा, हेकझे् वापरा. ि्व�ृ 
�स्ृतृ, वा ्ं वा्सन्ा �वाहाखायतहेकझे्चे पसणसपणे बाषपतभव् ्रा. चंबसृतय सवस हवा ्ं 
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वा्सन्ा सहाय्ा्े ्ा सू् टा्ा आिण मग बरोबर १ िम.िय., सोस्ळत्े हे�े् टा्ा. �ा 
�ावाचा ृाबडृोब वणसयेख्ा्िरृा उप्ोग ्रा. 

 
६·२ तनुसतर वणरलेखन:– 

खायतय सवस �ि�्ा अंधाऱ्ा खोयतृ ्राव्ास हव्ा. ृे्े फकृ मंद असा िवजेचा ृाबंडा िदवा 
असावा. 

 
िव्ासा्िरृा आवश्् अेा िव�ाव्ा्े, ्ाचेंचत ‘िव्ास’ टा्त सं कृपृ ्रा. टा्तचे आंृतय 

िभृतन्ा बाजसस गाळण–्ागद यावा. �्म ए् ्ाचेंचत प�त िृया भ�तृ ११०° से. या ३० िमि्टे ठेवस्  
सि�् ्रा. ्ंृर सस�म–िपच्ारतन्ा सहाय्ा्े १ मा्�ोियटर, टो्ोफेरॉयाचंा संदभस �ाव, ्ाचेंन्ा 
प�तवर, बाजसपासस् २ से. मत. अंृ रावर व खायन्ा बाजसपासस् १ से.मत. अंृरावर यावा. ्ंृर डाव्ा 
बाजसन्ा ्डेपासस् ६ से. मत. अंृ रावर व २ से. मत. न्ा प�तृ, सस�म िपच्ारतन्ा सहाय्ा्े असाबणत् 
�व्, अत्ंृ बारत् ्ेबाृ यावा. साधारण २५ ृे ७५ मा्�ोियटर �ाव यावा. अ्�ृ हे ृेयांृ तय 
टो्ोफेरॉयन्ा संहिृवर अवयंबस् राहतय. ृरतपण साधारण ५० मा्�ोियटर इृ्ा �ाव प�तवर 
टा्ृाृ. हा �ाव अग�त बरोबर मोजस्, सा�ंख््त ि्ि�ृत्रणा ं्िरृा, टा्या पािहजे. जर ए्ाच 
प�तवर अ्े् ्मु्े ृपासाव्ाचे असृतय ृर �त्े् ाेंांृ  २ से. मत. चे अंृर अवश् ठेवाव.े ्ंृर प�त, 
ृाबडृोब िव्ास टां् तृ ठेवा, टां् त िव�ाव्ा्े सं कृपृ असाव्ास हवत. टा्तस झां् ण यावा आिण 
टां् त अंधाराृ ठेवा. साधारण िव�ाव् प�तन्ा वरन्ा ्डेपासस् १ से. मत. अंृरावर ्ेईप �्ृ, िव्ासाचे 
्ा्स चायस  �ा. ्ाचेंचत प�त टा्त सृ् ्ाूा आिण ृाबडृोब गाडस प�त्े चापान्ा सहाय्ा्े झा स् ् टा्ा. 
दोनहत बाजसचे २से.मत. जागा सोडस् �ा. ्ंृर िसिय्ान्ा दो् उघ�ा ाेंावर समसमा् घ्फळ 

असयेया फेिर् कयोराइड आिण २ , २¹ डा्िपिरिडय िम�णाचा फवारा मारा. प�त अंधाराृ ५ ृे १० 
िमि्टप �्ृ ठेवा. गदस जाभंळे िठप्े िदसस यागृतय. हे संदभस �ावाृतय टो्ोफेरॉयाचें स्ा् देसिवृतय. 
गाडस प�त ्ाूा. आिण संदभस िचनहे-िठपक्ानं्ा रपांृ , िदसणारे, ्ाचें प�तवर २ से. रंद असे आ्ृ 
िचनहािं्ृ ्रा. �ा आ्ृामंध्े उप्ोिजृ ्मुन्ाृतय टो्ोफेरॉये �स्ृ आहेृ. संख्ातम् 
�ापृत्रृा�ा �त्े् आ्ृामधतय िसिय्ा ्ाळजतपसवस् ्ाूा. �त्े् आ्ृामधस् �ापृ झायेयत हत 
िसिय्ा ि्ााय् सृंभावर स्ा्ांृ िरृ ्रा. हे ्रृां् ा, िसिय्ा ्ो�ा ्ो�ा �माणांृ  टा्ा व 
सृंभाृतय भरणे व्व�स्ृ होण्ा्िरृा सृंभान्ा बाजस्ा हळसवारपणे िटच्त मारा वा टप्वा. 
अेािरृत्े हा भरयेया सृंभ, ्ासपृतन्ा आ्ारान्ा चंबसवर ठेवा. ५–६ िम. िय. ि्ााय् �ावा्े 
िसिय्ाचे ि्ःसारण ्रा. ि्व�ृ �स्ृतृ ि्ााियृ िव�ावाचे बाषपतभव् ्रा. आिण ्ंृर खायत 
िदयेल्ापै्त ्ोणत्ाहत ए्ा प�ृत्े अवेषेांृ तय टो्ोफेरॉयाचंत ि्ि�ृत ्रण्ा्िरृा तविरृ 
सुरवाृ ्रा. 

 
पपित अ:– टो्ोफेरॉयाचें रंगपटा्े माप् 
 
का्रवाहत 
 
सदचना:– खायतय सवस �ि�्ा ए्ा अंध्ारम् जागेृ ्राव्ास हव्ा. ृे्े फकृ मंद असा ृाबंडा िदवा 

वापरा. �त्े् ्ासपृतन्ा आ्ारान्ा चंबसृ, ३·६ िम. िय. इ््ॉय टा्ा. ्ंृर ०·२ िम. िय. २, २¹, 
डा्िपिरिडय िव�ाव आिण ०·२ िम. िय. फेिर् कयोराइड िव�ाव त्ांृ  टा्ा. चंबसया गोय गोय 



 
अनु�मिणका 

 

िफरिवृ, िम�ण ए् िज्सत होऊ �ा. आिण १० िमि्टे सृबध ठेवा. अगदत ृेाच �्ारे, िृृ्तच सवस 
िवि�्ा ्ार्े टा स् ्, फकृ टो्ोफेरॉय ् टा्ृा, अेाच िरृत्े ए् ्ोरत पिराा ्रा. 
 

्ंृर हे सवस िव�ाव वणसपट �्ाे माप्ान्ा (ए्ा ्ुपतृ ए्) ्ुपतृ स्ा्ांृ र ्रा. आिण 
पिराा �ावाचे व ्ोरत पिराा �ावाचे–इ्ॅ् ॉयन्ा िवर�, ५२० ्ॅ्ो मतटरया ेोषणाचे माप् ्रा. 
्ोरतपरताा �वापासस् ०·०५ पेाा अिध् ेोषण िमळृा ं्ामा ््े. 

 
७·२ पिरणामाचत अिभव्�कृ:– �त्े् टो्ोफेरॉयाचे �माण, िमिय�ॅम �िृ १०० �ॅम, हे खायतय 

ससंा्े िदये जाृे :– 
 

(A–Ao×F×V×1000 
v×m 

जे्े 
A – ्मु्ा पिराा �ावाचे ेोषण. 
Ao – ्ोरत–पिराा �ावाचे ेोषण. 
V–  असाबणत् �व्ास िवरघळिवण्ा्िरृा ंवापरयेये हे�े्चे घ्फळ. 
v –  पयेटवर टा्येल्ा असाबणत् �व्ाचे, मा्�ो ियटरमधतय घ्फळ. 
m – वसृुमा्–पिराा अंेाचे वज्–�ॅमस मध्े. 
F वणसपट �्ाेमाप्ा मधतय –�त्े् टो्ोफेरॉय ्िरृा ंगुणा्ां्  आिण ृो 
 खायतय �माणे आहे:— 

९८ अलफा टो्ोफेरॉय ्िरृा,ं 
९० बतटा टो्ोफेरॉय आिण गमॅा टो्ोफेरॉय ्िरृा.ं 
७५ डेलटा टो्ोफेरॉय ्िरृा.ं 

 
८ पपित ब–वा्ु�व वणरलेखन–भरलेला सतंभ 
 
८·१ िसयाइय इ्राचंत �ापृत–वरतय चंबसृ, रेखािं्ृ सोस्ळत्े �मा्े खायतय िव�ाव टा्ा–०.५ 

िम. िय. िपिरिड्, ०·४५ िम. हेकझािम्ाइय डा्िसयॅझे  ् आिण ०·३ िम.िय. ्ा्िम्ाइय 
कयोरो िसये्. चंबसया झां् ण यावा आिण १५ िमि्टे सृबध राहस �ा. पांू ऱ्ा साक्ाचे पसणसपणे 
ि्ाेपण होऊ �ा. 

 
्ंृर ्ासपृत आ्ारान्ा चंबसन्ा �त्े् टो्ोफेरॉयान्ा अंेाचे िपच्ारतन्ा सहाय्ा्े १०० 

मा्�ोियटर, सवन् व वरन्ा ्राृतय िव�ावाचे स्ा्ांृ र ्रा. चंबसृ टो्ोफेरॉय िवरघळिवण्ा 
्िरृा,ं चंबसस ्ोडे िृरपे ्रा व त्ान्ा अााभोवृत गोय िफरवा. ५ िमि्टे सृबध ठेवा आिण ्ंृर वा्ु-
�व वणसयेख्ा्े, त्ाचे िव�ेषण सुर ्रा. 

 
८·२ टो्ोफेरायंाचत रपरेखा ि्ि�ृत 
 



 
अनु�मिणका 

 

का्रवाहत:- वा्ु-�व वणस येख्ा्े िव�ेषण ्रृा्ा, उप्रण आिण सृंभ वापरृा्ा खायतय गोलत 
अवश् पाळाव्ाृ:- 
 
सृंभ-ृापमा् २४०° से. 
 
अंृःाेपण ृापमा् (हे जर सवृंं असेय ृर) : २५०° से. 
 
अिभजाृ् ृापमा्: २५०° से. 
 
वाह् वा्ु: ०·८ बॉर (१ देया डाइ् �िृ वगस सेटतमतटर दाब). ०·५-१ मा्�ोियटर िसय्ाइझड 
िव�ावाचे अंृाेपण ्रा. वाटल्ास ्ं वा्ुन्ा �वाहा्े संहृ ्र् व वणसयेख्ांृ  ि्ृत �िृसाद 
िमळृो ्ावर संहिृ ठरवा. 
 
टो्ोफेरॉयाचंत ओळख: वरतय सवस बाबत्ुसार आिण िम्ाइय पॉयत िसयेकझे् �स्र ्येचा वापर ्ेया 
असृा, अलफा टो्ोफेरॉया ्ुसार इृर टो्ोफेरॉयाचें धारणा ं्ाय खायतय�माणे आहेृ:– 
 
अलफा टो्ोफेरॉय १·०० 
 
बतटा+गमॅा टो्ोफेराय ०·७१ 
 
डेलटा टो्ोफेराय ०·५५ 
 
८·२·३ ि्ष्ष�चत अिभव्�कृ:- आंृर मसया �स्िृस्ाप् प�िृचा उप्ोग ्र् (पसणसपणे ि्ााय  ्
झाये असे मा स््) सापेा �िृेृ �माण �त्े् टॉ्ोफेरायचे, खायतय ससंा्े िदये जाृे 
 

A₁ × 100 
 ∑      Ai 

 
जे्े: A₁ – टो्ोफेरॉय i न्ा िेखराखायतय ाेंफळ 
 
∑A₁ – सवस टो्ोफेरॉयानं्ा िेखराखायतय ाेंफळाचंत बेरतज–त्ाच ए््ांृ  ि्द�िेृ ्ेयेयत. 
 
टोकोफेरॉलाचंत संख्ातमक िनि�तत 
 
संदभस रेषा ि्ि�ृत 
 

अलफा टो्ोफेरॉय आिण स�ॅिय् ्ाचें खायतय िदयेल्ा �माणांृ तय िम�ण, ४ चंबसृ अचस् 
वज् ्रा:– स�ॅिय्/अलफा टो्ोफेरॉय: ०·५/१, १/१, २/१ आिण ३/१. ्ा सव�चत वर ि्�दल 
्ेल्ा�माणे िसियय ई्रे ृ्ार ्रा आिण ्ंृर त्ाचें वा्ु-�व-वणस येख्ा्े िव�ेषण ्रा. 



 
अनु�मिणका 

 

 
आयेखाचत स्ाप्ा ्रा. स�ॅिय्चे वज्/अलफा टो्ोफेरॉयचे वज्, ्ाचें गुणो�र हे भजु व 
स�ॅिय्न्ा िेखराखायतय ाेंफळ/अलफा टो्ोफेरॉयन्ा िेखराखायतय ाेंफळ ्ाचें गुणो�र हे 
्ोटत मा स्् आयेख स्ापा. हे आ�िबदसपासस  ् ि्घस् सरळ रेषा असाव्ास पािहजे. िहेबे ्रा–�ा 
सरळ रेषेवर् R गुणो�र ्ाूा. 
 

R= 
स�ॅिय्चे वज्/अलफा टो्ोफेरॉयचे वज् 

स�ॅिय्न्ा िेखराखायतय ाेंफळ/अलफा टो्ोफेरॉयन्ा िेखराखायतय ाेंफळ 
 
आंृर �मािणृाचे �वेे ्:– 
 
ए्े् टो्ोफेरॉयाचा अंे  असयेल्ा ्ासपृतन्ा आ्ारान्ा चंबसृ, रेखां् तृ सोस्ळतन्ा सहाय्ा्े, 
१ िमियियटर स�ॅिय्चा �ाव टा्ा. ि्व�ृ �स्ृतृ, िव�ावाचे बाषपत भव् ्रा आिण तविरृ 
िसय्ा्झेे  ््रण्ाचत ्ा्सवाहत ्रा. 
 
८·३·३  का्रवाहत 

 
 ८·२·१मध्े ि्द�िेृ ्ेल्ा�माणे ्ा्सवाहत ्रा. 

 
८·३·४ टो्ोफेरॉयाचंत ओळख 
  

�ाच अवस्ामध्े, आिण िम्ाइय पॉयत िसयोकझे् (SE३०) ्ाचा �स्र ्या महणस् वापर 
्र् स�ॅिय्या आधार मा स्् टो्ोफेरॉयाचंा धारणा ्ाळ खायतय �माणे आहे:- 

  
अलफा टो्ोफेरॉय–३·३६ 

  
बतटा+गमॅा टो्ोफेरॉय–२·४० 

  
डेलटा टो्ोफेरॉय–१·८५  

  
स�ॅिय्१·०० 
 

८·३·५  ि्ष्ष�चत अिभव्�कृ 
  

टो्ोफेरॉय (i) चत संहिृ िमिय�ॅम �िृ १०० �ॅम, हत खायतय ससंा्ुसार िदयत जाृे:– 
 

R×Ai×100000 
As×m×V 

 



 
अनु�मिणका 

 

जे्े V: हे मा्�ोियटर मधतय, असाबणत् �व िव�ावाचे (६·२) प�तवरतय यावयेये घ्फळ. 
 
m -पिराा्ग भागाचे �ॅम मधतय वसृुमा्. 
 
Ai-टो्ोफेरॉय i न्ा िेखरा खायतय ाेंफळ 
 
As-स�ॅिय्न्ा िेखराखायतय ाेंफळ (वरतय ए््ांृ ) 
 
R– ८·३·१ अ्ुसार, िहेबे ्ेयेये मसल् 
 

९ वा्ु-�व वणस येख् ्ेे्िय्ा सृंभ–प�िृ–् 
 
का्रवाहत— 
 

वा्ु-�व वणस येख् उप्रण (५·२१) आिण सृंभ (५·२३). 
 
खायतय बाबत अवश् पाळाव्ास हव्ा:- 
 
सृंभ ृापमा्: २४०° से. 
 
अंृःाेपण ृापमा्: २५०° से. 
 
अिभजाृ् ृापमा्: २५०° से. 
 
वाह् वा्ु, सृंभ �वाह: २ िम. िय./ �िृ िमि्ट 
 
िवभाग् ि्गसम�ार �वाह: ६० िम. िय./ �िृ िमि्ट 
 
जे टो्ोफेरॉयाचें अंे  ६·२ �माणे, �ापृ झाये त्ाचें ८·१ �माणे, िसयाइय ई्र ृ्ार ्रा. ्ं 

वा्सन्ा �वाहान्ा सहाय्ा्े, िवि�्ा ्ार्ाचें बाषपतभव् ्रा. ेुष् अवेषे, १ िमियियटर 
डा्इ्ाइय इ्र (५·५) मध्े िवरघळवा. 

 
अंृःाेप्ान्ा सुईमध्े १ मा्�ोियटर ओूा, िव�ावाचे बाषपतभव् होऊ �ा आिण अंृःाेपण ्रा. 
 
९·२ टो्ोफेरॉयाचंत ओळख. 
 

�ा �स्ृतृ आिण िम्ाइय िफ्ाइय पॉयत िसयोकझे् (OV१७) वा िम्ाइय पॉयत िसयोकझे् (SE३०) 
्ाचंा �स्र ्या महणस् उप्ोग ्ेया असृा,ं अलफा टो्ोफेरॉयया संदभस मा स््, सापेा धारणा–वळेा 
�ा खायतय �माणे असृाृ. (२·४११·१):— 



 
अनु�मिणका 

 

ृकृा २·४११·१) 
 

 OV १७ SE ३० 
अलफा टो्ोफेरॉय १·०० १·०० 
बतटा टो्ोफेरॉय ०·६४ ०·६८ 
गमॅा टो्ोफेरॉय ०·६६ ०·७० 
डेलटा टो्ोफेरॉय ०·५० ०·५४ 
अलफा टो्ो्ा्इ्ॉय १·७१ १·३१ 
बतटा टो्ो्ा्इ्ॉय १·०९ ०·८९ 
गमॅा टो्ो्ा्इ्ॉय १·१३ ०·९२ 
डेलटा टो्ो ्ा्इ्ॉय ०·८६ ०·७० 

 
९·३ टो्ोफेरॉयाचंत संख्ातम् ि्ि�ृत आिण ि्ष्ष�चत अिभव्�कृ:— 
 

८·३·३ �माणे, आंृर �मािणृ �ि्विेेृ ्रा. ९·१ �माणे वणस येख् ्रा. आिण ८·३·५ मध्े 
दाखिवल्ा�माणे ि्ष्ष�चत अिभव्�कृ ्रा. 

 
१०. संकेत:– 
१. जरअ�लडहाइड पासस् मुकृ इ्ॅ् ॉय ृ्ार ्राव्ाचा असेय ृर खायतय �माणे ्ा्सवाहत ्रा:–– 
 

सवस �ि�्ा पसणसपणे ्ाचेंन्ाच उप्रणांृ  ्राव्ास हव्ा. 
 
�िृ १ ियटर औं�ोिग् ि्जसय अल्ोहोयमध्े २ �ॅम पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड आिण १ �ॅम 

पोटॅिे्म परमगँ्ेट टा्ा. ३० िमि्टाप �्  ृप�वाहत उ्ळवा. आिण ्ंृर ऊधवसपाृ् ्रा. ्ॅ�ले्म 
सलफेटवर ि्जसय ्रा. पुनहा ए्दा ऊधवसपाृ् ्रा. पाणत अल्ोहोय मध्े िेरणार ्ाहत ्ाचत ्ाळजत 
घ्ा. 

 
२. जर पेरॉकसाइडे आिण अवेषे ्ाजंपासस् मुकृ असयेये डा् इ्ाइय ई्र ृ्ार ्राव्ाचे असेय 
ृर खायतय �माणे �ि�्ा ्रा:— 
 

�त्े् १ ियटर िव�ेषण िवि�्ा्ार् गुणान्ा, डा्इ्ाइय ई्र मध्े, ृाबंडसर बाटयतृ, 
१३० �ॅम, रेणवत् चाळणत–४ अँगस्ॉम, २ िम. िम. व्ासाचे मणत टा्ा. चागंये हयवा आिण १२ ृासभर 
त्ा बंद बाटयतृ सृबध राहस �ा. ृेाच अवस्ेृ डा् इ्ाइय ई्रचत साठंवणत ्रा. 

 
पेरॉकसाइडे ्मत ्रण्ा्िरृा साव्ाेपणे ि्जसियृ डा्इ्ाइय ई्र ओृा आिण आिण मग त्ाचे २२ 
िम. मत. व्ास व ६०० िम. िम. याबंत असयेल्ा व १०० �ॅम अल्ुिम्ा्े भरयेल्ा सृंभा सृ् ि्ााय् ्रा. 
अल्ुिम्ा सि�्ृा १ �ृतचत, ्णाचा आ्ार ०·०६३ ृे ०·२०० िमियमतटर असावा. त्ाच �माणे �ा 
सृंभा सृ् डा्इ्ाइयचा बाहेर ि्घण्ाचा �वाह �िृ िमि्टास २ ृे ३ िमयतियटर असस �ा. ृाबंडसर 
्ाचेंन्ा बाटयतृ डा्इ्ाइय ई्र साठंवा. 



 
अनु�मिणका 

 

 
३. पा्रोगयॅाय इ्ॅ् ोिय् �ावान्ा ऐवजत ४ िमयतियटर इ््ॉय मध्े ०·३ �ॅम ीस्ॉ�ब् अमयाचा 
�ाव ृाबडृोब ृाजा ृ्ार ्र् वापरा. 
 
४. ऊधवसपािृृ जया्े धुृा्ा आिण िवेषेृः पिहल्ा धुण्ान्ा वळेेस पा्स ृ्ार होऊ ््े महणस् 
जोरा्े हयिवण्ाचे अवश् टाळा. जर दो् सृर ्ाहत से्ंदा ्ंृर वगेळे होृ ्सृतय ृर पा्स ्ाहतसे 
्रण्ा्िरृा ्ाहत ्ोडे िमयतियटर संपककृ जयत् सोिड्म कयोराइडचा �ाव टा्ा. दोनहत सृर, 
तविरृ अयग होृतय. 
 
चेतावणत 
बेिझ्:- बेिझ्चत वाफ फार िवषारत आहे. िृचे ेोषण ्ेवळ �ासावाटे फुफफुसा सृ् होृे असे ्ाहत ृर ृे 
�त्ापणे तवचे सृ्हत ेोिषये जाृे. बेिझ् हे दतघस्ािय् वतष आहे. अत्ंृ ्मत संहृतृतय देखतय ि्त् 
हाृाळण्ामुळे त्ाचे ेिरराृ संिचृत ्रण होृे आिण ेवेटत त्ाचा पिरणाम हाि््ार् होृो. बेिझ्ेत 
संप स्  आल्ा्े तव��कृम , ेुष् खपल्ा सुटणे आिण ि�ृत् �्ारचा तवचेचा संसगस होृो. ृरतसु�ा ृे 
टायुइ्, कझा्िय् आिण ्ाहत पे्ोिय्म िव�ावा पेाा ्मत हाि््ार् आहे. 
  



 
अनु�मिणका 

 

 
पेरॉकसााड मदल्:– 

ृेय खराब होण्ाचे ्ारण महणजे खवटपणा. आिण खवटपणा ि्म�ण होृो ऑ�कसडत्रणा्े. 
ृेयान्ा ऑ�कसडत ्रणा्े �्म हा्�ोपेरॉकसाइडे ृ्ार होृाृ. खवटपणाचे माप् पेरॉकसाइड मसल्ा्े 
्रृाृ. ृेयान्ा �िृ ि्यो�ॅममध्े ऑ�कसज्न्ा िमयत (ए् हजारांे ) सममसल् ए््ा्े पेरॉकसाइड 
मसल् दाखिवृाृ. ्ाचे मोजमाप संख्ावाच् रषीा ‘यत आिण वहतयर’ ्ानं्ा आ्ोडोमेि्  ्अ्ुमाप् 
प�ृत्े ्रृाृ. ्वत् सुधािरृ प�ृतृ अ्ुमाप्ान्ा ऐवजत िव�ुत-रासा्ि्् प�ृतचा अवयंब 
्रृाृ. ्ांृ  मुकृ आ्ोिड्चे, ए्ा �स्र वचससया ठेवयेल्ा पयॅिट्म इयेक्ोड्े ापण ्रृाृ. 

 
ृेयाचत �ृ अजमावण्ाचे पेरॉकसाइड मसल् चागंये मागसदेस्  आहे. ृेयाचें ेु�त्रण ्ेल्ावर 

्ाहत ्ाळ ृेयास ठेवल्ा्ंृर त्ांृ  अि�् वास ्ेण्ान्ा अगोदर १० प �्ृ पेरॉकसाइड मसल् असृे. 
पेरॉकसाइडा्ा वास ्सृो परंृु त्ाचें िवघट् अ�लडहाइडे आिण ि्टो्ांृ  होृे व �ां् ा मां खराब वास 
्ेृो. 

 
अिनिसिडन मदल् 

ऑ�कसडत क् ृ ृेयांृ तय पेरॉकसाइडे हत सं�मणत् मध्सृ असस् त्ाचे िवघट् ि्रि्राळ्ा 
्ाब�ि्य आिण इृर सं्ुगांृ  होृे. हे िवघट्, ृापमा् जसे उंचावृे ृसे वगेा्े होृे आिण जर ृे हवने्ा 
वा ऑ�कसज्न्ा अ्ुप�स्ृतृ ृापिवये ृर ृेयाचे पेरॉकसाइड मसल् ्मत होृे. 

 
�ामुळे ृ्ार झायेल्ा ृेयांृ तय अ�लडहाइडाचें माप् ्रण्ा्िरृा बेिझिड् अिसटेटचा वापर 

्रृाृ. ृेय वा मेद ्ाचंत आ्सोऑकटे  ् �ावाृतय पॅराीि्िसिड  ् िवि�्ा्ार्ा बरोबर आिण 
�ि�्ा्ार्ाचंत पाृळत ३५० ्ॅ्ोमतटरया वणसपट�्ाे माप्ा्े मोजृाृ. ्ा पिराेमुळे अ�लडहाइडाचत 
ृेयांृ तय पाृळत मोजृाृ. 

 
पँरा–अि्िसिड् मसल् माप् (p–AV.) 
 
व्ाातत : �ा प�ृत्े ृेये व मेदे ्ाृतय अ�लडहाइडाचे (िवेषेृः २ अल्े्ेय) माप् होृे. 
 
व्ाख्ा १०० िम. िय. िव�ाव् आिण िवि�्ा ्ार्ाृतय १�ॅम ृेयापासस् िमळायेल्ा, १ से. मत. 
्ुपतृतय �्ाेत् घ्ृेन्ा १०० पट–हे पॅरा अि्िसिड् मसल् हो्. 
 
ततव: ृेयाृतय अ�लडहाइड सं् ुगाचत असेिट् अमयान्ा िव�ावा बरोबर, ृसेच पॅरा अि्िसिड् बरोबर 
िवि�्ा आिण ्ंृर ३५० ्ॅ्ोमतटरया ेोषणाचे माप्. 
 
का्रवाहत : ्मु्ा अत्ंृ सवन् व ेुष् हवा. ए्ा २५ िम. िय. न्ा माप् चंबसृ अचस् ०·५ ृे ४ �ॅम ृेय 
वज् ्र् आ्सो ऑकटे््े २५ िम. िय. ्रा. वणसपट �्ाे माप्ांृ , ३५० ्ॅ्ोिमटरया ‘्ोरत 
पिराा’ महणस् ेोषण मोजा. 
 



 
अनु�मिणका 

 

दुसऱ्ा ए्ा पिराा ्ळतृ ५ िम. िय. ्मु्ा घ्ा. दुसरतृ ५ िम. िय. िव�ाव् घ्ा. �त्े् पिराा 
्ळतृ अचस् १ िम. िय. पॅरा–ीि्िसिड् िव�ाव् टा्ा. चागंये हयवा. १० िमि्टा्ंृर ेोषण मोजा. 

 

p.A.V= 
25×(1·2 As–Ab) 

m 
जे्े 
 

As–ृेयावर िवि�्ा झाल्ा्ंृरचे ेोषण. 
 
Ab–ृेय असयेल्ा िव�ावाचे ेोषण. 
 
m–ृेयाचे वसृुमा्. 

 
पॅराअि्िसिड्:–२·५, �ॅम नयेिेअय अमयांृ  �िृ ियटर 
 

�ाास पिरका:– 
�ा पिराेमुळे खवटपणाचा ि्द�ेां्  समजृो. हत प�िृ ृेयाचत ऑ�कसडेिटवह �स्ृत 

समजण्ा्िरृा वापरतृ.. �ाृ ऑ�कसडतभसृ  झायेये ृेय अमय�वांृ  घेऊ् फयोरोनयुिस्ॉय बरोबर 
िवि�्ा ्ेल्ास, ृाबंडा रंग ृ्ार होृो. मयॅा्�लडहाइड मुळे हत रंग �ापृ होृो. �ा ृाबं�ा रंगाचे 
माप् योवहतबाडं उप्रणांृ  ्रृाृ. ३ ृाबं�ा ए््ाप �्ृ, खवटपणाचे �ोृ् आहे. 

 
वहॅि्िय्चा मां �ा पिराेृ उप�व होृो. 
 

था्ोबाब��दिरक अधल पिरका:– 
�स्नध पदा्�न्ा ऑ�कसडत्रणांृ  ि्वा िवघट्ांृ  जत घट्े ि्म�ण होृाृ, त्ाचें माप् 

्रण्ा्िरृा हत ्ा्ोबाबगीसिर  ्अमय पिराा वापरृाृ. मयॅा्डा् अ�लडहाइडचत ्ा्ोबाबगीसिर  ्
अमयाबरोबर िवि�्ा होऊ् ए् ृाबंडा रंज् ृ्ार होृो व त्ाचे माप् वणस�्ाेमाप्ा्े ्रृाृ. 

 
ऑ�कसडेिटवह खवटपणाला �ितकार कराव्ाा्ा कमतेचे मदल्मापन:– 

ए्ा�ा ृेयाचा ि्वा चरबतचा ्मु्ा ि्ृत ्ाळ गोड आिण ृाजा राहतय ्ाचा अंदाज 
घेण्ा्िरृाहंत ि्रि्राळ्ा पिराा ्ोिजल्ा आंहेृ. �ापै्त ेॉय ्ाचंत भ�तृतय पिराा ृसेच �सवफट 
्ाचंत सव्ंचियृ रॅ�नसमटॅ उप्रणांृ तय पिराा फारच उप्ुकृ आहे. 

 
ेॉआय पिराेृ ५० ृे १०० �ॅम ृेयाचा ्मु्ा ए्ा उघ�ा भा�ंाृ घेऊ् त्ास ठरािव् 

ृापमा्ास–भ�तृ ठेवृाृ. ६४±०·५° से., ७० से. आिण i ६५ से. �ा ृापमा्ास ठेवृाृ. आिण 
मगठरािव् वळेान्ा अंृरा्े, ृेयाचा वास घेऊ् त्ाचत �ृ ठरिवृाृ. ऑ�कसडत ्रणान्ा �ा्िम् 
अवस्ेृ, ृेयांृ  उप�स्ृ असयेयत �िृऑ�कसडंटे ृेयावंरतय ऑ�कसज्न्ा आघाृाया �िृबंध 
्रृतय. ृेयांृ तय िवरघळयेल्ा ऑ�कसज्या बाहेर टा स् ् महणजेच ऑ�कसज्चे अपमाजस् ्र्, हे 
्ा्स होृे. अ्वा �िृऑकसडंटे हत सव्ंऑ�कसडत्रणांृ  ि्म�ण झायेल्ा मुकृ मसय्ां् ा समभाव 



 
अनु�मिणका 

 

्रृाृ. ृेयांृ तय सव्–ंऑ�कसडत्रण हे ेाखत् केखंया िवि�्ा्े घडस् ्ेृे. आिण �ा िवि�्ेृ 
अड्ळा आणल्ामुळे, �ा िवि�्ेचत गिृ मंदावृे. वरतय दोनहतहत िवि�्ेृ �िृऑ�कसडंट ्ोडो ्ोडा 
्ामत ्ेृो वा ्मत ्मत होृ जाृो व ेवेटत त्ाचे अ�सृतव संपल्ावर, सव्–ंऑ�कसडेे्चत ि�्ा 
वगेा्े वहाव्ास सुरवाृ होृे. जोप �्ृ �ा्िम् अवस्ेृतय सव्–ंऑ�कसडेे् सं्पणे होृ असृे त्ा 
्ायावधतस �व सृ् ्ाळ महणृाृ आिण जर पेरॉकसाइड मसल् हे वळेेन्ा िवर� स्ािपृ ्ेये ृर �व सृ् 
्ाळाचा अंृ, हा स्ाप्ा मधतय ए्दम चूामध्े वाू झाल्ा्े सहज समजस् ्ेृो. 

 
�सवफट पिराेमध्े ृेयामध्े हवचेे बुडबुडे सोडये जाृाृ व ृेयाचे ृापमा् ९८ वा १००° से. 

ठेवृाृ. वळेोवळेत ृेयाचे ्मु्े घेऊ्, पेरॉकसाइड मसल् मोजृाृ. आिण ्ंृर मसल्, वळेेन्ा िवर� 
स्ािपृ्रृाृ. �व सृ् ्ाळ आयेखा वर् ठरिवृाृ. �ा पिराे्िरृा ं सव्ंचियृ उप्रण–
रॅ�नसमटॅ–ृ्ार ्रण्ाृ आये आहे. ्ा उप्रणांृ  हवचेे बुडबुडे सारखे ृेयाृ सोडये जाृाृ. मग 
हवने्ा झोृा ्रवत ऑ�कसडेे् उपजाृ (१०० से. बाषपतभसृ  असयेये), ऊधवसपािृृ पाणत असयेल्ा 
्ळतृ ्ेये जाृाृ व मग पाण्ान्ा संवाह्ृेचे माप् ्रृाृ. ि्ष्�षृ सं् े ृ �व�धृ ्रृाृ व 
त्ापासस् आयेख व ्ोद होृे. अेािरृत्े आ�कसडत ्रणांृ तय आयेख िमळृो व त्ावर् �व सृ् ्ाळ 
ठरिवया जाृो. 

 
पेरॉकसााड मदल् 

 
पेरॉकसाइड मसल् महणजे �स्नधपदा्�ृतय अेा सवस पदा्�चत ‘राेत ्त जत सचेृ ऑ�कसज्चे 

िमयत–सममसल् �िृ ि्यो�ॅम मध्े देसिवयत जाृे व जत पोटॅिेअम आ्ोडाइडया खायतय सािंगृयेल्ा 
�स्ृतृ ऑ�कसडत क् ृ ्रृे. 

 
ततव–पिराे्रतृा घेृयेल्ा �स्नधपदा्�वर, ीसेिट् अमय व कयोरोफॉमस ्ानं्ा �ावाृ पोटॅिेअम 
आ्ोडाइड �ावा्े िवि�्ा ्रणे व �मािणृ सोिडअम ्ा्ोसलफेटन्ा �ावा्े मुकृ झायेल्ा आ्ोिड्चे 
अ्ुमाप् ्रणे. 
 
उपकरणे– १) ३ िमयतियटरचा ्ाचेचा पेया 
 
२)चंबस, घासयेये ृोड व झा्ण, २५० िम. िय. धारणाेकृत 
 
३) २५ ृे ५० िम. ियटरचत रेखािं्ृ माप ्ळत. 
 
िवि�्ा कारके– १) कयोरोफॉमस (िव�ेषणातम् िवि�्ा्ार् गुणधमस) 
 
२)नयेिे्य ीिसिट् अमय (िव. िव. गुणधमस) 
 
३)पोटॅिेअम आ्ोडाइड (संपककृ जयत् �ाव) 
 
४) सोिडअम ्ा्ोसलफेट ०·०१ वा ०·०२ सममसल् सम्क �मािणृ. 



 
अनु�मिणका 

 

 
५) सटाचस �ाव. 
 

हत परताा सस्स�्ाेािवरिह  ृजागत ्रावत 
 

्ाचेन्ा ्ुिपृ खायत देसिवल्ा�माणे �स्नध पदा्�चे वज् ्रा:– 
 

अपेिाृ पेरॉकसाइड मसल् परताे्िरृा घ्ाव्ाचे �स्नध 
पदा्�चे वज् �ॅम 

०–१२ ५ ृे २ 
१२–२० २ ृे १·२ 
२०–३० १·२ ृे ०·८ 
३०–५० ०·८ ृे ०·५ 
५०–९० ०·५ ृे ०·३ 

 
चंबसचे झा्ण ्ाूा व चंबसृ पिराा्ग पदा स् असयेयत ्ुपत सोडा. चंबसृ १० िम. िय. कयोरोफॉमस ओृा व 
पिराा्ग पदा स् कयोरोफॉमस मध्े हयवस्  हयवस्  िवरघळवा. त्ाृ १५ िम. िय. ीसेिट् अमय टा्ा व 
्ंृर १ िम. िय पोटॅिेअम आ्ोडाइड �ाव टा्ा. झा्ण यावा. १ िमि्ट हयवा आिण ्ंृर १५ ृे २५° 
से. ृपमा्ास ५ िमि्टे अंधाराृ ठेवा. ५ िमि्टा्ंृर चंबसृ ७५ िम. िय. उधवसपािृृ पाणत टा्ा आिण 
मुकृ झायेल्ा आ्ोिड्चे सोिडअम ्ा्ो सलफेट �ावा्े अ्ुमाप् ्रा. पेरॉकसाइड मसल् १२ पेाा ्मत 
असल्ास ०·००२ सममसल् सोिड्म ्ा्ोसलफेट वापरा व १२ पेाा अिध् असल्ास ०·०१ सममसल् �ाव 
वापरा. देस्  महणस् सटाचस �ाव वापरा. अेत दो् वळेा ि्ि�ृत ्रा. 
 

ृसेच ए् ्ोरत परताा ‘�स्नध पदा स् िवरहतृ पण ्रा. 
 

PV= 
V × T 

× 1000= सि�् ऑ�कसज्चे िमयत सममसल् 
m 

 
V= �मािणृ सोिड्म ्ा्ोसलफेटन्ा िम. ियटरचत संख्ा 
 
T=सम्् सममसल् 
 
m =पदा्�चे वज् �ॅममध्े 
 
सथाि्तव पिरका (सुगािरत �सववट पिरका) 
 
ऑ�कसडेे् पासस्, ृेय वा चरबत, साठवणतृ ि्ृपृ �स्र राहतय ्ाचत ्लप्ा, ्ा पिराेमुळे ्ेृे. ्ा 
पिराेृ, ृेय वा चरबतृ ि््ंिंृ पिर�स्ृतृ ९८°±२° से. या हवा फंु्ृाृ, व ृेय वा चरबतृ १०० 
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पेरॉकसाइड मसल् इृ्े होण्ा्िरृा ि्ृत ृास यागृाृ ृे पाहृाृ. हा ृासाचंा आ्डा �स्नध पदा स् 
ऑ�कसडेे्या ि्ृपृ �िृ्ार ्रतय ्ाचा देस्  असृो. 
 
ततव:- �स्नध पदा्�ृ ९८±२° से. ि््ंिंृ वगेा्े हवचेे बुडबुडे सोडणे. ्ंृर ठरािव् ्ायाविध्ंृर 
त्ाृतय पेरॉकसाइड मसल् मोजणे व त्ावर् १०० पेरॉकसाइड मसल् पोहोचण्ास ि्ृत वळे यागेय ्ाचा 
अंदाज ्रणे. 
 
उपकरणे:- १) उषणृा देण्ाचे ्ंुड ठरािव् ृपमा् ९८±२° से. 
 
२)हवा-वाटपाचे-्ाचेचे साध् 
 
३) हवा ेु�त्रणान्ा बाटल्ा 
 
A= सं्ुिचृ वा दाबाखायत असयेल्ा हवने्ा ्ंंा पासस् हवा आृ घेण्ाची ्ळत. 
B) दणडगोया्ार धुण्ाचत बाटयत–३७५ िम. िम. उंच व ५० िम. िम. बा� व्ास उधवसपािृृ जय 
असयेयत. 
 
C) दणडगोया्ार धुण्ाचत बाटयत वरतय सारखतच. िहन्ाृ २५ से. िम. उंचतप्सृ, १ �िृेृ सलफ्ुिर् 
अमयामध्े २ �िृेृ पोटॅिेअम डा्�ोमेटचा �ाव भरयेयत 
 
D) दणडगोया्ार धुण्ाचत बाटयत:- २५ से. मत उंचतप्सृ उधवसपािृृ पाण्ा्े भरयेयत 
 
E) पाण्ा्े ्ंड होणारा ‘ी�त्’ ेतृ् ५ फुगे असयेया ३०० िम.मत. 
 
F) रंद ृोडाचा चंबस–५०० िम. यत. ्ाचेन्ा यो्रत्े भरयेया 
 
G&H) दाबाचे ि््म् ्रणाऱ्ा बाटल्ा आ्ारा्े B �माणेच व ऊधवसपािृृ पाणत असयेल्ा 
 
J) हवा वाटप ्रण्ाचे ्ाचेचे साध् 
 
४) ्मत दाबाखायत हवा िमळण्ाचे ्ंं 
 
५) ृापमाप् ९५-१०५° से. 
 
६) हवा �वाह माप् 
 
७) २५×२०० िम. िम. पा्रेकस ्ाचेन्ा पिराा ्ळ्ा 
 
८) गरम पेटत ृापमा् १०३±२° से 
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९) पेरॉकसाइड मसल् मापण्ा्रतृा यागणारत उप्रणे 
 
िवि�्ा-कारके:- 
 
हय्े पे्ोिय्म ४०-६०° से. (िव. िव. गुणधमस) 
 
ीिसटो् (िव. िव. गुणधमस) 
 
ि्मसय्–उप्रणत सवन् धुण्ासाठत 
 
पेरॉकसाइड मसल् माप्ा ्िरृा यागणारत िवि�्ा ्ार्े. 
 
कक ित:- सवस पिराा ्ळ्ा व हवा सोडण्ा्िरृा उप्ोगाृ आणाव्ान्ा बाटल्ा अत्ंृ सवन् धुृयेल्ा 
असाव्ाृ. ेवेटत पे्ोिय्म इ्र व ऑिसटो््े सवन् ्ेल्ावर त्ा ि्मसय्ान्ा उ्ळत्ा �ावा्े 
धुवस्  पाण्ा्े चागंल्ा धुवाव्ाृ. ्ंृर गरम पेटतृ१०३±२° से. ृापमा्ास ेुष् ्रा. 
 
मोजणे :- दो् ्ोर�ा पिराा ्ळतृ २० िम.िय. ृेय वा चरबतचा ्मु्ा घ्ा. ्ळतन्ा वरन्ा टो्ाया 
्मु्ा यागणार ्ाहत ्ाचत ्ाळजत घ्ा. ्ंृर वाृ् ्ळत त्ावर बसवा व असे पहा ्त हवा सोडणाऱ्ा 
्ळतचे टो्, ृेयान्ा पक�भागापासस  ् आृ ५ से. मत. आहे. ्ंृर हत पिराा ्ळत उ्ळत्ा पाण्ान्ा 
जय्ंुडाृ ५ िमि्टे ठेवा. मग ्ा सू् घ्ा व ९८° से. या ठेवयेल्ा उषणृा भा�ंाृ ठेवा. आृा हवा आृ 
सोडण्ा्िरृा असयेल्ा उप्रणास ्ळत जोडा. व सुरवाृतन्ा वळेेचत ्ोद ्रा. 
 
्ंृर ठरािव् ्ायावधत्ंृर पेरॉकसाइड मुल्ाचे माप् ्रा ्ंृर िवि�्ेचा वळे व पेरॉकसाइड मसल् हे 
आयेखपंावर माडंा. ्ाृतय िबदस सरळरेषे्े जोडा. 
 
िवि�्ा ्ाय—भजुा 
 
पेरॉकसाइड मसल्—्ोटत 
 
सहि्द�े् आयेख 
 
आयेखावर  ्पेरॉकसाइड मसल् १०० ज्ा िठ्ाणत िवि�्ा ्ायान्ा भजुास ्ेदृो ृो ्ाय स्ै्सृा मसल् 
मा्ाव्ाचे. 
 

आ�रता व बाषपनशतल �व् 
 
ज्ा पदा्�चे िव�ेषण ्राव्ाचे ृो पदा स् १०३° से. ृापमा्ास ृापिवया असृा जत वज्ाृ घट िदसस् 
्ेृे, ृत आ�सृा आिण बाषप्ेतय �व् हो्. 
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ततव:- पिराे्िरृा घेृयेया �स्नध पदा स् रेृतन्ा ्ंुडाृ १०३° से. या सवस आ�सृा आिण बाषप्ेतय 
�व् संपसणस पणे िवयोप् होईप्सृ ृापवा. 
 
उपकरणे:- पोस�यत् वा ्ाचेचत वाटत, सपाट ृळ असयेयत व ८ ृे ९ से. मत. व्ासाचत. 
 
ृापमा्देस्  
ेुष््पां 
रेृतचे ्ंुड 
 
कक तत: ्ाचेन्ा वाटतृ २० �ॅम±०·०१ �ॅम, ृेय वा चरबत वज् ्रा. वाटतस रेृतन्ा ्ंुडाृ ृापवा, 
ृापमा् १ िमि्टास १०° से. �माणे ९०° से. प �्ृ वाूवा. आिण ्म�मतटर्े ूवळा. ्ंृर साव्ाेपणे 
ृापमा् वाूवा. १०५° से. न्ा वर ृपमा् जाऊ देऊ ््ा. ज्ावळेेस आ�ृेचे �माण बरेच असृे, 
त्ावळेेस १०३° से. ृपमा्ावर ृापवा व ्ंृर ९५° से. या ्ंड ्रा. वाटतस ेुष््पांांृ  १ ृास ठेवस् , 
्ंड ्रा. आिण वज् ्रा. उषणृा देणे, ्ंड ्रणे आिण वज् ्रणे �ा ि�्ा ृोप �्ृ पुनहा पुनहा चायस 
�ा, जोप �्ृ दो् ए्ा मागस् ए् घेृयेल्ा वज्ाृतय फर् ०·००२ �ॅम पेाा अिध् होृ ्ाहत. अेाच 
�्ारे आणखत दो् परताा ्रा. १०३° से. ृपमा्ास असयेयत आ�सृा व बाषप्ेतय �व् वज्ान्ा 
�िृेृ असा देसिवृाृ. 
 

= 
100(m–m₁) 

M 
 
m =पिराे्रृा घेृयेल्ा �स्नध पदा्�चे वज् �ॅम मध्े. 

 

m₁=उषणृा िदल्ा्ंृरचे �स्नध पदा्�चे वज् 
 

तेलातंतल पाण्ाचत िनि�तत 
 

ए् �िृेृ वा त्ापेाा अिध् पाण्ाचे �माण असयेल्ा ृेये व मेदां् िरृा उप्ोगत. 
 

व्ाख्ा:– 
ृेये व चरबतृतय १ �िृेृ वा अिध् पाणत ि्ि�ृत �स्नध पदा्� सृ् िजृ्े पाणत ऊधवसपािृृ होऊ्, 
जमा होईय िृृ्े पाण्ाचे �िृेृ वज्. 
 
ततव: पाण्ाृ िमसळणार ्ाहत अेा सेि�् �ावाचत मदृ घेवस्  उधवसपाृ्ा्े पाण्ाचे वज् ्ाूणे. 
 
्ाबस्त �ावान्ा सहाय्ा्े ्ेयेल्ा ऊधवसपाृ्ा्ंृर िमळायेये व रेखािं्ृ ्ळतृ संिचृ ्ेयेये ्ाबस्त 
�ाव पाण्ांृ  अिमय्त् असावा यागृो 
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उपकरणत :  १) ५०० िम. िय. अरंद ृोडाचा चंबस, घासयेये झा्ण असयेया. 
 २)उधवसपाृ्ा्िरृा उप्ोगांृ  आणण्ाचत ्ळत. 
 ३) प�वाहत ेतृ्, दंडगोया क् ृत, ४०० िम. िम. याबंत व २ मधतय ्ळतस जोडण्ास 

्ोन्. 
 ४) उ्ळृां् ा उप्ोगत पडणारे पोस�िय्चे ृु्डे. 
 
िवि�्ा कारक: (औ�ोिग्) कझा्िय् 
 
कक तत: चंबसमध्े २० ृे १०० �ॅम ृेय वा चरबत वज् ्रा. त्ाृ १०० ृे ३०० िम. िय. कझा्िय् व दो् 
ृत् पोस�िय्चे ृु्डे टा्ा. ्ंृर चंबसस उधवसपाृ् ्ळत जोडा व ्ंृर प�वाहत ेतृ् जोडा. साव्ाे 
उषणृा �ा. कझा्िय् उ्ळाव्ास यागेय आिण कझा्िय् व पाणत ्ाचें उधवसपाृ् पसणस होईप �्ृ 
उषणृा देणे चायस राहस �ा. ेवेटत ेवेटत संघि्ृ कझा्ियृ अगदत सवन् ्ेऊ् त्ा सृ् पाणत पक्क 
होणार ्ाहत. उषणृा देणे ्ाबंवा. ्ाहंत वळे ृसेच राहस �ा. पा्साचा ्र ् राहृा. सवस पाणत पसणसपणे 
अयग होृे. 
 
पिरणाम : ृेय वा चरबतन्ा वज्ान्ा �िृेृ पाण्ाचे �माण खायतय �माणे मोजृाृ. 
 

V×100 
m 

 
V=अंिेृ ्ळतमध्े जमा झायेल्ा पाण्ाचे िम. ियटरचे घ्फळ. 
 
m =पिराे्िरृा घेृयेल्ा �स्नधपदा्�चे �ॅम मध्े वज्. 
 

�ोपााल, ऑकटााल आिण डो–डेसााल गॅलेट, ब्ुिटलेटेड हा्�ॉकसत ॲिनसोल व ब्ुिटलेटेड 
हा्�ॉकसत टॉलुान ्ाचें अिभजान 
 
ततव:- पे्ोिय्म मध्े ृेय िवरघळवा. ्ंृर �िृऑ�कसडंटाचे अिसटो ्ाइि्य्े ि्ःसारण आिण ्ंृर 
ृ्ुसृर वणस येख्ा्े अिभजा् 
 
का्रवाहत:- ए्ा चंचसपांाृ ७·५ ृे १० �ॅम ृेय वज् ्रा. त्ाृ १०० िम. िय. हय्े पे्ोिय्म टा्ा. 
आवश््ृा वाटल्ास ि्िचृ गरम ्रा. सवस पक्�ारत ्सराळ्ाृ ओृा. चंचसपां २५ िम. िय. 
पे्ोिय्म्े धुवस्  पक्�ारत ्सराळ्ाृ टा्ा. त्ाृ २५ िम. िय. हयक्ा पे्ोिय्म्े संपककृ असयेये 
अिसटो्ाइि्य टा्ा. आिण १ िमि्टभर चागंये हयवा. अिसटो्ाइि्यचत खायचत ्या दुसऱ्ा 
पक्�ारत ्सराळ्ाृ घ्ा. अेािरृत्े ३ ि्ःसारणे ्रा. सवस अिसटो्ाइि्यचत ि्ःसारणे ए्ं ्रा 
आिण त्ा्ा २ वळेा संपककृ पे्ोिय्म अिसटो्ाइि्य िव�ावा्े धुवा. ्ंृर हा धुृयेया िव�ाव गोय 
चंबसृ घाया. त्ास धसणगबा�षपं जोडा आिण ि्व�ृ �स्ृतृ िव�ाव्ाचे बाषपतभव् ्रा (४०° से) 
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अवेषे २ िम. िय. िम्ॅ् ॉय मध्े घ्ा. जर �िृऑ�कसडंटाचे �माण ्मत असेय ृर १ िम. िय. 
िम्ॅ् ायमध्े अवेषे िवरघळवा ्ंृर ृ्ुसृर वणसयेख्ा्े �िृऑ�कसडंटाचत ओळख ि्ि�ृ ्रा. 
 
िवि�्ा कारक 
संपककृ पे्ोिय्म अिसटो ्ाइि्य—१००० िम. िय. े�ंा्ार चंबसृ ९०० िम. यत अिसटो ्ाइि्य घ्ा 
त्ाृ १०० िम. यत. पे्ोिय्म (हय्े) व ्ोडेसे ि्जसय सोिड्म सलफेट टा्ा. 
 
िव्स्ा ्िरृा िव�ाव: पे्ोिय्म: बेिझ्: नयेिेअय असेिट् अमय:– 
 
४०:४०:२० ्ा �माणाृ घ्ा 
 
जवसाा्ा तेलातं फॉसफोिलिपडाचें �माण मोजणे. फॉसफॉिरक अधल पिरका. 
 
व्ाख्ा:– फॉसफॉिर् अमय पिराा मसल् हे ्न्ा जवसान्ा ृेयांृ स् फॉसफॉिर् अमयान्ा �ि�्ेमुळे जे 
पदा स् अयग होृाृ त्ाचें �िृेृ �माण हो्. 
 
ततव:– ८५% फॉसफॉिर् अमया्े �ि�्ा. ि्ाेिपृ साकं्ाचे ्े�ोतसारणा्े अयगत्रण; साकं्ाचे 
ृेयापासस् मुकृ होईप �्ृ, अिसटो््े धुणे, व ेुष् ्र् वज् ्रणे. 
 
का्रवाहत:– ्े�ोतसारत ्ळतृ ५०±०·१ �ॅम ्मु्ा ृेय वज् ्रा. त्ांृ  ०·५±.०५ िम. िय. फॉसफॉिर् 
अमय सोस ्ळत्े टा्ा. ्ंृर २५ िमि्टे �ाचें ्ाळजतपसवस् िम�ण ्रा. ्ंृर १ ृासभर ्े�ोतसारण 
्ंंाृ ठेवस् , िफरवा. वरतय ृेय ओ सृ् टा्ा. ← साकं्ाृ २५ िम. िय. अिसटो् टा्ा. व १०० 
िचनहाप �्ृ अिसटो््े आणा. ्ळत चागंयत हयवा. अिसटो्चे गाळण ्रा. सां् ा२–३ वळेा अिसटो््े 
धुवा. ्ंृर अिसटो्चे बाषपतभब् ्रा व मग ्ळतचे १०३°±२° से. या ेुष्् ्र्, वज् ्रा. 

 

PAT= २(m₁+m₂) 
 

m₁= �्म िमळायेया सां् ा 
 

m₂= ्ंृर िमळायेया सां् ा 
 
अलााल आ्सोथा्ोसा्नेटचत िनि�तत 
 
सवरसागारण: ्ाळ्ा मोहरतन्ा दाण्ापासस् �ापृ झायेल्ा ृेयाृ िसि्ि�् आिण मा्रोिस् असृाृ. 
पाण्ांृ  िभजिवल्ा्ंृर, �ानं्ापासस् ए् बाषप्ेतय ृेय िमळृे. �ा बाषप्ेतय ृेयाचा �मुख घट् 
असृो अयाइय आ्सो्ा्ोसा््ेट,. पांू ऱ्ा मोहरतन्ा िब्ापासस  ्अि�ि्य आ्सो्ा्ोसा््ेट �ापृ 
होृे. हे अयाइय आ्सो्ा्ोसा््ेट पेाा ्मत बाषप्ेतय असृे. 
 



 
अनु�मिणका 

 

पपित: ृेयांृ  असयेल्ा आ्सो्ा्ोसा््ेटचे वाफे्े ऊधवसपाृ्, िसलवर ्ा््ेटन्ा अिृिरकृ परंृु 
जाृ असयेल्ा �ावांृ  ्रृाृ. ्ंृर जो अिृिरकृ िसलवर ्ा््ेटचा �ाव असेय, ृो ि्ृत आहे हे 
पाहण्ा्रृा त्ाचे अमोि््म ्ा्ोसा््ेटन्ा �ावाबरोबर अ्ुमाप् ्रृाृ. 
 
उपकरणे: ऊधवसपाृ्ा्िरृा ंचंबस ५०० िम. िय. चे गोयबुडाचे चंबस. 
 
्ोन् ेतृ् ९० से. मत. याबं. 
 
माप् चंबस–२०० िम. यत. ामृा. 
 
्ोन् प�वाहत पाण्ाचे ्ुड. 
 
कारके:— 
 

१) इ्ाइयअल्ोहोय–९५% (घ्फळा्े) वारे�कटफाइड�सपिरट (भारृत्मा््ासंअ्ुसर्) 
 

२) िसलवर्ा््ेट�ाव–अदमासे०·१सममसल्. 
 
३) अमोि््महा्�ॉकसाइड�ाव–१०% (वज्/घ्फळ) 
 
४) ्ा्ि््अमय (भारृत्मा््–अ्ुसर्) 
 
५) फेिर्अमोि््मसलफेट–ि्द�े्. 
 
६) अमोि््म्ा्ोसा््ेट�ाव–०·१सममसल्. 

 
पपित: साधारण ५ �ॅम पदा्�चे ५०० िम. िय. चंबसमध्े अचस् वज् ्रा. त्ांृ  २५ िम.िय. इ्ाइय 
अल्ोहोय, २५० िम.िय पाणत व ्ोडे प्ुिमस–दगडाचे ृु्डे टा्ा. 
 
�ा िम�णाचे वाफे्े ऊधवसपाृ् ्रा आिण ऊधवसपािृृ ए्ा २०० िमयतियटरन्ा माप् चंबसृ गोळा ्रा. 
�ा चंबसृ अचस् २५ िम. िय. िसलवहर ्ा््ेटचा �ाव आिण १० िम. िय. अमोि््म हा्�ॉकसाइडचा �ाव 
अगोदर टा स् ् ठेवा. 
 
ेक् िृृक्ा यव्र, साधारण १५० िमयतियटर ऊधवसपािृृ �ा चंबसृ गोळा ्रा. आृा प�वाह–हवा–
ेतृ् �ा माप् चंबसस जोडा आिण िम�णान्ा �ावास १ ृासभर उ्ळत्ा पाण्ान्ा ्ंुडाृ धरा. ्ंृर 
्ंड ्रा. आिण त्ांृ  पाणत टा स् ् दो्े ेिमयतियटरप �्  ृबरोबर ्रा. चागंये हयवा; ्ंृर गाळा. �ा 
गाळयेल्ा �ावापै् त १०० िम. िय. घ्ा. त्ास ६ िम.िय. ्ा्ि्् अमय आिण दो्-चार ्ेब फेिर् 
अमोि््म सलफेट ि्द�े् महणस् टा्ा आिण �मािणृ अमोि््म ्ा्ोसा््ेट �ावाबरोबर ्ा्मचा 
ृाबंडा रंग ्ेईप �्ृ. अ्ुमाप् ्रा. अेाच�माणे ए् ्ोरत, चाचणत त्ाच अविध्ुसार घ्ा. 



 
अनु�मिणका 

 

 
िहशेब 
 

्ुय आ्सो ्ा्ोसा््ेट= 
९·७५ (B-S) N 

W 
 
जे्े B=्ोऱ्ा चाचंणत्रृा, �मािणृ अमोि््म ्ा्ोसा््ेटन्ा �ावाचे घ्फळ िमयतियटर 

 
S= �मािणृ अमोि््म ्ा्ोसा््ेट �ावाचे ्मुन्ान्ा पदा्�्िरृा यागयेये घ्फळ 

िमयतियटर 
 
N=सममसल्ृा–�मािणृ अमो. ्ा्ोसा््ेट �ाव. 
 
W=चाचंणत ्िरृा पदा्�चे घेृयेये वज् �ॅम मध्े. 
 

★ 
  



 
अनु�मिणका 

 

 

तेलाा्ा किरता रंग पिरका 
 
 

१) दारडता्ा तेलाचे अ�सततव:– 
हे ृेय राईन्ा ृेयाृ ्ेवहा ्ेवहा आूळृे. हा्�ोकयोिर  ्अमयान्ा माध्माृतय अज�मॉ् ृेयाचा 

अ स्  जर फेिर् कयोराइडन्ा �ावाबरोबर िमसळया ृर ृाबंडसर ्र�ा रंगाचे सुईसारखे सफिट् 
िदसस यागृाृ. 

 
्ागद–वणसयेख् प�िृ:– 
 
हे ृेय खा�ृेयाृ, िवेषेृः मोहरतन्ा ृेयाृ भेसळ महणस् आूळृे. �ा ृेयामुळे िवषारत िचनहे िदसस 
यागृाृ. हा िवषारतपणा त्ांृ तय सँ�नव्ॅिर् अल्यॉईडान्ा उप�स्ृतमुळे होृो. �ािेवा् त्ांृ , 
सँ�नव्ॅिर्िेवा्, डा्हा्�ोसँ�नव्ॅिर  ्हत असृे. 
 
्ागद-वणस येख्ाचत प�िृ संवदे्ेतय आहे. आिण ृेयाचे अ�सृतव आिण पडृाळा पाहस्, ि्ि�ृत 
्रणाचत प�िृ आहे. 
 
पपततचा आराखडा:– अल्यॉइडाचें ि्ःसारण आिण वणसयेखाचा िव्ास अल्यॉइडान्ा अ्�चे 
बाषपतभव्ा्े संहृत्रण ्ंृर ्ागद-वणसयेख्. जमबसपार �्ाेाखायत, ्ागदाचे ि्रताण ्रृाृ 
आिण िठपक्ान्ा जागेचे ि्रताण 
 
उपकरणे:–  रेखािं्ृ-्े�ोतसारत ्ळ्ा 

 
गाळण-्ागद  ्ेे्िय्ा-सोस्ळ्ा 
 
वणसयेख्ा ्िरृा टां् त अ्वा ्ाचेंचत टां् त व ्ाचेंचे झा्ण ्ाचेंचत होडत 
 
चंबस-२५० िम.िय. बाजस्े जोडृा ्ेईय अेत ्ोज्ा असयेया. 
 
जमबसपार �्ाे-१२५ वटॅस 

गरम हवा फे्णारे ्ंं 
 
िवि�्ा ्ार्े:– 

डा् इ्ाइय ई्र 
संहृ हा्�ोकयोिर् अमय 
संहृ सलफ्ुिर् अमय 
ए्-ब्ुटॅ्ॉय 
सोिड्म हा्�ॉकसाइड िव�ाव 



 
अनु�मिणका 

 

सलफ्ुिर् अमय १ सममसल् 
सोिड्म कयोराइड 
 

इ्ेिरअय हा्�ोकयोिर  ्अमय:– बाजसचत ्ळत असयेल्ा चंबसृ ३० ृे ४० �ॅम सोिड्म कयोराइड घ्ा. 
मतठ सवस झां् ये जाईय इृ्े त्ावर हा्�ोकयेिर् अमय टां् ा. चंबसया पक्ः्ारत ्सराळे रबरान्ा 
बुचामधस् जोडा. �ा ्सराळ्ा सृ् ्ेब ्ेब सलफ्ुिर् अमय टा्ा. हा हा्�ोकयोिर् वा्ु ए्ा 
खराऱ्ामधस  ्जाऊ �ा. त्ांृ  संहृ सलफ्ुिर् अमय बफ�इृक्ा ्ंड ई्रमध्े ठेवा. हा वा्ु ४५ िमि्टे 
जाऊ �ा. अमयत् ई्रचत सममसल्ृा १ सममसल् होऊ �ा. 
 
ई्रचत सममसल्ृा १ सममसल् ५ िम. िय. अमयत् ई्र �ाव ्ाूा, त्ांृ  १० िम. िय. सोिड्म 
हा्�ॉकसाइड िव�ाव टा्ा. ई्र ्ाूण्ा्िरृा उषणृा �ा. आिण अिध् झायेल्ा हा्�ॉकसाहडाचे 
सलफ्ुिर् अमया्े अ्ुमाप् ्रा. 
 
�ा िवि�्ा ्ार्ास ेतृ पेटतृ ठेवा. 
 
चल कला :-१०० िम. िय. एन ब्ुटॅ्ॉय, २० िम. िय. संहृ हा्�ॉकयोिर् अमय आिण ३५ िम. िय. पाणत 
हे ए्ा पक्ः्ारत ्सराळ्ाृ िम� ्रा. जरा ेांृ  राहस �ा. ्ंृर वरतय सवन् �ाव चय ्ये ्िरृा 
वापरा. 
 
का्रवाहत :- रेखािं्ृ ्े�ोतसारत १० िम. िय. ्ळतृ, १ िम. िय. गाळयेये ृेय घ्ा. त्ांृ  २ िम. िय. 
इ्ेिरअय हा्�ोकयोिर् अमय िवि�्ा ्ार् टा स् ्, ृेय िवरघळिवण्ा्िरृा चागंये हयवा. �ा 
�ावास संहृ हा्�ोकयोिर् अमयाचा १ ्ेब टा्ा व चागंये जोराृ हयवा ्त जेणे्र् हा्�ोकयोिर् 
अमय िवसिरृ होईय. ्ळतस जरा वळे सृबध राहस �ा. ई्र सृर आृा ओृा. ृेय ्ाूण्ा्िरृा ्ळतया 
पुनहा ं२-३ वळेा ई्र्े चागंये धुवा (ए्ा वळेेस २ िम.िय.). जय्ंुडांृ  ्ळतया गरम ठेवस्  ई्रचा 
ेवेटचा अंे ्ा सू् टा्ा. 
 
िठपक्ाचा शोग :- अमयत् अ्�चा ए् ्ेब ्ेे्िय्ेन्ा सहाय्ा्े ्ागदावर िठप्ा. �त्े् वळेेस 
्ेब टा्ल्ां् र, हवने्ा उषण गरम झोृाृ सु स्  �ा. ्ागदान्ा खायन्ा बाजसन्ा वर ४ से. मत. अंृरावर 
्ेब टा्ा. त्ाच�माणे २ ्मुन्ान्ा ्ेबाृतय अंृर २ से. मत. ठेवा. 
 
जमबसपार �्ाेाखायत ्ागदाचे ि्रताण ्रा. अंधाराृ जर ्ेब ्ा्ुसफुिरृ असेय ृर दारडतचे ृेय हे 
संवदे्ेतयृेन्ा म्�देखायत आहे. 
 
वणस येख् िठप्े जेवहा जमबसपार �्ाेांृ  अ्ुसफुरण ्रृाृ ृेवहा ्ागदाचा िव्ास ्रणे आवश्् 
आहे. 
 
्ेहमतन्ा �मािणृ प�ृत्े ्ागदाचा िव्ास ्ेया जाृो. 
 
िव�ाव् प�िृ:–ब्ुटॅ्ॉय: संहृ हा्�ोकयोिर् अमय: पाणत 



 
अनु�मिणका 

 

 
१००:२०:३८ 

 
१० से. मत. प �्ृ चय ्येस वर जाऊ �ा. ्ंृर ्ागद सु्वा. ्ागद जमबसपार �्ाेाृ पहा. 
 

खिनज तेलाां्ा उप�सथततचे िनदान 
 
सामान्:– दो् प�िृ सािंगृयेल्ा आहेृ –प�िृ अ हत, व्सपिृज व �ािणज ृेये व मेदे ्ाृ झटपट 
खि्ज ृेयाचें अ�सृतव, ेोधण्ा्िरृा आहे. जेवहा खि्ज ृेये १ �िृेृ प �्ृ उप�स्ृ असृतय ृेवहा 
हत संवदे्ाेतय आहे. ज्ा ृेयाृ असाबणत् �व् मो�ा �माणाृ आहे, िृ्ं हत चाचंणत उप्ोगत पडृ 
्ाहत. 
 
प�िृ ब हत जे्े अ�सृतवाचे ि्ि�ृत ्रण ्राव्ाचे आहे िृ्े उप्ोगत असस् ृत पण १ �िृेृ खि्ज 
ृेये दुसऱ्ा ृेयाृ असेप �्ृ संवदे्ाेतय असृे. 
 
प�िृ अ:–‘होलडे’ पिराा:–्वत् ृ्ार ्ेयेल्ा, ृेयापासस् ृ्ार झायेल्ा साबणान्ा अल्ोहोिय् 
िव�ावास, जर ऊधवसपािृृ पाणत िमळिवये ृर जर ग सूळपणा ि्म�ण झाया ृर खि्ज ृेयाचे अ�सृतव 
आहे असे समजाव.े 
 
िवि�्ा ्ार्:– 
अल्ोहोिय् ्ॉ�सट् पोटॅे िव�ाव–साधारण ०·५ सममसल्. 
 
का्रवाहत:–ए्ा े�ंा्ार चंबसृ, अल्ोहोिय् ्ॉ�सट् पोटॅे �ावाचे २५ िम. िय. घ्ा व त्ाृ 
्मुन्ान्ा ृेयाचे १ िम. िय. टा्ा. हवचेा वा पाण्ाचा ेतृ् वापर्, जय्ंुडावर उ्ळवा. चंबसन्ा 
बाजसवर ृेयाचे ्ेब ्ाहतृ हे पहा आिण िव�ाव सवन् होईप्सनृ उ्ळवा. जय्ंुडापासस् चंबस बाहेर 
्ाूा. आिण हे ए्ा रंद ृोडान्ा उषण पिराा ्ळतृ ओृा आिण ्ाळजतपसवस्िरत्ा िृन्ाृ उ्ळृे 
२५ िम. िय. ऊधवसपािृृ पाणत पिराा ्ळतन्ा बाजसबाजस्े टा्ा. पाणत टा्ृां् ा, पिराा ्ळतया बाजस-
बाजसं्त हयवा. खि्ज ृेयाचे अ�सृतव हे िव�ावांृ तय ग सूळपणा ि्द�िेृ ्रृे. आिण ि्ृत �िृेृ 
खि्ज ृेय टा्ये आहे त्ावर ग सूळपणाचत ृत�ृा अवयंबस् असृे. 
 
प�िृ ‘ब’ खि्ज ृेयाचें अ�सृतव ि्देस् ास ्ेृे ्ारण ृे अ�ुवत् असल्ामुळे, ृे ्ा्�नयसराइडापेंाा, 
ृ्ुसृर वणस येख्ांृ , वगेा्े हयृाृ. (ि्घस् जाृाृ.) 
 
उपकरणे:– 
प�्ा–दो् सवन् सस�मदेस्  ्ंंान्ा ्ाचप�्ा अ्वा ्ाचेन्ा प�्ा२०×५ से. मत. वा २०×१० से. मत. 
�ा वापरल्ा ृरत चायृतय. 
 
िव्ासा ्िरृा ंटा्त:–चंचुपांान्ा आ्ाराचत व ि्मा्१० से. मत. उंचतचत. 
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जमबसपार िदवा: हा अंधाऱ्ा खोयतृ ठेवावा. 
 
िवि�्ा कारके: 
बंध् असयेयत िसिय्ा जेय:–७५ मा्�ॉ् �मािणृ चाळणत सृ् जाईय अेत, हे ८५ �ॅम िसिय्ा जेय 
आिण १५ �ॅम ्ॅ�ले्म सलफेट (बंध्) ्ाचें िम�ण आहे. 
 
पे्ोिय्म ई्र:–उल्य् िबदस ५०·६०° वा ६०-८०° से. 
 
ि्देस् :–२’, ७’, डा्कयोरो फ्ुओरेिस्चा ९५% इ््ॉय मधतय ०·२% िव�ाव. 
 
का्रवाहत:–दोनहत ्ाचेंन्ा प�्ा ए्ं धरा. ए्मे्ासं िच्टस् आिण िसिय्ा जेयन्ा (४५ 
�ॅम),कयोरोफॉमस आिण िम्ॅ् ॉय (८० िम. िय. +२० िम. िय.) ्ानं्ा �ावांृ तय िम�णाृ बुडवा. ्ंृर 
प�्ा वर ्ाूा, त्ां् ा अयग ्रा आिण १० िमि्टे हवेृ  वाळसं  �ा. ्ंृर ज्ा बाजसवर जेय आन्ािदयेयत 
आहे, ृतवर ए्ा टो्ा्डे १० मा्�ो िय. ृेयाचा ्मु्ा ्ेेा्ेस्  ्ळत्े टा्ा. (ृेयान्ा ्मुन्ाचा 
कयोरोफॉमस मध्े १०% िव�ाव वापरा.) जरा सु स्  �ा आिण सु्ल्ा्ंृर, ३ िम. िय. पे्ोिय्म ई्र 
असयेल्ा िव्ास टा्तृ ठेवा.ृब्डत्े झा्ा आिण िव�ाव्ास, ४ िमि्टाृ, ६ से. मत. वर ्ेऊ �ा. 
प�तया टा्त सृ् बाहेर ्ाूा, हवेृ  सु्वा. आिण ्ंृर ि्देस्  िव�ावाचा फवारा मारा. जमबसपार 
�्ाेाखायत पहा. िपवळा िठप्ा –िव�ाव्ान्ा रागेंृतय –खि्ज ृेयाचे अ�सृतव दाखिवृो. 
व्सपिृज ृेय मसळ िठपक्ापासस् २-३ से. मत. अंृरावर ए् िपवळत य्ेर दाखिवृे. 
 
भुईमुगाा्ा तेलाचे अ�सततव:– 
बेियअर ्ाचंत ग सूळपणा ृापमा् पिराा– 
(असेिट् अमय प�िृ) 
 
सामान्:– ीरॅि्िड् अमय ज्ांृ  आहे अेत ृेये, ए्ा िविेल ृापमा्ास (जे त्ा ृेयाचे वैिेषी 
आहे) जेवहा ंत्ाचें अल्ोहोिय् साबण �ावास, असेिट् अमय वा हा्�ोकयोिर् अमय िमळिवये 
असृा,ं त्ाचा सां् ा ृ्ार होृो. 
 
िवि�्ा कारके:— 
ेोिधृ रे�कटफाइड �सपिरट:–१·२ ियटर रे�कटफाइड �सपिरट हे ३० िमि्टे, ए्ा ऊधवसपािृृ चंबसृ, १० 
�ॅम ्ॉ�सट् पोटॅे व ६ �ॅम दाणेदार अल्ुिम्ाबरोबर प�वाहत ्रा. ्ंृर १ ियटर गोळा ्रा. –हे सवस 
िवि�्ा्ार्े ृ्ार ्रण्ा्िरृा ंवापरा. 
 
अलकोहोल–७०% (घ्फळ /घ्फळ). ेोिधृ �सपिरटमध्े पाणत टा स् ् ७० % ्रा. ७० % 
अल्ोहोयचत िव. घ्ृा, २७° से. या. ०·८८०७ अेत आहे. ्ावर् ७०% �सपिरट बरोबर ्रा. 
 
अल्ोहोिय् पोटॅे िव�ाव: –१·५ सममसल्. ८ ·५ �ॅम ्ॉ�सट् पोटॅे, ेु� रे�कटफाइड �सपिरट मध्े 
िवरघळवा आिण १०० िम. िय. बरोबर ्रा. हे ्ाळ्ा बाटयतृ ठेवा. 
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िवरल असेिटक अधल:–१ घ्फळ नयेिेअय असेिट् अमयांृ  २ घ्फळ पाणत टा्ा. 
 
िफनॉल् वथॅिलन िनदशरक:–५० िम. िय. रे�कटफाइड �सपिरटमधघे०·५ �ॅम िफ्ॉय् फ्िॅय् िवरघळवा. 
 
का्रवाहत:–ए्ा सपाट बुडान्ा व याबं गळ्ान्ा १०० िम. िय. चंबसृ, १ िम. िय. गाळयेये ृेय टां् ा, 
त्ांृ  ५ िम. िय. अल्ोहोिय् ्ॉ�सट् पॉटॅेचा �ाव टा्ा. आिण हवा –ेतृ्चा उप्ोग ्र्, 
उ्ळत्ा पाण्ान्ा जय्ंुडावर चंबस ठेवस् , ृेयाचे साबु्त्रण ्रा. १० िमि्टांृ  साबु्त्रण संपेय. 
चंबस मधस् मधस् हयवा. ्ंृर ्ंड ्रा आिण ० ·१ िम. िय. िफ्ॉय् फ्िॅय् ि्देस्  वापर्, िवरय 
असेिट् अमया्े समभाव ्रा. ्ंृर त्ांृ  ० ·४ िम. िय. अिध् असेिट् अमय टा्ा. आिण मग ७० % 
अल्ोहोयचे, ५० िम.िय. िमि�ृ ्रा. 
 
�ांृ तय ्ोडासा भाग ए्ा १०×२·५ से. मत. पिराा ्ळतृ टा्ा. हत पिराा ्ळत ए्ा मो�ा १ ियटरन्ा 
बाटयतृ ठेवा. हत हवने्ा आन्ाद्ाचे ्ा्स ्रृे. हत बाटयत ए्ा ेतृ जय्ंुडाृ ठेवस् , ्ंड ्रृा 
्ेृे. पिराा ्ळतया ृाप-माप् जोडा. ृापमाप् हा ० ृे ६०° से. प �्ृ असस् ०·२° से. रेखािं्ृ असावा. 
(ृापमाप् बुचान्ा सहाय्ा्े असा ठेवा ्त, ृो पिराा ्ळतृतय �वांृ च बुडायेया राहतय परंृु पिराा 
्ळतन्ा बुडाया सपेस ्रणार ्ाहत.) आिण िव�ाव सवन् असेप �्ृ जय्ंुडा सृ् पिराा ्ळतया ५० ° से. 
उषणृा �ा. ्ंृर पिराा ्ळतया हवेृ च ४०° से. प �्ृ ्ंड होऊ �ा (ेु� भईुमुगान्ा ृेयाृ साधारण ३९ 
ृे ४१ ° से. प �्ृ ग सूळपणा िदसस यागृो). ्ंृर १ िमि्टांृ  २ ° से. ृापमा् ्मत होईय अेा बेृा्े, 
पिराा ्ळत ्ंड ्रा. ्ा ्िरृा १५ ±१° से. जय्ंुडांृ  िृया मधस् मधस् ठेवा. आिण ज्ावळेेस �्म 
ग सूळपणा िदसेय ृे ृापमा् यााृ ठेवा. हेच ृे ग सूळपणा ृापमा् हो्. हे आणखत ्ंड ्ेल्ास, 
सां् ाच खायत बसेय. 
 

हा सां् ा, पिराा ्ळतया ५०° से. प �्ृ जय्ंुडावर उषणृा देऊ्, िवरघळवा आिण मग पुनहा वर 
सािंगृल्ा�माणे ्ंड ्रा आिण पुनहा ए्दा ग सूळपणा-ृापमा् ि्ि�ृ ्रा. 

 
एवहसर पिरका :– हत ेगेदाण्ान्ा ृेयांृ तय उ�-रेणवत् वज्ान्ा �स्नधामयानं्ा भागेः 
सफिट्त्रणावर आधािरृ असृे. �स्नधामयाचें अयगत्रण ्ेल्ावर इ्ॅ् ॉयमध्े िवरघळवृाृ. जे 
सफिट् इ््ॉय मध्े िमळृतय, ृे ई्र मध्े िव�ाव् ्र् पुनहा सवस िमळिवृाृ. मग त्ाचंा िवय् 
िबदस ेोधृाृ. 
 
�ा दोनहत पिराा ीरॅि्िड्, बेहेि्् व ियन्ोसेिर् अमयानं्ा सफिट्त ्रणावर आधािरृ असल्ामुळे 
इृक्ा खांतन्ा ्सृाृ. 
 
कुसुम तेलाचे अ�सततव आिण ज्ा तेलातं सा्नोजेिनक सं्ुगे आहेत, अशाचें अ�सततव जाणणे 
 
सामान्: अेा�्ारन्ा ृेयानं्ा साबणान्ा िव�ावाचत फेिर्ं कयोराइड, फेरस सलफेट आिण 
हा्�ोकयोिर् अमय ्ाजंबरोबर िवि�्ा ्ेल्ास, िहरवा ृे ि्ळा रंग िमळृो. 
 
िवि�्ा कारके: 
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सोिड्म हा्�ॉकसाइड िव�ाव:५०% (वज्/घ्फळ) 
फेिर् कयोराइड िव�ाव:१०% (वज्/घ्फळ) 
फेरस सलफेट िव�ाव:२०% (व/घ) 
हा्�ोकयोिर् अमय: ृु. घ्ृा १·१९ 
इ्ाइय अल्ोहोय:९५% (घ्फळा्े) वा रे�कटफाइड �सपिरट 
मतठ (सोिड्म कयोराइड): सवन् सफिट्त्–चसणस. 
 
का्रवाहत :१०० िम. िय. चंचुपांांृ  ५ िम. िय. ृेय वा िवृळिवयेये सुघ� ृेय वा मेद घ्ा आिण त्ास ८ 
िम. िय. इ्ाइय अल्ोहोय व १·३ िम. िय. सोिड्म हा्�ॉकसाइड िमळवा. जय्ंुडावर चंचुपां ठेवस् , 
साबु्त्रण पुरे्रा. मधस् मधस् हयवा आिण ्ाचेन्ा दा�ंाचा वापर ्रा. साबु्त्रण पसणस झाल्ावर, 
िव�ाव सवन् होईय. ्ंृर त्ांृ तय अल्ोहोयचे बाषपतभव् ्रा. त्ा्िरृा हवने्ा मंद �वाहाचा 
उप्ोग ्रा. ्ंृर हा साबस, २० िम. िय. पाण्ांृ  िवरघळवा आिण ३ �ॅम मतठ टा्ा. साबण आृा ं
्णतदार असा बाहेर पडृो. २० ° से. ृापमा्ास ्ंड ्रा. आिण १ िम. िय. फेिर् कयोराइड �ाव, ० ·५ 
िम.िय. फेरस सलफेटचा �ाव टा स् ् हयवस्  िम�ण ्रा. ्ंृर साव्ाे ४ िम. िय. हा्�ोकयोिर् अमय 
टा्ा, चागंये िम�ण ्रा आिण १० िमि्टे ृसेच राहस �ा. िहरवा, गदस िहरबा, िहरवट ि्ळा वा गदस ि्ळा 
रंग जर जयत् सृरांृ  िदसया ृर ृे ्ुसुम ृेयाचे वा ज्ा ृेयांृ  सा््ो जेि्् सं्ुगे आहेृ, त्ाचे 
अ�सृतव देसिवृे. 
 

हत जर पिराा ‘हो्’ महणस् आयत ृर हा्�ोसा्ि्् अमयाचत पिराा ्रा. संवदे् 
ेतयृा:०·५% ्ुसुम ृेयाप �्ृ संवदे्ाेतय आहे. 

 
नतम तेलाचे अ�सततव–पिरका 
प�ृतचा आराखडा:–ृाबं्ाचत प�त वा पंतजर ्तम ृेयाृ बुडिवयत ृर, आिण िृया १५ ृे ६० िमि्टे 
२००° से. उषणृा िदयत ृर िृन्ावर ृाबंडसर, ि्ळा, ्रडा, ्ाळा असे ि्रि्राळ्ा रंगाचे िठप्े 
िदसृाृ. ए्ा पेाा अिध् रंग, ृाबं्ान्ा प�तवर िदसृाृ. ्तम ृेयाचे अ�सृतव �ा रंगामुळे जाणाव.े 
 
उपकरणे:— 
पॅरॅिफ्चा �व–्ंुड. प्ड 
ृापमाप्–० ृे २५०° से. वा ० ृे ३६०° से. 
पिराा ्ळ्ा– २५ िम. िम. व्ासान्ा, १५० िम. िम. याबं. 
 
िवि�्ा कारके:– 
ृाबं्ान्ा प�्ा–च्च्तृ, ्ोणृाहत िठप्ा ्सयेल्ा ७५×१३×०·०५ िम.मत. सामान् हेकझे् 
अिसटो् 
 
का्रवाहत:– पिराा ्ळतृ ३० िम. िय. ्मु्ा घ्ा. िृपाई स्ॅड वरतय �व–पॅरॅिफ् ्ंुडाृ ृत ठेवा. 
ृाबं्ाचत प�त ृेयाृ बरोबर जाईय अेत सर्वा. ्ंुडाचें ृापमा् साव्ाे रतृत्े २००° से. उंचवा. 
त्ा्ंृर १५ िमि्टे बरोबर २००° से. या. च ठेवा. ृाबं्ाचत प�त प्डत्े बाहेर ्ाूा. ्ंड ्रा. ्ंृर 
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हेकझे् मध्े बुडवा, ्ंृर अिसटो्मधस  ््ाूा. ेुष् ्रा. ृाबं्ान्ा प�तन्ा पक�भागावंर रंग िदसल्ास, 
्तम ृेयाचे अ�सृतव आहे असे समजाव.े 
 
ेु� ृेय व ेु� ्तम ृेय घेऊ् ए् ्ोरत परताा ्रा. ेु� ृेयांृ तय ृाबं्ान्ा प�तवर ्ोणृेहत रंग 
िदसणार ्ाहत. 
 

★ 
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वनसपितज तेलातं �ािणज चरबतचे अ�सततव 
 
 
िडिजटॉिनन पपततने एकद ण सटेरॉलाचंत गुणातमक पिरका व िनि�तत 
 
व्ाातत:- सटेरॉयाचंत िविेलृा पाहणे, ृेयाचा उगम �ािणज आहे वा व्सपिृज आहे आिण त्ाचंत 
संख्ातम् ि्ि�ृत 
 
हत प�ृ �ािणज ृसेच व्सपिृज �स्नधपदा्�्ा उप्ोगत आहे. 
 
व्ाख्ा:- ्ांृ  सवस सटेरॉये ्त जे िडिजटोि्  ्बरोबर अिव�ाव् सां् ा देृाृ, ्ाचें माप् होृे. 
 
ततव:-गुणातम् पिराे्िरृा,ं ृेयाचे साबु्त्रण �स्नधामयाचंत मुकृृा, ्ंृर सटेरॉयाचें 
िडिजटो्ाइडान्ा रपाृ ि्ाेपण. मग �ापासस् सटेरॉयाचें अिसटेट ृ्ार ्रणे आिण त्ाचत ओळख 
 
(फा्सटोसटेरॉल अिसटेट िवल्िबदद–पिरका) 
 
सामान्:– सटेरॉयाचें अिसटेट फार अलप मांेृ िमळृाृ. ्ासृव सवस रसा््े अगदत िवेु� 
ृसेचउप्रणेहत, अिसटेटाचें सफिट्त्रणा्िरृा,ं सवन् असयत पािहजेृ. 
 
१ ृेयांृ  वा मेदांृ  असयेल्ा सटेरॉयाचें, िडिजटोि््न्ा अल्ोहोिय् �ावा्े, िडिजटो्ाइडांृ  रपांृ र 
्रृाृ. िडिजटो्ाइडाचें मग असेिट् अ्हा्�ाइड बरोबर उ्ळवस् , अिसटेट मध्े रपांृ र ्रृाृ. 
पुनहा ंपुनहा ंसफिट्त्रणा्े–अल्ोहोयमध्े सटेरॉयाचें अिसटेट ेु� ्रृाृ आिण ्ंृर त्ाचंा िवय् 
िबदस ि्ि�ृ ्रृाृ. 
 
उपकरणे: 
सभोवृायत पाण्ाचे वले् असयेये गाळण उप्रणे 
 

१०० िम. िय. ृापिपडतृ ्ाचेंचे गाळण. हे ए्ा ए्ॅमयन्ा पाण्ान्ा ्ंुडा सृ् रबरान्ा बुचा्े, 
गाळण चंबसवर असृे. चंबसचे बाजसचत ्ळत ि्व�ृ पंपास जोडयेयत असृे. 

 
िवय् िबदस–उप्रण–�ांृ  ्ेे्िय्ेृ सटेरॉय अिसटेट भरयेये असृे. हत ्ेे्िय्ा ृापमाप्ास 
ृापमाप्ान्ा गोळ्ाया िच्टवस्  रबरा्े धरयेयत असृे. हा ृापमाप् �नयसिर् मध्े बुडिवयेया 
असृो. �ान्ा बाहेरचत ्ळत, िजन्ा आंृ आंृयत ्ळत असृे, ृत सलफ्ुिर् अमया्े भरयेयत असृे. व 
अमयास उषणृा िदल्ाबरोबर ृे आृल्ा ्ळतन्ा सभोवृायत िफरृे. 
 
िव�ुत–उषणृा–िवय्–िबदस उप्रण वापरये ृरत चायेय. 
ि्व�ृ चंबस. रंद–ृोड 



 
अनु�मिणका 

 

ेुष््–पां 
सटो् ्ळ्ा–२००×२५ िम. िम. 
 
िवि�्ा कारके 
 
िडिजटोि्  ्�ाव–९५% इ्ाइय अल्ोहोय मध्े १% �ाव 
 
कयोरोफॉमस ई्र 
िवेु� अल्ोहोय सलफ्ुिर् अमय 
�नयसिर्  
 
का्रवाहत:- सुघ� ृेय िवरघळवा आिण गाळा. गाळयेये २५ �ॅम ृेय घ्ा. त्ांृ  १० िम. िय. कयोरोफॉमस 
आिण १५ िम. िय. िडिजटोि्  ्�ाव ए्ा २५० िम. िय. े�ंा्ार चंबसृ टा्ा. हयवा आिण १५ िमि्टे ६० 
ृे ७०° से. ृापमा् असयेल्ा जय ्ंुडाृ गोय गोय िफरिवृ हयवा. गाळण उप्रणाृतय ृापिपडतृ 
्ाचेंन्ा गाळणान्ा सभोवृायन्ा जय्ंुडाचे ृापमा् ७०° से. प �्ृ बरोबर आणा. हवा आंृ खेचण्ाचे 
जरा ृोडा आिण े�ंा्र चंबसृतय आंृतय िडिजटो्ाइडे गाळणांृ  ओृा. ि्व�ृ पंप चायस ्रा, 
हळुवाररतत्ा हवा खेचणे सुर ्रा. गाळणावरतय साकं्ाया ५ िम. िय. कयोरोफॉमस्े धुवा. असे ५-६ वळेा 
कयोरोफॉमस्े धुवा. साकं्ाया ेुष् होण्ास संधत �ा. आिण मग गाळण ेुष्् पांाृ ि्व�ृ �स्ृत २ ृे 
३ िम. मत. या अध� ृास ृरत ठेवा. ेुष् झायेये िडिजटो्ाइडाचे सटो्न्ा ्ळतृ स्ा्ांृ र ्रा. त्ांृ  
५ िम. िय. असेिट् अ्हा�ा्इड टा्ा आिण अत्ंृ यहा् जवाये्े वाळसन्ा ्ंुडाृ सवस िडिजटो्ाइड 
िवरघळेप �्ृ ृापवा. �ा �ावास २० िम. िय. ५०% अल्ोहोय �ाव टा्ा. दुधाळ सा्ा िदसेय. चागंये 
िम�ण ्रा. आिण बफ�ृ रांभर ठेवा. सफिट्त ्रणा्िरृा ं ्ंृर हे ‘िव�’ न्ा ३० िम. िय. न्ा 
गाळणांृ स् गाळा. सफिट् ५–६ वळेा ं ्ंड ्ेयेल्ा ५०% अल्ोहोय्े चागंये धुवा. अध� ृास चोषण 
चायस ठेवा. 
 

गाळणापासस् सफिट् ई्रमध्े िवरघळवा. आिण हे ७५×१२ िम. मत. पिराा ्ळतृ घ्ा. ई्रचे 
बाषपतभव् ्रा. मग हे ेुष् अिसटेटचे सफिट् २–३ िम. िय. ९५% अल्ोहोय मध्े िवरघळवा. आिण 
बफ�ृ अध� ृास ठेवस्  सफिट्त्रण होऊ �ा. २ िम. िय. गाळण उप्रणांृ स् हे गाळा. आिण ०·५ 
िम.िय. अल्ोहोय्े धुवा. ि्व�ृ पंपान्ा सहाय्ा्े सफिट् ेुष् ्रा. हत सफिट्त ्रणाचत ि�्ा 
पुनहा ्रा आिण ्ंृर सफिट् ि्व�ृ ेुष््पांांृ  रांभर ठेवा. 

 
्ंृरहे सफिट् ३–४ ्ेे्िय्ांृ  घेऊ्, ्ेे्िय्ाचंत टो्े बंद ्रा. ्ेे्िय्ा, 

ृापमाप्ास रबरान्ा प�्ा्े धरा. मग हे उप्रण साव्ाे ११०° से. न्ावर उषण ्रा. उप्रण असे 
ि््ंिंृ ्रा ्त, ए्ा िमि्टास फकृ ०·५° से. ृापमा् उंचावये. 

 
पसणसपणे िवृळण्ाचे ृापमा् हे सटेरॉय अिसटेटचे िवय् िबदस हो्. 
 

ि्रि्राळ्ा ृेयानं्ा आिण चरबतन्ा सटेरॉय अिसटेटचे िवय् िबदस खायतय �माणे आहेृ:– 
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  मुख् सटेरॉय  सटेरॉय अिसटेट िवय् िबदस 
�ािणज चरबत 

} 

्ोयेसटेरॉय ११४·६°से. 
भईुमुगाचे ृेय, हा्�ोज्त क्  ृ
भइुमुगाचे ृेय 
सर्तचे ृेय 

बतटा िसटोसटेरॉय १२५ ृे १२७° से. 

खोबऱ्ाचे ृेय  �सटनमसॅटेरॉय १४४°से. 
सरसस-मोहरत ृेय  �िॅस्ासटेरॉय १५८°से. 

 
एरंडता्ा तेलाचे अ�सततव 
जर एरंडतन्ा अमयत् पे्ोिय्म इ्रन्ा �ावाृ, अमोि््म मॉियबडेटचा �ाव िमसळया ृर ग सूळपणा 
ि्म�ण होृो. 
 
अ प�िृ:– ए्ा सवन् पिराा ्ळतृ १ िमयतियटर ृेय घ्ा. त्ाृ १० िमयतियटर अमयत् पे्ोिय्म 
ई्र ओृा. पिराा ्ळत दो् िमि्टे जोरा्े हयवा. आिण ्ंृर त्ाृ अमोि््म मबियबडेट �ाव टा्ा. 
जर तविरृ ग सूळपणा ि्म�ण झाया ृर त्ाृ एरंडतन्ा ृेयाचे अ�सृतव जाणाव.े 
 
ब पपित:– एरंडतन्ा ृेयाचा घट्, ्ा्िरिस्ोयेइ्. 
 

ृ्ुसृर वणसयेख्ा्े. हा ए् िविेल Rf मसल् देृो. 
 
का्रवाहत:–दो् प�्ा ए्ं धरा व कयोरोफॉमस िम््ॉय िम�णाृतय िसिय्ा जेय (४५ �ॅम) राळेृ 
बुडवा. प�्ा बाहेर ्ाूा, त्ां् ा अयग ्रा व १० िमि्टे हवेृ  सु स्  �ा आन्ािदृ प�तवरन्ा ए्ा 
टो्ास, ५ मा्�ो िय. ृेयाचा ्ेब टा्ा. सु्वा. व ्ंृर िव्ास पेटतृ ठेवा. ृतृ िव्ास िव�ाव असस 
�ा. िव्ासा ्िरृा १ से. मत. वरतय ्डेप �्ृ �ाव ्ेईप �्ृ िव्ास चायस ठेवा (६ िमि्टे). प�त �ा 

टां् त सृ् ्ाूा. सु्वा व आ्ोिड् वाफ असयेल्ा टां् तृ ठेवा. Rf मसल् ०·२५ या िठप्ा आल्ास 
फारच उ�म. संदभस १% एरंडेय ृेय ज्ा ृेयांृ  टा्ये आहे असा ्ेब बरोबर िव्ासा ्िरृा घ्ा. 
 
काा्ा अळशता्ा तेलातंतल साकंा:- अळेतचे ृेय, मो�ा ्ाळजतपसवस् ्ंड दाबा्े ्ाूये ्ाहत ृर ृे 
�स्र ठेवल्ास, त्ांृ स् ्मत अिध् �माणांृ  गाळ खायत जमा होृो. �ायाच िअ�जतृ फस टस असेहत 
महणृाृ. हा जो गाळ खायत बसृो त्ांृ  फॉसफटािअडे, संबधत् े स् राम् �व्े, ि्ःसारणांृ  ृेयांृ  
िवरघळयेये िअृर पदा स्, मय�व्े आिण पाणत असृाृ. �ा गाळान्ा ब�य ि्ि�ृ असे ्ाहत ्सृे. 
्ांृ तय पुष्ळसा भाग, ृेय ्ाूल्ा्ंृरन्ा पिहल्ा पंधरव�ांृ  खायत जमृो ृर ्ाहंत भाग ृेयांृ  
ि्�यपणे िवरघळयेयाच असृो. ्ांृ तय ्ाहंत भाग, ृेयाृ ्ोडेसे पाणत टा्ल्ावर, साकं्ा�माणे 
खायत ्ेृो. ्ाचे माप् ्रण्ा्िरृा,ं चागंये ूवळयेये आिण २०° से. ृपमा्ापेाा अिध् उषणृा ् 
िदयेये, १०० िमयत ियटर ृेय अे्ा ें् स न्ा आ्ारान्ा ्ेन�ोतसारत ्ळतृ ठेवस्  ्ळतस ९६ ृास उभ्ा 
�स्ृतृ १५ ृे २०° से. ृपमा्ास ठेवावत. ्ंृर ्ळतन्ा बुडाेत जमयेल्ा गाळाचे घ्फळ मोजाव ेव हेच 
गाळाचे �िृेृ �माण हो्. 
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जवसाचे तेल 
कयोरोफॉमसमधतय ृेयावर �ोिम्चत �ि�्ा ्ेल्ावर ्ंृर अल्ोहोय आिण ई्र ्ाचंत �ि�्ा 

्ेल्ास सां् ा आल्ास, जवसान्ा ृेयाचे अ�सृतव आहे. 
 

ए्ा ्ोर�ा पिराा ्ळतृ ५ िमयतियटर कयोरोफॉमसमध्े १ िमयतियटर ृेय िमसळृाृ. आिण 
त्ाृ ्ेबे ्ेब े१ िमयतियटर �ोिम् टा्ृाृ. �ाव चागंया याय झाल्ावर अिृिरकृ �ोिम् पडये असे 
समजाव.े ्ंृर पिराा ्ळतया झां् ण यावस्  बफ�न्ा ्ंुडाृ–्ंड ्रृाृ. मग १५ िमयतियटर 
रे�कटफाइड �सपिरट ्ेब े्ेब ेटा्ृाृ. आिण ्ंृर १० िमयतियटर ई्र टा्ृाृ व पिराा ्ळत बरतच 
हयवस् , िम�ण चागंये ्रृाृ. पिराा ्ळत ३० िमि्टेप �्  ृ बफ�न्ा ृापमा्ास ठेवृाृ जर सां् ा 
रलोतप�तस पडया, ृर जवसान्ा ृेयाचे अ�सृतव आहे असे समजाव.े 

 
ितळाा्ा तेलाचे अ�सततव: �स्नधपदा स् जर �व ्सेय ृर त्ाया िवृळवा. िवृळिवल्ा्ंृर चागंये 
िमसळवस् , त्ाृतय पाणत व इृर अेु� पदा स् अयग ्रण्ा्िरृा गाळण पेपरमधस् गाळा. 
 

ए्ा २५ िमयतियटरन्ा माप् दंड गोयाृ ५ िमयतियटर, वरतय गाळयेये ृेय घ्ा. त्ांृ  ५ 
िमयतियटर हा्�ोकयोिर  ् अमय व ०·४ िमयतियटर फरफ्ुरॉयचा �ाव टा्ा. माप् दंड गोयावर 
घ�बसच बसवा आिण २ िमि्टे जोरा्े हयवा. िम�णास अयग होऊ �ा. अमय ्रामध्े जाभंळा ि्वा 
ृाबंडा रंग िदसया ि्वा ि्म�ण झाया ृर िृळान्ा ृेयाचे अ�सृतव जाणाव.े 

 
�्म ृेय इ्ाइय अल्ोहोय व अमोि््ा बरोबर ठेवा. ्ंृर सवस अल्ोहोय व अमोि्आ 

जाईप �्ृ उ्ळवा. ्ामुळे अड्ळा आणणारत सं्ुगे ्ाहतेत होृाृ. बाउडॉइ्चत पिराा: ृत� 
हा्�ोकयोिर् अमयाृ १ �िृेृ सु�ोज (खडतसाखर) टा्ा. ्ा िम�णापै्त १ िम. ियटर घेऊ्, 
त्ांृ  २ िमयतियटर ृेय चागंये हयवा आिण ्ंृर ५ िमि्टे �स्र ठेवा. िृळान्ा ृेयाचे अ�सृतव 
दाखिवणारा ्ािरगत रंग ृ्ार झायेया िदसेय. साधारण १ �िृेृ ि्वा त्ा सृ् ्मत िृळान्ा ृेयाचे 
अ�सृतव �ा रंग पिराे्े ्ळृे. हा रंग िृळान्ा ृेयांृ  असयेल्ा सेसमॅॉय, सेसमॅॉिय् आिण सेसिॅम् 
�ा �िृ आ�कसडंटानं्ा मुळे िमळृो. सेसमॅॉय हे अल्यतृ िव�ाव् असस्, �ा गुणधम�मुळे ृे इृर दो् 
सं्ुगापासस् अयग ्रृा ्ेृे. ि्ग�िधृ िृळान्ा ृेयाृ, सेसमॅॉय हे फारच ्मत �माणांृ  िमळृे. 

 
हा्�ोसा्िनक अधल:- पेडतृतय सा््ोजे्ेिट  ्नयु्ोसािअडान्ा अ�सृतवामुळे, हा्�ोसा्ि्  ्अमय 
पेडतृ ृ्ार होृे. ्ा्िरृा ं पेडतचा ्ोडासा भाग घेऊ्, त्ाया चट्् बारत् ्र्, उषण 
अल्ोहोय्े त्ाचे ि्ःसारण ्रृाृ. आयेल्ा अल्ोहोयन्ा अ्� सृ्, अल्ोहोय ्ा सू् टा्ल्ावर, 
उरयेल्ा अ्�ृ ५० िम. िय. पाणत व १० िम. िय. हा्�ोकयोिर  ् अमय िमि�ृ ्रृाृ. व �ा 
िम�णान्ा बाषप उधवसपाृ्ा्े सवस हा्�ोसा्ि्  ् अमय सवांृ  ए्ं ्रृाृ. अमयाृ सोिडअम 
्ाब�्ेट ्ोडेसे अिध् टा स् ्, �माणभसृ  आ्ोिड् �ावाबरोबर समभाव ्रृाृ. आ्ोिड् �ावाचे १ िम. 
ियटर हे हा्�ोसा्ि्  ्अमयान्ा ·००१३५ �ॅम सममसल् असृे. 
 

नेहमतचत (HCN) पिरका— 
ए्ा २५० िमयतियटर िं्ोणत चंबसृ १५ ृे ३० िमयतियटर ृेय टा्ा. त्ांृ  ५० िमयतियटर पाणत टा स् ् 
चागंये हयवा. �ाृ १० �िृेृ टाट�िर् अमयाचंा �ाव, १५ िमयतियटर टा्ा आिण चागंये हयवस्  



 
अनु�मिणका 

 

सव�चे िम�ण ्रा. ्ंृर �ाया बसच यावा. �ा बुचाया आृल्ा बाजस्े चंबसृ ३ इंच याबंतचत िपि्् 
अमयाृ िभजिवयेल्ा ्ागदाचत प�त योबस �ा �ा प�तवर अगोदर ५% सोिड्म ्ाब�्ेटन्ा �ावाचा १ 
्ेब टा स् ् ृत ओयत ्रा. ्ंृर हा चंबस ३०–३५ िमि्टे पाण्ान्ा ्ंुडाृ ठेवा. व त्ावर वाफेचा फवारा 

पडस  �ा. HCN न्ा अ�सृतवामुळे िपि�् अमय प�तया ृाबंडा रंग �ापृ होृो. 
 
परतकक-का्रवाहत:– जय्ंुडावर, ऊधवसपािृृ चंबसृ ५० िम. िय. ृेयन्ा. ३० िमि्टे हवा आंृ सोडा. 
हवा पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड आिण येड अिसटेट मधस् जाऊ �ा. ्ंृर ऊधवसपिृृ चंबस ए्ा ५ िम. िय. 

असयेल्ा ेोषण ्ळतस जोडा. हवचेे बुडबुडे ृेयांृ तय त्ानं्ा बरोबर HCN घेऊ् जाृाृ. व त्ाचे 
पोटॅिे्म हा्�ाकसाइड मध्े ेोषण होृे–्ंृर �ांृ  फेरस सलफेटन्ा �ावाचे ्ोडे ्ेब टा्ा–
हा्�ोकयोिर् अमयान्ा ्ेबा्त अमयत् ्रा आिण ५ िमि्टे गरम ्रा. पुनहा गाळा व फेिर् कयोराईड 
�ावाचे ्ेब टा्ा. ि्ळा वा ि्ळसर िहरवा रंग वा सां् ा सा््ाइडचे अ�सृतव दाखिवृो. 
 
सरकतचे तेल–हालफेनचत पिरका 

ए्ा पिराा ्ळीृ ५ िमयतियटर ृेय वा िवृळिवयेया �स्नधपदा स् घ्ा. त्ांृ  ५ िम. िय. गंध् 
�ाव टा्ा. 

 
(गंध् �ाव:– १ �िृेृ गंध्ाचा ्ाबस् डा्सलफाइडमध्े �ाव ्रा. व िृृ्ाच एमाइय 

अल्ोहोय टा्ा.) िम�ण चागंये हयवा आिण जय–्ंुडाृ ७०-८०° से. या १–२ िमि्टे ठेवा. उषणृा 
देृां् ा मधस् मधस् हयवा त्ामुळे ्ाबस्डा्सलफाइड उ्ळस् ि्घस् जाईय. आिण िम�णांृ स् फेस 
्ेणार ्ाहत. ्ंृर �ा पिराा ्ळतया ११० ृे ११५° से. ृापमा्ास २ ृास ठेवा. �ा ्ायावधत्ंृर 
िम�णाृ ृाबंडा रंग िदसल्ास, सर्तचे ृेय त्ांृ  आहे असे समजाव.े 

 
ृेयांृ तय ईसटेरत क् ृ रपांृ  असयेल्ा सा्कयो�ोपे्ॉइड �स्नधामयानं्ा अ�सृतवामुळे हत रंग 

िवि�्ा घडस् ्ेृे. हत �स्नधामये ्ाबस्डा्सलफाइडान्ा �ावाृतय सलफर बरोबर, एमाइय 
अल्ोहोयान्ा उप�स्ृतृ ए् ि�मझ् रंग देृाृ. ०·१ ृे ०·२% सर्तन्ा ृेयाचे अ�सृतव �ा रंग 
�ि�्े्े समजृे. 

 
आहारांृ तय सा्कयो�ोपे्ॉइड अमयानं्ामुळे वाू खंुटृे आिण ्ाहत अफयाटॉ�कझ  ् बरोबर ृे 

सह–् स् जन् आहेृ. 
 
सगळत सर्तचत ृेये ्ाहंत रंगाचत ृतच ृत�ृा देऊ े्ृ ्ाहत. ि्गसधत्रण आिण 

हा्�ोज्ेे्मुळे, रंगाचत ृत�ृा बरतच ्मत होृे. जर सर्तन्ा ृेयास उषणृा िदयेयत असेय ृर हत 
पिराा बरोबर यागस पडृ ्ाहत. 

 
्ॅपोय ृेय, सटेरक्ुियआ िफटतडा ृेय आिण बाअबाब ृेय पण हालफे्चत  रंग पिराा देृाृ. 
 

बदाम तेलातंतल भेसळ ओळखण्ासाठत बा्बरचत पिरका:– 
५ िम. ियटर पदा स् घ्ा. आिण त्ांृ  १ िम. ियटर सारख्ाच वज्ाचे पाणत, सलफ्ुिर्  अमय व 

्ाइि्् अमय ्ानं्ा िम�णाचे टा्ा. आिण पुष्ळ हयवा. ेु� बदाम ृेयाचा रंग बदयृ ्ाहत. 



 
अनु�मिणका 

 

 
रोिझ् ्रृा यतबरम्–सटॉचस पिराा:– 

�स्नधपदा्�पासस  ् अदमासे ०·५ �ॅम ृेय िवरघळवा–१ िम.ियटर असेिट् अ्हा्�ाइड 
सौम्पणे उषणृा देऊ् त्ांृ  िवरघळवा. ्ंृर ्ंड ्रा. ्ंृर १·५३ िव. गुरतव असयेये सलफ्ुिर्  
अमय त्ावर चागंल्ा रतृत्े सोडा. रोिझ् अमय जर ृेयांृ  असेय ृर ृाबंडा जाभंळारंग ृ्ार होृो. 
बहुृे् सवस �स्नधामयाचंत िम�णे, सहसा हा रंग पिराेृ देृ ्ाहत. फकृ टंुग ृेय आिण ्ोयेसटेरॉय मां 
�ा पिराेृ असाच रंग देृाृ. 

 
चहाा्ा बत्ाचें तेलाकिरता ंिफटेलसन पिरका: 

ए्ा पिराा ्ळतृ ०·८ िम. ियटर असेिट् अ्हा्�ाइड, १·५ िम. िय. कयोरोफॉमस आिण ०·२ 
िम. िय. सलफ्ुिर्  अमय ्ाचें िम�ण ्र् ृे ५° से. या ेतृ ्रा. �ा िम�णांृ , ०·२२८ �ॅम वज्ाचे 
ृेयाचे साृ ्ेब टा्ा. ्ा्िरृा ४ िम. मतटर बाहेरचा व्ास आिण २ िम. मत. आंृतय व्ास असयेयत ्ळत 
वापरा. पिराा ्ळतृतय िम�ण चागंये हयवा. जर ग सूळ िदसृ असेय ृर असेिट् अ्हा्�ाइड, ्ेबे 
्ेबे िम�ण सवन् होईप �्ृ टा्ा. आिण िम�ण ५ िमि्टे �स्र ठेवा. ्ंृर १० िम. िय. ेुष् इ्र टा्ा 
आिण िम�ण ्रा. चहाचे बतचे ृेय डोळ्ाृ भरेय असा ृाबंडा रंग १ िमि्टांृ  देृाृ. आिण ्ंृर रंग 
असपल होृ जाृो. ्ाहत िठ्ाणचे ऑियवह ृेय अ�स्र जाभंळा रंग दाखिवृाृ. आिण हा रंग मां १० 
�िृेृ चहानं्ा बत्ाचें ृेय असयेल्ा आियवह ृेयाहस् ि्राळा ओळखृा ्ेृ ्ाहत. 

 
करंज्ाा्ा तेलाचत पिरका 

 
िफ्ॉिय  ्सं्ुगे ज्ांृ  आहे अेा इृर ृेया�माणे, ्रंज्ाचे ृेयावर अल्ोहोिय  ्फेिर् कयोराइड 
�ावा्े िवि�्ा ्ेल्ास अल्ोहोिय् ्रांृ , िफ्ट ि्ळा ृे गदस जाभंळा रंग िदसृो. पण हत ि�्ा 
िविेल ्ाहत. 
 
फेिरक कलोरााड पिरका: ए्ा पिराा ्ळतृ ५ िमयतियटर ृेय घ्ा. त्ाृ १० िम. ियटर इ्ाइय 
अल्ोहोय (९५%) आिण २·५% असयेल्ा फेिर् कयोराइडन्ा �ावाचे ५ ्ेब टा्ा. ( फेिर् 
कयोराइडाचे जयिवन्ेद् होऊ ््े महणस् त्ांृ  पुरेसे हा्�ोकयोिर् अमय अगोदर टा स् ् ठेवाव)े. २ 
िमि्टे चागंये हयवा आिण २ ृासभर ृसेच ठेवा. ्ंृर जर अल्ोहोिय  ् ्रांृ  िफ्ट ि्ळा ृे गदस 
जाभंळा रंग िदसया ृर ्ंरजान्ा ृेयाचे ि्वा ज्ाृ िफ्ॉिय  ्समुह आहे अेा दुसऱ्ा ृेयाचे अ�सृतव 
आहे. 
 
२)्रंज्ान्ा ृेयाबरोबर अँटतम्त ्ा् कयोराइडन्ा �ावाचत िवि�्ा ्ेल्ास िपवळा रंग िदसृो पण 
हत देखतय �ि�्ा िविेल ्ाहत. ्ारण अंटतम्त ्ा्कयोराइडबरोबर अल्ॅयॉइडे, ्ॅरोिट्ॉइडे आिण 
इृर ्ैस�ग् आिण क् िंम रंग ृे ृेयांृ  असल्ास त्ानं्ामुळेहत असाच रंग िमळृो. ्रंज्ाचे ृेय 
कयोरोफॉमस मध्े िवरघळल्ा ्ंृर त्ांृ  असेिट् अ्हा्�इड टा्ल्ावर जर त्ांृ  १ ्ेब सलफ्ुिर् 
अमय टा्ये ृर च्च्तृ ्ािरगत रंग �ापृ होृो. 
 
अटँतमनत ्ा्कलोरााड पिरका:– िवि�्ा ्ार्— 



 
अनु�मिणका 

 

अँटतम्त ्ा्कयोराइड िव�ाव: २० �िृेृ (वज्/घ्फळ) कयोरोफॉमसमध्े. अंटतम्त 
्ा्कयोराइडान्ा सफिट्ाचें वज् ्ेल्ावर, ृे कयोरोफॉमसमध्े टा्ल्ा्ंृर, ्ाहंतिमि्टे, सफिट् 
िवरघळेप �्ृ हयिवृाृ. 
 

्ा्सवाहत: ृेयाचा १ ्ेब पिराा ्ळतृ वा िच्तमाृतन्ा िवटेृतय खोयगट भागांृ  घ्ा. त्ांृ  १ 

ृे २ िम. िय. अंटतम्त ्ा् कयोराइड िव�ाव टा्ा. Canary िपवळा ृे ्ािरगत िपवळा रंग ्रंजा ृेयाचे 
अ�सृतव दाखिवृो. 

 
ए् संवदे्ेतय िविेल व तविरृ रंग पिराा:– 
 

प�िृ:– १ िमयतियटर ्रंज्ाचे ृेय ए्ा पिराा ्ळतृ घ्ा व त्ांृ  २५ ृे ३० िमयत ियटर, ्ॉमसय 
हेकझे् आिण ्ोणृेहत व्सपिृज ृेय टा्ा. 
 
स्य पिराा प�िृ:- नयेझड िच्त माृतन्ा िवटेवर १ वा २ ्ेब, ्ाचेंन्ा ्ळत्े टां् ा त्ावर १ ृे २ ्ेब 
फॉसफॉिर् अमयाचे (िवेु�) टां् ा आिण ्ाचेंन्ा दा�ंा्े ूवळा. ृत� ्ािरगत ृे च्च्तृ ृाबंडा रंग 
िव्िसृ होृो ्रंज्ाचे ृेयाचे अ�सृतव दाखिवृो. सतमा ३% 
 
तेलिव�ाव् रंगाचे तेलातंतल अ�सततव ओळखण्ाचत पिरका 
 
सवरसागारण:- ृेयांृ  िव�ाव् असयेये रंग हे सं�ेिषृ ृसेच ्ैस�ग् असृाृ. 
प�ृतचा आराखडा:– ृेयांृ  िव�ाव् असयेये रंग हे ृेये, चरबत आिण इृर व्त््त पदा्�पासस् 
िव�ाव् िवभाज् प�ृत्े अयग ्ेये जाृाृ. ्ा ्िरृा डा्िम्ाइय फॉमसमाइड आिण हेकझे् (३:१) 
�ाचंा वापर ्ेल्ावर मग अल्ुिम्ा वर पक�ेोषणाचा अवयंब ्रृाृ. रंगाचे अ�सृतव व्ुत�मत–्या 
्ागद वणसयेख् प�ृत्े ओळिखृाृ. 
 
उपकरणे:–ि्ःसारणा ्िरृा:–पुू ेमागे हयिवणारे ्ंं. 
सृंभ वणसयेख्ा ्िरृा:–्ाचेंचत ्ळत (२·५ से. व्ास आिण ३० से. मत. याबं) पक्ः्ारत ्सराळे 
 
कारके:– हेकझे् २) डा्िम्ाइय फॉमसमाइड ३) सोिड्म कयोराइड िव�ाव ४) समभािवृ अल्ुिम्ा, 
�ॉ्म्, सि�ि्ृ–१००° से.४ ृास सि�् ्ेयेयत ५) डा्इ्ाइय ई्र ६) इ्ाइय अल्ोहय ७) 
अमोि््म हा्�ॉकसाइड �ाव ८) िम्ॅ् ॉय ९) पे्ोिय्म ई्र (उत्य् िबदस ४० ृे ६०° से.) १०) 
पॅरॅफत् �व ११) वहॉटम् ्ं. १ गाळण ्ागद (व्ुत�मत ्या) �ा ्िरृा पे्ािय्म ई्र मधतय ५ ट�े 
�व पॅरॅफत्मध्े िभजिवयेया आिण ्ंृर हवेृ  वाळिवयेया. 

१२) ृेयाृ िव�ाव् असयेये रंग:– योणत िपवळा �ेस ्ािरगत GN सुडा् ४, Gress िपवळा GRN �्ार 
इत्ािद. १३) सोिड्म हा्�ॉकसाइड �ाव ५ ट�े (वज्/घ्फळ) १४) सलफ्ुिर् अमय १५) सटॅ्म 
कयोराइड िव�ाव:– ११२·८ �ॅम सटॅ्म कयोराइड, १७० िमयत ियटर हा्�ोकयोिर् अमयांृ  िवरघळवा. 
आवश्् वाटल्ास उषणृा �ा. पाण्ा्े ्ंृर १ ियटरन्ा िचनहाप �्ृ आणा. धा सृ ्ि्य ्ाचें ्ोडेसे 
ृु्डे आंृ टा्ा. 
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१६) बोिर् अमय िव�ाव: ४ �ॅम बोिर् अमय १०० िमयतियटर (िव. गु. १·१९) संहृ हा्�ोकयोिर  ्
अमयांृ  िवरघळवा. 
 
१७) ि्जसय सोिड्म सलफेट: 
 
१८) अंटतम्त कयोराइडाचा कयोरोफॉमस मधतय संपककृ �ाव. 
 
१९) िव�ाव् िम�ण: डा्इ्ाइय ई्र: अल्ोहोय : पाणत—५:३:२. 
 
१०) िव�ावक िम�ण : ८०�िृेृ अल्ोहोय, पाण्ांृ तय. 
 
पपित: ्मुन्ाचे २–३ �ॅम े�ंा्ार चंबसृ घ्ा. ५० िमयतियटर (अदमासे) हेकझे् टा्ा. पुूेमागे 
हयिवण्ान्ा ्ंंाृ १० िमि्टे हयवा. गाळा आिण गाळयेल्ा �ावाचे १० िम. ियटर इृ्े संहिृ्रण 
्रा. 
 
गुणातमक पिरका: सं�ेिषृ रंगा्िरृा: हेकझे्न्ा ्रांृ तय ्ो�ा भागाचें ४ भागांृ  वाटप ्रा. आ िण 
त्ाृ १३ सममसल् सलफ्ुिर् अमय वा संहृ हा्-�ोकयोिर् अमय आिण पाणत ्ाचें िम�ण, अ्ु�मे 
४:१, २:१, व १:१ टा्ा. जर अमय ्र अ्वा सवस ि्ःसािर  ृअ स् , त्ाचंा रंग गुयाबत पासस् ृाबंडसर 
जाभंळा असा दाखिवल्ास ृेयांृ , सं�ेिषृ रंग टा्येया असावा. 
 
२)व्त््त �व्ापासस्, रंगाचे अयगत्रण: संहृ अ स्  पक्ः्ारत ्सराळ्ांृ  ओृा. आिण त्ांृ  संहृ 
अ्�न्ा घ्फळान्ा ृत्पट घ्फळ डा्िम्ाइय फॉम�माइडाचे टा्ा. जोरांृ  हयवा. ्ोडा वळे, 
दोनहत ्या अयग होण्ा्िरृा ठेवा. डा्िम्ाइय फॉमसमाइडान्ा ्रांृ , ्ैस�ग् रंग वा वसं�ेिषृ रंग 
असेय ृर ृोहत ्ा ्रांृ  ्ेईय. हेकझे् ्रांृ  ृेये व मेदे राहृतय. आृा डा्िम्ाइय फॉम�टचा ्र 
घ्ा. पुनहा ृो २० िमियियटर पाणत टा स् ् हेकझे्बरोबर हयवा. ्ैस�ग् व सं�ेिषृ रंगाचे हेकझे् ्रांृ  
स््ांृ र ्रा. जर पा्स ृ्ार झाये. ृर सोिड्म कयोराइडचा �ाव टा्ा. हेकझे्चा ्र संहृ ्रा, व 
पुनहा वरतय प�िृ िफर् ए्दा ्रा. अजु्हत ृेय ्मुन्ांृ  रािहये असेय ृर ृे रंगतृ ्रावर राहतय. 
(हेकझे्चा ्र ०·५ िमयतियटर संहृ ्ेया असल्ास) ृेय ् ्ेईप �्ृ हत प�िृ िफर् ्रा. ्ंृर 
हेकझे्चा �ाव हेकझे् टा स् ् १० िमयत ियटर ्रा. जर ्ु्ुस िम् वा हळदतचा संे् असेय ृर उरयेया 
डा्िम्ाइय फॉमसमाइडाचा ्र हेकझे््े ि्ःसािर  ृ्रा. 
 
नैस�गक रंगाचें सं�ेिषत तेल–िव�ाव् रंगापासदन अलगतकरण:– 

वणसयेख् ्ळतृ �्म ४० िम.िय. हेकझे् टा्ा. ्ंृर २–३ से. मत. उंचतचा ्र ्ेईय इृ्े 
ेुष् सोिड्म सलफेट टा्ा. मग त्ावर १० से. मत. चा ील्ुिम्ाचा ्र ्ेईय असे ्रा. ्ंृर 
ील्ुिम्ान्ा ्रावर हेकझे् १ से. मत. इृ्े आल्ावर, रंगाचे हेकझे्–ि्ःसािरृ, त्ावर ओृा. �त्े् 
वळेेया १० िम. िय. हेकझे् असे ४ वळेा हेकझे््े ि्ााय् ्रा. हे सं�ेिषृ ृेय–िव�ाव् रंगाचे 
ि्ााियृ संहृ ्रा. 

 
्ंृर दुसरे ि्ााय् पे्ोियअमई्र: अिसटो् (१:१) वापर् पसणस ि्ााय् ्रा. 
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सं�ेिषृ ृेय िव�ाव् रंगाचे ि्ि�ृत्रण:–्ा्िरृा व्ुत�मत ्या वणसयेख् वापरा. 

्ागदावर संहृ ि्ःसारणाचा ्ेब टा्ा. ्ागदास दंडगोया क् ृत ्र्, डा् इ्ाइय ई्र: अल्ोहोय: 

पाणत (१९) �ा िव�ाव् िम�णा्े वा (२०) मधतय िव�ाव्ा्े िव्िसृ ्रा. जाृ रंगाबरोबर Rf वर् 
ृुय्ा ्रा. 

 
नैस�गक रंग:–सृंभावरतय ्ैस�ग् रंग िम्ॅ् ॉय: अमोि््म हा्�ॉकसाइड (९:१) ्ा िव�ाव्ा्े 
ि्ााय् ्रा. जर वरतय िव�ाव् सृंभावर ओृल्ावर, त्ाचा रंग ृाबंडसर–जाभंळा झाल्ास त्ांृ  
्ु्ुस िम् वा हळदतचे अ�सृतव ि्ि�ृ आहे. 
 
ी्ॅटो, टम�िर् आिण ्ु्ुस िम् ्ाचंत ि्ि�ृत:–– 

्ैस�ग् रंगाचे ि्ःसार् बाषपतभव्ा्े ेुष् ्रा. त्ांृ  १० िम.िय. पे्ोिय्म ई्र टा्ा. व 
त्ांृ तय७ िम. िय. घेऊ्, सोिड्म हा्�ॉकसाइड बरोबर चागंये हयवा. अल्यत �ावाचे २ भागांृ  
िवभाज् ्रा. १ ल्ा भागास, िृृ्ेच पाणत टा्ा, त्ांृ  पांू रा ्ापसाचा बोळा टा स् ् रांभर ठेवा, 
्ंृर ्ापसाचा बोळा पाण्ा्े धुवा. गवृान्ा ्ाडत सारखा रंग, त्ावर रािहल्ास, त्ावर सटॅ्स 
कयोराइडचा �ाव टा्ा, गुयाबत रंग, ी्ॅटो रंगाचत ि्ि�ृत दाखिवृो. दुसऱ्ा भागासं बोिर् अमयाचा 
�ाव टा स् ् अमयत् ्रा. ृाबंडा रंग आल्ास टम�िर्ाचत व गुयाबतरंग आल्ास ्ु्ुस िम्चत ि्ि�ृत 

 
्ॅरॉिट्— अल्यत ् टा्येल्ा भागांृ  अँिटम्त ्ा् कयोराइडचा कयोरोफॉमस मधतय िव�ाव टा्ा. 
ि्ळा रंग आल्ास, ्ॅरोिट्चे अ�सृतव. 
 

खा� तेले–मानक 
 
१७·०१ खोबऱ्ाचे ृेय:– ्ारळान्ा आृतय खोबऱ्ापासस  ्ि्ष्�षृ ्ेयेये ृेय. ृे सवन् असये पािहजे 
व खवटपणा ि्यंिबृ वा इृर िवजाृत् पदा स्, िवभािजृ पाणत, िमसळिवयेये रंगतृ वा सुगंिधृ पदा स् 
वा खि्ज ृेय ्ापंासस् मुकृ असये पािहजे. ृेखायतय मा््ास अ्ुसर् असेय:– 
 

 
इ) मुकृ �स्नधामये–(ओयेइ् अमय समा्): ३ �िृेृ पेाा अिध् ्ाहत. 
 
१७·०२ सर्तचे ृेय (िब्ोयेचे ृेय) महणजे सवन्, चागंल्ा �स्ृतृतय असयेल्ा व टरफय िवरिहृ 
सर्तपासस् ि्ष्�षृ ्ेयेये ृेय. ृे ेोिधृ व ि्जसयत क् ृ असाव्ास हवे. ृे सवन् असये पािहजे व 
खवटपणा, ि्यंिबृ वा इृर िवजाृत् पदा स्, िवभािजृ पाणत िमसळिवयेये रंगतृ वा सुगंिधृ पदा स् वा 
खि्जे ृेये ्ापंासस् मुकृ असये पािहजे. ृे खायतय मा््ास अ्ुसर् असेय. 

अ) ब्ुिटरो �णम्ां्  माप् वधेां्  ४०° से. :– ३४·०–३४·५ 
ब) साबणत् मसल् :– २५० पेाा ं्मत ्ाहत. 
्) आ्ोिड् मसल् :– ७·५ ृे १०·० 
ड) पॉयेनस्तमसल  ् :– १३ पेाा ्मत ्ाहत. 
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एफ) गाळयेये ृेय, ३०° से. या २४ ृास ठेवल्ा्ंृर त्ांृ  ग सूळपणा िदसृा ्ामा ््े. 

 
१७·०३ शेगदाण्ाचे तेल (मसंगफयतचे ृेय) महणजे सवन्, व चागंल्ा �स्ृतृ असयेल्ा ेगेदाण्ापासस  ्
ि्ष्�षृ ृेय. ृे सवन् असयेपािहजे व खवटपणा, ि्यंिबृ वा इृर िवजाृत् पदा स्, िवभािजृ पाणत, 
िमसळयेये रंगतृ वा सुगंिधृ पदा स् वा खि्ज ृेय ्ापासस् मुकृ असये पािहजे. ृे खायतय मा््ास 
अ्ुसर् असेय:– 
 

अ) ब्ुिटरो �णम्ां्  माप् वधेां्  ४०° से. :– ५४–५७·१ 
ब) साबणत् मसल् :– १८८ृे १९६ 
्) आ्ोिड् मसल् :– ८५ ृे ९९ 
ड) असाबणत् �व् :– १% पेाा अिध् ्ाहत 
ई) मुकृ �स्नधामये(ओयेइ् आमय समा्) :– ३% पेाा अिध् ्ाहत 
एफ) बेियअर पिराा:– 
(ग सूळपणा ृापमा्–असेिट् अमय प�िृ) 

:– ३९° ृे ४१° से 

 
१७०४ जवसाचे तेल महणजे सवन् व चागंल्ा �स्ृतृ असयेल्ा जवसापासस् ि्ष्�षृ ृेय. ृे सवन् 
असये पािहजे व खवटपणा, ि्यंिबृ वा इृर िवजाृत् पदा स् वा खि्ज ृेय ्ापासस् मुकृ असये 
पािहजे. ृे खायतय मा््ास अ्ुसर् असेय:– 
 

अ) ब्ुिटरो �णम्ां्  माप् वधेां्  ४०° से. :– ६९·५ ृे ७४·३ 
ब) साबणत् मसल् :– १८८–१९५ 
्) आ्ोिड् मसल् :– १७० पेाा ्मत ्ाहत 
ड) असाबणत् �व् :– १·५% पेाा अिध् ्ाहत. 
ई) मुकृ �स्नधामये (ओयेइ् अमय समा्) :– २% पेाा अिध् ्ाहत. 

 
१७·०५· महुआचे ृेय महणजे सवन् आिण चागंल्ा �स्ृतृ असयेल्ा मधु्ानं्ा िब्ापंासस् वा 
्वचफयापासस  ््ाूयेये ृेय. ्ांृ  महुआन्ा दोनहत �्ारापंै्त (बॅिसआ यॅिटफोियआ ि्वा बॅिसआ 
यबजतफोियआ) ए् वा दोनहत �्ारन्ा िब्ाचें िम�ण ृेय ्ाूण्ा्िरृा वापरये ृरत चायेय. ृेय 
सवन् असये पािहजे व खवटपणा, ि्यंिबृ वा इृर िवजाृत् पदा स्, िवभािजृ पाणत, िमसळयेये रंगतृ 
वा सुगंिधृ पदा स् वा खि्ज ृेय ्ापंासस् मुकृ असये पािहजे. ृे ेोिधृ असस् खायतय मा््ास 
अ्ुसर् असेय:- 
 

अ) ब्ुिटरो �णम्ां्  माप् बेधां्  ४०° से.  :– ५५·६ ृे६०·२ 
ब) साबणत् मसल् :– १९०–१९८ 
्) आ्ोिड् मसल् :– ९८–११२ 
ड) असाबणत् �व् :– १·५% पेाा अिध् ्ाहत. 
इ)मुकृ �स्नधामये (ओयेइ् अमय समा्) :– ०·२५ ट�े पेाा अिध् ्ाहत. 
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अ) ब्ुिटरो �णम्ां्  माप् वधेां्  ४०° से. :– ४९·५ ृे ५२·७ 
ब) साबणत् मसल् :– १८७–१९६ 
्) आ्ोिड् मसल् :– ५८ ृे ७० 
ड) असाबणत् �व् :– २ पेाा अिध् ्ाहत. 
ई) मुकृ �स्नधामये (ओयेइ् अमय समा्) :– ०·२५ पेाा ंअिध् ्ाहत. 

 
१७·०६ मोहरतचे ृेय (टोिरआ वा सरसोचे ृेय) हे ृेय महणजे सवन् व चागंल्ा �स्ृतृ असयेल्ा 
मोहरीन्ा िब्ापंासस  ् ि्ष्�षृ ्ेयेये ृेय. (्ांृ  मोहरतन्ा ्ँपे�स्स, जु�नसआ वा ्ॅपुस �्ाराचंा 
समावेे  आहे.) ृे सवन् असये पािहजे व खवटपणा, ि्यंिबृ वा इृर िवजाृत् पदा स्, िवभािजृ पाणत, 
िमसळयेये रंगतृ वा सुगंिधृ पदा स् वा खि्ज ृेय ्ा ंपासस् मुकृ असये पािहजे. ृे पुूतय मा््ासं 
अ्ुसर् असेय:– 
 
अ) ब्ुिटरो �णम्ां्  माप् वधेां्  ४०° से. :– ५८·० ृे ६०·५ 
ब) साबणत् मसल् :– १६८ ृे १७७ 
्) आ्ोिड् मसल् :– ९६ ृे ११० (पॉयत �ोमाइड पिराा 

््ारातम्  
ड) असाबणत् �व् :– १·२% पेाा ंअिध् ्ाहत. 
इ) मुकृ �स्नधामये (ओयेइ् अमय समा्) :– ३% पेाा ंअिध् ्ाहत. 
ए्) बेियअर पिराा (ग सूळपणा ृापमा् 
असेिट् अमय प�िृ) 

:– २७·५° पेाा अिध् ्ाहत. 

जत) दारडतन्ा ृेयाचे अ�सृतव पिराा :– ््ारातम्  
एच) हा्�ोसा्ि्  ्अमय पिराा :– ््ारातम् 
 
१७·०७ ऑियवह ृेय:– ‘ओियओ ्ुरोपा’ जाृतन्ा झाडानं्ा िप्येल्ा ऑियवह फळापंासस् ि्ष्�षृ 
ृेय. 
 

ृे सवन् असये पािहजे व खवटपणा, ि्यंिबृ वा इृर िवजाृत् पदा स्, िवभािजृ पाणत, 
िमसळयेये रंगतृ वा सुगंिधृ पदा स् वा खि्ज ृेय ्ापंासस् मुकृ असये पािहजे. ृे खायतय मा््ास 
अ्ुसर् पािहजे:– 

 
अ) ब्ुिटरो �णम्ां्  माप् वधेां्  ४०° से. :– ५३ ृे ५६ 
ब) साबणत् मसल् :– १८५ ृे १९६ 
्) आ्ोिड् मसल् :– ७९ ृे ९० 
ड) असाबणत् �व् :– १% पेाा अिध् ्ाहत. 
ई) मुकृ �स्नधामये(ओयेइ् अमय समा्) :– ३% पेाा अिध् ्ाहत. 
 
१७·०८ पॉपत सतड तेल (खसखसचे ृेय). ृे सवन् व चागंल्ा �स्ृतृतय खसखेतन्ा दाण्ापासस् 
ि्ष्�षृ ृेय. ृे सवन् असये पािहजे व खवटपणा, ि्यंिबृ वा इृर िवजाृत् पदा स्, िवभािजृ पाणत, 
िमसळयेये रंगतृ वा सुगंधत पदा स् वा खि्ज ृेये, ्ापंासस् मुकृ असये पािहजे. 
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ृे खायतय मा््ास अ्ुसर् असेय:— 

 
अ) ब्ुिटरो �णम्ां्  माप् वधेां्  ४०° से. :– ६०–६४ 
ब) साबणत् मसल् :– १८६ ृे १९४ 
्) आ्ोिड् मसल् :– १३३ ृे १४३ 
ड) असाबणत् �व् :– १ �िृेृ पेाा अिध् ्ाहत. 
ई) मुकृ �स्नधामये (ओयेइ् अमय समा्) :– ३% अिध् ्ाहत. 
 
करडईचे तेल:– (बारे ्ा ृेय) ृे सवन् व चागंल्ा �स्ृतृतय ्रडईन्ा िब्ापंासस् ि्ष्�षृ ृेय. ृे 
सवन् असये पािहजे व खवटपणा, ि्यंिबृ वा इृर िवजाृत् पदा स्, िवभािजृ पाणत, िमसळयेये रंगतृ 
वा सुगंिधृ पदा स् वा खि्ज ृेय ्ापासस् मुकृ असये पािहजे. ृे खायतय मा््ासं अ्ुसर् असेय. 
 

अ) ब्ुिटरो �णम्ां्  माप् वधेां्  ४०° से.  :– ६२·४ ृे ६४·७ 
ब) साबणत् मसल् :– १८६ ृे १९६ 
्) आ्ोिड् मसल् :– १३५ ृे १४८ 
ड) असाबणत् �व् :– १% पेाा अिध् ्ाहत 
ई) मुकृ �स्नधामये (ओयेइ् अमय समा्) :– ३% पेाा अिध् ्ाहत 
एफ) बेियअर पिराा :– १६° से. पेाा अिध् ्ाहत 

 
(ग सूळपणाचे ृापमा् असेिट् अमय प�िृ) 

 
१७·१० टारािमरा तेल इर्ा सटाइवहा ्ा सवन् व चागंल्ा �स्ृतृतय दाण्ापासस् ि्ष्�षृ ृेय. ृे 
सवन् असये पािहजे व खवटपणा ि्यंिबृ वा इृर िवजाृत् पदा स्, िवभािजृ पाणत, िमसळयेये रंगतृ 
वा सुगंिधृ पदा स् ्ापंासस् मुकृ असये पािहजे. ृे खायतय मा््ासं अ्ुसर् असेय:– 
 
१) ब्ुिटरो�णम्ां् माप्वधेां् ४०°से. :– ५८–६० 
२) साबणत्मसल् :– १७४ ृे १७७ 
३) आ्ोिड्मसल् :– ९९ ृे १०५ 
४) असाबणत्�व  ् :– १% पेाा अिध् ्ाहत 
५) मुकृ�स्नधामये (ओयेइ्अमयसमा्) :– ३% पेाा अिध् ्ाहत 
 
१७·११ िृळाचे ृेय (िजजयत वा सेसेमत ृेय):– ्ाळे ृाबंसस व पांू ऱ्ा िृळापासस् ि्ष्�षृ ृेय. ृे 
सवन् असये पािहजे व खवटपणा, ि्यंिबृ वा िवजाृत् पदा स्, िवभािजृ पाणत, िमसळयेये रंगतृ वा 
सुगंिधृ पदा स् वा खि्ज ृेये ्ापंासस् ृे मुकृ असये पािहजे. ृे खायतय मा््ासं अ्ुसर् असेय:— 
 
अ) ब्ुिटरो �णम्ां्  माप् वधेां्  ४०° से.  :– ५८ ृे ६१ 
ब) साबणत् मसल् :– १८८ ृे १९३ 
्) आ्ोिड् मसल् :– १०३ ृे १२० 
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ड) असाबणत् �व् :– १·५% पेाा अिध् ्ाहत. 
इ) मुकृ �स्नधामये (ओयेइ् अमय समा्) :– ३% अिध् ्ाहत. 
एफ) बेियअर पिराा (ग सूळपणा ृापमा् असेिट् 
अमयप�िृ) 

:– २२° से. पेाा अिध् ्ाहत. 

 
िंपुरा आसाम आिण प. बंगाय मध्े उगवयेल्ा पांू ऱ्ा िृळापासस् ि्ष्�षृ ृेयाचें मा्् 

खायतय �माणे असृतय. 
 

अ) ब्ुिटरो �णम्ां्  माप् वधेां्  ४०° से. :– ६०·५ ृे ६५·४ 
ब) साबणत् मसल् :– १८५–१९० 
्) आ्ोिड् मसल् :– ११५ ृे १२० 
ड) असाबणत् �व् :– ३·०% पेाा अिध् ्ाहत 
इ) मुकृ �स्नधामये (ओयेइ् अमय समा्) :– २·५ पेाा अिध् ्ाहत 
फ) बेियअर पिराा ग सूळपणा ृापमा् (असेिट् 
अमयप�िृ) 

:– २२°% से. पेाा अिध् ्ाहत 

 
१७·१२ खुरासणतचे तेल 
 

(सा�ग्ा ्ा ृेय) महणजे सवन् व चागंल्ा �स्ृतृतय खुरासणतन्ा िब्ापासस् ि्ष्�षृ ृेय. 
ृे सवन् असये पािहजे व खवटपणा, ि्यंिबृ वा इृर िवजाृत् पदा स्, िवभािजृ पाणत, िमसळयेये 
रंगतृ वा सुगंिधृ पदा स् वा खि्ज ृेय ्ापंासस् मुकृ असये पािहजे. ृे खायतय मा््ास अ्ुसर् 
असेय:– 

 
अ) ब्ुिटरो �णम्ां्  माप् वधेां्  ४०° से.  :– ६१·०-६५ 
ब) साबणत् मसल् :– १८८ ृे १९३ 
्) आ्ोिड् मसल् :– ११० ृे १३५ 
ड) असाबणत् �व् :– १% पेाा ंअिध् ्ाहत. 
इ) मुकृ �स्नधामये (ओयेइ् अमय समा्) :– ३% पेाा ंअिध् ्ाहत. 
फ) बेियअर पिराा (ग सूळपणा ृापमा्–असेिट् 
अमय प�िृ) 

:– २५° ृे २९° से. 

 
१७·१३ सो्ाबतन तेल:– (सोजा मकॅस) सवन् आिण चागंल्ा �स्ृतृ असयेल्ा सो्ाबत  ् पासस् 
ि्ष्�षृ ृेय. �ा सो्ाबत् पासस्, जयसं्ोग ्ािंं् वा भौिृ् प�ृत्ेत्ांृ तय ्ैस�ग्रतत्ा 
असयेल्ा गोदापै्त, बराचसा भाग ्ाूयेया असेय. ृे सवन् असये पािहजे व खवटपणा, ि्यंिबृ वा 
इृर िवजाृत् पदा स्, िवभािजृ पाणत, िमसळयेये रंगतृ वा सुगंिधृ पदा स् वा खि्ज ृेय ्ापंासस् ृे 
मुकृ असये पािहजे. ृे खायतय मा््ासं अ्ुसर् असेय:– 
 
अ) ब्ुिटरो �णम्ां् माप् वधेां्  ४०° से. :– ५८·५ ृे ६८ 
ब) साबणत् मसल् :– १८९ ृे १९५ 
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्) आ्ोिड् मसल् :– १२० ृे १४१ 
ड) असाबणत् �व् :– १·५% पेाा ंअिध् ्ाहत 
इ) मुकृ �स्नधामये (ओयेइ् अमय समा्) :– १·२५% पेाा ंअिध् ्ाहत 
फ) सफुर :– ०·०२% पेाा अिध् ्ाहत 

 
१७.१४ मक्ाचे तेल:– हे ृेय महणजे मक्ान्ा सवन् आिण चागंल्ा �स्ृतृ असयेल्ा दाण्ापंासस् 
ि्ष्�षृ ्ेयेये ृेय. ृे सवन् असये पािहजे व खवटपणा, ि्यंिबृ वा इृर िवजाृत् पदा स्, िवभािजृ 
पाणत, िमसळयेये रंगतृ वा सुगंिधृ पदा स् वा खि्ज ृेय ्ापासस् ृे मुकृ असये पािहजे. ृे खायतय 
मा््ासं अ्ुसर् असेय:— 
 

अ) ब्ुिटरो �णम्ां्  माप् वधेां्  ४०° से. :– ५६·७ ृे ६२·५ 
ब) साबणत् मसल् :– १८७ ृे १९५ 
्) आ्ोिड् मसल् :– १०३ ृे १२८ 
ड) असाबणत् �व् :– १·५% पेाा अिध् ्ाहत 
ई) मुकृ �स्नधामये (ओयेइ् अमय समा्) :– ०·२५% पेाा अिध् ्ाहत 

 
१७.१५ शोिगत तेल:–ेोिधृ व्सपिृज ृेय महणजे ्ोणृेहत ि्ष्�षृ खा� ृेय ्त जे अल्यत्े 
समभाव ्ेयेये आहे, ेोष्त् माृत्े आिण/अ्वा स�त् ्ाबस् ्ां् त ि्रंगत ्ेयेये आहे आिण वाफे्े 
ि्ग�िधृ ्ेयेये आहे. दुसरे ्ोणृेहत रसा्् ्ा्रृा उप्ोगाृ आणृा ्ामा ््े. ेोिधृ ृेय 
्ोणत्ा ृेयापासस  ्ृ्ार ्ेयेये आहे त्ाचे ्ावं, ृेय ज्ांृ  ठेवये आहे त्ा बाटयत वा डब्ावर सपल 
िरृत्े दाखिवये पािहजे. ्ािेवा् खायतय ्ोद ्ेयेल्ा मा््ासं ेोिधृ ृेय अ्ुसर् असेय. जत 
मा््े �ा ि््मांृ , त्ा िविविाृ ृेयान्ा बाबृीृ ि्�दल ्ेयेयत आहेृ ृत सवस �ास यागस होृतय. 
फकृ अपवाद मुकृ �स्नधामये ्ाचंा असस्, त्ाचें �माण ०·२५% पेाा अिध् असृा ्ामा ््े. पाण्ाचे 
�माण ०·१०% (वज्त) पेाा अिध् ्साव.े 
 
१७·१७ ्ियगडान्ा (टरबुजान्ा) िब्ाचे ृेय:––ेु� व चागंल्ा �स्ृतृ असयेल्ा ्ियगडान्ा 
िब्ापंासस  ् ि्ष्�षृ ृेय. ृे सवन् असये पािहजे. व खवटपणा, ि्यंिबृ वा इृर िवजाृत् पदा स्, 
िवभािजृ पाणत, िमळिवयेये रंगतृ वा सुगंिधृ पदा स् वा खि्ज ृेय, ्ापंासस् ृे मुकृ असये पािहजे. ृे 
खायतय मा््ास अ्ुसर् असये पािहजे:–– 
 

अ) आ�सृा आिण अिव�ाव् पदा स् :– ०·२५% पेाा अिध् ्ाहत. 
ब) ब्ुिटरो �णम्ां्  माप् वधेां्  ४०° :– ५५·६ ृे ६१·७ 
्) साबणत् मसल् :– १९० ृे १९८ 
ड) आ्ोिड् मसल् :– ११५ ृे १२५ 
इ) मुकृ �स्नधामये (ओयेइ् अमय समा्) :– ३% पेाा अिध् ्ाहत. 
फ) असाबणत् �व् :– १·५% पेाा अिध् ्ाहत. 
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१७.१९ पाम-तेल––महणजे पामृेयान्ा झाडान्ा फळांृ तय मगज्ुकृ मध् ्वचापासस् ि्ष्�षृ 
्ेयेये वा िव�ाव्ा्े ि्ःसािरृ ्ेयेये ृेय. ृे सवन् असये पािहजे. ृे खायतय मा््ास अ्ुसर् 
असेय:–– 
 
अ) ब्ुिटरो �णम्ां्  माप् वधेां्  ५०° 

वा �णम्ां्  ५०° 
:– 
:– 

३५·५ ृे ४४ 
१·४४९१–ृे १·४५५२ 

ब) िवय् िबदस (्ेे्िय्ा न्ुिृ प�िृ) :– ३७° से. पेाा अिध् ्ाहत 
्) आ्ोिड् मसल् (िवजत प�िृ) :– ४५ ृे ५६. 
ड) साबणत् मसल् :– १९५ ृे २०५ 
इ) असाबणत् �व् :– १·२% पेाा अिध् ्ाहत. 
फ) मुकृ �स्नधामये (ओयेइ् अमय समा्) :– ५% पेाा अिध् ्ाहत 
अमय मसल् :– १० पेाा अिध् ्ाहत. 

 
पाम ृेय हे माणसानं्ा खाण्ांृ  ्ेण्ापसवग, ृे ेोिधृ असये पािहजे. आिण १७·१५ मध्े ि्ध�िरृ ्ेयेल्ा 
मा््ासं, ृे अ्ुसर् असये पािहजे. त्ाचा �जवय् िबदु २५०° से. पेाा ्मत ्सावा. 
 
१७·२० पाम ओलेान महणजे पाम ृेयान्ा झाडान्ा फळांृ तय मगज ्ुकृ मध् ्वचापासस् ि्ष्�षृ वा 
िव�ाव्ा्े ि्ःसािरृ ्ेयेल्ा ृेयाचे िवभाज् ्ेल्ावर जो �व अंे िमळृो ृो भाग. ृे सवन् असये 
पािहजे व खवटपणा, ि्यंिबृ व इृर िवजाृत् पदा स्, िवभािजृ पाणत, िमसळयेये रंगतृ वा सुगंिधृ वा 
खि्ज ृेय ्ापासस् मुकृ असये पािहजे. ृे खायतय मा््ासं अ्ुसर् असेय:– 
 

अ) ब्ुिटरो �णम्ां्  माप् वधेां्  ४०° से. 
वा 

�णम्ां्  ४०° से. 

:– 
 
:– 

४३·७ ृे ५२·५ 
 
१·४५५० ृे १·४६१० 

ब) आ्ोिड् मसल्(िवजत) :– ५४ ृे ६२ 
्) साबणत् मसल् :– १९५ ृे २०५ 
ड) ूगाळ िबदस :– १८° से. पेाा अिध् ्ाहत 
इ) असाबणत् �व् :– १·२% पेाा अिध् ्ाहत 
फ) मुकृ �स्नधामये (ओयेइ् अमय समा्) :– ३% पेाा अिध् ्ाहत 
अमय मसल् :– ६ पेाा अिध् ्ाहत 

 
पाम-ओयेइ् हे माणसान्ा खाण्ांृ  ्ेण्ापंसवग त्ावर ेोध्-ि�्ा झायेयत पािहजे. आिण ि््म १७·१५ 
मध्े ि्द�िेृ ्ेयेल्ा मा््ासं ृे अ्ुसर् असये पािहजे. त्ाचा �जवय् िबदस २५०° से. पेाा ्मत 
्सावा. 
 
१७·२१ पाम–अतंर–बतज–तेल:– हे पाम ृेयान्ा झाडान्ा फळांृ तय चागंल्ा �स्ृतृ असयेल्ा 
अंृर–बतजापासस् ि्ष्�षृ ्ेयेये वा िव�ाव्ा्े ि्ःसािर  ृ ्ेयेये ृेय. ृे सवन् असये पािहजे व 
खवटपणा, ि्यंिबृ वा इृर िवजाृत् पदा स्, िवभािजृ पाणत, िमसळयेये रंगतृ वा सुगंिधृ वा खि्ज 
ृेय ्ापासस् मुकृ असये पािहजे. ृे खायतय मा््ासं अ्ुसर् असेय:— 



 
अनु�मिणका 

 

 
अ) ब्ुिटरो �णम्ां्  माप् वधेां्  ४०° से. 

वा 
�णम्ां्  ४०° से. 

 :– 
 
:– 

३५·३ ृे ३९·५ 
 
१·४४९० ृे १·४५२० 

ब) आ्ोिड् मसल् (िवजत) :– १० ृे २३ 
्) साबणत् मसल् :– २३७ ृे २५५ 
ड) असाबणत् �व् :– १·२% पेाा अिध् ्ाहत. 
ई) मुकृ �स्नधामये (ओयेइ् अमय समा्) 
वा 
अमय मसल् 

:– 
 
:– 

३·०% पेाा अिध् ्ाहत. 
 
६ पेाा अिध् ्ाहत. 

 
पाम–अतंर–बतज–तेल हे माणसानं्ा खाण्ाृ ्ेण्ापसवग त्ावर ेोध् ि�्ा झायेयत पािहजे आिण 
ि््म १७·१५ मध्े ि्द�िेृ ्ेयेल्ा मा््ासं, ृे अ्ुसर् असये पािहजे. त्ाचा �जवय् िबदस २५०° 
से. पेाा ्मत ्सावा. 
 
१७·२२ सद्रफुलाचें तेल:– 
हे सस्सफुयान्ा ृाटव्ाृतय दाण्ापासस  ्वा पेडेपासस् ि्ष्�षृ ्ेयेये ृेय. ृे सवन् असये पािहजे व 
खवटपणा, ि्यंिबृ वा इृर िवजाृत् पदा स्, िवभािजृ पाणत, िमसळयेये रंगतृ वा सुगंिधृ पदा स्, वा 
खि्ज ृेय. ्ापंासस् मुकृ असये पािहजे. ृे खायतय मा््ास अ्ुसर् असेय 
 

अ) ब्ुिटरो �णम्ां्  माप् वधेां्  ४०° से. 
वा �णम्ां्  

:– 
:– 

५१·१ ृे ८२·९ 
१·४६४०–१·४८०० 

ब) आ्ोिड् मसल् :– १०० ृे १४५ 
्) साबणत् मसल् :– १८८ ृे १९४ 
ड) असाबणत् �व् :– १·५% पेाा अिध् ्ाहत. 
(इ) मुकृ �स्नधामये (ओयेइ् अमय समा्) :– ३% पेाा अिध् ्ाहत. 
वा अमय मसल् :– ६·० पेाा ंअिध् ्ाहत. 

 
सस्सफुयाचे ृेय हे माणसानं्ा खाण्ांृ  ्ेण्ापसवग त्ावर ेोध् ि�्ा झायेयत पािहजे. आिण ि््म 
१७·१५ मध्े ि्द�िेृ ्ेयेल्ा मा््ासं, ृे अ्ुसर् असये पािहजे. त्ाचा �जवय् िबदस २५०° पेाा ं
्मत ्सावा. 
 
१७·२३ भाताा्ा कोंाचे तेल:– ृादुंळान्ा पुष्ान्ा भोवृत असयेल्ा ्रापासस् ्ाूयेये, व ्ंृर 
ेोिधृ ्ेयेये ृेय व ि््म १७·१५ ृतय मा््ासं अ्ुसर् असयेये ृेय. ृेयाचा �जवय् िबदस २५०° 
से. पेाा्मत ्सावा. ेोिधृ भाृान्ा ्ो�ाचे ृेय हे िवया््ा्े ि्ःसािरृ ्ेयेये असस्, अल्यत्े 
समभािवृ, बयतिचग माृत वा सि�् ्ाबस्ा्े ि्रंगत ्ेयेये आिण वाफे्े ि्ग�िध  ृ ्ेयेये असेय. 
त्ाृतय अमयृा ्ाहतेत ्रणे आिण ि्ग�िधृ ्रणे ्ा भौिृ् ्रणा्ेहत ्ेल्ा ृरत चायृतय. 
 



 
अनु�मिणका 

 

ृेय सवन् असये पािहजे, खवटपणा, ि्यंिबृ गाळ वा इृर िवजाृत् पदा स्, िवभािजृ पाणत, 
िमसळयेये रंगतृ आिण सुगंिधृ पदा स् ्ापंासस् ृे मुकृ असये पािहजे. गाळयेये ृेय ३५° से. या २४ 
ृास ठेवल्ा्ंृर त्ाृ ग सूळपणान्ा अभावावर्, त्ान्ा ेु�ृेचे अ्ुमा् ्रृा ्ेईय. मा्वान्ा 
खाण्ा्िरृा, भाृ–्ो�ाचे ृेय ेोिधृ ्ेल्ावरच िव्ये जाईय. 

 
ृे खायतय मा््ासं अ्ुसर् असेय:–– 
 

१) आ�सृा आिण अिव�ाव् पदा स् :– ०·१% पेाा अिध् ्ाहत. 
२) ब्ुिटरो �णम्ां्  माप् वधेां्  ४० से. 

वा 
�णम्ां्  

:– 
 
:– 

५१ ृे ६६·४ 
 
१·४६०० ृे १·४७०० 

३)साबणत् मसल् :– १८० ृे १९५ 
४) आ्ोिड् मसल् :– ९० ृे १०५ 
५) मुकृ �स्नधामये 
वा 
अमय मसल् 

:– 
 
:– 

०·२५% पेाा अिध् ्ाहत. 
 
०·५ पेाा अिध् ्ाहत. 

६) असाबणत् �व् :– ३·५% पेाा अिध् ्ाहत. 
७) �जवय् िबदस :– २५०° से. पेाा ्मत ्ाहत. 

 
१७·२४ सो्ाबतन तेल व  (ेोिधृ) ेगेदाण्ाचे ृेय िमयावट. ्ाृ ेगेदाण्ाचे ृेय २०% पेाा ं ्मत 
्साव.े मुकृ �स्नधामये:– १% पेाा अिध् ्साव.े 

(ओयेइ् अमय समा्) 
 
असाबणत् �व्:–१·३% पेाा अिध् ्साव.े 
 
सदचना:– सवस खा� ृेयांृ  एरंडतचे ृेय असृा ्ामा ््े. 
 

★ 
  



 
अनु�मिणका 

 

 

�सननगसमदह पा्ा असलेलत पा्सकारके 
 
 

आपण जर ृेय आिण �वहि्गर ए्ं चागंये हयिवये ृर आपणास पा्स ृ्ार झायेये िदसृे. 
परंृु ्ंृर ्ो�ाच वळेाृ, ृेय आिण �वहि्गर ि्रि्राळे झायेये िदसृाृ. आृा �ांृ  जर अं�ान्ा 
िपवळ्ा बय्ांृ तय ्ोडासा भाग टा्या ृर आपणास–मे्ो्ेज–पा्स ृ्ार झायेये िदसेय आिण ृे 
ठेवये ृरत ृेय आिण �वहि्गर अयग होृ ्ाहतृ. �ा िठ्ाणत अं�ाृतय िपवळ्ा बय्ांृ  असयेया 
पदा स् हा ृेय आिण �वहि्गर सारख्ा ए्मे्ांृ  ् िमसळणाऱ्ा दो् �वां् ा ए्ं ठेवृो महणजे िपवळा 
बय् �ा िठ्ाणत पा्स्ार् महणस् ्ा्स ्रृो. 

 
जयस्ेहत आिण �स्नधस्ेहत अेत दोनहतहत अधस्े पा्स्ार्ान्ा रासा्ि्् संरच्ेृ 

असृाृ. त्ानं्ा �ा िविेल रासा्ि्् संरचे्ेमुळे पा्स्ार्ाचें रेणस हे ृेय–पाणत (अ्वा हवा-
पाणत) ्ानं्ा सतमेवर सुस्ािपृ झायेये असृाृ. �ा सुस्ाप्ामध्े, रेणसचा अ�ुवत् भाग हा अ�ुवत् 
�ावस्ेमध्े (ृेय) ेोिषया जाृो ृर रेणसचा जयस्ेहत भाग हा पाण्ाचत �ावस्ा ेोिधृो. ृेय–पाणत ्ा 
प�ृतन्ा आंृरपक�ान्ा िठ्ाणत, पा्स्ार्ाचे ेोषण झाल्ामुळे व रेणवत् संरेख्ामुळे, आंृरपक�त् 
ृाण ्मत होृो. रासा्ि्् संरच्ेृतय अध�्ानं्ा �ुवत्ृा आिण िव�ाव्ृेवर्, �ावस्ानं्ा सतमेन्ा 
िठ्ाणत असयेल्ा आंृरपक�त्–ृाणाचा पिरणाम वा पक�सि�्ृा ठरिवयत जाृे. 

 
जेवहा पा्स ृ्ार होृे ृेवहा िवसिरृ आिण सयग �ावस्ामधतय पक�-ाेंफळ मो�ा �माणाृ 

वाूृे. पक�-ाेंफळ वाूल्ामुळे मुकृ-ऊज� वाूृे. आिण पा्साचत अ�स्रृा हत वाूृे. ज्ा पा्साचे 
आंृरपक�ान्ा िठ्ाणत ेोषण होृे, ृे पक�त् मुकृ ऊज� ्मत ्रृे आिण पा्स-ि्�मृत उंचावृे. ृेय 
आिण:आंृरपक�ान्ा िठ्ाणत पा्स्ार्ाचे ्ेा �्ारे ेोषण होृे हे पा्स्ार्ान्ा �्ारावर् 
ठरिवये जाृे. 

 
िवसिरृ ्णानं्ा सभोवृत �स्र िव�ुृ आिण भौिृ्त् अवरोध ि्म�ण ्र् ेोिषृ सरफॅकटंट 

(पक� सचेृ ्ार्) हा पा्साचे �स्रत्रण ्रृो. 
 
�ावस्ेचत घ्ृा आिण ए्मे्ांृ तय िव�ाव्ृा, पक�भाग श्ा्ृा, ्णानं्ा भोवृत िव�ािवृ सृर 

आिण िवसिरृ ्णानं्ा भोवृत असयेया िव�ु सृ–भािरृ पिरसर, ाार समावेे ्, अमय–िवमयां्  फर्, 
िव�ुत–अिवन्े� समावेे ् अ्वा ृापमा्ाृतय फर् हे सवस पा्सान्ा �स्रृेवर �भाव पाडृाृ. 

 
जेवहा दो् ्वत् �ावस्ाचें पा्सत ्रण ्राव्ाचे असृे ृेवहा ्ोन् पा्स्ार्े, त्ाचंत 

संहिृ आिण पा्सत ्रणाचे चागंये ृंंजा् ि्वडाव्ास हव.े दसध, आइस�तम, माग�िर्, सौद्स–
वधस्–धाव्–�व आिण मे्ो्ेज �ांृ  ए्ा �ावस्ेचे मोठे गोया्ार दुसऱ्ा �ावस्ेृ ि्यंिबृ 
असृाृ. �ां् ा महा–पा्स्ार्े असे महणृाृ. हत अ�स्र असृाृ. ृेय आिण पाणत ्ाचंत सस�म वा 
यघु–पा्स्ार्े हत अगदत िभ� आहेृ. ृेय व पाणत ्ाचंत �्ाेत् समिदक पारदेस्  िवसरणे हत 
सरफॅकटंटबरोबर सं्ोजि्ृ असृाृ. हत उषमागिृ्ृे्े �स्र असृाृ. जर ्ोन् ृापमा्ास व 
गुणो�रांृ  घट्ां् ा ए्ं आणये ृर त्ाचें उतसफस सृ पा्स ृ्ार होृे. त्ां् ा ए्ा �ावस्ेचे िव�ाव वा 



 
अनु�मिणका 

 

फुगयेये सस�मपुंजत् िव�ाव असे मा्ृा ्ेईय. िवसिरृ �ावस्ा हत यहा् सस�म िबनदसंचत असस् िबनदसंचा 
आ्ार १०० ृे १००० अँगस्ॉम असृो. हत सस�म–पा्से स�न्� पदा्�चे अिध् पारगम्तव दाखिवृाृ. 
आिण िवसिरृ �ावस्ेृ िव�ाव् आहेृ अेा सि�् पदा्�चे ृे ए्समा् िवसरण होऊ देृाृ. रंग व 
मेणांृ , ृे उ�म �्ारचत च्ा्त आिण उ� पटय ए्ातमृा देऊ े्ृाृ. 

 
पा्सकारकाचंत वगरवारत:– पा्स्ार्ाचंत वगसवारत ि्रि्राळ्ा �्ारे ्रृा ्ेृे. त्ानं्ापासस  ्
ि्म�ण झायेल्ा पदा्�वर्, ए् �्ार होृो. उदा. अ�–पा्स्ार्े सौद्स पा्स्ार्े ्ा �माणे. 
दुसरा �्ार, पा्स्ार्ांृ तय घट्ावंर अवयंबस् असृो. उदा॰ ्बस, हा्�ोज् आिण ऑ�कसज् 
असयेयत वा ्बस, हा्�ोज्, ऑ�कसज् आिण ्ा््ोज् असयेयत पा्स्ार्े, आणखत ए् �्ार 
महणजे जयस्ेहत भागान्ा रेणसन्ा रासा्ि्् घट्े्े संबोिध  ृ्ेयेया उदा॰ फॉसफेट ईसटरे, 
इ्ॉ�कझयेटे वा इिमडा झोिय्े. परंृु अिध् ृर आ्ि्् वा अ्ा्ि्् �्ारचत पा्स्ार्े असे 
िवभाज् ्रृाृ. 
 

अ्ा्ि्् �्ाराृ, पॉयत ओयाचंत अंे ृः ईसटरे आिण पुष्ळेत इ्ॉ�कझयेटे व साधारणृः 
�ांृ  ्बस, हा्�ोज् आिण ऑ�कसज् हे घट् असृाृ. आ्ि्् पक� सि�्–्ार्े �ाचंत िवभागणत, 
ध्ा््े, ऋणा््े व दोनहतहत वा उभ्धमग अेत ्रृाृ. 
 

ऋणा््े हत ध्–िव�ुत–भािरृ–गटाचत ृर ध्ा््े हत ऋण िव�ुृ भािरृ गटाचत असस्, 
सेि�् रेणसन्ा जयस्ेहत भागावर ऋणभार असृो. 

 
ध्ा््त पा्स ्ार्े:–�स्नध पदा्�पासस् उतपािदृ झायेयत सलफेटे, साबण, फॉसफेटे आिण 

सलफो्ेटे होृ. ऋणा््ांृ  चृु स्् अमोि््म सं्ुगे, इिमडाझोिय्े आिण एमाइ् ऑ�कसडे ्ाचंा 
समावेे  होृो. अ्ा््त पा्स्ार्ांृ  पुष्ळेत, पा्स्ार्े ्ेृाृ. उदा. पॉयतओयाचंत अंे ृः 
�स्नध ईसटरे, अल्ो�कझयेटे आिण ्ाहत ्ं उतपादे. �ांृ  अ� व सौद्स पा्स ्ार्े ्ाचंा समावेे  
होृो. 

 
मॉनो�नलसरााडे:–�स्नधामयाचंत �नयसरॉय बरोबर िवि�्ा वा ्ा्�नयसराइडाचंत �नयसरॉय 

बरोबर िवि�्ा �ा ृऱहे्े मॉ्ो�नयसराइडे ृ्ार ्रृाृ. अिृिरकृ �नयसरॉय बरोबर �स्नधपदा स् 
िमि�ृ ्रृाृ. आिण ्ॅ�ले्म ऑकसाइड वा हा्�ॉकसाइड हे उत�ेर् महणस् वापरृाृ. िम�ण चागंये 
हयिवृाृ आिण ि्�ष�् पिरसरांृ  २०० ृे २२०° से. या ृापिवृाृ. िवपा ईसटेरत ्रण तविरृ होृे. 
साधारण १ ृे ४ ृास यागृाृ. �स्नधपदा्�ृतय �नयसरॉयचत िव�ाव्ृा उ� ृापमा्ास वाूृे आिण 
अिध् मॉ्ो�नयसराइडे ृ्ार होृाृ. फॉसफािर् अमया्े उत�ेर्, समभाव ्रृाृ. िवि�्ा ्ार्े 
्ंृर ्ोन् ृापमा्ास ्ंड ्रृाृ. मुकृ �नयसरॉय वगेळे ्रृाृ आिण उरयेया उतपाद ्ंड ्र् 
्ंृर गाळृाृ. 

 
४० ृे ४५% अलफा मॉ्ो�नयसराइडे वा ५२ ृे ५६% अलफा मॉ्ो�नयसराइडे असयेये असे दो् 

�्ार पा्स्ार्ांृ  आूळृाृ. हत पा्स ्ार्े, खा�, औषधे, सौद्सवधस् आिण वसो�ोगांृ  
वापरृाृ. 

 



 
अनु�मिणका 

 

इ्ॉ�कझयेटेड मॉ्ो�नयसराइडे– हत ृेये व मेदे, �नयसरॉय आिण एि्िय् ऑकसाइड 
्ानं्ापासस  ् अल्यतम् उत�ेर्ान्ा साि�ध्ांृ  ृ्ार ्रृाृ. �स्नधपदा स् आिण �नयसरॉय ्ाचें 
िवपा इसटेिरिफ्ेे  ्होऊ्, मॉ्ो�नयसराइडे आिण डा्�नयसराइडे ृ्ार होृाृ. मुकृ हा्�ॉ�कसय 
समसहाचे इ्ॉ�कझयत्रण होृे. ्ा्िरृा ं ृापमा् १५०° से. व दाब ६० वा. �िृवगस इंचास वापरृाृ. 
इ्ॉ�कझयेटेड मॉ्ो�नयसराइडे हत ेु� ्ेयेल्ा बटाीानं्ा �ि�्ेृ, मॉ्ो-�नयसराइडां् ा समावेे ् 
महणस् वापरृाृ. ृसेच त्ाचंा उप्ोग ेपँसृहत ्रृाृ. 

 
सॉ�बटॉल ईसटरे आिण त्ाचंत ाथॉ�क्लेटे: सॉ�बटॉय �ा अल्ोहोयांृ  सहा हा्�ॉ�कसय समसह असस् 
उ� ृापमा्ास आिण ि्म् दाबास, ृे �स्नधामयाबरोबर सहज ईसटेरत क् ृ होृे. व सॉ�बट् ईसटर ृ्ार 
होृे. सॉ�बट् ईसटरमध्े एि्िय् ऑकसाइड िमळिवल्ा्े इ्ॉ�कझयेटेड सॉिब�ट् ईसटर �ापृ होृे. 
पॉयतसॉब�टे हत खा� उ�ोगांृ  ृसेच बाषप्ेतय ृेये व जतव्सतव े्ाचंत िव�ाव्े आिण पा्स ्ार्े 
महणस् उप्ोगत पडृाृ. इ्ॉ�कझयेटेड एरंडतचे ृेय, इ्ॉ�कझयेटेड �स्नध अल्ोहोये आिण 
इ्ॉ�कझयेटेड �स्नधामये ्ा सव�चा उ�ोगांृ  उप्ोग ्रृाृ. 
 
पॉलत�नलसरॉल ईसटरे: �स्नधामयाबंरोबर पॉयतऑयां् ा उषणृा िदल्ा्े पॉयत�नयसरॉय ईसटरे सहज 
ृ्ार होृाृ. �ा िवि�्ेृ पाणत ृ्ार होृे व ृे तविरृ ्ाूाव्ास यागृे ृरच िवि�्ा पसणसतवास जाृे. 
अल्यतम् उत�ेर् वापरावा यागृो. दुसऱ्ा प�ृतृ, अल्यत उत�ेर्ान्ा उप�स्ृी  ृ
�स्नधपदा्�चे पॉयत�नयसरॉय बरोबर िवपा ईसटेरत ्रण ्रृाृ. 
 
सु�ोज ईसटरे: साखरेन्ा ईसटर सं�ेषणा्िरृा,ं डा्िम्ाइय फामसमाइड वा डा्िम्ाइय 
सलफोकसाइड हे िव�ाव् महणस् वापराव ेयागृे. ्ंृर ईसटर ृ्ार झाल्ा्ंृर, िव�ाव् पसणसपणे ्ा सू् 
टा्णे अत्ावश्् असृे. 
 
�ॉपतिलन नला्कॉल मॉनो ईसटरे: �ॉपतिय् नया््ॉयाचत, उ� ृापमा्ास, �स्नधामयाबरोबर िवि�्ा 
झाल्ा्ंृर, मॉ्ो व डा् ईसटरे ृ्ार होृाृ. त्ाच�माणे ्ा्�नयसराइडे आिण �ॉपतयत् नया््ॉय 
्ानं्ा िवि�्े्ेहत हे ईसटर ृ्ार होृे. 
 

ृेये वा मेदे ्ाचें �ॉपतिय् नया््ॉय बरोबर िम�ण ्रृाृ. आिण पुष्ळ ाोिभृ िम�ण 
ृापिवृाृ. त्ांृ  �स्नध पदा्�न्ा अल्ोहोियसतस ्रृा,ं अल्यत उत�ेर् वापरृाृ. ्ोन् वळे 
िवि�्ा झाल्ा्ंृर, अमया्े हे िम�ण समभाव ्रृाृ. अिवि�्ा झायेयत पॉयतऑये ि्व�ृ �स्ृीृ 
अयग ्रृाृ. सटतीरेट वा पािमटेट ईसटरे �ाचंत ि्िम�ृत ्ेहमत ्रृाृ. हत खा� उ�ोगांृ  वापरृाृ. 
सो्ाबत् ृेयांृ  सटेरॉये असृाृ. त्ाचें िवभाज् ्र् �सटनमसॅटेरॉय वगेळा ्रृाृ. उरयेयत सटेरॉये 
पा्स्ार्े महणस् वापरृाृ. 

 
आ्नत् पा्स कारके :– 
 
उभ्गम�:– येिसि्् हे सो्ाबत  ्पासस् अयग ्रृाृ. सो्ाबत  ्ृेय हे पाणत वा वाफेबरोबर िमि�ृ 
्रृाृ. आिण मग जयत् येिसि्् अयग ्रृाृ. ्ंृर ृे ेुष् ्रृाृ. व मग ि्रंगत ्रृाृ. 



 
अनु�मिणका 

 

सो्ाबत् ृेयाचत �स्नधामये वापरल्ास �व येिसि्् िमळृे. हे माग�िर्, चॉ्ोयेट, आिण इृर खा� 
उ�ोगांृ  वापरृाृ. 
 

बतटे् ्ाचंा उप्ोग भरपसर फेस आणण्ा्िरृा, व ्मत ंास देणारेमहणस् ेपँसृ वापरृाृ. 
 

गना्नत:– 
अल्ाइय सलफेटे-�स्नध ईसटरानं्ा उत�ेर्त् हा्�ोज्त्रणामुळे �स्नध अल्ोहोये ृ्ार 

होृाृ. त्ाचंत सलफ्ुिर् अमयाबरोबर िवि�्ा होऊ्, अल्ाईय सलफेट ईसटरे ृ्ार होृाृ. ्ंृर 
त्ां् ा समभाव ्रण्ा्िरृा सोिड्म हा्�ॉकसाइड, अमोि््ा वा ्ा् इ्ॅ् ॉय अिम्, हे वापरृाृ. 
सलफर ्ा् ऑकसाइड ्ाचा वापर सलफेे् िवि�्् महणस् ्ेहमत ्रृाृ. ्ाचा अिृिरकृ उप्ोग 
्रावा यागृ ्ाहत. 

 
हे ि्मसय्, पा्स्ार्े आिण स�व्ार्े महणस् वापरृाृ. सोिड्म यॉिरय सलफेट ्ाचा 

्पडे धुण्ान्ा ्ामत चागंया उप्ोग होृो. 
 
सलफेटेड मॉ्ो�नयसराइडे: खोबऱ्ान्ा ृेयाचे �नयसरॉयॉिसस ्ेल्ा्ंृर सलफ्ुिर् अमया्े 

सलफेे् ्रृाृ. ्ंृर सोिड्म हा्�ॉकसाइडन्ा �ावा्े समभाव ्रृाृ. ्ाचा उप्ोग वसो�ोगाृ, 
रंग �ि�्ेृ सरफॅकटंट महणस् ्रृाृ. 

 
अल्ाइय इ्र सलफेटे : इ्ॉ�कझयेटेड फॅटत ील्ोहोयाचें सलफेे् ्ेल्ावर सरफॅकटंट 

िमळृाृ व �ां् ा पाण्ाृ अिध् िव�ाव्ृा असृे. त्ाचंा उप्ोग उ� फे्-ि्मसय्ासारखा, बबय 
बा्, ेपँस आिण गाडत धुण्ा्िरृा सरफॅकटंट असा होृो. 
 

सलफेटेड ृेये आिण साबणाचंत ि्�मृत हत पा्स्ार्ां् ा उप्ुकृ ठरृे. भजस् खा�पदा्�न्ा 
ि्�मृतृ, पुष्ळेत पा्स्ार्े वापरृाृ. 

 
ऋणा्नत: 

�स्नध-समसहापासस् उतपािदृ पा्स्ार्े ्ं्ुकृ सं्ुगे असस् ्ं हे अल्ाइय केखंयेया 
जोडयेये असस्, त्ावर ध् भार असृो. ऋणभार हा बहुृे् अ्ाबस्त अ्ा््ावर अ्वा ्ाबस्त 
अमयान्ा अधस्ावर असृो. 

 
�स्नध-अिम्-ाार: जेवहा �स्नध-अिम्ाचें रपांृ र त्ानं्ा ाारांृ  होृे ृेवहा ृे पक�-सचेृ 

होृाृ. असेिट्, नया् ्ॉिय्, �ोिपओि्् अमयाबरोबर �स्नध-अिम्ाचें जयिव�ाव् ाार ब्ृाृ. 
 
�स्नध-अिम्-ीिसटेटे हत ि्रि्राळ्ा मेणा्ा िवसिरृ ्रृाृ. 
 
ािमडॅ्ोिलने: �स्नधामये वा ृेये–चरबत हे डा्आिम् अ्वा आिदल डा्अिम् बरोबर िवि�्ा 

्रृाृ, ृेवहा इिमडॅझोिय् ृ्ार होृाृ. एि्िय् डा्अिम् वा एि्िय् ्ा् एमाइ् हत सामान्ृः 
वापरृाृ. जेवहा डा्एि्िय् ्ा् अिम् िवि�्े्िरृा वापरृाृ ृेवहा अिमडो अिम्चे उतपाद ृ्ार 
होृो. जर ृेय वापरये ृर, उप-उतपाद महणस् �नयसरॉय ृ्ार होृे एमाइड आिण इिमडॅझो् वय् पसणस 



 
अनु�मिणका 

 

होण्ा्िरृा उ� ृापमा् यागृे. जर ि्व�ृ �स्ृत चागंयत असेय ृर वय् पसणस होण्ाचे ्ा्स १५० ° 
फॅ. याहत होृे. ि्गंज पोयादाचत अ्वा ्ाचेंचत िवि�्ा्ार्े ्ा्िरृा ंयागृाृ. 

 
इ्ॉ�कझयेटेड अल्ाइय एमाइ्े: सचेृ हा्�ोज् असयेयत �ा्िम् वा ि�ृत्् एमाइ्े, सहजरतत्ा 
एि्यत् ऑकसाइड बरोबर िवि�्ा ्रृाृ. खोबरेय, टॅयो आिण सो्ा अिम्े ्ानं्ापासस् 
इ्ॉ�कझयेटेडएमाइ्े ृ्ार होृाृ. �स्नध-एमाइ् इ्ॉ�कझयेटे हत ृण्ाे् /्ेरोिस्चे पाण्ाृतय 
िम�ण ्ा्िरृा चागंये पा्सत्ार् आहे. 
 
चृु स्् अमोि््म सं्ुगे :–्ांृ  अमोि््मन्ा ाारांृ तय चार हा्�ोज् अणसंब�य सेि�् समसहे 
स्यांृ िरृ ्ेयेयत असृाृ. 
 
चृु स््  सं्ुगे हत ट�ेअरत एमाइ् बरोबर िम्ाइय कयोराइड वा इ्ाइय सलफेट ्ाचंत िवि�्ा झाल्ा्े 
ृ्ार होृाृ. 
 
एमाइ् ऑकसाइडे हत �स्नध एमाइ्चत हा्�ोज् पॅरॉकसाइडाबरोबर िवि�्ा झाल्ा्े ृ्ार होृाृ. 
 

्ाचंा वापर ेपँस ससंांृ  ्रृाृ. 
 

★ 
  



 
अनु�मिणका 

 

 

�सननगाधलाचंा उ�ोगातं वापर 
 
 

कागद–उ�ोग 
 

�स्नधामये आिण त्ाचें उतपाद ्ाचंत ि्�मृत आिण वापर ्ाचा ्ागद उ�ोगाेत ि््टचा सं बधं 
आहे. ्ागद उ�ोगांृ तय ए् उप–उतपाद टॉय–ृेय आहे. टॉय ृेयापासस् �स्नधामये उपयबध होृाृ. 
अेोिधृ टॉय ृेयांृ , ४५ % �स्नधामये, ४५% रोिझ् अमये आिण १० % समभािवृे असृाृ. व त्ाचें 
अयगत्रण ि््ंिंृ भागातम् ऊधवस पाृ्ा्े ्रृाृ. ्ागदान्ा गंजत �ि�्ेृ, रोिझ्चत आवश््ृा 
यागृे आिण टॉय  ृेयापासस्  ृर रोिझ् अमये उपयबध होृाृ. गंजत्रृा यागणाऱ्ा रसा््ानं्ा 
मागणतचा, टॉय ृेयान्ा �स्नधामयानं्ा उपयबधृेवर आिण ि्मृतवर, पिरणाम होृो. ्ागदाचा यगदा 
्रण्ान्ा �ि�्ेृ, या्डावर सोिड्म हा्�ॉकसाइड आिण सोिड्म सलफाइडचत िवि�्ा होऊ्, 
िय�न्् िवरिहृ ृं सृम् यगदा �ापृ होृो. �ा यग�ापासस्, ्ाहत रसा््े ि्रि्राळ्ा टप्ां् त –
बाषपतभव्, जवय्, ापण आिण पु्रि्�मृत –�ापृ ्ेयत जाृाृ. ऊज� �ापृ वहावत महणस् ि्ःसािरृ 
िय�न्् जाळृाृ आिण टॉय ृेय उप –उतपाद महणस् �ापृ होृे. िय�न्् आिण इृर रसा््ानं्ा 
्ाळ्ा िव�ाव पासस्, जाळण्ापसवग, बाषपतभव्ाृ टॉय ृेय अयग ्रृाृ. अेोिधृ टॉय ृेयान्ा 
साबणाचें, सलफ्ुिर् अमया्े, टॉय ृेयांृ  रपांृ र ्ेये जाृे 

 
�ा्ः पाइ् वकाानं्ा यग�ापासस् टॉय ृेय �ापृ होृे. त्ा वकाान्ा या्डांृ  १ ृे ५ % 

ि्ःसािरृे असृाृ. �ा ि्ःसािरृांृ , टप�िट्, ट�प्ॉइड सं्ुगे –रोिझ् अमये , �स्नधामये आिण 
समभािवृे–असृाृ. �स्नधामयामध्े, ओयेइ् अमयच अिध् असृे . ेुष् ्ाग�ान्ा यग�ांृ , ७० ृे 
१२० पौड �िृट् इृ्े टॉय ृेयाचे �माण असृे.  टॉय ृेयाचे व �स्नधामयाचें सवस �्ारचे उप्ोग �ा 
्ागद उ�ोगांृ  ्ेये जाृाृ. सं�व,े साबण, ि्मसळ्े, पयव्, आसंज्े, पयसटतसा्झरे आिण ेाई आिद 
�ि�्ांृ , ्ा �स्नधामयाचंा वापर ्रृाृ. 

 
पक�त् गंजत मध्े रोिझ्, मेणे वा जयिवद वषेत सं�ेिषृ बहुवािर्ाचंा समावेे  ्ेया असृा ं�वाचें 

अंृगसम् ्मत होृे. 
 

अल्ाइय ि्टत् डा्मर खळत :– गेयत ३० वष�, अल्ाइय ि्टत् डा्मर ्ाचा उप्ोग गंजत –्ार् 
महणस् होृ आहे. ्ाचे उतपाद् टॅयोन्ा िम� हा्�ोज्त क् ृ �स्नधामयापासस् (पािमटे ट/सटतीरेट)–
होृे. त्ाचें �स्नधामय –कयोराईडमध्े रपांृ र ्ेल्ा्ंृर, ्ाबस्त िव�ाव्ाृ त्ाचे ि्टत् ि्�मृत व 
डा्मेरा्झेे् ्रृाृ. हा उतपाद, मेणासारखा घ् असस् त्ाचा िवय् िबदस ४० ृे ५० ° से. असृो. 
ऋणा््त सटाचस आिण औ�ोिग् सं�व �ेषाभत् �स्रत्ार्े –्ाचंा वापर ्र्, �ा घ् पदा्�चे 
त्ान्ा िवय् िबदसन्ा वरतय िबदसस पाण्ाबरोबर पा्स ृ्ार ्रृाृ. ए. ्े. डत. हे ृतपर गंजत्ार् 
असस् ृे ० ·०५ ृे ० ·१% इृक्ा ि्म् संहिृया हत अमयत् आिण अल्यत अंृगसम्ा्ा �िृ्ार �दा् 
्रृे. �स्नधामयाचंा गंजत्रृा वापर रोिझ् गंजतपेाा अिध् ख�च् आहे. ृेवहा त्ाचा उप्ोग 
फोटो�ािफ् ्ागद ृ्ार ्रण्ा्डे होृो. �स्नधामयाचें साबण यग�ान्ा राळतृ टा्ृाृ आिण मग 
त्ाचें, ृं सृवर ि्ाेपण होृे. 



 
अनु�मिणका 

 

 
िबस (सटतअरामाइड) खळत:– �स्नधामयाचें २ मोय व पॉयत एमाइ्चा १ मोयडा्एि्िय् ्ा्अिम् वा 
टे्ा एि्यत् पेटा–अमत्–्ाचंत िवि�्ा झाल्ा्े ृ्ार होृो. 
 

�स्नधामयानं्ा गंजतचत ्ंंणा हत साबणत क् ृ रोिझ् गंजतसारखतच असृे. �स्नधामयाचें साबण, 
यग�ान्ा राळेृ टा्ृाृ आिण ्ंृर त्ाचें ृुरटतसह यग�ान्ा ृं सृवर ि्ाेपण ्रृाृ. 
अल्ुिमि्अम–मॉ्ो आिण डा् –�स्नधामयाचंा हा ि्ाेप असृो. हा ि्ाेप, रोिझ् साबणा�माणेच, 
िवद ् ुृ �स्िृ् आिण वहॅ्डेर वायन्ा �ेरणेमुळे, यग�ान्ा ृं सृवर िट स् ् राहृो. 

 
्ागद–्ंंान्ा ओल्ा टो्ा्डे, िवरय िवसिरृ ०·१ ृे १ मा्�ॉ््णाचें –ए. ्े. डत. 

यग�ांृ  टा्ृाृ. �ा ्णावंर िवस िर् ृ्ार ्रृां् ा. (सं�व आिण ऋणा्णत सटाचसचा वापर 
्ेल्ामुळे) ि्िचृ ऋणा््त भार असृो. ्णानं्ा धारणे  ्िरृा,ं ऋणा्णत सटाचस मदृ ्रृो. परंृु 
धारणेन्ा उ� पाृळत्िरृा, ऋणा््त धारणेन्ा मदृतचत वा ्वत् ऋणा््त ए.्े. डत. चत िवसरणाचत 
आवश््ृा यागृे. यग�ान्ा ृं सृवर ए. ्े. डत. चत धारणा हत पुष्ळेा टप्ाचंत �ि�्ा आहे. 
यग�ान्ा ृं सृवर अवधािरृ ए. ्े. डत. हे ृं सृन्ा बरोबर दाब्ंं आिण ेुष् ्रण्ान्ा िवभागांृ  जाृे. 
्ंृर �ा ेुष्् िवभागांृ , ४०–५०° से. िवय् िबदस  असयेये ए. ्े. डत. िवय् पावृे. आिण ृं सृंन्ा 
पक�भागावर िवृिरृ होृे. ेुष््  ि�्ेृ, पाृळ सृराचे ृापमा् जसे उंचावृे ृसे ए. ्े. डत. चा 
सेल्ुयोज बरोबरन्ा िवि�्ेचा वगे वाूृो. 

 
्ागद ि्�मृतृ �स्नधामयाचे इृर उप्ोग:— 
 
फे् ्ाे्े :— �ा्िम् यग�ांृ तय �ि�्ेपासस् ृे ेुष्् िवभागाप �्ृ, ्ागद –ि्�मृत 

प�ृतृ, खसब पाणत वापराव ेयागृे. पाण्ाृ ि्रि्राळ्ा �्ारचे पुष्ळसे पदा स् िवरघळयेये असृाृ. 
त्ांृ तय ्ाहत पक�भाग –सचेृ असृाृ. �ानं्ा उप�स्ृतमुळे व �ि�्ेमुळे, ि्रि्राळ्ा िठ्ाणत फेस 
ृ्ार होृो. फेसामुळे ए स् ण प�िृ मंदगृत्े चायृे अ्वा ्ागदान्ा ृ्ार झायेल्ा पा्ावर िवपरतृ 
पिरणाम होृो. ्ा्िरृा, ि्रि्राळ्ा �्ारचत फे््ाे्े ्ागद ि्�मृत प�ृतृ वापरृाृ. 

 
यग�ान्ा िगरणतृतय फे््ाे्े:— यगदा ृ्ार ्रण्ा्िरृा, या्डान्ा पाण्ाृ ि्यंिबृ 

असयेल्ा बारत् ृु्�ावंर सोिड्म हा्�ॉकसाइड (सोडा �ि�्ा), सोिड्म हा्�ॉसाइड+सोिड्म 
सलफाइड वा सलफ्ुर स अमय वा सोिड्म सलफेट ्ाचंत िवि�्ा ्रृाृ. उ� ृापमा् व दाब 
िवि�्े्रृा वापरृाृ. ्ामुळे िय�न््, �स्नधामये व रोिझ् अमये िव�ाव् होृाृ. आिण सेल्ुयोजचे 
ृंृु ि्यं िबृ राहृाृ. ्ंृर हे सेल्ुयोजचे �ा जयत् िव�ावंापासस् –्ाळे िव�ाव –गाळस् अयग 
्रृाृ. हे ्ाळे �व संहृ असस्, त्ांृ  �स्नधामयाचें व रोिझ् अमयाचें साबण असृाृ. हा ्ाळा �व 
्मत दाबाखायत गाळृां् ा, फेस फार होृो. व त्ामुळे �ि�्ेचा वगे मंदावृो. १९६० मध्े ए्ा ्वत् 
�्ारन्ा फे् ्ाे्ाचा िव्ास झाया. �ा फे् –्ाे्ाचे घट् होृे :– १) जय िवद वषेत ्ण 
(१०%), २) ृेय –िव�ाव् स�व ( <१%) आिण ३) हा्�ो्ाबस् वाह् (९० %). ृेय िव�ाव् 
सरफॅकटंटचे फय् ्ा्स महणजे फे््ाे्ाचे, ि्यंब् आिण ्ाळ्ा �वांृ तय आंृरपक�त् ृणाव ्मत 
्रणे आिण फे््ाे्ाया ्ाळ्ा �वान्ा फेसान्ा पक�भागावंर ृ्ुसृरामंध्े पसरवस्  देण.ं �ा ृेय –
िव�ाव् सं�वा्िरृा,ं सॉ�बट् मॉ्ो ओियएट सारखे �स्नधामयाचें अ्ुजाृ वापरृाृ. 



 
अनु�मिणका 

 

 
हा्�ो्ाबस् वाह् महणस् पॅरॅिफि्् खि्ज ृेय वापरृाृ. १९६० मध्े, दुसऱ्ा �्ारचे 

जयिवदवषेत ्ण, फे््ाे्े महणस् वाप राृ आये. एि्िय् डा् अमत् आिण सटतीिर् अमयाचा 
एि्यत्–िबस–सटतअरेट हा संघि्ृ उतपाद आहे. हा अत्ंृ जयिवद वषेत मेणासारखा घ् पदा स् आहे. 
त्ान्ा िवय् िबदसन्ा (१४० ° से.) खायत ृो सवस िव�ाव्ांृ  अिव�ाव् असृो. ृो खि्ज ृेयांृ  पु्ः 
सफिट्त्रणा्े, खि्ज ृेय वाह्ामध्े सहज िवसिरृ होृो. 

 
कागद–्षं–फेन नाशके:— हत फे् ्ाे्े बहुधा दो् अ्वा अिध् घट्ाचें ससंत् िमयावट असृाृ. 
त्ांृ  ए् �स्नधामय वा �स्नध अल्ोहोय अ्वा दोनहतहत असृाृ. त्ांृ तय इृर पदा स् –�स्नधामय 
ईसटरे, हा्�ो्ाबस् ृेये आिण अ्ा्ि्् स�व्े –हे पण �स्नधामये वा �स्नध अल्ोहोयाचें अ्ुजाृ 
असृाृ. 
 

्ाहंत फे् ्ाे्े �व –�स्ृतृ असृाृ. �ाृहत �स्नधामये आिण /अ्वा �स्नध अल्ोहोये 
असस् त्ांृ  अ्ा्ि्् स�व ेमो�ा �माणाृ असृाृ. आ्सो�ोपे्ॉयचा िव�ाव् महणस् ्ोडासा वापर 
्रावा यागृो. हत फे् ्ाे्े सव्–ंपा्सत्ार् असृाृ. 

 
वगंणे:— ्ागद–आवरण–रंगाचे घट् महणस् वगंणे वापरृाृ. हत वगंणे �व �स्ृीृ, आवरण रंगाचे 
�वाह–गुणधमस सुधारृाृ. ेुष् आवरणसम्त, वगंण, धसळ ्मत ्रृे व च्ा्त वाूवृे आिण �हण –
ेकृत वाूिवृे. �ा्िरृा, ्ॅ�ले्म सटतअरेट वगंण महणस् वापरृाृ व ृे आवरण रंगाृ ० ·५ ृे २ % 
�िृेृ इृक्ा पाृळीृ टा्ृाृ. 
 
तरण मदतगार:— व सृमा्पंे आिण मािस्े ्ाचंा �्म यगदा ृ्ार ्रृाृ. आिण ्ंृर त्ानं्ावरतय 
ेाई आिण इृर घाण ्ा सू् टा्ृाृ. �ान्ा्िरृा ंृरण–प�ृतचा उप्ोग ्रृाृ. यग�ान्ा राळेृ 
ृरण–मदृगार आिण हवा िमसळृाृ आिण फे्ामध्े ेाई आिण घाण गोळा होृे व ृत फेसापासस्, 
वरवर अयगद ्ा सू् टा्ृाृ. �स्नधामये आिण त्ाचें अ्ुजाृ ृरण–मदृगार महणस् वापरृाृ. 
  



 
अनु�मिणका 

 

 

गातद कामामगतल �वातं �सननगाधले 
 

मा्वा्े सोन्ाचा उप्ोग �्म ्ेया असावा. ्ंृर ृाबं्ाचा ेोध यागया. मध्पसव�ृ 
ि�सृस्ापसवग १२०० वष�न्ा पसवग ‘योह’ ्ुग सुर झाये. आिण मग योहार योखंडापासस् पोयाद ृ्ार 
्र यागये. 

 
१८ व्ा ेृ्ान्ा ेवेटत ेवेटत आिण १९ व्ा ेृ्ान्ा सुरवाृतया इंनयँड मध्े झायेल्ा 

औ�ोिग् �ांृ तमध्े ्वत् ्ंंे ृ्ार झायत. १७७४ मध्े योखंडाचा पक�भाग ए्ा रेषेृ सरळ ्रण्ाचे 
्ंं ृ्ार ्ेये गेये. आृा अेा िरृत्े योखंड ्ापृां् ा, घषसणामुळे उषणृा ि्म�ण होऊ यागयत व 
उषणृेमुळे ्ापण्ा्िरृा वापरयेयत आ्ुधे ्रम पडाव्ास यागयत आिण अेा िरृत्े १०० वष�पसवग, 
धा सृवर ्ापण्ाचत �ि�्ा ्रतृ असृां् ा धा सृ जर ्ंड ्ेया गेया ृर योखंड चागंल्ा िरृत्े व यव्र 
्ापये जाृे हे समजये. मग घषसण ्मत ्रण्ा्िरृा यॉडस, टॅयो आिण चरबत ्ाचंा उप्ोग सुर झाया. 
वगंण आिण �स्रृा ्ेण्ा्िरृा, ्ांृ  खि्ज ृेये िमसळस्, त्ाचंा उप्ोग सुर झाया. 

 
योखंड ्ापण्ान्ा ि�्ेृतय ९७ % ऊज�चे रपांृ र उषणृेमध्े होृे. आ्ुधाचंत झत ज आिण 

ेवेटन्ा सफाईवर ्ामाचा जासृतृ जासृ वगे अवयंबस् असृो. आिण �ा रलत्े िवचार ्ेया महणजे 
धा सृ ्ामामध्े ् सृ् �व ेहत वगंण आिण ्ंड ्रण्ाचे ्ा्स ्रृाृ. 

 
् सृ्�व ेि्रि्राळ्ा �्ारचत आहेृ. ृेये, खि्ज ृेये, आिण समावेे ्े ्ाचंा उप्ोग 

वगंणासारखा होृो. �ांृ तय पुष्ळेत ् सृ्�व ेजयिव�ाव् असस् त्ांृ  खि्ज ृेय वा सं�ेिषृ घट्े 
हत आधारभसृ  पा्ा असृाृ. ्ुसृत चरबत वा ृेये वापर ण्ांृ , पेट घेण्ाचा धो्ा असृो. परंृु हा धो्ा 
जयिव�ाव् ् सृ् �व ेवापरल्ा्े पसणसपणे ्मत झायेया आहे. त्ाच�माणे ्ाम ्रण्ान्ा जागेृतय 
सवन्ृा पण सुधारयेयत आहे. आृा ृेयाचे डाग इृःसृृः पडृ ्ाहत व आस भंृ ाृतय हवा पण दसिषृ 
होण्ाचे ्ाबंये आहे. िव�ाव् ृेयांृ  पा्स ्ार्े वापरल्ामुळे ृे ेतृ्ास ृेयांृ  पाणत अेा�्ारन्ा 
पा्स रपांृ  जयत् प�ृतृ िवसिरृ ्रृे. ९५% पाणत व ५ ट�े ् सृ्�व ेअसा ्ेहमतचा वापर असृो. 
उषणृा ्मत ्रण्ाचत पाण्ाचत ामृा ृेयान्ापेाा अिध् आहे. त्ामुळे ्ंंावर ्ाम ्रणारा अिध् 
वगेा्े ्ाम ्रृो. ्ांृ  �स्नधामये महतवाचे ्ोगदा् ्रृाृ. ृे ्ॉ�सट् सोडा वा एमाइ्ाबरोबर 
िवि�्ा ्र् साबण ृ्ार ्रृाृ. व हे साबण अ्ा्ि्् पा्स्ार्े महणस् ्ा्स ्रृाृ. हे 
�स्नधामयाचें साबण अेािरृत्े वागृाृ ्त, त्ानं्ाृतय दतघस –हा्�ो्ाबस्ानं्ा केखंया �ा ृेयान्ा 
िबदसृ िव�ाव् राहृाृ ृर �ुवत् टो्े पाण्ा्डे आ्�षृ होृाृ. ्ोन् �स्ृतृ, �ाचा पिरणाम सस�म–
पसंज ि्�मृतृ होृो. साबणान्ा रेणसन्ा जयस्ेहत भागान्ा केखंयेन्ा याबंतवर, पा्स्ार्ाचें गुणधमस 
अवयंबस् असृाृ. 

 
साधारणृः ओयेइ् अमय वा टॉय ृेयाचत �स्नधामये अिध् अ्ा्ि्् सरफँकटंटे, हत उ�म 

�्ारचत पा्स्ार्े देृाृ. सं�ेिषृ ेतृ्ांृ  खि्जृेये वापरतृ ्ाहत. परंृु ि्रि्राळत सेि�् सं्ुगे 
वापरृाृ. व त्ानं्ामुळे ओये ्रणे, वगंण आिण गंज, ्ापासस् संराण �ापृ होृे. ५ ट�े पाण्ाृ त्ाचंा 
उप्ोग ्ेल्ामुळे, सवन् ि्वा ्ोडेसे ग सूळ िव�ाव् िमळृे. 
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्ाहत ्मु्ेदार सं�ेषणाृ, ५० ट�े पेाा अिध् पाणत, अल््ॉय एमाइ्े, यघु – केखंयेन्ा 
�स्नधामयाचें साबण–्ॅि�िय् वा पेया ग�ि््–आिण सेबॅिस् सारखत ि�्ॉब��कझिय् अमये, �स्नध 
अल््ोय एमाइडे आिण वगंण �दा् ्रणारत समावेे ्े असृाृ. हे सवस घट् ए्ं ्ेल्ावर ए् 
सवन् व �स्र उतपाद �ापृ होृो. व �ास िव�ाव् ृेयासारखे सवस गुणधमस असृाृ. सा�ंृ सवस 
धाृु्ामा्िरृा वापरयत जाणारत �व ेसं�ेिषृ असृाृ. 

 
िव�ाव् कतरन–�वे:– 

खि्ज ृेय, सोिड्म पे्ोिय्म सलफो्ेट, डा्इ््ॉय अिम्, टॉय ृेयाचत �स्नधामये, 
समावेे ्े, �स्नध –अल््ोय एमाइडे आिण ्ुनम्े �ाचें ससं पोयादत ्ळतया दोरे पाडण्ा्िरृा ं
वापरृाृ. 

 
चरम–दाब वगंणे :— ज्ावळेेस अत्ंृ जोराचंा वगे हवा असृो आिण धा सृया परम ्िठणपणा 

असृो, ृेवहा �स्ंनध ृेयावर आधािरृ असयेयत वगंणे पुरेेत उप्ोगत पडृ ्ाहत. त्ा िठ्ाणत, कयोरत् 
आिण सलफर ्ाचंा उप्ोग ्रावा यागृो. �ा ्िरृा कयोिर्ेटेड वा सयफ्ुराइझड �स्नध पदा स् 
वापरावा यागृो. सलफ्ुराइझड िम्ाइय ईसटरे हत चरम-दाब-गुणधमस हव ेअसृतय ृेवहा अत्ंृ उप्ुकृ 
समावेे ्े आहेृ. अल्ुिमि्अमवर ्ाम ्रृां् ा, डा् यॉिरय मिॅयएट अ्वा ओयेइ् अमयाचत 
पेटाएिरििटॉय इसटरे ्ाचंा फारच चागंया उप्ोग होृो. पॉयत एि्िय् नया््ॉय मॉ्ो वा डा् 
ओियअेट आिण सटतअरेट ्ाचंाहत वापर ्ेया असृा,ं उ�म �्ारचे पा्सत्रण �ापृ होृे. 
 

गंज-ि्रोध्:– ्बस अणस ८ ृे ्बस अणस १२ न्ा यघु केखंया असयेल्ा ्ाब��कझिय् अमयाचंा 
उप्ोग जयिव�ाव् अिम् साबस आिण अिम् ाार, ृ्ार ्रण्ा्डे ्ेया असृा उ�म �्ारचे गंज 
�िृबंध् �ापृ होृाृ. धाृु ्ामा ्िरृा ्ाहंत िववचे् अ्वा दतघस केखंया �स्नधामयानं्ा सं्ोगाचत 
सोिड्म हा्�ॉकसाइड वा पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड अ्वा अल््ॉय अमत्–्ा् इ्ॅ् ॉय अिम् ि्वा 
मॉ्ो इ्ॅ् ाय अिम्–्ानं्ाबरोबर िवि�्ा ्र् साबण ृ्ार ्रृाृ. 

 
�स्नध अमय अमेाइडाचंा उप्ोग :– फे् �स्रत्ार्, माृत-ि्यंब्-्ार्े, चु्ा साबण िवसर्, 
सरफॅकटंट स�व ्ार्े, पा्स ्ार्े, श्ा्ृा ि्�मृे आिण धाृु ्ामा ्िरृा ेतृ्े आिण जय�ेिरृ 
�वां् िरृा,ं वगंण ्ार्े महणस् होृो. ८ ृे १८ ्बस अणसन्ा याबंतन्ा साखंळतन्ा �स्नधामयाचंत अेमाइडे 
साधारणृः घाृु्ामा्िरृा ंवापरृाृ. अेमाइ् वा अमोि््ा बरोबर �स्नधामयाचत िवि�्ा ्ेल्ा्े ृे 
ृ्ार होृाृ. सव�ृ जासृतृ जासृ याबं साखळतन्ा �स्नधामयाचे अेमाइड हे १८ ्बस अणसंचे ‘ेतृ्ांृ ’ 
वापरृाृ. १ ृे ३ मोय डा् इ््ॉय अिम्न्ा बरोबर १ मोय ओयेइ् अमय टॉय ृेय �स्नधामय वा 
सटतअिर् अमयाचत ३०० ृे ३२५ ° फॅ. या िवि�्ा ्रृाृ. अेमाइडानं्ा मुळे ससंत् उतपाद्ांृ  
रासा्ि्् अवरोध, वगंणपणा चरम दाब व झतज अट्ाव पुरिवया जाृो. गंज ि्रोध् गुणधमसहत 
त्ानं्ामुळे �ापृ होृाृ. 
 
पा्स ्ार्े ृंंजा्:– आंृिर् आिण सयग ्या असयेल्ा दो् अ्वा अिध् ए्मे्ांृ  अिव�ाव् 
असयेल्ा �वाचंत पा्से हत िम�णे असृाृ. ृत ृेयाृ पाणत वा पाण्ाृ ृेय अेा दोनहत �्ारचत 
असृाृ. िव�ाव्-ृेय-�्ारचत ् सृ्�व ेहत बहुधा  पाण्ांृ -ृेय असे पा्स असस् त्ांृ  पाणत हत सयग 
�ावस्ा असृे. ् सृ्–�वाचें ससंत्रण  ्रृां् ा, १ वा अिध् पा्से ि्वडृाृ, ्त ज्ानं्ामुळे, 
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खि्ज ृेय , कयोिर्ेटेड पॅरॅिफ्, सलफ्ुराइझड याडस ृेय आिण पुष्ळेत घट्े िवसिरृ होृतय. 
साधारणृः िव�ाव् ् सृ् ृेये हत ए् वा अिध् ध्भािरृ �स्नधामयाचें साबण, पे्ोिय्म सलफो्ेट, 
अ्ा्ि्् नया््ॉय ईसटरे वा इ्ॉ�कझयेटेड अल्ोहोय /्ोि्य िफ्ॉय �्ारचत सं्ुगे असृाृ.  
जेवहा �स्नधामयानं्ा साबणाचा वापर होृो ृेवहा टॉय ृेयाचंत रोिझ् असयेयत �स्नधामयेच अिध् पसंृ 
्रृाृ. ्ारण ृे ्िठणपणा सह् ्र े्ृाृ. रोिझ् –अमये हत ्ॅ�ले्म आिण मनॅ्ेिे्म 
साबणाचे �स्र्ारत असस् ृे पा्सास अिध् �स्र ्रृाृ. 
 

धाृु्ामामध्े पाण्ांृ –ृेय–पा्साचे सस�मपुंज िस�ांृ  खायतय �्ारे माडंयेया आहे. ्ाृ 
ए् गोय ्मु्ा क् िृ माि्यत आहे. �ा गोया क् ृतृ स�व रेणसचा �स्नध स्ेहत भाग ृेय िबदसृ िवसिरृ 
असृो आिण ृो गोयान्ा आंृल्ा बाजसस धरयेया असृो ; आिण स�व रेणसचत �ुवत् जयस्ेहत ेपेटत 
बाहेरन्ा भागा्डे ृोड ्र् असृे आिण ृत िवरय्ार्ां ृतय पाण्ान्ा रेणस्डे आ्�षृ झायेयत 
असृे. �ारिप् धाृु्ामान्ा पा्सांृ , िवसिरृ ृेयाचें ्ण हे इृ्े मोठे असृाृ ्त, ृे बहुृे् सवस 
आपाृत �्ाेाचे पराव सृ् ्रृाृ. आिण दुधाळ, अपार देस्  असृाृ. 

 
डा्मर अधले :–– हत १८ ्बस अणस असयेल्ा �स्नधामयाचंत बहुवािर्े असस् ृत योखंडावर चूणाऱ्ा 
गंजापासस् संराण ्रृाृ. त्ानं्ा संरच्े्ुसार, ृे धा सृबरोबर ेोिषृ होृाृ. त्ां् ा दो् �ुवत् 
्ाब��कझयेट घट् असस् ए् पुरेसे अ�ुवत् हा्�ो्ाबस् समसह असल्ामुळे ृे पाण्ाया धा सृमध्े �वेे  
्रण्ास �िृबंध ्रृाृ. 
 
याटण-ृेये:– उषण आिण ्ंड अेा दो् अवस्ांृ  पोयादाचे याटण होृे. उषण याटणांृ  धा सृया आ्ार 
िदया जाृो. पोयादान्ा धाृु –िेळां् ा प�्ाचा आ्ार िदया जाृो. ्ंड याटणाृ प�्ाचत जाडत ्मत 
्ेयत जाृे आिण पक�भागावर सफाई, ्ेयत जाृे. ्ंड याटणाृ वगंणाया फार महतव असृे. जयिव�ाव् 
पोयादान्ा ्ंड याटणाृ, वगंणा्िरृा, बहुृे् खि्ज ृेये आिण ृेये, मेणे, पा्स ्ार्े, 
गंज�िृबंध्े, �िृ ऑकसाडंटे आिण फे् –िवघट्े ्ाचें सं्ुग वापरृाृ. दुसऱ्ा महा्ु�ा्ंृर, 
पामृेयान्ा ंुटतमुळे टॅयोचा वापर होऊ यागया. 
 

पोयादा�माणेच अल्ुिमि््मचेहत उषण व ्ंड याटण होृे. अल्ुिमि््मन्ा ्ंड याटणामध्े, 
खि्ज ृेयाऐवजत जयिव�ाव् �व वापरृाृ. त्ाृ �स्नध अल्ोहोये आिण ईसटरे ्ाजंपासस् ृ्ार 
्ेयेये ृेय वापरृाृ. ेक्ृो सं�ेिषृ वगंणे वापरण्ाचा �्त् चायस  आहे. 

 
�ा धाृु्ामाृतय ् सृ्�वानं्ा वापरामुळे ्ामगारा्ा तवक-ेो् होृो. व त्ा्िरृा रबराचे 

मौजे आिण आन्ाद्े वापरणे �े्स्र. ्ाृतय ्ा््ोसिम्ामुळे हे होृे व हत ् स् ज् महणस् मा्यत 
जाृाृ. 
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वाो�ोग 

 
साधारणपणे ८ पौड वसि्�मृत झायत ृर त्ा्िरृा,ं १ पौड �स्नधामयाचंा वापर होृो. ्ा 

�ि�्े्रृा,ं मुख्तव ेस�व ेआिण वगंणे यागृाृ. धान्ाचंा पक�भाग आिण ्ंंाचे भाग अ्वा �ि�्ेृतय 
�व्े ्ानं्ाृतय संबंध जोडणे आिण मोडणे हे सहज सुयभृे्े घडवस्  आणण्ाचत ामृा ्ामुळे ृे �ा 
�ि�्ेृ फार अ्मोय आहेृ. ्ा उ�ोगांृ तय महतवाचत फय् ्ा �् –स�व,े ि्मसय्े, पक�ेोषण, घषसण 
आिण �स्िृक ि््ंंण आिद �ाचंा उप्ोग �ा उ�ोगांृ  ्ेया जाृो. रासा्ि्् आिण भौिृ् आंृर–
पक�त् ृतवाचंा अवयंब ्ेल्ास ृत सहज समजृाृ. 

 
पुष्ळेा �ि�्ांृ , �वाेत संबंध आल्ावर धान्ाचा �िृसाद हा फार महतवाचा असृो. 

वाहणाऱ्ा �वान्ा आघाडतन्ा पुूतय ्डेचा धान्ान्ा पक� भागाेत, सेन् सपेस –्ो् वहावा हे ध्े् 
असृे. 

 
गान्ाा्ा �ि�्ेततल मदतत :–स�व:े— साबणासारख्ा साध्ा स�वामध्े हा्�ो्ाबस् हत केखंया 
अ�ुवत् समसह असस्, ्ाब��कझिय् ाार हा �ुवत् भाग असृो. िवरघळयेल्ा स�वाचें रेणस ्मत 
संहृतन्ा जयत् िव�ावांृ  सार खे समा् िवभागयेये ्सृाृ. भा�ंानं्ा िभ�तन्ा िठ्ाणत ृ्ार 
झायेल्ा आंृर –पक�ान्ा िठ्ाणत, िव�ाव्ान्ा पक�भागत आिण िव�ाव् आिण अिव�ाव् �व अ्वा 
घ्ामध्े त्ाचें सृर साचंृाृ. वाूत्ा संहृतृ स�वाचंा संच्, हवा –�व आंृर –पक�ान्ा िठ्ाणत, 
ए्सारखा �वाचा पक�ृाण, स�वान्ा संरच्े्े ठरिवया जाृो अेा ्मत ्मत मसल्ा�ृ ्मत ्रृो. 
िव�ुृ अिध् टा्ल्ा स, स�वान्ा रेणसंचत समसह ि्�मृतस सुरवाृ होृे. �ासच ‘पुंज’ महणृाृ. ज्ा 
संहृतया �ा ि�्ेस सुरवाृ होृे िृया ‘�ािंृ् पुंज संहिृ’ असे महणृाृ. �ािंृ् पुंज संहिृन्ा पेाा ं
अिध् संहृतया िव�ावाचा पक�ृाण आणखत ्ाहत ्मत होृ ्ाहत. आिण िव�ािवृ रेणस आिण ‘पुंजाृ’ 
संृुय् ि्म�ण होृे. 
 

अिव�ाव् �व वा घ् ्णानं्ा समावेे ्ामुळे ि्म�ण झायेल्ा आंृर-पक�ान्ा िठ्ाणत पक�ेोिषृ 
झायेये स�व रेणस �स्रत क् ृ ि्यंब्े ि्म�ण ्रृाृ. 

 
�ा अेा गुणधम�वरच आधािरृ असयेल्ा स�वाचंा वसो�ोगांृ तय उप्ोग. 
 

गुणगमर उप्ोजन 
�व पक�भाग आिण आंृरपक�त् ृाण ्मत ्रणे. स�व वगे वाूिवणे आिण पुष्ळेा �ि�्ा पसणस ्रणे. 

ृेयम् माृत ्ा सू् टा्ण्ा्िरृा ि्मसय् 
�ि�्ेृ मदृ ्रणे. 

�ािंृ्-पुंज-संहिृपेाा ं अिध् संहृतृतय 
सस�म-पुंज ि्�मृत 

ि्मसय् �ि�्ेृ ृेयम् माृत िव�ािवृ ्रणे. 
रंग्ामाृ िवसिरृ वगे ि््ंिंृ ्रणे. पा्साचे 
�स्रत्रण. 

�स्र �स्ृतस्ाप् सृर ि्�मृत  �ि�्ा्िरृा ं�स्र फे् ि्�मृत 
घ् पक� भागावंर पक�ेोषण रंग-्ण-ि्यंब् 
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घण-माृत-्ण ि्यंब् 
सतमा-घषसण ्मत ्रणे 
जय-िव्षसण वाूिवणे. 

घ् पदा्�्ा वगंण यावणे �ि�्ेस ्ोन् होईय असे धान्ाचें घषसण ि््ंिंृ 
्रणे. (्मत अिध् ्रणे) 
 

वतज संचाय् �स्िृ् भार संच् ि््ंंण. 

 
ऋणा््त, ध्ा््त व अ्ा्ि्् स�वापंै्त ऋणा््त स�व ेअिध् वापरयत जाृाृ. 
 

सि�्ातम् फय् ्ा �्: 
 
िनमरलन: ्ांृ  पक�भागावंरतय सदसष्ां् ा िूये ्रणे आिण ्ंृर सवन् ्रण्ान्ा �वा्े उ�ाव्  ्रणे 
वा पाण्ा्े सवन् ्रणे. ्ांृ  साबण वापरृाृ. 
 
जयत् सस�म पा्स:– टे्ा एि्यत् नया््ॉय डोडेसाइय ई्र आिण ्ॉमसय हेकझाडे्े् ्ाचें ्मतृ 
्मत ाोभा्े २९° से. या यो्रतपासस  ् घाण ्ाूयत. ्मत �ुवत् अ्ा््ाचें डोडेसाइय अल्ोहोय 
बरोबरचे िम�णाचा उप्ोग ृेय्टपायत ईसटर/्ापसान्ा धान्ापासस्, २०° से. या ्ेया गेया. 
 

पा्स ि्�मृत:– डा् एि्िय् नया््ॉय डोडेसाइय ई्र व सोिड्म ऑकटॅ्ोएट 
्ानं्ापासस  ्उ�म स्ै्स असयेये जयत् सस�म पा्स–हेकझाडे्े्चे–�ापृ होृे. 

 
फे्:– पाण्ान्ा ऐवजत फेसाचंा उप्ोग वाूृ आहे. ्ारण त्ामुळे ऊज�चत बचृ होृे. फेस ि्�मृत  ृ
स�वाचंत, फेसास स्ै्स देण्ा्िरृा आवश््ृा असृे. 
 
्ार्े:– सोिड्म यॉिरय सलफेट वा अमोि््म सटतअरेट– –ध्ा््त 

इ्ॉ�कझ येटेड ्ा् डेिसय अल्ोहोय –अ्ा््त 
हेकझा डेिसय ्ा् िम्ाइय अमोि््म �ोमाइड –ऋणा््त 
सोिड्म डोडेिसय बेिझ् सलफो्ेट.  

 
स�वत ्रण– �व वा घ् पक�भागापासस् हवने्ा ऐवजत, त्ा िठ्ाणत �व–पाणत वा जयत् िव�ाव, 
टा्णे. 
 
पक�शोषण: 
अंत्रपणे:– हत �स्नध–अल्ोहोये ईसटरे, एमाइडे, संघि्ृे, इ्रे इ्ॉ�कझयेटे, चृु स््े, फॉसफेट 

वा सलफेट ाार सं्ुगे. 
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वगंणे:  ससृाचत ृा्द वाूिवण्ा्िरृा, धागा–धान्ांृ तय सतमा घषसण ्मत ्रणे आवश्् असृे. त्ा 
्िरृा �स्नधपदा्�वर आधािरृ रेणस–अल्े्े, अमये, अल्ोहोये, एमाइ्े आिण एमाइडे–
्ामुळे सतमा घषसण ्मत होृे. 

 
जयगिृ्त वगंणे: वसो�ोग �ि�्ेृ जयगिृ्त् घषसण ्मत जासृ ्रण्ा्िरृा, 

�स्नधामयाचें अ्ुजाृ पुष्ळेत वगंणे पुरिवृाृ. ्ैस�ग् ृेये आिण त्ाचें अ्ुजाृ:– इ्ॉ�कझयेटेड 
आिण �ोपा�कझयेटेड रपांृ रे, फॉसफेट ईसटरे �ाचंा त्ांृ  समावेे  आहे. 

 
उ� ृापमा्ास वापरण्ास ्ोन्–अंत्रपणे आिण वगंणे— 
 
�स्नधामयाचें ईसटर– ८ ृे १८ ्बस अणसंन्ा संपककृ अल्ोहोय, �नयसरॉय वा पॉयतहा्ि�  ्

अल्ोहोयचे (व) �ोपो�कझयेटेड इ्ॉ�कझयेटेड अल्ाइय िफ्ाइय पा्स्ार्ा बरोबरचे िम�ण. 
 
�स्नधामय ्ा्�नयसराइड– पॉयतहा्ि�  ् अल्ोहोय अल्ा्यत् ऑकसाइडचे ीडकट 

(उपचाय्) 
 

िमि�ृ यॉिर् आिण ्ा्ो�ोिपओि्  ्अमयाचत ईसटरे–्ा् िम्ाइय �ोपे्चत ८-१२ ्ाबस् अल्ाइय 
िफ्ॉय पॉयत ऑकसत एि्यत् ईसटरे िय्ोयेइ् अमयान्ा ८ डा्मरबरोबर. 
 

पोटॅिेअम ओियएट आिण अल्यत मेटय ाार–डा् ऑकटाइय फॉसफेटचे िम�ण. 
 
अंत्रपणा्िरृा पा्स ्ार्े:– 
 
पॉयत �नयसरॉय ईसटरे–उ� ृापमा्ास �स्र आिण ्ुरे्े् ्ंंान्ा भागाचें पयॅसटत सा्झेे् 

होृ ्ाहत. 
 
�स्नधामयाचें सलफेटेड आिण इ्ॉ�कझयेटेड अ्ुजाृ:– पा्साचत ए् आठवडाभर १२०° फॅ. या 

�स्रृा. घ� बफ�सारखे िवृळणे, च�ां् ा �िृ्ार �स्नधामये, एमाइडे, एमाइ्े आिण अल्ोहोये ्ाचें 
अ्ुजाृ आिण फॉसफेट ईसटरे. 

 
सारख्ा िरृत्े उप्ोज्े्िरृा चागंये स�व. 
 
समावेे ्े: 
�िृऑ�कसडंटे–्ाबस्त फॉसफाइटे. गंज िवरोध्े:– �स्नध अल्ाइय फॉसफेटे. 
 
अमयिवमयां्  उभ्रोध्े:– �स्नधामयाचें ाार. फे् ्ाे्े–एरंडतचे ृेयाचे–�स्नधामयाचें 

अल्ो�कझयेटे. 
 

�िृजतव जं सृ ्ार्े:– �स्नध–चृु स््  अमोि््म कयोराइडे, �नयसरतय मॉ्ो यॉिरएट. 
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मकदुय्े:– हत वसानबा घडतृतय धागा आिण मा्वान्ा तवचेृतय घषसण ्मत ्र् मकदुय्े 

्ापडाचा पोृ बदयृाृ. 
 
ओियओ रसा््ानं्ा अ्ुजाृानं्ा �ुवत् भागानं्ा, वगंण देण्ा्िरृा,ं बाहेरन्ा बाजसया 

सुस्ािपृ झायेये, त्ानं्ा १४ ृे १८ ्ाबस् अल्ाइय समसहासह पॉयतमर पक�भागावर पक� ेोषणामुळे हे 
साध् होृे. 

 
्ाहंत मकदुय्े:– 

अ्ा्ि््:– मॉ्ो आिण डा् �नयसराइडे, �नयसरायं ईसटरे वा सटतीरॅ माइडे. 
 
ऋणा््त:– �स्नध–अिमडो अिम् ाार अ्वा चृु स््  एमाइ्े इिमडो झोिय्े, �स्नध–अिमडो 

एमाइ्े. 
 
ध्ा््त:– ध्ा््त पा्सत क्  ृ �नयसराइडे, सलफेटेड ्ा्�नयसराइडे, सलफेटेड �स्नध 

अल्ोहोये. 
 
ि�भािरृ:– �स्नध इिमडो झोिय् ्ाब��कझयेटे वा सलफेट ाार हत सवस ओियओ रसा््ाचंत 

अ्ुजाृे आहेृ. 
 

वेगनरसा्नातं �सननगाधले 
पे्ोिय्म वा्ु अ्वा ृेयान्ा िविहरत खणण्ा्िरृा, िविहरतचे ृोड ए्ा घसणग िगरिमटा्े 

पाडृाृ. ्ेद घेृा्ा होणाऱ्ा घषसणामुळे, उषणृा ि्म�ण होृे ृत ्मत ्रण्ा्िरृा व त्ाच�माणे 
ि्�ान्ा ृळापासस् फोडयेल्ा भागाचे बारत् बारत् ्ण, पक�भागावर आणण्ा्िरृा मदृ वहावत 
महणस्, �ा घसणग्ेद् ्ंंाृ, पिरवह् ृंं वापरृाृ. �ा पिरवह् ृंंामुळे, ्ेद््ारत �व वा माृत 
पक�भागत असयेल्ा टां् त सृ् ्ेद््ारत ्ळत सृ्, िगरिमटान्ा मुखबंधावर सोडयत जाृे. �ा िठ्ाणत 
घसणग िगरिमटान्ा मुखबंधान्ा पुूे �वाचा सृृ �वाह जोरा्े ि्�ान्ा ृळाेत पडृ असृो. �ा 
्ेद््ारत �वाबरोबर फुटयेये भाग व िचपा �ा वर पक�भागत ्ेल्ा जाृाृ. ृे्े घ् पदा स् चाळणत्े 
अयग ्ेये जाृाृ व ्ेद््ारत �व पुनहा टां् तृ जाृे व हत पिरवह् ि�्ा सृृ चायस राहृे. आृा �ा 
्ेद् �वाचे मुख् ्ा्स जरत फोडयेये व फुटयेये भाग वर ्ेण्ाचे असये ृरत त्ास आणखत ए् ्ा्स 
्राव्ाचे असृे ृे महणजे िविहरतन्ा ि्�ाचे भाग ्ोसळस् पडस  ््े महणस् िभ�तवर ए् चागंये गाळणाचे 
येप् ्रणे हो्. ्ािेवा् ्ेद् �वांृ तय समावेे ्ामुळे, गंजापासस् संराण आिण गंजामुळे ्ेद््ळतृ 
होणाऱ्ा अड्ळ्ापासस् संराण आिण जे ि्� ृ्ार झाये असेय त्ाया ध�ा पोचस ््े महणस् मदृतचे 
्ा्स होऊ े्ृे. 

 
्ा ्िरृा ्ेद् �वाचें ३ �्ार आहेृ:– 

पाण्ावर आधािरृ, ृेयावर आधािरृ आिण हववेर आधािरृ. पाण्ावर आधािरृ असयेयत ्ेद् 
�व्े अिध् वापरृाृ व त्ांृ  ५ ृे १०% ृेयावर आधािरृ असयेयत माृत असृे. 
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हववेर आधािरृ असयेल्ा ्ेद् �वाचें मुख् ्ा्स महणजे ्ेदाया ्ोणत्ाहत �्ारचा ध�ा ् 
पोचणे आिण जर आजसबाजसया ि्ि�ृ भाग असेय ृर त्ामध्े ि्�ण�वाचे ेोषण होऊ् त्ांृ  घट होऊ 
््े महणस् �िृबंध ्रणे. पाण्ावर व ृेयावर आधािरृ असयेयत ्ेद्�व े ्ाचें पाण्ांृ -ृेय आिण 
ृेयाृ पाणत अेा �्ारचे पा्स ृ्ार होईय अेािरृत्े त्ाचें पा्सत्रण ्रृाृ. ि्रि्राळ्ा 
�्ारन्ा पक�त् माृत ्ेद्-�वांृ  िमसळृाृ. �ामुळे अपेिाृ जय�स्ृ �ेरणा ृ्ार होृे व ि्ि�ृ 
आसमंृापासस  ्होणाऱ्ा �वाचत घट टाळण्ाचा �्त् होृो. 

 
्ेद् �वांृ तय �स्नधामये व त्ाचें उपजाृ:– 
 
पाण्ावर आधािरृ ्ेद् �व:े– 

पाण्ावर आधािरृ असयेल्ा माृी्ा सलफ्ुराइझड टॉय ृेयाचे पोटॅिे्म ाार वगंणाचत ि�्ा 
�दा् ्रृाृ. त्ाच�माणे सलफ्ुराइझड असंपककृ �स्नधामये व त्ाचंत ईसटरे, सलफ्ुराइझड रोिझ् 
अमये, आिण सलफ्ुराइझड अल्ोहोये ्ाचें िम�ण हे फार पिरणाम्ार् वगंण समावेे ् आहे. 
पाण्ांृ तय ृेय पा्स हे ्न्ा ृेयाृ �स्नधामयाचे सोिड्म ाार िमळिवल्ा्े ृ्ार होृाृ. �स्नधामये 

आिण पॉयत अेमाइ्े ्ानं्ा पासस् ृ्ार ्ेयेयत N.–आिदल इिमडाझोिय्े ्ाचंत िम�णे आिण पॉयत 
िफ्ॉये हत पाण्ांृ तय ृेय ्ेद्-�वांृ  समावेे ्े महणस् वापरृाृ. आिण हत पा्स्ार्े आिण गाय् 
(न्स्त्ार्) महणस् उ� ृापमा्ासहत वापरृाृ. ए्ा जयत् ्ेद् माृतया, फे् ् ्ेण्ा्िरृा, ए् 
सह्ारत िम�ण पॉयत�ोपतयत  ् नया््ॉय मॉ्ो ओयत्य ई्र आिण अल्ुिमि््म सटतअरेट वर 
आधािरृ आहे. 

 
ृेयावर आधािरृ असयेयत ्ेद् �व:े- 

हत पाण्ावर आधािर  ृअसयेल्ा ्ेद् माृतपेाा महाग असृाृ. परंृु त्ाचंत ्ा्सामृा ्मत 
दाबान्ा आिण ि्म् पा्सगम्ृा असयेल्ा सा�ंान्ा िठ्ाणत उ� असृे. 

 
ृेयावर आधािरृ असयेये ्ेद्-�व, ृेय आिण वा्ु ्ानं्ा �वाहांृ तय व्त्् ्मत ्रृे, 

अ्ाबस्त ााराचें िवरघळणे ्मत ्रृे आिण ृे ्ेद् ्ळतया ्मत गंज ृ्ार ्रणारे असृे. त्ाच�माणे 
माृतचे फुगणे आिण िवघट् होणे हेहत ्मत होृे. 

 
टॉय ृेयाचे पोटॅिे्म आिण सोिड्म ाार ्ाचंा उप्ोग ृसाच रेड येडचा–माृतन्ा 

ि्यंब्ा्िरृा ्ेया जाृो. 
 

टॉय ृेयाचे ्ॅयिे्म आिण मनॅ्ेिे्म ाार हे ृेय िव�ाव् पा्स ्ार्े महणस् उप्ुकृ होृाृ. 
 

भसगभ�ृतय सा�ंा सृ् िविहरत�ारे हा्�ो्ाबस्ां् ा उचयस् घेऊ्, ृेयान्ा उतपाद्ांृ  
पे्ोिय्मचत पु्ः�ापृत ्रृाृ. ृेयाृ िवरघळयेल्ा वा्सन्ा आंृिर् दाबाचा उप्ोग ्र् अ्वा 
ृेयानं्ा सा�ंांृ , उ� दाबाखायत असयेल्ा पाण्ान्ा मो�ा सा�ंांृ स् िमळायेल्ा दाबाचा उप्ोग 
्र्, वर उचयणे ेक् होृे. िविहरतृतय आंृिर् दाब ्मत झल्ावर, उरयेल्ा हा्�ो्ाबस्ाचे 
ि्ःसारण, क् िंम उ�ाह्ामुळे  ्रृाृ. क् िंम उ�ाह्  ि्िम�ृ ेयैसमुहा मध्े वा्ु (्ा््ोज्, 
्ाबस् डा्ऑकसाइड वा ि्म�ण झायेल्ा वा्ु) चे अंृःाेपण देऊ् ्रृाृ. दाब सृृ राहावा महणस् 
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िदयेल्ा पाण्ान्ा अंृःाेपणाया पाण्ाचा ृंुबार (पसर आणणे) महणृाृ. हा्�ो्ाबस्ानं्ा ि्�मृतृतय 
मुख् समस्ा हत पक�भागान्ा खायतय साध्साम�त आिण ्ळत ्ाचें गंजणे. हे गंजणे ्ाबस् 
डा्ऑकसाइड, हा्�ोज् सलफाइड, ्ाबस्त अमये आिण कयोराइडे ्ानं्ा उप�स्ृतमुळे झपाीा्े 
होृे. 

 
वा्ु आिण ृेय ्ानं्ा उतपाद्ाया उ�ेज् देण्ाचत ्ेहमतचत प�ृ महणजे ृेयिविहरीृतय 

्ळत सृ् हा्�ो कयोिर् अमय, ि्�मृ ेयैसमसहाृ ओृणे. �ा अमयत्रण �ि�्ेसाठत, अमयामुळे गंज 
ि्�मृतस �िृबंध्रण्ा्िरृा अमयास �िृबंध्ाचे समावेे ् ्रणे आवश्् असृे; ्ाहत सस�मजं सृ 
सु�ा गंज ि्�मृतया मोयाचे सहाय् ्रृाृ. 

 
ृेय–िविहरत खोदण्ान्ा ्ामत, गंजाचंा �िृबंध ्रणारत रसा््े, टॉय ृेयान्ा �स्नधामयानं्ा 

एमाइ् ाारापासस्, डा्मर अमयापासस् वा ्नन्ा टॉय ृेयापासस्, ृ्ार ्रृाृ. �ापै्त महतवाचे 
महणजे टाय ृेयान्ा �स्नधामयापासस  ्आिण पॉयत अेमाइ्ापासस  ्ृ्ार ्ेयेयत इिमडा झोिय् एमाइडे 
आिण पॉयत एमाइडे होृ. आणखत चागंल्ा �ृतचे गंज–�िृबंध् ृ्ार ्रण्ा्िरृा, इिमडा झोिय् 
इमाइडे आिण पॉयत एमाइडे ्ाचंत अिध् �ि�्ा ्र् गंज �िृबंध् रेणसमध्े ि्रि्राळत फय््ा �् 
असयेल्ा समसहाचें त्ाृ घुसवल्ामुळे होृे. 

 
सं�ाह्े: सं�ाह्ांृ  �ुवत् (भािरृ) आिण अ�ुवत् अभािरृ समसहे असृाृ. खि्जान्ा 

पक�भागावर िववचे्ृे्े सं�ाह् रेणस पक� ेोिषृ होृाृ. अ�ुवत् वा हा्�ो्ाबस् समसह हा बाहेरन्ा 
भागा्डे पसरयेया असृो व त्ामुळे जयिव�ेषत  पक�भाग ृ्ार होृो. 

 
सलफाइड िवरिहृ खि्ज पयव्ाृ, सं�ाह्े ्िययसवरप–िव�ुत  िवन्े� �्ारचत 

वापरृाृ. ृे समभािवृ, ध्ा््त वा ऋणा््त असस्, ेकृतमा् वा ्मजोर िव�ुृ –िवन्े� असृाृ. 
मॉ्ो ्ाब��कझिय  ्अमये हत ्ेहमतन्ा वापरांृ  असृाृ. परंृु डा््ाब��कझिय  ्वा च�त् अमये हत 
्ेवहा ं ्ेवहा ं वापरृाृ. ि्रि्राळ्ा �्ारचे एमाइ् ाारहत वापरृा ्ेृाृ. ्मजोर िव�ुृ-िवन्े�े 
महणस् �स्नधामयाचें सोिड्म साबण आिण एमाइ्ाचें अिसटेट वा हा्�ोकयोराइड ाार वापरृाृ. 

 
सलफाइड िवरिहृ खि्जां् िरृा ं सं�ाह्े–�स्नधामये–�स्नधामये–साबण, अल्ाइय वा 

एराइय–अल्ाइय सलफो्ेट, अल्ाइय वा एराइय, अल्ाइय सलफेट, �ा्मरत एमाइ्, �ा्मरत 
एमाइ् अिसटेट, अल्ाइय िपिरिडि्अम ाार आिण अल्ाइय सलफोि््म ाार वापृाृ. 

 
सं�ेिषत वगंणे 

पुराृ् ्ायापासस  ् �स्नधामये आिण त्ाचें उपजाृ ्ाचंा उप्ोग वगंणा्डे ्ेया जाृ आहे 
िवसाव्ा ेृ्ांृ  �स्नधामयावर आधािरृ असयेयत वगंणे हत �ामुख्ा्े िवमा्ांृ तय आिण औ�ोिग  ्
ृंंजा्ांृ  वापरयत जाऊ यागयत. वगंण दो् भागां् त झायेया असृो. ए् पा्ा वा आधारभसृ  साठंा 
आिण समा्ोिजृ ‘पॅ् े ज’. मसळ पा्ा साठंा हे �व असृे. ृे ए्च पदा स् असेय वा पदा्�चे िम�ण 
असेय. समा्ोज् हे ½% पासस् २५% सं्ुगाचे असृे. वगंणाचा आधारभसृ  पा्ा महणस् पुष्ळेत 
सं�ेिषृ रासा््े वापरृाृ. दुसऱ्ा महा्ु�ाृ जमस् से्ेया हा्�ो्ाबस्ाचंा साठंा अपुरा पडाव्ास 
यागल्ामुळे त्ां् ा सं�ेिषृ पदा स् ेोधणे भाग पडये. �ा संेोध्ाृ त्ां् ा ीिडिप् अमय आिण 



 
अनु�मिणका 

 

िम्ाईय ीिडिप् अमयान्ा िठ्ाणत वगंणा्िरृा आधारभसृ  पा्ाचा साठंा सापडया. �ानं्ामध्े ि्म् 
ृापमा्ास उप्ुकृ गुणधमस आूळये व ृे जमस् से्ेया वाह्ाचें वगंण व ेसे ्ानं्ा्डे उप्ुकृ ठरये. 

 
सं�ेिषृ वगंणाचे वगस 
 

आगारभदत पा्ा साठंा इृर 
�स्नधामयाचंत इसटरे पॉयत अल्याइ् नया््ोये 
पॉयतऑय इसटरे फॉसफेट इसटरे 
डा् बेिस् इसटरे िसिय्ो  ्
इृर इसटरे पॉयत िफ्ाईय इ्रे 
सं�ेिषृ हा्�ो्ाबस्े िसिय्ेट इसटरे 
पॉयत अलफा ओयेिफ्े  
अल्ियटेड ीरॉमिॅट्े–डा्अल्ाइय बेिझ्  
 

दुसऱ्ा महा्ु�ांृ , पिरव सृ्ा्डस् ेकृत पुरिवयेयत िवमा्ाचंत इंिज्े ब्िवयत. गेयत ्ान्ा 
वापरा्िरृा उ� ृापमा् असल्ास, वज्, व इंध् ्ाचंत बचृ होृे. पे्ोिय्मचत वगंणे फकृ १५०° 
से. प �्ृच वापरृा ्ेृ होृत. महणस् अिध् उप्ुकृ वगंणान्ा ेोधांृ  �स्नधामयानं्ा ईसटराचंा आधार 
पा्ा सापंडया. त्ांृ  सेबॅिस् अमयाचत दो् ईसटरे होृत. ए् होृे डा्-ईसटर व जिटय संरच्ा 
असयेये, िसबॅिस् अमय, २ इ्ाइय हेकझ्ॉय आिण पॉयतएि्यत  ् नया््ॉय. आजहत १९८० 
सायान्ा जेट िवमा्ाृतय एंिज्ास �स्नधामये पा्ा असयेये वगंणच वापरृाृ. 

 
रासा्ि्् संरच्ा:– वगंणाचा आधारभसृ  पा्ा ्त ज्ा िठ्ाणत �स्नधामयाचंा वापर ्ेया जाृ आहे, 
ृत ईसटरे असस्, अमय आिण अल्ोहोय ्ानं्ा रासा्ि्् िवि�्ेपासस् उपयबध होृाृ. ईसटराचें 
�्ार:– 
 
मॉ्ो ईसटरे 
डा् ईसटरे 
पायतऑय ईसटरे 
जिटय ईसटरे  ्ांृ  पायतओय ईसटरे फार महतवाचा वगस आहे. 
 
मॉ्ोबेिस् �स्नधामये आिण पॉयत हा्ि�् अल्ोहोये ्ानं्ा िवि�्ेमुळे ृे ृ्ार होृाृ. उ�ोगांृ  ्ा 
्िरृा वापरये जाणारे पदा स् खायत िदये आहेृ:– 
 
पॉयतऑय ईसटरां् िरृा यागणारे पदा स् (ृकृा �मां्  २) 
 
अल्ोहोय  अमय 
ि्ओ पेिटय नया््ॉय आ्सो पेट ्ॉइ् 
्ा्िम्ाइय �ोपे् वहॅयेिर् 
पेटा एिरििटॉय हे�ॅ्ॉइ्  



 
अनु�मिणका 

 

डा्पेटा एिरििटॉय  ्ॅि�िय् 
्ा् पेटा एिरििटॉय पेयाग�ि््–्ॅि�् 
 
वगंणाचा आधारभसृ  पा्ा महणस् वापरांृ  असयेल्ा पॉयतऑय ईसटरे ्ां् ा साधत रेणवत् रच्ा ्सृे. 
वहॅयेिर्, हे�ॅ्ाइ् आिण पेयाग�ि्् अमये हत सारख्ाच मोयर �माणांृ  असृाृ. 
 
पॉयत ऑयन्ा ्ंृर महतवाचत अेत डा्ईसटरे असृाृ व ृत डा्बेिस् अमयाचंत आिण मॉ्ोहा्�त  ्
अल्ोहोयाचंत ईसटरे असृाृ. 
 
डा्बेिस् अमय ईसटरा्िरृा ंयागणारा ्�ा माय (ृकृा �. ३) 
 
अल्ोहोये अमये 
२ इ्ाइय हे�कझय ीिडिप् 
आ्सो ऑकटाइय ीझेयेइ् 
आ्सो डेसाइय िसबॅिस् 
्ा् डेसाइय फ्िॅय्  
 ्ा्मेियिट  ्
 
मॉ्ोहा्�त् अल्ोहोये (ृकृा ्ं. ३) आिण मॉ्ोबेिस् अमये (ृकृा ्ं. २) ्ानं्ा ए्ं ्ेण्ामुळे 
ृ्ार होृाृ. जिटय ईसटरे हत ईसटर िवि�्ेृ आणखत ए्ादा ि� फय््ारत ्�ा पदा स् त्ांृ  घायस् 
ृ्ार ्रृाृ. 
 
भौिृ् गुणधमस: वगंणान्ा आधारभसृ  पा्ाचत ि्वड ्रृा्ा खायतय ५ भौिृ् गुणधमस िवेषेे्र् 
िवचाराृ घेृाृ:– 
 
श्ा्ृा: �वान्ा �वाहतपणािवष्त �िृ्ाराचे माप्. वगंण ृेयाचा अत्ंृ महतवाचा भौिृ् गुणधमस. 
 
बाषप्ेतयृा: वगंणान्ा बाषपतभव्ाचे गुणधमस 
 
�जवय् िबदस: ि्मा् ृापमा्, ज्ावळेेस जवय् ेतय िम�ण देण्ा्िरृा पुरेेा वगेा्े बाषप ि्�मृत 
होृे. 
 
�वाह िबदस: ृेय वाहस े्ेय, असे सव�ृ ि्म् ृापमा्, 
 
श्ा्ृा ि्द�ेां् : ृापमा्ाबरोबर श्ा्ृेृ होणाऱ्ा फर्ाचे माप् 
 
ृापमा्ा्ुसार श्ा्ृेृ फर् पडृो. श्ा्ृा साधारण १०० व २१०° फॅ. या मोजृाृ. मोठाये रेणस हे 
�वाहास अिध् �िृ्ार ्रृाृ. िजृ्त श्ा्ृा अिध् िृृ्त बाषप्ेतयृा ्मत. बाषप्ेतयृेस 
संबिधृ असयेयत �जवय्ेतयृा. वगंण ्ोणत्ा िबदसस पेट घेईय त्ाचे माप्. ज्ावळेेस इंध्, 
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ऑ�कसज् आिण उषणृा हे िविेल �माणांृ  असल्ा्ंृर अन्त पेट घेृो. महणस् �जवय् िबदस मोजृाृ. 
्ाहत वगंणे अत्ंृ ्ंड ृसेच उषण वाृावरणांृ  ्ा्साम असृाृ. आिण �ाचे माप् श्ा्ृा 
ि्द�ेां् ावर् ्रृाृ. 
 

वगंणाचे ्ा्स महणजे घषसण व झतज ्मत ्रणे. ्ाचबरोबर इृरहत खायतय ्ा �् वगंणा्डस् 
अपेिाृ असृाृ— 

 
ेतृ्: हायणाऱ्ा भागापासस् उषणृेचे दसर वह्. 
 
बंिदसृपणा: घाण, हवा आिण इृर पदा्�्ा ्ंंणेृ ्ेण्ास म�ाव ्रणे. 
 
संराण: गंज यागण्ापासस  ्�िृ्ार. 
 
ेकृतदा्: ेकृतचे ए्ा भागापासस् दुसऱ्ा भागास �ेषण. 
 

वगंणाृ दो् भाग असृाृ: आधारभसृ  पा्ा+समावेे ्. 
 
वगंणाचत ्ा्सामृा वाूिवण्ा्िरृा खायतय समावेे ्े वापरृाृ:– 
 
�िृ ऑ�कसडंटे, घषसण–्मत ्रणारे, झतज ् होऊ देणारे पदा स्, चरम–दाब–्ार्े, गंज–

�िृबंध्, फे्–�िृबंध्, �वाह–ि्म््, ि्मसय्े इत्ािद. 
 
�ा ईसटर वगंणाचंा उप्ोग िवेषेृः िवमा्ाृच जासृ होृो. आंृिर्–�जवय्–इंिज्ानं्ा 

(भजुापेटतृ) �ँ््ेसमध्े अिध् होृो. ्ाचंत ि्मृ पे्ोिय्म्े आधारभसृ  असयेल्ा वगंणापेाा जरत 
अिध् असयत ृरत त्ाचंत ्ा्सामृा उ�म असृे. 

 
सौद्र वगरके 

 
सौद्सवधस् आिण सवन् ्रण्ाचे साबण आिण पावडर उ�ोगसमसह हा �स्नधामय अ्ुजाृानं्ा 

पुरव�ावर बऱ्ाच ्ाळापासस् अवयंबस् आहे. खायतय सौद्स वधस् ृंंजा्ाृ, �स्नधामय 
अ्ुजाृापंासस  ् बराच फा्दा झायेया आहे:– हाृ आिण तवचा सवन् ्रणारे आिण स्ा्ा्िरृा 
उप्ोगत पदा स्, पा्स उतपाद,. धाव्�व आिण �तम, दंृ धाव्े, ्ेे् सृ्ाय्ाृतय ाौर उतपाद्े व 
ेपँस (्ेेााय) �ा उ�ोगाृतय �स्नधामयानं्ा अ्ुजाृाचें ृत् वगस पडृाृ–�स्नधामये आिण त्ाचंत 
ईसटरे; �स्नधामयानं्ा इ्ॉ�कझयेे् आिण ईसटेरतिफ्ेे् पासस् उपयबध झायेयत अ्ा्ि्् 
सरफॅकटंटे ्ाचंाहत ्ाृ समावेे  होृो. 

 
दुसऱ्ा िवभागाृ �स्नध–्ं्ुकृ अ्ुजाृे ्ेृाृ. ्ाृ चार �्ारचत भािरृ सरफॅकटंटे–

ध्ा््त, ऋणा््त, अ्ा्ि्् आिण ि�भािरृ–्ाचंा अंृभ�व होृो. आिण ेवेटन्ा भागाृ जमा होृाृ 
गंध् असयेयत अ्ुजाृे. 



 
अनु�मिणका 

 

 
टॅयो, सो्ाबत् ृेय, खोबऱ्ाचे ृेय, टॉय–ृेये आिण यॅ्ोिय् ्ानं्ापासस  ्�ा उ�ोगधं�ाया 

यागणारे �स्नधामयाचें अ्ुजाृ �ापृ होृाृ आिण �ाचें उतपाद् दरवषग होृ असृे. सौद्स�साध्ाृ, 
�त्े् �स्नधामय अ्ुजाृ वापरण्ास अत्ंृ सुरिाृ असये पािहजे; िेवा् ृे �ाोभ् असृा ्ामा 
््े. भौिृ्त्रषीा ृे �स्र असाव.े त्ाच�माणे ृे जतवजं सृंन्ा संदसषणापासस् मुकृ असाव्ास हव.े 
रासा्ि््रषीा ृे �स्र असस् त्ाचे जयिवन्ेद् होणार ्ाहत अेत दाृा घेणे आवश्् असृे. त्ाृ 
मौिख् आिण तवक–िवषारतपणा ्मत असया पािहजे. 

 
अ्ुजाृे:– ्बस, हा्�ोज् आिण ऑ�कसज् ्ुकृ �स्नधामये:–सटतीिर् ‘आिण ओयेइ् 

अमये हत वदे्ाहार् आिण अिध–स्ेहत पिरणामा्िरृा वापरयत जाृाृ. ृर सोिड्म वा पोटॅिे्म 
हा्�ॉकसाइडे, एमाइ्े आिण अल््ॉय अिम्ोबरोबर त्ाचंत िवि�्ा होऊ्, साबण ि्�मृत होृे. त्ाचंा 
उप्ोग �साध्गकहाृतय साबण, ाौर–ेर, हाृ व ेरतरा्िरृा धाव्�व ेआिण ेर आिण ्ेसा्ा रंगतृ 
्रण्ान्ा ्यपा्डे होृो. ्ाृ टॅयो �स्नधामयाचंा अिध् वापर ्रृाृ ्ारण ्ाृ ४५% सटतीिर  ्
आिण ५५% पािमिट् अमय असृे. 

 
�साध्गकहाृतय साबणा्िरृा सटतीिर् अमय हे अिध–स्ेह–्ार् महणस् ्ा्स ्रृे व ृे 

तवचेन्ा बा� �स्नधसृरावंरतय अल्यतपणा आिण स्ेह–ि्मससय् ्मत ्रृे. वाृिवयेपत आिण अ–
वाृिवयेपत ाौर–ेर ्ांृ  साबणाचे ्िठण जेय असृाृ व ृे सटतीिर् अमयान्ा पोटॅिे्म 
हा्�ॉकसाइडान्ा साबु् त्रणामुळे �ापृ होृाृ. वाृिवयेपत मध्े ्ा् इ्ॅ् ॉय अिम् वा ृतसंबंधत  ृ
एमाइ्े, �स्नधामयां् ा समभािवृ ्रण्ा्िरृा असृाृ. 

 
ऋणा््ान्ा संृुय्ावर  ् साबणाचें दो् �्ार ्रृाृ. मॉ्ो सं्ुिजृ ऋणा््े असयेये–

(अल्यत धाृु, अमोि््ा आिण ्ाबस्त एमाइ्े) साबस हे जयिव�ाव  ् साबण असस्, �ाृ सटतअरेटाचंा 
वापर सव�ृ अिध् होृो. ्ाबस्त ाार्ाचा उप्ोग ्र्, उ�म च्ा्त व �स्रृा असयेल्ा मकदु ेरा 
उपयबध होृाृ. ्ा्इ््ॉय अिम्चे साबण हे उ�म �्ारचे पा्स्ार् आहेृ. ृे पाणत व �स्नध 
पदा्�ृ िव�ाव् असृाृ. ज्ा िठ्ाणत सटतअरेट साबण पा्सत्ार् महणस् वापरये जाृाृ, ृे्े 
अिृिरकृ सटतीिर् अमय वापरृाृ. �ामुळे मुकृ अल्यत ्ाहत ्ाचत खबरदारत घेृयत जाृे. ्ाहतृर 
इृर घट्ाचें जयिवन्ेद् होऊ्, त्ामुळे तवचेचा ाोभ होण्ाचा संभव असृो. साधारपणे २५ ृे ७५% 
सटतीिर् अमय समभाव ्रृाृ. ओयेइ् अमय हे ्ेे्यपांृ तय ेपँस्डे वापरृाृ. व �ानं्ा 
साबु्त्रणा्िरृा, अमोि््म हा्�ॉकसाइड वा ्ा् इ्ॅ् ॉय अिम् वापरृाृ. खोबरेय ृेयाचत 
�स्नधामये व त्ाचें िवभाज् घट्–यॉिर् आिण िमिर�सट् अमये–्ाचंा उप्ोग हाृ आिण ाौर–
साबस, मुख आिण अंग धाव्�व ेआिण �तम्डे ्रृाृ. 

 
आ्सोसटतअिर  ्अमय आिण यघु केखंया असयेयत �स्नधामये पेयाग�ि्् अमयासारखत–्ाचंा 

उप्ोग सौद्स �साध्े, आिण �साध् गकहामध्े वापरण्ा्िरृा अ्ुजाृ ृ्ार ्रण्ा्डे होृो. 
धा�तव् सटतअरेटे हत अिव�ाव्–धा�तव् साबण असस् ृो िव�ाव् धा सृचा ाार आिण सोिड्म सटतीरेट 
्ानं्ा िवि�्ेमुळे ृ्ार होृो. िझ्, मनॅ्ेिे्म, सोिड्म आिण अल्ुिमि््म ाार ्ा �्ाराृ 
मोडृाृ. त्ाचें सौद्स �साध्त् गुणधमस महणजे वगंणतव, जय–िव्षस् तव, आंसज्, जेयेे् आिण 
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�िृ–वडत सृ् अयग होणे, हे हो्. त्ाचंा अंृभ�व ृोडाया यावण्ाचत पावडर, सवन् ्रण्ाचत धाव्–
�व,े अंगावर टा्ण्ाचत पावडर, अि�् वास घायिवणारे आिण ्ोयो्न्ा ्ा�ंा्डे होृो. 

 
इ्ॉ�कझयेटेड �स्नधामय–पा्स्ार्े हत �स्नधामयाबरोबर एि्यत् ऑकसाइड अ्वा पॉयत 

एि्िय् नया््ॉय ्ानं्ाबरोबर िवि�्ा ्र् �ापृ होृाृ. 
 
मो्ोहा्ि�् अल्ोहोयाचंत ईसटरे: आ्सो�ोपाइय, आ्सोब्ुटाइय आिण �स्नधामयाचंत 

ब्ुटाइय ईसटरे हत सौद्स �साध्ाृतय घट्े आहेृ. त्ाचंा उप्ोग वदे्ाहार् आिण वगंणासारखा 
होृो. �स्नधामयानं्ा ईसटरापै्त, �नयसरॉय मॉ्ोसटतअरेट ्ाचा उप्ोग सवसं होृो. �नयसरॉय 
मॉ्ोसटतअरेट हे पा्स्ार् �स्र्ारत, घ�पणा देणारे व वदे्ाहार् आहे. व त्ाचा उप्ोग तवचेन्ा 
�तम आिण धावं्-�व,े रंग–भसषा, �िृ-�सवदे्-�तम, ेपँस, ्ेस धुणे आिद ब्िवण्ा्डे होृो. ्ांृ  
अलफा मॉ्ोसटतअरेट, बतटा मॉ्ोसटतअरेट ृसेच �नयसिरय अलफा–अलफा’–डा्सटतअरेट आिण 
अलफा–बतटा डा्सटतअरेट आिण ए्च ्ा्सटतअरेट अेत ५ रपे सटतअरेटचत िमळृाृ. 

 
बहुृे् �नयसरॉय मॉ्ोसटतअरेट मध्े ४० ृे ५० ट�े मॉ्ोईसटर आिण उरयेये डा् आिण ्ा् 

ईसटर आिण साधारण ५ ट�े मुकृ �नयसिर् आिण िवि�्ा ् झायेये सटतअिर् अमय असृे. �ापतिय्, 
एि्यत् वा डा्एि्यत  ्नया््ॉय ्ाचें �स्नधामयाबरोबर ईसटेरतिफ्ेे  ्होऊ् �ापृ होणारे उतपाद 
हे सौद्स�साध्ांृ तय फार मह�वाचा ्�ा माय आहे. 

 
�ोपतिय् नया््ॉयचत दो् मह�वाचत सटतअरेट ईसटरे िमळृाृ–मॉ्ोसटतअरेट आिण दुसरे 

सव्–ंपा्सत्ार्. ृे �तम आिण योे् ्ां् ा रेेमत व्् अदा ्रृाृ. आिण त्ाचंा उप्ोग 
पा्सत्ार्े आिण श्ा्ृेचे आंिे् पिरव सृ  ््रणारे असा होृो. 

 
सॉ�बट् ईसटरे आिण इ्ॉ�कझयेटेड ईसटराचंाहत ृेयाृ पाणत अेा पा्स्ार्ांृ  समावेे  

होृो. पॉयत एि्यत् नया््ॉय ्ाचंत �स्नधामय ईसटरे–मॉ्ोसटतअरेटे–्ाचंा पण पाण्ाृ ृेय 
अेा�्ारन्ा पा्स्ार्ां् डे उप्ोग होृो. 

 
सु�ोज वा डे�कस्् ्ानं्ा �स्नधामय ईसटराचंा पण उप्ोग सौद्स–�साध्े आिण �साध् 

गकहां् डे होृो. ्ं असयेल्ा एसाइय सार्ोिस्ेटे, अल््ॉय एमाइडे आिण ऋणा््त �स्नध–्ं 
अ्ुजाृे, ृसेच अिम् ऑकसाइडे व इ्ॉ�कझयेटेड एमाइ्ाचंाहत वापर सौद्स �साध्ाृ होृो. 
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�सननग-समदह 
 

मा्वान्ा ेरतराचत जेत वाू होृे ृेत त्ाचत संरच्ा ्व्वत होृ जाृे, त्ाया ऊज� िमळृे व 
्ाहत साठंिवयतहत जाृे आिण ृे आपयत ि्रि्राळत फय््ा �् पार पाडृे. ृेवहा असे ि्ृतृरत �संग 
्ेृाृ ्त त्ावळेेस जे रेणस पाण्ाबरोबर संमतियृ होृ ्ाहतृ अेाचंाहत वापर ्रणे आवश्् पडृे. 
आिण हा अ�ुवत् वा जयिव�ेषत  गुणधमस ज्ा पदा्�्डस् �ामुख्ा्े �दा् ्ेया जाृो, त्ां् ा इं�जतृ 
‘ियिपड’ वा �स्नधसमसह असे महणृाृ. �ा सवस रेणसृ �स्नधामये वा �स्नधामयाचें उपजाृ असृाृ. 
�स्नधामये आिण त्ाचें उपजाृ �ां् ा ेरतरांृ  दो् महतवान्ा भसिम्ा आहेृ: �स्नधामयान्ा 
ऑ�कसडत्रणामुळे च्ापच्त ऊज�चे उतपाद् आिण त्ाचें ्ा्अेसाइय �नयसरायान्ा रपांृ तय 
संिचृत्रण. हे ्ब�िदृानं्ा नया््ोज्न्ा रपांृ तय संिचृत्रणापेाा जासृ ्ा्साम आिण 
गुणातम् रषीा अिध् महतवाचे असृे. ज्ावळेेस जैिव् पटयानं्ा रसा््ावर �्ाे टा्ण्ाृ आया 
ृेवहा जयिव�ेषत  रच्ा �ा िवेषेृः �स्नधामयानं्ा आिण त्ानं्ा उपजाृान्ा ब्येल्ा होत्ा हे 
समजये. ्ोिे्ा आिण उप्ोिे्ानं्ा संरच्ां् ा अयग अयग जयत् भागाृ ठेवण्ाचे ्ा्स हे जैिव् 
पटयामुळे होृे. आिण त्ाचें जयिव�ेषत  वैिे� हे जिटय-समसहाृतय �स्नधामय अधस्ां् डस् पुरिवये 
जाृे. �ा �स्नधसमसहा  ृ�स्नधामये आिण �नयसरॉय �ा व्िृिरकृ इृर पदा स्हत असृाृ. पुष्ळ वळेा 
त्ांृ  महतवाचत सहसं् ुजत-बंिधृ जयस्ेहत अधस्े, िवेषेृः नया््ोियिपडानं्ा रपांृ  े स् रा व 
फॉसफोियिपडांृ  ्ाबस्त फॉसफेट ईसटरे असृाृ. 

 
ऊज� संपाद् आिण संरच्ा ि्�मृत �ा दो् मुख् फय््ा्�व्िृिरक  ृइृरहत पुष्ळ भसिम्ा 

�स्नधसमसह पार पाडृाृ. �ांृ  ्ाहत िविे� फय् ्ा्�्िरृा ं जिटय �स्नधसमसहानं्ा पक�सचेृ 
गुणधम�चा वापर, उदाहरणा स् फुफफुसाचंत िववर ्ुकृ अखंडृा आिण ेरतरांृ तय �वाृ अ�ुवत पदा्�चे 
िव�ावत्रण ्ाचंा समावेे  होृो. �ा िेवा् सटेरॉइड हाम�्े आिण �ोसटॅनयँिड्े �ा सारख्ा 
ि्रि्राळ्ा वग�न्ा �स्नधसमसहां् ा च्ापच्त �ि�्ानं्ा ि््ंंणाृ फार ेकृतेायत आिण िविे� 
भसिम्ा आहेृ. मा्वान्ा ेरतराचे ्ा्स ्ोन्िरृत्े चायण्ा्िरृा �स्नधामये आिण ्ा् एसाइय 
�नयसराये ्ाचें च्ापच् हे अत्ंृ महतवाचे आहे. �ा �ि�्ांृ तय असंृ ुय् आिण ंुटतमुळे खायतय 
समस्ा ि्म�ण होृाृ:– ि्टो अमयत््रण, य�पणा व रकृांृ तय ियिपडानं्ा पिरवह्ांृ तय िव क् ृत. 
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शरतराततल �सननगाधलाचें च्ापच्त परसपर संबंग 
 

ऊज�चे �मुख साध् महणस् ्ा्एसाइय �नयसरॉये वा �स्नध ृेये ि् मेदे ्ाचंा उप्ोग 
ेरतराृतय पुष्ळेा ऊृ्ां् डस् होृो. त्ाच �माणे फॉसफोियिपडे ्ानं्ा रपांृ  ृे पटयानं्ा 
संरच्ेृतय फार मह�वाचे अंग आहे. आहारांृ तय अिृिरकृ �स्नधपदा्�चा ्ा्एसाइय �नयसरॉय असा 
ेरतराृ संच् होृो. ्ब�िदृा�माणेच, मा्वत ेरतर, आहाराृतय ि्रि्राळ्ा �माणाृ असयेल्ा 
�स्नधपदा्�्ा सामावस्  घेऊ े्ृे. परंृु जासृतृ जासृ आिण ्मतृ ्मत अेा टो्ान्ा �माणाृ ृेय 
व सृप असयेल्ा आहारामुळे मां समस्ा ि्म�ण होृाृ. आहाराृ ृेयाचे �माण अगदत ्मत असल्ास, 
‘आवश्् �स्नधामयाचंा अभाव’ हे सं्ट ि्म�ण होृे. िय्ोयेइ  ्व िय्ोयेि्  ्�स्नधामयाचें सं�ेषण 
ेरतरांृ  होृ ्ाहत. त्ामुळे हत �स्नधामये आहाराृ आवश्् असणारे घट् झाये आहेृ. पटयानं्ा 
संरच्ेचे फय््ा्स व ए्ातमृा राखण्ा्िरृा, �स्नधसमसहानं्ा च्ापच् आिण पिरवह्ा्िरृा,ं 
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आिण �ोसटॅनयँिड्ान्ा सं�ेषणा्िरृा, हत आवश्् �स्नधामये यागृाृ. आवश्् �स्नधामयानं्ा 
अभावाचे िविेल याण महणजे ‘खवल्ा तव् ेो्’ हो्. आृा �ान्ा उयट, आहारांृ  अिृिरकृ 
�स्नधपदा्�चे सेव् ्ेये ृर त्ामुळे रकृ जयांृ  �स्नधसमसह वाूृाृ. आिण त्ामुळे ह�ोगाचा  वाूतव 
धो्ा ि्म�ण होृो. ऊज�न्ा आवश््ृेपेाा ं अिृिरकृ �स्नधपदा्�चे सेव् ्ेल्ास, ृे �स्नधपदा स् 
वसा ऊृ्ांृ  संिचृ होृाृ आिण मग य�पणाचा परसपर संबंध, ह�ोगाचत  जोखतम, मधुमेह आिण 
आघाृ �ां् डे यागृो. 

 
जे पदा स् पाण्ांृ  साधारणपणे अिव�ाव् असृाृ आिण अ�ुवत् (पाण्ांृ  अमतय्त्) �ावां् त 

ज्ाचें ि्ःसारण ्रृा ं ्ेृे त्ां् ा ‘�स्नधसमसह’ असे महणृाृ. मा्वांृ तय जिटय �स्नधसमसह दो् 
�्ारचत असृाृ. अ�ुवत् �स्नधसमसह उदा. ्ा्एसाइय �नयसरॉये आिण ्ोयेसटेरॉय ईसटरे आिण 
�ुवत् �स्नधसमसह. �ांृ  ए् जय�ेषत यघुाें आिण जयस्ेहत भाग ए्ाच रेणसृ असृाृ. �ुवत् 
�स्नधसमसहामध्े फॉसफोियिपडे आिण �सफंजो ियिपडे हे दो् उप�्ार आहेृ. 

 
�नयसरो फॉसफोियिपडामंधतय जयस्ेहत व जयिव�ेषत भागां् ा �नयसरॉय ्ा अधस्ा्े जोडयेये 

असृे. ृर �सफंजोिस््े �सफंजोमा्ेयत  ् व नया््ो�सफंजोियिपडां् ा जोडयेये असृे. ्ा् एसाइय 
�नयसरॉय हे वसा ऊृ्ांृ तय भाडंारांृ  असृे. ृर �ुवत् �स्नधसमसहे हत �ा्ः ्ोिे्त् पटयांृ  
असृाृ. ेुष् पटयांृ  ४०% �स्नधसमसह व ६०% �ि््े असृाृ आिण हत दोनहतहत असं् ुजत बंिधृ 
आंृरि�्ां् त ए्ं ठेवयत जाृाृ. 

 
�स्नध–समसहे हत िविवध समसह असयेयत रसा््े आहेृ. पाण्ांृ तय अिव�ाव्ृा आिण अ�ुवत 

िवये््ाृतय िव�ाव्ृा, ्ा गुणधम�मुळे ृत ए्मे्ाेत संबंिधृ आहेृ. ृत �ािण व व्सपृत ्ानं्ा 
ऊृ्ांृ  सापंडृाृ. 

 
साबणत् �स्नधसमसहापंासस्, अल्यत्े ्ेयेल्ा, जयिवन्ेद्ा्े �स्नधामयाचे ाार �ापृ 

होृाृ. 
 

अेसाइय �नयसरॉये = �नयसरॉय + �स्नधामये. 
फॉसफो अेसाइय �नयसरॉये = �नयसरॉय + �स्नधामये + फॉसफिर् अमय + 

अल्ोहोय. 
�सफजो ियिपडे = �सफंजोिस  ् + �स्नधामये + �ुवत् समसह (फॉसफॉिरय 

अल्ोहोय +्ब�िदृे) 
मेणे = दतघस केखंया अल्ोहोय + �स्नधामये 

 
असाबणत् �स्नधसमसह (ट�प्े, सटेरॉइडे, �ोसटॅनयँिड्े आिण संबिधृ सं्ुगे) �ाचें जयत् 

िवन्ेद् होृ ्ाहत. 
 
उभ्–धमग �स्नधसमसहा मध्े �ुवत् िेर समसह असस् ए् अ�ुवत् ेपेटत असृे. 
 



 
अनु�मिणका 

 

उभ्धमग रेणसंन्ामुळे पा्साचें �स्रत्रण होृे आिण पटयानं्ा �स्नधसमसहत �वदसृरत् 
संरच्ेस ृे जबाबदार असृाृ. 
  



 
अनु�मिणका 

 

 

जैिवक पटले 
 
रासा्िनक घटना: 

�ि््े व �स्नधामये हे सवस पटयांृ तय दो् �मुख घट् आहेृ. फकृ ि्रि्राळ्ा पटयाृ, 
त्ाचें �माण िभ� िभ� असृे. वसा्ुकृ आवरणामध्े �ि््ाचें �माण २० �िृेृ असृे ृर ृेच 
ससं्िण्ानं्ा आंृर पटयांृ  ७०% पेाा अिध् असृे. अंृः्ोिे्त  ् पटयांृ  �ि््ाचें �माण उ� 
असृे ्ारण �ा पटयांृ तय िवृंच्ाचत सि�्ृा जासृ असृे. पटयामध्े अलप �माणांृ  
नया््ो�ि््ानं्ा आिण नया््ोियिपडानं्ा रपांृ  बहुे स् रा पण असृाृ. मुकृे स् रा मां पटयांृ  
्सृाृ. 

 
पटलाचें �सननगसमदह: 

फॉसफो�नयसराइडे, �सफंजोियिपडे आिण ्ोयेसटेरॉय हे पटयानं्ा �स्नधसमसहाचें ृत् �मुख 
घट् आहेृ. ्ाहत ्ोिे्त् पटयांृ  ्ा् एसाइय �नयसरॉय आिण डा्ोयाचें (डा्एसाइय 
�नयसरॉयाचें) उपजाृहत अलप �माणांृ  असृाृ. �त्े् �मुख वग�चे �िृेृ �माण ि्रि्राळ्ा 
पटयांृ  िभ� असृे. आिण बहुधा �त्े् पटयान्ा िविेल ्ा्�ेत ृे ि्गडतृ असृे. 

 
फॉसफो �नलसरााडे: �ांृ  �नयसरॉय रेणस हा मसयभसृ  घट् असस्, त्ांृ तय अलफा ्ाबस्न्ा िठ्ाणत 
फॉसफािर् अमय ईसटेरत क् ृ असृे आिण उरयेल्ा दो् ्ाबस्ाबरोबर दो् दतघस केखंया असयेयत 
�स्नधामये ईसटेरत क् ृ असृाृ. जरत, �नयसरॉयमध्े असमिमृ ्बस अणस ्सया ृरत अलफा ्बस रेणस हे 
िंिमृत् रासा्ि्् रषीा सारखेच ्सृाृ. ्बस रेणसबरोबर फॉसफेटन्ा ईसटेरत ्रणामुळे हा रेणस 
असमिमृ होृो; 
 

 
 

फॉसफॅटाईिड  ्अमय, १, २ डा्एसाइय �नयसरॉय ३ फॉसफेट, फॉसफो�नयसराइडानं्ा �ेणतचे 
ज्् सं्ुग आहे. आिण �ांृ हत फॉसफेट समसहास हा्�ॉ�कसय समसह ज्ांृ  आहे अेत ि्रि्राळत सं्ुगे 
त्ास ईसटेरत क् ृ असृाृ. फॉसफो डा्ईसटर पुयामुळे, �नयसरॉयया जोडयेयत सं्ुगे महणजे ्ोयत्, 
इ्ॅ् ाय अिम्, िसरत्, �नयसरॉय आिण इ्ॉिसटॉय होृ. फॉसफटा्िडय इ्ॅ् ाय अिम् आिण 
फॉसफटा्िडय ्ोिय् हत पटयाृतय दो् सामान् फॉसफो�नयसराइडे होृ. (्ोयत् 
फॉसफो�नयसराइड वा येिसि््, फॉसफटाईिडय इ््ॉय अिम् वा िसफॅिय्). 
 



 
अनु�मिणका 

 

फॉसफोटा्िडय �नयसरॉय फॉसफो�नयसराइड वा ्ा�डओियिप  ् मध्े �नयसरॉय बरोबर दो् 
फॉसफटा्िड  ् अमये ि्गडतृ असृाृ आिण हे ससं्िण्ानं्ा आंृर पटयाृ आिण जतवजं सृन्ा 
पटयांृ  आूळृे. 

 
हेकझ हा्�ॉकसत अल्ोहोय–इ्ॉिसटॉय–हे फॉसफटा्िडय इ्ॉिसटॉयमधतय फॉसफेट �ा 

समसहापाेत ईसटेरत क् ृ आहे. 
 
फॉसफो �नयसराइडामध्े दो् �स्नध एसाइय समसह, ्बस अणस १ व ्बस अणस २ �ाबरोबर 

ईसटेरत क् ृ असृाृ. �ाृतय �मुख �स्नधामये खायत िदयत आहेृ:— 
 

िमिर�सट् अमय CH₃–(CH₂)₁₂COOH. 
पािमिट् अमय CH₃–(CH₂)₁₄COOH. 
पािमटोयेइ  ्अमय CH₃–(CH₂)₅ CH=CH–(CH₂)₇ COOH. 
सटतीिर् अमय CH₃–(CH₂)₁₆ COOH. 
ओयेइ् अमय CH₃–(CH₂)₇ CH=CH (CH₂)₇ COOH. 
िय्ोयेइ  ्अमय CH₃–(CH₂)₃ (CH₂ CH=CH)₂–(CH₂)₇ COOH. 
िय्ोयेि्  ्अमय CH₃–(CH₂–CH=CH)₃–(CH₂)₇ COOH. 
अरॅि्डॉि्् अमय CH₃–(CH₂)₃–(CH₂–CH=CH)₄–(CH₂)₃ COOH. 
 

�नयसरॉयन्ा ्बस अणस १, पाेत संपककृ �स्नधामय ि्गडतृ असृे ृर असंपककृ अमय हे ्बस अणस 

२ बरोबर ईसटेरत क् ृ असृे. फॉसफ टा्िडय ्ोयत् ्ाृ Sn₁ ्बस अणस १ �ा िठ्ाणत पािमिट् वा 

सटतीिर् अमय असृे ृर Sn₂ �ा जागत ओयेइ ,् िय्ोयेइ  ्वा िय्ोयेि्  ्�ापै्त ए् १८ ्बस रेणस 

असयेये असंपककृ अमय असृे. फॉसफ टाइिडय इ््ॉय अिम्मध्े Sn₁ �ा िठ्ाणत पािमिट् वा 

सटतीिर् हे �स्नधामय असस् Sn₂ िठ्ाणत दतघस केखंया असयेये बहु असंपककृ असे १८:२, २०:४ आिण 
२२:६ ्ापै्त अमय असृे. 
 



 
अनु�मिणका 

 

 
 

संपककृ �स्नधामयांृ तय केखंया हत सरळ असृे. असंपककृ �स्नधामया  ृ िवपा �स्ृतृ ृेतच 
असृे. परंृु समपा ि�बंध असल्ास, हा्�ो्ाबस् केखंयेृ वा्डेपणा ि्म�ण होृो, व �ामुळे 
पटयाृतय एसाइय केखंयेृतय जयिवरोधत आंृरि�्ेन्ा पिरणामामध्े फर् पडृो. 

 
पयाझमायोज  ् हा आणखत ए् फॉसफो�नयसराइडाचा समसह आहे. त्ांृ  ए् दतघस ीियफॅिट् 

केखंया ई्र अ्ुबंधा्े �नयसरॉयया जोडयेयत असृे. पयाझमायोज  ् मध्े इ््ॉय अिम्, आिण 
्ोयत् हे फॉसफेट समसहाेत ईसटेरत क् ृ असृाृ. व ृे ृंिं्ा ऊृ्े आिण हद्ाृ भरपसर �माणाृ 
असृाृ. फॉसफो�नयसराइडामध्े ए्, �ुवत् टो् असृे त्ाया ेतषस समसह महणृाृ. ्ारण त्ांृ तय 
फॉसफेट भािरृ असृो आिण फॉसफेटवर �िृलाप् असृे. आिण �स्नधएसाइय समसहान्ा जयिवरोधत 
हा्�ो्ाबस् केखंयामुळे ेपेटत अ�ुवत असृे. हत �ुवत् �स्नधसमसहे ि�भािरृ असृाृ. महणजे त्ांृ  
�ुवत् आिण अ�ुवत् हे दोनहतहत समसह असृाृ. �ुवत् समसहे हत अमयिवमयां्  ७ या, फॉसफेटसमसहान्ा 
आ््त भव्ामुळे, आिण फॉसफेटबरोबर ईसटेरत क् ृ असयेल्ा समसहानं्ा भारामुळे, ऋण भािरृ असृाृ. 
्ोयत् आिण इ््ॉय अमत् फॉसफो�नयसराइडे, अमयिवमयां्  ७ या फॉसफेटवरतय ऋणभार व ्ंावर 
असयेल्ा ध्भारामुळे ि��ुवतआ्् असृाृ, फॉसफटाइिडय िसरत्या दो् ऋणभार असृाृ. ए् भार 
फॉसफेटवर आिण ए् भार िसरत्न्ा ्ॉब��कझय समसहावर असृो. आिण ए् ध्भार िसरत्न्ा अलफा 
अिम्ो समसहावर असृो व त्ामुळे ए स् ण ए् ऋणभार अमयिवमयां्  ७ या असृो. �ान्ा अगदत उयट, 
इ्ॉिसटॉय आिण �नयसरॉय ज्ांृ  आहे अेा फॉसफो�नयसराइडावंर ए्च ऋण भार फॉसफेटवर असृो. 
४ फॉसफो आिण ४–५ बा् फॉसफो इ्ॉिसटॉय उपजाृ हत अृतव �ुवत् सं्ुगे असस्, त्ाृ फॉसफेट 
समसहावर आणखत ए् अिध् ऋणभार असृो. 

 
फॉसफोियिपडे हत ्ोिे्त् पक�भागान्ा पटयाचें संरच्त् घट् आहेृ. एिरिोसाइटानं्ा 

पटयाचंा जवळ जवळ ि्ममा भाग हा ि्रि्राळ्ा फॉसफोियिपडाचंा ब्येया असृो. ि��ुवत् गुणामुळे ृे 
जयिव�ेषत आंृर ि�्े सृ्, दतघस केखंया असयेल्ा �स्नधामयाबरोबर िमसळस े्ृाृ व त्ा वळेेस �ुवत् 
िेखर समसहे पाण्ान्ा िदेे् े वर ्र् ृे्े ृत �ि््ाबंरोबर िवि�्ा ्रृाृ. 

 



 
अनु�मिणका 

 

बतटा–हा्�ॉकसतब्ुिटरेट डतहा्�ोिज्ेज सारख्ा ्ाहंत िवृंच्ां् ा सचेृ ्रण्ाचे ्ा्स हत 
फॉसफोियिपडे ्रृाृ. फुफफुसाचें साधारण फय््ा्स हे डा्पािमटोयेिसि््न्ा सृृ पुरव�ावर 
अवयंबस् असृे. �ांृ  येिसि््न्ा ्बस अणस १ आिण दो् िठ्ाणत पािमिट् अमय असृे. 

 

 
 

फुफफुसानं्ा वा्ु्ोेानं्ा बाजसबाजस्े, जो बिह्�िे्त  ् �व्ाचा सृर असृो त्ाृतय ८० 
�िृेृ फॉसफोियिपडे हत डा्पािमटॉइय येिसि्् असृाृ. �ा फॉसफटाइडाया ‘सफ� कटंट’ असे 
महणृाृ. व �ान्ामुळे उन्् वासा्ंृरन्ा �स्ृतया (Atelectasis) ृो �िृबंध ्रृो. फुफफुसान्ा 
पक�भागान्ा �वत् सृराचा पक� ृाण ्मत ्रण्ान्ा ेकृतेायत ामृेवर् हे ्ावं पडये आहे. 

 
गरोदरपणाृ २८ व्ा आठव�ापसवग, गभ�चत फुफफुसे हत �सफंजोमा्ेिय्चे सं�ेषण ्रतृ 

असृाृ. �ा वळेेस नया््ोज्चे रपांृ र �स्नधामयांृ  होऊ् ्ंृर डा्पािमटोइय येिसि््मध्े होृे. 
फुफफुसाचंत पसणस वाू होृ असृां् ा, न्समोसाइटमधतय नया््ोज्न्ा ्मत होण्ाचा आिण फुफफुस 
सफस कटंट संिचृ ्ोिे्ागं पटयत्ृ्ु मध्े होणाऱ्ा वाूतचा परसपर संबंध असृो. २४ व्ा आठव�ांृ  
गभ�ृ �्ार–२ ्णतम् न्ुमोसाइटे वा्ु ्ोेान्ा उप्या मध्े रलतस पडृाृ आिण ्ो�ाच 
िदवसाृ ृे पटिय्त् समािवल ृ्ु ृ्ार ्रृाृ. �ा ्ं. २ �्ारन्ा ्ोिे्ा ३२ व्ा आठव�ाप �्  ृ
गभ�ृ वाूृ जाृाृ आिण त्ा सुमारास पक�ृाण्े फुफफुसाृ व उलबत �वांृ  िदसस यागृाृ. �ान्ा 
्िरृा उलबत �वाचत पिराा ्रृाृ. 

 
येिसि््चे ि्मसय् गुणधमस, िप�ांृ  फार महतवाचे ्ा्स ्रृाृ. ृे्े ृे ्ोयेसटेरॉयया िव�ाव् 

्रण्ाचे ्ा्स ्रृाृ. जर फॉसफोियिपडानं्ा ि्�मृतृ आिण िप�ाृ �वण्ाृ िबघाड झाया ृर 
्ोयेसटेरॉय ृ्ार होृो आिण िप�-रंज्-िप�ाशमरत ृ्ार होृाृ. 

 
�ोसटॅनयँिड्ान्ा सं�ेषणा्िरृा, फॉसफटाइिडय इ्ोिसटॉय आिण फॉसफॅटाइिडय ्ोयत् हे 

ीरॅि्डॉि्् अमयाचे �दा् ्रृाृ. 
 
गभ�ृतय बाय्ानं्ा फुफफुसाचंत ्ोन् वाू झायत ि्वा ्ाहत हे पाहण्ा्िरृा उलबत �वांृ  

ि्ृत संपककृ पािमटॉइय फॉसफटाइिडय ्ोयत् आहे हे मोजृाृ. 
 
�ाण्ानं्ा ्ोिे्ांृ  असयेल्ा ए स् ण फॉसफो�नयसराइडापंै्त १ �िृेृ हत या्सो 

फॉसफो�नयसराइडान्ा रपांृ  असृाृ व �ाृ ्बस अणस २ वर एसाइय �िृ�ाप् ्सृो. 
 



 
अनु�मिणका 

 

�त्े् पेेत आिण ्ोिे्त् पटये ्ासं िविेल फॉसफो�नयसराइडाचंत संघट्ा असृे. िविेल 
ऊृ्ांृ  िविेल �स्नधामयाचंत िविेलृा असृे. ि्रि्राळ्ा ऊृ्ामध्े, �स्नधामयानं्ा घट्ेृ 
िविवधृा असृे. त्ामा्ा्े ए्ाच ऊृ्ाचें ि्रि्राळ्ा जाृतमध्े ्मत ि्राळेपण असृे. 

 
�सपंजोिलिपडे:— 

दुसऱ्ा ए्ा पटयानं्ा �स्नधसमसहानं्ा �ेणीचे– �सफंजोियिपडाचें–अिम्ो अल्ोहोय 
�सफंजोिस  ् आिण डतहा्�ो�सफंजोिस  ् हे पा्ाभसृ  आहेृ. �सफंजोिस्न्ा अिम्ोसमसहापाेत, एमाइड 
बंधा्े ि्गिडृ असयेये, संपककृ वा असंपककृ दतघस केखंया असयेये एसाइय समसह असृे. �ा सं्ुगाया 
‘िसरॅिमड’ असे महणृाृ. व �ास दो् अ�ुवत ेपेीा असस् त्ाचंत रच्ा फॉसफो�नयसराइडान्ा 
डा्एसाइय �नयसरॉय भागासारखत असृे. ि्रि्राळत �िृ�ाप्े िसरॅिमडन्ा १ स्ा्त असयेल्ा 
हा्�ॉ�कसय समसहापाेत असृाृ. �सफंजोमा्िय  ्�ेणतमध्े, ्बसअणस १ पाेत असयेल्ा हा्�ॉ�कसय 
समसहाबरो्र फॉसफॉिरय ्ोयत् ईसटेरत क् ृ असृे आिण हे ससृ्त �ाण्ानं्ा ऊृ्ांृ  मो�ा �माणांृ  
असृे. �सफंजोमा्िय्े हत ि��ुवत् सं्ुगे असृाृ. मा्िय्न्ा �सफंजोमा्िय्मध्े �ामुख्ा्े २४ ्बस 
अणस याबंतचत दतघस केखंयाचंत �स्नधामये असृाृ. फॉसफो�नयसराइडा�माणे, �सफंजोमा्िय्मध्ेहत 
िविेल �स्नधामये घट् असृाृ. हे त्ा ऊृ्ावर अवयंबस् असृे. 

 
नया््ो�सफंजोियिपडांृ  फॉसफेट समसह ्सृो परंृु त्ांृ  िसरॅिमडमधतय �सफंजोिस्न्ा १ 

स्ा्त असयेल्ा हा्�ॉ�कसय समसहाबरोबर बतटा नया््ोिसिड  ्अ्ुबंधा्े े स् रा ि्गिडृ असृाृ. 
�ांृ तय १ उपसमसह हा सेरे�ोसाइड असस्, त्ासं १ नयु्ोज वा गयॅॅकटोज हे िसरॅमाइडेत जोडयेये 
असृाृ. आिण त्ां् ा अ्ु�मे नयु्ोसेरे�ोसाइडे आिण गयॅॅकटोसेरे�ोसाइडे असे महणृाृ. गयॅॅकटो 
सेरे�ोसाइडे हत मेदस, ृंिं्ा ऊृ्े ्ांृ  असृाृ ृर उदासत् ्सयेल्ा ऊृ्ांृ तय अलप �माणांृ  
असयेल्ा सेरे�ोसाइडामध्े नयु्ोज असृो. 

 
‘�ेनोिसन’ �ा िविेल सेरे�ोसाइडामध्े, २ स्ा्त हा्�ॉकसत, २४ ्बस अणस असयेये �स्नधामय 

असृे. गयॅॅकटोसेरे�ोसाइडामध्े ए् ‘सलफेट’ समसहहत असस े्ृो व ृो े स् रेृतय ३ ऱ्ा ्बस अणसेत 
ईसटेरत क् ृ असृो. �ां् ा ‘सलफटाइडे’ असे महणृाृ. सेरे�ोसाइडे आिण सलफटाइडे ्ाृ साधारणपणे 
२२ ृे २६ ्बस अणस असयेल्ा दतघस केखंयेचत �स्नधामये असृाृ. 

 
िव�ुतभाररिहृ  नया््ो�सफंजोियिपडांृ  ए्े स् रा ऐवजत २, ३, व ४ े स् राचें अवेषे असृाृ. 
 
नया््ो �सफंजो ियिपडांृ तय सव�ृ जिटय समसह गनँयतओसाइडाचंा हो्. �ाृ ेतषस्  समसह 

ऑियगोसॅ् रॉइड असस् त्ाृ १ वा २ िस्ािय् अमयाचे अवेषे असृाृ. हत सं्ुगे ि��ुवत असस् त्ावर 
अमयिवमयां्  ७ या ऋणभार असृो. मेदसमध्े असयेल्ा �स्नधसमसहापै्त ५ ृे ८% गनँयतओसाइडे 
असृाृ. त्ाृतय े स् राचें स्ा् व संख्ा व िस्ािय  ् अमयाचंत स्ा्े व संख्ा ्ावंर आधािरृ 
असयेयत २० ि्रि्राळ्ा �्ाराचंत गनँयतओसाइडे ि्ि�ृपणे ओळिखयत गेयत आहेृ. 

 
कोलेसटेरॉल 

पटयांृ तय िृसरा मोठा �स्नधसमसह ्ोयेसटेरॉय हो्. ्ोयेसटेरॉयमध्े ४ वय्े ए्मे्ांे त 
सा्ुि�ृ असस् त्ामुळे ए् ए्�ृयत् संरच्ा होृे. त्ाृ ३ ऱ्ा ्बस अणसन्ा िठ्ाणत ए् �ुवत् 



 
अनु�मिणका 

 

हा्�ॉ�कसय समसह असृो आिण ड वय्ांृ तय १७ व्ा ्बस अणसेत ए् ८ ्बस अणसंचत ेाखत् 
हा्�ो्ाबस् केखंया जोडयेयत असृे. ्ोयेसटेरॉय हा ए् घ� बाधंयेया जयिवरोधत रेण ुआहे. 

 
पटलातंतल �सननगसमदहाचें िवसरण: 

ि्रि्राळ्ा ्ोिे्त् पटयांृ , �स्नधसमसहाचें वगस आिण िविेल �स्नधसमसह ्ांृ  संख्ातम  ्
मोठे फर् असृाृ. उंदरान्ा आिण मा्वान्ा ् क् ृत् ससं्िण्ाृतय �स्नधसमसहानं्ा घट्ेृ बरेच 
साम् असृे. पयािव्ा पटयांृ तय �िृेृ घट्ांृ  मां फारच मोठा फर् आूळृो ्ारण त्ांृ तय 
्ोयेसटेरॉयाचे �माण हे �ाण्ान्ा पोषण �स्ृतवर अवयंबस् असृे. पयािव्ा पटयांृ  िव�ुतभाररिहृ  
�स्नधामये व �सफंजोियिपडे ्ाचें �माण सव�ृ अिध् असृे. अादंड आिण ृंिं्ा ऊृ्ानं्ा वसाम् 
पटयांृ  �सफंजोियिपडे िवपयु असृाृ. व त्ाृ नया््ो�सफजोियिपडाचें �माण बरेच असृे. आंृर 
्ोिे्त् पटयांृ  मुख्ृः फॉसफो�नयसराइडे असृाृ. त्ांृ  �सफंजोियिपडे व ्ोयेसटेरॉय जवळ 
जवळ ्सृाृच. ्ा�डओियिप  ् हे आंृर ससं्िण्त् पटयांृ च असृे. ि्रि्राळटा पटयांृ तय 
संरच्ेचा सारखेपणा हेच ि्द�ेृ ्रृो ्त, �स्नधसमसह आिण ि्रि्राळ्ा पटयाचें िविेल फय््ा्स 
्ाचंा परसपरांे त संबंध असावा. 

 
पटलाततल �िथने: िमठान्ा �ावा्े ि्ृत सुयभिरृत्े �ि््े पटयापासस् अयग ्रृा ं ्ेृाृ �ावर 
पटय–�ि््ाचंत वगसवारत ्रृाृ. पिरसर वा बा�ागंृ �ि््े िमठान्ा पाण्ा्े सहजरतत्ा अयग ्ेयत 
जाृाृ. पुष्ळेा पिरसर �ि््ाृ िवृंच्ाचत िविेल सि�्ृा असृे व हत �ि््े पाण्ांृ  िव�ाव् असस् 
�स्नधसमसह िवरिहृ असृाृ. आंृिर् �ि््ा्ा अयग ्रण्ा्िरृा, जरा ृत� प�ृीचा अवयंब 
्रावा यागृो. उदा. ि्मसय्े वापरावत यागृाृ. आंृिर् �ि््े हत �स्नधम् �ि््े असस् ृत पाण्ांृ  
अिव�ाव् असृाृ. �ा आंृिर् �ि््ांृ तय �ेणत जयिवरोधत अिम्ो अमयानं्ा असस् त्ा �ि््ान्ा 

कृृत्् संरच्ेृ, उ�्ोटतचा जयिव�ेषतपणा  असयेयत यघुाेंे ृ्ार ्रृाृ. हत यघुाेंे 
�स्नधसमसहामधतय जय�ेषत हा्�ो्ाबस्ा बरोबर आंृरि�्ा ्र् �ि््–�स्नधसमसह जिटयास स्ै्स 
आणृाृ. 
  



 
अनु�मिणका 

 

 
�ुवत् (जयस्ेहत) िेर 

जयिव�ेषत  ेवेटत 
 

 
 
फॉसफोिलिपडाचंत जलत् माध्मातंतल आतंर ि�्ा िनदशरने 
 
अ) ि��ुवत् स्ेह समसह 
 
ब) स्ेह–पुंज–संरच्ा–आडवान्ेद रश् 
 
्) �स्नध-समसह-ि�पटय संरच्ा-आडवा-्ेद रश् 
 
ड) या्पोसोम-आडवा ्ेद 
 
पटलाचंत रेणवत् संरचना:— 
 
सस�मपसंज, पटये आिण या्पोसोमे:— 
 



 
अनु�मिणका 

 

फॉसफो�नयसराइडे आिण �सफंजोियिपडे ्ानं्ा भौिृ्त्-रासा्ि्् गुणधम�वरच त्ाचंत 
संरच्ा आधािरृ असृे. �ां् ा जयस्ेहत िेर आिण जयिव�ेषत ेपेटत असल्ामुळे ृे, (िचंाृ ‘अ’ पहा) 
त्ानं्ा पाण्ांृ तय अत्ंृ ्मत िव�ाव्ृेमुळे, पाण्ाृ वगेळ्ाच ृऱहे्े वागृाृ. �स्नधसमसहाचें हे रेणस 
पकथवतसारखे गोय होण्ा्िरृा, जवळ ्ेृाृ. �ां् ा सस�म–पसंज असे महणृाृ. त्ांृ  जयिव�ेषत ेपेीा 
आंृर ि�्ा ्र् पाण्ास अयग ठेवृाृ आिण भािरृ �ुवत् िेराचें समसह हे बा� भागा्डे असृाृ. 
(िचंांृ  ब पहा) सस�म–पसंज ब्िवण्ा्िरृा आवश्् असयेल्ा, �स्नधसमसहानं्ा िविेल संहृतस 
‘�ािंृ् सस�मपसंज संहिृ’ असे संबोिधृाृ. ए्ाच �्ारन्ा वा िमि�ृ �स्नधसमसहापासस ,् सस�म–पसंज 
ब्िवृा ्ेृाृ. ृापमा्ावर ृसेच िमि�ृ �स्नधसमसहांृ , ि्रि्राळ्ा �स्नधसमसहानं्ा संहृतन्ा 
गुणो�रावर, सस�मपुंजाचत ि्�मृत अवयंबस् असृे. हा्�ो्ाबस् केखंयाचंत जयिव�ेषत आंृरि�्ा आिण 
�ुवत् समसहाचें पाण्ाब�य आ्षसण ्ामुंळे सस�म–पुंजाचंत संरच्ा फार �स्र असृे. 

 
�स्नधसमसहाचें दो् सृर असयेयत ि�रेणवत् पा्ासारखत संरच्ा ब्िवण्ा्िरृा,ं ि��ुवत् 

�स्नध-समसह, पिर�स्ृत्ुसार आंृरि�्ा ्रृाृ. �ा ि�सृरत् �स्नधसमसहांृ  �ुवत् िेराचें समसह हे 
जयत् माध्म आिण �स्नधसमसहांृ तय आंृरपक�ान्ा िठ्ाणत असृाृ व �स्नधसमसह आिण जयिव�ेषत  
ेपेीा �ा पाणत िवरिहृ पिरसर ृ्ार ्रण्ा्िरृा ं आंृर-ि�्ा ्रृाृ. (आ क् ृत-्) ि�सृरत  ्
अ्ुरपण हत सवस जैिव् पटयाचंत पा्ाभसृ  �स्नधसमसह संरच्ा आहे. �स्नधसमसह-ि�सृरे �ा अत्ंृ 
�स्र संरच्ा असस्, हा्�ो्ाबस् साखळतन्ा एसाइय समसहानं्ा अ-सहसं्ुजत आंृ रि�्ां् त आिण 
भािरृ िेरसमसहानं्ा पाण्ाबरोबरन्ा आ्ि्् आंृरि�्ां् त, त्ा ए्ं धरयेल्ा आहेृ. हा्�ो्ाबस् 
साखंळतन्ा जयिव�ेषत  आंृर-ि�्ामुळे पाण्ाचे अत्ंृ ्मतृ ्मत ाेंफळ साखळतन्ा साि�ध्ांृ  
असृे. आिण ि�सृरान्ा आृतय बाजसपासस  ्पाणत पसणसपणे अयग ठेवयेये असृे. 

 
जर �ाृ िबघाड झाया ृर, ि�सृराचा सवृःच ्ोडस् घेण्ा्डे झु्ाव असृो. हा्�ो्ाबस  ्

केखंयाचंा पाण्ाबरोबर जवळजवळ ्ाहतच इृ्ा सपेस, िजन्ाृ असेय अेत ए् संरच्ा स्ािपृ 
्रण्ा्िरृा,ं जयिव�ेषत समसह पसंृ  ्रृतय. �सनधसमसहत ि�सृर आपल्ा सवृःभोवृतच आपणास बंद 
्र् घेईय व ए् गोय्ासारखा आे्् ि्म�ण ्रतय व त्ामुळे बा� जागा हत आृल्ा 
िवभागापासस् अयग राहतय. �ा आे््ां् ा ‘या्पोसोम’ असे महणृाृ. (आ क् िृ–ड) 

 
�त्े् �स्नधसमसह-�स्नधसमसह आंृर ि�्ां् ा सचेृत्रणाचत अलप ऊज� असृे महणस् 

ि�सृरांृ तय �स्नधसमसहां् ा पिरसतिमृ चय्ेतयृा असृे. ृे सभोवृायन्ा रेणसंेत आंृरि�्ा 
ृोडृाृ. आिण पुनहा ंजोडृाृहत. परंृु ृे सहजासहज �स्नधसमसहत-ि�सृरापासंस  ्ि्सटस् जाऊ े्ृ 
्ाहत. 

 
�त्े् फॉसफोियिपड रेणस हे ेजेारन्ा रेणसंबरोबर सहजपणे आपयत जागा बदयस  े्ृाृ. त्ामुळे 

पटयान्ा �ृया मध्े तविरृ पा��् िवसरण घडस् ्ेृे. �ािेवा् �स्नध एसाइय केखंया �ा ्बस-्बस 
बंधान्ा सभोवृत च�ा क् ृत िफर े्ृाृ. खरोखरतच, ेवेटन्ा िम्ाइय टो्ाजवळ, पिर�मणाचत 
मांा अिध् असृे, त्ामुळे �स्नधसमसहान्ा ि�सृरान्ा ्े�स्ा्त अिध् गिृ ि्म�ण होृे. �त्े् 
�स्नधसमसहत रेणस सहजपणे ए्ा सृरापासस् दुसऱ्ा सृराप �्ृ स्यांृ र ्र े्ृ ्ाहत. ि�सृराया 
्ेवळ अंगभसृ  स्ै्सृा असृे असे ्ाहत ृर त्ाया �वाहतपणा पण असृो आिण त्ा �वाहाृ ए्ए् रेणस 



 
अनु�मिणका 

 

आपापल्ा ए्सृरांृ  तवरे्े हायचाय ्र े्ृाृ; परंृु ृे आपल्ा ेजेारन्ा ए्सृराबरोबर देवाण 
घेवाण ्र े्ृ ्ाहत. 
 

 
 

जैिवक पटलाचंा तरल नमुना 
 

�स्नध समसहाचंत ि�रेणवत् पणस माडंणत हत जैिव् पटयाचंत मसयभसृ  संरच्ा हो्. �ा संरच्ेृ, 
फॉसफो�नयसराइडे, �सफंजोियिपडे आिण ्ोयेसटेरॉय अेा िरृत्े संस्ािपृ असृाृ ्त, जेणे ्र् 
रेणसंचे जयिवरोधत भाग हे अेािरृत्े आंृर ि�्ा ्रृतय ्त ज्ामुळे त्ाचंत पाणत वा इृर �ुवत् समसहा 
बरोबर यघु�म आंृर ि�्ा होईय. �ुवत् ि��ुवत् सं्ुगाचें ेतषस्  समसह हे जयत् प्�वरणान्ा आंृर 
पक�भागत असृाृ. 

 
�सननगसमदहाचें 
रासा्िनक व भौितक गुणगमर:— 

‘पाण्ाबरोबर आस�कृ ्सणे’ हा मोठा गुण �स्नधामये व ्ा् एसाइय �नयसरायाचंा आहे. दतघस 
हा्�ो्ाबस् केखंयां् ा हा्�ोज् बरोबर बंिधृ होण्ाचत ेक्ृा फारच ्मत असृे आिण जिटय 
�स्नधसमसहाृतय वा ईसटेरत क् ृ ्सयेयत �स्नधामये, ए्मे्ांे त वा जयिव�ेषत  सं्ुगाबरोबर–सटेरॉये 
आिण अिम्ो अमयान्ा बाजसन्ा जयिव�ेषत  केखंयाबरोबर–सहभागत होृाृ. परंृु पाणत व �ुवत् 
्ाबस्त सं्ुगाबरोबर मां त्ा सहज सह्ोगत होृ ्ाहत. ्ा्एसाइय �नयसरायानं्ा �ा जयिव�ेषत  
गुणधम�मुळे व त्ानं्ा साधारण ािपृ अवस्ेमुळे ृत ऊज� संिचृत्रृा फारच साम सं्ुगे आहेृ. 

 
नया््ोज  ् पासस् पसणस ऑ�कसडत्रणा्ंृर िजृ्त ऊज� िमळृे त्ान्ा अडतचपट ऊज� 

्ा्एसाइय �नयसरॉय पासस् िमळृे. दुसरे ्ा्एसाइय �नयसरॉये हत पाण्ान्ा सहभागािेवा् ेु� 
�स्नधसमसह रपांृ  साठिवृा ्ेृाृ. ्ान्ा उयट नया््ोज  ् हे जयस्ेहत असल्ामुळे ृे ऊृ्ांृ  
संचि्ृ ्रृा्ा आपल्ा वज्ान्ा दुपपट इृक्ा पाण्ाबरोबर बंिधृ होृे. िृसरे ७० ि्यो वज्ाचा 
माणसस, ् क् ृाृतय नया््ोज्ान्ा रपांृ  १०० �ॅम े स् रा आिण स्ा्संृतय नया््ोज्न्ा रपांृ  
२५० �ॅम े स् रा साठिवृो, �ा दोनहतमुळे १४०० ि्यो ्ॅयरत उज� उपयबध होृे व हत उज� उपाेतपोटत 



 
अनु�मिणका 

 

असयेल्ा माणसाया फकृ २४ ृास पुरेय इृ्तच असृे. �ान्ा उयट �स्नधसमसहामुळे, ि्त्े् 
आठवडे जरत अ� िमळाये ्ाहत ृरत मा्व िजवंृ  राहस े्ृो. 

 
मा्वान्ा ेरतरांृ  असणाऱ्ा �स्नधपदा्�ृतय जासृतृ जासृ �स्नधामये हत बहुधा संपककृ वा 

त्ांृ  ए् ि�बंध असयेयत (ए् असंपककृ) असृाृ. जरत त्ाचें िवृंच्ा ्रवत इृर सह्ार्ां् त सहज 
अपच् होृ असये ृरत रासा्ि्  ् रषीा ृे ि्�ष�् असृाृ. ऊज� साठिवण्ान्ा रलत्े हाहत ए् 
आणखत फा्दा आहे. परंृु ऊृ्ांृ तय अलप �माणांृ  असयेयत बहु असंपककृ �स्नधामये हत 
ऑ�कसडत्रणास सहज बळत पडृाृ. ऊज�्िरृा आिण जैिव् रेणसन्ा जय�ेषत भागानं्ा रच्े्िरृा, 
आहारांृ स् आिण जैिव् सं�ेषणा्े मा्वाया आवश्् असयेयत �स्नधामये पुरिवयत जाृाृ. 

 
�स्नधामयांृ  ए्च ्ाब�विझय समसहत अमय असस् त्ासं ए् यघु (६ ्बस अणस पेाा ं ्मत), 

मध्म (८-१४ ्बस अणस) आिण दतघस (१४ ्बस अणस पेाा ं अिध्) ीियफॅिट  ् केखंया असृे. त्ांृ तय 

्ाबस्ाचत संख्ा सम असृे व त्ांृ तय रेणस रेषा– क् ृत असृाृ. संपककृ �स्नधामयाचें ससं CH₃ (CH₂) η 

COOH असे असृे. असंपककृ �स्नधामयांृ  ए् वा अिध् ि�बंध असृाृ. ्ैस�ग् �स्नधामयांृ  ि�बंध 
‘समपा’ असृो हत �स्नधामये ्ेहमतन्ा ृपमा्ास �व असृाृ. 

 
�सननगाधले:– 

ऊज� आिण ि�रेणसंन्ा जयिव�ेषत भागानं्ा बाधंणत्रृा, ेिरराया आवश्् असयेल्ा 
�स्नधामयाचंा पुरवठा आहारा सृ् आिण जैिव् सं�ेषणांृ स  ्होृो. आहारा सृ् �ापृ झायेल्ा अिृिरकृ 
�ि््े व े स् रा ्ाचें �स्नधामयांृ  रपांृ र होृे आिण ्ंृर ृे ्ा्एसाइय �नयसरॉयान्ा रपांृ  
साठिवये जाृाृ. 

 
आहारातंतल पुरवठा:— 

मा्वास यागणाऱ्ा �स्नधामयाचंा पुष्ळसा भाग त्ानं्ा आहारांृ स् पुरिवया जाृो. ि्रि्राळे 
�ािणज व व्सपिृज �स्नधसमसह सेव् ्ेये जाृाृ, पाच् िवृंच्ा�ारे त्ाचें ्ाहत अंे त जयत्–
िवन्ेद् होृे, आंंाृतय िभ�त सृ् त्ाचें ेोषण होृे आिण ्ंृर सवस ेरतरभर त्ाचें �्म यिस्ा�ारे 
आिण ्ंृर रकृ�वाहाृ िवृरण होृे. ्ाहंत �माणाृ, ेरतरांृ तय �स्नधसमसहाचत संघट्ा आहाराृतय 
पुरवठा ि््ंिंृ ्रृे. �ान्ा उयट साधारण माणसान्ा ेरतरांृ तय ऊृ्ांृ तय च्ापच्ानं्ा प�ृत 
�ा आहाराृतय �स्नधामयांृ  फर् घडवस्  आणस े्ृाृ आिण ज्ाचें सं�ेषण झाये असेय त्ापासस  ्
ेरतराया आवश्् ृत �स्नधामये ृ्ार ्र े्ृाृ. ्ाया फकृ ए्च अपवाद आहे. ्ाहतृर 
आहारांृ स् ज्ा �स्नधामयाचंा पुरवठा होृो, ्ाया ्ाहंत िवेषे महतव रािहये ्सृे. हा अपवाद महणजे 
ेरतराया आवश्् असयेया बहु–असंपककृ �स्नधामयाचंा. मा्वास �ा ि�बंध असयेल्ा �स्नधामयाचें 
सं�ेषण ्रृा ्ेृ ्ाहत. मा्वामध्े, �स्नधामयानं्ा दो् �ेणीन्ा पसवसगामीचत आहाराृ अत्ंृ 
आवश््ृा असृे. �ा दो् �ेणत आहेृ:– िय्ोयेइ् आिण िय्ोयेि््. 

 
�सननगाधलाचंत संिचतत-्ा्एसााल �नलसरॉल : 

मा्वान्ा ेरतरांृ तय बहुृे् सवस ऊृ्े �स्नधामयाचें रपांृ र ्ा्एसाइय �नयसरायांृ  
ठरािव् �ि�्ां् त ्रृाृ. त्ांृ ल्ा त्ांृ  ् क् ृ आिण वसा ऊृ्े हत �ि�्ा मो�ा �माणाृ हे ्ा्स 
्रृाृ. वसा ऊृ्े हत ृर ्ा्एसाइय �नयसरॉयाचे सं�ेषण, संिचृत आिण जयिवन्ेद् �ा ृत्हत 



 
अनु�मिणका 

 

�ि�्ा्िरृा िविेल असे सं्ोजत ऊृ् आहे. ्ा्एसाइय �नयसरॉयाचें �वगोय्ानं्ा रपांृ  
्ोिे्ा�वा  ृ संिचृत्रण होृे परंृु हा ्ाहत मकृ-साठंा ्सृो ्ारण त्ाचंत उयाूाय ्ो�ा 
िदवसांृ च पसणस होृे. वसा ऊृ्ाृ त्ाचें संिचृत्रण आिण जयिवन्ेद् हे सारखे सृृ चायस  असृे. 
् क् ृांृ तय ्ा्एसाइय �नयसरॉयान्ा संिचृत ्रणाचा उप्ोग रकृाृतय ियपो�ि््ानं्ा 
ि्�मृत्रृा होृो. �स्नधामये आहारांृ स् वा वसा ऊृ्ांृ स् वा ् क् ृांृ तय जैिव् सं�ेषणा सृ्, 
्ोठस्हत ्ेवोृ, असेिटय ्ोएंझाइम ए हे मां नयु्ोजन्ा अपच्ापासस् ्ेृे. 

 
्ा्एसााल �नलसरॉलचे जैिवक सं�ेषण 

सवस ऊृ्ामंध्े ्ा्एसाइय �नयसरॉयाचे जैिव् सं�ेषण हे सि�्ृ �स्नधामये आिण 
नयु्ोजन्ा अपच्ांृ तय फॉसफॉिरयेटेड ृत् ्बस अणसचा उतपाद ्ा पासस् होृे. हा बहुधा �नयसरॉय ३ 
फॉसफेट वा डा्हा्�ॉकसत अिसटो् फॉसफेट असृो. �स्नधामयाचें सचेृत्रण होऊ् त्ाचें ्ोएंझाइम 
ए ईसटर खायत दाखिवल्ा�माणे ृ्ार होृे. 

 
O 
∥ एसाइय ्ोएंझा्मए 

O 
∥ 

∥R –C –O+ATP+CoASH ——→RCSCoA+AMP+PP₁+H₂O 
 िस्टेज  

 
्ंृर �नयसरॉय-३ ‘फॉसफेट’ वा डा्हा्�ॉकसत अिसटो् फॉसफेट पासस् फॉसफॅटाइिड  ्अमय 

ृ्ार होृे. ्ंृर �ा फॉसफटाइिड  ्अमयाृतय फॉसफेटाइडेट फॉसफेटेज �ा िवृंच्ा्े जयिवन्ेद् 
होऊ् डा्एसाइय �नयसरॉय ृ्ार होृो. डा्एसाइय �नयसरॉयचे एसाइय ्ॅनसफेरेज ्ा 
िवृंच्ा्रवत असा्येे् होऊ् ्ा्एसाइय �नयसरॉय ृ्ार होृो. 

 



 
अनु�मिणका 

 

 
 

ऊज� उतपाद्ा्िरृा, संिचृ �स्नधामये, परृ िमळिवण्ा्िरृा ्ा्एसाइय �नयसरॉयाचें 
जयिवन्ेद् ्राव े यागृे. हत �ि�्ा या्पेज �ा िवृंच्ा्रवत घडस् ्ेृे. ्ा्एसाइय 
�नयसरॉयन्ा ३ िठ्ाणत असयेल्ा �स्नधामयाचें जयिवन्ेद् िविेल या्पेजा ं्रवत घडस् ्ेृे. 
 

 
 
वसा ऊृ्ांृ तय या्पेजे हत िवृंच्े, भाडंारांृ तय ऊज�चत मुकृृा घडवस्  आणृाृ. पिहल्ा 
�स्नधामयाचे िवमोच् घडवस्  आणणारे िवृंच् अिभसरणांृ तय हाम�्ां् ा संवदे्ाेतय असृे. वसा-
ऊृ्ाृतय या्पेजानं्ामुळे मुकृ झायेयत �स्नधामये हत अिभसरणाृतय रकृांृ  सोडयत जाृाृ. ृे्े 
�स्नधामये हत रकृरसाृतय अलब्ुिम् बरोबर बंिधृ होऊ्, त्ाचें ऊृ्ां् डे वापरा्िरृा,ं पिरवह् 



 
अनु�मिणका 

 

होृे. �नयसरॉय परृ ् क् ृा्डे ्ेृो, जे्े त्ाचे रपांृ र डा्हा्�ॉकसत अिसटो् फॉसफेटमध्े होृे 
आिण ्ंृर ृो े स् रानं्ा िवन्ेद्त् वा संिचृत ्रणान्ा प्माग�्डे िेरृो. 
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�सननगसमदहाचे पाचन व शोषण 
 

भारृाृतय ए स् ण �स्नधसमसहाचें दरमाणेत सेव् सरासरत ३० ृे ४० �ॅम आहे. त्ापै्त 
�स्नधपदा स्-ृेय- सृप-फकृ १०-१५ �ॅम इृ्ेच आहे. पा�ात् देेांृ  ६० ृे १०० �ॅम दररोज 
�स्नधपदा्�चे सेव् ्ेये जाृे. आपल्ा आहाराृतय �स्नधपदा्�  ृ ेे् डा ९०% ्ा् अेयाइय 
�नयसरॉये असृाृ. आिण उरयेल्ा भागांृ  फॉसफोियिपडे, ्ोयेसटेरॉय, ्ोयेसटेरॉय ईसटरे आिण मुकृ 
�स्नधामये व �स्नध–िव�ाव् जतव्सतवहेत असृाृ. �ा िेवा् िप�ाचे घट् महणस् १-२ �ॅम 
्ोयेसटेरॉय आिण ४-५ �ॅम फॉसफटाइिडय ्ोयत् (येिसि््) ्ाचें यहा् आंं-अव्ािे्ेृ िप� 
घट्ानं्ा रपांृ  �वण होृे. 

 
जरत ्ा्अेसाइय �नयसरॉयन्ा संरच्ेृ ्ाहत बदय होृ ्सया ृरत �स्नधामये हत याबं व 

आंखसड साखळतचत ृेतच संपककृ वा असंपककृ असृाृ. असंपककृ �स्नधामयांृ  १, २, ३, वा अिध् ि�बंध 
असृाृ आिण ृे �नयसरॉय रेणसन्ा ि्रि्राळ्ा ्बस अणसेत संयन् असृाृ. ्ा्अेसाइय �नयसरॉयांृ  
�स्नधामये हत सवस सारखतच असस े्ृतय ि्वा २ ि्वा ३ �स्नधामयाचें िम�णहत असस े्ृतय. �ा सवस 
ि्रि्राळ्ा फर्ाचंा पिरणाम, �स्नध रेणसन्ा पच्ान्ा पाृळतवर, ेोषणान्ा ्ा्सामृेवर आिण 
ेरतरांृ  त्ाचें िवघट् ्से होणार ्ावर होृो. 

 
्ाबसि्् �ावांृ  �स्नध-समसह चागंये िव�ाव् असृाृ. �ान्ा उयट, ृे जयत् िव�ाव्ांृ  

मुळतच िव�ाव् ्सृाृ व असयेच ृर त्ाचंत िव�ाव्ृा फारच अलप असृे, पाण्ाृतय अिव�ाव्ृेमुळे 
�स्नधसमसहानं्ा पाच् ि�्ेृ फारच मोठे अड्ळे ि्म�ण होृाृ. ्ारण जयत् अवस्ामध्े पाच् 
िवृंच्ा्ा आधार�व्ा�  ृ पोचण्ास सुयभृा ्सृे. �ािेवा् जर खायेल्ा �स्नधसमसहाचें यहा् 
यहा् घट्ांृ  िवघट् झाये ृर ृे यहा् यहा् घट् ए्िंृ ्ेऊ् आ्ारा्े मोठे जिटय पदा स् 
ब्ृाृ व मग त्ाचंा ्ोिे्त् पक�भागाेत फारच ्ोडा संप स्  ्ेृो व त्ामुळे त्ाचें सहजा सहजत ेोषण 
होृ ्ाहत. हत समस्ा सोडिवण्ा्िरृा, 

 
१) जयत् आिण �स्नधसमसहत् अवस्ा मधतय आंृर-पक�त् ाें वाूिवणे आिण 
२) िवघट्ामुळे �ापृ झायेल्ा घट्ां् ा �ााय्ा ्रवत िव�ाव् ्रणे अवश् आहे. 
 
�स्नधसमसहानं्ा भौिृ्त् अवस्ेृतय �ा फर्ाचंा पाच् आिण ेोषण ि�्ेृतय रासा्ि्् 
�स्त्ंृराेत ि््टचा संबंध आहे. 
 

�स्नध पदा्�चे पाच्, �ौूाृ, फार ृतपरृे्े होृे. अ�न्िपडत् या्पेजमुळे, यहा् 
आंृ�ांृ , अ�ाृतय ्ा्अेसाईय �नयसरॉयचे जयिवन्ेद् होृे. मसय जनमल्ा बरोबर त्ास माृेचे दसध 
प्ाव े यागृे. पण आईन्ा दुधांृ  �स्नधपदा्�चे �माण उ� असये ृरत हे दसध िपण्ाचत त्ास संव् 
्रावत यागृे. गभ�े्ांृ  असृां् ा, त्ास ऊज�्िरृा ंफकृ नयु्ोजवरच अवयंबस् राहाव ेयागृ असे. 

 
स्ृ् जनमयेये बाय्, �स्नधपदा्�चे पाच् ्र े्ृे परंृु िजृक्ा ृतपरृे्े मोठे मसय वा 

�ौू �स्नधपदा्�चे पाच् ्रं े्ृो िृृक्ा ृतपरृे्े, बाय् हे ्र े्ृ ्ाहत ्ारण त्ाचे 
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अ�न्िपडत् आिण िप�ाे्ाचे साव अजस् िव्िसृ झायेये ्सृाृ. परंृु स्ृ् जनम झायेल्ा 
बाय्ान्ा �स्नधपदा्�न्ा पाच् ि�्े्िरृा ंयाजपेज �ा िवृंच्ान्ा सि�्ृे मुळे मदृ ्ेयत जाृे. 
�ा या्पेजचे िजवहेजवळतय यस् �ंि्मधस् सवण होृे. मग ृे जठरांृ  ्ेये जाृे व ्ंृर ृे्े 
िप�यवणान्ा मदृतिेवा्, अमय िवमयां्  ४ ·५ ृे ५ ·५ या, जठरांृ  �स्नधपदा्�चे या्पेजमुळे 
जयिवन्ेद् होृे. आईचे दसध िपृां् ा, चोखण्ान्ा ि�्ेमुळे आिण ृोडाृ असयेल्ा �स्नधपदा्�न्ा 
उप�स्ृतमुळे, या्पेजचत सि�्ृा उ�ेिजृ होृे. जयिवन्ेद्ामुळे मुख्ृः २ मॉ्ो अेसाइय 
�नयसरॉय, डा्अेसाइय �नयसरॉय व ईसटेरत क् ृ ् झायेयत �स्नधामये िमळृाृ. �ा  �स्नधामयांृ , 
मसळन्ा �नयसराइडांृ  असल्ापेाा,ं साधारण मध्म याबंतन्ा केखंयाचत �स्नधामये िवपुय असृाृ. 
आईन्ा दुधांृ  असयेया या्पेज देखतय, ्वजाृान्ा �स्नधपदा्�न्ा पाच् ि�्ेस मदृ ्रृो. 
 

 
 
आईचे ददग िपणाऱ्ा बालकाा्ा दुनग �सननगाशंाा्ा पाचनाततल िवतंचके 

यहा् मुयास, आई्े अंगावर दसध पाजण्ाचे ्ाबंिवल्ा ्ंृर, त्ास अ�ाचे घ्पदा स् िदये जाृ 
असृां् ा, �स् नधपदा्�न्ा पाच्ाचत जागा, जठराऐवजत, यहा् आंृ�ा्डे बदयृे. ्ारण 
जठरांृ तय घुसळण्ान्ा ि�्ेमुळे �स्नधपदा्�चे संहृ पा्स ृ्ार होृे व ृे ्ंृर यहा् आंृ�ांृ  
�वेे  ्रृे. आिण ्े्े त्ाचे अ�न्िपडत् रस आिण िप� ्ाजंबरोबर िम�ण होऊ्, पाच् होृे. �ा 
पाच्ामुळे २ मॉ्ो अेसाइय �नयसरॉय आिण ईसटेरत क् ृ ् झायेयत �स्नधामये िमळृाृ. अ�न्िपडत् 
फॉसफोया्पेजमुळे, फॉसफोियिपडाचें पाच् होृे. व फॉसफोियिपडांृ तय २ स्ा्त असयेये �स्नधामय 
अयग होृे. माणसान्ा आंृ�ांृ तय बहुृे् फॉसफोियिपडाचंत उतपि� हत िप�ाे्ापासस् होृे. आिण 
अ�ांृ स्हत दररोज ४ ृे ८ �ॅम फॉसफोियिपडे सेव् ्ेयत जाृाृ. ज्ा �माणांृ  �स्नधपदा्�चे �माण 
वाूृे त्ा �माणांृ  िप�ाे्ांृ तय सवणेहत वाूृे. 
 

मुकृ �स्ृतृ ृसेच ईसटरत क् ृ रपांृ , ्ोयेसटेरॉय आंृ�ांृ  �वेे  ्रृो. ेोषण होण्ापसवग, 
अ�न्िपडत् ्ोयेसटेरॉय ईसटरेज ्ा िवृंच्ामुळे ्ोयेसटेरॉय ईसटराचें जयिवन्ेद् होृे. पाच्ाचे 
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्ा्स जस जसे वाूृे ृस ृसे ृेय–�ावस्ेचे घ्फळ ्मत होृे. ्ारण जयिवन्ेद्ाचे उतपाद ‘िमि�ृ 
जयस्ेहत पुंज’ होृाृ, ्ांृ  दतघस केखंया असयेल्ा �स्नधामयाचें मॉ्ोएसाइय �नयसरॉये, मोठे रेणवत् 
समसह, िप� यवणे आिण या्सोफॉसफोियिपडे असृाृ. हे िमि�ृ जयस्ेहत पुंज आपल्ा जयिव�ेषत 
गाभ्ांृ , पाण्ाृ ्मत �माणाृ िवरघळणारे ्ोयेसटेरॉय, ्ॅरॉिट्ॉइडे, टो्ोफेरॉये आिण ्ाहंत पाच् 
् झायेये ्ा्एसाइय �नयसरॉये ओ सू् घेृाृ. 

 
मा्वान्ा मो�ा आंृ�ांृ  सस�म –जतव पुष्ळ असृाृ. व ज्ा �स्नधपदा्�चे पाच् झायेये 

्सृे वा जे अेोिषृ असृाृ , त्ाचें �ा सस�मजतवां् रवत रपांृ र  ्रण्ाृ ्ेृे व त्ामुळे िवलेृतय 
�स्नधपदा्�चत घट्ा हत अ�ांृ तय �स्नधपदा्�पेाा ि्राळत असृे. 

 
दतघस याबंतन्ा केखंयानं्ा असंपककृ �स्नधामयाचें पाच् सं कृपृ �स्नधामयापेंाा चागंल्ा �्ारे 

होृे असे जरत असये ृरत पण मा्वान्ा आंृ�ांृ  ि्ृतृरत �स्नधपदा्�चे पाच् ्रण्ाचत ामृा 
असृे. त्ामुळे �ा �स्नधामयानं्ा घट्ेृतय फर्ाया फारसे ्ाहत महतव ्ाहत. 

 
ृोडामध्े चघळण्ान्ा ि�्ेमुळे, ्ोिे्ानं्ा िभ�त फुटस्, सहजरतत्ा �स्नध िबदस अगदत 

यहा् िबदसृ िवसिरृ होृाृ आिण ्ा्�नयसराइडे हत या्पेजन्ा जवळ ्ेृाृ. तविरृ 
्ा्�नयसराइडावर या्पेज �ा िवृंच्ाचत वसाभजं् िवि�्ा होृे. �ा या्पेजचे उगमस्ा् असृे 
िजभेपासस् ि्घणाऱ्ा यस् �ं्त. खरं पािहये ृर , खा�पदा्�ृ उप�स्ृ असयेल्ा या्पेजमुळे हत, 
जेवणान्ा अगोदर ्ो�ाेा ्ा्�नयसराइडाचें जयिवन्ेद्, ्ेवहा ं्ेवहा, झायेयेहत असृे. आईन्ा 
दुधाृ या्पेजे असृाृ. गा्तन्ा दुधांृ  मां ्सृाृ. ृसेच, मासं, चतज, भाज्ा, सयेॅड �ेिसग आिण 
सो्ा सॉसेस मध्ेहत या्पेजे असृाृ. ृ्ािप मुकृ �स्नधामये — हत िवि�्ाेतय असस्, चवतया अि�् 
महणस् फारच अलप �माणाृ त्ाचें आपण सेव् ्र े्ृो. 

 
पसवगपासस् अेत समजसृ आहे ्त, जठरांृ तय अमयत् �ि�्ेमुळे �स्नधसमसहाचें पाच् िवयंिबृ 

होृे. परंृु जठरांृ तय अमयिवमयां्  ्मत असल्ामुळे, पाच् ि�्ेन्ा अगोदर जठराृ अ�ाचे 
ि्र् जंृु्त्रण होृे. जठरांृ तय ्मत अमयिवमयां् ामुळे ्ा्�नयसराइडाचें पाच् ्ाबंृ ्ाहत. ्ारण 
जठरांृ तय या्पेजे हत अमय पिरसरांृ च ि�्ाेतय असृाृ. आिण अमयिवमयां्  िजृ्ा ्मत असेय 
िृृ्े ृे अंृ रा अव्ािे्त् आंृ�ाृ पाच्ा ्िरृा आिण �स्नधसमसहानं्ा उत स् प्ा्िरृा 
फा्देेतर असृे. 

 
अमयिवमया् २ ृे ६ या, िजभेृतय यस् �ं्तपासस् ि्घणारे या्पेज ि�्ाेतय असृे. आिण 

ृे अंगावर दसध िपणाऱ्ा यहा् बाय्ानं्ा ्ा्�नयसराइडान्ा पाच्ांृ  फार महतवाचे ्ा्स ्रृे. ृे 
�ामुख्ा्े डा्�नयसराइडे ृ्ार ्रृे. आिण ्बस अणस -१२ पेाा अिध् ्बस अणस असयेल्ा दतघस 
साखळतन्ा ्ा्�नयसराइडाचें, त्ाृ ्बस अणस -३ न्ा िठ्ाणत असयेल्ा �स्नधामयाचे िवन्ेद् ृे 
अिध् पसंृ ्रृे. इृर या्पेजन्ा �माणे ृे मध्म (्बस अणस ६ ृे १२) आिण यघु केखंयानं्ा 
(्बसअणस ६ पेाा ्मत) ्ा्�नयसराइडाचें िवन्ेद् ्रृे. �ा यस्�ं्त पासस्न्ा या्पेजन्ा िेवा् 
आणखत ए् िवृंच् जठरत् ईसटरेज, मध्म आिण यघु केखंयान्ा ्ा्�नयसराइडाचें िवन्ेद् ्रृे 
परंृु ृे दतघस के ं खयानं्ा ्ा्�नयसराइडाचें िवन्ेद् ्रतृ ्ाहत. �ा मुख-अ�्ळत जठरत् पाच्ामुळे, 
दतघस केखंया असयेल्ा ्ा्�नयसराइडाचें अंेृः पा्सत ्रण व पाच् जठरांृ  होृे. अंेृः पाच् 
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झायेये जठरत् अ��व् �हणतृ पोचण्ा अगोदर मध्म आिण यघु केखंयान्ा �स्नधामयाचें अंेृः 
जठरांृ  ेोषण होृे. 

 
्ा्�नलसरााडाचें आषंातंतल पाचन: ि्रोगत माणसांृ  ्ा्�नयसराइडाचें पसणस ेोषण यहा् आंृ�ानं्ा 
पिहल्ा १२० से. मत. मध्े पसणस होृे. जेवण झाल्ा्ंृर संपककृ ृा आिण �स्नधामयांृ तय ्बस अणसंन्ा 
याबंतवर अवयंबस्, साधारण ३० ट�े, अंे ृः जयिवन्ेिदृ ्ा्�नयसराइडे हत जठरत् �मसं्ोच आिण 
जठरि्गसमत स्ा्संन्ा खंिडृ �सरणामुळे आंंांृ  सोडयत जाृाृ. जठरत् अ��वाृतय अमयिवमयां् , 
आवश्् अिम्ो-अमयाचंत उप�स्ृत, �स्नधामये आिण मॉ्ो�नयसराइडे ्ानं्ा सं्ोज्ामुळे �हणतन्ा 
�ेषमय पटयापासस् ्ोयेिससटो्ा्ि्् �ा िवृंच्ाचे आिण िस�ेिट्चे अिभसरणांृ  िवमोच् होृे. 
िस�ेिट्मुळे अ�न्िपडत् िवद ् ुृ िवन्ेदाचें िवमोच् उ�ेिजृ होृे. ्ोयेिससटो्ा्ि््मुळे बा�-सावत 
अ�न्िपडत् िवृंच्ाचें सं�ेषण व िवमोच् होृे. आिण ्ो�ा �माणाृ, िवद ्ुृ िवन्ेदाचें िवमोच् 
होृे. अ�न्िपडत् बा््ाब�्ेटन्ा िवमोच्ावरतय ्ोयेिससटो्ा्ि््न्ा अिृव्ापत पिरणामामुळे, 
अिध् अखंिडृ अमयिवमया्ाचें �हणतृ समा्ोज् होृे. वा ्ोन् �स्ृतृ ठेवये जाृे. ्ारण  
िस�ेिट् िवमोच् हे �ा्ृः �हणीृ जठरत् अ��व्ान्ा ि्म्ृेन्ा यहा् उप �संगावर अवयंबस् 
असृे. 
 

्ोयेिससटो्ा्ि््मुळे, सृृ होणाऱ्ा िप�ाे्ांृ तय आ्ंुच्ास आिण सं�ेषणास �व�ृृ 
्ेये जाृे आिण ृसेच ् क् ृत् िप�यवणे, फॉसफो �नयसराइडे आिण ्ोयेसटेरॉय असयेल्ा िप�ान्ा 
िवमोच्ाचे �व सृ् होृे. 

 
आहाराृतय ्ा्�नय सराइडाचंत संरच्ा आिण त्ाचंत घट् �स्नधामये ्ावर्च ्वजाृ 

बाय्ां् डस् ि्ृत �स्नध समसहाचे ेोषण होऊ े्ेय हे अंेृः ठरिवये जाृे. गा्तन्ा दुधान्ा ससंावर 
(दतघस ेखंया, अिध् संपककृ �स्नधामये) आधािरृ �स्नधसमसहापासस्, �स्नधाेाचें ेोषण हे आईन्ा 
दुधांृ तय �स्नधांे ान्ा ेोषणापेाा,ं ्मत ृतपरृे्े होृे. गा्तन्ा दुधांृ तय ससंा्ुसार असयेल्ा 
्ेहमतन्ा �स्नधांे ान्ाऐवजत जर आईन्ा दुधासारखा �स्नधांे  बाय्ा्ा िदया ृर खिचृच, 
�स्नधांे ान्ा ेोषणांृ  सुधारणा होृे. परंृु ्ेवळ आईन्ा दुधावर पोसयेल्ा मुयांृ  िजृ्े ेोषण होृे 
िृृ्े होृ ्ाहत. हे जे अिध् ृतपरृे्े होणारे आईन्ा दुधाृतय �स्नधांे ाचे ेोषण, बहुधा आईन्ा 
दुधांृ तय या्पेज �ा िवृंच्ामुळे होृ असेय. परंृु दुधांृ तय इृर घट्ाचंाहत त्ांृ  सहभाग 
असण्ाचा संभव आहे. ृेवहा ं्ेवळ �स्नधामयाचंा �्ार आिण ्ा्�नयसराइडाचंत संरच्ा हतच ्ार्े 
्ेवळ ्वजाृ बाय्ान्ा �स्नधाेानं्ा ेोषणावर पिरणाम ्रृाृ असे ्ाहत. 

 
�िथनाचें �माण व �कार : आंंाृ जयिवन्ेिदृ झायेल्ा �ि््ाचे गुणधमस हे ्ेवळ त्ाृतय घट् 
अिम्ो अमयानं्ा गुणधम�चत िमळस् ए्ं बेरतज ्सृे. �ि््ानं्ा जयिवन्ेद्ामुळे जत अिम्ो  अमये 
�ापृ होृाृ त्ाचें ेोषण ्ेवळ अखंिडृ पे�ाइडानं्ा रपांृ  होृे. महणजे �ि््ांृ तय अिम्ो अमये जरत 
सारखतच असयत ृरत त्ाचें ेोषण ि्राळ्ा ृऱहे्े होणे ेक् आहे व ृे पाच्ामुळे ृ्ार झायेल्ा पे �ा 
इडानं्ा संरच्ा आिण गुणधम�वर अवयंबस् राहतय. हे ्दािचत ्ंान्ा ेोषणाृतय फर्ावर �्ाे 
पाडस ं े्ेय परंृु ृे �स्नधांे ान्ा ेोषणांृ  ्सा ्ा् फर् घडवस्  आणणार ? ्ा् �ांृ  िवभेद् 
अ�न्िपडत् उ�ेज्ाचा संबंध ्ेृो ्ा् ? अिम्ो अमयांृ  अ�न्िपडत् सवणान्ा उ�ेज्ाबाबृ, 
आंंाृतय अिम्ो अमयानं्ा �वान्ा �वाहामुळे, ि्रि्राळा झु्ाव असावा. 



 
अनु�मिणका 

 

 
आवश्् अिम्ो अमये (मुख्तव,े वहॅिय्, िफ्ाइय अयॅि्् आिण मेि्ओि््) �ा बाबृतृ 

फारच ेकृतेायत आहेृ. ्ॅ�ले्म आिण इृर धाृु हे ्ेसत् बरोबर जिटय सस�मपुंज ब्िवृाृ. दहत-
�ि्् ससंांृ , ्ॅ�ले्मचे �माण अिध् असण्ाचे ्ारण अंेृः हे आहे. आिण मग जर ्ॅ�ले्मचे सेव् 
अिध् झाये ृर ृे �स्नधाेानं्ा ेोषणाचे अिव�ाव् ्ॅ�ले्मन्ा साबणान्ा ि्�मृतमुळे दम् ्रृे. 

 
्ा्�नयसराइडाचें जठराृ अंेृः जयिवन्ेद् होृे आिण ्ंृर अंेृः जयिवन्ेिदृ 

अ��वाृतय ्ा्�नयसराइडाचें जय िवन्ेद् समतपस् �हणतमध्े, अमयत् अ��व अल्यतम् 
झाल्ावर, आिण अ�न्िपडत् या्पेज आिण आंिं् ईसटरेज ्ानं्ा ि््ट साि�ध्ाृ तविरृ सुर होृे. 

 
्ा्�नयसराइडानं्ा ेोषणाृतय आवश्् टपपे महणजे ्ा्�नयसराइडाचें जयिवन्ेद् आिण 

जयिवन्ेिदृ उतपादां् ा िव�ाव् ्रणे. ्ांृ  �स्नधसमसह आिण  त्ानं्ा पटयानं्ा भौिृ् रासा्ि्् 
गुणधम�चा िवचार ्ेया असृा,ं असे िदसृे ्त,  १) ्ा्�नयसराइडे आिण डा्�नयसराइडे हत ेोषणत् 
�ेषमय पटयांृ स् पारगम् होऊ े्णार ्ाहत २) ्ेवळ २ मॉ्ो �नयसराइडे आिण �ा्िम्ृ : 
�ोटॉ्ेटेड (आ््तभसृ  ् झायेये) �स्नधामये हत जयत् अवस्ेृ मुकृ ए् वािर्ानं्ा रपांृ , 
पटयांृ स्, िवसरणामुळे, अव्ािे्त् पटयान्ा यगृच असयेल्ा जयत् अवस्ेृ जाऊ े्ृाृ. 

 
अमयिवमयां् ाृतय फर्:– अ�न्िपडापासस् सोडयेल्ा सोिड्म बा््ाब�्ेट मुळे �हणतृतय 

अमयिवमयां्  अ�न्िपडत् या्पेजन्ा सि�्ृेन्ा पाृळतजवळ महणजे ५ ·५ ृे ६ ·५ प �्ृ उंचावृो. 
पुष्ळसे या्पेज (हजारपट अिृिरकृ) िवमुकृ होृे. १०० ि्यो�ॅम �स्नधपदा्�न्ा २४ ृासांृ तय 
जयिवन्ेद्ास पुरेय इृ्े या्पेज मुकृ होृे. साधारण आहारांृ  फकृ १०० �ॅम �स्नधपदा स् असस 
े्ृाृ. 

 
्ा्�नसरााडाचें जलिवाचेदन:– 

इृर बा�सावत िवृंच्ाबरोबर िवमुकृ झायेये अ�न्िपडत् या्पेज, िप�ामुळे ि्�ष�् होृे. 
िप�ांृ  असयेयत िप�यवणे आिण फॉसफोियिपडे हत ्ा्�नयसराइडानं्ा सस�मिबदसन्ा पक�भागाेत संयन् 
होृाृ. व �ामुळे या्पेज हे आधार �व्ापासस् अयग ्ेये जाृे. परंृु जयिवन्ेद्ाचे ्ा्स चायस  राहृे 
्ारण या्पेज (रे ण वत् वज् ५०,०००) बरोबर दुसरे ए् िवृंच् �ो-्ोया ्पेज (रे. व. १०,०००) 
हेहत अ�न्िपडा्डस् ए्ाच वळेेस िवमोिचृ ्ेयेये असृे (१ :१ �ा �माणांृ ) अ�न्िपडत् ि्�पस्मुळे, 
्ेवळ १२ अिम्ो अमयापेंााहंत ्मत असा ए् यहा्सा समसह �ो्ोया्पेजमधस् ्ा सू् टा्ल्ाबरोबर, 
�ो्ोया्पेज �व�ृृ होृे. �स्नधसमसह वा ्ा्�नयसराइडे ्ानं्ा उप�स्ृतृ, ्ोया्पेज हे या्पेज 
बरोबर घ� सयंन् होृे आिण ्ा ्�नसराइडानं्ा सस�मिबदसन्ा पक�भागाेत बंिधृ होृे. आिण िप�यवणे 
आिण फॉसफोियिपडे ्ानं्ा रेणसंचत ृे जागा घेृे. िप�ामध्े उप�स्ृ असयेये िमि�ृ सस�मपुंज –
िप�यवणे, फॉसफोियिपडे आिण ्ोयेसटेरॉय ्ाचें ब्येये –हे हत ्ा जिटयांृ  भाग घेृाृ. अेा िरृत्े 
्ोया्पेज हे या्पेजया त्ान्ा आधार�व्ा�ृ पोचण्ास मदृ ्रृे. आिण जयिवन्ेद्ांृ  जे 
उतपाद ृ्ार होृाृ, ृे सस�मपुंजा्रवत ्ा सू् घेृये जाृाृ आिण अेािरृत्े या्पेजचत सि�्ृा 
वाूृच जाृे. 

 



 
अनु�मिणका 

 

यस् या्पेजन्ा उयट, अ�न्िपडत् या्पेज दतघस केखंया असयेल्ा �स्नधामयाचें 
्ा्�नयसराइडापासस्, जयिवन्ेद् ्रृे. ्ेवळ डा्�नयसराइडाप �्ृच ्ाहत ृर २-
मा्ो�नयसराइडाप �्ृ. २ स्ा्त असयेये �स्नधामय या्पेजचा �िृ्ार ्रृे. �ा �िृ्ारामुळे, 
�स्नधामये आिण २ मॉ्ो�नयसराइडाचें िवमोच् होृे. �ापुूतय जयिवन्ेद्, िप� सस�मपुंजानं्ा 
उप�स्ृतमुळे �व�ृृ होृे. �ा िवृंच्त् िवि�्ेन्ा ेवेटन्ा जयिव द वषेत उतपादां् ा, (�स्नधामये 
आिण मा्ो�नयसराइडे) सस�म-िप� पुंजामुंळे िव�ाव् ्ेये गेल्ामुळे अयग ्ेये जाृे. �ामुळे 
जयिवन्ेद्ाया मदृ होृे. 
 

 
 

सोिड्म कोलेट सु�म पदंज 
 

सस�मपुंजत् िव�ाव्ृत्रण :– ेु� िप� यवणे हत ्मत �ृतचत �ााय्े आहेृ. िप�त् सस�म 
पुंज्े त्ांृ  असयेल्ा फॉसफोियिपडामुंळे मां ्ा्स�वतण  �ााय्े असृाृ. फॉसफोियिपडे हत 
िप�यवणाबरोबर ठरािव् गुणो�रांृ  (३ :१) ए्ाच वळेेस सवण होृाृ. िमि�ृ सस�म पुंज्ाचें 
िप�यवणे हे आवश्् सस�म  पुंज ि्म�ण ्रणारे घट् आहेृ. ्ारण ृे ेकृतमा् ि��ुवत् आहेृ. 

त्ांृ तय ेकृतेायत जयस्ेहत स्ा्े ( OH, COOH, NH₂) हत रेणसन्ा ए्ा बाजसया �स्ृ असृाृ ृर 

दुसऱ्ा बाजसया ेकृतेायत जयिवद वषेत समसहे ( CH₂) उप�स्ृ असृाृ. िप�यवणे पाण्ांृ  िव�ाव् 
असृाृ. रेणसंचे जयिवद वषेत टो् ्ोणत्ाहत पक�भागान्ा ाेंफळाेत िच्टा्या बघृे आिण जेवहा सवस 
पक�भागाचे ाेंफळ वापरये गेल्ावर ृे रेणसंचे पुंज्े ृ्ार ्रृाृ. िप�यवणाचा जयिवद वषेत भाग हा 
पुंज्ान्ा गाभ्ा्डे ि्द�िषृ ्ेयेया असृो ृर जयस्ेहत स्ा्े हत बहु –रेणवत् गोयान्ा बा�भागावर 
�स्ािपृ असृाृ. 
 

िप�यवणे ए्ा ठरािव् संहृतया पोचयत ्त, सस�म-पुंज ि्�मृत होृे. �ाया �ािंृ् 
सस�मपुंजत् संहिृ असे महणृाृ. �त्े् िप�यवणाचत �ािंृ् सस�मपुंजत् संहिृ वगेळत असृे. 
िप�यवणान्ा िम�णाचत सरासरत �ािंृ् सस�म-पुंजत् संहिृ अदमासे १ ृे २ ‘िमयत मोय ’ असृे. 
िप�यवणाचत ेरतर-ि�्ातम् संहिृ, आंंाृतय अ��व्ाृ, साधारण १२ ‘िमयतमोय’ असृे. अत्ंृ 
�ुवत् जयिव�ाव् िप�यवणाचें समतपस् यहा् आंंाृ फारच ्मत ेोषण होृे आिण िप�यवणानं्ा 
संहिृ �ा �स्नधसमसहानं्ा पाच् ि�्ेृ, �ािंृ् सस�मपुंजत् संहिृपेाा अिध् असृाृ. 



 
अनु�मिणका 

 

 
अ�न्िपडत् या्पेजमुळे ्ा्�नयसराइडापासस् मुकृ झायेल्ा बिहज�ृ –२ 

मॉ्ो�नयसराइडान्ा समावेे ्ामुळे, �स्नधामये, आिण ्ोयेसटेरॉय ्ां् ा िव�ाव् ्रण्ाचे िप�-सस�म 
पुंजाचे िव�ाव्ृा गुणधमस उंचावृाृ. २ स्ा्त असयेल्ा �स्नधामयानं्ा जयिवन्ेद्ास, अ�न्िपडत् 
या्पेजया असयेल्ा �िृ्ारामुळे, जयिवन्ेिदृ उतपादाचंत सस�मपुंजत् िव�ाव्ृा आसा् होृे. 
्ा्�नयसराइडान्ा सस�मिबदसन्ा पक�भागापासस् अ�न्िपडत् या्पेज्े िवमोिचृ ्ेयेयत २ 
मो्ो�नयसराइडे आिण �स्नधामये ्ाचें ेोषण ्रण्ाृ, िप�ांृ  असयेये, सस�मपुंजत् पुंज फारच �िवण 
असृाृ. �स्नधसमसहानं्ा जयिवन्ेद्ाचत ि�्ा हत अत्ंृ ेत� �ि�्ा असल्ामुळे दर िमि्टास, 
या्पेजन्ा �िृ रेणसस, ४ याख रेणस इृ्त उयाूाय असृे. २ मॉ्ो�नयसराइडे आिण �स्नधामये ्ाचंत 
ि्�मृत सस�मपुंजत् िव�ाव्ृेपेाा ंअिध् वगेा्े होृे. व �ा अवस्ेृ ्ा्�नयसराइडे, डा्�नयसराइडे, 
२-मॉ्ो�नयसराइडे आिण �स्नधामये असृाृ. िवमोिचृ २ मॉ्ो�नयसराइडे आिण िप�त् फॉसफॅियिपडे 
्ानं्ा ्ुृतमुळे, �स्नधसमसहानं्ा सस�मिबदसचेहत जयिवन्ेद्ाृ पा्स ृ्ार होृे. ्ोडक्ाृ, 
ृेयिबदसन्ा पक�भागासभोव यृायचे सस�मपसंज, २. मॉ्ॉ�नयसराइडे आिण �स्नधामये ्ाचें समा्ोज् 
्रृाृ. ृरत सु�ा हा मोठा िवसृािरृ झायेया सस�मपुंज अजस् जयिव�ाव् महा  रेणस असस् ृो अ��व्ांृ  
सवसं िवसिरृ असृो. 

 
सस�म-पुंजाृ िप�यवणाचे २ ृे ४० रेणस असृाृ. आिण त्ाृ ृे िप�यवणान्ा �त्े् रेणस बरोबर 

मॉ्ो ओियए्न्ा २ रेणसचा आिण दतघस केखंया �स्नधामयान्ा ए् रेणसचा समावेे  ्र े्ृाृ. 
सस�मपुंजत् अवस्ामध्े, मॉ्ो�नयसराइडे हत �स्नधामयापेंाा अिध् िव�ािवृ होृाृ ्ारण ् फुगणाऱ्ा 
ि��ुवत्ापेंाा फुगणारत ि��ुवत्े हत अिध् चागंल्ा िरृत्े सस�मपुंजाृ अंृभससृ  होृाृ. उ� िवय् िबदस 
असयेल्ा �स्नधामयापेंाा, ि्म् िवय् िबदस असयेल्ा �स्नधामयाचें चागंल्ा िरृत्े समा्ोज् होृे. 
्बस अणसंन्ा साखंळतचत याबंत �ािण असंपककृृेचे �माण ्ावंर िवय् िबदस अवयंबस् असृो. महणस् 
�स्नधामयाचंत सस�मपुंजत् िव�ाव्ृा हत ्बस अणसंन्ा साखळतचत याबंत आिण संपककृृेन्ा �माणाबरोबर 
व्सृ �माणांृ  संबंिधृ असृे. ृसेच दतघस केखंया असयेल्ा �स्नधामयाचें २ मॉ्ो�नयसराइडे ्ा रपांृ  
अिध् चागंये ेोषण होृे. ए्ा�ा ्मत ेोषण होणाऱ्ा दतघस केखंया असयेल्ा संपककृ अमयानं्ा 
बाबृतृ �स्नधामयाचे ्ा्�नयसराइड रेणसंृतय स्ा्, फार महतवाचे आहे आ््तभसृ  झायेयत �स्नधामये 
हत �ोटो्ेटेड �स्नधामयापेाा अिध् चागंल्ा िरृत्े िव�ािवृ होृाृ. ्ा्�नयसराइडे आिण 
डा्�नयसराइडे ्ाचें समावेे ्, िमि�ृ सु�मपुंजाृ फारच अलप �माणांृ  होृे ्ारण त्ाचें ृेय –
अवस्ामध्े उ� िवभाज् असृे. ्ोयेसटेरॉय, फॉसफोियिपडे आिण िप�यवणे ्ां् त ब्येये, िप�ांृ तय 
िमि�ृ सस�मपुंजत् समसह हे खरोखर महारेणस असस्, त्ा्ा िूयत परंृु संघिटृ संरच्ा असृे व ृत 
आ्षसण व िव्षसण िव�ुत चंुब्त् आवगेां् त ठरिवयत जाृे. 

 
अ�न्िपनडत् या्पेजन्ा जयिवन्ेद्ा्े �ापृ झायेये ्ा्�नयसराइडाचें ेवेटचे २ उतपाद –२ 

मॉ्ो�नयसराइडे आिण �स्नधामये–्ां् ा आपल्ामध्े सामावस्  घेण्ाचा गुणधमस �ा समसहामंध्े आहे. हे 
दोनहतहत �स्नध �्ार पाण्ांृ  फारच ्मत �माणांृ  िव�ाव् असृाृ. जयत् अवस्ेपासस् त्ाचें मुकृ 
ए्वािर् ्ा सवरपांृ च ेोषण होृे. व जयत् अवस्ा हत इंटेरासा्टानं्ा अव्ािे्त् पटयानं्ा 
ि््ट साि�ध्ांृ  असृे. उत स् प् हे ि्�ष�् िवसरण उृारावर अवयंबस् असृे. ्ा सुयभ ्ंंणेृ 
ऊज�चत आवश््ृा ्सृे. 

 



 
अनु�मिणका 

 

ि्�ष�् िवसरण:– ेोषणान्ा पाच्त् अवस्ेृतय ेवेटचा टपपा महणजे जयत् अवस्ेपासस् 
ि्�ष�् िवसरणामुळे २ मॉ्ो�नयसराइडे आिण �स्नधामये ्ानं्ा मुकृ ए्वािर्ाचें उत स् प् हा वगे 
�माण म्�िदृ टपपा आहे. ्ांृ  जयत् अवस्ा सस�मपुंज आिण ्ोिे्ा पटयानं्ा मध्े �स्ृ असृे. 
अव्ािे्त् ्ौिे्ान्ा ंपक�भागान्ा िठ्ाणत ए्वािर्ाचंत संहिृ ृेतच राहावत ्ा ्िरृा जिटय 
्ंंणेचा सहभाग असृो. सस�मपुंजा्ा अ�स्र झुब्े महणृाृ. ्ारण त्ाचंत हायचाय सृृ चायस  असृे. 
त्ाचें घट् सु�ा सस�मपुंजत् आिण जयत् पुंजाृ ए्सारखे िवि्म् ्रृाृ. आिण त्ामुळे ृे आंृर-
सस�म-पुंजत् जयत् अव स्ेमधतय �स्नध ए्-वािर्ाचंत संहिृ-दो् अवस्ांृ तय िवभाज् 
गुण्ां् ा्ुसार िट्वस्  ठेऊ े्ृाृ. ज्ाअ्ग सस�मपुंजान्ा आिण सभोवृायन्ा जयत् अवस्ानं्ा 
घट्ामध्े संृुय् असृे, त्ा अ्ग, जेवहा सस�मपुंज ए्मे्ांे जेारत ्ेृतय ृेवहा सस�मपुंजान्ा घट्ाृ 
ए् तविरृ िवि्म् घडस् ्ेईय. �ामुळे त्ानं्ा घट्ेमध्े साम् ि्म�ण होृे. त्ानं्ा अ�स्र हायचायत 
आिण आंंान्ा �मसं्ोचत् हायचायत ्ा दोनहत िमळस् आंंांृ तय अ��वाचत आंृर-सस�म पुंजत् जयत् 
अवस्ा हत ्वत् ि्म�ण झायेल्ा �स्नधामय आिण २-मॉ्ो�नयसराइडे ्ां् त सं कृपृ होईय. 
�स्नधसमसहानं्ा जयिवन्ेद्ाचा वगे हा सस�मपुंजत् िव�ाव्ृत ्रणापेाा, अिध् असृो आिण 
�स्नधामय आिण मॉ्ो�नयसराइडे ्ानं्ा पा्सतभसृ  �स्नध अवस्ेन्ा उप�स्ृत मुळे, मो�ा �माणांृ  
असयेल्ा अवस्ेृतय सस�मपुंजां् ा सं कृपृ ठेवृो. �ेषमय पक�भागाया सतिमृ ्रणाऱ्ा सृबध जयत् 
सृरांृ , पिर�स्िृ ि्राळत असृे. पा्सतभसृ  ृेय सस�मिबदस, त्ानं्ा मो�ा आ्ारामुळे (२५०००±२०,०० 
अंगस्ॉम) इृर यहा् सस�मपुंजापेाा (३० ृे १०० अंगस्ॉम) साव्ा े िवसिरृ होृाृ. आिण ृे सृबध 
जयत् सृरांृ  घुसस े्ृ ्ाहत परंृु सस�मपुंज हे त्ानं्ा यहा् आ्ार आिण सृृ हायतचायतमुळे सृबध 
जयत् सृरांृ  जाृाृ आिण त्ा िेवा् मो�ा�माणांृ  असयेल्ा अवस्ेृतय सस�मपुंजाबरोबर सृृ 
अदयाबदय सुर होृे. 
 

�स्नधामये आिण मॉ्ो�नयसराइडे ए्–वािर् ्ानं्ा बरोबरतय सं कृपृ आंृर–सस�मपुंजत् 
अवस्ेन्ा उयट, समतपस् यहा् आंंाृतय, मो�ा �माणांृ  असयेल्ा अवस्ेमध्े ृेय अवस्ेन्ा 
उप�स्ृतमुळे सृबध जयत् सृरांृ  संृुय् अवस्ा ्सृे. बहुृे् ृेय–अवस्ा उप�स्ृ ्सृे आिण 
जयत् अवस्ेपासस्, पयत्डतय एंटरोसा्टानं्ा अव्ािे्त् पटयांृ , ए्–वािर् ए्सारखे 
्ाहतसे होृाृ. हा ए्िदेा �वाह असस्, उयट िदेे् े िवसरण होृ ्ाहत. समतपस् यहा् आंंाृ जेवहा 
२–मॉ्ो�नसराइडे आिण �स्नधामये हत ृेय अवस्ा मध्े ृेतच सस�मपुंजत् अवस्ांृ  उप�स्ृ असस्, 
जयत् अवस्ा हत ए्वािर्ानं्ामुळे स कृपृ असृे, ृेवहा यहा् आंंान्ा �ेषमय भागांृ  
्ा्�नयसराइडाचें जासृतृ जासृ ेोषण होण्ास सव�ृ अिध् अ्ु स् य पिर�स्ृत असृे. 
फॉसफोियिपडे, मुख्ृः येिसि््, हे जरत  सस�मपुंजानं्ा िवसृारामुळे सस�मपुंजानं्ा िव�ाव्ृेया हाृभार 
यावतृ असये, ृरत ृे सस�मपुंजत् आिण जयत् अवस्ामधतय ए् वािर्ानं्ा िवि्म्ाया �िृबंध 
्रृाृ व त्ामुळे, ए्वािर्ाचंत ि�्ाेतयृा व �स्नधामयाचें ेोषण ्मत होृे. ृ्ािप, 
अ�न्िपडापासस् �वण झायेये फबसफोया्पेज अ २, हे बहुृे् सवस फॉसफोियिपडाचें ए्वािर्ानं्ा 
या्सो फॉसफोियिपडाृ च्ापच्ा्े रपांृ र घडवस्  आणृे. या्सोयेिसि्् हे ए्वािर्ानं्ा 
ि�्ाेतयृेया �िृबंध ्रतृ ्ाहत. ए् वािर्ाचंत ि�्ाेतयृा महणजे ेोषणा्िरृा उपयबध असयेये 
िव�ाव् �स्ृतृतय ए स् ण �ोटो्ेटेड �स्नधामय. जेवहा सस�मपुंज सं कृपृ असृाृ ृेवहा �स्नधामय 
ए्वािर्ाचें सस�मपुंजापासस्चे, जयत् आंृ र-पक�माग� ्ोिे्ा पयत्डतय स्यांृ र सव�ृ अिध् 
असृे. �हणतृतय अमय िवमयां्  हे िरकृांं ाृतय अमयिवमयां् ापेाा ्मत असृे. ृेय-अवस्ा हत जासृ 
दसरस् आंंांृ  ्ाहतेत होृे. ्ेवळ ेोषणामुळेच ्वहे ृर अिध् उंचावयेल्ा अमयिवमयां् ास, वाूयेल्ा 
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सस�मपुंजत् िव�ाव्ृत ्रणामुळे सस�मपुंज हे �स्नधामय आिण २-मॉ्ो�नयसराइडे ्ानं्ा बाबृतृ अिध् 
असंृ कपृ होृाृ. 

 
�ौू माणसांृ , ृेय आिण चरबत ्ानं्ा ेोषणाबाबृ अिध् राखतव साठा असृो. आपण सेव् 

्ेयेल्ा ृेय वा चरबतचत घट्ा ्ेतहत असो, जरत ्ेहमतन्ा दुपपट �स्नध पदा्�चे सेव् ्ेये ृरत, 
आपल्ा िव�े सृ् ४ ृे ६ �ॅम �स्नधपदा स् उतस�जृ होृाृ. फर् एवूाच ्त, जेवहा �स्नध पदा्�चे 
वज् अिध् असृे ृेवहा त्ाचें ेोषण दसरस् आंंांृ  पसणस होृे. 

 
्वजाृ बाय्ांृ  मां �स्नधपदा्�चा राखतव साठा ्सृो. आिण महणस् �स्नधपदा्�चे 

उगमस्ा् फार महतवाचे असृे. आईन्ा दुधावर, यहा् मुयानं्ा व �ौूानं्ा �स्नध पदा्�न्ा 
उतसजस्ांृ  फर् ्सृो ि्वा सारखेच असृाृ. (सेव् ्ेयेल्ा �स्नधपदा्�न्ा ६ �िृेृ) परंृु 
गा्तन्ा दुधावर वाूिवयेल्ा यहा् बाय्ांृ  १ वष�प �्ृ �स्नधपदा्�चे अपेोषण असस े्ृे. 

 
परंृु गा्तन्ा दुधान्ा उयट, आईन्ा दुधाृ या्पेज हे िवृंच् असस्, ृे जठरांृ तय अमयास 

आिण पे�पस् ्ां् ा �िृरोध् असृे. यहा् बाय्ांृ  िप�यवणाचत सापेा ंुटत असृे आिण आंंत् 
िप�यवणाचंत संहिृ हत पुष्ळ वळेा �ािंृ् सस�म पुंजत् संहिृपेाा ्मत असृे. आईन्ा दुधांृ  असयेये 
या्पेज हे िवृंच् ्ा्�नयसराइडाृतय ृत्हत स्ा्त असयेल्ा �स्नधामयाचें जयिवन्ेद् ्र 
े्ृे. २ –मॉ्ो�नयसराइडाचें ेोषण, त्ाचें अगोदर, सु�मपुंजत् िव�ाव्ृत्रण झाल्ािेवा् होृ 
्ाहत, परंृु �स्नधामयाचें ेोषण हे मां सस�म पुंजावर ्मत �माणाृ अवयंबस् असृे. हतच ्ंंणा, ्वजाृ 
बाय्ानं्ा आंंत् अ��वान्ा ि्म् िप�–यवणानं्ा संहिृ बाबृ, उणतव भर् ्ाूृे. 

 
शोषण:— 

�स्नधपदा्�चे ेोषण �ा्ः िरकृांं ामध्े होृे. पाच् झायेये पदा स्, िम�, सस�म –पुंजा सृ् 
अि�् िवसरणामु ळे एंटेरोसाइट पटयाृ जाृाृ. एंटेरोसाइट मधतय ्ा् एसाइय �नयसरॉये आिण 
फॉसफोियिपडे ्ाचें पु्ःसं�ेषण अंृः�ा्य जाय्ांृ  होृे. �स्नधपदा्�न्ा सि�् ेोषण ि�्ेृ, २ 
मॉ्ो एसाइय �नयसरॉयपासस् �नयसरॉय उपयबध होृो. परंृु �नयसरॉय –१–फॉसफेटपासस् सुर 
होणारा प्मागस, इृर पुष्ळेा ऊृ्ा�माणे, ृो आंं �ेषमयांृ हत असृो. ्ोयेसटेरॉयन्ा पु्ः 
इसटेरतिफ्ेे्मध्े, २ िवृंच्े संबिधृ असृाृ :– (ृतपरृे्े ेोषण होण्ा्िरृा हत �ि�्ा अत्ंृ 
आवश्् असृे.) ्ोयेसटेरॉय इसटरेज आिण एसाइय ्ोएंझाएम –ए ्ोयेसटेरॉय एसाइय ्ॅनसफेरेज. 
हे ेवेटचे िवृंच् ्ोयेसटेरॉयन्ा उ� संहिृमुळे �व�ृृ होृे. एंटेरोसाइट म धतय �स्नधपदा्�न्ा 
पु्ःेोषणांृ तय �ा सवस उतपादाचें ऊृ्ां् डे पिरवह् होण्ा्िरृा, त्ाचंत ियपो�ोटत् मध्े बाधंणत 
होृे. ज्ा �स्नधामयानं्ा केखंया याबंतृ १२ पेाा ्मत ्बस अणस आहेृ, त्ाचें ेोषण ईसटेरत क् ृ ् 
झायेल्ा �स्नधामया�माणे होृे आिण ृे सरळ �विेे्ा रकृांृ  �वेे  ्रृाृ आिण मग त्ाचें ् क् ृांृ  
‘बतटा ऑ�कसडेे्’ प�ृत्े च्ापच् होृे. साधारणपणे दसधदुभत्ा पदा्�पासस् आपल्ा आहारांृ स् २ 
ृे ४ �ॅम, आंखसड आिण मध्म केखंया याबंतचत �स्नधामये ्ेृ असावतृ. 

 
वक�ांृ  �स्नधपदा्�न्ा ेोषणान्ा बाबृतृ सतिमृ ामृा असृे. परंृु ृेत त्ाचंत भस् हत ्मत 

झायेयत असल्ामुळे �स्नधपदा्�चे सेव्हत ्मत झायेये असृे. त्ानं्ाृतय सौम् �माणांृ तय �स्नध 
पदा्�चे अपेोषण हे जतव्सतव–डत न्ा अपेोषणावर् रनगो�र होृे. 
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दतघरलाबंता्ा शक ंखलाचत �सननगाधले: (्बस अणस २० आिण अिध्) जगांृ तय पुष्ळेा भागांृ , राईचे ृेय, 
मोहरतचे ृेय आिण माेाचत ृेये खा� ृेये महणस् वापरृाृ आिण त्ांृ  दतघस याबंतन्ा केखंया (्बस अणस 
२० आिण अिध्) असयेयत �स्नधामये असृाृ. डा्होमो-गमॅा िय्ोयेि्् अमय (C20:3,n6,9,12) 
आिण ीरॅि्डाि्् अमय  [ C20:4,n6,9,12,15] हत �ाण्ान्ा ्ा्�नयसराइडाृ २ �िृेृपेाा ं्मत 
आूळृाृ. ्ानं्ािेवा् ्बस अणस २० अ्वा अिध् असयेल्ा �स्नधामयांृ  ेवेटचा सम बंध हा 
िम्ाइय समसहापासस् ३ वा ६ वा ९ व्ा स्ा्त असृो. 
 

ेगेदाण्ान्ा ृेयाृ ५ ृे १० % संपककृ �स्नधामये असस् त्ांृ  ्बस अणस २० ृे २४ असृाृ. 
ेगेदाण्ानं्ा ृेयांृ तय रोिहणत िवयेपत पिरणाम बहुधा �ा �स्नधामयामुंळे असावा. हा रोिहणत िवयेपत 
पिरणाम पु्र् ईसटेरत ्रणामुळे ्ाहतसा होृो. �ाचे ्ारण ज्ा संपककृ �स्नधामयांृ  १८ ्बस अणसपेाा ं
अिध् ्बस अणस आहे अेा मुकृ संपककृ �स्नधामयाचें ेोषण अलप �माणाृ होृे ृर ृेच २ 
मा्ो�नयसराइडान्ा रपांृ  असृतय ृर त्ाचें ेोषण चागंये होृे. 

 
राईन्ा ृेयांृ  इरिस् अमयाचे [C२२:१ ए्-९] �माण २० ृे ५० % असृे. परंृु ्ाहत ्वत् 

राईन्ा ृेयांृ  फकृ १% इरिस् अमय असृे. सागरत माेानं्ा ृेयांृ  २७ ृे ५० % प �्ृ ्बस अणस २० 
वा त्ापेाा अिध् असयेयत �स्नधामये असृाृ. पुष्ळांृ  ४ ृे ६ ि�बंध असृाृ व सुरवाृ ए्-३ पासस् 
होृे. त्ाचें ेोषण िृृक्ाच ्बस अणसंन्ा परंृु संपककृ आिण ए्-असंपककृ �स्नधामयापेाा ि्ृतृरत 
चागंये होृे. इरिस् अमयाचे उ� �माण असयेल्ा राईन्ा ृेयाचे ेोषण साव्ाे व अपुरे होृे. 

 
जसजसा �स्नधृेयाचा व चरबीचा िवय्िबदस उंचावृो, त्ा �माणांृ  त्ानं्ा ेोषणाचा वगेहत 

्मत ्मत होृ जाृो. �स्नधामयाचंा िवय्िबदस हा ्बस अणसंन्ा साखळतन्ा याबंतवर, त्ाच�माणे 
संसवरपावर आिण ि�बंध ्ोणत्ा स्ा्त आहे ्ावं र अवयंबस् असृो. ज्ा ्ा्�नयसराइडाृ इरिस् 
अमय आहे त्ाचे ेोषण फार साव्ाे होृे. इृ्ेच ्ाहत ृर जे इरिस् अमय ेोिषृ झाये आहे त्ाचे 
च्ापच् देखतय फारच साव्ाे होृे आिण मग ृे ऊृ्ामंध्े िवेषेृः हद् स्ा्समध्े साठंये जाृे. 
परंृु संव् झाल्ा्ंृर हत साठंवण ्ाहतेत होृे. परंृु ऊृ्ावर झायेल्ा जखमेचे िचनह रलतस पडृे. 
�ान्ा उयट, मध्म साखळतचत याबंत असयेयत �स्नधामये (्बस अणस ६ ृे १२) ्ाचें ेोषण अिध् 
यव्र होृे. ्ारण त्ाृतय पाच्, �ेषमय पिरवह् आिण च्ापच् ्ानं्ाृतय महतवाचे फर् हे 
हो्. 

 
मध्म साखंळीचत ्ा्�नयसराइडे: ्ांृ  ६ ृे १२ ्बस अणस असयेयत संपककृ �स्नधामये असृाृ. 

हत िवेषेृः दसधांृ तय �स्नधांे ांृ  आिण खोबऱ्ान्ा आिण पामबतज ृेयाृ असृाृ. हत ्ा्�नयसराइडे, 
दतघस याबंतन्ा केखंयानं्ा ्ा्�नयसराइडापेंाा,ं अिध् जय –िव�ाव् असृाृ. �ा िव�ाव्ृेमुळे 
या्पेज �ा िवृंच्ाचंत सि�्ृा वाूृे. मध्म याबंतन्ा साखंळतचत �स्नधामये देखतय पाण्ांृ  अिध् 
िव�ाव् असृाृ. आिण त्ानं्ा िव�ाव्ृत्रणा्िरृा ्मत िप� यवणाचत आवश््ृा असृे. त्ाचें 
एंटरोसाइटां् डस् पु्र्–ईसटेरत्रण होृ ्ाहत. आिण अलब्ुिम्बरोबर बंिधृ होऊ् �ा �स्नधामयाचें 
पिरवह् �विेे्ा अिभसरणमाग� होृे. यिस्ा प�ृतपेाा,ं �ा अिभसरणाचा �वाह अिध् वगेवा् असृो 
महणस् �ा मध्म याबंतन्ा केखंया असयेल्ा ्ा्�नयसराइडाचें पाच् फार यव्र होृे. िेवा् ृे 
अ�न्िपडत् या्पेज, िप�यवणे आिण एंटरोसा्िट् च्ापच्त �स्त्ंृरे ्ावंर फारसे अवयंबस् 
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्सृाृ. आिण ृे अिध् जयिव�ाव् असये ृरत, ्ोिे्ा पटया सृ्, वगेान्ा �वासा्िरृा, 
त्ानं्ामध्े पुरेसे �स्नधस्ेहत गुणधमस असृाृ. महणस् त्ाचें पिरवह् आिण च्ापच् दतघस याबंतन्ा 

केखंया असयेल्ा ्ा्�नयसराइडापेंाा अिध् वगेा्े होृे. आिण वसा–सा�ंाृ त्ाचंा संच् होृ ्ाहत. 
ृेवहा त्ाचंा उप्ोग �स्नधपदा्�न्ा अपपोषणांृ  आिण ्ाहंा �्ारन्ा अिृपर ियिपडावस्ेृ ्रृाृ. 

 
जठराृतय ेसि�्ा, या्पेज �ा िवृंच्ाचत ंुटत, िप� यवणाचत ंुटत आिण �हणतृतय 

अ��व् समभाव ्रण्ाृ बाधा हत �स्नध पदा्�न्ा अप-पाच्ाचत ्ाहंत ्ारणे होृ. 
 

फॉसफोियिपडे:– पाच् �ि�्ेृ फॉसफोियिपडे हे अलपेत भसिम्ा पार पाडृाृ ्ारण त्ाचें दररोजन्ा 
आहारांृ तय �माण अदमासे फकृ २ �ॅम इृ्ेच असृे. (्डधान्े आिण अं�ाृतय बय्ापंासस्). परंृु 
जवळ जवळ १२ �ॅम इृ्े त्ाचें िप�यवणाृ सवण होृे. �ामुळे ृे अंृ ज�ृ ृसेच बिहज�ृ 
्ोयेसटेरॉयान्ा सस�म  पुंजत् िव�ाव्ृत  ्रणांृ  फार आवश्् अेत भसिम्ा पार पाडृाृ. आिण हे 
सस�मपसंज, �स्नधामये आिण २ –मॉ्ो�नयसराइडां् ा िव�ािवृ ्रृाृ. येिसि्् ज्ांृ  �ामुख्ा्े आहे 
असे फॉसफोियिपड हे िमि�ृ सस�मपुंजाृ २ –मॉ्ो�नयसराइडे आिण �स्नधामये ्ानं्ा िव�ाव्ृत्रणाृ 
इृ्े ृतपर असृे ्त, ृे �स्नधामये आिण मा्ो�नयसराइडानं्ा ए्वािर् ि�्ाेतयृेया �िृरोध ्रृे 
आिण त्ामुळे त्ानं्ा ेोषणत् वगेासंहत. ृ्ािप अ�न्िपडत् फॉसफोया्पेज ए फॉसफोियिपडाचे 
जयिवन्ेद् ्रृे (या्सोयेिसि््या) व �ाचा ए्वािर् ि�्ाेतयृेवर वा ेोषणावर ्ाहंतहत 
पिरणाम होृ ्ाहत. ्ा्�नयसराइड या्पेज हे ्ा्�नयसराइडांृ तय १ व ३ स्ा्त जयिवन्ेद् ्रृे 

परंृु फॉसफोया्पेज A₂ हे २ स्ा्त असयेल्ा �स्नधामयाचे ्ा्�नयसराइडापासस् जयिवन्ेद् ्र 
े्ृे. या्सोयेिसि्् हे िवेषेृः िप�यवणासंमवेृ  फार ि�्ाेतय आिण फारच िवषारत रेणस आहे. ्ा् 
�नयसराइडान्ा जयिवन्ेद्ापेाा,ं येिसि््चे जयिवन्ेद् हत फार मंद �ि�्ा आहे. 

 
येिसि््न्ा उयट, या्सोयेिसि््चे ेोषण फारच चागंये होृे आिण ेरतर ि�्ातम् 

�स्ृतृ, आंंान्ा अव्ािे्ेृ या्सोयेिसि््चत संहिृ फारच ्मत असृे. एंटरोसा्टां् त त्ाचे 
उत स् प् ्ेल्ा्ंृर, त्ाचे अंेृः पु्र ईसटेरत्रण होृे. आिण मग ्ोिे्ां् डस् त्ाचा  उप्ोग  
्ा्योमा्�ॉ् ि्�मृत ्रृा होृो आिण अंे ृः, त्ाचे फॉसफोया्पेज ए १ मुळे आणखत जयिवन्ेद् 
होृे. 

 
फॉसफोियिपडाचें िप�यवणांृ  ए्ा ि्ि�ृ �माणांृ  (१ :३) सवण होृे. ेोषणान्ा �ि�्ेृ 

फॉसफोियिपडाचत मुख् फय् ्ा �् अेत आहेृ :– अंृज�ृ आिण बिहज�ृ ्ोयेसटेरॉयाचे िमि�ृ सस�म  
पुंजाृ िव�ाव्ृत्रण. �ामुळे ्ोयेसटेरॉयन्ा ेोषणास मदृ होृे आिण िप�ाशमरतन्ा संभवास �िृबंध 
होृो. २) �स्नध िव�ाव् पदा स्, सटेरॉइडे, आिण �स्नध िव�ाव् जतव्सतव े्ाचें िव�ाव्ृत ्रण आिण 
३) आंंान्ा�ेषमय भागांृ , ्ा्�नयसराइडाचें पिरवह् सुगम ्रणे. 

 
कोलेसटेरॉल:– आंंाृतय ए स् ण ्ोयेसटेरॉय हा बहुजाृत् असृो ्ारण आहारांृ तय 
्ोयेसटेरॉयापेाा, िप�ाे्त ्ोयेसटेरॉय अिध् ृतपरृे्े ेोषया जाृो. सामान् माणसामध्े 
आहारांृ तय ्ोयेसटेरॉयान्ा मिहल ेोषणाचत ामृा ३०० ृे ५०० िमयत�ॅम दरिदवेत इृ्त असृे. 
्ाहतन्ा मृे, मा्वामध्े जरत ्ोयेसटेरॉयाचे सेव् �िृ िद्त ४० िमयत�ॅम पासस् २ �ॅम असये ृरत 
त्ाचे ेोषण, सेव् ्ेयेल्ा ्ोयेसटेरायान्ा ३० ृे ४०% होृे. 
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िप�त् ्ोयेसटेरॉय हे ईसटेरत क् ृ ्ोयेसटेरॉय ्सृे. परंृु ृे िमि�ृ सस�मपुंजाृ िव�ाव्ृत क् ृ 

झायेये असृे. बिहज�ृ ्ोयेसटेरॉय हे अंेृः ईसटरत क् ृ असृे. ईसटेरत क् ृ ्ोयेसटेरॉय हे जयिव�ाव् 
्ाहत आिण त्ाचे �स्नधामय ईसटर महणस् ेोषण होृ ्ाहत. अ�न्िपडत् ्ोयेसटेरॉय ईसटरेज हे 
्ोयेसटेरॉय ईसटराचे मुकृ ्ोयेसटेरॉय व �स्नधामयाृ िवभाज् ्रृे. मुकृ ्ोयेसटेरॉय हे वसा 
अवस्ेृ आिण सस�मपुंजांृ  िवरघळिवये जाृे. ज्ावळेेस वसा-अवस्ा ्ािहेत होृे, ृेवहा ्ोयेसटेरॉयाचे 
ि्ााय् होृे आिण त्ामुळे ेोषणाचा वगेहत ्मत होृो. 

 
साधारणपणे दररोजचे ्ोयेसटेरॉयाचे सेव् २०० ृे ६०० िमयत�ॅम असृे. परंृु ए स् ण 

्ोयेसटेरॉयॉचे िजृ्े पिरवह् होृे त्ाचा हा ए् यहा्सा अंे असृो आिण महणस् आहारांृ तय 
्ोयेसटेरॉयान्ा ेोषणान्ा बाबृतृ ्धतच सं कृपृृा होृ ्ाहत. �त्े्ान्ा रकृांृ तय ्ोयेसटेरॉयान्ा 
बाबृतृ ि्रि्राळे �िृसाद असृाृ. ृरत पण जेवहा माणसस आपल्ा आहारांृ स् पुष्ळेा अिध्  
्ोयेसटेरॉयाचे सेव् ्रृो ृेवहा बहुृे्ानं्ा मध्े रकृाृतय आिण ऊृ्ांृ तय ्ोयेसटेरॉयाचत पाृळत 
उंचावयेयत िदसृे. परंृु वाूयेल्ा ेोषणान्ाबाबृतृ अंृज�ृ ्ोयेसटेरॉयान्ा सं�ेषणान्ा ापणा्े 
आिण िप�माग� होणाऱ्ा अिध् उतसजस्ान्ा बाबृतृ अेत ्ाहंत �िृपसर् ्ंंणा िदसृ ्ाहत. 

 
आहारांृ तय उ� ्ोयेसटेरॉय भारान्ा म्�िदृ ेोषणाचा आणखत ए् पिरणाम महणजे 

उतस�जृ ्ोयेसटेरॉय, िप�यवणे आिण त्ाचें जतव् जं सृमुळे िवघट् झायेल्ा उतपादाचे �माण, ्ाचंत 
संहिृ बकहदांं  आिण गुदांं ामध्े वाूृे. आिण �ाचें ् स् जन् पिरणाम होृाृ. 

 
्ोयेसटेरॉय उ� �माणांृ  असयेल्ा आहारांृ , व्सपिृज ृं सृ ्मत असृाृ आिण आंंांृ तय 

दतघस गम्ाचा ्ाळ आिण िवलेचे ्मत �माण �ाचंा त्ानं्ाबरोबर सह्ोग असृो. ्दािचत  उ� सं कृपृ 
वसा, उ� ्ोयेसटेरॉय व ि्म् ृंृुम् आहार ्ाचंा बकहदांं  ् स् रोगाेत सह्ोग असण्ाचे हे सपलत्रण 
असेय. 

 
व्सपिृज सटेरॉये, �ाण्ांृ तय ्ोयेसटेरॉयाचे ेोषण ्मत ्रृाृ ्ारण सस�मपुंजाृ अंृभ�व 

होण्ाब�य आिण आंंाृतय �ेषमयान्ा, पल्ाड जाण्ान्ा ्ाृा्ांृ त बाबृ, ्ोयेसटेरॉय बरोबरतय 
चूाओू हो्. आंंाृतय अव्ािे्ेृतय ्ोयेसटेरॉयापै्त, ि्म्ा ्ोयेसटेरॉयाचा उगम अंृज�ृ 
असृो. ४० ृे ५०% ्ोयेसटेरॉयाचे  आंंांृ तय अव्ािे्े सृ् ेोषण होृे. व त्ामुळे संृुय् स्ािपृ 
होृे. ्ोयेसटेरॉय्े संप� असयेल्ा आहारामुळे, रकृाृतय ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत उंचावृे व ए स् ण 
्ोयेसटेरॉय वाूृो. मा्वांृ  ज्ा आहारांृ  ्ोयेसटेरॉय आिण सं कृपृ वसा ्मत �माणांृ  असस्, 
म्�िदृ �माणांृ  �ािणज �ि््े असृाृ, अेा आहारामुळे रकृजयांृ तय ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत 
पुष्ळेत ्मत होृे. 

 
िप�ाधलाचें च्ापच्: 

�्मृः सवस िप�ामयाचें सं�ेषण ् क् ृांृ  ्ोयेसटेरॉय पासस् होृे. परंृु आंंाृतय 
अव्ािे्े सृ् जाृां् ा, सस�मजतवत् िवृंच्ामुंळे त्ानं्ा माडंणतृ फर् ेक् होृो. ् क् ृा्डस् जत 
�ा्िम् िप�ामये सं�ेिषृ होृाृ, ृत ्ोिय् आिण ि््ोडत ऑकसत ्ोिय् हो्. �ा्िम् 



 
अनु�मिणका 

 

िप�ामयानं्ा वय् संरच्ेन्ा ७ व्ा स्ा्त, सस�मजैिव् डतहा्�ॉ�कझयेे्मुळे, डत ऑकसत्ोयेट आिण 
िय्ो्ोयेट हत ि�ृत्् िप�ामये ृ्ार होृाृ. 

 

 
 

िप�ाधल आषं–्कक तत् अिभसरण 
 

�ा्िम् आिण ि�ृत्् िप�ामयाचें आंंा्डस् �विेे्ा रकृांृ  पु्र् ेोषण होृे. ्ंृर ृे 
् क् ृा्डस् घेृये जाृाृ. आिण ्ंृर िप�ांृ  पुनहा सवण ्ेये जाृाृ. ् क् ृांृ , �ा्िम् ृेतच 
ि�ृत्् िपृामये हत नया्िस  ् अ्वा टॉिर् ्ासं आ्सोपे�ाइड बंधा�ारा ि्गडतृ होृाृ. �ा 
उपजाृा्ा नया््ो आिण टॉरो सं् ुनमत असे अ्ु�मे महणृाृ. आिण �ा सवरपांृ , त्ाचें िप�रसांृ  
सवण होृे. सं् ुनमत्रणामुळे असं् ुनमत अमयाचंा ्ॉब��कझय समसह, त्ान्ापेााहंत अिध् �ुवत् 
समसहामुळे पु्ःस्ािप  ृ होृो. नया्िस्न्ा ्ाब��कझय समसहाचे आिण टॉिर्न्ा सलफोि्य समसहाचंत 

PK मसल्े हत असं् ुनमत िप�ामयापेंाा ्मत आहेृ. त्ामुळे सं्ुनमत िप�ामये हत बऱ्ाच मो�ा अमयिवमयां्  
ाेंामंध्े आ््तभसृ  राहृाृ. आंंत् अव्ािे्ेृ आ्सोपे�ाइड बंधान्ा जयिवन्ेद्ामुळे, सं्ुनम् हे 
अंेृः उयट िफरिवये जाृे. मो�ा माणसाृ ् क् ृा सृ् दर िदवेत १६–७० �ॅम ए स् ण सं्ुनमत आिण 
असं् ुनमत िप�यवणाचें सवण होृे. परंृु सवस ेरतरभर फकृ ३–४ �ॅम इृ्तच िप�ामये असल्ामुळे, 
त्ाचें ५-१४ वळेा, आंं-अव्ािे्ा आिण ् क् ृांृ स् दररोज पु्ः अिभसरण होृे. िप�ामयाचें पु्ः ेोषण 
हे फार मह�वाचे आहे. ए स् ण िपृामयानं्ा संराणा्िरृा आिण खायन्ा ेषेांं ा मध्े ए् िविेल 
�्ारचत सोिड्म–िप�ामये–सह-पिरवह् प�िृ संहिृ्ार् पु्ः उत स् प्ां् िरृा, आहे. 

 
जेवणान्ा वळेेस, ् क् ृ आिण िप�ाे्ापासस्न्ा आिण ् क् ृापासस्न्ा िप�ामयाचें यहा् 

आंंान्ा वरन्ा अव्ािे्ेृ िवमोच् होृे व ्ंृर ृे स्् ृत दुधाळ रसाबरोबर आंंान्ा खायन्ा 
भागांृ  ्ेृाृ, आिण मग त्ाचें �विेे्ा रकृांृ  खायन्ा यहा् आंंान्ा उप्या्डस  ् पु्ः ेोषण 
होृे. मग त्ाचें ् क् ृत् मकदुृ् ्ोिे्ा�ारे ् क् ृा सृ् पिरवह् होृ असृा्ा �विेे्ा रकृांृ स् 
ि्ःसारण होृे. 
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सवणे आिण पुनहा उत स् प्  हत जत �ि�्ा असृे िृया आंं–् क् ृत्–अिभसरण असे 
महणृाृ. 

 
आंंा्डस् िप�ामयाचें पु्ःेोषण चागंये ्ा्साम असृे ्ारण फकृ ०·५ �ॅम िप�ामये 

दररोजन्ा पु्ः उत स् प्ांृ स्  ि्सटृाृ आिण ृे िवले सृ् बाहेर टा्ये जाृाृ. िप�ामयाचंत 
रकृरसाृतय पाृळत साधारणृः पु् ःेोषणान्ा वगेा्ुसार बदयृ असृे. आिण महणस् ृत जेवणान्ा 
वळेेस सव�ृ अिध् असृे ्ारण �ावळेेस आंं–् क् ृत्–अिभसरण फारच ि�्ाेतय असृे. 

 
्ोयेट, डत ऑकसत ्ोयेट, ि््ो–डत ऑकसत–्ोयेट आिण त्ाचंत सुं्गे हत ए्सारखत आंं–

् क् ृत् अिभसरणाृ भाग घेृाृ. �ान्ा उयट िय्ो्ोिय  ् अमय ्त जे आंंाृ सस�म–जतवत 
िवृंच्ान्ा �ि�्ेृ ृ्ार होृे व त्ान्ा ् क् ृांृ तय ्ंृरन्ा जाण्ान्ा वळेत ृे सलफेटेड होृे. 
िय्ो्ोिय  ् अमयाचे सलफेटेड ईसटर हे ेषेांं ांृ तय िप�ामयानं्ा वह् प�ृतृतय आधार�व् ्सृे 
आिण महणस् ृे िवलेबरोबर बाहेर टा्ये जाृे. 
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पिरवहन आिण च्ापच् 
 

ेोिषृ वसाचे जयिव�ाव् रपांृ  यहा् आंंापासस् इृर ऊृ्ां् डे पिरवह् होृे. १२ ्बस 
अणसपेाा ्मत ्बस अणसंन्ा केखंयानं्ा �स्नधामयाचें अलब्ुिम्बरोबर बंध् होृे आिण अिधमान्ृे्े 
�विेे्ा ्तया�ारे ्ेट ् क् ृा्डे त्ाचें पिरवह् होृे. मध्म याबंतन्ा केखंयानं्ा �स्नधामयापै्त, 
्ो�ाेा भागाचे दतघस केखंयानं्ा �स्नधामयांृ  रपांृ र होऊ् त्ाचें ्ा्�नयसराइडांृ  ईसटरत्रण 
होृे. दतघस केखंया याबंतन्ा �स्नधामयानं्ा फारच अलप भागाचे �विेे्ा ्तया�ारे पिरवह् होृे. ज्ा 
वळेेस दतघस केखंया याबंतचत ्ा्�नयसराइडे हत मध्म ेखंया याबंतन्ा ्ा्�नयसराइडाबरोबर आहाराृ 
िदयत जाृाृ ृेवहा हा भाग मोठा होृो. ेोिषृ �स्नधसमसहान्ा भागांृ , �स्नधामये, २ मॉ्ो�नयसराइडे,, 
या्सोफॉसफोियिपडे, ्ाहंत फॉसफोियिपडे आिण ्ोडासा �नयसरॉय व ्ोयेसटेरॉय असृाृ. ्ांृ तय 
�स्नधामये आिण या्सोयेिसि्  ् हे िवि�्ाेतय रेणस असस् ृे ्ोिे्ा पटयाचे िवघट् ्रृाृ. 
�ेषमत् पिरवह्ांृ तय पिहया टपपा हा पु् र्–ईसटेरत्रणाचा असस्, दुसरा टपपा हा ज्ा ियपो�ि्् 
(भागाचे) ्णाचें पिरवह् झाये-त्ाचें सं�ेषण. 

 
्ा् �नयसराइडे आिण फॉसफोियिपडे ्ाचें पु्र्–ईसटेरत ्रण: 
 

बहुृे् सवस ्ा्�नयसराइडाचें पु्र्–सं�ेषण मॉ्ोएसाइय �नयसरॉय प्माग�्े 
एंटरोसाइटमध्े होृे. ्ोइंझाइम ए या्पेजमुळे मा्�ोसोम मध्े �स्नधामये �व�ृृ होऊ् एसाइय ्ो 
एंझाइम ए ृ्ार होृे व त्ाचे ेोिषृ २–मॉ्ो�नयसराइडाबरोबर पु्र्–ईसटेरतभव् होृे. 
डा्�नयसराइडाचें सं�ेषण व त्ा्ंृर ्ा्�नयसराइडाचंत ि्�मृत हत मॉ्ो आिण डा् �नयसराइड 
एसाइय ्ॅनसफेरेजानं्ामुळे अंृ ः�ा्य जाय्ांृ  होृे. �ा ्ॅनस–अेसाइयेजाचंत सि�्ृा हत 
रसां् ु रानं्ा टो्ास फार उ� असृे आिण त्ा मा्ा्े गुिह्ा ्ोिे्ांृ  सापेाृे्े ्मत असृे. 

 
दुसऱ्ा प्माग�ृ, २०% एंटरोसा्िट  ् ्ा्�नयसराइडाचंा समावेे  होृो. हा प्मागस आहे 

अलफा �नयसरो फॉसफेट प्मागस. ्ा्ोज फॉसफेट व ेोिषृ मुकृ �नयसरॉय पासस् ेिरराृ अलफा 
�नयसरोफॉसफेट सं�ेिषृ होृे. अेा िरृत्े फॉसफटाइिड  ् अमयाचत ि्�मृत होृे व मग त्ाचे डत 
फॉसफेिरयेे् होृे आिण त्ामुळे १, २ डा् �नयसराइड ृ्ार होृे व मग त्ाचे ईसटेरत्रण होऊ् ्ा् 
�नयसराइड ृ्ार होृे. �ा फॉसफटाइिड  ्अमयापै्त ्ाहंत भागाचे फॉसफोियिपडांृ  च्ापच् होृे व 
मग ृे ्ा्योमा्�ो्ानं्ा ि्�मृतृ भाग घेृाृ. 

 
फॉसफटाइिड  ् अमय ि्�मृत्िरृा आणखत ए् ्ोटासा प्मागस–डा्हा्�ो अिसटो् 

फॉसफेट प्मागस आहे. 
 
्ोयेसटेरॉयचे ईसटेरत्रण:– ्ोयेसटेरॉयाचे पिरवह् ्ा्योमा्�ो्ानं्ा �ारे २ �्ारे 

होृे:– १) ्ा्योमा्�ो्ान्ा जयस्ेहत बा� सृराचा भाग असयेया मुकृ ्ोयेसटेरॉय आिण (२) 
्ा्योमा्�ो्ान्ा जयिव�ेषत गाभ्ांृ तय ईसटरतभसृ  ्ोयेसटेरॉय एंटरोसाइटानं्ा पा�स गळक्ा 
्ोिे्ापटयांृ स  ् ्ा्योमा्�ो  ् यिस्ामध्े िेरण्ान्ा अगोदर, ्ोयेसटेरॉयाचे ईसटेरत्रण 
�ेषमय भागांृ  होृे. मा्�ोसोमय एसाइय ्ो एंझाइम ए ्ोयेसटेरॉय एसाइय ्ॅनसफेरेज �ा 
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िवृंच्ामुळे, एसाइय ्ो एंझा्म ए चे ्ोयेसटेरॉय रेणसमधतय समावेे ्ामुळे ईसटेरत्रण साध् होृे. 
ेोिषृ वसाचें ्ा्योमा्�ो्मध्े, ्ा्�नयसराइड, फासफोियिपड, मुकृ ्ोयेसटेरॉय आिण 
्ोयेसटेरोय ईसटरान्ा रपांृ  समावेे ् होृे. 

 
आंृर–वाह् पिरवह्:— 
 
्ा्�नयसराइडे, फॉसफोियिपडे आिण ्ोयेसटेरॉय �ा �स्नध समसहांृ तय ृत् मुख् वग�पै्त, 

्ा्�नयसराइडाचंा वापर �ा्ः इंध्ा्डे होृो अ्वा त्ाचें वसा, भाडंाराृ संिचृत्रण होृे. 
फॉसफोियिपडे आिण ्ोयेसटेरॉय हे रकृ जय आिण जैिव् पटयाचें �मुख घट् असृाृ. आिण 
सस�मपुंज आिण पा्सत् ्णाचें घट् महणस् ृे आंृर–्ोिे्त् पिरवह्ांृ  भाग घेृाृ. िमि�ृ 
सस�मपुंजान्ा रपांृ , त्ाचें िप�यवणाबरोबर सवण होृे. 

 
म्ुष् उपाेत असृा्ा, स्ा्संन्ा आ्ंुच्ा्िरृा, यागणारत ऊज� हत �स्नधामयानं्ा 

ऑ�कसडत्रणा्े पुरिवयत जाृे. व हत �स्नधामये वसा ऊृ्ांृ स् िवमुकृ होृाृ व त्ामुळे 
रकृ�वाहामधस् �स्नधामयाचें उत स् प् सृृ चायस  असृे. उपाेत ्सयेल्ा �स्ृतृ �स्नधामये हत 
्ा्योमा्�ॉ्पासस  ्आिण अत्ंृ–ि्म्–घ्ृा, असयेल्ा स्ेह �ि््ापंासस्, ियपो�ोटत  ्या्पेज 
्ा िवृंच्ान्ा �भावामुळे �ापृ होृाृ. 

 
इंटरोसाइटा�माणे, अंृः्यत  ् ्ोिे्ा ्ा्�नयसराइडां् ा आंृ घेऊ े्ृ ्ाहत, परंृु 

मॉ्ो�नयसराइडे आिण �स्नधामये हत फयािव्ा पटयांृ स् जाऊ े्ृाृ. उ�–घ्ृा, ि्म् घ्ृा 
आिण ‘उरयेये’ ियपो�ि््े ज्ांृ  आहे अेत ्ा्�नयसराइडे, अंृः्यत् पो्ळत सृ् आिण — 
िप्ोसा्टोिससमुळे जाऊ े्ृाृ. अलब्ुिम् बरोबर बंिधृ असयेयत �स्नधामये हत पट्् अंृ्यत्ा 
्डस् घेृयत जाृाृ. परंृु �स्नधामयाचंा अिध्ांृ  अिध् पुरवठा हा अिभसरणांृ तय स्ेह�ि््ांृ  
उप�स्ृ असयेल्ा ्ा्�नयसराइडापासस  ्होृो. जरत ृे स्ेह �ि््ानं्ा ्णांृ तय �स्नध गाभ्ांृ  �स्ृ 
असये ृरत ृे अंृ्यत् पटयानं्ा पक�भागाेत असयेल्ा ियपो�ोटत्-या्पेज ्िरृा ं आिण 
् क् ृापासस् सबयेल्ा ् क् ृत् या्पेज ्रृा ं सहज पोचणारे आधार�व् असृे. �स्नधपदा्�न्ा 
्णाभोवृत, फॉसफोियिपडे आिण �ि््े ्ाचें जयस्ेहत आवरण घाृल्ा्े पाण्ांृ  अिव�ाव् असयेल्ा 
�स्नधपदा्�चा रकृांृ तय पिरवह्ाचा �श् सुटृो. अपो ए आिण-बत सारखे ि्ृतृरत पक�त्-अपो 
�ि््ाचे एंटरोसाइट मध्े सं�ेषण होृे, आिण ीपो-सत व ीपो-ई सारखत इृर ीपो �ि््े हत इृर 
ियपो�ि््ापासस  ् अिभसरणांृ  �वेे  ्ेल्ा्ंृर उपयबध होृाृ. �स्नधपदा्�न्ा सेव्ामुळे ीपो-ए 
आिण ीपो-बत ्ाचें आंंांृ तय सं�ेषण, उ�ेिजृ होृे. 

 
�स्नधपदा्�न्ा सि�् ेोषणांृ , �ा्: (८५-९५%) ्ा् अेसाइय �नयसरॉय असयेये, ७५–

६०० ्ॅ्ोमतटर व्ासाचे ्ा्यो मा्�ो्ाचें मोठे गोया्ार ्ण–ियपो�ि््ाचें ्ण–एंटरोसाइट मधस् 
सिवृ होृाृ. �ाचें यिस्त् वािह्ीृ सवण होृे आिण ्ंृर ृे मा्ेृतय जुगुयर ्तयेृ, यिस्ा 
महावािह्त �ारे, �वेे  ्रृाृ. �्म त्ां् ा फुफफुसाबंरोबर  मु्ाबया ्रावा यागृो. परंृु ृे चट्् 
स्ा्ु, हद्, सृ्त् �ं्त, वसा ऊृ्ा आिण इृर महतवान्ा ऊृ्ानं्ा सस�म्िय्ांृ  �वेे  ्रृाृ 
आिण �ा िठ्ाणत, ृे स्ेह �ि्् या्पेज �ा िवृंच्ाबरोबर िवि�्ा होऊ्, बंिधसृ होृाृ. �ा 
िवृंच्ाया सि�् ्रण्ा्िरृा ं ीपो -सत-घट् आवश्् असृो. ऊृ्ां् त �स्नधामयाचंा उप्ोग 
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(स्ा्सृ) उज�्िरृा,ं (वसा ऊृ्ांृ ) संच्ा्िरृा,ं (सृ्त् �ं्तृ) दसध स्ेहांृ  सं�ेषण 
्रण्ा्िरृा ं अ्वा पटयांृ तय �स्नधपदा्�  ृ समावेे  ्रण्ान्ा पसवग, िवृंच् �स्नधामयाचें 
जयिवन्ेद् उत�ेिरृ ्रृे. ्ा्योमा्�ो्ाृतय ि्म्ा ्ा्अेसाइय �नयसरॉयाचें २-३ िमि्टांृ च 
जयिवन्ेद् होृे. 

 
जयिवन्ेद्ान्ा इृक्ा तविरृ वगेाबरोबर, ऊृ्ाचंत ्ा्योमा्�ो्मधस  ् �स्नधामये अयग 

्रण्ाचत ामृा इृ्त ्सल्ामुळे, या्पेजचत ्ा्योमा्�ॉ्ब�यचत आस�कृ ातण होृे आिण 
अंेृः ि्म्त्रण झायेयत ्ा्योमा्�ो्े (उरयेये), अिभसरणांृ  पुनहा सोडयत जाृाृ. िवपुय 
्ोयेसटेरॉय असयेये हे ्ण ् क् ृांृ फ�  अयग ्ेये जाृाृ. ् क् ृाृ त्ाचें अव�मण होृे. आिण 
्ोयेसटेरॉयचा िप�यवणानं्ा सं�ेषणा्िरृा पुनहा उप्ोग ्ेया जाृो. 

 
्ा्अेसाइय �नयसरॉयन्ा पिरवह्ांृ  अत्ंृ-ि्म् घ्ृा स्ेह�ि््ाचंाहत ए्ा ि्राळ्ा 

ियपो�ि््समसहाचा–संबंध ्ेृो. हे ्ा्योमा्�ॉ  ्पेाा यहा् असृाृ आिण त्ांृ  �माणा्ुसार ्मत 
्ा्अेसाइय �नयसरॉय असृे. परंृु ्ोयेसटेरॉय फॉसफोियिपडे आिण �ि््ाचें �माण अिध् असृे. 
जरत ्ाहत आंंाृ ृ्ार होृ असये ृरत जासृ �माणाृ े स् रापासस् सं�ेिषृ झायेल्ा ्ा्अेसाइय 
�नयसरॉयाचे पिरवह् ्रण्ा्िरृा) ृे ् क् ृाृ ृ्ार होृाृ. महणस्, जेवहा माणसान्ा आहारांृ  
�स्नधम् पदा स् िवपयु असृाृ ृेवहा �स्नधपदा्�चे पिरवह् ्रण्ाचे मुख् साध्, ्ा्योमा्�ो्े 
असृाृ. परंृु ज्ावळेेस आहारांृ  ्ब�िदृाचें �माण अिध् असृे ृेवहा ्ा्अेसाइय �नयसरॉयाचें 
पिरवह् अत्ंृ ि्म् घ्ृा स्ेह �ि््ाृफ�  मुख्तव ेहोृे. �ाचें ऊृ्ा्रवत उत स् प् आिण अव�मण, 
्ा्योमा्�ो्ासारखेच असृे. 

 
म्ुष्ांृ  ि्म् घ्ृा स्ेह�ि््े (LDL) हत, ् क् ृबा� ऊृ्ां् ा रकृांृ तय ्ोयेसटेरॉय 

पोचिवण्ान्ा पिरवह्ाचत �ा्िम् रतिृ देसिवृाृ. हे ्ण २०-२५ ्ॅ्ोमतटर व्ासाचे असस्, त्ांृ  
७५% �स्नधपदा स् व २५% �ि््े असृाृ. माणसांृ  हत �ि््े ीपो बतचत असृाृ. �स्नधपदा्�  ृ
६०% ्ोयेसटेरॉय असस्, �ांृ तय ८० ट�े भाग मुख्तव ेिय्ोियअेट, ओियअेट आिण पािमटेट ्ानं्ा 
्ोयेसटेरॉय ईसटराचा असृो. ज्ा माणसांृ  पयािव्ा ्ोयेसटेरॉयचत संहिृ अदमासे �िृ ियटर २ �ॅम 
असृे, त्ांृ तय ७०% ्ोयेसटेरॉय ि्म् घ्ृा स्ेह�ि््ाृ असृो. 

 
वसा ऊृ्ांृ तय ्ेेवािह्तृतय अत्ंृ-ि्म्-गुरतव स्ेह�ि््ानं्ा अंे ृः अव�मणापासस्, हे ्ण 
ि्म�ण होृाृ. स्ेह-�ि्् या्पेज त्ाच�माणे, ीपो-बत अिृिरकृ इृर पे�ाइडानं्ामुळे ्ा्एसाइय 
�नयसरॉये अयग ्ेयत जाृाृ आिण मग रािहयेये ि्म्-घ्ृा स्ेह �ि््, ्ोयेसटेरॉय्े समक� होृे. 
त्ाचवळेेस, बहुृे् सवस मुकृ ्ोयेसटेरॉयचे, पयािव्ा-िवृंच्ान्ा �ि�्ेमुळे, ्ोयेसटेरॉय ईसटरमध्े 
रपांृ र होृे. हे िवृंच् येिसि््-्ोयेसटेरॉय एसाइय ्ॅनसफेरेज असस् ृे फॉसफोियिपडापासस ,् 
�स्नधामयाचे, ्ोयेसटेरॉय्डे �स्त्ंृर ्रृे. 
 

पटयानं्ा सं�ेषणासारख्ा आवश्् फय्ा्िरृा ं (LDL) ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि्् 
ऊृ्ां् ा, दो् �्ारे ्ोयेसटेरॉय देऊ े्ृे:– १) अि�् उत स् प्-अंृः ्ोिे्त् �ारा वा २) 
िविेल-�ाह्ान्ा मध्सृत �ारा–उत स् प् ्ंंणे्े. ्ाृ �ाह् ि्म् घ्ृा-स्ेह �ि््ान्ा अपो-बत 
घट्ाया ओळखृो आिण त्ास बंिधृ होृो. ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि्् �ाह्-जिटयास ्ोिे्ांृ  घेृये 
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जाृे आिण मग ि्म्-घ्ृा स्ेह�ि््ाचे िवृंच्ा्रवत अव�मण होृे. ्ामुळे ि्म�ण झायेया मुकृ 
्ोयेसटेरॉय ्ोयेसटेरॉयन्ा जैिव् सं�ेषणास �िृबंध ्रण्ा्िरृा ्ोिे्ाभ्ंृरत  ्
(अंृः्ोिे्त्) पटयाबरोबर िवि�्ा ्रृो. अेा िरृत्े आहारांृ स् उपयबध असयेल्ा 
्ोयेसटेरॉयन्ा �माणा्ुसार अंृ ज�ृ ्ोयेसटेरॉयचे जैिव् सं�ेषण ि््ंिंृ होृे. 

 
ज्ानं्ामुळे रकृांृ  �स्नधपदा्�चत असाधारण संहिृ ि्म�ण होृे अेा ि्ृतृरत स्ेह 

�ि््ानं्ा च्ापच्ांृ तय दोषाचंा संबंध �ाह्-�ारा–उत स् प् ्ंंणेृतय दोषासं यावया जाृो. 
 

्ा्योमा्�ॉ्े आिण अृतव ि्म् घ्ृा स्ेह�ि््े:– 
 
दतघस याबंतन्ा केखंयान्ा व पोषणास उप्ुकृ असयेल्ा ्ा्�नयसराइडाचें आंंत् �ेषमय 
्ोिे्ापासस्चे पिरवह् ्ा्योमा्�ो्ाचंत ि्�मृत झाल्ािेवा  ्होृ ्ाहत. �ा ्ा्योमा्�ो्ांृ  
८६% ्ा्�नयसराइडे ८·५% फॉसफोियिपडे, ३% ्ोयेसटेरॉय व ्ोयेसटेरॉय ईसटरे आिण २% 
�ि््े असृाृ. आंंाृतय अृतव ि्म् घ्ृा स्े�ि्् आिण ्ा्योमा्�ो्े ्ानं्ाृतय अपो-बत-
�ि््े हत ् क् ृांृ तय अृतव ि्म् घ्ृा स्ेह�ि््ा मधतय अपो-बत �ि््ापेंाा वगेळत आहेृ. ए स् ण 
अृतव ि्म् घ्ृा स्ेह�ि््ानं्ा २० �िृेृ अृतव ि्म् घ्ृा स्ेह�ि््ानं्ा आंंाृ सं�ेषण होृे. 
आिण ृे बिहज�ृ �स्नधसमसहां् ा बरोबर घेृे. ्ान्ा उयट ् क् ृत् अृतव ि्म् घ्ृा स्ेह�ि््ामध्े 
फकृ अंृज�ृ �स्नधामयेच असृाृ. आंंाृतय दो् स्ेह�ि््ाचंत ीपो�ि््े हत ् क् ृत् अृतव ि्म् 
घ्ृा स्ेह�ि््ाहस् वगेळत आहे. त्ांृ  ीपो-बत १०० न्ा ऐवजत ीपो बत ४८ आहे आिण ृे पिरसर 
्ोिे्ानं्ा ीपो-बत १०० न्ा �ाह्ाबंरोबर अिभि�्ा ्रतृ ्ाहत. रकृािभसरणांृ  आिण यिस्त् 
पिरवह्ांृ , आंंत् अृतव-ि्म् घ्ृा स्ेह�ि््े आिण ्ा्योमा्�ो्े हत उ� घ्ृा स्ेह�ि््ानं्ा 
घट्ा ंबरोबर देवाण घेवाण ्रृाृ. 

 
उ� घ्ृा स्ेह�ि््ापासस  ् स्ा्ांृ िरृ झायेये ीपो सत आिण ई, हत आंंत् 

्ा्योमा्�ो्ान्ा च्ापच्ा ्िरृा ंआवश्् आहेृ. 
 
्ारण ीपो सत हे स्ेह�ि्् या्पेजन्ा सि�्णा्िरृा,ं सह अव्वत आहे आिण अंृः 

्ोिे्त्ृेचत सुरवाृ ्रण्ा्िरृा,ं ीपो-ई-�ाह्ां् ा बंिधृ होऊ् िहपॅटोसाइटा ्रवत, 
उत स् प्ा्िरृा,ं ्ा्योमा्�ो्न्ा अवेषेांृ  रािहयेये ीपोई हे आवश्् आहे. स्ेह�ि्् या्पेज 
हे ्ेवळ ्ा्�नयसराइडाचेंच जयिवन्ेद् ्रतृ ्ाहत ृर फासफोियिपडाचें या्सो फॉसफोियिपडांृ  
देखतय जयिवन्ेद् ्रृे. यिस्ा आिण रकृािभसरणमाग� ् क् ृ, वसाभाडंार आिण स्ा्संन्ा्डे, 
्ा्�नयसराइडाचें आंंापासस  ्ृो ऊृ्ाप �्ृन्ा पिरवह्ाचत मुख् वाह्े, हत ्ा्योमा्�ो्े आिण 
आंंत् अृतव ि्म् घ्ृा स्ेह�ि््े आहेृ. ्ा्�नसराइडे, फॉसफोियिपडे आिण ्ोयेसटेरॉय ्ानं्ा 
्िरृा,ं आंृिर् पिरवह्ान्ा ्ंंणेचे ्ा्स �ा्ः ् क् ृत् अृतव ि्म् घ्ृा आिण ि्म् घ्ृा 
स्ेह�ि््े ्रृाृ. आिण ऊृ्त् ्ोयेसटेरॉय ृे िहपॅटोसाइटे ्ानं्ा उयट पिरवह्ान्ा प�ृत सारखे 
्ा्स �ा्ः उ� घ्ृा स्ेह�ि््े ्रृाृ. 

 
�स्नधपदा्�चे सेव् ्ेल्ा्ंृर १ ृे २ ृासा्ंृर आहार �स्नधम्ृेया सुरवाृ होृे. आिण ृत 

३ ृे ५ ृासांृ  मह�मास पोचृे आिण ८-१० ृासां् त उपाेत पोटत असयेल्ा पाृळतप �्ृ खायत जाृे. 
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्ा्योमा्�ो्े आिण अिृ ि्म् घ्ृा स्ेह�ि्् ्ा्�नयसराइडाचें जयिवन्ेद्, ियपो�ोिट  ्
या्पेजमुळे उत�ेिरृ होृे. ्ाहंत अंेत अंृः्यत् अव्ािे्त् पक�भागाृ आिण वसा ्ोिे्ेृ देखतय 
हे िवृंच् उप�स्ृ असृे. ् क् ृांृ  सु�ा ं या्पेज असृे व ृे स्ेह�ि्् ्ा्�नयसराइडाचें 
जयिवन्ेद् ्रृे. परंृु त्ाचे गुणधमस, ियपो�ोटत  ्या्पेजपेाा वा अंृः्यत् आिण वसा ऊृ्त् 
्ोिे्ा या्पेज पेाा ं ि्राळे असृाृ. रकृांृ तय ियपो�ि्  ् या्पेज सि�्ृेवर अिभसरणांृ तय 
अ्े् स्ुंगाचा पिरणाम होृो. ीपो सत-२ हे ियपो�ि्् या्पेजया उ�ेिजृ ्रृे. िहपॅिर् हे पण 
यहा् यहा् मांेृ, ियपो�ि्् या्पेजया पयािव्ेृ सोडृे. इनसुिय्चा पण ियपो�ि्  ्या्पेजन्ा 
ि�्ाेतयृेवर उ�ेज् पिरणाम होृो. �ावर् मधुमेहांृ  अिृपर्ा्�नयसिरडेिम्ा िव्ार होृो ्ाचे 
्ारण सपल होृे. बा� ् क् ृत् ऊृ्ा �ा ्ा्योमा्�ो्ाचंत �स्नधामये आिण अृतव ि्म् घ्ृा 
स्ेह�ि्् ्ा्�नयसराइडाचंत �स्नधामये घेृाृ व त्ाचंा खायतय�माणे वापर ्रृाृ. १) िवेषेृः 
हद्, ृाबं�ा स्ा्सचे ृं सृ, रैिख् स्ा्स ्ोिे्ा, वक� आिण िबबाणस ्ानं्ा्डस् ऊज� 
उतपाद्ा्िरृा,ं २) सवस ्ोिे्त् पटयानं्ा फॉसफॉियिपडांृ  समावेे ्. �स्नधामयानं्ा घट्ा पुष्ळ 
�माणांृ  पटयाचें फय््ा्स आिण ए्ातमृा ठरिवृाृ. त्ाच�माणे, �ोसटॅनयँिड्े, िबबाकंझे्े आिण 
ल्ु्ो्ाइ्े ्ाचें जैिव् सं�ेषण पण. ३) वसा ऊृ्ांृ  ्ा्�नयसराइडानं्ा रपांृ तय संच््ामुळे 
साठंिवयेल्ा ऊज�चे �मुख उगमस्ा्. 

 
दतघस केखंया असयेल्ा ्बस अणस २० वा अिध् अेा �स्नधामयाचंा उप्ोग ऊज� ि्�मृत्रृा ं

जासृतृ जासृ होृ ्ाहत. ृसेच मध्म केखंया असयेल्ा �स्नधामयाचंा उप्ोग संिचृ ऊज� ्डेहत होृ 
्ाहत. ् क् ृा ्रवत ्ब�िदृापासस  ्जैिव् सं�ेषणा्े ृ्ार झायेयत �स्नधामये हत ्बस अणस १६, ्बस 
अणस १८ आिण ्बस अणस १८:१ ए्-९ अेत असृाृ. ृर आहारा सृ् ि्रि्राळ्ा �्ारचत �स्नधामये 
उपयबध होृाृ. 

 
मुकत �सननगाधले 

�स्नधामयाचें ऊृ्ा्डस् उत स् प् हे पयािव्ेन्ा संहिृवर समा्ुपाृत असृे आिण ृे बहुधा 
पयािव्ेृतय �स्नधामयानं्ा बंध्ावर अवयंबस् असृे. मुकृ �स्नधामयाचें पिरवह् पयािव्ा 
अलब्ुिम्ेत घ�बाधंयेल्ा परंृु पिरव सृ्त् जिटय रपांृ  होृे. मुकृ �स्नधामया्िरृा ्ांृ  २ सि�् 
बंध् स्ा्े असस् ४–५ ्मजोर स्ा्े आहेृ. रकृांृ तय बहुृे् सवस अलब्ुिम्बरोबर बंिधृ असयेयत 
�स्नधामये हत उपवासान्ा ्ाळाृ, वसा ऊृ्ांृ तय ्ा्�नयसराइडानं्ा जयिवन्ेद्ा्े �ापृ झायेयत 
असृाृ. �ा िेवा् ृत ्ा्योमा्�ो्े आिण अत्ंृ ि्म्-घ्ृा-ियपो�ि्् ्ा्�नयसराइडानं्ा 
ियपो�ि्् या्पेजमुळे होणाऱ्ा जयिवन्ेद्ांृ , मुकृ झायेयत असृाृ. 

 
ATP न्ा सं�ेषणा्िरृा,ं �स्नधामयानं्ा ऑ�कसडत ्रणावंर अवयंबस् असयेल्ा, ऊृ्ान्ा 

ऊज�न्ा आवश््ृेचत पस सृृा ्रण्ा्िरृा,ं वसा–ऊृ्ांृ तय ्ा्�नयसराडाचें जयिवन्ेद् 
उपवासांृ  वाूृे. आिण स्ा्स आिण ् क् ृ नया््ोज  ््ानं्ापासस  ्उपयबध असयेल्ा ऊज�न्ा पेाा,ं 
वसा ऊृ्ाचत संिचृ ऊज�चत ामृा अिध् असृे. महणस् स्ा्संन्ा सि�्ृेृ आिण मो�ा ृणावामध्े, 
्ॅटे्ोय अिम्न्ा उ�ेज्ान्ा पिरणामामुळे, मुकृ �स्नधामयाचंा वापर वाूृो. मा्वामध्े 
पयािव्ेृतय मुकृ �स्नधामये हत वाू-हाम�्े, नयु्ॅगॉ् आिण ्ा्रॉ�कझ्मुळेसु�ा उंचावृाृ. 
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्ोिे्ामध्े, िवेषेृः वसा आिण स्ा्स ्ोिे्ांृ , �स्नधामयाचंा �वेे  झाल्ा्ंृर जर 
एटतपतन्ा सं�ेषणा्िरृा ं आिण ऑ�कसडत्रणां् िरृा ं त्ाचंा वापर ्रण्ा्िरृा ं ससं्िण्ां् डस  ्
घेृये ् गेये ृर त्ाचें तविरृ ्ा्�नयसराइडांृ  पु्र ईसटेरत्रण होृे. 

 
बा� ् क् ृत् ऊृ्ामध्े, �स्नधामयानं्ा पु्र ईसटेरत्रणा्िरृा,ं यागणारे �नयसरॉय–३ 

फॉसफेट हे नयु्ोज पासस् िमळृे आिण महणस् ्ा्�नयसराइडाचें संिचृत्रण हे इनसुिय्न्ा संहिृवर 
अवयंबस् असृे. ्ा्�नयसराइडानं्ा जयिवन्ेद्ांृ , �नयसरॉय मुकृ होृे. पयािव्ा�नयसरॉय संहिृ 
हत �स्नधपदा्�न्ा जयिवन्ेद्ाचे खरत ि्द�े् आहे ्ारण �नयसरॉयचा ीिडपोसाइटन्ा 
ईसटेरत्रणा्िरृा ंपु्र वापर होृ ्ाहत. 

 
मुकृ �स्नधामयाचें िवमोच् हे �स्नध पदा्�चे जय िवन्ेद् आिण पु्र-ईसटेरत–्रणान्ा 

संृुय्ावर अवयंबस् असृे. े स् रानं्ा सेव्ामुळे मुकृ–पयािव्ा �स्नधामयाचंत संहिृ, इनसुिय्न्ा 
आव�धृ संहृतमुळे ्मत होृे. पयािव्ेमधतय मुकृ �स्नधामयानं्ा पाृळतचे ि््ंंण इनसुिय् ्रृे. 
्ारण ृे �स्नधपदा्�न्ा जयिवन्ेद्ास �िृबंध ्रृे, पु्र-ईसटेरत्रणास उ�ेज् देृे व त्ामुळे ृे 
्ॅटे्ॉय अिम्, वाू हाम�् आिण नयु्ॅगा् ्ानं्ा पिरणामां् ा िवरोध ्रृे. 

 

स्ा्त् �ोसटनयँिड् इ₁ आिण इ₂ ्ानं्ा सं�ेषणामुळे, �ा हाम�्त् आंृर-ि�्ा अिध्च 
जिटय होृाृ. ्ारण �ोसटॅनयँिड्े हत वसा-ऊृ्ांृ तय ्ॅटॅ्ॉय अिम्न्ामुळे �व�ृृ झायेल्ा 
�स्नधपदा्�न्ा जयिवन्ेद्ास �िृबंध ्रृाृ. मा्वामध्े, पयािव्े सृ् िवमोिचृ झायेल्ा मुकृ 
�स्नधामयापंै्त ४० ृे ५०% �स्नधामये हत आंं आिण ् क् ृा्डस् घेृयत जाृाृ. ् क् ृांृ , 
�स्नधामयाचंा ्ा्�नयसराइडांृ  समावेे  होृो. ्ाहंत �स्नधामये पुूे ्ेवहांृ रत ऊज� उतपाद्ा्िरृा 
उप्ोगत पडावत महणस्, ् क् ृांृ  साठिवयत जाृांृ . परंृु त्ाृतय बराचेा भागाचे अत्ंृ ि्म्-घ्ृा-
स्ेह�ि््ांृ  समावेे  होृे; आिण ्ंृर पुनहा ंत्ाचे पयािव्ेमध्े सवण होृे. दतघस ्ाळान्ा उपवासामुळे 
वा मधुमेहांृ -झायेल्ा पिरसरत् �स्नधपदा्�न्ा जासृ जयिवन्ेद्ामुळे, ् क् ृाृ, �स्नधामयाचें 
्ा्�नयसराइडांृ  अिध् �माणांृ  ईसटेरत्रण होृे आिण त्ामुळे �स्नधम्त ् क् ृाचत ि्�मृत होृे. 
अृतव-ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ान्ा वाूयेल्ा सं�ेषणामुळे देखतय अिृपर ्ा्�नयसिरडेिम्ा ि्म�ण 
होृो. उ� ्ब�िदृाचें सेव् ्ेल्ास, मा्वामध्े, ्ा्योमा्�ो्ाचें गुणधमस असयेल्ा अृतव–ि्म्–
घ्ृा–स्ेह�ि््ाचंत ि्�मृत होृे. उ� संपककृ �स्नधपदा स् आिण ्ोयेसटेरॉयानं्ा आहारामुळे 
स्ेह�ि््ांृ  मोठे फर् घडस् ्ेृाृ. �ा फर्ांृ , उ�-घ्ृा-ियपो�ि््ा ं(ीपो ई िेवा्) मध्े ािृ 
होृे, ीपो ई सिहृ असयेल्ा उ�-घ्ृा-स्ेह�ि््ामंध्े वाू होृे आिण ि्म् घ्ृा �ि््ांृ  आिण 
्ोयेसटेरॉय–संप� असयेल्ा स्ेह�ि््ांृ  वाू होृे.(बतटा) (VLDL) ीपो ई न्ा ृत् समाव्वीचत 
आृा ि्ि�ृ ओळख पटयत आहे. ्ापंै्त दो् ई ३ व ई-४ ्ाचंा ्ेहमतन्ा स्ेह�ि््ानं्ा संहिृबरोबर 
सह्ोग असृो. ृ्ािप रकृांृ तय ्ा्योमा्�ॉ  ् आिण अृतव ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ानं्ा 
ेषेभागानं्ा संच्ाबरोबर ई-२ साहच्स असृे. 

 
अृतव-ि्म्-घ्ृा आिण ि्म्-घ्ृा स्ेह�ि््ानं्ा अवेषेानं्ा िववचे् ् क् ृत् उत स् प्ांृ  

ीपो बत चत दो् �ि््े फार महतवाचत भसिम्ा बजावृाृ. उ�-घ्ृा-स्ेह�ि््ा्े HDL (ीपो ई 
िेवा्) पिरसरत् ऊृ्ापंासस् ्ोयेसटेरॉयचा सवत्ार ्ेल्ाचा पिरणाम महणस् पयािव्ेमध्े अ्वा 
बा� ्ोिे्त् भागांृ  उ�–घ्ृा स्ेह�ि्् (ीपो ई सह) चत ि्�मृत होृे. येिसि््–्ोयेसटेरॉय–
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एसाइय–्ॅनसफेरेज �ा िवृंच्ामुळे, मुकृ ्ोयेसटेरॉयाचे ईसटेरत ्रण होृे. ्ोयेसटेिरय ईसटर्े 
उ�–घ्ृा–स्ेह�ि्् संप� झाल्ावर, इृर पयािव्ा स्ेह�ि््ापासस  ् उ�–घ्ृा–स्ेह�ि््–
सत ्डे ीपो ई चे पु्र–िवृरण होृे. ीपो ई सह उ�-घ्ृा-स्ेह�ि््-सत हा ीपो बत, ई ्ानं्ा 
�ाह्ाबंरोबर आंृर-ि�्ा ्रृो. जेवहा ्ोिे्ांृ  ्ोयेसटेरॉयान्ा सम�स्ृत्रृा, आवश्् 
असयेल्ा ्ोयेसटेरॉयाचत उणतव असृे, ृेवहाच फकृ हत �ाह्े उघडत होृाृ. ज्ा ्ोिे्ां् ा त्ानं्ा 
वाूत्िरृा आिण सटेरॉइड सं�ेषणा्िरृा, ्ोयेसटेरॉयाचत आवश््ृा असृे अेा इृर ्ोिे्ां् ा 
उ�-घ्ृा स्ेह�ि््-सत (ीपोईसह) हे ्ेवळ ्ोयेसटेरॉयचे पु्र-िवृरण ्रतृ ्ाहत ृर ृे ् क् ृत् 
्ोिे्ां् ा देखतय िप�-सवण वा स्ेह�ि्् सं�ेषणा्िरृा, ्ोयेसटेरॉयाचे पु्र-वाटप ्रृे. 
् क् ृत् �ाह्ां् रवत, स्ेह�ि््ाचंत ओळख पटिवण्ान्ा ्ामत, ीपो ई हे महतवाचे ि्ि�ृत्ार  ्
आहे. 

 
संपककृ �स्नधपदा स् आिण ्ोयेसटेरॉय ज्ांृ  िवपुय �माणांृ  आहे, अेा आहारामुळे, ीपो ई 

िवरिहृ असयेल्ा, उ�-घ्ृा-स्ेह�ि््ाचें ापण होृे. ्ोयेसटेरॉयान्ा च्ापच्ांृ तय उ�-घ्ृा-
स्ेह�ि््ान्ा ि््ंंणान्ा भसिम्ेवर, त्ान्ा ामृेन्ा पेाा ं अिध्-जासृ ृाण पडृो. जेवहा ं
्ोयेसटेरॉयान्ा वह्ा्िरृा पुरेेत इृर स्ेह�ि््े उपयबध असृाृ, ृेवहा अिृिरकृ ्ोयेसटेरॉयाचे 
वह् ् क् ृाऐवजत इृर ऊृ्ां् डे होृे आिण त्ामुळे उप-अंृः्यत् ऊृ्ांृ तय रैिख् स्ा्संन्ा 
्ोिे्ांृ  आिण महाभात ्ोिे्ामधतय ्ोयेसटेरॉयान्ा संच्ामुळे, रोिहणीन्ा िभ�ीृ रोिहणत-
िवयेपत िव्ार उ�वृो . 

 
�ािठ्ाणत बतटा–अृतव–ि्म्–घ्ृा स्ेह�ि््ां् ा आगळे महतव आहे. �ाचंत ि्�मृत, 

आहारामुंळे �व�ृृ झायेल्ा अिृपर्ोयेसटेरोयेिम्ा मध्े होृे. बतटा–अृतव-ि्म्-घ्ृा स्ेह�ि््े 
हत ्ोयेसटेरॉया्े संप� असृाृ. आिण त्ांृ  ीपो बत ई असृे आिण महाभिा्ेन्ा पक�भागावर, ृे 
िविेल-उ� आस�कृ असयेल्ा ीपो बत, ई �ाह्ाबंरोबर आंृर-ि�्ा ्रृाृ. आिण महाभिा्ा जेा 
्ोयेसटेरॉयाचे संच् ्रृाृ ृसे बतटा-अृतव-ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ानं्ा उत स् प्ाचे अंे ृः दम् 
होृे. खरे ृर, महाभिा्ेन्ा ्ोयेसटेिरय ईसटरानं्ा �माणाृ २० ृे १६० पट अेत भरतव वाू ्र 
े्णारे असे बतटा-अृतव-ि्म् घ्ृा स्ेह�ि्् हेच फकृ ्ैस�ग्रतत्ा आूळणारे स्ेह�ि्् आहे. 
�ा महाभिा्ाचें रपांृ र ्ंृर फे् ्ोिे्ांृ  होृे. आिण ज्ा अ्ग, उ� ्ोयेसटेरॉयचा आहार खाऊ 
घाृल्ामुळे, माणसामंध्े, बतटा-अृतव-ि्म्-घ्ृा स्ेह�ि््ाचंत ि्�मृत �व�ृृ ्रृा ्ेृे आिण ृे 
अिृपर ियपो�ोिट्ेिम्ा िृसऱ्ा �्ारन्ा रोन्ानं्ा पयािव्ेृ उप�स्ृ असृे, आपण असे महणस े्ृो 
्त, हत ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ान्ा सवस�कृ कय्ि्�मृत्ार  ् गुणधम�न्ा िेवा् आणखत हत 
स्ेह�ि््े मा्वामध्े रोिहणत िवयेपत िव्ारामध्े फार महतवाचत भसिम्ा पार पाडृाृ. 

 
फॅिमियअय अिृपर ्ोयेसटेरॉयेिम्ा (�्ार २) मध्े रोन्ामंध्े ीपो बत आिणीपो ई �ाह्ाचंत 

सवस ऊृ्ामंध्े ंुटत असृे. �ा ंुटतमुळे, पयािव्ेमध्े ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ाचंत उ� पाृळत ि्म�ण 
होृे. 

 
संपककृ �स्नधपदा स् आिण ्ोयेसटेरॉय ्ां् त संप� असयेल्ा आहारामुळे, पुष्ळेा माणसाृ 

ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ानं्ा ५ व्ा �्ाराचंत िवपुयृा वाूृे. आिण ्ेहमतन्ा ि्म्–घ्ृा–
स्ेह�ि््ापेंाा �ाचंा आ्ार ५ पट मोठा असृो. िरसर मा्डामध्े, ्ोयेसटेरॉय मुळे �व�ृृ झायेल्ा 
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उ� रेणवत् ि्म्–घ्ृा–स्ेह�ि््ानं्ा वाूतचा हद्-िव्ारान्ा उ�वृेेत  आिण ृत�ृेेत 
ि््टचा संबंध असृो. पुष्ळेा �ाण्ामध्े ्ोयेसटेरॉयन्ा सेव्ामुळे ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ान्ा 
ए्ा िविेल �्ाराचत ि्�मृत होृे. �ा �्ाराृ ि्रि्राळ्ा �माणाृ ीपो ई असस् ्ेहमत असणाऱ्ा 
�मुख ीपो बत अधस्ान्ा ्ंृर असृे. ृ्ािप महाभिा्ेमध्े ्ोयेसटेिरय ईसटराचंा संच् हा ीपोबत ई 
ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ामुळे घडस् ्ेृ ्ाहत. ि्म्-घ्ृा स्ेह�ि््ामध्े वाटेय िृृक्ा �्ारचा 
फर्, मयॅॉ्डा्अ�लडडाइडमुळे ्रृा ्ेृो. हे िबबाणसपासस  ् िवमुकृ होृे. ृसेच ृे चपा्पच्ाृतय 
ेवेटचा पदा स् आहे. िबबाणसन्ा ए्िंृ ्ेण्ान्ा �संगत अ्वा ियिपड पेरॉ�कसडेे्मुळे इजा झायेल्ा 
रोिहणत ऊृ्ान्ा स्ळत ृे िबबोकझे् ए पासस् िवमोिचृ होृे. �ा िरृत्े रपांृ रतृ झायेल्ा ि्म् 
घ्ृा स्े�ि््ांृ , महाभात ्ोिे्ां् डे, ्ोयेसटेरॉय पोचिवण्ाचत ामृा असृे आिण अेािरृत्े उ� 
संहिृन्ा ि्म् घ्ृा स्ेह�ि््ांृ , रोिहणत िवयेपत िव्ार घडवस्  आणण्ान्ा ंामृेचा उयगडा होृो. 

 
उ� घ्ृा स्ेह�ि््े हत ्ोयेसटेरॉयचे ‘अपमाजस्’ अेत फार महतवाचत भसिम्ा बजावृाृ. 

पयािव्ा स्ेह�ि््ांृ , मुख्ृः ‘्ोयेसटेरॉय ईटर’ अेा रपांृ  ्ोयेसटेरॉयचत उप�स्ृत असृे. 
येिसि््–्ोयेसटेरॉय अेसाइय ्ॅनसफेरेज LCAT �ा िवृंच्ामुळे, HDL उ� घ्ृा स्ेह�ि््ामधतय 
मुकृ ्ोयेसटेरॉयचे रपांृ र ्ोयेसटेरॉय ईसटरांृ  होृे. आिण अेािरृत्े ्ोयेसटेरॉय्े ्मत झायेयत 
स्ेह�ि््े पटयाबंरोबर आंृरि�्ा ्रृाृ. आिण मुकृ ्ोयेसटेरॉयया वचेस् घेृाृ. मग त्ाचे 
् क् ृा्डे पिरवह् होृे आिण ृे्े त्ाचे ि्म्त्रण होृे. व हे च� पुनहा ंचायस  ठेवण्ा्िरृा ंउ� घ्ृा 
स्ेह�ि््े पयािव्े्डे, परृृाृ. �ा ्ंंणेमुळे, पटयांृ तय अृतव ्ोयेसटेरॉयन्ा अवािं्ृ संच्ास 
�िृबंध होृो. 

 
वरतय िववचे्ावर् सपल होईय ्त, पयािव्ेृ �स्नधपदा्�्ा िव�ाव् ्रण्ाचत महतवाचत 

भसिम्ाच ्ेवळ अपो�ि््ाचंत असृे असे ्सस् त्ािेवा् ्ोिे्ांृ  स्ेह�ि््ानं्ा आंृरि�्े्िरृा ं
िविेलृा �दा् ्रणे हे हत असृे. अेा ि्ृतृरत िव क् ृत आहेृ ्त ज्ानं्ामध्े �स्नधपदा स् संचि्ृ 
होृाृ, त्ा सव�चे उगमस्ा् अपो�ि््ांृ तय िव क् ृतमध्े सापडृे. आिण हे सवस ज्ि््रतत्ा ि्ि�ृ 
्रृा ्ेृे. रेणवत् ज्ि््ांृ तय �गिृन्ा �ारे, हद्ान्ा कय् ि्�मृत आिण ज्ांृ  �स्नधपदा्�न्ा 
च्ापच्ाचा संबंध आहे अेा इृर रोगानं्ा ज्ि्् देस् -िचनहाचत व्ाख्ा ्रणे ेक् होईय. 
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�सननगाधलाचें च्ापच् 
 

संख्ातम् रषीा, मा्वान्ा जतवरसा््ेास आिण पोषणान्ा रलत्े �स्नधपदा्�चे अत्ंृ 
महतवाचे घट् �स्नधामये आहेृ. अेा ेे् डो संरच्ाचंत �स्नधामये ि्सग�ृ आहेृ आिण �ापै्त फकृ 
दो्च मा्वान्ा आहाराृ अत्ंृ आवश्् आहेृ:– ृत महणजे िय्ोयेइ  ् अमय (सम, सम, ९, १२ 
ऑकटॅिड्ॅ डा््ॉइ् अमय) आिण िय्ोयेि्  ् अमय (सवस सम–९, १२, १५ ऑकटॅिड्ॅ ्ा्इ्ॉइ  ्
अमय). इृर सव�चे ेरतराृ ्व्ा्े सं�ेिषृ होृे. 

 
सवस साधारण ि्रोगत माणसाृ आहारांृ तय अंृ�सहण आिण बदयणाऱ्ा आवश््ृे्ुसार 

�स्नधपदा्�न्ा सं�ेषणाचे ि््म् ्ेये जाृे. ेरतरांृ तय बहुृे् सवस ऊृ्ांृ , �स्नधामयाचें सं�ेषण 
्रण्ा्िरृा, ृसेच त्ाचें ्ा्एसाइय �नयसरॉय, फॉसफोियिपडे आिण इृर ेरतरांृ तय 
�स्नधपदा्�न्ा ईसटेरत्रणा्रृा, िवृंच्े असृाृ. 

 
ज्ावळेेस आहारांृ  �स्नधपदा्�चे �माण फार ्मत असृे, ृेवहा �स्नधामयानं्ा सं�ेषणाचा 

वगे, िवेषेृः ् क् ृामध्े–ेरतरांृ तय रच्ातम् आिण संच्त �स्नधपदा्�न्ा जररतचा पुरवठा 
्रण्ा्िरृा,ं उ� असृो. 

 
�स्नधामयानं्ा सं�ेषणान्ा बाबृीृतय हे सवस जा् आपणास �ाण्ापासस् िमळाये आहे. आिण 

�ा �ाण्ानं्ा आहारांृ , साधारणरतत्ा, �स्नधपदा्�चे �माण फारच ्मत असृे. आिण त्ांृ हत 
�ामुख्ा्े ओयेइ् आिण पािमिट् अमयेच अिध् असृाृ. 

 
जेवहा ंआहारांृ  �स्नधपदा्�न्ा रपांृ , ऊज�चे �माण फारच अिध् असृे ृेवहा ंबहुृे् �संगत, 

�स्नधपदा्�चे सं�ेषण ्रणाऱ्ा िवृच्ाचंत ि�्ा बंद ्ेयेयत असृे. आिण रच्ातम् आिण संच्त 
�स्नधपदा्�चत जररत आहाराृ सेव् ्ेयेल्ा �स्नधपदा्�्रवत पुरिवयत जाृे. �स्नधपदा्�चत 
उयाूाय मां सृृ सवस ऊृ्ांृ  चायसच असृे आिण सवस ्ाळ, िवृंच्ाचत सि�्ृा, ि्म् पाृळतवर, 
िट स् ् असृे. जेवहा ं त्ानं्ा आहारांृ  ्ेहमतन्ा आहाराऐवजत ्ब�िदृ-िवपुय आहाराचा बदय ्ेया 
ृेवहा मा्वानं्ा वसा ऊृ्ांृ तय �स्नधपदा्�न्ा सं�ेषणाृ ११ पट वाू झायत. ृरत सु�ा अेा 
उ�ेिजृ पिर�स्ृतृ देखतय �स्नधामयानं्ा ्व्ा्े सं�ेषणास, संख्ातम् रषीा फारच ्मत महतव 
होृे. मसय अंगावर पतृ असृां् ा, सृ्त् �ं्तमध्े, �स्नधपदा्�न्ा सं�ेषणाचा उ� वगे आूळृो. 
मध्म- केखंयाचत �स्नधामये-्ॅि�िय् (ऑकटॅ्ॉइ्) आिण ्ॅि�् (डे्ॅ्ॉइ्) हत िविे�ृः सृ्त् 
�ं्तृच ृ्ार होृाृ. इृर ्ोणत्ाहत ऊृ्ांृ  ि्म�ण होृ ्ाहतृ. महणस् ृे िचनह् महणस् (अंृभसव) 
अंृज�ृ �स्नधामयानं्ा सं�ेषणाचे ्ा्स ्र े्ृतय, ज्ानं्ा आहारांृ  �स्नधपदा्�चे �माण उ� 
आहे अेा माृानं्ा दुधाृतय संहिृपेाा ज्ा माृानं्ा आहाराृ �स्नधपदा्�चे �माण फारच अलप असृे, 
त्ावळेेस दुधाृतय मध्म केखंया असयेल्ा �स्नधामया ंमध्े याणत् वाू िदसस् ्ेृे. 

 
मुख् जेवण झाल्ा्ंृर, ८ ृासां् त, हे �माण सव�ृ अिध् असृे. परंृु ्ो�ाच ृासानं्ा 

अवधत्ंृर, हत संहिृ ्मत होृे. आहारामुळे �स्नधामयाचें सं�ेषण ि्रि्राळ्ा �्ारे ि््ंिंृ ्ेये 
जाृे: उदा. १) �स्नधामयाचें जैिव् सं�ेषण ्रणाऱ्ा िवृंच्ान्ा सं�ेषणावर वा पँटो्ेि्् अमय 
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आिण बा्ोिट  ् सारख्ा सहअव्वानं्ा �ापृृेमुळे, त्ानं्ा सि�्ृेवर �भाव टा स् ् वा जत 
�स्नधपदा्�न्ा च्ापच्ांृ तय ्ाहत िवृंच्ानं्ा सं�ेषणाचे �व सृ् वा दम् ्रृाृ अेा 
�व सृ्ानं्ा (हाम�्ानं्ा) संहिृवर �भाव टा स् ्. 

 
्ांृ तय �भावजायत भसिम्ा इनसुिय् पार पाडृे. ृे ् क् ृांृ तय नयु्ोजन्ा सं�ेषणाचें दम् 

्रृे, नया््ोज  ् आिण �स्नधामयानं्ा सं�ेषणास उ�ेज् देृे, वसा ऊृ्ांृ तय नयु्ोजन्ा 
उत स् प्ास उ�तपतृ ्रृे, आिण त्ा ऊृ्ांृ तय ्ा्अेसाइय �नयसरॉयान्ा िवघट्ास �िृबंध ्रृे. 
परंृु दुसरत �व सृ्े–्ा्रब�कझ्, नयु्ॅगॉ् आिण ्ॉ�ट्ोसटेरॉइडे हत पण त्ांृ  जखडयेयत असृाृ. 
्ोिे्ांृ तय �स्नधपदा्�  ृ इ�न्ृ गुणधमस साध् होण्ा्िरृा,ं फार उ� �्ारन्ा असंपककृृेचत 
आवश््ृा यागृे. ृतवृः, सवस ऊृ्ांृ , साधारण पणे संपककृ �स्नधामयांृ  ्बस अणस ९ न्ा स्ा्त, 
ि�बंध घुसिवणारत, िवृंच्े असृाृ ्ावर्, आहारांृ स् वा ऊृ्ांृ तय जैिव् सं�ेषणा सृ् �ापृ 
झायेल्ा पािमिट् आिण सटतऑिर् अमयाचंत संपककृृा घायिवयत जाृे आिण अ्ु�मे पािमटोयेइ  ्
आिण ओयेइ् अमये ृ्ार होृाृ. असंपककृ �स्नधामयांृ  आणखत ि�बंधाचा िेर्ाव ्र्, बहु 
असंपककृ �स्नधामयाचंत ि्�मृत ्रण्ास �व�ृृ ्रणारत िवृंच्े उप�स्ृ आहेृ. �ा संपककृृा 
्ाहतेत ्रण्ान्ा प�ृतमुळे, ि्त्े् बहु असंपककृ वगस ि्म�ण होृाृ. उत�ांृ तन्ा ्ायांृ , मा्व 
आिण इृर �ाणत वग�चत �स्नधामयांृ  १२ व्ा व १५ व्ा िठ्ाणत ि�बंधाचा �वेे  ्र् देण्ाचत ामृा 
ज्ा िवृंच्ाृ आहे अेत िवृंच्े ृ्ार ्रण्ाचत ामृा ्ाहतेत झायत. असे ि�बंध िय्ोयेइ  ्आिण 
अलफा िय्ोयेि्  ्अमयांृ  असस्, ृे व्सपृतृ ृ्ार होृाृ. ृरत सु�ा ंहत �स्नधामये आिण त्ापासस  ्
ृ्ार झायेयत आणखत उ� बहु-असंपककृ �स्नधामये हत जतव्ास आवश्् आहेृ आिण महणस् आपल्ा 
आहारांृ  त्ाचंत उप�स्ृत अवश् हवत. 

 
िय्ोयेइ  ्अमयाचत आवश््ृा हत चागंल्ा िरृी्े �्ािेृ झायेयत आहे. फार पसवग ्ेयेल्ा 

ए्ा �्ोगांृ , ज्ाृ िय्ोयेइ  ् अमयाचे �माण ि्रि्राळे आहे अेा �्ारन्ा दसधाचत सुंे, ४०० 
बाय्ां् ा िदयत होृत. ज्ा दसध–ससंांृ , िय्ोयेइ् अमयाचे �माण ०·१ % पेाा ्मत आहारांृ तय ऊज� 
पुरिवणारे होृे, ृे दसध िपणाऱ्ा बाय्ांृ , आवश्् �स्नधामयानं्ा ंुटतचत–रासा्ि्् व ि्दा्त्–
िचनहे िदसस यागयत. आहारांृ  असयेल्ा ऊज�न्ा १ �िृेृ ऊज�, ज्ापासस् िमळेय इृक्ा िय्ोयेइ  ्
अमयाचत आवश््ृा असृे. आिण हे �माण, सवस साधारणिरत्ा, माणसा्िरृाहंत मान् झायेये आहे. 
परंृु गरोदरपणांृ  आिण दुनधसवण ्ायांृ  अिध् िय्ोयेइ  ्अमयाचत आवश््ृा यागृे. 

 
िय्ोयेि्  ्�सनधमयान्ा आवश््ृेब�य ए्ा मुयतचे उदाहरण देृाृ. �ा मुयतया ४-५ मिह्े आंंेृर 
पोषणावंर ठेवये होृे. त्ाृतय �स्नधपदा्�चा घट् हा ्रडईन्ा ृेयाचे पा्स असस् त्ांृ  अिध्ृर 
िय्ोयेइ  ् अमय असस् िय्ोयेि्  ् अमयाचत मांा फारच अलप होृत. �ा आहारावर ४-५ मिह्े 
रािहल्ा्ंृर त्ा मुयतृ ृंिं्ा रोगाचत िचनहे िदसस यागयत. जेवहा ्रडईन्ा ृेयान्ा ऐवजत 
सो्ाबत्न्ा ृेयाचा समावेे  ्रण्ांृ  आया ृेवहा िृन्ांृ तय ृंिं्ारोगाचत िचनहे ्ाहतेत झायत. 
सो्ाबत्न्ा ृेयांृ  िय्ोयेि्  ् अमयाचे �माण बरेच अिध् असृे. अिय्डेच अलफा िय्ोयेि्  ्
अमयान्ा ंुटतचा पुरावा, ्ळतवाटे अ� ज्ां् ा िदये जाृ होृे अेा वक� रोन्ांृ हत िदसस् आयेया आहे. 
एवूे मां ि्ि�ृ ्त, मा्वान्ा आहारांृ  अगदत ्ो�ा �माणांृ  िय्ोयेि्  ् अमयाचत आवश््ृा 
आहे. 
 



 
अनु�मिणका 

 

�ा �स्नधामयाचंत आवश््ृा दो् ्ारणासृव आहे. ए् बाजसया �ाचंत ्ोिे्त् पटयांृ तय 
संरच्ा आिण फय््ा्�ृतय िविेल भसिम्ा आिण दुसरत्डे त्ाचें ऑ�कसडत क् ृ च्ोपच्ोतपादानं्ा 
�ेणतृतय रपांृ र. ्ांृ  �ोसटनयँिड्े, �ोसटसा्�कय्े, िबबोकझे्े आिण ल्ु्ो्ाइ्े ्ाचंा समावेे  
होृो. व ्ां् ा आ््ोस्ॉइडे असे संबोिधृाृ. ्ारण त्ाचंत मुख् पसवसगामत आहेृ आ््ोसे्ॉइ  ्अमये. 
हत अमये बहु असंपककृ असस् त्ांृ तय केखंया याबंत २० ्बस अणसंचत असृे. हत आ््ोस्ॉइडे मा्वान्ा 
खायतय ेारतिर् �ि�्ांे त संबंिधृ असृाृ:– वाह् �िृ्ारेकृत, िबबाणसंचे पुंजत्रण आिण आंृर 
कय््, जखमेचे बरे होणे, ससज आिण अिधहषृा आहारांृ तय ए्-६ आिण ए्-३ �्ारन्ा 
�स्नधामयानं्ा �माणांृ  बदय ्ेल्ास त्ाचा पिरणाम आ््ोस्ॉइडानं्ा ि्�मृतवर िदसस् ्ेृो. 
उदारहणा स्, ज्ा आहारांृ  �ामुख्ा्े िय्ोयेइ  ्हे बहु-असंपककृ �स्नधामय आहे, त्ा ऐवजत आहारांृ  
जर माेानं्ा ृेयाचा समावेे  ्ेया, माेानं्ा ृेयांृ  ए्-३ बहु-असंपककृ �स्नधामयाचें �ाबल् असृे, 
ृर �ाचा पिरणाम पयािव्ा आिण िबबाणस पटयानं्ा �स्नधामयानं्ा रपरेखावर — होृो आिण 
ीरॅि्डॉि्् अमयान्ा ऐवजत आ््ोस पेटाइ्ॉइ् अमय हे �मुख बहु-असंपककृ �स्नधामय ्ेृे ृसेच 

िबबाणसन्ा मुळे िबबोकझे् A२ चे संभव् ्मत होृे �ा आ््ोस्ॉइडामुळे त्ाचें पुंजत्रण उ�ेिजृ होृ 
असे. 

 
असंपककत �सननगाधलाचें दतघरकरण आिण िनस�पक�कतकरण  पथमागर 

 
कुल �थम 

सदस् 
िनरसंपककत 
िवतंचक 

    िनरसंपककत 

एन–९ 
आहारांृ स् 
वा अंृज�ृ 
सं�ेषण  

९ – १८: १ 
 
ओयेइ् 

Δ६ 
 

→ 

६,९–
१८:२  

२ ्बस 
अणस 

 
→ 

८,११, ०:२ Δ५ 
 

→ 

५,८,११,–२०:३ 

ए्–६ 
फकृ 
आहारा सृ् 

९,१२–
१८:२  

Δ६ 
 

→ 

६,९,१२
–१८:३  

२ 
्बसअणस 

 
→ 

८,११,१४–
२०:३ 

Δ५ 
 

→ 

५,८,११,१४-२०: 
४ 

ए्–३  ९,१२,१५,१
८: ३ 

Δ६ 
 

→ 

६,९,१२,
१५-१८: 
४ 

२ 
्बसअणस 

 
→ 

८,११,१४,१
७-२०: ४ 

Δ५ 
 

→ 

५,८,११,१४,१७-
२०: ५ 

 
ज्ाअ्ग ृतच ृतच ‘डतसीुॅरेज’ िवृंच्े, ि्रि्राळ्ा बहु-असंपककृ �स्नधामयानं्ा ्ुयानं्ा 

च्ापच्ाेत संबंिधृ असृाृ, ृेवहा असे ि्द�िेृ ्रणे ेक् आहे ्त, ि्रि्राळ्ा प्माग�वर 
असणारत आधार�व्े ‘डतसीुॅरेजेस’ िवृंच्ां् िरृा ए्मे्ाबंरोबर सपध� ्रृाृ. आिण अेा िरृत्े ृे 
अंत् उतपादानं्ा �माणावर पिरणाम ्रृाृ. ्ामुळे आहारांृ तय �स्नधामयानं्ा उप�स्ृतचे संृुय् ्ा 
्वत् सं्लप्े�द ्ेये जाृे. उदाहरणा स्:– संपककृ: ए्-६, िवपा-असंपककृ: ए्-६ ए्-९: ए्-६, वा 
ए्-३ : ए्-६ ्ाचें गुणो�र जर चरम झाये ृर आवश्् �स्नधामयानं्ा च्ापच्ांृ तय अंत्-उतपादाचें 
संृुय् आिण ्ाचाच िवसृार ्ेया ृर, ि्रि्राळ्ा आ््ोस्ॉइडॉृतय संृुय् उयट-पयट होृे; 



 
अनु�मिणका 

 

आिण मग िव क् ृत ेरतर ि�्ातम् �ि�्ा ि्म�ण होृाृ. आृा आपणासं, ्ु्ृेच ‘सवत्ा्स संृुय्’ 
महणजे्ा्, आिण ‘चरम’ ्ोणृे हे समजण्ास सुरवाृ झायत आहे. 

 
बहु-असंपककृ �स्नधामयाचें आ््ोस्ॉइडांृ यत रपांृ र हे ए् िवृंच्त् 

ि््ंिंृऑ�कसडत्रणाचे उदाहरण आहे. मसकृ-मसय्-�ुंखया �ि�्े्े, बहु-असंपककृ �स्नधामयाचें, 
ऑ�कसज् व ‘योह’ सारख्ा उत�ेर्ान्ा उप�स्ृतृ, अि््ंिंृ ऑ�कसडत्रण घडस् ्ेणे ेक् आहे. 
�ा अि््ंिंृ पेरॉ�कसडत्रणापासस  ् िजवंृ  �ाणत खायतय दो् ्ंंणेमुळे सुरिाृ असृो:– 
�स्नधपदा्�  ृ िव�ाव् असणाऱ्ा जतव्सतव-ई सारख्ा �िृऑ�कसडंटान्ा ि््ट �स्ृतृतय 
पटयानं्ा ि�-�ृयांृ तय �स्नधपदा्�चे संगठण आिण (२) सुरवाृतन्ामसय्ाचंा ्ाे ्रणाऱ्ा सुपर 
ऑकसाइड िडसम्ुटेज सारख्ािवृंच्त  ्प�ृतचत उप�स्ृत. ज्ा आहारांृ  जतव्सतव सत व ई सारख्ा 
्ैिस�ग् �िृऑ�कसडंटाचत ंुटत आहे आिण मसकृ मसय्ाचंत ि्�मृत होईय अेत वाृावरणत् ्ार्े-
िसगारेट वा िवडत ओूणे–‘ऑ�कसडत क् ृ भार वा दबाव ि्म�ण ्रृाृ. आिण जर हा मसकृ मसय्े 
अपम�ज् ्रण्ान्ा ए्ा�ा माणसान्ा ामृेवर अिृभार होऊ यागया ृर त्ामुळे दतघस ्ाळप �्ृ 
िवऱहासत फर्ा�द ्ेये जाृे. 
  



 
अनु�मिणका 

 

 

सनेह–�िथने 
 

�स्नधसमसह हा �त्े् ्ोिे्ा आिण ऊृ्ा ्ांृ  सापडणारा घट् आहे. परंृु रकृ-
जयासारख्ा जयत् माध्माृ सहजृे्े त्ाचे अिभसरण होईय इृ्ा �स्नधसमसह िव�ाव् ्सल्ामुळे, 
त्ास �ा गम्ेतयृे ्िरृा,ं वाह् �ि््ा ं बरोबर संयन् होऊ् झायेल्ा स्ेह�ि््ावंर अवयंबस् 
राहाव ेयागृे. �ामुळे �स्नधसमसहाृ ेरतरांृ तय �वांृ  िवृरण्ा्िरृा ंआवश्् इृ्त िव�ाव्ृा �ापृ 
होृे. स्ेह �ि््ाचें वगग्रण हे त्ानं्ा अल्ासे्तफ्ुगय अयगत ्रणावर वा इयेक्ोफोरेिसस वर 
आधािरृ आहे. घ्ृा व इयेक्ोफोरेिट  ्गम्ेतयृा ्ावंर आधािरृ असयेल्ा फर्ाचंत बहुधा ृुय्ा 
्रृा ं ्ेृे. आिण महणस्च आदयस् बदयस् हेच वगग्रण वापरृाृ. अत्ंृ ि्म्-घ्ृा असयेयत 
स्ेह�ि््े (VLDL) हत नयोब्ुिय्न्ा उप-बतटा भागाबरोबर (घ्ृा ०·९५ ृे १·००६ �ॅम �िृ 
िमयतियटर) ि्म्-घ्ृा असयेयत स्ेह�ि््े हत बतटा भागाबरोबरतचत असस् त्ाचंत घ्ृा १·००६ पासस् 
१·६३�ॅम �िृिमयतियटर इृ्त असृे. उ�–घ्ृा असयेयत स्ेह�ि््े हत नयॉब्ुिय्न्ा अलफाभागा 
बरोबर ्ागद वा जेय इयेक्ोफोरेिसस्े ओळिखयत जाृाृ. ्ा्योमा्�ो्ामध्े �ि््ाचंा भाग अलप 
असस्, जासृ भाग ्ा्एसाइय �नयसरॉयाचंा असृो. महणस् त्ां् ा ि्म् गुरतव-असयेया सतमा 
रेषेवरतय स्ेह�ि््ाचंा समसह मा्ृाृ. हत सवस स्ेह�ि््े ए्मे्ांे त आंृर्–संबंिधृ असृाृ. 

 
पकथवतन्ा आ्ारा�माणे गोय असयेल्ा सामान् पयािव्ा स्ेह�ि््ाचंा गाभा ्ा्�नयसराइडे 

आिण ्ोयेसटेिरय ईसटरे अेा अि�् �स्नधसमसहाचंा असृो. आिण मुकृ ्ोयेसटेरॉय, (जयस्ेहत 
आिण जयिव�ेषत ) अ�ुवत् फॉसफोियिपडे आिण ीपोस्ेह�ि््ां् त विेलयेया असृो व �स्रत क् ृ 
्ेयेया असृो. व हत पक�भागावरतय �स्नधसमसहान्ा मध्�स्ृ असृाृ. (जयिव�ेषत ) अ�ुवत् 
�स्नधसमसह, �ि््े आिण �ुवत् (जयस्ेहत) �स्नधसमसहानं्ा �माणावर् घ्ृा, आ्ार, आिण िव�ुत  
�स्ृत् भार ्ा सारखे भौिृ्त–रासा्ि््स्ैह�ि््ाचें गुणधमस ठरिवये जाृाृ. भौिृ्त–
रासा्ि्् फर्ावंर्च ि्रि्राळ्ा स्ेह�ि््ाचंत ्ावं े व िवभेद् ठरिवण्ास मदृ झायेयत आहे. 
पयािव्ा स्ेह�ि््ाबंरोबर सह्ोगत असयेल्ा �ि््ां् ा ीपोस्ेह�ि््े असे संबोिधृाृ. ज्ाचंत 
िविेलृा ि्ि�ृ झायेयत आहे अेाचें वसृुमा् ८००० ृे ३५००० असस् सव�्ा फॉसफोियिपडाब�य 
फारच आस�कृ वाटृे. जरत ीपोस्ेह�ि््ानं्ा �ा्िम् संरच्ेृ जयिव�ेषत  स्ा्े ्सयत ृरत जय-
िव�ेषत  अिम्ो अमये आिण भािरृ अिम्ो अमये ्ानं्ा िविेल रच्ेमुळे अेत स्ा्े सापंडृाृ- 
�ि््ान्ा �ा्िम् �माृतय ्ाहत ीपो�ि््े हत स्ेह�ि््ानं्ा सं�ेषणाृ आिण िवमोच्ाृ फार 
महतवाचे ्ा्स ्रृाृ ृर ्ाहत पयािव्ा िवृंच्ाचे उत�ेर् असस् ृे ्ोिे्ानं्ा �ाह्ां् ा �िृबोध् 
स्ळे पुरिवृाृ. हे �ाह् �ि््ानं्ा अपच्ाृ फार महतवाचे असृाृ. 
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सनेह �िथन रेणदंचत संरचना:– 

उ�–घ्ृा–स्ेह�ि््ाचंा व्ास सामान्ृः ९५ ृे १३० आमसस्ागं आिण ि्म्घ्ृा 
स्ेह�ि््ाचंा व्ास २३० ृे २८० आ. इृ्ा असृो. त्ाचें बा�्वच २० ऑ. इृ्े असस् त्ांृ  �ि््े, 
फासफटाइिडय ्ोयत् आिण ्ोयेसटेरॉय असृाृ. �ाचें अ�ुवत् (जयिव�ेषत) भाग आंृल्ा बाजस्डे 
आिण �ुघत् व भािरृ भागाचंत पुूतय बाजस जय�वा्डे ृोड ्र् असृे. अ�ुवत् उदासत् �स्नधसमसह 
हे आृल्ा बाजस् असस्, बा� ्वचांृ तय ि��ुवत् रेणसंन्ा अ�ुवत् टो्ानं्ा जवळ असृाृ. 

 
ॲपो �िथने 

 
अ₁, अ₂, अ-४, ब-४८, ब-१००, ् आिण ई अेत साृ मुख् ीपो–�ि््े आहेृ. आंंाृ आिण 

् क् ृाृ त्ाचें सं�ेषण होृे आिण सवण होृे. त्ाचंत दो् मुख् ्ा �् आहेृ:– ृे जयिव�ेषत  
�स्नधसमसहां् ा िव�ाव् ्रृाृ आिण त्ांृ  संदेे आहेृ. �ा संदेेामुळे, ठरािव् य�् ्ोिे्ा आिण 
ऊृ्ानं्ा आंृ व बाहेरतय, िविेल �स्नधसमसहाचत हायचाय ि््ंिंृ ्ेयत जाृे. 

 
अपो �ि््ां् ा असाधारण गुणधमस आहेृ. �ांृ तय ्ाहंत �ि््ामधतय अिम्ो अमयाचंा �म 

ि्ि�ृ ्ेया गेया आहे. आिण त्ांृ तय जयिव�ेषत  भाग ि्द�िेृ झाये आहेृ. 
 

ॲपो �िथने 
 

ॲपोसनेह-�िथन सापेक �व्मान समिव�ुत िबदु जैिवक फलन 

अ–ेⅠ २७००० ५·३–५·४ येिसि्् ्ोयेसटेरॉय अेसाइय 

्ॅनसफेरेज (LCAT) चे सि�्् 

अ–ेⅡ १७४०० ि�वािर् ५·० फॉसफोियिपडा्ा बाधंणे.  

अ–ेⅣ ३२५००  ्ोयेसटेिरय ईसटर बदयत�ि्् 

समा् 



 
अनु�मिणका 

 

बत–१०० ५·४×१०⁵ 

 

अि्ि�ृ ् क् ृापासस् �स्नधपदा्�चे 

पिरवह् �ाह् �िृबोध् स्ा् 

बत–४८ २·६×१०⁵ 

 

अि्ि�ृ आंंापासस् �स्नधपदा्�चे 

पिरवह् 

सत–Ⅰ ६६३० ६·५ LCAT चे सि�्् 

सत–Ⅱ ८८३५ ४·८ ियपो-�ि्् या्पेजचे सि�्् 

सत–Ⅲ ९९६० ४·५–५·९ ियपो �ि्् या्पेजया �िृबंध-

्रृे. अपो E चे �ाह् 

�िृबोध्-�िृबंध्  

ई ३४१४५ ५·४–६·१ �स्नधपदा्�चे पिरवह् �ाह् 

�िृबोध्. 

 
ीपोस्ेह�ि््े अ-ेⅠ:– उ� घ्ृा स्ेह�ि््ान्ा �व् मा्ापै्त ७०% �व्मा् ्ाचे असृे. हे 

येिसि्् ्ॉयेसटेरॉय अेसाइय ्ॅनसफेरेज �ा िवृंच्ाचे फार महतवाचे सि�्् आहे. पिरसर 
ऊृ्ांृ तय ्ोयेसटेरॉय बाहेर टा्ण्ान्ा ्ामत हे �व सृ् आहे. ज्ा व्कृतृ उ� घ्ृा स्ेह�ि्् 

(HDL) व ीपो A-Ⅰ चत पाृळत ्मत असृे त्ा व्कृतया ज्ा व्कृतृ �ा दोनहतहत घट्ाचें �माण 
अिध् असृे त्ानं्ापेाा ंहद्रोगाचा धो्ा अिध् असृो. ज्ा व्कृतृ ीपो ए-Ⅰ चे ज्ु् ्सृे, त्ा 
व्कृीृ उ� घ्ृा स्ेह �ि््ाचे �माण फारच ्मत असृे आिण त्ां् ा हद-रोिहणत रोगाचा ंास अिध् 
होृो. 

 
ीपो ए हे १ ृे १·२ िमयत�ॅम �िृ िमयतियटर, पयािव्ेृ असृे. ृे ऊृ्ा्डस् ् क् ृा्डे, 

्ोयेसटेरॉयन्ा पिरवह्ाृ ्ा्स ्रृे. ीपोएचे सं�ेषण हे ् क् ृ आिण आंंांृ  सम असृे. 
 

ीपो-बत:–�ाचे �व्मा् २,५०,००० पेााहंत अिध् असृे. �ाचे दो् �्ार आहेृ, ीपो-बत-४८ आिण 
ीपो-बत-१००. मा्वाृ ीपो-बत ४८चे सं�ेषण आंंाृ होृे ृर ीपो बत-१०० सं�ेषण ् क् ृाृ होृे. 
 
ीपो-बत न्ा ्ुय ंुटत मध्े, �स्नधपदा्�चे आंंापासस् पिरवह् होृ ्ाहत आिण ् क् ृामध्े अृतव 
ि्म् घ्ृा स्ेह�ि््ाचत ि्�मृत होृ ्ाहत आिण त्ामुळे ि्म्-घ्ृा स्ेह�ि्् हत ्सृे. 
्ा्एसाइय�नयसरॉयाचत पाृळत साधारण असृां् ा बतटा स्ेह �ि््ानं्ा अभावत ीपो बत-१०० हे 
उप�स्ृ ्सृे. �ांृ  �स्नधपदा्�चे ेोषण ि््िमृ असृे आिण ससं ्िण्ामध्े ीपो-बत ४८सापंडृे. 
्ोिे्ापासस  ््ा्�नयसराइडानं्ा पिरवह्ा्िरृा,ं ीपो-बत हेमहतवाचे असये ृरत सु�ा ्ोयेसटेरॉय 
ईसटर िवपुय स्ेह�ि््ां् ा ्ोिे्ापक�भाग �ाह्ा�ंारे ्ोिे्ा�ृ पोचिवण्ा्िरृा,ं ृे फार महतवाचे 
आहे. ीपोबतचे िविेल भाग–ज्ांृ  ाार्त् अिम्ोअमये आहेृ अेा ्ोिे्ावंर असयेल्ा िविेल 
�ाह्ाबंरोबर आंृरि�्ा ्रृाृ. 
 



 
अनु�मिणका 

 

ीपो–ई �ा �ि््ांृ  २९९ अिम्ो अमये असृाृ. आिण त्ांृ  अपो-इ₁, इ₂, इ्₃, इ₄, रपे असृाृ. 
्ािेवा् आणखतहत अलपरपाचें �्ारअसृाृ व हत मुख् समरपांृ  िस्ॅिय् अमय िमळिवल्ा्े ृ्ार 
होृाृ. सजाृत् इ–२ मध्े २ िससटाइ् अवेषे, ११२ आिण १५८ व्ा स्ा्त पॉयत पे�ाइड केखंयेृतय, 
असृाृ. 

 
इ–३ मध्े ११२ व्ा स्ा्त िससटाइ् अवेषे असृे आिण १५८ व्ा स्ा्त आ�जि्् अवेषे 

असृे. 
 
इ–४ मध्े दोनहत िठ्ाणत, िससटाइ्न्ा ऐवजत आ�जि््चे अवेषे असृाृ. ीपो–बत ज्ा 

्ोिे्ान्ा पक�भागावरतय �ाह्ाबरोबर बंिधसृ होृे, त्ाच िठ्ाणत बंिधसृ होण्ाचत ामृा ीपो–ई 
मध्े असृे. �ा बंिधसृ होण्ान्ा प�ृतृ, ११२ आिण १५८ व्ा िठ्ाणत असयेल्ा आ�जि्् अवेषेां् ा 
महतव असृे. अेािरृत्े ीपो इ–२ फार िूल्ा िरृत्े बंिधसृ होृे ृर अपो इ–३, आिण इ–४�ां् ा 
�ाह्ाब�य अिध् आस�कृ असृे. 
 

सत–Ⅱ हे ए् यहा्से अपो स्ेह�ि्् असस् त्ांृ  ७८ अिम्ो अमये असृाृ. �ि््ांृ तय 
अिम्ो–ेवेटचे–टो्ांृ  ि��ुवत् मळससंे असृाृ. ृर ्ाब��कझय-ेवेटचे-टो् हे स्ेह�ि्् 
या्पेजन्ा सि�्ृेया चागंल्ा ृऱहे्े उ�ेिजृ ्रण्ाब�य जबाबदार असृे. हे िवृंच् स्ेह�ि्् 
्ा्�नयसराइडानं्ा जय िवन्ेद्ास जबाबदार असृे. ज्ा व्कृतृ ीपो सत-२ चत ंुटत असृे, त्ांृ  
्ा्�नयसराइड–िवपयु स्ेह �ि््े अिध् असृाृ ्ारण या्पेज ि्�ष�् असृे. 

 
िनरिनराळ्ा सनेह �िथनाचंत रासा्िनक घटना 

 
वगस ए स् ण 

�ि््े 
% 

ए स् ण 
ियिपडे 

%ियिपड 
फॉसफोियिप

डे 

अंे 
इसटेरत क् ृ 
्ोयेसटेरॉ

य 

मुकृ 
्ोयेसटेरॉय 

्ा्अेसाइय 
�नयसरॉय 

HDL २ ४०-४५ ५५ ३५ १२ ४ ५ 
HDL ३ ५०-५५ ५० २०-२५ १२ ३-४ ३ 
LDL २०-२५ ७५-८० १५-२० ३५-४० ७-१० ७-१० 
IDL १५-२० ८०-८५ २२ २२ ८ ३० 
VLDL ५-१० ९०-९५ १५-२० १०-१५ ५-१० ५०-६५ 
्ा्योमा्�ो्े } १·५-२·५ ९७-९९ ७-९ १-३ १-३ ८४-८९ 

 
्ा्योमा्�ो्े आिण अत्ंृ ि्म्-घ्ृा असयेल्ा स्ेह�ि््ाृ, जयस्ेहत भागाचा अंे 

फारच ्ोडा असृो. 
 

भौिृ्–रासा्ि्् गुणधमस:– 
 
स्ेह�ि््ाचें चार मोठे वगस आहेृ:– 



 
अनु�मिणका 

 

 
१] ्ा्योमा्�ो्े ्ा्ा ेुन् गिृेतयृा असृे. 
२]अिृ-ि्म् घ्ृा स्ेह �ि््े VLDL–अलफा₂ नयोब्ुिय्चत गिृेतयृा [�तबतटा] 

३]ि्म्-घ्ृा-स्ेह-�ि््े LDL–बतटा नयोब्ुिय्चत गिृेतयृा [बतटा] 
४]उ�-घ्ृा-स्ेह-�ि््े HDL–अलफा नयोब्ुिय्चत गिृेतयृा 
 
्ा्योमा्�ो्े–अृतव–ि्म्-घ्ृा असयेल्ा स्ेह �ि््ापेंााहत ्मत घ्ृा असयेल्ा �स्नध 
्णां् ा ्ा्योमा्�ो्े महणृाृ. �स्नधम् जेवण घेृल्ा्ंृर, ृे पयािव्ेृ िदसृाृ. हे मोठे गोय् 

असस् त्ाचंा व्ास ७५ ृे ६०० ्ॅ्ोमतटर असृो व वसृुमा् १–१०×१०⁹ असृे. त्ानं्ा मो�ा 
आ्ारामुळे, ृे पयािव्ेस दुधाळ ब्िवृाृ. त्ाृ ्ा्�नयसराइडाचे �माण अिध् व फॉसफोियिपडे, 
्ोयेसटेरॉय, ्ोयेसटेिरय ईसटरे आिण �ि््े (२ �िृेृपेाा) ्ाचें �माण मां ्मत असल्ामुळे, त्ाचंत 
घ्ृा<०·९५ �ॅम/िमयतियटर (सयाइ्पेाा ्मत) असल्ामुळे, पयािव्ेस ्ाहत ्ाळ �स्र ठेवल्ास, 
्ा्योमा्�ो्े वर ृरंगृाृ. ्ा्योमा्�ो्ांृ  ए, बत, सत आिण ई हत ीपो स्ेह�ि््े असृाृ परंृु 
्ेेवािहन्ाृतय �वासाृ ृे ीपो ए आिण ीपो सत गमावृाृ. ्ा्योमा्�ो्ानं्ा अवेषेाृ ीपो बत व 
ीपो ई असृाृ. ् क् ृाृतय िविेल �ाह्ा�ंारे ीपो ईचे �िृबोध् होृे. 
 

अिृ ि्म्–घ्ृा–स्ेह �ि््े ्ाचंत घ्ृा ०·९५ ृे १·००६ �ॅम/िमयतियटर असृे. त्ाचंा 

आ्ार गोय्ा�माणे असस् व्ास २८ ृे ७५ ्ॅ्ो मतटर असस् वसृुमा् ५–१०×१०⁶ असृे. ृे पयािव्ेया 
ग सूळपणा देृाृ. पयािव्ेस ्ाहंत वळे �स्र ठेवल्ा्ंृर सु�ा ृे वर ृरंगृ ्ाहतृ. जरत ृे 
्ा्योमा्�ो्ानं्ा आ्ार आिण घट्ेृ आिण मध्सृरांृ तय घ्ृा असयेल्ा स्ेह�ि््ांृ , 
अिृव्ािपृ असये ृरत त्ानं्ा ्णाचंत सरासरत घट्ा ५० ृे ६०% ्ा्�नयसराइडे, १५ ृे २०% 
फॉसफोियिपडे, १५% ्ोयेसटेिर् ईसटरे, आिण १०% मुकृ ्ोयेसटेरॉय आिण ीपोस्ेह �ि््े अेत 
असृे. 

 
अिृ–ि्म्–घ्ृा स्ेह �ि््ाचंत ीपो �ि््े:–ए स् ण �ि््ापंै्त ३५% ीपो बत असृे. दुसरा 

समसह ीपो सत चा असृो व त्ांृ  ३ �्ार असृाृ. सत–Ⅰ (५%), सत–Ⅱ–१०% आिण सत–Ⅲ 
(३५%). ीपो सत Ⅰ व ीपो सत Ⅱ ्ाचें येिसि््: ्ोयेसटेरॉय एसाइय ्ॅनसफेरेज (LCAT) आिण 
ियपो�ोटत्–या्पेज ्ा िवृंच्ाचें उत�ेर् असे महतवाचे फय् ्ा्स असृे. सत–Ⅲ हे ेरतरान्ा 
बाहेर स्ेह�ि््–या्पेजचा िवरोध ्रृे. आणखत ए् पे�ाइड–ीपो–ई (१५%) हे स्ेह–�ि््ानं्ा 
व ्ोिे्ा–पक�भाग–�ाह्ानं्ा आंृर–ि�्ेृ भाग घेृे. 

 
मध्म–घ्ृा–स्ेह�ि््े:–सामान् पयािव्ेृ ्ाचें �माण फारच ्मत असृे. परंृु ३–

अिृपर–स्ेह–�ि््ासारख्ा रोगांृ , त्ाचंत संहिृ वाूृे. 
 
घ्ृा:–१·००६ ृे १·०१९ �ॅम �िृ िमयत ियटर असृे. ्ांृ  ्ा्�नयसराइडे ३५%, 

्ोयेसटेरॉय ईसटरे २५%, फॉसफोियिपडे १७% �ि््े १६% आिण मुकृ ्ोयेसटेरॉय ७% असृाृ. 
 
ृरंगणारत बतटा–स्ेह �ि््े:– ३ अिृपर स्ेह–�ि्् आिधक्ासारख्ा �िचृच आूळणाऱ्ा 

�स्ृतृ, असाधारण अिृ–ि्म्–घ्ृा–स्ेह �ि््, मो�ा �माणाृ सापडृे. त्ाचत गिृेतयृा 



 
अनु�मिणका 

 

‘बतटा’ �माणे असृे. ्ांृ  ्ोयेसटेिरय ईसटरे २६%, ्ोयेसटेरॉय ७%, फॉसफोियिपड १९%, 
्ा्�नयसराइडे ३८% आिण �ि््े १०% असृाृ. 

 
असाधारण स्ेह�ि््े हत मध्–घ्ृा–स्ेह�ि््ानं्ा िवेषे संच्त ्रणामुळे आिण 

्ा्योमा्�ो्ानं्ा अवेषेामुळे िदसृाृ. �ांृ तय ीपो–स्ेह–�ि््े हत ीपो बत–६०%, ीपो ई 
(२५%) आिण ीपो सत १५% अेत असृाृ. 

 
ि्म्–घ्ृा–स्ेह �ि््े:– साधारण पयािव्ेृतय ७५ �िृेृपेाा अिध् ्ोयेसटेरॉयचे हे 

स्ेह�ि्् पिरवह् ्रृे. �ाचंत घ्ृा१·०१९ ृे १·०६३ अेत असस् वसृुमा् २·१–२·२×१०⁶ असस् 
गोय्ाचंा व्ास १९ ृे २५ ्ॅ्ो मतटर असृो. ्ानं्ा वसृुमा्ांृ तय १० �िृेृ ्ोयेसटेरॉय आिण ३८% 
्ोयेसटेिरय ईसटर हाच बकहद भाग असृो. फॉसफोियिपडे २०% आिण �ि््े २२% व ्ा्�नयसराइडे 
१०% असृाृ. ्ांृ  ीपो बत ९६% असस् ीपो सत २% व ीपो ए–१, १% असृे. 

 
उ�–घ्ृा–स्ेह–�ि््े:– हत यहा् स्ेह�ि््े ् क् ृ आिण आंंा्रवत ृ्ार ्ेयत जाृाृ. 

त्ाचंत घ्ृा १·०६३ ृे १·२१ �ॅम �िृ िमयत ियटर असृे. त्ाचंत गिृेतयृाअलफा–१ नयोब्ुिय्न्ा 

समृुल् असृे. वसृुमा् ०·२५ ृे ०·४×१०–⁶. गोय्ाचंा व्ास ७ ृे १३ ्ॅ्ोमतटर असृो. ्ांृ तय 
घट्:–�ि््े ४५–५०%, फॉसफोियिपडे २५–३०%, ्ोयेसटेरतय ईसटर १५ ृे २०%, ्ोयेसटेरॉय 
५% आिण ्ा्�नयसराइडे ३% असृाृ. ्ांृ तय �ि््े–ीपो ए–Ⅰ–७०%आिण ीपो ए–Ⅱ–२०% 
आिण ीपोसत–१०%. असृे. �ामुळे ्ाचत गिृेतयृा अलफा असृे. 

 
पयािव्ा स्ेह�ि््ाचें मुख् फय् ्ा्स महणजे, ् क् ृ वा आंंान्ा िठ्ाणत सं�ेिषृ झायेल्ा 

्ा्�नयसराइडाचें वसा–ऊृ्ा्डे पिरवह्, ऊज�चा वापर (स्ा्स) अ्वा च्ापच् (् क् ृ). 
्ा्�नयसराइडे हत जयिव�ेषत  असल्ामुळे त्ां् ा फॉसफोियिपडा  ृ घ� ए्िंृ ्राव े यागृे. 
पिरवह्ा्िरृा �ि््ाबरोबर जोडाव ेयागृे. 

 
्ा्योमा्�ो्े:–दतघस केखंया �स्नधामये असयेल्ा ्ा्�नयसराइडाचें सेव् ्ेल्ा्ंृर, 

आंंान्ा �ेषमयांृ  ्ा्योमा्�ो्ाचंत ि्�मृत होृे. आंंान्ा पो्ळीृ अ�न्िपडत् या्पेज्डस  ्
्ा्�नयसराइडाचें िवन्ेद्/होऊ्, २ मॉ्ो�नयसराइडे आिण मुकृ �स्नधामयाचें, िप�ामयानं्ा 
सस�मपुंजांृ स्, अंृः्यत् ्ोिे्ांृ  ेोषण होृे. �ा पु्र्–असा्येे्न्ा �ि�्ेृ, 
्ा्योमा्�ो्ानं्ा आ्ाराचे ्ण ्ोिे्ान्ा पा्ा्डे जाृाृ. ्ा्योमा्�ो्ाचें ए्िंृ ्ेणे 
आिण िवमोच्ा ्िरृा,ं स्ेह�ि््ाबंरोबर ीपो–बतचत उप�स्ृत ्ो�ा �माणांृ  ्ा ंहोई्ा अत्ावश्् 
असृे. बतटा ियपो�ोिट्ेिम्ा सारख्ा �िचृच आूळणाऱ्ा ्ुटंुबत् िव्ाराृ, ीपो–बत �ि््ाचत 
उणतव असृे, व त्ामुळे स्ेहाचे आंंत् ्ोिे्ांृ  ेोषण होृे–्ोिे्ा स्ेहा्े पसणस भरयत गेयत ृरत 
्ोिे्ांृ स् ्ा्योमा्�ो्ाचें िवमोच् होृ ्ाहत. ीपो ए–Ⅰ आंिण ीपोए Ⅱ �ाचें आंंानं्ा �ेषमयांृ  
सं�ेषण होृे. परंृु फारच ्ोडे ीपो सत आिण ीपो ई चे ्े्े सं�ेषण होृे. 

 
्ा्योमा्�ो्े हत आंंापासस् यिस्ा महावािह्ी सृ  ्रकृ �वाहांृ  िेरृाृ. �ा �वासांृ  ृे 

ीपो ए–१ आिण ए–२ गमावृाृ ृर उ�–घ्ृा–स्ेह �ि््ा्रवत त्ां् ा ीपो सत व ीपो–ई �ापृ 
होृाृ. पयािव्े सृ् ्ा्योमा्�ो्े ्ाूयत जाृाृ. त्ाचें अधस आ्ुष् ५ ृे १५ िमि्टे असृे. वसा 



 
अनु�मिणका 

 

ऊृ् आिण स्ा्संन्ा ्ेे्िय्ामंध्ेियपो�ोिट  ् या्पेज ्ा िवृंच्ा्े ्ा्�नयसराइडाचे 
जयिवन्ेद् होृे. ीपो सत–२ हे ियपो�ोटत  ् या्पेज �ा िवृंच्ाचे उत�ेर् असल्ामुळे, 
्ा्योमा्�ो्ानं्ा ्ेहमतन्ा अपच्ा्िरृा त्ाचत आवश््ृा यागृे. बहुृे् सवस–्ा्�नयसराइडे 
्ाूल्ा्ंृर, ्ा्योमा्�ो्ानं्ा अवेषेाचें ् क् ृा ं ्रवत, ीपो–इ ्रृा ं िविेल असयेल्ा 
्ा्योमा्�ो्–अवेषे–�ाह्ा�ंारे, तविरृ ्ाूये जाृे. ीपो–इ–�ाह्ाब�यचत आस�कृ ्मत 
्रणाऱ्ा, ीपो ई मधतय उतपिरव सृ्त् फर्ामुळे, �्ार–३ अिृपर–स्ेह�ि्् अिधक्ामधतय 
उणेपणा ि्म�ण होृो. 

 
अिृ-ि्म्-घ्ृा-स्ेह-�ि््े:- आंंापासस  ् आिण ् क् ृापासस्, अंृज�ृ सं�ेिषृ 

्ा्�नयसराइडान्ा पिरवह्ाचे ्ा्स हत �ि््े ्रृाृ. ्ा्योमा्�ो्ा�माणेच, अिृ-ि्म्-घ्ृा-
स्ेह �ि््ान्ा सं�ेषणा्िरृा ीपो-बत हे आवश्् असृे. ्ा व्िृिरकृ, ् क् ृ ीपो सत आिण ीपो 
ईचे सं�ेषण ्रृे. ्ा्�नयसराइडान्ा सं�ेषणाचे पसवसगामत असृाृ, नयु्ोज आिण पयािव्ा मुकृ 
�स्नधामये. अिृ-ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि््ाचे सं�ेषण ्ब�िदृे त्ाच�माणे ज्ानं्ामुळे पयािव्ा-मुकृ 
�स्नधामयांृ  वाू होईय अेत ि्रि्राळ्ा �्ारचत च्ापच्त उ�ेज्े खाऊ घाृल्ामुळे उत�ेिरृ होृे. 

 
अिृ-ि्म् घ्ृा स्ेह-�ि््ाचे अपच् तविरृ होृे. त्ाचें अधस-आ्ुष् ६ ृे १२ ृास आहे. 

अिृ-ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि््ाचें अपच्् हत ए् उृरंडतसारखत ्ंंणा आहे. ्ा्�नयसराइडे जेत 
्ाूयत जाृाृ, ृसे ीपो सत, मुकृ ्ोयेसटेरॉय आिण फॉसफोियिपडे ्णांृ स् बाहेर पडृाृ. त्ामुळे 
्ण यहा् होृाृ, परंृु ्ोयेसटेरॉय ईसटरे, ीपो बत आिण ीपो ई ्त समक� होृाृ व त्ामुळे मध्ंृर-
घ्ृा-असयेयत स्ेह �ि््े ृ्ार होृाृ. 

 
्णांृ स् बाहेर पडयेये ्ोयेसटेरॉय आिण फॉसफोियिपडे हत उ�-घ्ृा स्ेह �ि््ांृ , 

पयािव्ेृ असयेल्ा स्यांृ र �ि््ान्ा मदृत्े, समािव� होृाृ. हत येिसि्् ्ोसेसटेरॉय अेसाइय 
्ॅनसफेरेज �ा िवृंच्ाचे आधार–�व् असस् हे िवृंच् फॉसफटाइिडय ्ोयत्मधतय २ स्ा्त 
असयेल्ा �स्नधामयाचे ्ोयेसटेरॉयन्ा हा्�ॉकसतय समसहापाेत स्यांृ र ्रृे. अपो A-१ आिण ीपो 
सत-१ हे �ा (LCAT) येिसि््-्ोयेसटेरॉय अेसाइय ्ॅनसफेरेज िवृंच्ाचे उत�ेर् असस् उ� घ्ृा 
स्ेह �ि्् हे आधार �व् आहे. िवृंच्ान्ा सि�्ृेचे उतपाद आहेृ ्ोयेसटेिरय ईसटरे, व हत स्ेह-
�ि््ानं्ा आिण या्सोयेिसि्  ् ्ानं्ा �स्नध-गाभ्ांृ  साठिवयत जाृाृ. या्सोयेिसि्  ् हे 
अलब्ुिम् बरोबर बंिधृ असृे. मा्वाृ, अदयाबदय �ि््ान्ा ृफ�  उ�-घ्ृा-स्ेह�ि््ापासस  ्इृर 
स्ेह�ि््ां् ा ्ोयेसटेिरय ईसटरे हत पु्ः वाटस् टा्यत जाृाृ. 

 
उ�-घ्ृा स्ेह �ि््े:- ् क् ृ आिण आंं, ्वजाृ–उ�-घ्ृा-स्ेह-�ि््ाचे सं�ेषण 

्रृाृ, ्ाृ फॉसफोियिपडे, ्ोयेसटेरॉय ्ाहत ीपोए १ आिण ीपोए-२ आिण बकहद अंे ीपो ई असृो. 
�ा ्णां् ा सपाट पटय्त् आ्ार असृो. 

 
पयािव्ेृ LCAT हे िवृंच् ्वजाृ उ�-घ्ृा-स्ेह �ि््ाचें रपांृ र गोय्त् उ�-घ्ृा-

स्ेह �ि््ांृ  ्रृे. व त्ांृ  ्ोयेसटेिरय ईसटर, ीपा ए-१ आिण अपो अे २ चे �माण सामान् असृे. 
्वजाृ यिस्ा ्ा्योमा्�ो्ांृ  अपो ए-१ व ीपो ए-२ असृाृ. परंृु ्ा्योमा्�ो्े जेवहा 



 
अनु�मिणका 

 

पयािव्ेृ �वेे  ्रृाृ ृेवहा ृे ीपो ए-१ व ीपो ए-२ �ां् ा उ�-घ्ृा-स्ेह�ि््ां् डे स्यांृ िरृ 
्रृाृ. 

 
आिण ेवेटत, अपच्ांृ , ्ा्�नयसराइडां् त िवपुय असयेल्ा स्ेह �ि््ानं्ा पक�भागापासस् 

िवमोिचृ झायेल्ा ्ोयेसटेरॉय आिण फॉसफोियिपडां् ा उ�–घ्ृा–स्ेह �ि््ाचें यहा्से रेणस 
सामावस्  घेृाृ. हत �ि�्ा फॉसफोियिपड–स्यांृ र-�ि््ा्रवत सुयभ ्ेयत जाृे व िहन्ामुळे उ�–
घ्ृा–स्ेह�ि््ानं्ा ्णाचंा आ्ार मोठा होृो आिण ृे LCAT �ा िवृंच्ाचे चागंये आधार–�व् 
होृे. पिरसरत् ्ोिे्ांृ स् देखतय अेाच ्ंंणे्े उ�–घ्ृा–स्ेह�ि््े ्ोयेसटेरायंया अयग 
्रृाृ. ीपो–सत आिण ीपो–ई हत पण उ�–घ्ृा–स्ेह�ि््े आिण ्ा्�नयसराइडां् त समक� 
असयेल्ा स्ेह�ि््ांृ  च्रा मारृाृ. उ�–घ्ृा–स्ेह�ि््ानं्ा ीपो �ि््ाचें अधस आ्ुष् ३ ृे ४ 
िदवस असृे. 

 
कोलेसटेरॉल हे आहारांृ स् �ापृ होृे वा स्ेह�ि््ानं्ा सहिवमोच्ा्िरृा,ं ् क् ृांृ  वा आंंत् 

�ेषमयांृ , त्ाचे सं�ेषण होृे. �ौूांृ , फकृ ्ाहंत अंृःसावत �ं्त खेरतज, इृर ्ोणत्ाहत ्ोिे्ांृ  
्ोयेसटेरॉयचे सं�ेषण होृ ्ाहत. 

 
प�वाहत ि्रोधा्िरृा,ं ्ोिे्ां् ा ्ोयेसटेरॉय पुरिवण्ा्िरृा ि्म्–घ्ृा–स्ेह�ि््े हत 

जैिव्–वाह् असावतृ. 
 
तवचा–ृंृुज् ्ोिे्ाबरोबर ्ाम ्रतृ असृा्ा, संेोध्ां् ा असे आूळस् आये ्त, 

एचएमजत ्ोएंझाइम िरडकटेजन्ा सि�्ृेचे, रकृजया्े संब�धृ ्ोिे्ां् त दम् होृे, परंृु जेवहा 
रकृ–जय ्ाूण्ांृ  आये ृेवहा सि�्ृा पुष्ळ पटी्त वाूयत. �ांृ तय सि�्ृेचे दम् ्रणारा 
�मुख घट् होृा ीपो बत व ीपो ई असयेयत स्ेह�ि््े. हत स्ेह�ि््े या्सोसोम मध्े अंृ्�िे्त्  
िवय््ा्े घेृयत जाृाृ. ीपो बत चत अव्िृ होृे आिण ्ोयेसटेरॉय ईसटराचें जयिवन्ेद् होऊ् 
मुकृ ्ोयेसटेरॉय �ापृ होृो व हा मुकृ ्ोयेसटेरॉय एचएमजत ्ोएंझाइम ए िरडकटेजन्ा सि�्ृेचे व 
�ाह्ानं्ा सं�ेषणाचे ि्रोध ्रृो. 

 
् क् ृांृ  ्ोयेसटेरॉयचे िप�ामयांृ  रपांृ र होृे. िज्े ृे �स्नधसमसहान्ा ेोषणास मदृ 

्रृाृ, त्ा यहा् आंंाृ टा्ण्ा्िरृा, िप�ामयाचें िप�ाे्ांृ  पिरवह् होृे. त्ाचें खायन्ा 
ेषेांांृ  पु्र् ेोषण होृे व �विेे्ा ्तया�ारे ् क् ृा्डे पिरवह् होृे. ्ोयसटेरॉयन्ा पुूतय 
च्ापच्ावर, ् क् ृामध्े ृे प�वाहत ि्रोध वापरृाृ िप�ामयानं्ा पु्र्–ेोषणांृ  जर ्ाहंत अड्ळा 
आया ृर त्ामुळे ्ोयेसटेरॉयन्ा िप�ामया�ंारे होणाऱ्ा, अपच्ांृ , वक�त होृे. 

 
ीपोस्ेह�ि््ाचें फय् ्ा्स:– बहुधा च्ापच्त माग�्े सं कृपृत्रण ्र् आहारांृ तय 

�स्नधसमसहाचंा पयािव्ा–स्ेह�ि््ानं्ा संहृतवर पिरणाम होृो, परंृु सा�ंृ आृा सपल झाये आहे ्त, 
ीपो स्ेह�ि््े हत खरत स्ेह�ि्् च्ाप्च्ाचंा ्ा्स�म ठरिवणारत �मुख आहेृ. ीपो स्ेह 
�ि््ामधतय अिम्ो अमयानं्ा �माचे िव�ेषण ्ेये असृा,ं असे स्ािपृ झाये आहे ्त, त्ानं्ामध्े 
ि��ुवत् मळसुंाचें ्ाहंत भाग आहेृ. व हत स्ा्े �ि््ानं्ा फॉसफोियिपडाबंरोबरतय बंध्ास जबाबदार 
आहेृ व �ा बंध्ामुळे त्ाचंत स्ेह�ि््ाबंरोबरचत आंृरि�्ा सुयभ होऊ े्ृे. िवृंच्ान्ा 



 
अनु�मिणका 

 

सि�्ृे्रृा वा ्ोिे्ा–पकलभाग– �ाह्ा्रवत स्ेह�ि््ानं्ा बोध्ा्िरृा,ं ीपो स्ेह�ि््ाचें 
्ाहंत िविेल �देे जबाबदार आहेृ. ्ािेवा् आणखतहत असे �स्ािपृ झाये आहे ्त, ीपो 
स्ेह�ि््ांृ तय िविेल भागांृ तय उतपिरव सृ्ाचंा पिरणाम ्ाहंत ीपो स्ेह�ि््ानं्ा फय् ्ा्स 
ामृेमध्े पुष्ळ फर् घडवस्  आणृाृ. ्ाहंत महतवाचत फय् ्ा �् हत महतवान्ा ज्ि््त  ्
फर्ाबरोबर देसिवयत जाृाृ. हे फर् त्ानं्ा फय् ्ा्�वर दबाव टा्ृाृ. 

 
�स्नधसमसह आधािरृ ऊज�न्ा पिरवह्ाचे वाह् महणस् मा्वत ेरतर ृत् �्ारन्ा पदा्�चा उप्ोग 
्रृे:– 
 

१) ्ा्योमा्�ो्े आिण इृर पयािव्ा स्ेह�ि््े ्त ज्ांृ  ्ा्एसाइय �नयसरॉये हा 
�ि््ाचें आवरण असयेल्ा स्ेह सस�म िबदसृ वाहस् ्ेये जाृाृ. 

 
२) रकृरस अलब्ुिम्ेत सयंन् असयेयत �स्नधामये आिण ३) ि्टो् पदा स्– �ामुख्ा्े 

अिसटो अिसटेट व बतटा हा्�ॉकसत ब्ुिटरेट. �ा ृत् वाह्ाचंा रकृ�वाहा सृ् ि्रि्राळ्ा �माणाृ 
ऊज� ्ेण्ा्िरृा उप्ोग ्रृाृ:– 
 
पिहया:–ेोषण झाल्ावर, आंंापासस् ्ा्यो मा्�ो्ानं्ा रपांृ , सवस ेरतरभर आहारांृ तय 
�स्नधामयाचें पिरवह् २) ् क् ृाृ �ि�्ा झायेयत वा सं�ेिषृ झायेल्ा आिण संच्ा्िरृा ं वसा 
ऊृ्ां् ा वा इृर ऊृ्ां् ा वापर ्रण्ा्िरृा, िवसिरृ ्ेयेल्ा, स्ेह आधािरृ ऊज�चे पिरवह्. �ा 
�संगत ृे ि्टो् ृ स्ंचा आिण ्ा्यो मा्�ॉ् व्िृिरकृ असयेल्ा पयािव्ा स्ेह �ि््ाचंा उप्ोग 
्रृाृ. 
 
३) सवस ेिररान्ा उप्ोगत पडावत महणस्, रकृरसत् अलब्ुिम् बरोबर संयन् असयेल्ा �स्नधामयान्ा 
रपांृ तय, वसा ऊृा्ानं्ा भाडंारांृ स् मुकृ ्ेयेल्ा ऊज�चे पिरवह्. 
 

च्ाप्च आिण ेरतर ि�्ाेासा्ुसार ्ोणत्ाहत ए्ा प्माग�्े ऊज�न्ा पिरवह्ान्ा 
�माणांृ  फर् पडृो. ्ोणत्ाहत वळेेया, रकृांृ तय जासृतृ जासृ �स्नधसमसह हा स्ेह�ि््ांृ  
्ा्�नयसरॉयन्ा रपांृ  असृो. ृ्ािप अलब्ुिम्बरोबर संयन् असयेयत �स्नधामये ्ाचंा वापर फार 
झटपट होृो महणस् ए स् ण ऊज�चे पिरवह्, ए्ा िविे� ्ायावधतृतय �ा प्माग�्े फार महतवपसणस 
असृे. 

 
ालािवका सनेह �िथने 

पयािव्ा स्ेह �ि््ाचें सं�ेषण आंंांृ  आिण ् क् ृांृ  होृे. ृे �स्नध-समसह आिण �ि््े ्ाचें 
जिटय असस् ि्रि्राळ्ा �्ारचत �स्नधसमसहे आिण ीपो �ि््े त्ाचें घट् असृाृ. �स्नधसमसह-
आधािरृ ऊज� पोचिवण्ाचे ्ा्स, ्ा्योमा्�ो्े आिण अिृ-ि्म्-घ्ृा स्ेह�ि््े ्रृाृ. �ा 
दोनहत महतवान्ा स्ेह �ि््ांृ  ्ा्अेसाइय �नयसरॉयचे �माण बरेच असृे. ्ा्योमा्�ो्ाचंत ि्�मृत 
आंंांृ  होृे आिण ृे आहारांृ तय �स्नधसमसहान्ा ेोषण आिण पिरवह्ाृ ्ा्स ्रृाृ. अिृ-ि्म्-
घ्ृा स्ेह �ि््ाचें सं�ेषण ् क् ृ ्रृे. आिण, ्ा् अेसाइय �नयसरॉयांृ तय �स्नधामये, हत वसा–
ऊृ्े आिण इृर ऊृ्ां् डस् घेृयत जाृाृ. �ा �ि�्ेृ अिृि्म्-घ्ृा स्ेह �ि््ाचें रपांृ र 



 
अनु�मिणका 

 

ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि््ाृ होृे. हत सवस स्ेह �ि््े, पसणसपणे इृर �स्नध समसहानं्ा िवेषेृः 
्ोयेसटेरॉयानं्ा पिरवह्ांृ –गंुृयेये असृाृ. ्ाहत ्ो�ा �माणांृ  ि्रि्राळ्ा स्ेह �ि््ांृ  
�स्नधसमसहानं्ा घट्ाचें अदयाबदय होृे. पयािव्ा स्ेह �ि््े आिण इृर ऊृ्ांृ तय , 
�स्नधसमसहानं्ा देवाण-घेवाण �संगत, िवृंच्ान्ा सि�्ृेृ फर् ्रण्ान्ा ्ामत ्ाहत ीपो�ि््े 
फय्-्ा्स ्रृाृ. ्ोिे्ा–पक�भाग–�ाह्ानं्ा बाबृतृ, िविेल ओळख पटिवणारत स्ा्े महणस् 
्ाहत इृर ीपो�ि््े ्ा्स ्रृाृ. ्ाहत स्ेह �ि््ानं्ा-�ाह्-�ारा आंृर-्ोिे्त  ्
िवय््ामधतय, अेा �्ारचत आंृर-ि�्ा हत पिहयत पा्रत हो्. 

 
रकृरसत् अलब्ुिम्बरोबर सयंन् असयेयत �स्नधामये:–– रकृरसांृ तय अलब्ुिम् 

�स्नधामयाचें रकृांृ  पिरवह् ्रृो. �स्नधामये पाण्ांृ  अिव�ाव् असृाृ. परंृु जेवहा ृत ्ा्अेसाइय 
�नयसरॉयाचे िवन्ेद् होऊ्, पयािव्ेृ मुकृ �स्ृतृ सोडयत जाृाृ ृेवहा ृी सहज अलब्ुिम्ेत 
संयन् होृाृ. �ा �ि््ाया �स्नधामयाबरोबर संयन् होण्ास पुष्ळेत स्ये आहेृ. त्ांृ तय दो् 
स्ये ृर मो�ा आस�कृ्े सयंन् होृाृ. 

 
ि्टो् ृ्ु:–�स्नधामयानं्ा ऑ�कसडत ्रणाृ, अिसटो अिसटेट आिण बतटा हा्�ॉकसत 

ब्ुिटरेट, हे दोनहतहत, ् क् ृा्े, ि्म�ण ्ेयेये असृाृ. हे पाण्ांृ  िव�ाव् असृाृ. ्ाहत िविेल 
पिर�स्ृतृ �ा पदा्�चत संहिृ फारच अिध् होृे व त्ामुळे ‘ि्टोिसस’ आिण ‘अिसडॉिसस’ अेत 
�स्ृत ृ्ार होृे. हे जेवहा ं घडृे ृेवहा ं अिसटो अिसटेटचे उतसफस सृ िड्ाब��कझयत ्रण होऊ् 
अिसटो्चत ि्�मृत होृे. �ामुळे �ा जयिव�ाव् समसहास ‘ि्टो् ृ्ु’ असे महणृाृ. हे पदा स् ् क् ृा 
्डस् सृृ ि्म�ण ्ेये जाृाृ व ्ो�ा ्मत �माणाृ, वक�ा्डस् त्ाचंत ि्�मृत होृे. मग सागंा�ाचे 
व हद्ाचे स्ा्ु ्ाचंा ए. टत. पत. चत ि्�मृत ्रण्ा्िरृा उप्ोग ्रृाृ. जेवहा नयु्ोजचा पुरवठा 
्मत पडृो ृेवहा ंृंिं्त् ऊृ्ा बतटा हा्�ॉकसत ब्ुिटरेटचा वापर ्रृाृ. 

 
अलब्ुिम् बरोबर सयंन् असयेल्ा �स्नधामयांृ  वा ि्टो् ृ स्ृ िवभागयेयत �स्नधसमसह-

आधािरृ ऊज� हत आ�कसडत ्रणा्िरृा ंआिण अे. टत. पत. न्ा ि्�मृत ्िरृा,ं ि्रि्राळ्ा ऊृ्ा 
्रवत सहज रतत्ा घेृयत जाृे. परंृु, अिभसरणाृतय वा संिचृ ्ेयेयत, ्ा्अेसाइय �नयसरॉयन्ा 
रपांृ तय �स्नधामयाचंत ऊज� हत �त्ािरत्ा उपयबध ्सृे. परंृु ्ा्अेसाइय �नयसरायाचे 
िवृंच्ा्रवत जयिवन्ेद् ्राव े यागृे व मग �स्नधामये आिण �नयसरॉय मुकृ होृाृ. हे 
जयिवन्ेद् दो् �्ारन्ा या्पेज िवृंच्ा ्रवत होृे. (१) या्पो �ोटत् या्पेज:–�ानं्ामुळे 
पयािव्ा स्ेह�ि््ांृ तय ्ा्अेसाइय �नयसरॉयाचे जयिवन्ेद् होृे. आिण दुसरे हाम�्-संवदे्ेतय 
्ा्अेसाइय �नयसरॉय या्पेज:–�ान्ामुळे वसा-ऊृ्ांृ तय ्ा्अेसाइय �नयसरॉयान्ा जयत् 
िवन्ेद्ास चाय्ा िमळृे आिण ्ंृर �स्नधामये आिण �नयसरॉय ्ाचें पयािव्ेृ िवमोच् होृे. 

 
ियपो �ोटत्-या्पेजे हत ्ेे वािहन्ानं्ा अंृः्यत् ्ोिे्ानं्ा पक�भागावर (आिण बहुधा 

ेजेारतय ऊृ् ्ोिे्ावंर) स्ािपृ असृाृ. 
 
अिृ-ि्म्-घ्ृा स्ेह �ि््ांृ  आिण ्ा्योमा्�ॉ  ् मध्े उप�स्ृ असयेल्ा ्ा् आिण 

डा्�नयसरॉयानं्ा १ आिण/अ्वा ३ स्ा्ा पासस् �स्नधामयाचें जयिवन्ेद् ्रृाृ. �ान्ा सि�्ृे 
्िरृा,ं ए्ा ीपो�ि््ाचंत आवश््ृा यागृे. जी �स्नधामये मुकृ होृाृ, ृी �स्नधामये रकृरसत् 
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अलब्ुिम् बरोबर सयंन् होृाृ वा इृर ऊृ्ां् डस् त्ाचंा वापर होृो. मॉ्ो अेसाइय �नयसरॉय हे 
्ोिे्ांृ  जाृे वा त्ाचे मॉ्ो अेसाइय �नयसरॉय हा्�ोयेज ्ा िवृंच्ा्े िवन्ेद् होृे. 

 
ए् िभ� या्पेज प�िृ, वसा ऊृ्ांृ  साठंिवयेल्ा ्ा्अेसाइय �नयसरॉय पासस् 

�स्नधामयाचंत हायचायसजृा ि््ंिंृ ्रृे. त्ापंै्त हाम�्�ारा, सा्�कय् अ.े एम. पत. मध्�स्ृ 
्ंंणे्े ि््ंिंृ असृे. ऊृ्ांृ  या्पेजचत पुष्ळेत ्ा �् असृाृ परंृु जे िवृंच् ्ा् अेसाइय 
�नयसरॉयवर आघाृ ्रृे, ृे �ि�्ेचत सुरवाृ ्रृे. दुसरत दो् या्पेज िवृंच्े ए् आिण ि� 
अेसाइय �नयसरॉयाचें जयिवन्ेद् पुरे ्रृाृ व �स्नधामये पयािव्ेृ मुकृ होृाृ व ृे्े रकृरसत् 
अलब्ुिम् बरोबर सयंन् होृाृ. 

 
आहारा सृ् �ापृ झायेल्ा ्ा्�नयसराइडे, ्ोयेसटेरॉय आिण इृर �स्नधसमसहाचें आंंापासस  ्

मो�ा ्ा्योमा्�ो्ा्रवी वसा ऊृ्ा्डे आिण ् क् ृा्डे पिरवह् होृे. ्ा्योमा्�ो्ाचंत 
घ्ृा फारच ्मत असृे ्ारण ृे ्ा्एसाइय �नयसरॉय मुळे समक� असृाृ. आिण त्ांृ तय �ि््ाचंत 
संहिृ २ �िृेृपेाा ं ्मत असृे. वसा–ऊृ्ांृ तय व पिरसर ऊृ्ांृ तय ्ेेवािहन्ांृ  �स्ृ 
असयेल्ा या्पेज �ा िवृंच्ामुळे ्ा्योमा्�ॉ्मधतय ्ा्�नयसराइडाचे ्ो�ा िमि्टाृच तवरे्े 
जयिवन्ेद् होृे. आिण िे�् रािहयेल्ा ्ा्योमा्�ो्ाचें अवेषे रकृािभसरणांृ  पु्ः �वेे  
्रृाृ आिण ृे ् क् ृा्रवत ्ा सू् घेृये जाृाृ. ज्ा ्ा्�नयसराइडाचें अंृज�ृ सं�ेषण होृे, 
त्ाचें पिरवह्, ् क् ृा्े �्म ृ्ार ्ेयेल्ा अिृ–ि्म् घ्ृा स्ेह-�ि््ा ्रवत होृे, ्ांृ तय 
्ा्एसाइय �नयसरॉय देखतय, या्पेज ्ा िवृंच्ा्रवत मुकृ होृे. ्ा्योमा्�ॉ्वरहत ्ाच 
या्पेजचत ि�्ा होृे. ्ांृ तय अवेषेां् ा, ज्ांृ  ्ोयेसटेरॉय िवपुय �माणांृ  आहे त्ां् ा, माध्िम्-
घ्ृा स्ेह�ि््े महणृाृ. त्ाचंत दो् ृऱहे्े िवलहेवाट यागयत जाृे:– ि्ममे ् क् ृां् त घेृये जाृाृ 
आिण ि्म्ाचे ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि््ांृ  रपांृ र होृे. व हे रकृांृ तय ्ोयेसटेरॉयान्ा पिरवह्ाचे 
्ा्स ्रृाृ. ि्म्-घ्ृा-स्ेह-�ि््ाचंा व्ास २२ ्ॅ्ोमतटर असस् त्ाचेंवसृुमा् साधारण ३० या 
डालट् आहे. त्ानं्ा गाभ्ाृ १५०० ईसटरत क् ृ ्ोयेसटेरॉयचे रेणस असृाृ आिण त्ांृ तय सव�ृ 
सामान् अेत एसाइय केखंया, �ा ईसटरामधतय िय्ोियएटचत आहे. हा ृत� जयिव�ेषत  गाभा, 
फॉसफोियिपडे आिण ्ोयेसटेरॉयन्ा ्वचा्े विेलयेया आहे. �ा ्वचांृ  ए् बत–१०० ीपो�ि््ाचत 
�िृ क् िृ असृे. हे फार मोठे �ि्् आहे. ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि््ाचंत भसिम्ा महणजे ्ोयेसटेरॉयचे 
पिरिध ऊृ्ां् डे पिरवह्. 

 
�ा ि्रि्राळ्ा िठ्ाणत अंृ ज�ृ होृ असयेल्ा ्ोयेसटेरॉयन्ा सं�ेषणाचे ि््म्, �ा 

पासस् वगेळे ्ा्स उ�-घ्ृा �ि््ा्डस  ् पार पाडये जाृे. �ाचत घ्ृा १·०६ �ॅम/ से. मत. ³ पेाा ं
अिध् असृे. ृे मकृ ्ोिे्ां् डस् व ज्ाचंत उयाूाय होृ आहे अेा पटयां् डस् पयािव्ेृ सोडयेया 
्ोयेसटेरॉय उचयृे. उ�-घ्ृा-स्ेह�ि््े हत अखंडरतत्ा अिभसरणांृ  भाग घेृाृ. त्ाृ ए् 
िवृंच् असृे. त्ाचे ्ाव आहे ‘येिसि्् ्ोयेसटेरॉय एसाइय ्ॅनसफेरेज’ व ृे मुकृ ्ोयेसटेरॉयचे, 
्ोयेसटेिरय ईसटरांृ  रपांृ र ्रृे. आिण मग �ा ईसटेरत क् ृ ्ोयेसटेरॉयचे वाह् �ि््ाृफ�  ि्म्-
घ्ृा वा अृतव ि्म् घ्ृा स्ेह�ि््ां् डे तविरृ जाणे ्ेणे सुर होृे. ि्म्-घ्ृा-स्ेह-�ि््-
�ाह् फार महतवाचत भसिम्ा पार पाडृे. 

 



 
अनु�मिणका 

 

ज्ावळेेस ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि््े अिभसरणांृ  िवपुय �माणांृ  असृाृ ृेवहा ृत ऊृ्ां् ा 
्ोयेसटेरॉयन्ा बिहज�ृ साध्ाचा पुरवठा ्रृाृ ि्म्–घ्ृा स्ेह–�ि््े हत ्ोिे्ानं्ा 
पक�भागावरतय �ि्् �ाह्ाबरोबर िवेषेृः बंिधृ होृाृ. व त्ामुळे ृ्ार झायेयत जिटये, पयािव्ा 
पटयांृ तय भागांृ  पुंजत क् ृ होृाृ. �ा भागां् ा ‘आवरण ्ुकृ ग�े’ असे महणृाृ. ्ंृर अंृः्ोिे्त  ्
िवय्् होृे. 

 
कयॅििअ् आवरण हे उप्यत्त् आे््ापासस् दसर होृे आिण �ामुळे ‘�ाह्ाचें’ पु्��’ 

पयािव्ा पटयांृ  सुर होृे. वा ृे या्सोसोमाबरोबर सा्ुिजृ होृाृ. या्सोसोमय �ोटत्ेजे व 
या्पेजे हे ि्म् घ्ृा-स्ेह�ि््-�ाह् जिटयाचें जयिवन्ेद् अत�ेिरृ ्रृाृ. 

 
�ि््ाचे पसणसपणे अिम्ो अमयांृ  ि्म्त्रण होृे आिण ्ोयेसटेरॉय ईसटराचें मुकृ ्ोयेसटेरॉय 

आिण �स्नधामयांृ  जयिवन्ेद् होृे. ्वत् ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््-�ाह्े अंृः �ा्य जाय् 
पटयांृ  सं�ेिषृ होृाृ. आिण ृत पुनहा पयािव्ा पटयांृ  सोडयत जाृाृ. अंृः�ा्य-जाय्-
पटयाृ ्ोयेसटेरॉयचे समावेे ् होृे वा ईसटेरत िफ्ेे् झाल्ावर ्ोयेसटेरतय ईसटर अेा सवरपांृ  
सा्टोसोय मध्े त्ाचत साठंवण होृे. ्ोयेसटेरॉयचा पुरवठा, त्ान्ा पटयांृ तय उप्ोज्ेपेाा अिध् 
झाल्ास हे असे घडृे. साधारणृः ्ोिे्ांृ  ्ोयेसटेिरय ईसटर अत्ंृ ्ो�ा �माणाृ आूळृे. 
आंृर-्ोिे्त् ्ोयेसटेरॉयन्ा ईसटर अिध्ृे्े ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि््-�ाह्ान्ा सं�ेषणाया 
�िृबंध होृो व �ामुळे अिभसरणांृ  ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत उ� होृे. 

 
प�भरणाचे ि््ंंण हे ३ हा्�ॉकसत–३ िम्ाइय नयुटिरय ्ोएंझाइम–ए िरडकटेजन्ा 

सि�्ृेृतय फर्ा्त मध्स्त ्ेये जाृे. हे िवृंच्. मेवहायो्ेटन्ा ि्�मृतचे उत�ेरण ्रृे. हत 
्ोयेसटेरॉयन्ा जैिव् सं�ेषणाृतय पिरबंिधृ पा्रत आहे. 

 
आहारांृ तय ्ोयेसटेरॉय, ् क् ृाृतय िरडकटेज ्ा िवृंच्ान्ा सं�ेषणाचे दम् ्रृो. आिण 

िवृंच्ान्ा असयेल्ा रेणसं्ा अ�भािवृ ब्िवृो. 
 

्कक त 
�स्नधसमसहानं्ा च्ापच्ाचे मुख् स्ा् ् क् ृ हो्. रकृािभसरणांृ तय जासृतृ जासृ ‘्ा् 

एसाइय �नयसरॉये हत �्मृः ् क् ृा्रवतच रकृा सृ् ्ाूयत जाृाृ. ् क् ृांृ  ्ा्एसाइय 
�नयसरॉयावंर ऊज�-ि्�मृत आिण उज�-िवि्म् अेा �्ारन्ा ि्रि्राळ्ा �ि�्ा होृाृ. �ापै्त 
मुख् दो् महणजे �स्नधामयाचें ऑ�कसडत्रण व �स्नधामयाचें सं�ेषण. ् क् ृांृ  ृत् माग�्त 
�स्नधामये ऑ�कसडत्रणास उपयबध होृाृ:–१) आहारांृ तय ्ब�िदृाचंा पुरवठा, जररतपेाा अिध् 
असल्ास, त्ानं्ापासस  ् ् क् ृांृ  सं�ेषण २) आहारांृ तय �स्नधपदा्�पासस  ् �ापृ झायेल्ा 
्ा्योमा्�ो्त  ् ्ा्एसाइय �नयसरॉयाचें जयिवन्ेद् ३) रकृांृ तय अलब्ुिम्बरोबर जिटय 
पदा्�पासस् िमळायेल्ा वसा उृ्ांृ तय मुकृ �स्नधामयाचें ए्ंत्रण. 

 
जेवण घेृयेल्ा �ाण्ांृ  नयु्ोजपासस  ्�स्नधामयाचें सं�ेषण ् क् ृ ्रृे. आिण �स्नधामयाचंा 

्ा्एसाइय �नयसरॉय व फॉसफोियिपडे ्ांृ  अंृभ�व ्रृे. ् क् ृाृ सं�ेिषृ झायेल्ा �स्नधामयाचें 



 
अनु�मिणका 

 

रपांृ र अृतव-ि्म्-घ्ृा स्ेह �ि््ा (VLDL) मध्े होृे. उपोषणास वसा ऊृ्ापासस् िवमोिचृ 
झायेल्ा मुकृ �स्नधामयाचंा च्ापच्ान्ा इंध्ा्डे ् क् ृ उप्ोग ्रृे. 

 
मधुमेहांृ , ्तटो अमयरकृृे मध्े, ्ा्एसाइय �नयसरॉयाचे ् क् ृांृ  संिचृत्रण होृे. �ाचे 

मुख् ्ारण महणजे ्ा्एसाइय �नयसरॉयचे अृतव-ि्म्-घ्ृा स्ेह �ि््ान्ा रपांृ , ् क् ृापासस् 
अिभसरणांृ तय घट हे हो्. 

 
् क् ृाचत मुख् ्ा �्:– 

् क् ृांृ  िप�ाचत ि्�मृत होृे. िप�ांृ  ् क् ृांृ  सं�ेिषृ झायेयत ्ोयेसटेरॉय आिण िप� यवणे 
असृाृ. िप�-ि्�मृतमुळे ् क् ृ �स्नधसमसहाचें पाच् व ेोषण सुयभ ्रृे. 

 
२) �स्नधामयाचें सं�ेषण आिण ऑ�कसडत्रणा्िरृा व ्ा्एसाइय �नयसरॉयाचें सं�ेषण 

्रण्ा्िरृा, ् क् ृाृ सि�् अेत िवृंच्ाचंत प�िृ आहे. ३) ृत पयािव्ा स्ेह�ि््ाचें सं�ेषण 
्रृे. ४) ृत �स्नधामयाचें ि्टो् ृ स्ृ रपांृ िरृ ्रृे ५) पयािव्ा स्ेह �ि््ानं्ा च्ापच्ाृ ृत 
फार महतवाचत भसिम्ा पार पाडृे. 

 
् क् ृा्डस् ्ा्योमा्�ो्ाचें अवेषे घेृये जाृाृ. आिण ्ोयेसटेिरय ईसटर आिण 

्ा्एसाइय �नयसरॉयाचें जयिवन्ेद् व च्ापच् होृे. ीपो-इ-्िरृा ं िविेल असयेल्ा 
�ाह्ां् रवत उत स् प् होृे. �ा माग�्े ५० �िृेृ अिृ-ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ाचें अवेषे ् क् ृांृ  
घेृये जाृाृ. उरयेये ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि्् ि्म�ण ्रृाृ. 

 
मुकृ-�स्नधामयाचा ्ेहमतचा िवि््ोग महणजे त्ाचें ्ा् एसाइय �नयसरॉयांृ तय रपांृ र. 

् क् ृांृ तय ्ा्एसाइय �नयसरॉयन्ा सा�ाचे ि््ंंण ि्रि्राळ्ा ्ारणां् त ्ेये जाृे. ्ा् 
एसाइयचा अिृिरकृ साठंा ्ा सू् टा्ण्ाचा ए् मागस महणजे ्ा्-एसाइय �नयसरॉयांृ तय 
�स्नधामयाचें पाणत व ्ाबस्डा् ऑकसाइड ्ांृ  ऑ�कसडत्रण. �ा ि�्ेन्ा अगोदर ्ा्-एसाइय 
�नयसरॉयाचे मुकृ �स्नधामये व �नयसरॉय ्ांृ  जयिवन्ेद् होृे. 

 
साधारण मा्वान्ा रकृपयािव्ेृतय �स्नधसमसह 

 
�स्नधसमसह �िृेृ िमयत�ॅम सरासरत म्�दा 

ए स् ण �स्नध समसह ५७० ३६०-८२० 
्ा् एसाइय �नयसरॉय १४२ ८० ृे १८० 
ए स् ण फॉसफोियिपडे २१५ ३९०-३९० 
फॉसफटा्िडय ्ोयत्  ५०-२०० 
फॉसफटा्िडय इ््ॉय अिम्  ५०-१३० 
�सफंजोमा्िय्े  १५-३५ 
ए स् ण ्ोयेसटेरॉय २०० १०७-३२० 
मुकृ ्ोयेसटेरॉय ५५ २६-१०६ 
मुकृ �स्नधामये १२ ६-१६ 



 
अनु�मिणका 

 

 

�सननगाधलाचें ऑ�कसडतकरण 
�स्नधामयाचें ऑ�कसडत्रण �ा �ि�्ेपासस् ऊज� ि्�मृत होृे. हत ि�्ा टपप्ा-टपप्ा्े व दर 

वळेेया बतटा िठ्ाणत असयेल्ा ्बस-समसहान्ा ऑ�कसडत्रणा्े घडस् ्ेृे. �ा �ि�्े्िरृा यागणारत 
िवृंच्े हत ्ोिे्ेृतय ससं्िण्ामध्े असृाृ. व �ापासस् जत ऊज� ृ्ार होृे ृत अिड्ोिस  ््ा् 
फॉसफेट ATP �ा उ� उज�-सं्ुगाृ साठंिवयत जाृे. ऑ�कसडत्रणांृ तय �ा �ि�्ेमध्े २ ्बस-अणस 
ए्् �त्े् वळेेया अयग ्ेया जाृो. अेाृऱहे्े झायेल्ा पािमिट् अमयान्ा ऑ�कसडत्रणांृ  
२५०० ि्यो उपणै््े इृ्त उज� ि्म�ण होृे व �ापंै्त ४० �िृेृ उज� फॉसफेट–बंध–ऊज� महणस् 
उपयबध होृे. 

 
्ांृ तय पिहया टपपा महणजे पािमिट् अमयाचे सचेृत्रण व ्ंृर त्ान्ा ्ो–एंझाइम–ए 

्ा्ो ईसटराचत ि्�मृत:– 
 

्ा्ो्ा््ेज 
Fatty acid+CoASH+ATP–––→Fattyacyl-CoA+AMP+PP 

Mg++ 
 
फॅटतीसाइय ्ो एंझाइम ए चत ि्�मृत ससं ्िण्ानं्ा बाहेर होृे, पण ऑ�कसडत्रणाचत 

�ि�्ा ससं्िण्ानं्ा आंृतय पटयांृ  होृे आिण हे पटय ्ो–एंझाइम–ए आिण त्ान्ा उपजाृां् ा 
अपा्स असृे. �ामुळे ्ोिे्े समोर मोठत समस्ा ि्म�ण होृे. पण ए्ा ृतपर उप–प�ृतमुळे हत 
समस्ा सोडिवयत जाृे. एसाइय समसहाचें, पटयान्ा पिय्डतय पिरवह्ा्िरृा, ्ा�्िट्चा वाह् 
महणस् उप्ोग ्ेया जाृो. ससं्िण्ानं्ा आंृर पटयान्ा दोनहत बाजसस िवृंच्े असस्, फॅटतएसाइय 
समसहाचे, ्ोएंझाइम ए आिण ्ा�्िट् ्ाृतय स्यांृ र पुूे देसिवल्ा �माणे घडस् ्ेृे. 
 



 
अनु�मिणका 

 

 
 
बाहेरन्ा पक�भागत अेसाइय समसहाचे ्ा�्िट  ् पािम्ॉइय ्ॅनसफेरेज १ �ा िवृंच्ा ्रवत, 
्ा�्िट््डे स्यांृ र होृे. अेसाइय ्ा�्िट् हा मुकृ ्ा�्िट् बरोबर ससं्िण्ानं्ा आंृतय 
पटयान्ा पयत्डे देवाण घेवाण ्रृो. मुकृ ्ा�्िट् पुनहा आंृतय बाजसया उप्ोगत पडृो व 
फॅटतअेसाइय समसह हा पुनहा ्ा�्िट  ् पािमटॉइय ्ॅनसफेरेज �ा िवृंच्ामुळे ्ो–एंझाइम–ए या 
स्यांृ िरृ होृो. 
 

ससं्िण्त् �स्नधामयानं्ा ऑ�कसडत्रणांृ , ्ा�्िट  ् हे अत्ंृ महतवाचे फय््ा्स पार 
पाडृे. ए स् ण ्ा�्िट्पै्त ९८% ्ा�्िट् स्ा्सृ असृे. आिण फकृ १·५% ् क् ृ आिण वक�ाृ 
आूळृे. �ाण्ानं्ा ऊृ्ांृ तय दतघस केखंयानं्ा �स्नधामयाचें ऑ�कसडत्रण हे ्ा�्िट्वर अवयंबस् 
असृे. ृे दतघस केखंया अेसाइय ्ोएंझाइम ए वा ससं्िण्त् पटयासं ओयाडंस् पयत्डे जाण्ास मदृ 
्रृे. एरवत हे पटय ्ोएंझाइम ए सं् ुगास अपा्स असृे. 

 
्ा�्िट्चे दुसरे आणखत ए् महतवाचे ्ा्स महणजे अंृज�ृ वा ब�हजाृ अेसाइय ्ोएंझाइम ए 
सं्ुगानं्ा िवषारत संिचृत ्रणापासस् ्ोिे्ाचें संराण ्रणे. अेा अेसाइय समसहां् ा ्ा�्िट  ्ईसटरे 
सापंळ्ाृ प्डस्, त्ाचें ् क् ृा्डे पिरवह् ्रृाृ. ृे्े त्ाचें अपच् झाल्ावर, ृे वक�ा्डे धाडये 
जाृाृ आिण ेवेटत त्ाचें मसंावाटे उतसजस् होृे. 
 



 
अनु�मिणका 

 

ज्ावळेेस अेसाइय ्ा�्िट् व मुकृ ्ा�्िट् ्ाचें गुणो�र वा सू  यागृे, ृेवहा दतघस केखंायानं्ा 
�स्नधामयानं्ा ससं ्िण्े्डतय पिरवह्ाचत ्ा�्िट्चत सुयभृा ्मत होृे. दतघस केखंया 
�स्नधामयानं्ा ऑ�कसडत्रणान्ा ामृेचत ्ोन् देखभाय ्रण्ा्िरृा, ससं्िण्त् ईसटेरत क्  ृ
्सयेल्ा ्ा�्िट्चत पुरेेत पाृळत अिध् उपयबध असाव्ास पािहजे. 

 
ि्रि्राळ्ा साखळतन्ा याबंीन्ा �स्नधामयां् िरृा िविेल अेत ृत् िभ� ्ा्ो्ा््ेजे आहेृ. 
 
दुसरा टापा :–्ाृ एसाइय ्ोएंझाइम–ए डतहा्�ोज्ेजमुळे �व�ृृ ्ेयेये फॅटत–एसाइय–

्ोएंझाइम ए चे अलफा–बतटा डतहा्�ोज्त्रण. ्ामुळे िवपा RCH=CHCOSCoA आिण ािपृ 

FADH₂ (फयॅिव्  अडेि्् डा्न्ुकयोटाइड) िमळृाृ. ्ामुळे सा्टो�ोम बत ्ां् डे इयेक्ो्ाचें 
स्ा्ांृ र होृे. 

 
ितसरा टापा : (इ्ॉइय ्ो–एंझाइम ए हा्�ेटेज �ा िवृंच्ामुळे) अलफा, बतटा–असंपककृ 

फॅटत–एसाइय ्ोएंझाइम ए चे जयत््रण, आिण L–(+)–हा्�ॉकसत एसाइय ्ो एंझाइम ए न्ा 
अ्ुजाृाचत ि्�मृत. 

 
मग ४ थ्ा टप्ाृ ्ा सं्ुगाचे ऑ�कसडत्रण, बतटा हा्�ॉकसत एसाइय डतहा्�ोिज्ेज→बतटा 

ि्टो एसाइय ्ोएंझाइम–ए आिण ि््ोिट्ामाइड–अडेि््–डा्–न्ुकयतओटाइड (NAD) ्ाजं्डे 
इयेक्ो्ाचें स्ा्ांृ र. 

 
्ांृ तय ेवेटचा टपपा महणजे ्ा्येज �ा िवृंच्ा्े बतटा ि्टो–एसाइय ्ोएंझाइम ए चे 

्ा्ोियिट  ् िवदय् होऊ् मसळपेाा दो् ्बस अणस ्मत असयेल्ा फॅटत एसाइय ्ो–एंझाइम एन्ा 
ए्ा रेणसचत ि्�मृत:– 

 

RCO–CH₂–COSCoA+CoASH→RCOSCoA+CH₃CoSCOA 
 

आृा हे फॅटत एसाइय ्ो–एंझाइम–ए पुनहा अेाच �्ारन्ा ी�कसडत्रणांृ तय च�ाृ 
ेवेटप �्ृ जाृ राहृे व ेवेटत त्ाचे असेिटय ्ो–एंझाइम–ए अेा सवरपाृ पसणसपणे िवघट् होृे. 

 
असेिटय ्ो–एंझाइम ए चे सामान्ृः अमय–च�ा�ारे ्ाबस् डा् ऑकसाइड व पाणत ्ांृ  

ऑ�कसडत्रण होृे. उपोषणांृ  व बरा ् ्ेयेल्ा मधुमेहांृ , असेिटय ्ो–एंझाइम ए बरेच साचंृे. 
्ारण ्ब�िदृानं्ा च्ापच्ा  ृ िबघाड झायेया असृो. मग हे असेिटय ्ो–एंझाइम–ए संघि्ृ 
होृाृ व ि्टो् समसह–उदा॰ अिसटो असेटेट बतटा–हा्�ॉकसत ब्ुिटरेट आिण अिसटो्–ि्म�ण 
होृाृ. ्ाचें �माण रकृांृ  अिध् झाल्ास, ‘ि्टोिसस’ हत अवस्ा ि्म�ण होृे. 

 
दो् असेिटय ्ो-एंझाइम ए चे संघ्् झाल्ास, ए् ्ो-एंझाइम ए मो्ळा होृो व हा �स्नधामयानं्ा 
सचेृत्रणास मो्ळा होृो व ऑ�कसडेे् चायस  राहृे. ि्टो् समसहाचें पुूे ्ाबस् डॉ्-ऑकसाइड व 
पाणत ्ांृ  जादा-् क् ृत् ऊृ्ां् रवत ऑ�कसडत्रण होृे. वा मसंा�ारे त्ाचें िवसजस् होृे. 
 



 
अनु�मिणका 

 

असंपककृ �स्नधामयानं्ा ऑ�कसडत ्रणासंाठत, आणखत दो् िवृंच्ाचंत –‘आ्सोमेरेज व 
एिपमेरेज’–जररत यागृे. हत दोनहत िवृंच्े ससं्िण्ाृ असृाृ. 

 
ज्ा �स्नधामयांृ , ्बस-अणसंचत संख्ा िवषम आहे, त्ाचें पण वरतय�माणे ‘बतटा ऑ�कसडेे्’ 

होृे. त्ांृ  असेिटय ्ो-एंझाइम-ए-बरोबर ३ ्बस अणस असयेये �ोिपओि्य ्ो-एंझाइम ए ृ्ार होृे. 
त्ांृ  ्ाबस् डा्ऑकसाइड िमळिवल्ास त्ाचेहत सा्ि्् अमय-च�ांृ  जाऊ्, ऑ�कसडत्रण होृे. 

 
मेदसमध्े अलफा ऑ�कसडत्रण अेत पण �ि�्ा संभवृे. ्ा�्िट् बतटा हा्�ॉकसत-गमॅा-

्ा्िम्ाइय अिम्ो ब्ुिटिर् अमय–हे �स्नध पदा्�न्ा अपच्ाृ व ऊज� ि्�मृतृ फार महतवाचे 
्ा्स ्रृे. �ान्ामुळे याबं साखळत असयेल्ा �स्नधामयाचें रपांृ र एसाइय– ्ा�्िट  ्–अ्ुजाृांृ  
होृे व मग त्ाचें पिरवह् ससं्िण्ानं्ा पटयानं्ा पयत्डे होृे. अेािरृत्े बतटा–ऑ�कसडत्रण 
चायस ठेवण्ास ्ा�्िट  ्मदृ ्रृे. 

 
बतटा ऑ�कसडत्रणामुळे �स्नधामयाचें �्म असेिट् ए््ामंध्े आिण ेवेटत सा््ेट च�ांृ स् 

गेल्ावर ्ाबस् डॉ् ऑकसाइड आिण पाणत �ांृ  रपांृ र होृे. बतटा ऑ�कसडत्रणामध्े दतघस केखंया 
असयेल्ा असेिटय ्ोएंझाइम ए न्ा पु्रावक�त् �ि�्ानं्ा आव सृ्ामुळे (डतहा्�ोज्त्रण, 
हा्�ेे्, ऑ�कसडत्रण आिण ्ा्ोियिसस) केखंयाचे यघु्रण होृे. ससं्िण्त् �स्त् 

केखंयेेत ि्गडतृ होऊ् हे सवस ससं्िण्ांृ  होृे. परंृु आृा ससं्िण्त् आिण पेरॉ�कससोमय अेा 
दो् िभ� प�िृ, बतटा ऑ�कसडत्रणान्ा असस्, त्ा उ� �ेणतृतय �ाण्ांृ , �स्नधामयानं्ा–
अपच्ा्िरृा ए्ं वास ्रृाृ. 

 
पेरॉ�कससोममध्े �स्त् केखंया ्ाहत आिण �ा्िम् डतहा्�ोज्त्रण �ि�्ा हत 

फयॅवहो�ोटत  ्एसाइय ्ोएंझाइम ए ऑ�कसडेज ्ा िवृंच्ा्डस् घडिवयत जाृे. पेरोकसतसोमय बतटा 
ऑ�कसडत्रणामधतय सवस िवृंच्े, ससं्िण्ांृ  असयेल्ा पेाा,ं ि्राळत आहेृ. बहु-फय् ्ा्स 
असयेयत िवृंच्े हे त्ाचें वैिेल हो्. �ा प�ृतृ, �स्नधामयां् ा सचेृ ्रणारे िवृंच्, बतटा 
ऑ�कसडत्रणामधतय वय्त �ि�्ाचें उत�ेर्त् ्ा्स ्रणारत ृत् �ि््–िवृंच्े, िेवा् ए् 
डा्इ्ाइय ्ो-एंझाइम ए िरडॅकटेज आिण ए् आ्सोमेरेज, हत दोनहत िवृंच्े बहु-असंपककृ 
�स्नधामयानं्ा ऑ�कसडत्रणा्रृा मदृ ्रृाृ. 

 
ब्ुिटिरय ्ोएंझाइम ए प �्ृ साखळतया यघु ्रण्ाचत ामृा, पेरो�कससोममध्े असृे. 
 

�सननगाधलाचें सं�ेषण:– 
�स्नधामयानं्ा सं�ेषणां् िरृा ंखायतय ृत् प�ृत जबाबदार आहेृ:–१) सा्टोपया�झम्–

पािमटेट–सं�ेषणप�िृ २) ससं्िण्त्–�स्नधामयाचंत साखळत दतघस ्रण्ाेत संबंिधृ असयेयत 
आिण ३) मा्�ोसोमय–िवेषेृः असंपककृ �स्नधामयानं्ा सं�ेषणा्िरृा संबंिधृ असयेयत व साखळत 
दतघस ्रण्ासाठत. 
 

फॅटत अिसड िस्टेज्े उत�ेर्त् �ि�्ा 
 



 
अनु�मिणका 

 

 
 

 
 



 
अनु�मिणका 

 

 
 
पािमटेटचे सं�ेषण:– 

आहारांृ तय पुरव�ा व्िृिरकृ, माणसां् ा �स्नधामये जैिव् सं�ेषणा्े उपयबध होृाृ. 
े स् रा, ्ाहंत अिम्ो अमये आिण इृर �स्नधामये ्ानं्ा च्ापच्ाृतय मोडस् पडयेल्ा पदा्�न्ा 
यहा् रेणवत् मध्स्ानं्ा जैिव् सं�ेषणा्े हत ृ्ार होृाृ. बहुृे् सवस �्ारांृ , १६ ्बस अणस 
असयेये संपककृ �स्नधामय पािमिट् अमय �ाचेच �्म सं�ेषण होृे. आिण ्ंृर �ान्ापासस् इृर 
�स्नधामये ृ्ार होृाृ. ‘असेिटय ्ो एंझाइम ए’ हेच �ा सं�ेषणाया �त्ारतत्ा ्बस अणसंचा पुरवठा 
्रृे. आिण ्ॉब�िवझय टो्ास ए्ावळेेस २ ्बस अणस जोडस्, वाूत्ा साखंळतचत �स्नधामये ृ्ार 
होृाृ. ससृ्त �ाण्ांृ , �ा �ि�्ाचंा �म ‘फॅटत अेिसड िस्टेज’ �ा िवृंच्ा ्रवत घडिवया जाृो. 
ससृ्त �ाण्ांृ  हे िवृंच् बहु-फय््ा्ग आहे ृर सस�म जतवांृ  ृे पुष्ळेा �ि््ाचें जिटय आहे. 
पािमटेटचत ि्�मृत हेच त्ाचें फय् ्ा्स असृे. 

 
�स्नधामयानं्ा सं�ेषणा्िरृा ं असेिटय ्ो एंझाइम ए वा ‘ब्ुिटिरय ्ोएंझाइम ए’ हे 

�ा्िम्ृेचे ए्् असृे. आिण �ाचे ेवेटचे, िम्ाइय टो् हेच पािमटेट िम्ाइय टो् असृे. ्ंृर 
�त्े् २ ्बस अणस ं जोडण्ा्िरृा,ं असेिटय ्ोएंझाइम ए न्ा िम्ाइय ्ाबस्पासस् ‘मयॅोि्य्ो 

एंझाइम ए’ हे ्ाब��कझयेे््े �ापृ होृे. �ा �ि�्ेृतय जो CO₂ �्म, जोडया जाृो ृो मयॅोि्य ्ो 
एंझाइम ए न्ा संघ््ाृ, ्ाहतसा होृो. ्ावर् पािमटेट केखंयेृतय सवस ्बस अणसंचा उगम ‘असेिटय ्ो 
एंझाइम ए’ पासस् होृो. 

 
उपकोिशकत् सथानतकरण:– 

फॅटतीिसड िस्टेज आिण असेिटय ्ो-एंझाइम ए ्ाब��कझयेज हे ्ोिे्ा�वांृ  असृाृ. 
आिण पािमटेट सं�ेषण हे �ा उप्ोिे्त् िवभागांृ  घडृे. ृ्ािप, सृ्त् ऊृ्ां् ा �ा सं�ेषणास 
यागणाऱ्ा असेिटय ्ो-एंझाइम ए आिण NADPH ्ानं्ा भरपसर पुरव�ा्िरृा िवेषे प�ृत वापराव्ा 
यागृाृ. 

 
ससं्िण्ांृ तय पा्रवहेट डतहा्�ोजे्ेज �ा �ि�्ेमुळे असेिटय ्ो-एंझाइम ए िमळृे. परंृु 

ससं्िण्ा �ा असेिटय ्ो-एंझाइम ए या पारगम् ्सल्ामुळे, ए्ा उपमाग�्े त्ाया ्ोिे्ा �वांृ  
जा्या िमळृे. 

 



 
अनु�मिणका 

 

सा््ेट हे ससं्िण्ामंधस् ्ोिे्ा�वांृ  स्यांृ र ्र े्ृे. आिण ्ोिे्ा�वांृ  असयेल्ा 
सा््ेट कयतवहेज ्ा िवृंच्ामुळे सा््ेटचे रपांृ र असेिटय ्ोएंझाइम ए आिण ऑकझय असेटेटमध्े 
होृे. ज्ावळेेस सा््ेटचे �माण ्ा््ाब��कझय च�ा्िरृा अिध् असेय, त्ावळेेस सा््ेट 
्ोिे्ा�वांृ  जाऊ्, असेिटय ्ोएंझाइम ए आिण ऑकझय असेटेटचा पुरवठा �स्नधामयानं्ा 
सं�ेषणा्िरृा ्रृे. सा््ेटकयतवहेज िवृंच्ास हत �ि�्ा घडवस्  आणण्ा्िरृा ए. टत. पत. 
(A.T.P.) न्ा ए्ा रेणसचत आवश््ृा यागृे. 
 
सा््ेट+ATP+्ोएंझाइम ए→असेिटय ्ोएंझाइम ए+ ऑकझयअसेटेट+ADP+(अ्ाबस्त)P. 
 
्ांृ  १ NADH चे रपांृ र, �त्े् असेिटय ्ोएंझाइम ए हा ससं ्िण्ापंासस  ््ोिे्ा�वांृ  स्यांृ र 
्रृां् ा, NADPH मध्े, आिण �ा �त्े् स्ा्ांृ रा्िरृा १ (ATP) ए. टत. पत. चत आवश््ृा यागृे. 
पािमटेट ्रृा अेत आठ असेिटय ्ोएंझाइम ए चत स्यांृ रे होृाृ. व त्ापासस  ् आठ NADPH 
िमळृाृ. पािमटेटन्ा सं�ेषणा्िरृा १४ NADPH यागृाृ. आणखत ६ NADPH हत ्ोिे्ा �वांृ तय 
पेटोज फॉसफेट प्माग�्डस् ्ेृाृ. 
 

सा्टोपया�झम  ् प�ृतमध्े, २ ्बस अणसंन्ा ृु्�ापंासस  ् ्बस अणस १६ वा १८ असयेल्ा 
�स्नधामयाचें सं�ेषण होृे. ्ांृ तय पिहया टपपा-असेिटय ्ो एंझाइम ए चे असेिटय ्ो एंझाइम ए 
्ाब��कझयेज ्ा िवृंच्ामुळे ्ाब��कझयेे् व त्ामुळे मयॅोि्य ्ो-एंझाइम ए चत ि्�मृत. 
�स्नधिवरिहृ वा अृतव े स् रा ्ुकृ आहारांृ , िवृंच्ाचत ि्�मृत अिध् होृे. ृर उपवासांृ  व उ� 
�स्नध आहारांृ  िवृंच्ाचे सं�ेषण ्मत होृे. 

 

असेिटय CoA ्ाब��कझयेज 

ATP+HCO⁻₃+CH₃COSCoA→⁻OCOCH₂COSCoA+ADP+Pi 
 

दुसरा टपपा–मयॅोि्य ्ो एंझाइम ए चे पािमटेटमध्े रपांृ र. हत ि�्ा फॅटत-अिसड-िस्ेटेज 
�ा िवृंच्ानं्ा समसहा्े �व�ृृ ्ेयत जाृे. ्ांृ  खायतय िवि�्ा ए्ामागस् ए् होृाृ. असेिटय ्ो 
एंझाइम ए व मयॅोि्य-्ो एंझाइम ए ्ाचें संघ्् होृ असृां् ा, त्ाचवळेेस डत्ाब��कझयेे  ्होऊ् 

अिसटो-अिसिटय-S-िवृंच्े ्ाचंत ि्�मृत. मग �ा अिसटो-अिसटेय S िवृंच्ाचे NADPH मुळे ापण 

होऊ् D-(–)-B बतटा हा्�ॉकसत-ब्ुिटिरय-S-िवृंच् ृ्ार होृे. आिण मग �ाचे ि्जसयत्रण होृे 

व िवपा-२-ब्ुटे्ॉईय-S-िवृंच् िमळृे. �ा असंपककृ िवृंच्ाचे NADPH �ान्ा आणखत ए्ा रेणस्े 

ापण होृे. FMNH₂ (ािपृ फॅ्यिव् मॉ्ो न्ुकयतओटाइड) न्ा मध्स्त्े इयेक्ो्ाचें स्ा्ांृ र घडस् 
्ेृे. आिण अेा िरृत्े साृ वळेा �ा िवि�्े सृ् गेल्ा्ंृर पािमिट् अमय िमळृे. 

 

AcetylCoA+7malonyl-CoA+14NADPH+14H→Palmitic 

acid+7CO₂+8CoASH+14NADP+6H₂O 
 

् क् ृान्ा िेवा् इृरहत ऊृ्ांृ -वसा-ऊृ्ांृ हत-�स्नधामयाचें जैिव् सं�ेषण घडस् ्ेृे. 
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्ोिे्त् (Cytoplasmic) �व प�ृतृ पािमिट् व सटतीिर् अमयाचे सं�ेषण होृे. परंृु 
ेरतराया �ा पेााहत याबं साखळतचत �स्नधामये यागृाृ. त्ा्िरृा ं वरतय �स्नधामयानं्ा 
दतघग्रणां् िरृा ंआणखत दो् प�ृत ्ा्स ्रृाृ. 

 
ससं्िण्ामध्े, असेिटय ्ो-एंझाइम-ए हे ्बस अणस �दा् ्रृे आिण NADPH आिण NADH 

�ाचंत जररत यागृे. 
 

ससं्िण्त् प�ृतृ ्बस अणस १० असयेल्ा �स्नधामयाचें २२ ्बस अणस प �्ृ असयेल्ा �स्नधामयांृ  
ि्रि्राळ्ा वगेा्े दतघग्रण होृे. असंपककृ �स्नधामयाचें िृृक्ाच ्बस अणसन्ा संपककृ 
�स्नधामयापेाा, वगेा्े दतघग्रण होृे. ससं्िण्ामध्े ए् िवृंच् प�ृत आहे. िहन्ामुळे मयॅोि्् 
्ोएंझाइम ए आिण NADPH �ानं्ा उप�स्ृतृ, फॅटत-अेसाइय ्ो एंझाइम ए चे दतघग्रण �व�ृृ 
होऊ् दतघस-साखंळत असयेयत �स्नधामये ृ्ार होृाृ. �ा प�ृतृ असेिटय ्ो-एंझाइम ए हे ि्�ष�् 
असृे आिण NADPH हे इयेक्ॉ् �दा् ्रृे. ्बस अणस १० ृे १६ असयेयत �स्नधामये हत इृर संपककृ 
�स्नधामयापेाा तवरे्े दतघस होृाृ. परंृु �स्नधामय िजृ्े असंपककृ अिध् असेय, िृृ्े त्ाचे 
दतघग्रण तवरे्े होृे. �ा प�ृतमुळेच िय्ोयेइ् अमयाचे ीरॅि्डॉि्् अमयांृ  रपांृ र होृे. 
 

सटतीिर् �ा संपककृ अमयापासस्, ओयेइ् �ा असंपककृ �स्नधामयाचत ि्�मृत ्ोिे्ानं्ा 
ससं्िण्त् भागांृ  असयेल्ा िवृंच्ामुळे �व�ृृ होृे. �ा ्िरृा NADPH हे इयेक्ॉ् दाृा महणस् 
पसंृ  ्रृाृ. ससं्िण्त् िवृंच्ा�ारे  मॉ्ो-इ्ॉइ् (ए् ि�बंध असयेल्ा अमयांृ  रपांृ र होृे. 
परंृु ‘आवश््’ महणस् असयेल्ा िय्ोयेइ  ्अमयांृ  रपांृ र होृ ्ाहत. �ाण्ां् त िय्ोयेइ  ्अमयान्ा 
सं�ेषण ्रण्ाचत ामृा गमावयत असल्ामुळे, त्ां् ा आहारांृ स् होणाऱ्ा िय्ोयेइ  ् अमयान्ा 
पुरव�ावरच अवयंबस् राहाव ेयागृे. पण िय्ोयेइ् अमयापासस् च्ापच्ा्े मां ीरॅि्डॉि्् अमय 
ृसेच बहु-असंपककृ �स्नधामये �ापृ होृाृ. 

 
पेरो�कसडेशन:– 

िजवंृ  �ाणतमांांृ तय, बहुअसंपककृ �स्नधामयामध्े सवं् –ऑ�कसडेे्चत ेकृत असृे. �ाच 
�ि�्ेमुळे �स्नधपदा्�  ृ खवटपणा ि्म�ण होृो. �ा �ि�्ेृतय मुख् गोल महणजे बहु असंपककृ 
�स्नधामयांृ तय, दो् ि�बंधांृ तय मेि्यत् ्बस अणस पासस् हा्�ोज्चा अवन्ेद होृो आिण मुकृ 
मसय्े ि्म�ण होृाृ. ए्दा ं ्ा ं हा अवन्ेद झाया ्त मग �ि�्ा ए्सारख्ा होऊ यागृाृ आिण 
�ांृ तय पुष्ळसे उपजाृ, ऑ�कसडेे्चत �ि�्ा पुूे चायस  ठेवण्ा्िरृा ं मदृ ्रृाृ. ज्ा 
�स्नधामयापासस  ् हा्�ोज्चा अवन्ेद झायेया आहे, त्ा िठ्ाणत ऑ�कसज् ि्गडतृ होऊ् मसकृ 
मसय्े ृ्ार होृाृ. मग हत मसकृ-मसय्े दुसऱ्ा �स्नधामयाबरोबर �ि�्ा ्रृाृ व त्ान्ापासस  ्
हा्�ोज्चा अवन्ेद होृो. �ान्ा पिहल्ा �ि�्ेृ हा्�ोपेरोकसाइड ृ्ार होृे आिण ए् ्वत् 
मसकृ मसय्ावंर �ि�्ा होृे. ियिपड हा्�ोपेरोकसाइड रेणस भगं पावृाृ आिण डा्अ�लडहाइड व मयॅो् 
डा् अ�लडहाइडाचंत ि्�मृत होृे. �ा उपजाृामुंळे, ि्रि्राळ्ा रेणसंृ उयटे सुयटे बंध ृ्ार होृाृ. 
आिण �ा अ्ुबंधामुळे, ्ोिे्ा िवषारतपणा, उतपिरव सृ्, पटयाचंत मोडृोड आिण िवृंच्ांृ  फर् 
घडस् ्ेृाृ. मयॅा् डॉ्अ�लडहाइडापासस  ् बहुवािर्त् ृ्ार होृाृ व त्ापासस  ् ए् अिव�ाव् 
रंज्–ियपोफ्ुिस  ्िवेषेृः जुन्ा झायेल्ा ऊृ्ांृ  संिचृ होृे. 
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सव् ं ऑ�कसडत ्रणांृ  ‘मुकृ मसय्ाचंत साखंळत’ ्ा प�ृतचा अंृभ�व होृो व ृत प�ृत ३ 
टप्ां् त िव्िसृ होृे:– साखंळतचत सुरवाृ, साखळतचत अिभवक�त आिण साखंळतचत समा�पृ. 
 

 
 
RH––हे �स्नधामय ईसटर वा इृर ्ाबस्त आधार�व् 

RO·₂ आिण RO· ृद्ुरप पेरॉकसत आिण अल्ाकसत मुकृ मसय्. 

 
M––——–धाृु 
X————-िवघट् अ्वा ्ाबस्त पेरॉकसाइड 
IH–———-�िृरोध् वा संदम् 
 

मुकृ मसय्े हत सव् ंऑ�कसडत ्रणाचत उ�म सुरवाृ ्रणारे होृ. ऑ�कसज् मध्े दो् मसय्े 
असृाृ ·00·.ज्ावळेेस ऑ�कसज् मुकृ �स्ृतृ उपयबध असृो, ृेवहा ंसव्-ंऑ�कसडत्रणाचत सुरवाृ 
्रण्ा्िरृा, मुकृ मसय्ाचें साध् उपयबध असृे. ि्रि्राळ्ा �्ारन्ा मुकृ मसय्ानं्ा 
उपयबधृेमुळे, सव् ंऑ�कसडत ्रणाचत सुरवाृ होृे व त्ास वगेहत ्ेृो. 

 
बहुृे् सवस सव् ंऑ�कसडत ्रणान्ा �ि�्ेृ, ऑ�कसज् हा िवपुय �माणाृ उपयबध असृो. 

ृेवहा ं �ा �ि�्ेचत समा�पृ असंपककृ वा संपककृ रेणसबरोबर होण्ाचतहत ेक्ृा आहे. ससं १० मध्े 

दाखिवल्ा �माणे िय्ोयेइ् अमयान्ा सव्ंऑ�कसडत ्रणांृ  R· मसय्ानं्ा िदसण्ाबरोबर, ृे RO₂· 
मसय्े देृाृ व मग हे RH बरोबर िवि�्ा ्र्, �ि�्ेचत अिभवकि� ्रृाृ. ्दािचत ए्ांृ िरृ डाइ् 
सारखे बहु वािर्त ्रणामुळे पॉयत पेरॉकसाइडे ृ्ार होृतय ि्वा �िृरोध्ाबरोबर िवि�्ा होृे वा ृे 
सवृःच �ि�्ेचत समा�पृ ्रृाृ. 
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सह्ािरृा:–हत ए् आ�्स्ार् घट्ा आहे. �ांृ  दो् सं्ुगे ए्ा�ा प�ृतृ ए्ं आयत 
ृर त्ानं्ाृतय ेकृतन्ा पिरणामाचंत बेरतज ्र् िजृ्ा ेकृतचा अपेिाृ पिरणाम िमळाव्ास हवा, 
त्ा पिरणामापेाा ंअिध् पिरणाम �ा सह्िरृा घट्ेृ िमळृो. सह्ािरृा दो् �्ारन्ा आहेृ:— 

 
अ) िमि�ृ मुकृ मसय्े सवत्ारण्ाचा पिरणाम (दो् �िृऑ�कसडंटे) आिण 
ब) धा सृ सारख्ा ि्�ष�् मध्स्ाबरोबर, मुकृ मसय् सवत्ार्ाचा–दोघाचंा िमळस्–पिरणाम. 
 

खायत दाखिवल्ा�माणे �िृरोध होऊ े्ृो. 

RO₂·+IH→ROOH+I· संदम् 
 

जर �ांृ  दुसरे AH सारखे संदम् उप�स्ृ असये ृर, IH पेाा ं बंध–िवन्ेद् ऊज� ्मत 
असयेया आिण सटेिर् ्ार्ामुळे, हा्�ो पेरॉकसत मुकृ मसय्ानं्ा बाबृतृ, मंद �ि�्ा असयेया, ृर 
खायतय�माणे �ि�्ा होृे:–– 

 

RO₂·+IH→ROOH+I· 
 
I·+AH→IH+A· 

 

RO₂· बरोबरIH पेाा ंअिध् मंद गृत्े �ि�्ा ्रणारे AH वापरये ृर त्ामुळे IH चत हाि् अिध् 

साव्ाे गृत्े होृे आिण I·चत O₂·बरोबर होणारत समोरासमोरतय िवि�्ा टाळयत जाृे. �ामुळे RO·₂ 
�ाचत A· बरोबरचत िवि�्ा टाळयत जाृे आिण पुष्ळेत घट, IHन्ा ्ाहतसे होण्ान्ा बाबृीृ, साध् 
होृे. आिण ज्ा अ्ग, �िृऑ�कसडंट महणस् AH हे IH पेाा ं ्मत �ृतचे आहे, महणस् त्ा दोहोन्ा 
ेकृतन्ा बेरजेपेाा,ं अिध् ेकृतचा पिरणाम िदसस् ्ेृो. �ा िठ्ाणत IH हे �िृ-ऑ�कसडंट आिण AH हे 
सह्ािर् असाव्ास हव.े िफ्ॉिय  ् सं्ुगे आिण ीस्ॉ�ब् अमय ्ाचंत ्ुिृ हे अेा�्ारचे उ�म 
उदाहरण आहे. 

 
सव्-ंऑ�कसडत्रणाचे �ा्िम् उतपाद:— 
 

अ) ओियएट वा बहु-असंपककृ �स्नधामय ईसटरांे त ृुय्ा ्ेयत असृा,ं संपककृ �स्नधामय ईसटरे, 
ऑ�कसज् बरोबर फार साव्ाे रतत्ा िवि�्ा ्रृाृ, 
ब) ए्-असंपककृ �स्नधामय ईसटरे. 
 

ओयेइ् अमयान्ा सव्-ंऑ�कसडत्रणामुळे ४ हा्�ोपेरॉकसाइडे िमळृाृ आिण हत चार 
हा्�ोपेरॉकसाइडे समसह ८, ९, १० आिण ११ �ा ्बस-अणसस संयन् असृाृ. हत सवस हा्�ोपेरॉकसाइडे 
साधारण सारख्ाच �माणांृ  ृ्ार होृाृ. 

 
जमबसपार �्ाेाखायत, सव्-ंऑ�कसडत्रणान्ा पिहल्ा अवस्ेृ, िवपा-ि�बंध‘ �ामुख्ा्े 

ृ्ार होृाृ. 
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्) बहु-असंपककृ �स्नधामय ईसटरे. 
 

ए्ांृ िरृ ९ आिण १३ हा्�ॉकसत-पेरॉकसत ऑकट-िड्ॅ डा्इ्ोएटे हत ऑ�कसडतभसृ  
िय्ोियएट मध्े हजर होृत आिण त्ानं्ापासस  ् ऑ�कसडतभसृ  िय्ोियएटन्ा हा्�ोज्ेे् ्ंृर, ९ 
आिण १३ हा्�ॉकसत सटतअरेट �ापृ झाये. 

 
िय्ोयेि्  ्अमयान्ा हा्�ोपेरॉकसत आिण असंपककृ समसहानं्ा ापणामुळे, ९, १२. १३, आिण 

१६ हा्�ॉकसत सटतअरेट �ापृ झाये. 
 

४. ि�तत्क ऑ�कसडतकरणाचे उतपाद. 
�स्नधपदा्�न्ा सव्-ंऑ�कसडत्रणांृ –खायतय वग�चेहत उतपाद सापंडृाृ:– हा्�ो्ाबस्े, 

एपॉकसत, ि्टो्े, अल््ेये, अल्त्ेये, अल्डा्इ्ॅये, अ�लडहा्डो ईसटरे आिण डा् ्ाब�ि्ये. 
 

ालािवका �सननगसमदहे 
पयािव्त् �स्नधसमसहांृ  ्ा्अेसाइय �नयसरॉये हा घट् फारच ्मत जासृ असा असृो. 

पयािव्ेन्ा �िृ िमयतियटर मध्े त्ाचे �माण १० ृे २०० िमयत�ॅम इृ्े असृे. �स्नधपदा्�चे सेव् 
्ेल्ा्ंृर ि्ृत अविध झाया ्ावर हे �माण साधारणपणे आधािरृ असृे. जेवण ्ेल्ा्ंृर ४ ृे ६ 
ृासा्ंृर, �स्नधसमसहान्ा ेोषणाचे िेखर वा अिध्ाृ अिध् पयािव्ेृ �स्नधसमसह आूळृाृ. 

 
पयािव्त् मुकृ �स्नधामये (FFA) हत वसा ऊृ्ापासस् उ�वृाृ . ृत अलब्ुिम् आिण 

स्ेह�ि््े ्ानं्ाेत ि्गिडृ असृाृ आिण त्ाचंत उयाूाय फार यव्र होृे. �ाण्ान्ा पोषण 
�स्ृत्ुसार त्ाचंत संहिृ ०·३ ृे ०·५ िमयत-सममसल्-�िृियटर असृे. अप-पोषण झायेल्ा �ाण्ांृ  वा 
भु् े ल्ा �ाण्ांृ , त्ाचें मसल् अिध् सापंडृे. 

 
फॉसफोियिपडांृ  फारेत ृफावृ िदसृ ्ाहत. त्ाचें �माणे �स्नधसमसहापंै्त ५० �िृेृ इृ्े 

उ� असृे. बहुृे् फॉसफोियिपडे हत येिसि््न्ा रपांृ  असस् ृत उ� घ्ृा असयेल्ा व ि्म् घ्ृा 
असयेल्ा स्ेह�ि््ांृ  असृाृ. 

 
�ामुख्ा्े, ि्म् घ्ृा असयेल्ा आिण उ� घ्ृा असयेल्ा स्ेह �ि््ांृ  ्ोयेसटेरॉय 

असृो. माणसांृ तय ए स् ण ्ोयेसटेरॉयचे �माण १४० ृे २६० िमयत�ॅम �िृेृ पयािव्ेृ असृे. त्ापंै्त 
७० �िृेृ ्ोयेसटेरॉय हा �स्नधामयाबंरोबर ईसटेरत क् ृ �स्ृतृ असृो. रकृरस ्ोयेसटेरॉयचत 
पाृळत हत वंे , व्, ियग, आहार आिण ज्ि््ृेवर अवयंबस् असृे. उ� घ्ृा स्ेह �ि््ामुळे, 
पिरसर ऊृ्ापंासस् ्ोयेसटेरॉयचे उत- स् प् सुयभ होृे आिण त्ान्ा ् क् ृा्डतय पिरवह्ा्िरृा 
आिण ्ंृरन्ा अपच्ा्िरृा आिण उतसजस्ा-्िरृा मदृ होृे. महणस् पयािव्ेमधतय उ� घ्ृा स्ेह 
�ि््ाचंत संहिृ हत रोिहणत िवयेपत िव्ारान्ा िवर� संराणाचे �माण दाखिवृाृ. 

 
्ोयेसटेरॉयचत पाण्ांृ तय िव�ाव्ृा फारच ्मत आहे. २५° से ृपमा्ास फकृ ०.२ िमयत�ॅम 
्ोयेसटेरॉय १०० िमयत ियटर पाण्ांृ  िवरघळृे. 
 



 
अनु�मिणका 

 

सेकृ माणसान्ा १०० िम.िय पयािव्ेृ १५०-२०० िमयत �ॅम इृ्त ्ोयेसटेरॉयचत संहिृ 
असृे. ्ोयेसटेरॉयचत रकृांृ तय इृ्त अिध् िव�ाव्ृा पयािव्ेृ असयेल्ा स्ेह �ि््ामुळे असृे. 
�ा �ि््ामध्े ्ोयेसटेरॉयया बंिधृ ्रण्ाचत व त्ामुळे त्ाया अिध् िव�ाव् ्रण्ाचत ामृा असृे. 

 
अिभसरणाृ असयेल्ा ्ोयेसटेरॉय पै्त फकृ ३०% ्ोयेसटेरॉय मुकृ असृो आिण बा्तचा 

७०% ्ोयेसटेरॉय ईसटर न्ा रपांृ  असस्, त्ान्ा ्बसअणस ३ वरतय हा्�ॉ�कसय समसहापाेत ईसटर 
बंधा्े िय्ोयेइ् अमय ि्गडतृ असृे. �ा दतघस केखंया असयेल्ा �स्नधामयामुळे ्ोयेसटेरॉयचा 
जयिव�ेषत पणा अिध्च होृो. िप�ामध्ेहत ्ोयेसटेरॉयचे �माण ३९० िमयत�ॅम �िृेृ असृे. 

 
मा्वामधतय हे �मुख सटेरॉय असस्, सवस ्ोिे्त् पक�भागाचें आिण आंृर्ोिे्त  ्पटयाचें 

घट् आहे. मध् ृंिं्ा प�ृतृ ृसेच मेदसन्ा वसाम् संरच्ेृ ्ोयेसटेरॉय िवपुय असृो. 
 
् क् ृांृ  सं�ेिषृ होणाऱ्ा िप�ामयाचें ्ोयेसटेरॉय पसवसगामत आहे. �ा िप�ामयामुळे जेवणांृ स् 

सेव् ्ेयेल्ा ्ा् एसाइय �नयसरॉयाचें व �स्नध-िव�ाव् जतव्सतवाचें ेोषण सुयभ होृे. आंंा सृ् 
िप�ामयानं्ा रपांृ  ्ोयेसटेरॉयचे ् क् ृांृ स् आिण िप�ाशमरत वाटे उतसजस् होृे. ि्रि्राळ्ा सटेरॉइड 
हाम�्ाचें ृे पसवसगामत आहे. 

 
उ� सजतवानं्ा वाूत्रृा आिण जतव्ामृे्िरृा ं्ोयेसटेरॉय अत्ंृ आवश्् आहे. परंृु 

रकृ रसांृ तय ्ोयेसटेरॉयन्ा उ� पाृळतमुळे रोग ि्म�ण होृाृ आिण सवस ेरतरभरांृ तय रोिहणीृ 
रोिहणत िवयेपत िव्ाराृतय �ा पाृळ पड�ान्ा ि्�मृतमुळे मरणहत ओूवृे. 

 
जैिवक सं�ेषण: 

सवस ऊृ्ांृ , अिसटेट पासस्, ्ोयेसटेरॉयाचे सं�ेषण होृे. परंृु हत ामृा, ् क् ृ, आ,ं 
ी�े्य ्ाटं�कस, आिण ज््/ऊृ्ांृ  अिध  ्असृे. 

 
अिसटेट+ए. टत. पत.+ ्ोएंझाइम ए—असेिटय ्ोएंझाइम ए+ए.एम.पत.+पत.पत. �ा िवि�्े्े 

सुरवाृ ्र्, ्ंृर आणखत िवि�्ा झाल्ावर अिसटेटचे रपांृ र मेवहॅयोि्् अमयांृ  होृे. ्ांृ तय 
असेिटय ्ो एंझाइम ए हे ससं्िण्ांृ  �स्नधामयानं्ा बतटा ऑ�कसडत्रणा्े ि्वा ऑ�कसडेिटवह 
डत्ाब��कझयेे्मुळे �ापृ होृे; ्ांृ  पा्रवहेटचे रपांृ र सा््ेटमध्े होृे व ृे सा्टोसोयमध्े 
िवसिरृ झाल्ावर, त्ाचे असेिटय ्ो एंझाइम ए आिण ऑकझय अिसटेटमध्े, सा््ेट ए.टत.पत. 
या्ेज, �ा िवृंच्ा्े, जयिवन्ेद् होृे. 

 
सा््ेट+ एटतपत+्ोएंझाइम ए––→ 

 

असेिटय्ोएंझाइम ए+ ऑकझय अिसटेट+ एडतपत+पत+H₂O 
 
्ंृर सा्टोसोय मध्े असेिटय ्ो एंझाइम ए चे मेवहॅयो्ेटमध्े रपांृ र होृे. 
 

२ असेिटय ्ो एंझाइम ए→अिसटो असेिटय-्ोएंझाइम ए+ ्ोएंझाइम ए. 



 
अनु�मिणका 

 

 

अिसटोअसोिटय-्ो एंझाइम ए + असेिटय ्ो एंझाइम ए + H₂O→ 
HMGCoA+CoA 

 
(एचएमजत ्ोएंझाइम ए+ ्ो एंझाइम ए.) 

 
HMGCoA िरडकटेज 

 
HMG-CoA+2NADPH+2H*––––मेवहयो्ेट+2NADP⁺+CoA 

 
एचएमजत ्ोएंझाइम ए िरडॅकटेज (बतटा हा्�ॉकसत बतटा िम्ाइय नयुटिरय ्ो एंझाइम ए) चे दतघस ्ाळ 
्ोयेसटेरॉयान्ा सेव्ा्े वा उपवासामुळे दम् होृे. च�त् ए. एम. पत. न्ा संहृतृ वाू झाल्ामुळेहत 
�ा िवृंच्ाचत सि�्ृा ्मत होृे. �ावर् �ा िवृंच्ाचे इनसुिय्मुळे होणारे �व सृ् आिण 
नयु्ॅगॉ्मुळे होणारे ि्रोध्–्ाचे सपलत्रण िमळृे. 
 

मेवहयोि्् अमय फासफॉिरयेट होृे ्ंृर समघट्त् होृे आिण ्ंृर ि�रॅि्य आिण 
फा �्िसय-पा्रो फॉसफेट �ारा, त्ाचें रपांृ र स�ॅिय् मध्े होृे. स�ॅिय्चे ऑ�कसडत्रण होृे व मग 
यॅ्ोसटेरॉय �ा सटेरॉइड मंडयांृ , वय्तभव् होृे. 

 
्ंृर ३ िम्ाइय समसहाचंत ािृ, बाजसन्ा केखंयेचे सं कृपृत्रण आिण ि�बंधाचे Δ८ पासस् Δ५ ्डे 
स्यांृ र झाल्ावर यॅ्ोसटेरॉयचे रपांृ र ्ोयेसटेरॉय मध्े होृे. 
 
कोलेसटेरॉलाा्ा जैिवक सं�ेषणाचे िन्षंण:–– 

ेरतरांृ तय ए स् ण ्ोयेसटेरॉय दो् माग�्त उपयबध होृो:– जेवणांृ स् सेव् ्ेयेल्ा 
्ोयेसटेरॉयाचे ेोषण आिण ेरतरांृ तय जैिव् सं�ेषण–िवेषेृः ् क् ृ आिण आंंाृतय जर 
आहारांृ तय ्ोयेसटेरॉयाचे �माण ्मत ्ेये ृर इृर ऊृ्े आिण अव्वाचंत गरज भागिवण्ासाठत, 
् क् ृांृ तय व आंंांृ तय ्ोयेसटेरॉयाचे सं�ेषण वाूृे. ेरतरांृ  सं�ेिषृ झायेल्ा ्ोयेसटेरॉयाचे, 
् क् ृ आिण आंंापासस्, स्ेह �ि््ान्ा रपांृ , पिरसर ऊृ्ां् डे पिरवह् होृे. ् क् ृ आिण आंं हत 
दो् ऊृ्ेच ीपो स्ेह�ि्् बत चत ि्�मृत ्र े्ृाृ. ि्म्–घ्ृा–स्ेह�ि्् आिण अिृ ि्म् – 
घ्ृा–स्ेह�ि्् �ा ्ोयेसटेरॉयचे वह् ्रणाऱ्ा �ि््ाचें, ीपो स्ेह�ि्् बत हे घट् आहे. ीपो 
स्ेह�ि्् बत चे अिृ–ि्म्–घ्ृा–�ि््ानं्ा रपांृ , अिभसरणांृ  सवण होृे. अिृ ि्म्–घ्ृा–
स्ेह�ि््ाचें, त्ांृ तय ्ा्एसाइय �नयसरॉय आिण ीपो स्ेह�ि््–सत �ा घट्ाचें पिरसर ऊृ्ांृ  
आिण ् क् ृांृ  ्ा सू् घेृल्ावर, ि्म्–घ्ृा–स्ेह�ि््ांृ  रपांृ र होृे. �ान्ा उयट, ज्ा वळेेस 
आहारांृ तय ्ोयेसटेरॉयाचे �माण वाूृे, त्ावळेेस ् क् ृ आिण आंंाृतय ्ोयेसटेरॉयाचे सं�ेषण 
पसणसपणे दम् होृे. अेािरृत्े ेरतरांृ तय ्ोयेसटेरॉयान्ा सं�ेषणाचा वगे हा आहारांृ स् जो 
्ोयेसटेरॉय ेरतरांृ  गेया असेय, त्ान्ाेत व्सृ �माणांृ  संबंिधृ असृो. 

 
्ोयेसटेरॉयान्ा जैिव् सं�ेषणाचे ि््ंंण ्रणारे �्मस्ा् एच. एम. जत. ्ो एंझाइम ए 

िरडॅकटेज असस् �ामुळेच पुून्ा पा्रतचे उत�ेरण होऊ्, मेवहॅयोि्् अमयाचत ि्�मृत होृे. हत 



 
अनु�मिणका 

 

्ोयेसटेरॉयन्ा सं�ेषणान्ा प्माग�ृतय वगे-सतिमृ ्रणारत िवि�्ा आहे. पसवस-उप�स्ृ असयेल्ा 
एचएम जत ्ो एंझाइम ए िरडकटेजन्ा सि�्ृेचे दम् ्र् आिण िवृंच्ाया तविरृ ि्�ष�् ्र्, 
्ोयेसटेरॉय आपल्ा सं�ेषणाचे �िृ-संभरण-ि्रोध ्रृो. एच. एम. जत. ्ोएंझाइम ए िरडकटेजचत 
सि�्ृा आिण ्ोयेसटेरॉयाचे सं�ेषण ्ाचें दम् ्रणाऱ्ा, आहारांृ तय ्ोयेसटेरॉयाचे आगम्, 
आंंा सृ् ्ा्योमा्�ो्ान्ा रपांृ  होृे. 

 
ि्म् ्ोयेसटेरायान्ा आहारावर असयेल्ा ए्ा साधारण ि्रोगत माणसांृ , सुमारे १३०० 

िमिय�ॅम ्ोयेसटेरॉय, ् क् ृा्डे िवलहेवाट यावण्ा्िरृा ं धाडये जाृे. हा ्ोयेसटेरॉय खायतय 
माग�्त ्ेृो:– १) आंं-् क् ृत् अिभसरणांृ स् पु्ः ेोिषृ ्ोयेसटेरॉय २) उ�-घ्ृा-स्ेह�ि््ा्े, 
पिरसर ऊृ्ापासस् ् क् ृा्डे ्ेयेया ्ोयेसटेरॉय. आिण खायतय ृत् माग�पै्त ्ोणत्ाृरत ए्ा्े 
् क् ृ ्ोयेसटेरॉयाचा ि्चरा ्रृे:– १) मुकृ ्ोयेसटेरॉयन्ा रपांृ  िप�ामध्े उतसजस् आिण ्ंृर 
िप�यवणांृ  रपांृ र. �त्े् िदवेत २५० िमयत�ॅम िप� यवणे व ५५० िमयत�ॅम ्ोयेसटेरॉयआंं-
् क् ृत् अिभसरणांृ स् ्ाहतसे होृाृ. २) ईसटेरत्रण आिण ्ोयेसटेरॉय ईसटर असा ् क् ृांृ तय 
संच्. आिण ३) अिृ-ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि्् आिण ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ांृ  अंृभ�व व अिभसरणांृ  
सवण. आंं-् क् ृत् अिभसरणांृ तय िप�यवणे व ्ोयेसटेरॉयचत िवलेन्ा वाटे झायेयत सृट भर् 
्ाूण्ा्िरृा,ं ि्म् ्ोयेसटेरॉयान्ा आहारांृ , ् क् ृ दररोज ८०० िमयत�ॅम ्ोयेसटेरॉयाचे सं�ेषण 
्रृे. 

 
ि्म्-घ्ृा बंिधृ ्ोयेसटेरॉयन्ामुळे, ्ोयेसटेरॉयन्ा जैिव् सं�ेषणाचे दम् होृे. त्ा 

्ंंणेमध्े मा्वान्ा ्ोिे्त् पक�भागापासस  ् �ाेिपृ असयेल्ा िविेल ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि्् 
‘�ाह्ाचंा’ अंृ भ�व असृो. 

 
्ा ि््म् ्ंंणेृतय पिहयत पा्रत महणजे ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि््ाचे ि्म् घ्ृा स्ेह �ि््–
�ाह्ाबंरोबर बंध्. त्ामुळे रकृांृ स् ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि््ानं्ा ्णाचें ि्ःसारण होृे. �ाह् फकृ 
ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि्् आिण अिृ ि्म्-घ्ृा स्ेह �ि््ां् ाच ओळखृो. ्ारण �ा दोनहत 
स्ेह�ि््ांृ  अपो-स्ेह�ि््-बत असृे. ए्दा ्ा ि्म् घ्ृा-स्ेह�ि््, हे ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि्् 
�ाह्ान्ा ्ोिे्ान्ा पकलभागाेत सयंन् झाये ्त, ्ोयेसटेरॉय-भािरृ स्ेह�ि््ाचे अंृः्ोिे्त  ्
िवय्् होऊ् अंृः्ा्मध्े रपांृ र होृे. �ा �ि�्ेया �ाह्-�ारा-अंृ्ोिे्त् िवय्् असे 
महणृाृ. �ांृ तय दुसरा टपपा महणजे अंृः्ा्ाचें या्सोसोमबरोबर ए्त्रण. �ा या्सोसोममध्े 
पुष्ळेत जयिवन्ेद् ्रणारत �ोिटअेजेस आिण ्ोयेसटेरॉय इसटरेज िवृंच्े असृाृ. आिण �ा 
पिरणामामुळे ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््–�ाह् हे ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ापासस  ्अयग होृे आिण परृ ृे 
्ोिे्ान्ा पक�भागाेत ्ेृे. आृा या्सोसोममध्े, ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि््ानं्ा ्ोयेसटेरॉय ईसटर 
घट्ाचे जयिवन्ेद् होऊ् ‘मुकृ ्ोयेसटेरॉय’ आिण दतघस केखंया �स्नधामयाचा ए् रेणस ि्राळे 
होृाृ. मुकृ ्ोयेसटेरॉय सा्टोपयॅझममध्े िवसिरृ होृो आिण मा्�ोसोमय एच एम जत ्ोएंझाइम ए 
िरडॅकटेजन्ा सि�्ृेचे ि्रोध ्रृो. एचएमजत ्ोएंझाइम ए िरडॅकटेजन्ा सं�ेषणाचे दम् ्रृो 
�ाच वळेेस, मा्�ोसोमय फेटतीसाइय ्ोएंझाइम ए ्ोयेसटेरॉय अेसाइय ्ॅनसफेरेज ्ा िवृंच्ास 
्ोयेसटेरॉय सि�् ्रृो व त्ामुळे ्ोयेसटेरॉय ओियअेट �ा ईसटराचत ि्�मृत होृे. आंृर ्ोिे्त् 
्ोयेसटेरॉय ईसटरानं्ा संच्त्रणामुळे, ेवेटत ्ोिे्ा पक�भागावर ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि््–
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�ाह्ाचंत पु्र पस�ृ बंद होृे. �ामुळेच ्ोिे्ा्रवत ्ोयेसटेरॉयचे पुूतय उत स् प् आिण संिचृत्रण 
बंद होृे. 
 

सि�् ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि्् प्मागस असयेल्ा ्ोिे्ांृ तय ्ोयेसटेरॉयचे �माण दो् 
ृऱहे्े ि््ंिंृ ्ेये जाृे:– 

 
�्मृः मुकृ ्ोयेसटेरॉय हा ३ हा्�ॉकसत ३ िम्ाइय नयुटॅिरय ्ो एंझाइम ए िरडॅकटेजन्ा जत्न्ा 
�िृयेख्ाचे दम् ्रृो. महणस् ्व्ा्े होणारे ्ोयेसटेरॉयचे सं�ेषण ्ाबंृे. 
 
दुसरे:- ि्म् घ्ृा-स्ेह �ि््ाचा �ाह् हाच मुळत प�भरण ि््ंंणाखायत असृो. जेवहा ्ोिे्ांृ  
्ोयेसटेरॉय िवपयु �माणांृ  असृो ृेवहा ्वत् ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि््-�ाह्ाचे सं�ेषण होृ ्ाहत. 
आिण त्ामुळे पयािव्ा ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि््ा्रवत अिृिरकृ ्ोयेसटेरायचे उत स् प् बंद होृे. 
ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि््-�ाह् हे पार-पटय �ि्् असस्, त्ाया ५ ि्राळत फय्�ाह्े आहेृ. 
 
कोलेसटेरॉल–– 

फॅिमियअय हा्पर ्ोयेसटेरोयेिम्ा ्ा रोगान्ा अभ्ासा्ंृर असे आूळस् आये ्ी, ि्म्-
घ्ृा-स्ेह�ि््ानं्ा-�ाह्ानं्ा अ्ुप�स्मुळे हा्पर ्ोयेसटेरोयेिम्ा आिण रोिहणत-िवयेप्-
िव्ार-होृाृ. �ा ज्ि्् िव्ारामध्े ्ोयेसटेरॉयचत व ि्म्-घ्ृा-स्ेह-�ि््ाचंत ्ुय-संहिृ 
पयािव्ामधतय बरतच उंचावृे. हा ज्ि्् िव्ार ए्ा उतपिरव सृ्ामुळे उ�वृो . ए्ा अियगससंत् 
िबदुप्ान्ा िठ्ाणत झायेल्ा सम्ुनमजानं्ा पयािव्ेमधतय ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत हत ६८० िमयत�ॅम 
�िृेृ इृ्त िविेल असृे. िवषम्ुनमजानं्ा मध्े हत ्ेवळ ३०० िमयत�ॅम �िृेृ िमयतियटर असृे. 
साधारणृः १७५ िमयत�ॅम �िृेृ िमयतियटर हे मसल् ्ोन् हो्. ्ुटंुबत् अिृपर 
्ोयेसटेरोयेिम्ामध्े, ्ोयेसटेरॉयचे ि्रि्राळ्ा ऊृ्ांृ  ि्ाेपण होृे. ्ारण पयािव्ामध्े ि्म्-
घ्ृा-स्ेह�ि््-्ोयेसटेरॉयचत संहिृ उ� होृत. तवचा आिण ्ंडरा मध्े ्ोयेसटेरॉयन्ा गाठंत 
�ामुख्ा्े िदसृाृ. �ां् ा कझं्ोमा वा तवचेवर िपवळ्ा िच�तचा रोग महणृाृ. रोिहणतृतय पाृळ 
पटयांृ  ्ोयेसटेरॉयचा अवसाद हा जासृ ंासदा्् असृो ्ारण त्ामुळे रोिहणत िवयेपत-िव्ार होृो 
व त्ामुळे हद्-�ास आिण पिरसर-वािह्त-रोग उ�वृाृ . 

 
बहुृे् सवस सह्ुनमज हद्-रोिहणत-िव्ारामुळे यहा्पणीच मकत्ुमुखत पडृाृ. परंृु 

िवषम्ुनमजामध्े हा रोग सौम् �माणाृ असस् त्ाचे सवरप ि्रि्राळ्ा फर्ाचे असृे. ्ुटंुबत् अिृ 
्ोयेसटेरॉय असणाऱ्ा रोगाृ ि्म्-घ्ृा-ियपो-स्ेह �ि््ानं्ा फय्त् �ाह्ाचत अ्ुप�स्ृत वा 
्मृरृा हत रेणवत् िव क् िृ असृे. सह्ुनमजामध्े ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ा्िरृा �ाह्च ्सृाृ. 
्ान्ा उयट िवषम्ुनमजामध्े साधारण संख्ेन्ा ि्ममे ृरत �ाह् असृाृ. ्ाचा पिरणाम असा होृो 
्त, ि्म्-घ्ृा-स्ेह-�ि््ान्ा ् क् ृ आिण इृर ्ोिे्ांृ तय �वेे ाया बाधा ्ेृे व त्ामुळे 
पयािव्ामधतय ि्म्-घ्ृा-स्ेह-�ि््ाचंत पाृळत उंचावृे आिण �ाहतपुूे ् क् ृ ्ोिे्ांृ  ्मत 
�माणांृ  माध्िम् घ्ृा-स्ेह-�ि््े िेरृाृ. ्ारण त्ाचंाहत �वेे  सु�ा,ं ि्म्-घ्ृा-स्ेह-�ि्् 
�ाह्ा्रवत मध्स्त होृो. माध्िम्-घ्ृा-स्ेह-�ि््ामध्े बत–१०० �ि्् असृे. �ामुळे अृतव 
्ोयेसटेरोयेिम्ा झाया असृा ं माध्िम्-घ्ृा-स्ेह-�ि््े रकृाृ जासृ वळे राहृाृ. आिण सवस 
सामान् माणसामंध्े होृे त्ापेाा ंअिध् �माणाृ त्ाचें ि्म्-घ्ृा-स्ेह-�ि््ांृ  रपांृ र होृे. ि्म्-
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घ्ृा-स्ेह-�ि््ानं्ा �ाह्ाचत अ्ुप�स्ृत वा िव क् ृतमुळे होणाऱ्ा सवस ंासदा्् पिरणामाचें ्ारण 
महणजे रकृांृ तय वाूयेयत ि्म्-घ्ृा-स्ेह-�ि््ांृ तय ्ोयेसटेरायचत पाृळत. ्ुटंुबत् अृत 
्ोयेसटेरॉयन्ा ि्ृतृरत उतपिरव सृ्ानं्ा वग�चे वैिेल ि्ि�ृ ्रण्ांृ  आये आहे:–१) त्ांृ  �ाह्ाचे 
सं�ेषण होृ ्ाहत. 

 
२) �ाह्ाचें सं�ेषण होृे परंृु ृे पयािव्ा पटयाप �्ृ पोचस े्ृ ्ाहत. ्ारण त्ांृ –आंृर 

्ोिे्त् पिरवह्ा ्िरृा ंसंदेेाचंा अभाव असृो. अ्वा त्ाचंत घडत ्ोन् �्ारे होृ ्ाहत. 
 

३) �ाह् ्ोिे्ानं्ा पक�भागाप �्ृ पोचृाृ परंृु ृे ि्म् घ्ृा स्ेह �ि््ाबरोबर 
साधारणपणे बंिधृ होण्ास अपेेत ठरृाृ. ्ारण ि्म्-घ्ृा स्ेह �ि््ाबरोबर बंिधृ होण्ान्ा 
यघुाेंामध्े उणतव असृे. 
 

४) �ाह् ्ोिे्ानं्ा पक�भागाप �्ृ पोचृाृ आिण ि्म् घ्ृा स्ेह �ि््ाबरोबर बंिधृहत 
होृाृ. परंृु ृे आन्ािदृ गड�ांृ  ए्ं जमृ ्ाहतृ ्ारण त्ानं्ा ेवेटन्ा ्ाब�व�कझय भागांृ  
उणतव असृे. 
 

वसा ऊतक 
वसा–ऊृ् हे िविेल �्ारचे ससृ्त ऊृ् आहे. �ा ऊृ्ाया �ाण्ान्ा उज�न्ा 

च्ापच्ामध्े मध्वृग भसिम्ा आहे. जेवणा्ंृर, �स्नधपदा स्, े स् रा आिण �ि््े ्ाचें पच् झाल्ावर 
जे पदा स् ेवेटत राहृाृ त्ाचें रपांृ र वसा ऊृ्ामुळे ्ा्अेसाइय �नयसरॉयांृ  होृे. जेवहा �ाणत 
उपाेत असृो ृेवहा वसा–ऊृ्ांृ तय ्ा्अेसाइय �नयसरॉयचे जयिवन्ेद् �नयसरॉय व 
�स्नधामयांृ  होृे. आिण मग �ा �स्नधामयाचंा उप्ोग, ि्रि्राळत ऊृ्े त्ानं्ा च्ापच्ाचे इंध् 
महणस् ्रृाृ. वसा ऊृ्ांृ तृतय ्ा्अेसाइय �नयसरॉये हत ेरतरान्ा च्ापच्त इंध्ाचे �मुख 
भाडंार असस्, ृत उषणृा ि्�मृत्रृा ऊज�चे मुख् उगमस्ा् आहे. िृृक्ाच वज्ान्ा �ि््े आिण 
े स् रा ्ानं्ा ऑ�कसडत्रणामुळे िजृ्त ऊज� �ापृ होृे िृन्ा दुपटतपेाा अिध् ऊज� �स्नधामयानं्ा 
ऑ�कसडत्रणामुळे �ापृ होृे. 

 
�ाणतमांाृ ्ा्�नयसराइडानं्ा ससंांृ  �स्नधसमसहे िवपुय �माणाृ आूळृाृ. �ाचे ्ारण ृे 

अ�ाचा साठंा असे ्ा्स ्रृाृ. जरत ृे सवस ्ोिे्ांृ  सापंडृ असये ृरत, ्ा्�नयसराइडे हत िवेषेृः 
वसा–ऊृ्ांृ  जासृ �माणाृ असृाृ. ृे्े ृत ‘�स्नधसमसहाचें भाडंार’ ृ्ार ्रृाृ. 
्ा्�नयसराइडानं्ा ईसटरबंधाचे जयिवन्ेद् ्ेल्ा्ंृर, वसा–ऊृ्ापासस् �नयसरॉय आिण 
�स्नधामये मुकृ होृाृ. �ायाच मेदाचे संस�् असे महणृाृ. मेद–भाडंाराृ, ि्जसयत् 
्ा्�नयसराइडाचें िम�ण असृे. ृे ज्ा ३ �स्नध–अेसाइय–समसहापासस् ृ्ार झायेयत असृाृ, 
त्ानं्ा � क् ृत्ुसार, हत ्ा्�नयसराइडे ए्मे्ापासस् िभ� असृाृ. 

 
भाडंार-मेदांृ  असंृ कपृ �स्नधसमसहाचे �माण अिध् असृे. व हा मेद �व �स्ृतृ असृो. मेद 

जर घ् असृा ृर त्ान्ापासस  ्फार ्मत पक�भागाचे ाेंफळ िवृंच्ास िमळाये असृे. हत िवृंच्े 
्ोिे्ा�वांृ तय पाण्ांृ  असस्, त्ास स� ्रृाृ. इृ्ेच ्ाहत ृर ृे्े मेद घ् असृा ं ृर वसा 
ऊृ् ए्दम ्ड् झाये असृे. आिण मग ृे ्ािंं् �िृबयाखायत ्ाम ्रे्ासे झाये असृे. 
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साधारण भाडंारांृ तय मेदाचा िवय् िबदस हा ्ाहत ्ो�ा मांे्े ेरतरान्ा ृापमा्ापेाा खायत 

असृो. भाडंार मेद �व�स्ृतृ ठेवण्ाचत आवश््ृा आिण अिध्ांृ  अिध् ऊज�चे संच् ्रण्ान्ा 
ामृेृतय भाडंार मेदान्ा �स्नधामयाचत घट्ा हत ृडजोड असृे. असंपककृ �स्नधामये, त्ाचें 
ऑ�कसडत्रण झाल्ावर, त्ाच आ्ारान्ा सं कृपृ �स्नधामयापेाा ्मत ऊज� देृाृ. 

 
िविेल ्ोिे्ांृ तय ्ा्अेसाइय �नयसरॉयॉन्ा ि्ाेपणामुळे, इृर दुसऱ्ा त्ानं्ा 

फय््ा्�  ृ बाधा आणस े्ृतय अेा ऊृ्ांृ  े स् रा आिण �ि््े ्ानं्ा िवपुय संिचृत ्रणाचत 
आवश््ृा उरृ ्ाहत. सामान् माणसामध्े वसाऊृ्ांृ तय ्ा् अेसाइय �नयसरॉय साधारणपणे ११ 
ि्योन्ा आसपास असृो व त्ावर माणसस ४० िदवस प �्ृ जगस े्ेय. 

 
रासा्िनक घटना 

वसा उृ्े, स्ा्संृ,तवचेन्ा खायत, रकृ वािहन्ानं्ा भोवृत आिण पोटान्ा पो्ळतृ िवृरतृ 
असृाृ. पांू ऱ्ा वसा ऊृ्ाचंा संबध ऊज� सं�ाह्ा ्डे होृो ृर ्र�ा वसा ऊृ्ाचंा संबंध 
�ाण्ान्ा उषणृा ि्�मृत्डे होृो. पांू ऱ्ा वसा ऊृ्ानं्ा ्ोिे्ा गोया्ार असस् त्ांृ  
्ा्अेसाइय �नयसरॉयचत मोठत िर�कृ्ा असृे आिण ृत संपसणस ्ोिे्ा व्ापृे. �ा �स्नधिर�कृ्े 
भोवृत असयेये ्ोिे्ा�व् हे अत्ंृ पाृळ पटय असृे. मध् �स्नध बुंदान्ा पिरसरान्ा बाजस्े ्ाहत 
ससं ्िण्ा, ्े�्ा जवळ सपाट गबलगत उप्रण आिण अंृः�ा्य जाय् असृे. 

 
मा्वान्ा पांू ऱ्ा वसा ऊृ्ांृ  ८०% ्ा्अेसाइय �नयसरॉये असस् ९९% �स्नधसमसह 

असृाृ. त्ांृ  अदमासे २०% �स्नधामये असस् त्ापै्त ओयेइ् ४५%, पािमिट् २०%, िय्ोयेइ  ्
१०% आिण सटतीिर् अमय ६% विमिर�सट् अमय ४% असृे. 

 
्र�ा वसा ऊृ्ान्ा ्ोिे्ा बहुभजुत् असस् त्ाचें ्ोिे्ा�व् हे पांू ऱ्ा वसा ्ोिे्ापेाा 
अिध् आिण रवदेार असृे. �ा ्ोिे्ांृ  अ्े् यहा् स्ेह-िबदस असृाृ. आिण ्े�् सपाट ्सृे. 
्ोिे्ा �व्ांृ  अंृ ः�ा्य जाय्ाचे ्ोडे �माण असस् गॉलगत उप्रण आिण पुष्ळेा ससं्िण्ा 
असृाृ. दोनहतहत पांू ऱ्ा आिण ्र�ा वसा ऊृ्ां् ा रकृ्ेेवािहन्ा जोडयेल्ा असृाृ आिण 
त्ांृ  आंृर–म�ा ृं सृहत असृे. 
 
जेवणानंतरचे च्ापच् 

ससं्िण्ामधतय व अृतव ि्म्-घ्ृा स्ेह �ि््ांृ तय ्ा्एसाइय �नयसरॉयाचे 
‘या्पो�ोटत  ्या्पेज’ �ा िवृंच्ामुळे जयिवन्ेद् होऊ् �नयसरबयं आिण �स्नधामये िमळृाृ. हे 
िवृंच् अिडपोसााटामगदन सवृे आिण रकृ ्ेेवािहन्ानं्ा िभ�तबरोबर ृे िमळस् जाृे आिण त्ा 
िठ्ाणत त्ाचा उत�ेर्त् पिरणाम ृे ्ा्एसाइय �नयसरॉयवर दाखिवृे. ियपो�ोटत  ् या्पेजया 
इनसुिय् सि�् ्रृे. �ामुळे वसा ऊृ्ांृ , ्ा्एसाइय �नयसरॉयपासस  ् �स्नधामयानं्ा 
सातमत्रणांृ तय हे िवृंच् ए् ि््म् टपपा आहे असे मा्ये जाृे. ियपो�ोटत  ् या्पेजया ीपो 
ियपो�ोटत  ् सत Ⅱ चत सि�्ृे्रृा आवश््ृा यागृे. व हे ससं ्िण्ा आिण अृतव-ि्म्-
घ्ृास्ेह�ि््ान्ा (VLDL) पक� पटयाचे घट् आहे. �ा या्पेजन्ा सि�्ृे ्िरृा अपो�ोटत  ्सत 
Ⅱ न्ा बरोबर फॉसफोियिपडाचंत देखतय आवश््ृा यागृे. इनसुिय्, ियपो�ोटत  ् या्पेजन्ा 



 
अनु�मिणका 

 

सं�ेषणान्ा वगेाया आिण अिडपोसाइटापासस  ् त्ान्ा सि�्ृेन्ा अंृः�ा्यान्ा स्ा्त, सवणाया 
चाय्ा देृे. �स्नधामये �ि्् पिरवाह्ान्ा मदृत्े ीिडपोसाइटामध्ेअिडपोसाइटान्ा पटयांृ , �वेे  
्रृाृ आिण मग त्ाचें ईसटेरतभव् होऊ्, ्ा्एसाइय �नयसरॉय ृ्ार होृे. आिण �नयसरबयचे 
् क् ृा्डे पिरवह् होृे व ृे्े त्ाचा नयु्ोजन्ा सं�ेषणा्डे उप्ोग होृो. 

 
अृतव-ि्म्-घ्ृा स्ेह�ि््ावरतय (VLDL) ियपो�ोटत  ् या्पेजचत �ि�्ा झाल्ा्ंृर जे 

स्ेह-�ि््ाचे ्ण उरृाृ त्ां् ा ि्म्-घ्ृा स्ेह�ि््े (LDL) असे महणृाृ. 
 
जेवणा्ंृर, जो बहुृे् सवस नयु्ोज वसा-ऊृ्ांृ  घेृया जाृो, त्ाचा उप्ोग ्ा्-अेसाइय 

�नयसरॉयान्ा सं�ेषणा ्िरृा होृो आिण ्ोडासाच नया््ोज  ् मध्े रपांृ िरृ होृो. ् क् ृामध्े 
मां नयु्ोजचे नया््ोज् मध्े रपांृ र होृे.जेवणा्ंृर वसा ऊृ्ांृ  जो नया््ोज  ्ृ्ार होृो, 
त्ाचे ्ंृर ्ा्अेसाइय �नयसरॉय मध्े रपांृ र होृे. 

 
जेवणा्ंृर नया््ोज्न्ा सं�ेषणाया चाय्ा िमळृे. आिण त्ांृ  इनसुिय्चा ्ोडा सहभाग 

असृो. नयु्ोजचे अिडपोसाइट ्डस् उत स् प् हत �ि�्ा अि�् मध्�स्ृ–पिरवह् असस् दो् 
नया््ो �ि््े हे पटया्डे पिरवह्ाचे ्ाम ्रृाृ. 

 
अिडपोसाइट हेकजो्ा््ेज �ा िवृंच्ामुळे नयु्ोजचे नयु्ोज-६ फॉसफेट मध्े होणारे 

फॉसफािरयेे  ् हे इनसुिय् आिण/अ्वा नयु्ोजन्ा ि््म्ाखायत असृे. उपाेतपोटत असयेल्ा 
उंदरानं्ा वसा ऊृ्ापेंाा,ं खाणे िदयेल्ा उंदरानं्ा वसा ऊृ्ांृ  हेकझो्ा््ेज सि�्ृा अिध् 
असृे. ीिडपोसाइट्े घेृयेल्ा नयु्ोजपै्त २३% नयु्ोजचे हेकझोस मॉ्ो फॉसफेट पा�स माग�्े, ृर 
उरयेल्ाचे नया््ोियिससमुळे च्ापच् होृे. अिडपोसाइटमधतय नयु्ोज पिरवह् आिण हेकझोस 
्ा््ेज सि�्ृेचे इनसुिय्मुळे �विृृ उ�ेज् हे जेवणा्ंृरन्ा नया््ोियिट  ् वगेांृ तय वाू 
ि्म�ण ्रृे. जेवणा्ंृर, नया््ोियिट  ् वगेाृ आिण हेकसोज मब्ो फॉसफेट पा�स-माग�न्ा 
च्ापच्ांृ तय वाूतमुळे अ्ु�मे NADH आिण NHDPH न्ा उतपाद्ांृ  वाू होृे. ्ाहंत NADH चा वापर 
डा्हा्�ॉकसत अिसटो् फॉसफेटचे �नयसरॉय-३ फॉसफेट मधतय ापणा्डे होृो आिण उरयेये NADH 
हे हा्डोज्त क् ृ होऊ्NADPH (NADH+NADP⁺→NAD⁺+NADPH)न्ा ि्�मिृ्डे होृो. आिण 
हत ि�्ा वसा ऊृ्ांृ  आवश्् असृे. ्ारण हेकसोज मॉ्ोफॉसफेट प्माग�्े �स्नधामयान्ा 
सं�ेषणास यागणाऱ्ापै्त फकृ ६५% NADPH चत ि्�मृत होृे. पा्रवहेटचे रपांृ र 
्ा्एसाइय�नयसरॉयन्ा दोनहत अधस्ांृ –�नयसरॉय ृसेच �स्नधामयांृ  होृे. हत दोनहतहत अधस्े वसा 
ऊृ्ांृ  सं�ेिषृ होृाृ. 

 
ऑकझय अिसटेट आिण असेिटय ्ोएंझाइम ए ्ानं्ापासस  ् जे ्ाहंत सा््ेट ृ्ार होृे. 

त्ापै्त बहुृे् सवस त्ाचें पुनहा असेिटय ्ोएंझाइम ए आिण ऑकझॅयो असेटेट मध्े रपांृ र 
होण्ा्िरृा, ससं्िण्ांृ स  ् बाहेर पडृे. सा््ेटचे ससं्िण्ानं्ा बाहेर होणारे स्यांृ र महणजे 
ससं्िण्ा पासस् ऑकझॅय अिसटेट हे व्् हो्. ससं्िण्ा �ा ्ोिे्त् �व्ांृ तय ऑकझय 
असेटेटया अपा्स असृाृ आिण ससं्िण्त् ऑकझय असेटेटचे व्् भर् ्ाूण्ाचत ्ंंणा महणजे 
पा्रवहेटचे ्ाब��कझयेे्. जेवणा्ंृर होणारत नया््ोियिसस आिण हेकसोज मॉ्ोफॉसफेट 
पा�सभागान्ा वगेांृ तय वाूतबरोबरच, पा्रवहेट डतहा्�ो्ेज, अिसटय ्ोएंझाइम ए ्ाब��कझयेज, 



 
अनु�मिणका 

 

सा््ेट कयतवहेज िवृंच् आिण �स्नधामय िस्ेटेज ्ानं्ा सि�्ेृेृहत वाू होृे. जेवणा्ंृर, वसा 
ऊृ्ांृ तय �स्नधामय सं�ेषणांृ तय ि््म् ्रणाऱ्ा िवृंच्ाचंा �िृसाद खायतय �माणे असृो 

 
वसा ऊृ्ांृ तय खायतय िवृंच्ाचंत सि�्ृा, जेवणा्ंृर वाूृे:–– 
 

हेकसो ्ा््ेज 
नयु्ोज ६ फॉसफेट डत हा्�ोजे्ेज 
असेिटय ्ोएंझाइम ए ्ाब��कझयेज 
पा्रवहेट डतहा्�ोजे्ेज 
सा््ेट कयतवहेज 
फॅटत ीिसड िस्टेॅज 
�नयसरॉय ३ फॉसफेट एसाइय ्ॅनसफेरेज. 

 
नयु्ोजचे पािमिट् अमयांृ तय रपांृ र:–– 
 

4.5नयु्ोज + 40₂ + 9ADP + 9pi + 8H⁺–→ 

पािमटेट + 11CO₂ + 9ATP + 20H₂O. 

 
�स्नधामये आिण �ि््ांृ तय रपांृ रा ्िरृा,ं वसा ऊृ्े रकृांृ स् अिम्ो अमये बाहेर ्ा सू् घेृाृ. 
अिडपोसाइटा्डे होणाऱ्ा अिम्ो अमयानं्ा �ा पिरवह्ाया इनसुिय् उ�ेिजृ ्रृे आिण 
अिडपोसाइट मधतय �ि्् सं�ेषणाया पण इनसुिय् �त्ा रतत्ा उ�ेिजृ ्रृे. �स्नधामये ृ्ार 
्रण्ान्ा अिम्ो अमयानं्ा ामृेृ फर् असृो. ल्ुिस् हे सवस अिम्ो अमयांृ , �स्नधामयानं्ा 
सं�ेषणांृ  अ�ेसर आहे. ्ारण ल्ुिस्न्ा अपच्ाचे ेवेटचे पदा स् हे अिसटो असेटेट आिण असेिटय 
्ो-एंझाइम ए आहेृ. वसा ऊृ्ांृ  अिसटो असेटेटचा �स्नधामयांृ  अंृभ�व होृो. ल्ुिस्चे रपांृ र 
्ोयेसटेरॉय मध्े वसा ऊृ् ्रृे व �ा सं�ेषणास इनसुिय्मुळे चाय्ा िमळृे. 
 
वसा ऊतकातंतल ्ा्एसााल �नलसरॉलाचे सं�ेषण:– 

आहारांृ तय ्ा्एसाइय �नयसरॉयपासस  ्�ापृ झायेयत वा नयु्ोज आिण अिम्ो अमयापंासस  ्
सं�ेिषृ झायेयत �स्नधामये ्ाचंा वापर अिडपोसाइटाृतय ्ा्एसाइय �नयसरॉयान्ा सं�ेषणा्डे 
होृो. वसा ऊृ्ांृ  ्ा्एसाइय-�नयसरॉयाचें सं�ेषण ृत् प्माग�्त होृे:— 

 
१) �नयसरॉय-३ फॉसफेट प्मागस २) मॉ्ोएसाइय �नयसरॉय प्मागस ३) डा् हा्�ॉकसत 

अिसटो् फॉसफेट प्मागस. �ाृतय �मुख प्मागस �नयसरॉय ३--फॉसफेट प्मागस हो्. 
 
जेवणा्ंृर, �नयसरॉय-३-फॉसफेट चे असा्येे्या उत�ेर् ्रणाऱ्ा िवृंच्ाचत सि�्ृा 

वाूृे. ्ा्एसाइय �नयसरॉय वरतय १ हत जागा संपककृ �स्नधामये आिण २ हत जागा असंपककृ �स्नधामये 
घेृाृ. ३ �ा जागत दतघस केखंया असयेयत �स्नधामये असृाृ. 

 
उपोषणातंतल च्ापच् 



 
अनु�मिणका 

 

उपोषणांृ  वसा ऊृ्ांृ तय ्ा् अेसाइय �नयसरॉयाचें, ए्ा हाम�्या संवदे्ेतय असयेल्ा 
या्पेजमुळे �नयसरॉय आिण �स्नधामयांृ  जयिवन्ेद् होृे. नयु्ॅगॉ्, एिप्ेि�्, ए. सत. टत. एच, 
(ACTH), वक�त हाम�्, ्ा्रॉ�कझ्, िस�ेिट् आिण नयु्ो्ॉ�ट्ॉइडे) ्ा ७ हाम�्ामुळे ृे सि�् 
होृे. जेवहा उपोषण ्ो�ा वळेाचे असृे ृेवहा नयु्ॅगॉ् व एिप्ेि�् हत मुख् वसाभजं् हाम�्े 
असृाृ. हत सवस हाम�्े, अिडपोसाइट पटयांृ तय ीडॅि्येट सा्कयेजया सि�् ्रृाृ. आिण च�त् 
AMP हे ए्ा �ोटत् ्ा््ेजया सि�् ्रृे व मग हे या्पेजया फॉसफॉिरयेट ्र् स�त् 
फॉसफॉिरयेट रप ृ्ार ्रृे. 

 
उषणृा ि्म�णाृतय भसिम्ा:– 
 

वसा ऊृ्ा्रवत उषणृा ि्म�ण ्रण्ाचे ्ा्स एिप्ेि�् ्डस् �ारंभ होृे व त्ामुळे वसा उृ्ांृ तय 
्ा्अेसाइय �नयसरॉयाचे जयिवन्ेद् होऊ् �नयसरॉय व �स्नधामये ृ्ार होृाृ. मुकृ 
�स्नधामयां् ा उषणृा ि्�मृतृ दो् ्ामे असृाृ. �स्त् केखंयेन्ा िवृंच्ां् रवत ऊज� 
ि्�मृत्रृा, ृे ापणत् सममसल् आहेृ आिण ृे ऑ�कसडत्र फॉसफोिरयेे्चे ्ुनम ृोडणारे महणस् 
्ा्स ्रृाृ. �स्नधामयानं्ा उप�स्ृतृ इयेक्ॉ् पिरवह्ामुळे िवृंच्ान्ा �स्त् केखंयेृ जत 
उज� ि्म�ण होृे, ृत ATP मध्े रपांृ िरृ ् होृा, उषणृेन्ा रपांृ  सोडयत जाृे. ऑ�कसडत्र 
फॉसफॉिरयेे  ् चे ्ुनम ृोडण्ाचे ्ाम, जत �स्नधामये, ससं्िण्ांृ  �ोटो्ाचें वाह् रेणस असे वागस् 
्रृाृ, त्ानं्ा्डस  ्होृे. आिण ्ामुळे �स्त् केखंये्े �स्ािपृ ्ेयेयत �ोटो् उृाराचे आिण ATP 
न्ा ि्�मृतृतय अेटतपतअेजया उपमागग यावस् , उनमोच् ्रृाृ. 
 

गभ�े्ांृ तय अवस्ेृच वसा ऊृ्ान्ा िव्ासास सुरवाृ होृे. ३·५ ि्यो�ॅम वज्ान्ा स्ृ् 
जनमयेल्ा बाय्ांृ  साधारण ५६० �ॅम वज्ाचे वसा ऊृ् असृे. गभ�े्ांृ तय वसा ऊृ्ास �स्नध 
पदा्�चे सं�ेषण ‘नयु्ोज’ पासस् ्राव ेयागृे. �स्नधपदा्�चे ्व्ा्ेजैिव् सं�ेषण ्रण्ा्िरृा ं
‘�स्नध्ोिे्ा’ृ सवस�्ारचे प्मागस असृाृ. पुूतय आ्ुष्ाृ, �स्नधपदा्�न्ा उ� सेव्ामुळे, 
पुष्ळेा िवृंच्ाचें दम् होृे. वसा ऊृ् हे ्ाहंत ि्�ष�् �स्नधपदा्�चा गोळा ्ाहत आिण जरत 
त्ांृ तय ए स् ण संिचृ �स्नधपदा्�न्ा �व्मा्ाृ वाू वा घट होृ ्सयत ृरत त्ांृ  असयेल्ा 
�स्नधपदा्�चत ए्सारखत उयाूाय होृ असृे. 

 
�ौू माणसान्ा वसा ऊृ्ांृ तय िय्ोयेइ  ् अमयाचे अध�्ुष् ३५० ृे ७५० िदवसान्ा मध्े 

असृे. अिभसरणांृ तय �स्नधामयाचंा �स्नध-्ोिे्ेृतय �वेे ाचा वगे, िय�ो�ि््-या्पेज 
िवृंच्ाचत सि�्ृा ठरिवृे. आिण रकृपवाहांृ  �स्नधामयाचें ि्गसम् होण्ान्ा पसवग संचि्ृ 
�स्नधपदा्�न्ा जयिवन्ेद्ास �व सृ्-संवदे्ेतय-या्पेज जबाबदार असृे. �स्नधामयाचें 
् क् ृांृ तय वा स्ा्सृतय च्ापच् होण्ान्ा पसवग, रकृ�वाहांृ  ृे अलब्ुिम्बरोबर वाहस् ्ेये जाृाृ. 
�ा उृ्ांृ तय �स्नधामयाचें पसणसपणे िवघट् ्रण्ाचा मुख् प्मागस ससं्िण्ांृ तय बतटा 
ऑ�कसडत्रण हा हो् आिण �स्नधामयानं्ा ए स् ण िवघट्ाचंा वगे, ्ामािं्ृ �स्नधामयाचंत मांा 
िदल्ावर ि्ृत ्ाबस् डा्ऑकसाइडाचे उतसजस् होृे ्ावर् मोजया जाृो. 

 
�स्नधामयानं्ा �ा उयाूायतया ्जरेसमोर ठेवये ृर, जेवण झाल्ाबरोबर वसा ऊृ्ांृ तय 

्ा्अेसाइय �नयसरॉयानं्ा �स्नधामयाचंत रच्ा हत जेवणाृतय �स्नधामयानं्ा रच्ेचे �िृिबब असृे 



 
अनु�मिणका 

 

�ांृ  ्ाहंत आ�्स वाटण्ासारखे ्ाहत. आिण हे मा्वान्ा बाय्ावर झायेल्ा ्ैस�ग् �्ोगावर् 
सपल झाये आहे. डच माृा ंआपल्ा यहा् मुयां् ा ए् दसध-ससं पाजतृ असृ. त्ा दसध-ससंांृ  गाईन्ा 
दुधांृ तय �स्नधपदा्� ऐवजत, व्सपृत ृेयाचा वापर ्ेया होृा. आिण �ा ृेयांृ  िय्ोयेइ् अमयाचे 
�माण िवपुय होृे. ४० आठवडे हे दसध बाय्ां् ा पाजल्ा्ंृर, बाय्ानं्ा वसा ऊृ्ांृ तय 
�स्नधपदा्�  ृ िय्ोयेइ  ् अमयाचत संहिृ इृ्त वाूयत ्त, त्ांृ तय ि्ममत �स्नधामये िय्ोयेइ् 
अमयाचत होृत. �ान्ा उयट, ि�ट् मधतय बाय्ामंध्े वसा ऊृ्ांृ तय �स्नधपदा्�ृतय िय्ोयेइ  ्
अमयाचत संहिृ २–४% इृ्तच होृत. इृ्ेच ्ा् पण ्वत् जनमयेल्ा डच बाय्ांृ हत असा फर् 
िदसस् ्ेृ होृा. ्ावर् डच माृानं्ा आहारांृ  िय्ोयेइ् अमयाचे �माण ि�िटे माृानं्ा आहारांृ तय 
िय्ोयेइ  ् अमयान्ा संहिृपेाा ं अिध् होृे आिण त्ाचाच पिरणाम गभ�े्ांृ तय �स्नधपदा्�न्ा 
रच्ेवर झाया असया पािहजे. 

 
हद रोगापासस् होणारे मकत्ु व िव क् िृ ्ाचंा वसा ऊृ्ानं्ा रच्ेेत असयेल्ा संबंधाब�य, 

यो्ांृ  जागकिृ ि्म�ण झायत आहे. एिड्बगस ेहरांृ  हद-रोगाचे �माण अिध् आहे. त्ा िठ्ाणत 
राहणाऱ्ा यो्ानं्ा वसा ऊृ्ांृ  िय्ोयेइ् अमयाचे �माण अिध् आहे असे िदसस् आये. 
सटब्होममध्े राहणाऱ्ा यो्ांृ  ह�ोगाचे  �माण ्मत आहे. त्ानं्ा वसा-ऊृ्ांृ तय िय्ोयेइ  ्
अमयाचे �माण ्मत होृे. त्ाच�माणे ि्रोगत स्ॉिटे यो्ांृ तय वसा-ऊृ्ांृ तय िय्ोयेइ् अमयाचे 
�माण, ज्ां् ा ह�ोग  होण्ाचा संभव आहे अेा रोगत माणसानं्ा वसा ऊृ्ांृ तय िय्ोयेइ् अमयान्ा 
�माणापेाा ्मत होृे. वसा-ऊृ्ांृ तय िय्ोयेइ् अमयान्ा च्ापच्ाचा संबंध सरळ सरळ हदरोगाेत 
असणे संभव्त् ्ाहत. परंृु वसा ऊृ्ानं्ा रच्ेृतय फर्, �ा दो् यो्समुदा्ानं्ा जेवणान्ा 
संव्तृतय फर्, �द�ेृ ्रृाृ. इृ्ेच ्वहे ृर मा्वान्ा वसा उृ्ाचें जतवोृ् ्मु्े हे 
रोगपिर�स्ृत िवजा्ाृतय अभ्ासाचे ्वत् साध् झाये असस्, ृे �त्े् व्कृतन्ा �स्नधामयानं्ा 
सेव्ाचे ि्देस्  आहेृ. आहाराचे सव�ाण ्रण्ान्ा प�ृतृ ्रन् चस् फार मोठत होृे. हतच प�िृ, 
वसा उृ्ांृ तय संचि्ृ-िवपा-असंपककृ �स्नधामयाचें मोजमाप ्रण्ा्िरृा ं वापरयत जाृ आहे. 
्ारण आहारांृ तय सेव् व वसा ऊृ्ांृ तय संहिृ ्ाचंा ि््टचा संबध आहे. आहारांृ तय सवसच 
�स्नधामयानं्ा बाबृीृ हे खरे ्ाही. उदाहरणा स्-वसा ऊृ्ांृ तय अलफा िय्ोयेि्  ् आिण 
ीरॅि्डॉि्् �स्नधामयाचंत संहिृ �ा ्ेहमतच पसवसससिचृ संहिृ पेाा ्मत असृाृ. जत िवृंच्े 
�स्नधामयाचंा ्ा्एसाइय �नयसरॉयांृ  समावेे  ्रृाृ, ृतच िवृंच्े ्ाहंत �स्नधामयानं्ा 
संरच्ेिवर� मेद वा फर् दाखिवृाृ. �ा �स्नधामयाचें सुिवधादा्  ्पटय-फॉसफोियिपडा  ृईसटरत 
भव् होृे. 

 
सथदलपणा िकवा ल�पणा:– हत ेरतराचत ए् अवस्ा आहे. ेरतरांृ  वाजवतपेाा अिध् �स्नधपदा स् जमा 
झायेये असृाृ. ्ा्एसाइय �नयसरॉयन्ा रपांृ  ऊज�चा संच् वसा ऊृ्ांृ  जेवहा असाधारण होृो 
आिण त्ांृ  अृतव भर पडृे, त्ा �स्ृतया स स्यपणा असे महणृाृ. स स्यपणामुळे आ्ुष्मा् ्मत होृे. 
ृसेच आरोन्ाचे इृर �श्हत उ�वृाृ . स स्यपणाचे मुख् ्ारण महणजे उषणै््ाचंत अिध्ृा. अ� 
आिण पे् ्ानं्ा ्रवत �त्े् व्कृतया िजृ्त ऊज� आवश्् आहे, त्ापेाा अिध् ऊज� घेणे. 
 

जतवरसा्् ेास रषीा स स्यपणाचत पुष्ळ ्ारणे सागंृा ्ेृतय. उदा. १) वसा-ऊृ्ापंासस् 
्ा् एसाइय �नयसरॉयानं्ा वापरा्िरृा या्पेजचत ्मृरृा २) भस् े वर ि््ंंण ठेवणारे 



 
अनु�मिणका 

 

हा्पो्यॅमस मधतय ्े� बरोबर ्ाम ्रतृ ्ाहत. परंृु अजस्हत जेवाव्ाचे ि्ृत ्ावंर ि््ंंण 
ठेवणारत पिरसरत् ्ंंणा पसणस समजयत ्ाहत. 

 
�ावर उपा् महणजे य�माणसान्ा आवश््ृे पेाा ्मत इृक्ा उज�चा पुरवठा ्रणे व �ामुळे 

जे वज् अिध् असेय ृे ्ाहतसे होईय. �ा आहारांृ  आवश्् पोषण �व्ाचंा मां पुरवठा वहा्या हवा. 
 
स स्यपणामुळे आ्ुष् ्मत होृे ्ािेवा् मधुमेह, अृतव-हद् दाब, हाडाचंा संिधेो्, 

िप�ाशमरत आिण हद् वाह् रोग होण्ाचा फार मोठा धो्ा असृो. 
 
स स्यमाणससा्े त्ाया आवश्् इृ्ेच, त्ा्े खाव्ास पािहजे पण ृो त्ान्ापेाा ं अिध् 

जेवृो. उषणै््ाचें अंृ र-�हण आिण ऊज� व्् ्ानं्ा संृुय्ावरतय म�ाृं सृचे ि््ंंण ्ाहंत 
्ारणामुळे असाधारण झाये असृे. वाजवतपेाा अिध् खाणे हेच स स्यपणाचे खरे ्ारण आहे. 

 
्ेहमतन्ा स स्यपणांृ , ेरतराृतय सस�म-वसा-्ोिे्ाचंत संख्ा वाूृ ्ाहत. जसजसे ृे 

्ा्एसाइय�नयसरॉय्े भर् जाृाृ, ृसे ृे फकृ मोठे होृाृ. जर य�पणा, �ौूतवान्ा अगोदर 
आया ृर मां सस�म-वसा-्ोिे्ानं्ा संख्ेृ वाू होृे, आिण मग ्ोिे्ानं्ा संख्ेृ वाू आिण 
्ोिे्ानं्ा आ्ारांृ  पण वाू �ा दोनहतमुळे य�पणा अिध्च वाूृो. 

 
स स्यपणावर खांतचा उपा् महणजे उषणै््ाचंा वापर ्मत ्रणे. ्ाचा अ स् आहाराचे ि््म् 

्रणे. परंृु ेरतर ्मत ऊज�चतउणतव, ्ा्-आ्डो ्ा्रोि््न्ा ्मत ि्�मृतमुळे भर् ्ाूृे. मसय-
च्ापच्त वगे ्मत होृो. त्ामुळे वज् ्मत ्रणे फार अवघड होृे. 

 
ेरतरांृ तय �स्नधसमसह हा आहारापासस् �ापृ होृो अ्वा ् क् ृांृ  त्ाचे सं�ेषण होृे आिण 

मग साठंवणत ्िरृा ं त्ाचे वसा ऊृ्ां् डे पिरवह् होृे. ्ोणत्ाहत व्कृतस जेवहा ं भरपसर खाण्ास 
िमळृे आिण मग संिचृ इंध् (िवेषेृः �स्नधसमसह) उपाेतपोटत राहण्ान्ा सम्ी पसणसपणे संपये ्ाहत 
ृर मग ेरतरास, �स्नधसमसहाचत साठंवण ्रण्ािेवा्, दुसरा ्ोणृाहत मागस ्सृो. 

 
स स्य व्कृतमध्े, रकृजयांृ तय मुकृ �स्नधामये, ्ोयेसटेरॉय आिण ्ा् एसाइय 

�नयसरॉयचत पाृळत बरतच उंचावयेयत असृे. स स्यपणांृ  वसा ्ोिे्ाचंत संख्ा आिण आ्ार वाूयेया 
असृो. �ा ्ोिे्ामध्े इनसुिय्न्ा �ाह्ाचंत संख्ा ्मत असृे. आिण त्ामुळे ृे इनसुिय्या ्मत 
�िृसाद देृाृ. व हाम�्या संवदे्ेतय असयेल्ा या्पेजचत सि�्ृा वाूृे. या्पेजचत वाूयेयत 
सि�्ृा आिण त्ाचबरोबर वसा ऊृ्ाचंा वाूयेया आ्ार, ्ामुळे अिभसरणांृ , मुकृ�स्नधामये बरतच 
वाूृाृ. मग �ा अिध् �स्नधामयाचें ् क् ृा्डे पिरवह् होृे. ृे्े त्ाचें असेिटय ्ोएंझाइम-ए-मध्े 
िवघट् होृे. असेिटय ्ो-एंझाइम-ए हे ्ा्एसाइय �नयसरॉय आिण ्ोयेसटेरॉय ्ानं्ा सं�ेषणाचे 
पसवसगामत आहे. मग अिध् झायेये ्ोयेसटेरॉय आिण ्ा्एसाइय �नयसरॉय ्ाचें अृतव-ि्म्-घ्ृा 
स्ेह �ि््ानं्ा ्णांृ  िवमोच् होृे व त्ामुळे अिभसरणांृ  ्ोयेसटेरॉय आिण ्ा्एसाइय 
�नयसरॉयाचंत संहिृ अिध्च वाूृे. 
 



 
अनु�मिणका 

 

ज्ा आहारांृ  ृेयाचें �माण ्मत असृे, त्ामुळे वज् ्मत होृे. ्ारण जे यो् ृेय ्मत 
असयेया आहार घेृाृ. ृे इृर अ�पदा स् जासृ �माणाृ सेव् ्रृाृ. 

 
खायतयपै्त ्ोणत्ाहत ए् वा अिध् ्ारणां् त ् क् ृामध्े ्ा्एसाइय �नयसरॉयाचें 

संिचृत्रण होृे:— 
 
१) ्ा्एसाइय �नयसरॉयानं्ा सं�ेषणांृ तय िवेषे वाू. 
 
२) ्ा्एसाइय �नयसरॉयांृ तय �स्नधामयाचें ्मत ऑ�कसडतभव्. 
 
३) रकृामधस् ्ा्एसाइय �नयसरॉयाचें अ्वा �स्नधामयाचें अिध् उपसस् घेणे. 
 
४) ् क् ृा सृ् ्ा्एसाइय �नयसरॉयाचें ्मत सवण. 
 
�ौूपुरषानं्ावसा–ऊृ्ामध्े, �ौू िस्ानं्ा वसा ऊृ्ापेंाा ओयेइ् �स्नधामयाचे �माण 

्मत ृर सटतीिर् अमयाचे �माण अिध् असृे. वसा--भाडंारांृ तय सटेरॉइड �व सृ्ानं्ा सवण्ामुळे, 
्ोयेसटेरॉयचे रपांृ र �ेन्े्ोयो्मध्े होृे व त्ामुळे अिधवक� आिण अंड्ोेत् ऊृ्ांृ , ्ोयेसटेरतय 
ईसटराचे �माण घटृे. अंड्ोेत् ्ोयेसटेरॉयचत उयाूाय तवरे्े होृे. अंड्ोेाृ देखतय 
ीरॅि्डोि्् व डो्ोसा हेकझा--इ्ॉइ् (२२ ्बस व ६ ि�बंध, �ा बहु-असंपककृ �स्नधामयाचें �माण 
बरेच असृे. 
 

अिगवक� �सननगसमदह: – अिधवक�-बा�्ामध्े ्ोयेसटेिरय ईसटराचे �माण बरेच असृे. 
ेारतिर् व मा्िस् ृणावामुळे, संसगस दोष ृसेच �व सृ्ानं्ा औषधोपचारामुळे ्ोयेसटेिरय 
ीरॅि्डो्ेटचे �माण ्मत होृे. अ�े्ो ्ॉ�ट्य सटेरॉइडानं्ा जैिव् सं�ेषणप्ांृ , ्ोयेसटेरॉय हे 
आवश्् अ�गामत आहे. पयािव्ेमधस्, ्ोयेसटेिरय ईसटरां् ा अयग ्रण्ान्ा ्ामाृ, अिधवक� हे 
सचेृ ऊृ् आहे. मा्वान्ा अिधवक� फॉसफोियिपडाृ २० �िृेृ ीरॅि्डो्ेट होृे. 

 
मेददततल �सननगसमदह 

मेदसृतय पेेतृ �स्नधपदा स् िवपुय असृाृ. जनमान्ा अगोदर ि्वा मसय जनमल्ाबरोबर, मेदसृ 
�स्नधपदा स् ृ्ार होृाृ. आिण ्ंृर ृे च्ापच्ान्ा रलत्े �स्र राहृाृ. ृ्ािप �ाण्ांृ  जर 
आवश्् �स्नधामयाचंत ंुटत यव्र ि्म�ण ्ेयत गेयत, ृर त्ानं्ा मेदसृतय �स्नधपदा्�चे ि्ाेपण 
्मत होऊ्, फॉसफोियिपडांृ तय रेणसृ फर् िदसस् ्ेृो. 

 
म�ावरण स्ेहसमसह ्ुकृ होणे आिण �स्नधामयानं्ा साखंळतचे याबं होणे ्ाचंा फार ि््टचा 

संबंध आहे. म�ावरणामध्े गयॅॅकटोियिपडे, पयाझमायोज्े, आिण ्ोयेसटेरॉय ्ाचें �माण असयेल्ा 
्ोयेसटेरॉयापै्त ७० �िृेृ ्ोयेसटेरॉय, म�ावरणामध्े आहे. ृसेच सवस सेरे�ोसाइड, बहुृांे  
फॉसफॅटाइिडय इ््ॉय अिम् आिण ७० �िृेृ सलफोटाइडे व �सफंजोमा्िय्े देखतय. अपपोषणामुळे 
वाू ्मत झाल्ास, म�ावरणांृ  �स्नधपदा्�न्ा संिचृत्रणास उेतर होृो. म�ावरणाचत घट्ा हत 
ठरािव् सान्ाचत असृे. परंृु जर �स्नधपदा्�न्ा घट्ापै्त ए्ाद्ा घट्ाचत ंुटत असेय ृर 



 
अनु�मिणका 

 

त्ामुळे आवरणान्ा सवस �स्नध भागान्ा जुळणतस वळे यागृो वा बंध् �ापृ होृे. आहाराृतय 
�स्नधामयाचंा मेदसृतय �स्नधामयानं्ा घट्ेवर पिरणाम होृो. मुकृ �स्नधामये हत मेदसृतय 
पिरवह्ा्िरृा अिध् पसंृ  ्ेयत जाृाृ. पािमटेट, ओियअेट, िय्ोियअेट आिण िय्ोयेि्एट हत 
�स्नधामये, त्ाचें �्म बतटा ऑ�कसडेे््े अिसटेट मध्े रपांृ र ् होृाच, मेदसृतय ऊृ्ानं्ा 
�स्नधपदा्�ृ िेर े्ृाृ. ्तटो् समसहाचंा �स्नधामये आिण सटेरॉय सं�ेषणा्िरृा ंमेदसमध्े 
उप्ोग ्ेया जाृो. वाू होृ असणाऱ्ा उंदरान्ा मेदसचत जिटय �स्नध-समसहाचंत सं�ेषण ्रण्ाचत 
आिण ्ंृर ऊज� ि्�मृतचत ामृा नयु्ोजपेाा ्तटो् समसहापासस् अिध् असृे. 

 
मेदसृतय ्ोयेसटेरॉय हा �ा्ः मुकृ�स्ृतृ असृो. म�ावरणाचत ि�्ा होृ असृा्ा, 

ईसटेरत क् ृ ्ोयेसटेरॉयाचत संहिृ २ �िृेृपेाा ्धतहत अिध् होृ ्ाहत. आिण ्ंृर त्ाचें �माण सवस 
्ोयेसटेरॉय पै्त फकृ ० ·१ ृे ० ·२ �िृेृ असृे. म�ावरणाचत �ि�्ा पसणस झाल्ा्ंृर, त्ाृ 
्ोयेसटेिरय ीरॅि्डो्ेट ईसटराचे �माण सव�ृ अिध् असृे. उंदरान्ा मेदसन्ा �्म िव्ासामध्े 
डेसमोसटेरॉय मो�ा �माणांृ  आूळृो पण ्ंृर ृो ्ाहतसा होृो. 

 
तंिषका �सननगसमदह: ृंिं्ा ऊृ्ामध्े �स्नधसमसहाचें �माण अिध् असृे. आिण त्ाचंत रच्ा पण 
िविेल असृे. वसा्ुकृ पांू रे �व्, आिण राखत �व् ्ांृ तय �स्नधसमसहाचें �माण ८०, ६० आिण ४०% 
(ेुष् वज्) अ्ु�मे असृे. त्ा्ंृर ्ोयेसटेरॉय हा मेदसृ दुसऱ्ा �मां् ावर असृो. आिण ेरतरांृ तय 
्ोयेसटेरॉयपै्त २५% ृो म�ा-ऊृ्ांृ  असृो. ्ोयेसटेरॉयचे सं�ेषण मेदसृ होृे. आिण त्ाचे 
िवघट् अत्ंृ साव्ाेपणे होृे. ृसा उयाूायतचा �म पण ्मत आहे. 
 

मेदसृ पाणत भरपसर असृे. त्ाचे �माण वसा्ुकृ पांू रे �व् आिण राखत �व् ्ांृ  अ्ु�मे ४०, ७० 
व ८०% असृे. बहुृे् �स्नधामये मेदसृतय जागेृच सं�ेिषृ होृाृ. जेवणाृतय फारच ्ो�ा 
�स्नधामयाचंा त्ांृ  समावेे  होृो. मेदसृतय �स्नधामयाचंत घट्ा बहुृे् �स्र असृे. ्धतृरत 
जेवणांृ तय �स्नधामयामुंळे ्ोडासा फर् पडृो. म�ाृं सृृतय �स्नधामये असंपककृ असस् त्ांृ  दतघस 

केखंया २४ ्बस इृ्त असृे. पािमटेटचे दतघग्रण होृे. फॉसफटाइिडय ्ोयत् आिण फॉसफटाइिडय 
िसरत््ानं्ा सं�ेषणा्िरृा ंयागणारे ्ोयत् आिण िसरत् ्ाचंा उगम हा रकृा सृ् घेृयेया बिहज�ृ 
असृो. 

 
 म�सृष् �स्नधसमसह 
्ोयेसटेरॉय मा्ेिय्, पांू रे�व् आिण राखत �व्, साधारण सारखेच 
फॉसफोटाइिडय ्ोयत  ् राखत �व् 
फॉसफोटाइिडय इ््ॉय अिम  ् राखत �व् 
फासफोटाइिडय िसरत  ् राखत �व् 
फबसफोटाइिडय इ्ॉिसटॉय मा्ेिय् 
�सफंजोमा्ेिय  ् साधारण सारखे 
 मा्ेिय्, पांू रे व राखत �व  ्

 



 
अनु�मिणका 

 

आवश्क �सननगाधले 
डॉ. िवलहेम ्ॉमस् ्ां् ी जेवहा ं�स्नधामयांृ तय ि�बंधाचे हा्�ोज्त्रण ्ेये त्ावळेेस 

‘मा्वान्ा पोषणांृ  �स्नधामयांृ तय ि�बंधान्ा स्ा्ास, फार मोठे महतव आहे’ असे ्ोणाया सवप्ांृ  
सु�ा ंवाटये ्सेय. त्ावळेेस आवश्् �स्नधामये माहतृ ्वहृत. �स्नधामयाचे ेिररांृ  ्ब�िदृापासस् 
सं�ेषण होृे महणस् �स्नधपदा्�चत आहारांृ  आवश््ृा आहे असे गेल्ा ेृ्ान्ा ेवेटप �्ृ मा्ये 
जाृ ्वहृे. 
 

�स्नधामयांृ तय ेवेटन्ा िम्ाइय समसहापासस्, ेवेटन्ा ि�बंधाप �्ृ मध्ंृरत ि्ृत ्बस अणसंचत 
संख्ा आहे ्ावर् आज बहु-असंपककृ �स्नधामयानं्ा दो् �ेणत एन–३ (िय्ोयेि््) व एन–६ 
(िय्ोयेइ्) मा्ल्ा जाृाृ. ओयेइ् अमयान्ा-ए्-असंपककृ �ेणतस एन–९ असे महणृाृ. 

 
साधारण िव्ास, वाू आिण आरोन्ा्िरृा ं�ा िय्ोयेि्् आिण िय्ोयेइ् �स्नधामयाचंत 

आवश््ृा असृे महणस् त्ास ‘आवश्् �स्नधामये असे महणृाृ. 
 
ए्–६ �ेणत –– 

 
िय्ोयेइ्→ गमॅा िय्ोयेि््–→ डा्होमो-गमॅा-िय्ोयेि्  ्

 
(ओमेगा) w६, ९–१८:२,w-६ ,९, १२–१८:३ w-६,९, १२–२०:३ →ीरॅि्डॉि्् अमय 
 
(ओमेगा) w, ६, ९, १२, १५ –– २०:४ 
 

१९३० मध्े ‘बर आिण बर’ ्ा ेासजां् त असे दाखिवये ्ी, उंदरां् ा �स्नधपदा स् िवरिहृ आहार 
िदल्ास त्ाचंत � क् िृ खायावस ंयागृे. व त्ानं्ाृ �स्नधामयानं्ा ंुटतचत ृत� याणे िदससं यागृाृ. 
िय्ोयेइ् आिण ीरॅि्डॉि्् अमयाचंा जर आहारांृ  समावेे  ्ेया ृर ृे हत ंुटतचत याणे दसर 
्रण्ास सम स् आहेृ असे िदसस् आये व त्ां् ा जतव्ावश्् �स्नधामये हे ्ावं देण्ांृ  आये. 

 
्ंृर हॅनसे् ्ां् त अमेिर्ेृतय अ्ा्ा�मांृ तय मुयां् ा, �स्नधिवरिहृ आहारावर ठेवये असृा,ं 

त्ानं्ाृहत उंदरांृ  आूळयेयत तवचेचत दुः�स्ृत िदसस् आयत. जेवहा ंिय्ोयेइ् अमय त्ानं्ा आहारांृ  
िदये गेये ृेवहा तवचेृतय दोष ्ाहतसे झाये. 

 
सृ्त् �ाणत हे संपककृ व ए् –असंपककृ �स्नधामयाचें सं�ेषण इृर पसवसगामत पदा्�पासस् ्रं 

े्ृाृ. परंृु ृे िय्ोयेइ् व िय्ोयेि्् अमयाचें सं�ेषण ्र े्ृ ्ाहत. सृ्त् �ाण्ानं्ा 
आहारांृ  ज्ाचंत जररत आहे अेा �स्नधामयां् ा आवश्् �स्नधामये महणृाृ. सृ्त् �ाण्ांृ , 
ीरॅि्डॉि्् अमयान्ा जैिव् सं�ेषणाृ, िय्ोयेइ् अमय हे आवश्् पसवसगामत आहे. ीरॅि्डॉि्् 
अमय व्सपृतृ आूळृ ्ाहत. 

 
ज्ा �स्नधामयाचें जैिव् सं�ेषण होृ ्ाहत ि्वा ज्ा �स्नधामयाचें अपुऱ्ा �माणांृ  

�ाण्ा्डस् सं�ेषण होृे त्ां् ा आवश्् �स्नधामये महणृाृ. �ाण्ां् ा �ानं्ा वाूतसाठी िजवंृ  



 
अनु�मिणका 

 

राहण्ासाठी, ि्व�हासाठत आिण ेरतरांृ तय पुष्ळेा �ि�्ा ्ोन् �्ारे चायस  ठेवण्ासाठी �ापोषण 
�स्नधामयाचंत जररत असृे. 

 
मा्वान्ा यहा् बाय्ां् ा जर बहु-असंपककृ �स्नधामये ज्ांृ  अगदत ्मत आहेृ असा आहार 

िदया ृर त्ाचंत तवचा ेुष् व खरबडतृ होृे आिण वज्ांृ तय वाू अत्ंृ ्मत होृे. 
 
आवश्् �स्नधामयामध्े ेरतरांृ  फर् होृो. त्ाचें रपांृ र दतघस साखळतन्ा �स्नधामयांृ  होृे 

व असंपककृृा वाूृे. िय्ोियएट पासस् ीरॅि्डॉि्् अमय ृ्ार होृे आिण िय्ोिय्ेटपासस् 
आ््ोसापेटाइ्ॉइ् व डो्ोसा हेकझा इ्ॉइ् हत बहु-असंपककृ �स्नधामये ृ्ार होृाृ. 

 
िय्ोयेइ् अमयाचत आवश््ृा हत �ोसटॅनयँिड्ानं्ा ेोधापासस् सपल झायत आहे. 

ीरॅि्डॉि्् अमयापासस् �ोसटॅनयँिड्ाचें सं�ेषण होृे. िय्ोयेि्् �ेणतचत आवश््ृा आृा पटस  
यागयत आहे. त्ांृ तय २२ ्बस अणसंचे हेकझा इ्ॉइ् अमय हे ृंिं्ा आिण रक पटय ्ानं्ा पटयांृ  
्ेि�ृ आहे. बहुअसंपककृ �स्नधामयाचें मुख् ्ा्स महणजे जैिव् पटयांृ  ्ोन् ृो �वाहतपणा ठेवणे. 
आवश्् �स्नधामयानं्ा ंुटतमुळे ्ोिे्ानं्ा पटयांृ  फर् घडस् ्ेृो. आवश्् �स्नधामयानं्ा 
ंुटतचे �ा्िम् दोषस्ळ महणजे पटयानं्ा फॉसफोियिपडांृ तय घट् �स्नधामयामंध्े फर्. 

 
आवश्् �स्नधामये हत जैिव् पटयाचंत अंगभसृ  सं्ुगे असल्ामुळे, अंगभसृ  िवृंच्े आिण 

पिरवह् �ि््े �ानं्ा सभोवृत असयेल्ा �स्नधसमसहांृ  अ्ुरपण फर् ्र्, ृे �ा पटयानं्ा 
�भावतपणावर ि््ंंण ठेवृाृ. आवश्् �स्नधामयाचंत ंुटत असयेल्ा ् क् ृत् 
ससं्िण्ानं्ापारगम्ृेृ फर् िदसस् ्ेृो. ्ारण ज्ा �स्ृतमध्े ससं्िण्ा ेरतराृ आपया 
्ेहमतचा आ्ार व रप राखस े्ृाृ त्ापेाा �ा ससं्िण्ा ेरतरान्ा बाहेर आिण ेरतराृ देखतय 
फुगृाृ. आवश्् �स्नधामयाचंत ंुटत असयेल्ा ् क् ृान्ा ससं्िण्ा, साधारण ससं्िण्ापेाा,ं 
सा्ि्् अमयत् च�ांृ तय ्ा्स�व्ाचें यव्र ऑ�कसडत्रण ्रृाृ. 

 
ए स् ण उषणै््ानं्ा ० ·५% उषणै््े िमळृतय इृ्त आवश्् �स्नधामये मा्वत बाय्ां् ा 

पुरेेत होृाृ. ृर �ौू माणसाया दर िदवेत सवस आहारान्ा उषणै््ापंै्त २% उषणै््े आवश्् 
�स्नधामया्डस् आवश्् आहेृ. ्रडईन्ा ृेयांृ  ७० �िृेृ, योण्ांृ  १–२%, खोबरेय ृेय व 
पाम-बतजृेयांृ  १ �िृेृ पेाा ं्मत �माणाृ आवश्् �स्नधामये असृाृ. 

 
आवश्् �स्नधामयानं्ा अृतव सेव्ामुळे �िृ स् य पिरणाम होृाृ. �्मृः ेरतरांृ तय �िृ-

ऑ�कसडंटत् ामृेया आवहा् िदल्ासारखे होृे. िवऱहासत रोगांृ तय �णामधस् ्ोयेसटेिरय िय्ोियएट 
हा्�ोपेरॉकसाइडे अयग ्ेयत गेयत आहेृ. आिण ृत सव्-ंऑ�कसडत्रणामध्े ि्म�ण झाल्ासारखतच 
िदसयत. 

 
सवस ऊृ्ानं्ा सामान् फय््ा्�्िरृा, आवश्् �स्नधामयाचंत अत्ंृ जररत असृे. 

आवश्् �स्नधामयानं्ा ंुटतचत याणेहत त्ामुळे बरतच आहेृ. वाूतन्ा वगेांृ  ािृ, असाधारण तवचेवर 
खपल्ा पडणे, तवचेन्ा पारगम्ृेृ फर् पडल्ामुळे पाण्ान्ा हा्ीृ वाू आिण पुरष आिण िस्ांृ तय 
वाझंपणा हत ंुटतचत �मुख याणे होृ. ्ािेवा् वक� िव क् िृ (िपिड्ा-ऊृ्-मकत्ु, वक�त्-अिृिरकृ 



 
अनु�मिणका 

 

रकृदाब), असाधारण ् क् ृत् ससं्िण्ा (जासृ ससज, ए. टत. पत. सं�ेषणांृ  अव्िृ), सस�म्िय्ा 
�िृ्ार ेकृतचा ऱहास, वाूयेयत रकृ्ोिे्ाचंत भगुंरृा, संसगसरोग�वक�तृ वाू, हदस्ा्ु 
सं्ोचेतयृा आिण �ोसटॅनयँिड्ानं्ा सं�ेषणांृ  ्मत, ्ाचंाहत समावेे  ्राव्ास हवा. सव�ृ अिध् 
संवदे्ाेतय याण महणजे फॉसफोियिपडांृ तय ्ाइ् (ए्-९)/टे्ाइ् (एन-६) ्ाचें गुणो�र ( >·१) 
हो्. 

 
िय्ोयेइ् अमयाचे सेव् ्ेल्ा्ंृर, आवश्् �स्नधामयाचंत ंुटत ्ाहतेत होृे. आिण 

असाधारण उ� ्ाइ् /टे्ाइ् गुणो�रहत ्मत होृे. ऊृ्ानं्ा प्�पृ फय् ्ा्�्िरृा, 
्ाइ्/टे्ाइ् गुणो�र, साधारण ्रण्ा्िरृा,ं िय्ोयेइ् अमयाचत अिध् आवश््ृा यागृे. 

 
वाूतचा वगे, ्ेे्िय्ाचंत �िृ्ार ेकृत, रकृ्ोिे्ाचंत भगुंरृा आिण ् क् ृ आिण हद् 

्ानं्ा ससं्िण्त् फय््ा्�्िरृा,ं िय्ोयेि्् अमय (C18:3ए्-3) हे िय्ोयेइ् अमयासारखेच 
्ा्स�िवण आहे. �ान्ा उयट, तवचेचत �स्ृत, पाण्ाचा अिध् वापर आिण �ोसटेनयँिड्ाचें सं�ेषण 
्ाबाबृतृ िय्ोयेि्् अमय आिण आ््ोसा पेटाइ्ॉइ् अमय (C20:5 एन -3) हे दोनहतहत िय्ोयेइ् 
अमयापेाा ्मत �भावत आहेृ. तवचेया खपल्ा पडणे हत ंुटत �ोसटॅनयँिड्ान्ा अपुऱ्ा सं�ेषणामुळे 
होृे. आवश्् �स्नधामयानं्ा ंुटतृतय असाधारण वक�ाचे फय््ा्स हेहत �ोसटॅनयँिड्ानं्ा 
सं�ेषणांृ तय ंुटतमुळे होृे. आवश्् �स्नधामयानं्ा ंुटतमुळे ीरॅि्डॉि्् अमयाचत ंुटत अिध् 
िव्ोषास जाृे. ‘गभ�े्�म’ हे साधारण �ोसटॅनयँिड्ान्ा सं�ेषणावर अवयंबस् असृे. 

 
मा्वामध्े आवश्् �स्नधामयानं्ा ंुटतचत ि्�मृत होईय असे �िचृच वाटृ होृे. परंृु आृा ं

्ाइ्/टे्ाइ् ्ानं्ा गुणो�रान्ा ्सोटतमुळे, हत ंुटत आृा,ं व्स्र रोन्ांृ  पिरसरत् वाह्-रोग, 
आंंावर ेल् ि�्ा ्ेल्ा्ंृर, �स्नधपदा्�न्ा अपपोषणांृ , बराच ्ाळ, �स्नधपदा स् िवरिहृ ्तया 
�ारे जेवण िदल्ा्ंृर, ि्म् �स्नधपदा स्, उ� �ि्् आहारंाृतय पसर् अ�ामुळे, �ािेओ्�र मध्े, 
गंभतर अपघाृ आिण भाजण्ान्ा �संगा्ंृर, िदसस् ्ेृे. �ासवस �स्ृतृ, ृोडा्े ्तया�ारे िय्ोयेइ् 
अमय असयेल्ा्ा् �नयसराइडानं्ा सेव्ा्े, असाधारण ्ाइ्/टे्ाइ्ाचें गुणो�र सहज बरोबर ्ेये 
जाृे. एवूेच ्ाहतृर तवचेन्ा सवस िव क् िृ सु�ा ्ाहतेा होृाृ. 

 
गरोदरपणांृ  आिण दुनध्ायांृ , माृेन्ा आवश्् �स्नधामयाचें सेव् ३% पासस् ४·५% प �्ृ 

आिण ५% पासस् ७% प �्ृ, वाूवाव्ास हव.े ्ारण �ावळेेस, वार आिण दुधा�ारे होणारत ािृ भर् 
्ाूण्ा्िरृा,ं ्ोिे्ानं्ा पु स्उतपाद्ांृ  तवरे्े वाू ए्दम होृ असृे. आईन्ा दुधाृ, बाय्ान्ा 
आहारांृ तय ऊज�पै् त, ६०% ऊज� �स्नधसमसह पुरिवृाृ आिण त्ापै्त १० ृे १२%आवश्् 
�स्नधामये असृाृ. रोिहणत-िवयेपत िव्ारान्ा �िृबंधा्िरृा,ं इृर सवस संपककृ �स्नधामये आिण 
िय्ोयेइ् अमयाचत सारख्ाच �माणांृ  िेफारस ्रृाृ. 

 
मेदसन्ा िव्ासांृ  �स्नधामयाचंाहत वाटा असृो. मेदसृतय आवश्् �स्नधामये एन-३ �्ारचत 

असृाृ. आिण महणस् गरोदरपणांृ  ए्-३ �्ारन्ा�स्नधामयाचंा आहारांृ  समावेे  ्ेल्ास फा्देेतर 
असृे. आवश्् �स्नधामयान्ा ंुटतमुळे आूळस् ्ेणाऱ्ा अध्््ांृ तय ्ा्मन्ा उणतवा आिण 
ृंिं्त् फय् ्ा्�ृतय फर्, �ाचंा �िृबंध ए्-६ आिण ए्-३ �्ारन्ा �स्नधामयानं्ा सेव्ामुळे 
्रृा ्ेृो. 



 
अनु�मिणका 

 

 
आहारांृ तय संपककृ �स्नधामये हत आवश्् �स्नधामयाचंत आवश््ृा, मा्वामध्े वाूिवृाृ. 

ृसेच अृतव-ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््े आिण ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््े ्ाचंत पाृळत सा स््ृे्े वाूिवृाृ 
आिण िबबाणसचत आंृर कय््त् सि�्ृा हत आहारांृ तय िय्ोयेइ् अमयामुळे �िृि््ंिंृ होृे. 
मा्वामध्े इयेइिड् अमय (१८ :१ एन-९ िवपा) हे जर ्ोयेसटेरॉयबरोबर मध्म �माणांृ  घेृल्ास 
पािमिट् अमयासारखेच ्ा्स ्रृे. ्ोयेसटेरॉयन्ा सेव्ामुळे, रकृरसांृ  ्ोयेसटेरॉयाचत पाृळत 
उंचावल्ास, ृत पण आवश्् �स्नधामयाचंत ंुटत ृत� ्रृे वा अिध् भासिवृे. 

 
िय्ोयेइ् �ेणतन्ा ए्–६ �स्नधामयानं्ा अबुसद ि्म�ण ्रण्ान्ा �वकि�स आळा 

घायण्ा्िरृा वा सि�्ृेस �िृबंध ्रण्ा ्िरृा,ं च्ापच्ान्ा माग�ृ, िय्ोयेि्् �ेणतन्ा ए्-
३ �स्नधामयाचंा उप्ोग ्रृा ्ेईय. उंदरावर ्ेयेल्ा �्ोगावर् असे िदसस् आये ्त, ज्ा उंदरां् ा 
ए्-३ �स्नधामये असयेल्ा आहारावर ठेवये होृे, त्ानं्ामध्े ज्ां् ा ए्-६ �स्नधामयान्ा आहारावर 
ठेवयेल्ा उंदरापेाा ं् स् ज्ा्े �वक� ्ेयेल्ा सृ्त् अबुसदां् ा, ृसेच स्ा्ांृ िरृ ्ेयेल्ा सृ् व 
अ�तया अबुसदान्ा वाूतस �िृबंध ्ेया गेया. अबुसदाचंा िव्ास होृ असृां् ा, ेरतरांृ तय �िृरिाृ 
प�ृतृ, जतवरासा्ि्् बदय घडस् ्ेृाृ. साधारणृः ए्-६ �स्नधामयापासस्, ेरतराया िजृ्त 
गरज असेय त्ा�माणे �ोसटॅनयँिड्ाचे सं�ेषण होृे. परंृु ् स् रोगांृ  हे ि््ंंण ्ाहतसे होृे आिण 
�ोसटॅनयँिड्ाचंत ि्�मृत वाूृच जाृे. अबुसद ्ोिे्ांृ , �ोसटॅनयँिड्ानं्ा �ा अि्र� ि्�मृत मुळे 
�िृरिाृ �िृसादावर पिरणाम होृो. 

 
ए्-६ �स्नधामयानं्ा अंत् उपजाृानं्ा सं�ेषणास �िृबंध ्रण्ा्िरृा,ं ए्-६ 

�स्नधामयान्ा बरोबर च्ापच् प्माग�ृ सपध� ्रण्ा्िरृा,ं ए्-३ �स्नधामयाचंा वापर ्रृा ं
्ेईय. ए्-३ �स्नधामयानं्ा वापरामुळे, आरोन्ास होणारे फा्दे यााृ घेऊ्, �ा पोषण�व्ाचंा 
आपल्ा आहारांृ  समावेे  ्राव्ास हवा. इृ्ेच ्वहे ृर रोगावस्ेृ हे ि््ंंण ठेवणारे साध् आहे 
असे मा्ये पािहजे. ेरतरान्ा बाहेर, गमॅा िय्ोिय्ेट, ीरॅि्डो्ेट आिण आ््ोसापेटाइ्ोएट हत 
�स्नधामये ् स् रोगानं्ा पेेीचा संहार ्रृाृ. संवधस्ामध्े, हत ृत् �स्नधामये मा्वानं्ा सृ् आिण 
अ�तया ् स् रोगानं्ा ्ोिे्ािंवर� वापरयत गेयत आहेृ. पेरॉ�कसडेे् उतपादाचंा �िृ्ार ्रण्ाचत 
ामृा, ् स् रोगानं्ा ्ोिे्ांृ  ्सृे. पेरॉकसाइडे व मसकृ मसय्े ि्म�ण ्रण्ान्ा �स्नधामयान्ा 
ामृेवरच, ् स् रोगानं्ा ्ोिे्ाचंा संहार ्रण्ाचत उप्ुकृृा अवयंबस् असृे. सामान््ोिे्ापेाा,ं 
् स् रोग ्ोिे्ांृ , ए्-६ �स्नधामये अिध् पेरॉकसाइड ि्�मृत ्रृाृ. परंृु ज्ा अबुसद ्ोिे्ावंर 
आ््ोसापेटाइ्ॉइ् अमयाचत �ि�्ा ्ेयत होृत त्ानं्ामध्े व सामान् ्ोिे्ांृ  मां सारखतच 
पेरॉकसाइड ि्�मृत झायत होृत. हा्�ॉकसत पेरॉकसाइडे, पेरॉकसत आिण अल्ॉकसत मसय्े आिण इृर 
अ�लडहाइडे हत सवस अबुसद ्ोिे्ां् ा मारण्ाचे ्ा्स ्रृाृ. अृतव �स्नधआहारामुळे, बकहद  आंंान्ा 
पटयानं्ा संघट्ेृ फर् होृो. परंृु ्ेवळ िप�ामये हत बकहद -आंंान्ा पटयामध्े ्ोणृाहत फर् 
्र े्ृ ्ाहत. अृतव �स्नध-आहार हा ्ाहंत अंेत ् स् रोगास ्ारणतभसृ  असेयहत परंृु ्ेवळ 
िप�ामयाचंत ि्�मृत हे ् स् रोगाचे ्ारण होऊच े्ृ ्ाहत. 

 
ए्--३ �स्नधामये 
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रक पटयानं्ा �्ाे�ाहत पटयांृ , डो्ोसा हेकझाइ्ाइ् अमय िवपुय �माणांृ  असृे. आिण आहारांृ  
जर �ा �ेणतचत अमये ्सृतय ृर रलतदोष ि्म�ण होृाृ. त्ाृतय सहा समपा ि�बंधामुळे, ृे च�ा्ार 
िफरं े्ृ ्ाहत, आिण त्ामुळे त्ाचत रच्ा फार रू आहे. रक पटयान्ा जाभंळ्ा रंग �व्ान्ा अगदत 
समतप�स्ृतृ, म�सृष् राखत �व्ांृ  आिण पु स्-ज्् ्ोिे्ांृ , त्ाचत िविेल रेणवत् भसिम्ा ्ा् 
आहे हे अ�ाप िवेद वहाव्ाचे आहे. मा्डावर ्ेयेल्ा �्ोगावर्, िय्ोयेि्् �ेणतन्ा 
�स्नधामयाचंत रकपटयांृ तय आवश््ृा िस� झायेयत आहे. ज्ा बायमा्डांृ  �ा �ेणतृतय 
�स्नधामयाचंत ंुटत होृत, त्ानं्ा रलत–ृत�ृेृ िबघाड झाया होृा. 
 

हद रोग, रोिहणत िवयेपत िव्ार आिण वािह्त कय्् ्ानं्ा िवर� सागरत माेापासस् �ापृ 
झायेल्ा बहुअसंपककृ �स्नधामयाचंा फार फा्देेतर पिरणाम होृो. �त्यँडमधतय ए�स्मोृ, 
जपा्मधतय सागरतमासे ज्ानं्ा आहारांृ  िवपुय �माणाृ असृाृ अेा यो्ांृ , रकृपुरवठा ्मत 
असयेल्ा हद रोगाचे �माण ्मत आहे. त्ानं्ा रकृाृ ्ोयेसटेरॉय आिण ्ा्एसाइय �नयसरॉयाचे 
�माण ्मत होृे. सागरत अ�पदा्�ृ असयेल्ा आ््ोसापेटाइ्ॉइ् आिण डो्ोसाहेकझाइ्ॉइ् 

अमयामुळे हत घट होृे. दुसराहत �ा �स्नधामयाचंा पिरणाम महणजे �ोसटॅनयँिड् E₂, िॉमबोकझे् A₂, 
�ोसटॅसा्�कय् आिण ल्ु्ो्ाइ्ानं्ा सं�ेषणांृ तय यघुपणा. �ामुंळे िबबाणसंचे समसह् ्मत होृे, ृसेच 
रकृसावाचा वळे वाूृो. ीरॅि्डॉि्् अमयापासस् ि्म�ण झायेल्ा आंृर पेरॉकसाइड मध्स्ापासस्, 
�ोसटॅ्ॉइडे ृ्ार होृाृ. िय्ोयेइ् �स्नधामयान्ा दतघग्रणामुळे व ि्र्-संपककृृेमुळे, ीरॅि्डॉि्् 
अमय (C२०:४) ृ्ार होृे. आहारांृ  �स्नधसमसहाचें �माण ्मत असल्ास, मग त्ा आहारांृ  १९३ ृे 
५०४ िमयत�ॅम ्ोयेसटेरॉय जरत असये ृरत त्ामुळे ेरतरांृ तय पयािव्ेृतय ए स् ण ्ोयेसटेरॉय व 
उ�–घ्ृा–स्ेह �ि्् ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत चागंयतच ्मत होृे. सागरत माेाचंत ृेये हत ह�ोगाचत 
जोखतम ्मत ्रृाृ. ृसेच त्ानं्ाृ ससज ्मत ्रण्ाचाहत गुण असृो. सा्कयोऑ�कसज्ेज �ारा 
िय्ोयेि्् अमय हे ीरॅि्डॉि्् अमयान्ा च्ापच्ाया ि्रोध ्रृे एवूेच ्ाहत ृर ृे िय्ोयेइ् 
अमयान्ा २०:४ व २०:५ �ा �स्नधामयांृ तय रपांृ रणाया सु�ा िवरोध ्रृे. डो्ोसा हेकझाइ्ॉइ् 
अमय हे रक पटयांृ , म�सृष् बा�्ांृ  आिण ेु�ाणु आिण वकषणांृ  िवपुय �माणांृ  आूळृे. बहुृे् 
सवस ि्रि्राळ्ा जाृतन्ा �ाण्ानं्ा मेदसृ �ा �स्नधामयाचत पाृळत �स्र असृे. सागरत माेाचंत ृेये हत 
ेरतरामधतय रकृांृ तय ्ा्अेसाइय �नयसरॉयाचत पाृळत ्मत ्रृाृ आिण रकृ-कय््ांृ  फर् 
घडिवृाृ. परंृु ्ोयेसटेरॉयावंर त्ाचंा पिरणाम घडस् ्ेृ ्ाहत. 
 

�ोसटॅनलँिडने 
हा ए् मोठा ्ुटंुब समसह आहे. हत �स्नधामयाचंत अ्ुजाृे असस्, ीरॅि्डॉि्् अमयापासस् 

ृ्ार होृाृ. त्ां् ा �व सृ्ासारखत ेकृतेायत जैिव् सि�्ृा असृे. अत्ंृ सस�म मांाृ, 
�ोसटॅनयँिड्े रकृ दाब ्मत ्रृाृ व ्ाहंत अरेिखृ स्ा्संन्ा आ्ंुच्ासं, उ�ेिजृ ्रृाृ. 
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�ाण्ानं्ा ऊृ्ांृ  आिण साहिज्च अरेिखृ स्ा्संन्ा आ्ंुच्ाृ, �स्नधपदा्�न्ा च्ापच्ेृतय 
िवृंच्ान्ा सि�्ृेृ, मध्वृग ृंिं्ा ृंंाृ, रकृदाब व ्ाडतन्ा वगेान्ा ि््ंंणाृ, सटेरॉइड 
�व सृ्ान्ा ्ा्�ृ, वसा ऊृ्ांृ तय चरबतया ए्िंृ जमिवण्ाृ, आिण इृर महतवान्ा ्ा्�ृ 
�ोसटॅनयँिड्े फार �भावत आहेृ. 
 

वहॉ् ्सयर ्ा सवतिडे ेारतर ेासजा्े १९३० मध्े, रेृपयािव्ेृ, अ�तया �ं्तृ व रेृ-
आे््ांृ , स्ेह-िव�ाव् अमयत् पदा स् ेोधस् ्ाूया. 
 

१९३५ सायत गोलडबयॅट व वहॉ् ्सयर ्ां् त असा ेोध यावया ्त, रेृ-�व आिण �वाबुसदत् �ं्त 
�ानं्ा स्ेह भागाृ वािह्तदाब् सि�्ृा असृे आिण ृत अरेिखृ स्ा्सं्ा उ�ेिजृ ्रृे. 

 
१९६० मध्े बेगसस्ॉम आिण जोवहय �ां् त मे�ानं्ा ि्ृतृरत ि्यो�ॅम �वाबुसदत् �ं्तपासस् ए् 

सि�् पदा स् सफिट्रपांृ  अयग ्ेया व त्ास �ोसटॅनयँिड्E ₁(PGE₁) असे ्ावं िदये. ृत् वष�्ंृर 

PG-E₁चतसंरच्ा पण सपल ्ेयत. १९६४ मध्े त्ाचें बहु-असंपककृ �स्नधामयापासस् सं�ेषण ्रण्ाृ 
आये. 

 
आंृ�ाचे आिण गभ�े् स्ा्सचे आ्ंुच् आिण रकृदाब ्मत ्रण्ाचत ामृा ्ावर् 

�ोसटॅनयँिड्ाचंा ेोध यागया. रकृांृ तय ृाबं�ा पेेत व्िृिरकृ, �ोसटनयँडत्े हत सवस ससृ्त ्ोिे्ा 
आिण ऊृ्े ्ांृ  ि्म�ण होृाृ. व त्ा सृ् ृत िवमोिचृ होृाृ. इृर हाम�्ानं्ा उयट, �ोसटॅनयँिड्ाचें 
्ोिे्ांृ  संिचृत्रण होृ ्ाहत. परंृु त्ाचें सं�ेषण आिण ृेतच मुकृृा हत तविरृ होृे. 

 
�ोसटॅनयँिड्े हत २० ्बस अणस असयेल्ा असंपककृ ीरॅि्डॉि्् �स्नधामयानं्ा वय्त्रणा्े 

ृ्ार होृाृ. व ीरॅि्डॉि्् अमय हे आवश्् महणस् मान्ृा पावयेल्ा िय्ोयेइ् �स्नधामयापासस् 
ब्िवृा ्ेृे. 

 
आृापं �्ृ १ डझ्भर ृरत ि्रि्राळत ि्सग�ृ आूळणारत �ोसटॅनयँिड्े अयग ्ेयत गेयत 

आहेृ. आिण हत सवस �ोसटॅ्ॉई् अमयाचत अ्ुजाृे आहेृ. ्ांृ तय ृत् मुख् �ेणत्ा, त्ानं्ा वय्ाचत 
संरच्ा आिण त्ानं्ाृतय असयेल्ा बाजसन्ा साखळतृतय असंपककृृेन्ा �माणावर् ए, ई आिण एफ 
अेा संजा िदल्ा आहेृ. 
 

PGA मध्े १ ि्टो समसह आिण  
 १ अलफा बतटा ि�बंध असृो 
ृर PGE मध्े  १ ि्टो समसह आिण  
१ बतटा हा्�ॉ�कसय ृर  
PGF मध्े  २ हा्�ॉ�कसय समसह ्त जे  
 ए्मे्ांे त बतटा आहेृ 

 
ए, ई आिण एफ हे ृत्हतसा्कयोपेटे  ् वय्ाभोवृत ्ोणृा फय्समसह आहे ्ावर् त्ाचें 

ि्राळेपण िदसस् ्ेृे. ई वगस हा बतटा हा्�ॉकसत ्तटो् आहे ृर एफ �ेणत �ा १,३ डा्ोये असस् ए 
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�्ार हा अलफा बतटा असंपककृ ्तटो्े आहे. �ा �ोसटॅनयँिड्ांृ  पुष्ळ फय् समसह आहेृ. उदा. PGE₂
मध्े ्ाब��कझय समसह, अलफाबतटा हा्�ॉकसत ्तटो्, ए् ि�ृत्् अ�ल्िय् अल्ोहोय आिण दो् 

्बस-्बस ि�बंध आहेृ. वक� आिण पयतहेृ PGE₂ आिण PGF₂⍺हत �ामुख्ा्े ृ्ार होृाृ. ृर 

रकृवािहन्ांृ  PGI₂ आिण हद्ांृ  PGE₂, PGF₂⍺  आिण PGI₂ हत सारख्ा �माणांृ  ृ्ार होृा .ृ िबबाणस 

मध्े िाबंोकझे् A₂ हे �ोसटॅनयँिड्ाचे एंडोपेरॉकसाइड ृ्ार होृे. �ोसटेनयँिड्ाचे अधस आ्ुष  ् अत्ं  ृ
अलप असृे. िवमोच् झाल्ाबरोबर ऊृ्े त्ां् ा �ापृ ्र् घेृाृ आिण ि्�जव ्रृाृ. 
�ोसटॅनयँिड्ां् ा ि्�ष�् ्रण्ांृ  फुफफुसाचंा ्ा्सभाग मोठा आहे. िबबोकझे्मध्े कय् ि्म�ण 

्रण्ाचत ेकृत असृे. एंडोपेरॉकसाइड PGH₂ �ाचे रपांृ र TXA₂ मध्े फुफफुसे आिण िबबाणुमध्े िवपुय 
असयेल्ा िब�ोकझे् ए िस्टेज �ा िवृच्ामुळे �व�ृृ होृे. 

 
�ोसटॅनयँिड्ाचंा आहारांृ तय अत्ंृ मह�वाचा पुरोगामत िय्ोयेइ  ्अमय असस् ृे ए् आवश्् 

�स्नधामय आहे. िव्िसृ देेाृतय �ौूमाणसस दररोज १० �ॅम िय्ोयेइ् अमयाचे सेव् ्रृो. �ा 
पै्त फारच अलपभागाचे ् क् ृामध्े दतघग्रण आिण असंपककृत्रण होऊ् डा्होमो गमॅा िय्ोयेइ  ्
अमयांृ  आिण ीरॅि्डॉि्् अमयांृ  रपांृ र होृे. दररोज फकृ १ िमयत�ॅम �ोसटॅनयँिड्ाचे 
ि्रासत्रण होृे. ृरतपण �ोसटॅनयँिड्ाचंा च्ापच् हा पसणसपणे सृृ आिण सारखा िय्ोयेइ् 
अमयान्ा पुरव�ावर अवयंबस् असृो. ज्ा वळेेस आहाराृ िय्ोयेइ् अमयाचत ंुटत असृे त्ावळेेस 
�ोसटॅनयँिड्ाचत ि्िम�ृत पण ्मत होृे. िय्ोयेइ  ् अमयान्ा सेव्ांृ  जर वाू झायत ृर 
�ोसटॅनयँिड्ान्ा जैिव् सं�ेषणावर �त्ापणे पिरणाम होृो व ृे वाूृे. 

 
�ाण्ानं्ा च्ापच्ाृ �ोसटॅनयँिड्ाचें ्ा्स ि्रि्राळे आहे. �ोसटॅनयँिड्ान्ा सि�्ृेचत 

संहिृ हत �जोतपाद्ांृ तय उपागें असयेल्ा ऊृ्ांृ  व ेु�धा सृृ असल्ामुळे, �ोसटॅनयँिड्े हत वािह्त 
िवसफारण घडवस् , रेृोतसगस सुफय ्र् ि्वा ेु�ाणसं्ा वधस्ाम ्र् त्ाचें पिरवह् ्र्, 
�जोतपाद्ा  ृ मोठे ्ा्स ्रृाृ. मा्वामध्े ेु�ाणवत् �ोसटॅनयँिड्े हत गभ�े्ान्ा हायचायतया 
�िृबंध ्रृाृ आिण त्ामुळे ेु�ाणस व बतजाडं ्ानं्ा ए्ं ्ेण्ास मदृ ्रृाृ. जरत �ोसटॅनयँिड्े 
गभस धारणेस मदृ ्रतृ असये ृरत त्ाचंा उप्ोग �सव-वदे्ा यव्र घडवस्  आणण्ा्डे ृसेच 
गभसपाृ घडवस्  आणण्ा्डेहत होृो. 

 
�ोसटॅनयँिड्े हत फार ेकृतेायत आहेृ. �िृ ि्यो�ॅम १ मा्�ो�ॅम मांेृ, ृे रकृदाब 

पुष्ळसा खायत आणृाृ. हद्ान्ा ठोक्ावरहत ृे पिरणाम ्रृाृ. 
 
पुष्ळेा �ाण्ानं्ा मेदसृतय ृे ए् सामान् घट् असस् मध्वृग ृंिं्ाउपागमस्ा्ा्डे 

�ेष् महणस् ्ाम ्रृाृ. सवसच �ोसटॅनयँिड्े हत सारखतच ेकृतेायत ्सृाृ वा ृे सारख्ाच प�ृत्े 

वागृा  ृ असेहत ्ाहत. उदा. PGE₁आिण PGE₂ हे ेकृतेायत वािह्त िवसफार  ् आहे  ृ ृर PGF₂⍺  हे 

वािह्त- संपतड् आहे. PGE₁ हे स्ेहभजं्ाचे ेकृतेायत ि्रोध  ् आहे. जत �व सृ्े वसाभजं  ्
वाूिवृाृ त्ाचें हे सपध�तम् िवरोध् आहे. �व सृ्े, अडेि्य सा्कयेज �ा िवृंच् प�ृतया सचेृ 

्रृाृ व अडेि्य सा्कयेज हे ATP पासस् च�त् AMP न्ा ि्�मृतया उत�ेिरृ ्रृे. PGE₁ चत �िृ 
वसा–भजं्ाचत ि�्ा हत बहुधा अडेि्य सा्कयेजन्ा ि्रोध्ामुळे होृ असावत. �ोसटॅनयँिड्ाचत 
अत्ंृ सस�म मांा सु�ा वसा–भजं्ाचे ि्रोध् ्रृे. आवश्् �स्नधामयाचंत ंुटत असयेल्ा �ाण्ानं्ा 
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वसा ऊृ्ांृ स् PGE₂ ्मत �माणांृ  मुकृ होृे. त्ामुळे वसा–भजं्ा  ृवा  ूहोृे. व जर �ाण्ां् ा PGE₂ 
िदये ृर वसा–भजं्ाचे ि्रोध् होृे. 

 
च्ापच्त स स्यपणांृ  देखतय, �ोसटॅनयँिड्ाचें अंग आहे. वसा–ऊृ्ांृ  �ोसटॅनयँिड्ाचा ्य 

्ा्एसाइय �नयसरॉयानं्ा ि्�मृत्डे असृो आिण जर ्दािचृ जतवरासा्ि्  ् चस् झायत ्त 
िजन्ामुळे �ोसटॅनयँिड्ाचंत अिध् ि्�मृत झायत ृर वसाभजं्ाचे ्ा्स होणार ्ाहत. ृसेच त्ाचंा वसा–
उतप�तवरहत पिरणाम होृो. त्ानं्ामध्े इनसुय्सारखत ‘पु्ः ईसटरत ्रणाया’ वकि�गृ ्रण्ाचत ि�्ा 
असृे आिण त्ामुळे वसा–उृ्ांृ  वसा–सं�ेषण होृे. 

 
�ोसटॅनलँिडनाचें पिरणाम:– 

दाह:– �ोसटॅनयँिड्े दाह ि्म�ण ्रण्ाचे ्ैस�ग  ् मध्स  ् आहेृ. PGE₂ आिण PGE₁ 
्ानं्ामुळे दाह ि्म�ण होृो. अंग याय होृे आिण रोिहणत्त  ् वािह्त-िवसफरणामुळे उषणृा आिण 
्ेेवािहन्ानं्ा पा्सृेमध्े वाू झाल्ामुळे ससज ्ेृे. 

 
ृाप आिण वदे्ा:– पा्रोज मुळे �ोसटॅनयँिड्ान्ा जैिव् सं�ेषणाचा प्मागस स�त् होृो व 

त्ामुळे जे्े ेरतरांृ तय ृापमा  ् ि््ंिं  ृ ्ेये जाृे त्ा हा्पो्यॅॅमस भागांृ  PGE₂ चे िवमोच  ् होृे. 

ेरतरांृ तय पा्रोज्, हा्पो्यॅमसन्ा ्ोिे्ांृ  �ोसटॅनयँिड् E₁ ृ्ार ्रिवृो व मग ृाप ्ेृो. 
जेवहा औषधामुळे �ोसटॅनयँिड्चत ि्�मृत बंद ्ेयत जाृे, ृेवहा ंृाप ्मत होृो. 
 
(अ�सपिर् हे सा्कयोऑकसतजे्ेज �ा िवृंच्ाचे ्ा्स ्ाबंिवृे. हे ृाप ्मत ्रण्ाचे औषध आहे.) 
 

ज््:– PGE₂ आिण PGF₂ हत �ससिृ ्रृा ंआिण ््ो असयेल्ा गरोदरपणांृ , गभसपाृ ्रण्ा्डे 
वापरृाृ. 
 

जठर सवण आिण अपाच् �ण:– अपाच् �ण असयेल्ा रोन्ांृ , जठरामय सवण ्ाबंिवण्ा  ृ
सं�ेिषृ �ोसटॅनयँिड्े हत फार पिरणाम्ार् ठरयेयत आहेृ. �ोसटॅनयँिड्ामुळे जठरांृ तय �ण यव्र 
बरे होृाृ. 

 
रकृदाब ि््ंंण:– रकृ वािहन्ाचंा ृाण आिण रोिहणतदाब ्ाचें ि््ंंण ्रण्ान्ा ्ामत, 

�ोसटॅनयँिड्े फार मह�वाचे ्ा्स ्रृाृ. �ोसटॅनयँिड्े PGE₁ PGA आिण PGI₂ हत दैिह् रोिहणत दाब 
्मत ्रृाृ. त्ामुळे रकृाचा �वाह ृे्े वाूृो आिण पिरसरत् �िृ्ार ्मत होृो. 

 

जनमान्ा अगोदर रोिहणत्त् वािह्तचे (खुयत) उद-िवसृारण ्ा्म ठेवण्ाचे ्ा्स PGE₂
्रृे. इ्े �ोसटॅनयँिड्े दो् ्ा्स ्रृाृ. जर हत वािह्त, जनमा्ंृर उघडत रािहयत ृर िृया बंद 
्रण्ाचे ्ाम तवरे्े, सा्कयोकसतजे्ेज �िृरोध् इंडोमे्िॅस् िदल्ा्े होृे. इृर �संगत, ृत 
रकृवािह्त खुयत ठेवणेच ्ोन् वाटृे. जर ए्ा�ा बाय्ांृ  उपजृच दोष असेय ृर ृो दोष ेसि�्े्े 
दुरसृ ्रृा ं्ेईय व त्ा अव्ाेांृ  �ोसटॅनयँिड्ान्ा फबट मुळे वािह्तृ रकृ�वाह चायस  ठेवृा ं्ेईय. 
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िबबाणस-पुंजत्रण व वािह्त कय््:–PGI₂ िबबाण-ुपुंजत्रणाया ि्रोध  ् ्रृा .ृ ृर PGE₂ 

आिण TXA₂ हे कय्् �ि�्ा घडवस्  आणृा .ृ TXA₂ चत ि्�मृत िबबाणस पासस  ् होृे आिण ज्ा वळेेस 
िबबाणसंचा संप स्  बाहेरन्ा दुसऱ्ा पक�भागाेत–्ोयेज्न्ा वा िबिब्न्ा–्ेृो, ृेवहा िबबाणसचे 
ए्ंत्रण होृे. 

 

PGE₁ हे िबबाणुन्ा पुंजान्ा िव्ासाया �िृबंध ्रृे. त्ाच�माणे त्ान्ा ्ाहतसे होण्ासहत 
मदृ ्रृे. �ोसटॅनयँिड्ाचंत एंडोपेरोकसाइडे हत सं्ुगे िबबाणसंन्ा पुंजाचे ए्त्रण घडवस्  आणृाृ. 
�ोसटॅनयँिड्ाचाहत रकृ गोठण्ान्ा ि�्ेेत संबंध ्ेृो आिण त्ामुळे आहारांृ तय असंपककृ �स्नधामयाचंा 
रकृ गोठण्ान्ा ि�्ेेत संबंध यागृो. रकृदाबावरतय आिण वािह्त िवसफारणावरतय �ोसटॅनयँिड्ाचा 
पिरणाम यााृ घेृा,ं त्ाचंा हद्-वाह् रोगावंर औषधत महणस् चागंया उप्ोग होईय. 
 

�ोसटनयँिड्ाचें सं�ेषण:– �ाणत आपल्ा ेरतरांृ  िय्ोयेइ् वा िय्ोयेि्  ् अमय ि्म�ण 
्र े्ृ ्ाहत. महणजे ्ाचा अ स् असा होृो ्ी, सा्कयोऑ�कसज्ेज प्मागस वा ियपोऑ�कसज्ेज 
प्माग�्े �ोसटॅनयँिड्ान्ा सं�ेषणा्िरृा,ं मा्वाया आपल्ा आहारांृ तय िय्ोयेइ् आिण 
िय्ोयेि्  ्अमयानं्ा उप�स्ृतवर अवयंबस् राहणे �म�ापृ आहे. साखळतचे दतघग्रण आिण संपककृृा 
्मत ्ेल्ामुळे, िय्ोयेइ् अमयाचे (१८:२ ए्-६) होमो गमॅा िय्ोयेि्  ्अमयांृ  रपांृ र झाल्ावर 
मग ीरॅि्डॉि्् अमय (२०:४ ए्-६) ृ्ार होृे आिण हत सवस दोनहतहत प्माग�ृतय चागंयत आधार 
�व्े आहेृ. 

 
िय्ोयेि्  ्अमयाचे (१८:३ ए्-३) िटम्तडोि्् अमयाृतय (२०:५ ए्-३) रपांृ र मा्वामध्े 

जरा साव्ाे होृे. पुष्ळेा सागरत माेानं्ा ृेयांृ  आ््ोसा पेटाइ्ॉइ् अमय (२०:५ ए्-३) आिण 
डो्ोसा हेकझाइ्ॉइ् अमये िवपयु असृाृ. (२२:६ ए्-३) 

 
बहु-असंपककृ �स्नधामये-ए्-३ �्ारचत हत ्ोिे्ावं्ा पटयांृ तय फॉसफोियिपडांृ , २ स्ा्त 

स्ािपृ असृाृ. आिण ्ोिे्ानं्ा पटयानं्ा ए्ातमृा आिण फय््ा्�  ृ फार महतवाचत भसिम्ा 
बजावृाृ. ्ोिे्त् उ�तप्ामुळे, फॉसफोया्पेज ए-२ सि�् होृे आिण ्ंृर २ स्ा्त असयेल्ा, 
्ोिे्त् पटयान्ा फॉसफोियिपडांृ तय, �स्नधामयाचें संस�् होृे. �ा �स्नधामयानं्ा �्ारामुळे, 
सा्कयो-ऑ�कसज्ेज आिण ियपो-ऑ�कसज्ेज उतपाद ठरिवये जाृाृ. ्ांृ  महतवाचत गोल अेत आहे 

्ी, िय्ोयेइ  ्अमय (ए्-६), अलफा िय्ोयेि्  ्अमय (ए्-३), आ््ोसा ्ा् इ्ॉइ् अमय (C₂₀
ए्-९) आिण इृर सम-िवपा समाव्वत हे २०:३ ए्-६, जैिव् सि�् ीरॅि्डॉि्् अमय व 
आ््ोसापेनटाइ्ॉइ  ्अमय-जत �ोसटॅनयँिड्े आिण ल्ु्ो्ाइ्े ्ाचंत पसवस गामत आहेृ–�ाचें सपध�तम् 
अवरोध् दाखिवृाृ. 

 
२० ्बस अणस असयेल्ा बहु-असंपककृ ीरॅि्डॉि्् अमयापासस् �ोसटॅनयँिड्ाचें सं�ेषण दो् टप्ांृ  
होृे. 
 

१) ीरॅि्डॉि्् अमयाचें वय्त भव् होऊ्, PGG₂ हे एंडोपेरॉकसाइड ृ्ार होृे. व ्ंृर त्ाचे 

रपांृ र PGH₂ मध्े होृे. 
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२) PGH₂ चे रपांृ र �ोसटॅनयँिड् �ेणतृ होृे. 
 

िय्ोियएट �ा आवश्् �स्नधामयान्ा दतघग्रणामुळे व ्ंृर ि्र्-सं कृपृत ्रणामुळे 
ीरॅि्डॉि्् अमय ृ्ार होृे. �ोसटॅनयँिड्ानं्ा सं�ेषणासाठत, ीरॅि्डॉि्् अमय 
हेफॉसफो�नयसराइडा पासस् फॉसफोया्पेज ए-२ �ा िवृंच्ान्ा �ि�्े्े वा ्ोयेसटेरॉय ईसटरापासस  ्
्ोयेसटेरॉय ईसटरेज �ा िवृंच्ा्रवत िवमोिचृ होृे. �ोसटॅनयँिड्ानं्ा सं�ेषणांृ , फॉसफोया्पेज 
हत वगेराेत–म्�द् पा्रत आहे. मुकृ ीरॅि्डॉ्ेटवर ससं्िण्त् सा्कयो-ऑ�कसज्ेज �ा 

िवृंच्ाचत �ि�्ा होऊ् PGG₂ �ा च�त् मध्स्ाचत ि्�मृत होृे. व नयुटॅ्ा्ो्वर अवयंबस् 

असयेल्ा पेरो�कसडेज �ा िवृंच्ामुळे PGG₂ चे रपांृ र PGH₂ मध्े होृे. दोनहतहत �ोसटॅनयँिड् 

िस्टेज �ा जिटयाचे घट् आहेृ. PGH₂ चे रपांृ र वगेवगेळ्ा िवृंच्ा्रवत ि्रि्राळ्ा �ेणत (२) 
मध्े होृे. 

 
िबबोकझे्े:– हत �ोसटॅनयँिड्ासारखतच िदसृाृ. �ोसटॅनयँिड्ानं्ा जैिव् सं�ेषणान्ा 

प्माग�ृ ृत भाग घेृाृ. हत िबबाणसपासस् िवमोिचृ होृाृ. कय्-ि्�मृतमध्े िॉबोकझे्े हत ेकृतमा् 

�व सृ् आहेृ. िबबोकझे् A₂ न्ा ऑकसटे् वय्ाचे उतसफस सृ जयिवन्ेद् हेमत–असेटय िबबोकझे् B₂ 

(TXB₂) मध्े होृे. 
 
PGH₂ हे िबबोकझे् ए-२ व िबबोकझे्े बत-२ (TXA₂ व TXB₂) ्ाचें पसवसगामत आहे. आृा,ं �त्े् 

ऊृ्ांृ तय PGH₂ ्ाचे च्ापच् ्रणाऱ्ा िवृंच्ान्ा सापेा �माणावर, �ोसटॅनयँिड्-२ वा 
िबबोकझे्चत ि्�मृतहोणार, हे अवयंबस् असृे. �ामुळे, ि्रि्राळत ऊृ्े वगेवगेळत �ोसटॅनयँिड्े 
ब्िवृाृ. ्ोिे्ापंासस  ्�ोसटॅनयँिड्ान्ा िवमोच्ाचे ि््ंंण हाम�्ा्रवत होृे. आिण च�त् ए. एम. 
पत. आिण फॉसफोया्पेज ए–२ हत त्ांृ  मध्स्त ्रृाृ. ऑ�कसडत्रण आिण ापण ्ानं्ा �ेणतमुळे, 
�ोसटॅनयँिड्ाचें िवघट् होऊ्, ि्रि्राळे घट् ृ्ार होृाृ व हे घट् मसंा�ारे बाहेर टा्ये जाृाृ. 

 
ल्ु्ो्ाइ्े हत ेकृतमा् जैिव् सचेृ सं्ुगे असस् त्ाचें सं�ेषण ५–ियपो�कसज्ेज 

प्माग�्े, न्स्ोिफये, अरण्षग (इओिस्ोिफये), मॉ्ोसाइटे, (ए््ेि�् ्ोिे्ा) �िसृ ्ोिे्ा 
आिण ्ेरॅिट्ोसाइटे ्ामंध्े ृसेच फुपफुसे, पयतहा, मेदस आिण हद्ांृ  होृे. ल्ु्ो्ाइ्े ्ां् ा ेकृतमा् 
जैिव् क् िृ असृे. पेि�डोल्ु्ो्ाइ्े हत �स्त्, वािह्तवंृ  आिण आंंत् अरेिखृ स्ा्संचे आ्ंुच् 
्रृाृ. ृे रोिहणत–वािह्त सं्ोच् असस्, त्ाचंा हद्ावर, आ्ंुच् होण्ान्ा ेकृतबाबृ अि्ल 
पिरणाम होृो व ृे सपंद्ांृ  फर् घडवस्  आणृाृ— �स्संस्ेवरतय पिरणामांृ , �ास्िय्ाचें 
स्ंुच्–िवेषेृः यहा् यहा् हवचेे मागस आिण वाूतव �ेषमय सवण. ल्ु्ो्ाइ्े हत िविेल �ाह्ां् ा 
संयन् होृाृ. 

 
सा्टो�ोम पत ४५०:– हत िवृंच्े ‘हतम’ (रकृ) �ि््े असस् �ांृ  गंध् ‘योह’ या बाधंयेये 

असृे. ृे ्ाबस् मॉ्ोकसाइड जिटय ृ्ार ्रृे व ४५० ्ॅ्ोमतटरया मुख् ेोषण प�ा दाखिवृे. हत 
िवृंच्े �ाण्ानं्ा ऊृ्ांृ , व्सपृतृ आिण सस�म �ाण्ांृ  िवखुरयेयत असृाृ. �स्नधस्ेहत पदा्�चे 
ए्–ऑ�कसज्त ्रण ंहे �ाचें मुख् फय् ्ा्स असृे.  
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सनेह–िव�ाव् जतवनसतवे 
 
जतवनसतव–अ 

रेिट्ॉय, रेिट्ा�लडहाइड व रेिट्ॉइ् अमय हत अ जतव्सतवाचत स�त् रपे होृ. जिटय 
्ॅरॉिट्ॉइडानं्ा रपांृ  व्सपृत �ाचें सं�ेषण ्रृाृ. ्ॅरॉिट्ॉइडानं्ा िवभाज्ापासस  ्�ाण्ां् रवत 
रेिट्ॉय ृ्ार होृे. आिण मग त्ाचे ् क् ृांृ  रेिट्ॉय पािमटेट असे संिचृत्रण होृे. ् क् ृ, 
अं�ाृतय िपवळा बय्, योणत आिण पसणस दसध �ांृ  अ जतव्सतव भरपसर असृे; गदस िहरव्ा आिण 
िपवळ्ा भाज्ांृ  ्ॅरॉिट्ॉइडे िवपयु �माणाृ असृाृ. ्ॅरॉिट्ॉइडे ्ाचें रेिट्ॉयमध्े रपांृ र १००% 
्धतच होृ ्ाहत. महणस् ि्रि्राळ्ा खा�पदा्�ृतय अ–जतव्सतवाचे �माण ‘रेिट्ॉय’ ृुल्ां् ांृ  
दाखिवृाृ. १ रेिट्ॉय ृुल्ां् =१ मा्�ो�ॅम रेिट्ॉय, वा ६ मा्�ो�ॅम बतटा ्ॅरोिट्, वा १२ 
मा्�ो�ॅम इृर ्ॅरोिट्ॉइडे. 

 
्ॅरॉिट्ॉइडे हत ४० ्बस अणस असयेल्ा ्ॅरॉिट्ाचे हा्�ॉ�कझयेटेड उपजाृ असृाृ. ृे रश् 

�्ाेाचे ेोषण ्रृाृ. ि्सग�ृ आूळणारत बहुृे् सवस िपवळत व ृाबंडत रंग�व्े हत ्ॅरोिट्े आिण 
्ॅरॉिट्ॉइडे असृाृ. सजतवानं्ा, �्ाेाबरोबर होणाऱ्ा आंृरि�्ेृ, हत रंग�व्े गंुृयेयत असृाृ. 
�ाण्ांृ  बतटा ्ॅरॉिट्चे जतव्सतव–अ मध्े च्ापच्ा्े रपांृ र होृे. 

 
बतटा ्ॅरॉिट् हे असामान् �्ाराचे स्ेह–�िृ ऑ�कसडंट आहे. सामान् हवेृ तय १५० 

टॉिरसेयत ऑ�कसज्न्ा दाबापेाा,ं ्मत अंे त् ऑ�कसज्न्ा दाबास, ृे मसकृ मसय्ां् ा चागंये 
सापंळ्ांृ  प्डणाऱ्ा �िृऑ�कसडंटत् �वकि�चे देस्  घडिवृे. ेरतर ि�्ातम् �स्ृीृ, अेा 
�्ारचा ऑ�कसज्चा अंेत् ि्म् दाब सवस ऊृ्ांृ  आूळृो. उ� दाबाखायत बतटा ्ॅरॉिट्चत �िृ 
ऑ�कसडंटत् सि�्ृा ्ाहतेत होृे. आिण ृे सव्–ंउत�ेिरृ पसवस–ऑ�कसडंटत् पिरणाम दाखिवृे. 

 
ि्म्–अंेत् ऑ�कसज्न्ा दाबास, बतटा ्ॅरोिट्चा �िृ–ऑ�कसडंटत् पिरणाम हा 

जतव्सतव–ई न्ा, ऑ�कसज्न्ा उ� संहृतृतय, �िृ ऑ�कसडंटत् पिरणामास पसर् होईय. बतटा 
्ॅरॉिट् आिण ्ँटा कझँि्् �ां् त, जंबसपार �ारणा्े आिण इृर साध्ां् त �व�ृयेल्ा अबुसद–
ि्�मृतन्ा िवर�, ्ेेिवहत् उंदराचें राण ्ेये. आहारांृ तय पुरेेा ्ॅरोिट्मुळे फुफफस साचंा ् स् रोग 
िवेषेृः धस�पा् ्रणाऱ्ा माणसांृ  ्मत होृो. 

 
ेिररांृ  रेिट्ॉयचे रपांृ र रेिटि्य फॉसफेट मध्े होृे. ्ाहंत नया््ो�ि््े आिण 

म्ु्ोबहुे स् रान्ा (पॉयतसॅ् राइडे) सं�ेषणांृ , रेिटि्य फॉसफेट हे नया््ोिसय-दाृा महणस् ्ाम 
्रृे. ेरतरान्ा साधारण वाूतन्ा ि््ंंणा्िरृा आिण �ेषमय सावा्िरृा ं आवश्् असयेल्ा 
्ाहंत नया््ो�ि््ानं्ा सं�ेषणा्िरृा ंरेिट्य फॉसफेट हे आवश्् यागृे. 

 
िविेल सा्टोसोिय्–�ाह्–�ि््ां् ा, रेिट्ॉय व रेिट्ॉइ् अमय हे दोनहतहत संयन् 

होृाृ. हत �ि््े रेिट्ॉय व रेिट्ॉइ् अमयाचें ्े�्ामध्े पिरवह् ्रृाृ व ृे्े ृत �ोमिॅट्ेत 
बंिधृ होृाृ. आिण मग ्ोिे्ाचंत वाू व िवभेद्ृा ्ांृ  सहभाग असणाऱ्ा िविेल �ि््ानं्ा 



 
अनु�मिणका 

 

सं�ेषणावर पिरणाम ्रृाृ. अेािरृत्े रेिट्ॉय व रेिट्ॉइ् अमय हत वाू व िवभेद्ृा ्ाचें ि््ंंण 
्रणाऱ्ा सटेरॉइड हाम�्ा ं�माणे ्ा्स ्रृाृ. 

 

Δ¹¹ �ा ‘समपा’ रेिट्य रपांृ , अ जतव्सतव हे रलतृतय रंज्ाेत पिरव सृ्त्ृे्े सहभागत 
होृे. ज्ावळेेस �्ाे रकपटयावर  पडृो, ृेवहा ं ि्रि्राळ्ा �्ारचे जिटय जतवरासा्ि्  ् फर् 
घडस् ्ेृाृ. व त्ाचा पिरणाम ए् ृंिं्ा–आवगे ि्�मृतृ होृो. मग रेिट्यचे सवस–िवपा रपाृ 
रपांृ र होृे आिण ृे रष् रंग�व्ापासस् अयग होृे. अिध् रष्-रंग�व्ान्ा पु्र-तपाद्ा ्रृा,ं 

परृ Δ¹¹ ‘समपा’ रपा ्िरृा,ं समघट्त ्रणाचत आवश््ृा असृे. हे समघट्त्रण ् क् ृांृ  व 
्ाहंत �माणांृ  डोळ्ांृ  घडस् ्ेृे. 

 
जाभंळे रंग �व् 

 
 

ि्रोगत उप्या ऊृ्ाचंत ि्गा राखण्ा्िरृा अ जतव्सतवाचत आवश््ृा यागृे. उ� 
रेणवत् वज्ान्ा ्ेरॅिट्न्ा रपान्ा सं�ेषणाचे �िृबंध ्रण्ा्िरृारेिट्ॉय आिण/अ्वा रेिट्ॉइ् 
अमयाचत जररत यागृे. आिण रेिटि्य फॉसफेट हे म्ु्ो पॉियसॅ् राइडे ्ानं्ा सं�ेषणा्िरृा ंअवश् 
यागृे. �ेषमा–सवणान्ा अभावामुळे ्ोिे्ा ्ोर�ा पडृाृ आिण अिृिरकृ ्ेरॅिट् सं�ेषणामुळे 
साधारण ओल्ा आिण ्म् उप्ये ऐवजत ए् केगंत् पक�भाग उरृो. 
 

् क् ृांृ  योहान्ा संस�्ा मध्े िबघाड झाल्ामुळे, होणारा पंडुरोग हा अ–जतव्सतवान्ा 
ंुटतमुळे होृो. योहाचे पिरवह् ्रणाऱ्ा ‘्ॅनसफेिर्’ �ि््ान्ा सं�ेषणा्िरृा ंरेिट्ॉय आिण/अ्वा 
रेिट्ॉइ् अमयाचत आवश््ृा यागृे. 

 



 
अनु�मिणका 

 

अ–जतव्सतवाचा अभाव असयेये �ाणत सहजरतत्ा संसगस व ् स् रोगास बळत पडृाृ. संसग��ृ 
�िृ्ार ेकृत ्मत होण्ाचे ्ारण महणजे �स्त्, जठर आंंत् आिण ज््-मसंत् माग�ृतय 
बाजसन्ा �ेषमत् ्ोिे्ाचें केगंतभव् हो्. अेा अवस्ेमध्े �ेषमत् पटयांृ  भेगा सहजरतत्ा ृ्ार 
होृाृ.व त्ामुळे सस�म जं सृ्ा आंृ िेरण्ास �वेे  िमळृो. अ जतव्सतवान्ा ंुटतमुळे �िृरोध् 
प�ृतृहत िबघाड होृो. 

 
‘अ’ जतव्सतवाचे मुख् ्ा्स रलतृ असृे. ्ािेवा् ि्रोगत उप्या ऊृ्ाचंत ि्गा 

राखण्ा्िरृाहंत त्ाचत जररत असृे. ्ोिे्त् पटयानं्ा स्ै्सृे ्रृाहंत आिण म्ु्ो पॉियसॅ् राइडे 
्ानं्ा सं�ेषणां् िरृा ंृे आवश्् असृे. (म्स्स) �ेषमा ्सल्ास, ्ोिे्ा ेुष् होृाृ. 

 
जेवहा ं�ाण्ांृ  ‘अ’ जतव्सतवाचंत ंुटत ि्म�ण होृे ृेवहा ं�ाणत संसग�या सहज बळत पडृो. राृ-

आंधळेपणा हे ‘अ’ जतव्सतव ंुटतचे अगदत �्मचे िचनह हो्. जर ंुटत ृत� असेय ृर डोळ्ान्ा सवन् 
मंडळाचे केगंतभव् होृे, डोळ्ाचे ि्रि्राळे (डोळ्ांृ तय िभगाचा रोग महणजेच मोृतिबदस) रोग होृाृ. 
ेवेटत डोळ्ांृ  रकृसाव होृो आिण रलत ्ा्मचत जाृे. 

 
जतव्सतव अ हे �्ाेत् सि�्ृेृ अवश् यागृे. 
 
�िृ ऑ�कसडंटृा ्ामुळे अ जतव्सतव ि्रि्राळ्ा ् स् रोगापासस  ्संराण �दा् ्रृे. 
 
अ जतव्सतवाचा संच् ् क् ृामध्े असृो. ्ामुळे अ जतव्सतवाचत ंुटत फार ्ाळ आहारांृ स् 

पुरेसा पुरवठा झाया ्ाहत ृरच ि्म�ण होृे. सौम् अ जतव्सतवाचत ंुटत–तवचा खरबडतृ होणे, पंडसरोग 
आिण संसगस व ् स् रोगास बळत पडण्ाचत अिध् �वकि� ्ांृ  िदसस् ्ेृे. 

 
अ जतव्सतव ् क् ृांृ  संचि्ृ होृे, महणस् दतघस ्ाळ अ जतव्सतव फार मो�ा �माणांृ  घेृये 

ृर ृे िवषारत होृे. १५००० ृे ५०००० रेिट्ॉय सममसल् मांा ्ाहंत मिह्े वा वषस घेृयत ृर ृे मुयां् ा व 
�ौूां् ाहत िवषारत होृे. त्ामुळे हाडांृ  दुखणे, खवल्ासारखत तवचा होणे, फयतहा व ् क् ृाचे वाूणे, 
मळमळ, हगवण, हत याणे संभवृाृ. 
  



 
अनु�मिणका 

 

 

ड जतवनसतव 
 

ड जतव्सतवाया हाम�् महणाव्ास हव.े ्ोये ्ॅ�लसफेरॉय हे ्ेहमतचे ्ोयेसटेरॉयचे 
च्ापच्त–७ डत हा्�ो्ोयेसटेरॉयवर जंबसपार िवि्रणाचंत, तवचेृ �ि�्ा झाल्ावर, ृ्ार होृे. 
जोप �्ृ ेरतर हे पुरेेा सस्स�्ाेांृ  उघडे असृे, ृोप �्ृ आहारांृ स् ड जतव्सतवाचत आवश््ृा 
यागृ ्ाहत. खाऱ्ा पाण्ाृतय मासे, (साम्, सा�ड् आिण हेिरग), ् क् ृ, अंड्ाृतय िपवळा बय् 

्ाृ ‘ड’ जतव्सतव िवपयु असृे. दसध, योणत, आिण इृर खा�पदा स् �ांृ  एग�्ॅ�लसफेरॉय (ड₂) 
टा स् ्, त्ां् ा ड जतव्सतवा्े संप� ्रृाृ. ड जतव्सतवाचत ेकृत ्ोये्ॅ�लसफेरॉय ए््ावंर 
मोजृाृ. (१ मा्�ो�ॅम ्ोये ्ॅ�लसफेरॉय वा एग�्ॅ�लसफेरॉय) �ा दोघाचेंहत च्ापच् सारखेच 
असृे. हत दोनहतहत ् क् ृा्डे ्ेयत जाृाृ. व त्ा िठ्ाणत २५ हा्�ॉकसत उपजाृ ृ्ार होृो. २५ 
(OH)ड, हा जतव्सतवाचा �मुख उपजाृ असस् वक�ामध्े जैिव्त् उपजाृ १ अलफा २५ डा्हा्�ॉकसत 

उपजाृामध्े त्ाचे जैिव् स�त् असे रपांृ र होृे. १, २५ (OH)₂D (डा्हा्�ॉकसत ्ोये 
्ॅ�लसफेरॉय) �ाचे सं�ेषण ि्म् ्ॅ�लस्म/वा ि्म् सफुर पाृळतमुळे उ�ेिजृ होृे. 

 

१, २५ (OH)₂ D हे पॅरा्ा्रॉइड हाम�् समवेृ  ्ा्स ्रृे. हे हाम�्, ज्ावळेेस रकृरसांृ  
्ॅ�लस्मचत पाृळत ्मत असृे ृेवहा ंृे ृ्ार होृे. वक�ाृतय १ अलफा हा्�ॉ�कसयेजचत सि�्ृा हत 

पॅरा्ा्रॉइड हाम�्मुळे ि््ंिंृ ्ेयत जाृे. ए्दा ्ा १, २५ (OH)₂D चत ि्�मृत झायत ्त ृे यगेच 
आंंांृ तय �ेषमत् ्ोिे्ावर ए्ा�ा सटेरॉइड हाम�् �माणे ्ा्स ्रृे आिण ृे ्ॅ�लस्मन्ा 

पिरवह्ा्िरृा ं यागणाऱ्ा �ि््ाचे सं�ेषण घडवस्  आणृे. हाडांृ  १, २५ (OH)₂D आिण 
पॅरा्ा्रॉइड हाम�् हत दोनहतहत सह्ा्�्े हाडाचे पु्े�षण  घडवस्  आणण्ा्िरृा अ�स्ज्् 
्ोिे्ाचत ि्�मृत आिण सि�्ृा उ�ेिजृ ्र् ्ा्स ्रृाृ (पु्े�षण  महणजे त्ांृ तय ाार ्मत 
्रणे) सरृेेवेटत पॅरा्ा्रॉइड हाम�् हे वक�ामध्े ्ॅ�लस्मन्ा सवणाया �िृबंध ्रृे. 

 



 
अनु�मिणका 

 

 
 

डत जतवनसतव आिण कॅ�लस्म सम�सथतत 
 

रकृरसांृ तय ्ॅ�लेअमन्ा ि्म् पाृळतमुळे पॅरा्ा्रॉइड हाम�्चत व १, २५ (OH)₂D पाृळत 
उंचावृे, व हे ्ॅ�लस्म–ेोषणव हाडाचे पु् र् ेोषण, वाूिवृे आिण ्ॅ�लस्मचे उतसजस् ्ाबंिवृे. पुूे 
रकृरसांृ तय ्ॅ�लस्म व सफुर ्ानं्ा उ� पाृळतमुळे हाडान्ा खि्जा््ाचा वगे वाूृो. (ब) 
अेािरृत्े, रकृरसाृतय सम�स्ृत पाृळत ्ा्म ठेवण्ा्िरृा ्ॅ�लस्म आिण फॉसफरसचा 
महतवाचा साठंा ्ा रलत्े हाड हे फार मोठे ्ा्स ्रृे. 

 



 
अनु�मिणका 

 

ज्ावळेेस जतव्सतव डत आिण ्ॅ�लस्मचा पुरवठा पुरेसा असृो ृेवहा ंहाडांृ तय ्ॅ�लस्मचत 
सृट होृ ्ाहत. परंृु आहारांृ  जेवहा ं्ॅ�लस्मचा पुरवठा ्मत होृो, ृेवहा ंपॅरा्ा्रॉइड हाम�् आिण १, 

२५ (OH)₂D हे रकृरसांृ तय ्ॅ�लस्मचत पाृळत साधारण राहण्ा्िरृा,ं हाडाचे अपखि्जत्रण 
घडवस्  आणृाृ. डत जतव्सतवान्ा अभावामुळेहत पॅरा्ा्रॉइड हाम�्चत पाृळत उंचावल्ामुळे हाडाचे 
अप–खिज्त्रण होृे. (् आ क् िृ) 

 
डत जतव्सतवान्ा अभावामुळे मुडदसस हा रोग यहा् मुयांृ  होृो व �ौू माणसाृ अ�स् मादसव 

होृे. मुडदुसामंध्े अ�स्सरष आधार�व् व उपा�स्चत सृृ ि्�मृत होृे. परंृु त्ांृ तय ााराचें अ्ोन् 
ए्ं ्ेण्ामुळे, मकदु आिण ्म् हाड ृ्ार होृे. �ौूामध्े अपखि्जा्  ्अ�सृतवांृ  असयेल्ा हाडांृ स् 
ाार ्मत होृाृ व त्ामुळे हाडे अिध् मकदु होृाृ आिण अ�स्भगंाया सहज बळत पडृाृ. हे 
अ�स्मादसव ्ेहमतन्ा अ�स्सुिषरृेपेाा ंि्राळे असृे ्ारण अ�स् सरष आधार�व् हे ृसेच िट्येये 
असृे ृर दुसऱ्ांृ  ृे ृसे ्सृे. 

 
 

 अ] ि्� रकृरस्ॅ�लस्म 
जाड रेघा—्ॅ�लस्म च्ापच् ब] उ� रकृरम ्ॅ�लस्म 

→ उ�ेज् ्] ि्म् जतव्सतव ड 
× दम् ड] अिृिरकृ जतव्सतव ड 

 
ई जतवनसतव:— 

ई जतव्सतव हे आहारांृ  टो्ोफेरॉयानं्ा रपांृ  आूळृे. ‘अलफा’ टो्ोफेरॉय हे सव�ृ �भावत 
महणस् मा्ये जाृे आिण जतव्सतवाचे १ ए्् महणजे १ िमयत�ॅम टो्ोफेरॉय. 

 
ई जतव्सतव हे ्ैस�ग् �िृऑ�कसडंट महणस् महतवाचे ्ा्स ्रृे. त्ान्ा जयस्ेहत 

संरच्ेमुळे, ृे अिभसरणांृ तय ियपो�ि््े, ्ोिे्त् पटये आिण वसा भाडंाराृ, संिचृ होृे आिण �ा 
िठ्ाणत त्ाचत सहजरतत्ा रेणवत् ऑ�कसज् आिण मुकृ मसय्ाबंरोबर �ि�्ा होृे. ृे �ा सं्ुगाचे 
अपमाजरक महणस् ्ा्स ्रृे आिण असंपककृ �स्नधामयाचंा (िवेषेृः पटयांृ तय) पेरो�कसडत्रण 
�ि�्ेपासस् बचाव ्रृे. ्ोएंझाइम क्स या �स्रत क् ृ ्र् वा ्ोएंझा्म क्स ्डे इयेक्ॉ्चे 
स्यांृ र ्र्, जतव्सतव ई हे ्ोिे्त् �स्ामध्े फार महतवाचे ्ा्स ्रृे. ृे 
डेलटाअिम्ोयेवहुियि्  ्अमय िस्ेटेज (ALA) व ALA डत हा्�टेजचत पाृळत वाूवस् , हतम रकृरंज् 
चे सं�ेषणहत उंचावृे. 

 
ए्ा �ाण्ापासस  ् दुसऱ्ा जाृतन्ा �ाण्ांृ  जतव्सतव ई न्ा ंुटतचत याणे ि्रि्राळत 

असृाृ. पुष्ळेा �ाण्ाृ, जतव्सतव ई न्ा ंुटतमुळे वधं्तव, स्ा्संचे ्लपोषण, मध्स् ृंिं्ा 
प�ृतृ बदय आिण बकहत्ोिे्ाज््  पंडुरोग िदसस् ्ेृाृ. मा्वामध्े मां ृाबं�ा रकृ 
्ोिे्ानं्ा पटयाचंत वाूयेयत भगुंरृा इ्प �्ृच सतिमृ असृे. व हेहत बहुधा पटयानं्ा घट्ानं्ा 
पेरो�कसडत्रणामुळे घडस् ्ेृे. फार अवधतन्ा ंुटतमुळे ृािंं्त् याणे िदसस् ्ेृाृ. अपसणस वाू 
झायेल्ा बाय्ा्ा जर ई जतव्सतव ्मत असयेल्ा दसधावर ठेवल्ास, त्ां् ा िहमोियिट  ् पंडुरोग 
होृो. व हा जतव्सतव ई िदल्ाबरोबर बरा होृो. �स्नधपदा्�न्ा अपेोषणापासस  ्ंासयेल्ा �ौूांृ  



 
अनु�मिणका 

 

ृाबं�ा रकृ ्ोिे्ाचंा, िजवंृ  राहण्ाचा ्ाय ्मत होृो, परंृु पंडुरोग मां ृ्ार होृ ्ाहत. महणस् 
अभस् ां् ा व �ौूां् ा ई जतव्सतवाचत, वरतय अवस्ेृ, अत्ंृ आवश््ृा असृे. 

 
जतव्सतव–ई चा उप्ोग ्ेया असृा,ं इंटरल्ुि््–२ �ान्ा उतपाद्ांृ  वाू होृे ृर 

�ोसटॅनयँिड् ई–२ चे उतपाद् ्मत होृे. इंटरल्ुि््–२ हे पांू ऱ्ा रकृ पेेीचत वाू �व�ृृ ्रृे. 
�ान्ा उयट �ोसटॅनयँिड्–ई–२पांू ऱ्ारकृ पेेीचे दम् ्रृे आिण व् जसे वाूृ जाृे ृसे ेरतरांृ  
�ोसटॅनयँिड् ई–२ चत ि्�मृत अिध् वाूृ जाृे. ृेवहा ं जतव्सतव-ई चा जर अिध् वापर ्ेया ृर 
वाधसक्ामुळे जे फर् घडस् ्ेृाृ त्ासं ्ोडासा �िृबंध होईय. जर आपण बहु-असंपककृ �स्नधामयाचंा 
जासृ वापर ्ेया ृर जतव्सतव-ई चत आवश््ृा उंचावृे. महणजे जतव्सतव ई, अिध् घेणे अवश् 
होृे. ्ंड पाण्ाृतय-सागरत मासे ्ाृ ए्-३ �स्नधामये िवपुय असृाृ. त्ामा्ा्े गो�ा पाण्ांृ तय 
माेामध्े ओमेगा-३ �स्नधामयाचें �माण ्मत असृे. आहारांृ  असंपककृ �स्नधामये वाूिवयत ृर ई 
जतव्सतवाचतहत आवश््ृा अिध् यागृे. 

 
जतव्सतव–ई हे फार पिरणाम्ार्, �स्नधस्ेहत �िृ ऑ�कसडत्ार् आहे. ृे 

�स्नधसमसहानं्ा पेरॉ�कसडत्रणास अड्ाव ्रृे. त्ानं्ा ्ैस�ग् संरच्ेृतय बाजसन्ा ेाखत् 
साखंंळतमुळे, ृे जैिव् पटयां् ा ृत� आस�कृ दाखिवृे आिण भौिृ्त्–रासा्ि्् आंृर ि�्ामुळे 
पटयां् ा �स्रत क् ृ ्रृे. जतव्सतव-ई चे पसर् वाूिवल्ास, त्ाचा सौद्ससाध्ांृ  आिण तवचेन्ा 
संबंधतृ फार मोठा उप्ोग होृो. त्ांृ  तवचेन्ा आंृ घुसण्ाचत चागंयत ामृा असल्ामुळे, तवचेवर 
यावण्ा्िरृा ंहे फार उ�म आहे. जतव्सतव ई तवचेृतय सस�म-अिभसरणासं उ�ेज् देृे, ्ेसाचंत वाू 
�व�ृृ ्रृे, जंबसपार �्ाेापासस् संराण ्रृे, तवचेचे वक�तव यव्र होऊ देृ ्ाहत आिण तवचेृतय 
आ�सृेवर �त्ापणे पिरणाम ्रृे. ृे जळजळणाऱ्ा �ि�्ां् ा ्ाबंिवृे, ्मत ्रृे. दांृ ाृतय रोग, 
्ंड होण्ापासस  ् ंास ेमिवृे, जखम बरत होण्ास मदृ ्रृे, �ण, ृोडावरतय मुरमान्ा उपा्ांृ  
मदृ ्रृे आिण िविेल �्ारन्ा तवचेन्ा रोगां् ा �िृबंध ्रृे. 

 
के जतवनसतव:– 

जतव्सतव ्े–१ हे िहरव्ा पायेभाज्ांृ  आिण जतव्सतव ्े–२ हे आंंाृतय सस�म जतवां् डस् 
सं�ेिषृ होृे. त्ाच�माणे सं�ेिषृ ्ेयेये मे्ॅि�्ो् (मे्ॅडा्ो्) ्ाचेहत ेरतरांृ  रपांृ र होऊ् 
जैिव्रतत्ा स�त् असयेये जतव्सतव ्े �ापृ होृे. आहारांृ तय जतव्सतव ्े चत ए््े ्े–१ न्ा 
मा्�ो�ॅम मध्े मोजृाृ. �ौू माणसां् ा दररोज ७०–१४० मा्�ो�ॅम ्े–१ न्ा आवश््ृेचत 
िेफारस ्ेयेयत आहे. 

 
ि्त्े् रकृ–कय््–्ार्े व �ोिॉ�मब् ्ानं्ा सि�् �स्ृतृतय रपांृ रा्रृा 

जतव्सतव–्े१ चत आवश््ृा यागृे. 
 
�ोिॉ�मब् हे �त �ोिॉ�मब् �ा ि्ष�त् पसवसगामतमध्े सं�ेिषृ होृे. आिण �ाचे सि�् रपाृ, 

रपांृ र ्रण्ा्िरृा, जतव्सतव ्े वर अवयंबस् असयेल्ा, िविेल नयुटॅिम् अमयान्ा अवेषेाचें 
्ाब��कझयेे  ््र् गमॅा ्ाब�कसतनयुटॅिम  ्अमय �ापृ होण्ा्रृा ंआवश्् असृे. गमॅा ्ाब�कसत 
नयुटॅिम् अमयाचे अवेषे हे चागंये ्खरत पदा स् असस् ृे �ोिॉ�मब्या ्ॅ�लस्म बरोबर बंिधृ होऊं 



 
अनु�मिणका 

 

देृाृ. मग �ोिॉ�मब्–्ॅ�लस्म–जिटय हे फॉसफोियिपड पटयाेत बंिधृ होृे. ्ािठ्ाणत 
�ोिटओियिट  ्रपांृ र होऊ् िॉ�मब् ृ्ार होृे. 

 
जतव्सतव–्े न्ा ंुटतमुळे रकृ–कय््ाचा वळे याबंिवया जाृो. अवरोिधृ ्ावतळ मध्े, 

त्ाच�माणे �स्नधपदा्�चे अप-ेोषण ज्ा रोगाृ होृे त्ांृ हत ंुटतचा पिरणाम िदसृो. वक� माणसांृ हत, 
जर त्ाचें ् क् ृ बरोबर ्ा्स ्रतृ ्सेय व �स्नधपदा्�चे अपेोषण होृ असल्ास, जतव्सतव–्े 
चत ंुटत िदसस् ्ेृे. 

 
िबबाणद-संलननता 

 

 
 

सनेह–िव�ाव् जतवनसतव े
 

नावं िवपुलता पिरणाम षुटतचा 
पिरणाम 

अितपर 
अवसथा 

�ितिदन माषा 

अ-जतव्सतव 
रेिट्ॉय 
सममसल् 
ए््=मा्�ो 
�ॅम रेिट्ॉय 

् क् ृ, 
अं�ाृतय 
िपवळा बय्, 
दसध, योणत, 
िहरव्ा 
पायेभाज्ा, 

रलत, वाू, 
तवचा आिण 
�ेषमय पटय, 
अंृःसावत 
�ं्तवर 
पिरणाम 

सवन् 
मंडळाचत 
अपा्सृा 
तवचत् िव्ार 
स्ळे 

िेफारस 
्ेयेल्ा 
मांेन्ा, २० ृे 
५० पट, 
डो्ेदुखत, 
उयटी, ्ेस 

�ौू पुरष: 
१००० मा्�ो- 
�ॅम 
गरोदरपणत: 
१२०० मा्�ो- 
�ॅम 
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गाजर गळणे ््वा. 
डत-जतव्सतव 
्ॅ�लसफेरॉय 
सममसल् 
ए््=जतव्
- सतव ड 
मा्�ो�ॅम 

् क् ृ, 
अं�ाृतय 
िपवळा बय्, 
योणत, दसध, 
चतज व 
सागरत- मासे 

्ॅ�ले्म व 
सफुर ्ानं्ा 
सातमत्रणाचे 
ि््ंंण  

मुडदसस िेफारस 
्ेयेल्ा 
मांेन्ा ८ ृे 
१० पट ृहा्, 
उंचतृ वाू ् 
होणे मळमळ, 
ाुधा्ाे 

�ौू पुरष: १० 
मा्�ो�ॅम 
गरोदर�णत: 
१५ मा्�ो�ॅम 

जतव्सतव-ई 
सममसल् 
ए््=टो्ो
फेरॉय 
अिसटेट 
िमयत�ॅम 

दसध, योणत, 
अंडत, 
व्सपिृज 
ृेये, मोड 
आयेये गहस, 
िहरव्ा 
पायेभाज्ा 

�िृ-
ऑ�कसडंट, 
असंपककृ�स्
नधा-मयाचें 
रा्, 
ऊृ्ां् ा 
ि्रोगत ठेवृे. 

अपसणस वाू 
झायेल्ा 
अभस् ांृ  
ृाबं�ा रकृ-
्ोिे्ा-
िव्ाे 

चागंये मा्वृे �ौू पुरष:१२ 
ृे १५ िमयत�ॅम 
गरोदरपणत: 
१५ िमयत�ॅम. 

्े-जतव्सतव 
सममसल् 
ए््=फा्टो
मे्ॅडा्ो् 
िमयत�ॅम  

् क् ृ, अंडत, 
िहरव्ा 
पायेभाज्ा. 

योह आिण 
्ोयेज् 
्ानं्ा 
च्ापच्ांृ  
मदृगार �िृ-
रकृसाव-
जतव्सतव 

फकृ ्वत् 
जनमये-ल्ा 
बाय्ांृ  

चागंये मा्वृे ि्ि�ृ ्ाहत. 

 
�सननगाधले आिण त्ाचें उपजात ्ाचें 
जैिवक आिण अपा्कारक गुणगमर 

खा�तेलाततल �सननगाधले 
 

ृेये व मेदे ओयेइ् िय्ोयेइ  ् िय्ोयेि्  ् अरॅि्डॉि्् संपककृ 
सो्ाबत्चे  ृेय १६-४७ ३९-५३ ४-९ – ५-२४ 
सर्तचे  ृेय १७-३७ ४४-५५ ०-०·६ – १७-३१ 
मक्ाचे  ृेय २५-३७ ५०-५५ ०·१-·६ – ९-१५ 
भसईमुगाचे  ृेय ३०-५८ २१-३७ ०-०·५ – १६-२६ 
खोबऱ्ाचे ृेय ६-८ ०·९-२ ०·१ – ८६-९१ 
पाम  ृेय ३४-५६ १०-११ ०·१-०·२ – ३४-५० 
्रडई  ृेय १६-२३ ६९-७६ ०-०·३ – ५-७ 
ऑियवह  ृेय २३-६७ ७·६-१२·४ ०·६-०·७ – ९-२२ 

सृप  ृेय ३१·५ १·३ ०·५ ०.३ ६६ 
टॅयो  ृेय ३५-४५ ०·७-३ ०·२-०·६ ०·६-०·२ ४८-५८ 
याडस  ृेय ४७-५८ ०·७-१·३ ०·२-०·४ ०·१७-०·४४ २९-३७ 
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सस्सफस य  ृेय २५-४२ ५२-६६ —  ५-१३ 
ृतळाचे  ृेय ४० ४६   १४ 
खुरासणतचे  ृेय ३१-४९ ५२-५४ —  ९-१७ 
 

�मुख खा� ृेये व मेदे ्ानं्ा �स्नधामयाचंत घट्ा सोबृन्ा ृकत्ांृ  िदयत आहे. सो्ाबत्चे 
ृेय, सर्तचे ृेय, मक्ाचे ृेय, ्रडईचे आिण सस्सफुयान्ा ृेयांृ तय ए स् ण �स्नधामयापंै्त ५० 
�िृेृ पेाा अिध् �स्नधामये बहु-असंपककृ �स्नधामये असस् त्ांृ  िय्ोयेइ  ्अमयाचेच �माण अिध् 
आहे. खोबऱ्ाचे ृेय, पाम-बतज-ृेय व टॅयो ्ानं्ामध्े बहु-असंपककृ �स्नधामयाचें �माण फकृ ५% 
इृ्ेच आहे. �स्नधामयानं्ा घट्ेवर व िब्ांृ तय ृेयान्ा �माणावर जरत प्�वरण आिण �्ार ्ाचंा 
पिरणाम होृ असया ृरत �ामुख्ा्े वाूत्ा गभ�ृतय ज्ि्् घट्ेचा �भाव हाच ेवेटत अिध् 
पिरणाम्ार् असृो. 

 
ृेयानं्ा ेोध् ि�्ेृ ्ा्�नयसराइडांृ  ्ाहंत फर् होृ ्सया ृरत फॉसफटाइडे आिण रंग 

्ाूये जाृाृ आिण टो्ोफेरॉये, सटेरॉये आिण स�ॅिय् ्ाचें �माण ्ोडे ्मत होृे. 
हा्�ोज्त्रणामुळे �स्नधामयानं्ा घट्ेवर पिरणाम झाल्ामुळे, पोषणावंरहत पिरणाम होृो. 

 
्ोिे्ानं्ा पटयाृतय �स्नधपदा्�न्ा घट्ेृ जर फर् झाया ृर त्ाचा पिरणाम 

्ोिे्ान्ा फय् ्ा्�वर आिण पा्सगम्ृेवर होृो. आहारांृ तय ि्रि्राळे �स्नधपदा स् व त्ाचें 
आहारांृ तय �माण ्ाचंा ऊृ्ानं्ा घट्ावंर पिरणाम होृो. जर उंदरां् ा १०% जवसाचे ृेय 
असयेल्ा आहारावर ठेवये ृर ् क् ृ आिण रकृ–जयांृ , जवसान्ा ृेया�माणेच, िय्ोयेि्  ्अमयाचे 
�माण अिध् होृे. व त्ांृ  ओमेगा–३ �्ारचत �स्नधामये वाूृाृ ृर ओमेगा–६ �्ारचत ्मत होृाृ. 

 
आहारांृ  �स्नध पदा्�चत पाृळत ि्म् असल्ास व त्ांृ  बहु-असंपककृ �स्नधामयाचें �माण 

सं कृपृ �स्नधामयापेंाा उ� असल्ास, मा्वांृ , रकृजयांृ तय ्ोयेसटेरॉय आिण ि्म्-स्ेह�ि््ाचंत 
पाृळत ्मत सापंडृे. 

 
जत हाम�्े े स् राचंा च्ापच् ि््ंिंृ ्रृाृ, त्ानं्ावर आहारांृ तय �स्नध पदा्�चा �्ार 

व पाृळत ्ाचंा पिरणाम होृो. इनसुिय्मुळे १) वसा ऊृ्ां् डस् नयु्ोजचे उत स् प् वाूृे आिण त्ाचा 
पिरणाम �स्नधामयानं्ा सं�ेषण वाूतृ होृो. २) नयु्ोजचे अलफा �नयसरोफॉसफेट मधतय रपांृ र 
वाूृे. ३) ृे ीडेि्येट सा्कयेजचे दम् ्रृे. त्ामुळे ्मत सा्�कय् ए. एम. पत. (AMP) ृ्ार 
होृे आिण �स्नध-समसह िवघट् ्मत होृे. ४) ियपो�ोटत  ् या्पेजचत सि�्ृा उंचावृे. त्ामुळे 
अिभसरणाृतय ि्रि्राळ्ा स्ेह�ि््ापासस  ्अिध् �स्नधामयाचें उत स् प् होृे. 

 
रकृरसाृतय इनसुिय्न्ा उपाेतपोटत पाृळतचा, य�पणान्ा �माणाेत वा �स्नध–्ोिे्ा 

आ्ाराेत संबंध असृो. य�–मधुमेहतृ, नयु्ोजन्ा उत स् प्ा्ंृरन्ा इनसुिय्चा साव ्ोडा उेतरा 
सुर होृो. परंृु सामान् माणसापेंाा ृो दतघस ्ाळ सवृ असृो आिण �ा इनसुिय्न्ा साव्ाे सुर 
होणाऱ्ा सावामुळे, रकृाृतय वाूयेल्ा े स् रान्ा �माणाचे ि््ंंण ् क् ृ आिण इृर ऊृ्ानं्ा 
उत स् प्ा ्रवत तवरे्े होृ ्ाहत. त्ामुळे अिृपर रकृ े स् रा–िव्ार ि्म�ण होृो व ृो फारच उ� 
इनसुिय्न्ा पाृळतचा धावंा ्रृो आिण त्ामुळे पुष्ळदा िवि�्ाेतय रकृे स् रा–न्स्ृाि्म�ण होृे. 



 
अनु�मिणका 

 

 
जतव्सतव े व ाार:– ऊज�न्ा व आवश्् �स्नधामयानं्ा उगमस्ा्ािेवा्, आहारांृ तय 

�स्नधसमसह–िवेषेृः �स्नधामये हत जतव्सतव ए, डत, ई आिण ्े �ा �स्नधिव�ाव  ्जतव्सतवाचें वह् 
्रृाृ. जतव्सतव ए न्ा गाजरासारख्ा पसवसगामतन्ा ्ोन् ेोषणा्िरृा,ं ि्मा्पात ए स् ण ऊज�न्ा 
१०% ृरत ऊज� �स्नधसमसहापासस  ्िमळणे आवश्् आहे. 

 
सा�ंृ ज्ा खा�-ृेयांृ  िय्ोयेइ् अमयाचे �माण अिध् आहे अेा ृेयाचंा आहारांृ तय वापर 

वाूृ आहे. ृेयांृ तय ए स् ण टो्ोफेरॉये व बहु-असंपककृ �स्नधामये ्ाचंा परसपरांे त संबंध आहे. परंृु 
बहु-असंपककृ �स्नधामये ज्ा व्सपृत ृेयाृ िवपुय आहेृ, त्ान्ामध्े बहु-असंपककृ �स्नधामयाचें 
संृुय् ्रण्ा्िरृा ं पुरेसे जतव्सतव–ई आहे ि्वा ्ाहत हे पाहणे अत्ावश्् आहे. िय्ोयेइ  ्
अमयाचे सेव् ्ेल्ास, त्ान्ा �त्े् �ॅमया ०·६ िमयत�ॅम डत–अलफा–टो्ोफेरॉयचत आवश््ृा 
यागृे. �ा गुण्ावर् असे ससिचृ होृे ्त, ज्ांृ  िय्ोयेइ् अमय िवपुय �माणाृ आहे अेा बहुृे् 
सवस व्सपृतज ृेयाृ, पुरेसे जतव्सतव–ई उपयबध ्ाहत. 

 
बहुृे् सवस संपककृ �स्नधसमसहांृ , पुरेसे जतव्सतव–ई ्सृे. ृर ज्ा व्सपृतज ृेयाृ 

िय्ोयेइ  ् अमय िवपयु असृे त्ाृ जतव्सतव–ई चे �माण बऱ्ापै्त असृे. ज्ा आहाराृ, ए स् ण 
ऊज�न्ा ३० ृे ४० �िृेृ ऊज�, �स्नधसमसहा्डस् पुरिवल्ा जाृाृ, त्ा िठ्ाणत �िृ १०० �ॅम 
�स्नधपदा्�्िरृा १० िमयत�ॅम डत–अलफा टो्ोफेरॉय इृ्े जतव्सतव–ई चत जररत पुरिवण्ास, 
पुरेसे असृे. 

 
ााराचें उत स् प् आिण ऊृ्ामधतय ााराचंत पाृळत हत आहारांृ तय �स्नधपदा्�चा �्ार व 

पाृळतवर अवयंबस् असृे. ज्ा वळेेस माणसानं्ा आहारांृ तय िय्ोयेइ  ् अमयाचे �माण ४% पासस् 
१६% इृ्े वाूिवये ृर योहान्ा संृुय्ाृ �िृिद् ३·३ िम. �ॅम पासस् �िृिद् २·३ िम. �ॅम प �्ृ 
घट आयत. परंृु ्ॅ�ले्म व मनॅ्ेिे्म ्ानं्ा धारणामध्े ्ाहंतहत फर् झाया ्ाहत. ृसेच उ� 
िय्ोयेइ  ् अमय आहारामध्े िहमोनयोिब्चत पाृळत ९·६ िमयतमोयपासस  ् ९·१ िमयत मोय �िृ ियटर 
इृ्त खायत आयत आिण सं् ु ियृ ्ोिे्ा घ्फळ हे ०·४८ ियटर �िृ ियटरपासस् ०·४६ इृ्े ्मत 
झाये. स्ा्ु�व्त  ् जािय्ा पटयाचत ्�ले्मब�यचत पा्गम्ृा ्ेवळ बहु–असंपककृ �स्नधामयेच 
वाूिवृाृ. संपककृ �स्नधामयापेंाा सम–असंपककृ �स्नधामये हे ्�ले्मचत अलब्ुिम्बरोबर जासृतृ 
जासृ, बंध्ामध्े आिण आसकृतमध्े, वाू घडवस्  आणृाृ. 

 
�ितरिकत �ितसाद:– 

आहारांृ तय �स्नधसमसह आिण िवेषेृः िय्ोयेइ  ्अमय ्ाचंा यिस्ा प�िृ आिण �िृराा–
फय््ा्�वरपिरणाम होृो. आवश्् �स्नधामयाचंत ंुटत असयेल्ा आहारामुळे �व �िृसाद 
त्ाच�माणे �िृिपड �िृसाद पण ्मत होृो. जर आहारांृ  �स्नधपदा्�चे �माण वाूिवये ृर पिरसर–
रकृ–यिस्ा ्ोिे्ा ्मत होृाृ. इृर अलप �स्नध आहारावर असयेल्ा उंदरापेाा, ज्ा �ाण्ा्ा 
उ�–असंपककृ वा संपककृ �स्नधपदा्�चा आहार िदया जाृो त्ां् ा ृत� �िृरिाृ जिटय–मसंिपड-
दाह होृो आिण ृे यव्र मरृाृ. 

 



 
अनु�मिणका 

 

त्ाच�माणे ज्ा मुयीचा आहार मध्म होृा त्ानं्ापेाा ज्ा मुयत बहु-असंपककृ �स्नधामये 
मो�ा �माणांृ  अंृ �सहण ्रतृ होत्ा, त्ानं्ामध्े �िृरिाृ नयोब्ुिय  ् IgG ्मत होृे. यिस्ाेत 
संबंध असयेल्ा अव्वानं्ा वज्ावर–िवेषेृः पयतहा, ्ोव् योपत �ंि् आिण ् क् ृ–्ानं्ावर 
आहारांृ तय �स्नधसमसहानं्ा संृ कपृृेचा व संहिृचा फार पिरणाम होृो. 

 
ककर  जन्ता:– आहारांृ तय ए स् ण �स्नधपदा्�न्ा �माणाचा, ्ाहंत �्ारन्ा ् स्  रोगानं्ा �सारावर 
पिरणाम होृो. त्ाच�माणे �स्नधपदा्�चा उगम आिण त्ान्ा संपककृृेचत पाृळत ्ाचंाहत �सारावर 
पिरणाम होृो. सृ्ान्ा ् स् रोगाचा �ादुभ�व आिण आहारांृ तय �स्नधपदा्�चे सेव् ्ाचंा ि््टचा 
संबंध आहे. 
 

ससं्िण्त् िम�–फय्–ऑ�कसडेज (िवृंच्) प�िृ हत जतवरसा्् ेासांृ तय जिटय 
अ�सृतव असस् ृत ि्रि्राळ्ा �्ारन्ा दसरस्–जैिव्–सं्ुगाचे च्ापच् ्रृे. त्ांृ  ् स् ज्ाचंाहत 
समावेे  आहे. ि्रि्राळत �ेर्े िदल्ा्े, �ा प�ृतचत सि�्ृा वाूिवृा ं ्ेृे. अिध् झायेल्ा 
ससं्िण्त् िम�–फय्–ऑ�कसडेजन्ा सि�्ृेमुळे, ज्ा सं्ुगाचें च्ापच् �ा प�ृत्े झाये 
त्ानं्ाबरोबर–्ांृ  रासा्ि्् ् स् ज् पदा्�चाहत समावेे  आहे–्जमा् पोष्ान्ा �िृसादांृ  
फर् पडृो. 

 
�स्नध पदा्�चा �्ार आिण पाृळत हे �ाण्ांृ तय औषधत च्ापच् प�ृतवर पिरणाम ्रृाृ 

आिण रासा्ि्् ् स्  ज्ानं्ा सि�्ृेवर वा ि्�ष�्ृेवर �भाव टा्ृाृ. 
 
िम� फय् ऑ�कसडेज आिण इृर दसरस् जैिव् च्ापच्ाेत संबिधृ असयेल्ा िवृंच्ान्ा 

सि�्ृेृ जर फर् ्ेया ृर आहारांृ तय �स्नध पदा्�मुळे, ि्म�ण होणाऱ्ा च्ापच्त पदा्�न्ा 
�्ार व �माणा मध्ेहत फर् होण्ाचा संभव असृो. आिण मग जे च्ापच्त उतपाद ि्म�ण होृतय ृे 
अिध् ि�्ाेतय असृतय वा ्मत ंासदा्् असृतय. 

 
बेझो–पा्रत्चे रपांृ र �ि््ाेत बंिधृ असयेल्ा च्ापच्त  ृअिध् ्रण्ाचत NADPH चत 

वा �स्नधामये ्ानं्ा ामृेचत पाहणत ्ेयत असृा ंअसे िदसस् आये ्त, बकहद आंंत् ससं ्िण्ामधतय 
�स्नधामयावंर अवयंबस् असयेल्ा बेझोपा्रत्न्ा ऑ�कसडेे्न्ा ए्ा ्वत् प्माग�चत उप�स्िृ 
िदसस् आयत आिण हा प्मागस NADPH वर अवयंबस् असयेल्ा सा्टो�ोम P-४५० न्ा सि�्ृे हस् 
अगदत िभ� होृा. 

 
बहु-असंपककृ �स्नधामये (ीरॅि्डो्ेट आिण िय्ोियअेट, परंृु पािमटेट ्ाहत) �ा्त च्ापच् 

दुपपट वाूिवया. रासा्ि्् ् स् ज्ावंर िवृंच्ा िवरिहृ अंृभसव पदा्�चा हत पिरणाम होृो. 
 
् स् जन्ृा �ोतसाह्ांृ , �सरणांृ  आिण वाूिवण्ांृ  बहु-असंपककृ �स्नधामये फार महतवाचे 

्ा्स ्रृाृ. आिण बहु-असंपककृ-�स्नधामये असयेया आहार हे �व सृ्त् �स्ृतृतय, ् स् जन्ृा 
वाूिवृाृ. अबुसदान्ा िव्ासामध्े आिण ् स् जन्ृे मध्े फर् घडवस्  आणण्ामध्े आहारांृ तय 
�स्नधसमसहाचत पाृळत, �स्नधसमसहान्ा �्ारापेाा,ं अिध् महतवाचत असृे. 

 



 
अनु�मिणका 

 

ससं्िण्त् औषधत-च्ापच्त िवृंच्ाृ फर् घडवस्  आणण्ान्ा ामृेिेवा्, �स्नधामये 
हत ् स् ज्ानं्ा ् स् जन्ृेृ खायतय िरृत्े फर् घडवस्  आणृाृ १) ि�ृत्् िप�ामयानं्ा �माणांृ  
फर् घडवस् , २) ज्ा ्ोिे्ा ् स् ज्ान्ा ि�्ास्ा्त �वेे ाचे ि््ंंण ्रृाृ, त्ा ्ोिे्ानं्ा 
पटयान्ा घट्ेृ फर् ्र्, ३) �ोमोसोमत् �स्रृेृ फर् घडवस्  ४) डत. एन. ए दुरसृत 
वचससमध्े फर् ्रवस् , ५) ्ोिे्ानं्ा �ाह्ाृतय फर्ामुळे घडवस्  आणयेल्ा िविविाृ 
�िृज्ाबाबृ, �िृरिाृ पााघाृान्ा �व सृ्ामुळे, वा फॅगोसा्टॉिसस मधतय अवस�ृे मुळे घडस् 
्ेणाऱ्ा, �िृरिाृ �िृसादावर दबाव टा स् ्, ६) अ्वा सुरवाृतन्ा आंंान्ा पादपजाृांृ  फर् 
्रवस् . ·७,१२, डा् िम्ाइय बेझो अ) अँिािस् �व�ृृ सृ्त् अबुसद ि्�मृत वरतय, बहु-असंपककृ 
�स्नधसमसहाचंा उ�ेज् ्ार् पिरणाम हा �ोसटॅनयँिड्ान्ा अिध् सं�ेषणामुळे घडवस्  आणया जाृो. 
आहारांृ तय बहु असंपककृ �स्नध पदा्�न्ा पाृळत मुळे आंृर-्ोिे्त् दळवळणासं �िृरोध ्र् 
अबुसद-ि्�मृतया �ोतसाह् िमळृे. 

 
ह ृ वािहनतवतं िवकार– 

�ोसटॅनयँिड्ासारख्ा सं्ुगाचें पसवसगामत असणे हेच िय्ोयेइ् अमय आिण ीरॅि्डॉि्् अमयाचे 
महतवाचे ्ा्स हो्. िबबाणसंन्ा फय््ा्�वर पिरणाम ्रणाऱ्ा �ोसटॅनयँिड्ान्ा जैिव् सं�ेषणावर 
आिण त्ानं्ा फय््ा्�वर, आहारांृ तय �स्नधसमसहाचंा �्ार व पाृळतचा, �भाव पडृो. आहारांृ तय 
आ््ोसा पेटाइ्ॉइ् अमयामुळे, मा्वांृ तय िबबाणसंन्ा ए्िंृ ्ेण्ास बाधा ्ेृे व हे ्ा्स 
ीरॅि्डॉि्् अमयापासस् ि्म�ण होणाऱ्ा �ोसटॅनयँिड् आिण िबबोकसे् ्ानं्ा सं�ेषणास �िृरोध 
झाल्ामुळे घडस् ्ेृे. जर अिृपर हद्दाब असयेल्ा उंदरां् ा मे्हॅडे् (सागरत मासा)ृेयाचा आहार 
िदया ृर ीरॅि्डॉि्् अमयापासस् ृ्ार होणाऱ्ा �ोसटॅनयँिड्ान्ा सं�ेषणांृ  बाधा ्ेृे. 

 
ि्रोगत माणसां् ा १ ृे ४ �ॅम आ््ोसा पेटाइ्ाइ  ् अमय असयेया आहार ८ ृे २१ िदवस 

दररोज िदया ृर त्ानं्ा िबबाणसमध्े आ््ोसा पेटाइ्ाइ  ् अमय व ीरॅि्डॉि्् अमय ्ानं्ा 
गुणो�रांृ  वाू होृे आिण ADP, एिप्ेि�् आिण ्ोयेज््े �व�ृृ ्ेयेल्ा िबबाणसंन्ा 
ए्ंत्रणामंध्े घट िदसस् आयत. सवससाधारणपणे, आहारांृ तय ए स् ण �स्नधपदा्�ृतय घट, आिण 
योणत, ृुपाऐवजत अंेृः त्ानं्ा बदयत व्सपृतज ृेये ्ी ज्ांृ  िय्ोयेइ् अमय िवपुय आहे अेत 
घाृयत ृर िबबाणसंचा ए्िंृ ्ेण्ाचा वगे मंदावृो. त्ाच�माणे सौम् �माणाृ, माेाचें ृेय घेृल्ास, 
रकृसावाचत वळे दतघस होृे आिण िबबोकझे् ि्�मृतृ घट ्ेृे. 

 
िमठामुळे, �व�ृृ झायेल्ा अिृपरदाबाचे िय्ोयेइ् अमयाचत ि्म् पाृळत िववधस् ्रृे. 
 
उ�-संपककृ आहारामुळे, अिध् पसंजत्रण व आंृर कय्् �वकि� ि्म�ण होृे. मा्वामध्े ज्ा 

आहारामध्े बहु-असंपककृ �स्नधामय असयेये माेाचें ृेय पसर् महणस् वापरये ृर ृे रकृसाव वळे दतघस 
्रृे. 

 
ज्ा आहाराृ मासे िवपयु आहेृ, त्ान्ापासस  ्आ््ोसा पेटाइ्ॉइ् अमय उपयबध होृे व ृे 

उयट वािह्त ज््-कय्् िदेे् े, िबबाणस पांान्ा िभ�त फय््ा्�वर पिरणाम ्रृे. 
हदस्ा्ुसंबंिध  ृ असयेयत दोषस्ळे, आहारांृ तय �स्नधामयानं्ा संृुय्ाेत संबंिधृ असृाृ आिण 
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ृेयांृ तय हद-िवषारत संदसषणाेत त्ाचंा संबंध ्सृो. संपककृ�स्नधपदा्�न्ा अिध् सेव्ामुळे, रोिहणत-
िवयेपत-िव्ार आिण आतम पिररिाृ दोषस्ळ, �ाचंा िव्ास िवव�धृ होृो. 

 
संव�गत कोिशका: 

जरत बहुृे् सवस संव�धृ ्ोिे्ा, माध्मामधतय नयु्ोज आिण अिम्ो अमया्रवत 
�स्नधपदा्�चे सं�ेषण ्रृाृ, ृरतपण जर �स्नधपदा स् माध्मामध्े उप�स्ृ असेय ृर त्ाचंत 
�स्नधपदा्�ब�यचत आवश््ृा, �ावरच त्ा भागवृाृ. रकृजयांृ तय स्ेह�ि््ाृ असयेयत मुकृ 
�स्नधामये, �स्नधसमसह ईसटरे आिण ्ोयेसटेरॉय �ाचंा संव�धृ ्ोिे्ा सहजरतत्ा वापर ्रृाृ. 
संव�धृ माध्मामधतय मुकृ �स्नधामयाचंा, ि्रि्राळ्ा �्ारन्ा ्ोिे्ा उप्ोग ्र े्ृाृ. बहु-
असंपककृ �स्नधामये जर िवपयु �माणांृ  असयत ृर ृे मा्वत ि�गुिणृ फुफफुसानं्ा ृंृुज् ्ोिे्ानं्ा 
वाूण्ाचा वगे ्मत ्रृाृ. मा्वान्ा गभ�ृतय ृंृुज् ्ोिे्ा �ा फॉसफोियिपडानं्ा 
सं�ेषणा्िरृा,ं िय्ोियएट पेाा,ं ओियएटचा उप्ोग अिध् पसंृ  ्रृाृ. माध्मामधतय �त्ा 
ीरॅि्डॉि्् अमयामुळे वा िय्ोिय्ेटचे दतघग्रण आिण संपककृृा ्मत ्र्, ्ोिे्ानं्ा 
�स्नधसमसहामंध्े ीरॅि्डॉि्् अमयाचा समावेे  ्रृा ्ेृो. 

 
साधारणपणे, ृंृुज्त् फॉसफोियिपडांृ  सारख्ा �माणांृ  संपककृ, मॉ्ोइ्ॉ् आिण बहु–

इ्ॉइ् �स्नधामये असृाृ. �ां् ा जर ओयेइ्, िय्ोयेइ्, िय्ोयेि्  ्वा ीरॅि्डॉि्् अमये पसर् 
महणस् पुरिवयत ृर िय्ोयेइ् अमयामुळे, ृंृुज्त् फॉसफोियिपडानं्ा बहु–इ्ॉइ् �स्नधामयानं्ा 
�माणांृ  मोठत वाू िदसस् ्ेृे. ृर मॉ्ोइ्ॉइ् �स्नधामयांृ  िृृ्तच घट िदसस् ्ेृे. ्ोिे्ा 
�स्नधामयानं्ा घट्ेृतय फर्–िवेषेृः फॉसफोियिपड फॅटत एसाइय घट्ेृतय–हा ि्रि्राळ्ा 
उप्ोिे्त् पटय अंेाृ रनगोचर होृो. पटय–�स्नध–ि�सृरान्ा �वािहृपणा सारख्ा पटयानं्ा 
फय््ा्स गुणधम�मध्े, आहाराृतय �स्नधपदा्�न्ा घट्ेृ बदय ्ेल्ास, पिरव सृ् होृे. 

 
फॉसफोियिपड पसवसगामत मधतय ीरॅडॉि्ि्् अमयाचे �माण ्मत ्र् आिण �ोसटॅनयँिड्ान्ा 

ि्�मृतस ि्रोध्ासारखे वागस्, आ््ोसापेटाइ्ाइ  ्अमय हे अंृःसृरत् ्ॉिे्ाचंत PGI₂ ि्म�ण 
्रण्ाचत ामृा ्मत ्रृे. ृंिं्ा–्ोिे्ापटयानं्ा उ� बहु–असंपककृ–�स्नधामयान्ा �माणाचे 
फय् ्ा्स महणजे–ि्म् ्ोिय् संहृतचे पिरवह् ्रण्ान्ा उ�–आस�कृ ्ोयत् उत स् प 
प�ृतन्ा, ामृेया, सुगम ्रणे. 

 
ारिसक अधल आिण ातर अनैस�गक �सननगाधले:– 

खा� ृेयांृ तय �मुख �स्नधामये हत सरळ केखंयेचत सं्ुगे असस् त्ांृ  १६ ृे १८्बस अणस 
असृाृ व त्ापंै्त ्ाहत संपककृ वा असंपककृ असृाृ. परंृु ्ा िेवा् इृर �्ारचत �स्नधामये उदा:—
ेाखाम्त केखंयेचत, च�त्, आखसड केखंयेचत वा दतघस केखंयेचतहत–सापंडृाृ. �ा �स्नधामयापै्त, 
इरिस् अमय ज्ांृ  आहे अेा राई मोहरतन्ा ृेयाचा वापर पुष्ळ �माणाृ होृो. इरिस् अमयांृ  
(सम-१३ डो्ोसाइ्ॉइ्) २२ ्बस अणस असस्, ए् ि�बंध आहे. हा ि�बंध ेवेटन्ा िम्ाइय समसहापासस् 
९ व्ा ्बस पाेत आहे महणस् त्ाया २२:१, ए्-९ असेहत महणृाृ. ज्ा �माणांृ , राईचे ृेय (३२% 
इरिस् अमय) आिण इरिस् अमये, यहा् उंदरान्ा आहारांृ  असृाृ, त्ा �माणाृ उंदराचत वाू 
खंुटृे आिण १५% पेाा ंराईन्ा ृेयाचे �माण आहाराृ अिध् झाल्ास, खंुटयेल्ा वाूतचत जाणतव होृे. 
खंुटयेल्ा वाूतचे ्ारण अंेृः ्मत अ�–भाण हे हत असस े्ृे. ्मत पाच्त्ृा, आिण ि्म् 
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उषमै् ्त् ृतपरृा, हत ्ारणे सु�ा,ं राईन्ा ृेयान्ा ्मत पोषण ेकृतचत ्ारणे असस े्ृाृ. ज्ा 
आहाराृ ५-�िृेृ उषमै् ्े राई वा ृुपापासस् होृत, त्ा आहारावरतय उंदराचत ृुय्ा ्ेयत असृा ं
असे आूळस् आये ्त, राईन्ा ृेयान्ा आहारावरतय उंदतर अिध् दतघ�्ुषत होृे. �ाण्ानं्ा �्ोगांृ  
असे िदसस् ्ेृे ्त, ्मत पोषण वा ठरािव् ्मत वा ि्ब�िधृ आहारामुळे आ्ुष् दतघस होृे. ज्ा उंदरां् ा 
राईन्ा ृेयाचा आहार िदया गेया, त्ानं्ा अिधवक� �ं्त िफ्ट व फुगयेल्ा िदसल्ा. आिण अिधवक�ाचे 
वाूयेये वज् हे ्ोयेसटेरॉयान्ा वाूयेल्ा ि्ाेपणामुळे झायेये होृे. 

 
इरिस् अमयानं्ा सेव्ामुळे, उंदरान्ा हद्ान्ा ऊृ्ामंध्े ्ाहंत दोषस्ळे आूळयत. 

दोषस्ळानं्ा अगोदर त्ा िठ्ाणत आंृर्ोिे्त् �स्नधसमसहाचें ि्ाेपण झाये होृे. ज्ा उंदरां् ा 
इरिस् अमयान्ा आहारावर ठेवये होृे, त्ानं्ा हदस्ा्संृ �स्नधसमसहाचें ि्ाेपण झाये होृे ब 
त्ाबरोबरच हद-स्ा्सृतय नया््ोज्न्ा �माणाृ घट झायत होृत. नया््ोज  ् हे �स्नधसमसहा 
ऐवजत हद–स्ा्सया ऊज� पुरवतृ होृे व जोप �्ृ इरिस् अमय िदये जाृ होृे, ृोप �्ृ हद–
स्ा्सृतयनया््ोज्चत पाृळत ि्म् होृत. 

 
पािमिट् वा ओयेइ् अमयान्ा पेाा,ं इरिस् अमयाचे च्ापच्, हद्ान्ा ससं ्िण्ा 

सं्पणा्े ्रृाृ. इरिस् अमयास ्ा�्िट् एसाइय ्ॅनसफेरेज ्ा िवृंच्ाब�य, उंदरानं्ा हद्ांृ  
्मत आस�कृ होृतव त्ामुळे ससं्िण्ामध्े सि�्ृ �स्नधामयाचें पिरवह् ्मत होृ होृे व हेहत 
�स्नधसमसहानं्ा ि्ाेपणास ्ारणतभसृ  असाव.े परंृु राई ि्वा मोहरतन्ा ृेयामुळे मा्वाया ्ाहंत इजा 
होृे असा ्ाहत पुरावा अजस् सापंडयेया ्ाहत. 

 
सर्तन्ा ृेयाृ असयेल्ा सा्कयो�ोपे्ॉइड �स्नधामयाचा आहार उंदरां् ा िदया असृा,ं 

त्ानं्ा ऊृ्ांृ  सा्कयो�ोपे्ॉइड �स्नधामयाचें ि्ाेपण िदसस् आये व त्ाचत संहिृ आहारांृ तय 
�माणा्ुसार होृत व त्ांृ  संपककृ �स्नधामयाचंत पाृळत उंचावयेयत होृत ृर ओियएट/सटतीरेट व 
पािमटो ओियएट/पािमटेट ्ाचें गुण्ां्  ि्म्ृर होृे. 

 
सेां् ा २८ िदवस, ०·२५% सा्कयो�ोपे्ॉइड �स्नधामये असयेया आहार िदल्ावर, त्ाचंत 

वाू खंुटयेयत िदसयत, सौम् �माणाृ ् क् ृाया सस�म ेारतिर् इजा झायेयत होृत, ् क् ृत्–िम�–

फय्–ऑ�कसडेज सि�्ृेृ बदय झायेया होृा आिण अफया टॉ�कझ  ् B₁ न्ा च्ापच्ांृ  सौम  ्

फर् झाया होृा. व अलफा टॉ�कस् B₁ चे जैिव्रतत्ा ि�्ाेतय उतपादांृ  रपांृ र ्रण्ान्ा ामृेृ 
घट आूळयत. परंृु मा्वांृ  मां सर्तचे ृेय आहारांृ  घेृल्ामुळे ्ाहंत धो्ा आहे असा ्ोणृाहत 
पुरावा अ�ाप उपयबध ्ाहत. 

 
पामबतज ृेय व खोबऱ्ान्ा ृेयांृ  ४८% यॉिर् अमय (१२ ्बस अणस) आिण �ाहस् ्मत ्बस 

अणसंचत �स्नधामये १५% असृाृ. मध्म केखंयेचत ्ा्�नयसराइडे हत ्ेहमतन्ा ृापमा्ास �व असृाृ 
व दतघस केखंयान्ा �स्नधामयापेाा, १०० पटत्े अिध् पाण्ांृ  िव�ाव् असृाृ. त्ामुळे त्ाचें पाच्, 
ेोषण, आंंान्ा उप्या ्ोिे्ांृ तय वह् हे दतघस केखंया असयेल्ा �स्नधामयापेाा ं वगेळे असृे. 
जरत िप�ामयाचंत ंुटत असल्ामुळे, सस�म पुंजत क् ृ िव�ाव्ृा ेक् ्सयत ृरत त्ाचें ेोषण चागंये होृे. 
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हा्�ॉकसत �स्नधामयामुळे अिृसार होृो. सस�मजं सृमुळे झायेल्ा ओयेइ् अमयान्ा 
जयिवन्ेद्ा्े १० हा्�ॉकसत सटतीिर् अमय ृ्ार होृे व �ाचत संरच्ा िरिस्ोयेइ  ्
अमयासारखतच असृे. हा्�ॉकसत �स्नधामये सोिड्मन्ा ेोषणास �िृबंध ्रृाृ. त्ामुळे 
बकहदांं ाृतय पाण्ान्ा ेोषणास अड्ळा आणृाृ. हा्�ॉकसत �स्नधामयां् ा अिध् जयत् िव�ाव्ृा 
असल्ामुळे, ृे �स्नधामय अिृसार घडवस्  आणृाृ. िरिस्ोयेइ  ्अमय हे ृेा �्ारचे अमय आहे. 

 
हा्�ोजनतकक त पदाथर:– व्सपृत ृेयांृ , मुख्ृः ्ा्�नयसराइडे आिण ्ो�ा �माणांृ  असाबणत् 
सं् ुगे आिण इृर सं्ुगे व संदसषणे असृाृ. ्ानं्ामुळे ृेयास ््ो असयेये गुणधमस त्ाचंा रंग, चव, 
वास, फेस ्ेणे, अ�स्रृा (खवटपणा) ्ासंारखे �ापृ होृाृ. ृेयान्ा ेोध् ि�्ेृ हत सवस ््ो 
असयेयत सं् ुगे–मुकृ�स्नधामये, पेसटतसाइडे, फॉसफटाइडे, रंज्, रेिझ्े, मेणे, �ि््म् पदा स्, 
�ेषमय पदा स् आिण उ�–िवय्–िबदस–्ा्�नयसराइडे–्ा सू् टा्यत जाृाृ. हा्�ोज्त्रणांृ , 
्ाहंत बहु–असंपककृ �स्नधामयाचें रपांृ र ्मत असंपककृ �स्नधामयानं्ा समघट्ामध्े होृे व त्ा्ोगे 
त्ाचंा िट्ावसपणा, ऑ�कसडत्रणास �िृरोध हा सुधारृो व भौिृ्त िविेल याणांृ  फर् पडृो. 
हा्�ोज्त्रणांृ , अगोदर उप�स्ृ असयेल्ा असंपककृ �स्नधामयाचें भसिमृत् व �स्ृतज समाव्वत 
ृ्ार होृाृ. पसधग जे बंध ‘सम’ होृे त्ाचें भसिमृत् रपांृ र िवपा बंधाृ होृे. आिण केखंयेृतय ि�बंधाचत 
जागा सु�ा ं बदयस  े्ृे. �ा हा्�ोज्त क्  ृ ृेयांृ तय ‘िवपा’ �स्नधामयाचंत संहिृ हत 
हा्�ोज्त्रणान्ा �ि�्ेवर अवयंबस् असृे. साधारणृः अेा हा्�ोज्त क्  ृ ृेयांृ  १४ ृे ६०% 
िवपा �स्नधामये अससं े्ृाृ. बहुृे् िवपा �स्नधामये हत ओयेइ् अमयाचत (१८·१) समाव्वत 
असृाृ. परंृु ्ाहंीृ १०% प �्ृ िय्ोयेइ् अमयाचत (१८:२)िवपा सम घट्ेहत आूळृाृ. 
 

हा्�ोज्त क्  ृ ृेयांृ तय �स्नधामयानं्ा सम घट्ाचें पाच्, ेोषण, आिण ऊृ्ांृ  व 
अव्वांृ  समावेे ् चागंये होृे. �त्े् स्ा्त् समघट्ाचें अिधमान् च्ापच् आिण िवि�्ानं्ा 
वगेांृ  फर् असृो. इृर ऊृ्ापेंाा,ं वसा ऊृ्ांृ  आिण ् क् ृांृ , िवपा �स्नधामयाचंत पाृळत अिध् 
असृे. िवपा �स्नधामयानं्ा ऊृ्ांृ तय समावेे ्ांृ तय फर् हा ऊृ्ांृ तय �स्नध समसहान्ा सापेा 
उयाूायतन्ा वगेाचे �िृिबब असृो. 

 
आहारांृ तय िवपा �स्नधामये आिण त्ाचें असाधारण च्ापच्ोतपाद ्ाचंा ससं्िण्ांृ  

समावेे  होृो. बदययेल्ा ससं्िण्त् �स्नधामयानं्ा घट्ेचा पिरणाम, पटयानं्ा �वाहतपणावर होृो 
व त्ामुळे पटयांे त ि्गिडृ असयेल्ा, ऑकसतडत्रण प�िृ आिण ATP न्ा सं�ेषणाेत संबंिधृ 
असयेल्ा िवृंच्ानं्ा सि�्ृेवरहत पिरणाम होृो. ९, १२ ऑकटॅडे्ॅ डा्इ्ॉइ् अमयान्ा िवपा 
समाव्वतचे ऑ�कसडत्रण हद् आिण ् क् ृत् ससं ्िण्े्े, सम समाव्वतपेाा ंसाव्ाे होृे. िवपा 
�स्नधामयामुळे, च्ापच्त ऊज�न्ा वापराचत ृतपरृा ्मत होृे आिण ससं्िण्त् ATP चे सं�ेषण हत 
घटृे. 

 
पटयानं्ा फॉसफो ियिपडांृ  िवपा �स्नधामयानं्ा समावेे ्ामुळे, पटयानं्ा हळुवार संरच्ेृ 

फर् झाल्ामुळे, पटयानं्ा फय् ्ा्स व पा्सगम्ृेवर पिरणाम होृो आिण त्ाच�माणे पटयांे त 
संबिधृ असयेल्ा, दतघग्रण, संपककृृा ्ाहतेत ्रणाऱ्ा आिण �ोसटॅनयँिड्ाचे सं�ेषण ्रणाऱ्ा 
िवृंच्ान्ा ि�्ाेतयृेृ फर् पडृो. 

 



 
अनु�मिणका 

 

िवपा �स्नधामये िविेल पिरणाम देसिवृाृ. ृसेच �स्नधामयानं्ा च्ापच्ावर आिण त्ा्ोगे 
आवश्् �स्नधामयाचंत ंुटतचत याणे अिध् ृापदा्् ्रृाृ. उदा. आहारांृ तय िवपा िय्ोियअेट 
मुळे, संपककृृा ्मत ्रणाऱ्ा िवृंच्ाचे दम् होृे. िवपा �स्नधामयाचें दतघग्रण होऊ े्ृे आिण 
िवपा समाव्वत हे ीरॅि्डॉि्् अमयान्ा सं�ेषणावर आघाृ ्रं े्ृाृ. ्ावर् असे ससिचृ होृे 
्त, िवपा �स्नधामये हे �ोसटॅनयँिड्े आिण त्ान्ा सारख्ा सं्ुगाचें िय्ोयेइ  ्अमयापासस् होणाऱ्ा 
सं�ेषणावर पिरणाम ्रण्ामध्े भसिम्ा पार पाडृाृ. 

 
्ेहमतन्ा आहारांृ  असयेल्ा, िवपा �स्नधामयानं्ा सेव्ामुळे, ज्ृेन्ा सवासथ् व वाूतवर 

्ोणृाहत िवपरतृ पिरणाम िदसस् ्ेृ ्सया ृरत पण िवपा �स्नधामयाचंा जैिव् ्ा् पिरणाम होृो हे 
अजस् ि्ि�ृ झायेये ्ाहत. िवपा �स्नधामयानं्ा सेव्ामुळे आवश्् �स्नधामयानं्ा आवश््ृेमध्े 
फर् होईय ्ारण िवपा समाव्वत, ्ाहत िवृंच्ां् ा ि्रोध ्र्, आवश्् �स्नधामयानं्ा जररतृ 
वाू ्रृतय ्ारण सम, िवपा, आिण िवपा, िवपा िय्ोियअेट मध्े आवश्् �स्नधामयाचंत सि�्ृा 
्सृे. 

 
ऑ�कसडतकक त उतपादने:– बहु असंपककृ �स्नधामयाचंत पोषणत् आिण जतव रासा्ि्् फय् 

्ा �् स्ािपृ झायेयत आहेृ. परंृु बहु-असंपककृ �स्नधामयानं्ा सेव्ामुळे होणारे दुषपिरणाम हत िचृेचत 
बाब झायेयत आहे. अपसणस वाू झायेल्ा अभस् ां् ा, ज्ांृ  बहु-असंपककृ �स्नधसमसहाचे �माण जरा अिध् 
आहे असे ससंत् िम�ण िदये ृर, त्ां् ा अंगावर ससज, तवचेचत दोषस्ळे, िबबाणसंचत संख्ा अिध् झायेयत 
आिण रकृ्ोिे्ांृ हत ्ाहत आ क् िृ् फर् आूळस् आये. दोषस्ळे आिण रकृाृतय फर् हे 
पयािव्ेृतय जतव्सतव-ई न्ा ि्म् पाृळतेत संबिधृ आहेृ आिण वाूयेयत रकृ्ोिे्ा 
संवदे्ेतयृा हतपेरॉकसतडत्र रिधर िवय््ाेत ि्गडतृ आहे. ्ावर् बहु-असंपककृ-�स्नधामयाचें 
वाईट पिरणाम हे त्ानं्ा पेरॉकसतडत्र िवि�्ा मुळे होृाृ. 

 
खा� ृेय व मेदे ्ानं्ा �ि�्ेृ अगोदर आिण ्ंृरऑ�कसडत्र, िवृंच्त् आिण 

सस�मजतवानं्ा आघाृामुळे, त्ाचंत �ृ ूासळृे वा ्मत होृे. बहु-असंपककृ �स्नधामये, हवेे त संबंध 
आल्ावर, ऑ�कसडत्र िवि�्ेया सहज बळत पडृाृ. ्ेहमतन्ा साठंवणतृ, ेोिधृ व्सपृत ृेयामध्े 
ऑ�कसडत्र खवटपणास सं् पणे सुरवाृ होृे, ्ारण ृेयांृ  रािहयेयत ्ैस�ग् टो्ोफेरॉये त्ान्ा 
िट्ाऊपणास ्ारणतभसृ  असृाृ. ृ्ािप दतघस्ाळान्ा साठंवणतमुळे आिण साठंवणतन्ा अ्ोन् 
�स्ृतमुळे उदा. उ� ृापमा्, धा सृसारख्ा (योह बा ृाबं)े उत�ेर्ाचंत उप�स्ृत, आिण �्ाे–
ऑ�कसडत्रिवि�्ेया चाय्ा िमळृे. पुष्ळेा ऑ�कसडत ्रणामुळे सरृेेवेटत, आवश्् 
�स्नधामयाचंा व टो्ोफेरॉयाचंा िव्ाे होृो. आिण मग पेरॉकसाइडे, अ�लडहाइडे आिण इृर अ्ावश्् 
उतपादाचंत ि्�मृत होृे. व हे उतपाद आरोन्ाया िवघाृ् असृाृ. ृेयांृ  पदा स् ृळण्ान्ा वळेेस, 
ृेयाचे उ� ृापमा् ृेयान्ा ऑकसतडत्रणाचा वगे वाूिवृे. �स्नधामयानं्ा असंपककृृेन्ा पाृळतेत, 
ऑ�कसडत्रणाचा वगे �माणेतर असृो. िय्ोयेइ् अमयापेाा ंृत् ि�बंध असयेये िय्ोयेि्  ्अमय 
ऑ�कसडत ्रणास अिध् तवरे्े बळत पडृे. व िय्ोयेि्  ्अमयाचे �माण ्मत ्रण्ा्िरृा ंअंे ृः 
आिण िववचे् हा्�ोज्त ्रणामुळे बहुृे् व्सपिृज ृेये जासृ �स्र ्ेयत जाृाृ. 

 
अ�ास उषणृा िदयत असृा,ं �स्नधसमसहाचें ्ोडेसे ऑ�कसडत्रण वा िवघट् होृेच. आृा ं

ि्ृत िव्ाे झाया हे �स्नधसमसहान्ा गुणधम�वर, त्ाच�माणे अविध, ृापमा्, िेजिवण्ाचत प�िृ 



 
अनु�मिणका 

 

आिण अ�ांृ  उप�स्ृ असयेयत �ि््े, �िृऑ�कसडत्रे, धा सृंचे आ्् आिण पाणत-्ावंर अवयंबस् 
असृे. �ा सं्ुगामुंळे �स्नधसमसहाचें ऑ�कसडत्रण मंदावृे वा अिध् तवरे्े होृे. ऑ�कसडत्रणा्े 
बहु-असंपककृ �स्नधामये ्मत होृाृ व उषणृेमुळे त्ाचें बहुवािर्त्रण जोरा्े होृे. 
बहुवािर्त्रणामुळे, पुष्ळेा �स्नधामयामध्े, ्बस व ऑ�कसज् अ्वा ्बस वा ्बस ्ां् ा जोडणारे 
्वत् पसय ि्म�ण होृाृ. बहुवािर्ानं्ा उ� संहिृमुळे, �स्नधसमसहान्ा श्ा्ृेमध्े वाू होृे वा ृत 
उंचावृे. अ�पदा्�ृ असयेल्ा पाण्ामुळे, ृळृां् ा, �स्नध-ृेयाचे जयिवन्ेद् होऊ्, मुकृ 
�स्नधामये, �स्नधामयाचें ऑ�कसडत्रणा्े ि्म�ण झायेये उतपाद आिण फेस उतप� ्रणारत अ�ांृ तय 
ि्ःसािरृे, त्ांृ  असृाृ. ऑ�कसडत्रण िवि�्ामुळे, ृेयांृ तय टो्ोफेरॉय व बहु-असपककृ 
�स्नधामयाचंत ृेयांृ तय पाृळत ्मत होृे. 

 
सव् ं आ�कसडत्रणाचे �ा्िम् उतपाद–�स्नधामयाचें हा्�ोपेरॉकसाइड �ाचे जर ेरतरांृ  

ि्ाेपण ्ेये ृर ृे फार िवषारत असृे. परंृु ृोडा्े सेव् ्ेल्ास, ृे िवषारत ्सृे. ्ाहंत ऑ�कसडत क् ृ 
�स्नधसमसहाचें भोज्–्ळत सृ्, जठरांृ  ेोषण होृे. परंृु हा्�ोपेरॉकसाइडे मां �ा स्यांृ रांृ  
िट्ृ ्ाहत. आंंत् पो्ळतृतय धा�तव् �ि््े हे �स्नध हा्�ोपेरॉकसाइडाचंा ्ाे ्रृाृ. 
ऑ�कसडत क् ृ �स्नध-समसहे जठराृ �स्नधसमसहानं्ा पेरॉकसतडत ्रणाचा �सार ्रृाृ आिण त्ामुळे 
इृर पोषण �व्ाचंा ्ाे ्रृाृ. 

 
बहु–असंपककृ �स्नधामये ज्ांृ  िवपयु आहेृ अेा ृेयां् ा उषणृा िदल्ास वा ृळण्ा्िरृा ं

वापरल्ास, बहु–वय्त सुवािस् हा्�ो्ाबस्ासारखे ् स् जन् पदा स् ृ्ार होृाृ. माग�िर् आिण 
इृर ृेयांृ  बेझ–पा्िर्सापंडये आहे. 

 
ज्ा िठ्ाणत मोठमो�ा ्ूईृतय ृेयांृ  ृळण्ाचत ि�्ा सृृ चायस असृे, अेा 

ृळण्ा्ंृरन्ा ृेयापंासस् �ाण्ां् ा अपा् पोचृो. पुष्ळ वळेा ंत्ाचंत वाू खंुटृे. 
 
हद्ाया अपुरा रकृपुरवठा ्रणाऱ्ा ्ंंणेृतय, हद–स्ा्संन्ा �स्नधसमसहानं्ा मुकृ 

मसय्ानं्ा पेरॉ�कसडेे्चे सि�्ण–हे ए् ्ारण आहे. �स्नधसमसहानं्ा पेरॉ�कसडत्रणाचे सि�्ण, 
फॉसफोया्पेज सि�्ण आिण �स्नधामयानं्ा उ� संहिृचा ि्मसय् पिरणाम �ा ृत् ्ारणामुळे 
पटयाचंत ्ॅ�ले्मब�यचत पा्सगम्ृा वाूृे आिण मग ृत पिरव सृ्त्, हद्ाया होणाऱ्ा अपुऱ्ा 
रकृान्ा पुरव�ामुळे होणाऱ्ा पिरव सृ्त् ािृचे अव्ुत�मत् ाृतमधतय पिरव सृ्ाृ फार मह�वाचत 
भसिम्ा पार पाडृे. हि�येपत  िव्ारांृ तय, िबबाणसमधतय अिध् �स्नध पेरॉकसाइडाचंत संहिृ हे ए् 
िबबाणसवरतय अवयंबस् असयेये ्ाळजतचे ्ारण आहे. हद्ाया अपुऱ्ा रकृाचा पुरवठा होणाऱ्ा रोन्ांृ  
मयॅा् डा् अ�लडहाइडाचत संहिृ अिध् झायेयत िदसृे. अड्ळा आणणाऱ्ा रोिहणतन्ा िव्ारांृ तय 

(१) िबबाणसृतय मयॅॉ् डा्अ�लडहाइडाचे आिधक् आिण (२) पयािव्ा िबबोकझे् B₂ि्�मृत आिण (३) 
पयािव्ेमधतय च�त् AMP चत पाृळत ्मत होणे, हत फार महतवाचत ्ार्े आहेृ. मयॅा् 
डा्अ�लडहाइड हे बहु–असंपककृ �स्नधामयाचें ऑ�कसडत क् ृ उतपाद असस् �ोसटॅनयँिड्ानं्ा 
सं�ेषणांृ तय उप–उतपाद आहे. 

 
हा्�ोपेरॉकसत िय्ोयेइ  ्अमयाचे िम्ाईय ईसटर, ज्ान्ापासस  ्पुष्ळेत एपोकसाइडे ृ्ार 

होृाृ–हे उतपिरव सृ् आहे. उतपिरव सृ्ांृ तय ृसेच ् स् जन्ृेृतय िवरपणांृ , �स्नधामयाचें 
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ऑ�कसडत्र उतपाद हे महतवाचत भसिम्ा पार पाडृाृ. �स्नधसमसहानं्ा पेरॉ�कसडत्रणामुळे पसवसगामत 
् स् ज्ानं्ा च्ापच्त सि�्ृेवर पिरणाम होऊ् त्ाचें रपांृ र ् स् ज्ांृ  होृे. 

 
�ोसटॅनयँिड्–ज््–प�िृ हत �स्नधसमसहानं्ा पेरॉ�कसडत्रणाेत ि््ट संबंिधृ आहे आिण 

िृन्ामध्े ीरॅि्डॉि्् अमय आिण �ोसटॅनयँिड् सं�ेषणान्ा उयाूायतचे िवरपण ्रण्ाचत ेकृत 
आहे. 

 
बहु–असंपककृ �स्नधामयाचंत अ�लडहाइडे, एपोकसाइडे आिण हा्�ोपेरोकसाइडे हे पुष्ळेा 

िवृंच्ानं्ा सि�्ृेया िवरोध ्रृाृ. बहु–असंपककृ �स्नधामयानं्ा उतपादाचंा ऊज� च्ापच्ावरहत 
पिरणाम होृो. ीरॅि्डॉि्् अमयान्ा एपोकसत अमयामुळे, हाडांृ तय ्ॅ�ले्मचा ऱहास अिध् होृो. 

 
साराशं:– आहारांृ तय खा� ृेये व मेदे ्ानं्ा �्ाराचा आिण �माणाचा ज्ृेन्ा आरोन् आिण रोगावर 
फार मोठा पिरणाम होृो. ऊृ्ांृ तय �स्नधसमसहाचंत घट्ा व सं�ेषण ्ा व्िृिरकृ, आहारांृ तय 
�स्नधामये, ्ब�िदृाचें, �ि््ाचें आिण ्ाहंत जतव्सतव ेव ाार ्ाचें उप्ोग व च्ापच्, ्ावंर �भाव 
टा्ृाृ. �िृरिाृ �िृसाद, ् स् जन्ृा आिण हद–रोिहणत िव्ारान्ा िव्स्ावर �भाव टा्ण्ाचत 
ामृा त्ानं्ामध्े आहे. इरिस् अमय आिण इृर असामान् �स्नधामये ्ाचें सेव् अिध् �माणांृ  ्ेये 
ृर वाू खंुटृे आिण इृर वाईट पिरणाम होृाृ. िवपा �स्नधामये, �स्नधामयाचंत हा्�ोपेरॉकसाइडे व 
अ�लडहाइडे �ाचें जैिव् आिण िवषारत पिरणाम फार वाईट असृाृ. ृ्ािप ्ाहंत वाईट पिरणाम हे 
आवश्् �स्नधायानं्ा ंुटतमुळे घडस् ्ेृाृ. 
 

्ेहमतन्ा सव्ंपा् ्रण्ान्ा प�ृत्े ृ्ार ्ेयेल्ा जेवणाृ जत �स्नधामये असृाृ, त्ाचें 
सेव् ्ेल्ास त्ानं्ापासस  ्आरोन्ास धो्ा पोचण्ाचत ेक्ृा फार ्मत असृे. 

 
घ� चरबत व �व तेले ्ाचें पोषण िवरिहत का्र:— 

पुष्ळेा खा� पदा्�ृ ‘िमयावट’ हत महतवाचत बाब असृे. िहरव्ा सयॅॅडवर मसाया 
भरण्ा्िरृा ं �व ृेयाचा उप्ोग, त्ांृ  असयेल्ा पदा्�वर आवरणासारखा होृो. ्ा िठ्ाणत घ� 
हा्�ोज्त क्  ृ‘व्सपृत’ ि्वा योणत अ्ोन् होृतय. उयट �ेड-पावावर पसरिवण्ा्िरृा, ृसेच ज्ा 
खा�ा�ांृ  चागंयत िृबयेयत व फुगयेयत ्िण् यागृे वा आइिसग आिण पयॉ�सट् संरच्ा असयेये 
पसरण असृे, त्ां् ा �व-ृेयापेाा ंघ� चरबतच यागृे. 

 
�ेड-पाव, ्े्स, �ॅ्र, िब�स्टे, ्ु्तज, पेस्तज ्ा सारख्ा भजस्त् पदा्�ृ 

�स्नधपदा्�चा वापर मो�ा �माणांृ  होृो. �ा खा�ा�ांृ  �स्नधपदा्�चा उप्ोग ्ेवळ अ�रषीा 
त्ाचें महतव वाूिवृे, एवूेच ्सस्, खा�ा�ाया अत्ंृ आवश्् अेत गुळगुळतृ ्रण्ाचत स्ेह् ि�्ा 
हत �ापृ ्र् देृे. िृबयेल्ा ्िण्ेन्ा सवस भागाृ त्ाचें िवसरण होृे व त्ामुळे ्िण्ेृतय नयुटे् 
्ा �ि््ास ए् सयग व उ�ृापसह संरच्ा ि्म�ण ्रण्ा्िरृा ं �िृबंध होृो व भजस् �ि�्ेृ, 
पदा्�स िविे� आ्ार व पोृ �ापृ होण्ास मदृ ्रृे. ्ािेवा् घ� चरबत िम�णान्ा �ि�्ेृ, 
पुष्ळेा �माणाृ हवयेा प्डस् ठेवृे. हत हवा, भ�तन्ा उषणृेमुळे अिध् जागा व्ापृे, वा �सरण 
पावृे. व त्ामुळे आंबवणाचत ि�्ा होृे. हत ि�्ा ्ेक स व इृर भजस् पदा्�न्ा ि्�मृतृ अत्ंृ 
महतवाचत असृे. 
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ज्ावळेेस पदा स् ृळृाृ, त्ावळेेस �स्नध-पदा्�चे ्ा्स महणजे उषणृेन्ा स्यांृ राचे माध्म. 

िेजिवल्ा जाणाऱ्ा खा�पदा्�न्ा पक�भागाया, हे माध्म अत्ंृ तवरे्े व सारखेपणा्े उषणृा देृे. 
इृर अ� िेजिवण्ान्ा प�ृतपेाा ंृळण्ांृ  ए् फा्दा आहे. अ� अत्ंृ ेत�पणे िेजृे. ्ोन् रतृत्े 
ृळल्ा्ंृर, पदा्�ृतय जयिव�ाव् घट् ि्चरृ ्ाहत वा पदा स् अिृे् ्ोरडा होृ ्ाहत. ्ोन् 
रतृत्े ृळयेये पदा स् हे िृृक्ाच �स्नध पदा्�चे �माण असयेल्ा इृर पदा्�न्ा इृ्ेच पचण्ास 
सुयभ असृाृ. ‘ृळयेये पदा स् खाऊ ््ेृ.’ ्ान्ा पाठतमागे ्ोणृेहत वैजाि्् सम स्् ्ाहत. 

 
खोयवर �स्नधपदा्�ृ ृळण्ान्ा प�ृतृ, अंिृम �स्ृतृतय पदा्�ृतय �स्नधपदा्�चे 

�माण बरेच वाूृे उदा. बटाीान्ा ्ाचरत ि्वा डो्ट स. 
 
अ�ाचा सवाद व रच्रपणा वाूिवण्ांृ  �स्नध पदा्�चे ्ा्स फार महतवाचे आहे. सवस ्ैस�ग् 

ृेये व चरबत �ां् ा िवेषे सवाद असृो. आिण जो अ�ाचा पदा स् ृ्ार ्ेया असेय त्ाचा सवाद ृो पदा स् 
ृ्ार ्रृां् ा जे ृेय वा चरबत वापरयत असेय, त्ावर अवयंबस् असृो. ृसेच �स्नधपदा्�न्ा भौिृ् 
गुणधम�मुळे त्ांृ तय िविे� सवादापेाा,ं अ�ाचा सवाद वाूिवया जाृो. अत्ंृ सवादरिहृ व समभाव 
्ेयेयत ृेये–उदा. अत्ंिृ् ि्ग�िधृ ्ेयेये सर्तचे ृेय हे िेजिवयेल्ा भाज्ां् ा, सयॅड, सॉसेस, 
�ेवहतज, इत्ािद्ा चव आणण्ा्िरृा ंवापरृाृ. ऑियवह ृेय हे अ�ास िविेल �्ारचा सवाद �दा् 
्रृे महणस् पुष्ळ यो् त्ाचा वापर ्रृाृ. 

 
मगुमेह 

रोिहणत िवयेपत �वकि� आिण रोिहणीन्ा िव्ाराबाबृ, मधुमेह हा ए् मोठा ्ाळजत 
्रण्ासारखा िव्ार आहे. ीपो�ि््–बतन्ा या्िसय अवेषेानं्ा नया््ोिसयेे्मुळे, ि्म्–
घ्ृा स्ेह–�ि््–�ाह्ाब�यचत ्मत आस�कृ आिण त्ामुळे च्ापच्ांृ तय घट �ामुळे ि्म्–
घ्ृा–स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत उंचावृे. पयािव्ा–स्ेह–समसहांृ तय वाू हत आवश्् 
िव क् िृ्ार् अवस्ा आहे वा ्ेवळ रोिहणत–िवयेपत–िव्ाराचे देस्  िचनह आहे हे मां अजस् िस� 
वहा्चे आहे. रोिहणतन्ा िभ�तृ स्ेहसमसहाचे ्व्ा्े सं�ेषण होृे आिण महारोिहणत मध्े नयु्ोज–६ 
फॉसफेट–डतहा्�ोजे्ेजचत सि�्ृा, इनसुिय्वर अवयंबस् ्सयेल्ा मधुमेहतृ आिण इनसुिय्चा 
उपचार ्ेयेल्ा मधुमेहतृ, पिरसरत् अिृपर–इनसुिय्-अवस्ा स्ेहसमसहान्ा सं�ेषणास उ�ेिजृ 
्रृे. ्ा रलत्े रकृरसांृ तय इनसुिय्चत उंचावयेयत पाृळत आिण हद-वाह् िव्ार ्ाचें रोग-
पिर�स्ृत-िवजा्त् साहच्स िचृ्त् आहे. रकृे स् रा ि््ंिंृ ठेवण्ाचत असम स्ृा, हे मधुमेहाचे 
�मुख िचनह हो्. 

 
्ब�िदृ च्ापच्:– ि्रोगत माणसांृ , उपाेतपोटत स्ाळचत रकृे स् रेचत पाृळत, ् क् ृत् 

नयु्ोजन्ा �दा्ामुळे �स्र ठेिवयत जाृे. रांभर ्ाहंतहत सेव् ् ्ेल्ावर, साधारण ७५% ् क् ृत् 
नयु्ोजचे �दा् हे नया््ोज्न्ा िवघट्ापासस  ्�ापृ झायेये असृे. ् क् ृत् नयु्ोजन्ा �दा्ाचे 
ि््ंंण, इनसुिय् आिण नयु्ॅगॉ् ्ानं्ा आधार पाृळत्े ि््ंिंृ ्ेये जाृे. मसय ् क् ृत् इनसुिय् व 
नयु्ॅगॉ् ्ाचें ि्ःसारण साधारण ५०% असृे. आिण महणस् पिरसरत् अिभसरणांृ  इनसुिय् व 
नयु्ॅगॉ्चत पाृळत,�विेे्ा ्तयेृ असयेल्ा संहिृपेाा,ं ्मत असृे. ि्मा्पात ७०% ् क् ृबा� 
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नयु्ोजचा उप्ोग, हा इनसुिय्या संवदे्ााम असयेल्ा ऊृ्ांृ  (मेदस, ृाबं�ा रकृ ्ोिे्ा, आिण 
वक�त् म�ा) होृो. 

 
इनसुिय्वर अवयंबस् ्सयेल्ा मधुमेहतृ, उपाेतपोटत असृा्ाचंत रकृे स् रा, ् क् ृत् 

नयु्ोजन्ा �दा्ा्ुसार सरळ �माणांृ  वाूृे. आिण उंचावयेये ् क् ृत् नयु्ोजचे �दा् हे ् क् ृत् 
इनसुिय्न्ा संवदे् ेतयृेन्ा अभावाचत मांा �िृिबिब  ृ्रृे. 

 
दुपारन्ा जेवणा्ंृरचत अवस्ा:– सामान् माणसांृ , �्मचे ् क् ृत् नयु्ोजचे ि्ःसारण ्मत 

असृे आिण ृोडा्े �हण ्ेयेल्ा सवस नयु्ोजपै्त ९०% नयु्ोज पिरसरत् अिभसरणांृ  पोचृो. 
्ंृरन्ा ्ाहंत ृासांृ , साधारणपणे सवस नयु्ोजपै्त ⅓ भाग हा ् क् ृा्े सवन् ्ेया जाृो. 
जेवणा्ंृरचत अिृपर इनसुिय् अवस्ा �स्नधसमसहान्ा िवघट्ास �िृबंध ्रृे. आिण स्ा्स आिण 
् क् ृ ्ामंध्े नया््ोज्न्ा रपांृ  आिण वसा ऊृ्ांृ  ्ा्एसाइय �नयसरॉयन्ा रपांृ , 
नयु्ोजन्ा संच्ास उ�ेिजृ ्रृे. सामान् माणसापेंाा,ं इनसुिय्वर अवयंबस् ्सयेल्ा मधुमेहतृ, 
जेवणापासस् �ापृ झायेल्ा ३-्बस असयेल्ा पुरोगामतमुळे नयु्ोजचे सं�ेषण ्ोडेसे अिध् होृे. 

 
�सननग–समदह च्ापच्ाततल व्त्् 

�स्नधामयाचंा वापर आिण ि्टो् समसहाचें उतपाद् व उप्ोग: 
 
इनसुिय्न्ा ंुटतचे ए् फार महतवाचे याण महणजे वसा–ऊृ्ापासस् �स्नधामयाचंा तविरृ 

वापर. इनसुिय्वर अवयंबस् असयेल्ा मधुमेहतृ, वसा ऊृ्ापंासस् फार मो�ा �माणांृ तय 
�स्नधसमसहाचे िवघट् हे इनसुिय्चत ंुटत आिण इनसुिय्चा �िृ्ार ्ाचंा ए स् ण पिरणाम हो्. 
�स्नधामयानं्ा �ा अिृपर वापरामुळे, वरतय मधुमेहतृ, ् क् ृांृ  ्तटो् समसहाचें (अिसटो–अिसटेट, ३ 
हा्�ाकसत ब्ुिटरेट, आिण अिसटो्) उतपाद् होृे. ् क् ृा्े घेृयेल्ा �स्नधामयाचें, त्ाचें ्ोएंझाइम 
मधतय रपांृ रा्ंृर, �नयसरो�स्नधसमसहा  ृ ईसटेरत्रण होृे. वा ससं्िण्ामध्े असेिटय 
्ोएझाइमन्ा रपांृ  ऑ�कसडत्रण होृे. ि्म�ण झायेल्ा असेिटय ्ोएंझाइमन्ा मो�ा भागाचे 
रपांृ र अिसटोअिसटेट आिण ३–हा्�ॉकसत ब्ुिटरेट मध्े होृे. 

 
ससं्िण्ा ्डतय, फॅटत अेसाइय ए््ानं्ा स्ा्ांृ राचा वगे ्ॅ�्िट् पािमटॉइय ्ॅनसफेरेजⅠ न्ा 
सि�्ृेमुळे, ि््ंिंृ ्ेया जाृो. हे िवृंच् आंृर-ससं्िण्त् पटयांृ तय जागे समोर असृे आिण 
ृे ससं्िण्त् �स्नधामयानं्ा ऑ�कसडत्रणांृ तय पिहल्ा टप्ाचे उत�ेर्त्रण ्रृे. 
 

�स्नधामयानं्ा सं�ेषणांृ , मध्स् महणस्, मयॅोि्य ्ोएंझाइम ए असृे. मयॅोि्य ्ोएंझाइम 
ए हे ्ॅ�्िट् पािमटॉइय ्ॅनसफेरेजⅠ �ा िवृंच्ाचे ि््ंंण ्रृे. आिण फॉसफािरयेे  ््ंंणे्ेहत ृे 
ि््ंिंृ ्ेये जाृे. मयॅोि्य ्ोएंझाइम ए हे फॅटत अेसाइय ्ोएंझाइम आधार�व्ा ब�य िवृंच्ाचत 
आस�कृ ्मत ्रृे. ृर फबसफोिरयेे  ्आधार�व्ाब�यचत आस�कृ वाूिवृे. इनसुिय्न्ा ंुटतमध्े, 
् क् ृांृ तय �स्नधामयान्ा सं�ेषणाचा वगे ्मत होृो आिण त्ामुळे मयॅोि्य ्ोएंझाइम ए चत संहिृ 
्मत होृे. आिण ्ा�्िट  ्पािमटॉइय ्ॅनसफेरेजचत मयॅोि्य ्ोएंझाइम ए ब�यचत आसकृत ्मत होृे. 
त्ामुळे मयॅोि्य ्ोएंझाइम ए मुळे होणारे ्ा�्िट् पािमटॉइय ्ॅनसफेरेजचे दम् ्मत होृे. ् क् ृत् 
्ोिे्ाचंा नयु्ॅगॉ् बरोबर संप स्  झाल्ा्ंृर (सि�्त्रण) वा इनसुिय् बरोबर (अि�्त्रण), 
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ि्मसय्-िव�ािवृ ्ा�्िटय पािमटॉइय ्ॅनसफेरेजन्ा गत्ातम् गुणधम�ृतय फर् पाहण्ांृ  आये 
आहे. त्ामुळे असे ससिचृ होृे ्त, समाविेेृ ्ंंणेमुळे, सि�्त्रण (वा डत अिम्ेे्) इनसुिय्न्ा 
ंुटतृतय, ्ा�्िट  ् पािमटॉइय ्ॅनसफेरेजचे होृे. त्ामुळे, ससं्िण्ांृ  दतघस केखंया असयेल्ा 
�स्नधामयाचें स्ा्ांृ रास चागंयत संिध �ापृ होृे. 

 
ि्रि्राळ्ा ऊृ्ा्रवत, ऑ�कसडतभसृ  इंध् महणस् (वा �स्नधमसहानं्ा सं�ेषणाचे आधार �व् 

महणस्) अिसटो अिसटेट आिण ३ हा्�ॉकसत ब्ुिटरेट ्ाचंा उप्ोग �स्ािपृ झायेया आहे. जेवण 
झाल्ापासस  ् ृो उपाेत पोटत होईप �्ृन्ा �स्त्ंृरांृ , जसजेत रकृांृ तय ि्टो्समसहाचंत संहिृ 
वाूृे, ृसा ृो वापर वाूृ जाृो. बराच वळे उपवासामुळे, स्ा्समध्े, ि्टो् समसहानं्ा पोचयेल्ा 
संहृतस, वा मधुमेहत ि्टोिससमुळे, उत स् प्ाचा वगे संपककृृेस पोचृो. त्ामुळे, वाूत्ा ि्टो् 
समसहानं्ा राणामुळे आिण त्ामुळे पयािव्ेृतय संहृतमुळे, ए स् ण अंे त् सवन् ्रण्ान्ा वगेांृ  
वधसमा्त घट ्ेृे. 

 
उपवासांृ  आिण मधुमेहत ि्टोिससमध्े, मा्वांृ , पयािव्ा अिसटो् हा अिसटो ीिसटेटपेाा ं

्ेहमत अिध् असृो आिण उतपादाचा वगे हा ि्टोजे्ेिससन्ा ि्ममपट असृो. अिसटो ीिसटेटचे 
अिसटो्मधतय रपांृ र हे िवृंच्ािेवा् घडस् ्ेृे वा ीिसटो ीिसटेट डत ्ाब��कझयेजमुळे उत�ेिरृ 
होृे. िवृंच्ाचत उप�स्ृत उंदरान्ा ि्रि्राळ्ा ऊृ्ांृ  दाखिवयेयत आहे. परंृु मा्वान्ा फकृ 
पयािव्ेृच. मा्वांृ , अिसटो्न्ा उ� उतपाद्ाचा वगे ससिचृ ्रृो ्त, िवृंच् इृर दुसऱ्ा 
ऊृ्ांृ  देखतय उप�स्ृ असावा. पयािव्ेन्ा ि्म् ीिसटो्न्ा संहिृया, जसे उपवासांृ तय 
ि्टोिससमुळे होृे, �ाृतय २०% �ास व मसंावाटे उतस�जृ होृे. आिण उरयेल्ाचे च्ापच् होृे, 
परंृु अिध् संहिृया, मधुमेहत ि्टोिससमध्े, (७–९ िमयतमोय), जवळ जवळ ८०% उतस�जृ होृे. 
उंदरांृ , अिसटो्चे हा्�ो�कझयेे् होृे. व अिसटोय �ापृ होृो. ्ंृर त्ाचे नया्ऑकझय अ्वा 
�ोपे् १–२ डॉ्ायमध्े रपांृ र होृे. िम्ाइय नया्आँकझयचे रपांृ र, �त्ा वा अ�त्ापणे, 
पा्रवहेटमध्े होृे. �ोपे् १–२ डा्ॉयचे एय ् यॅकटेटमध्े ऑ�कसडत्रण होृे ि्वा त्ाचे रपांृ र 
ीिसटेट आिण फॉम�टमध्े होृे. ज्ावळेेस पयािव्ेृ ीिसटो्चत संहिृ ्मत असृे ृेवहा ंत्ाचे रपांृ र 
�ा्ः यॅकटेट आिण पा्रवहेट मध्े होृे. परंृु उ� अिसटो्न्ा संहिृया, ीिसटेटचत ि्�मृत होृे. 
मधुमेहत रोन्ाृ अेाच �्ारचा ीिसटो्चा च्ापच् होृ असावा. पुष्ळेा मधुमेहत मध्े, पा्रवहेट 
आिण यॅकटेटद वारा. अिसटो्चे नयु्ोजमध्े सातमत्रण होृे. परंृु जेवहा ंीिसटो्चत पयािव्ेृ संहिृ 
अिध् होृे ृेवहा ंमां अिसटेट �ारा. ्ावर् ज्ावळेेस ीिसटो्चत संहिृ साधारण असृे त्ावळेेस, 
ीिसटो्पासस  ्नयु्ोजचत ि्�मृत होृे. 

 
्ा्एसााल �नलसरॉल ावण आिण िनषकासन:— 

इनसुिय्वर अवयंबस् असयेल्ा ृसेच इनसुिय्वर अवयंबस् ्सयेल्ा मधुमेहतृ पयािव्ा 
्ा्एसाइय �नयसरॉयचत संहिृ उंचावयेयत असृे. इनसुिय्वर अवयंबस् असयेल्ा मधुमेहतृ, उ� 
्ा्एसाइय �नयसरॉयन्ा पाृळतचे मुख् ्ारण महणजे ्मत झायेये ि्ष्ास् हो्. ्ान्ा उयट 
इनसुिय्वर अवयंबस् ्सयेल्ा मधुमेहतृ, अिृपर्ा्एसाइय �नयसरॉय अवस्ा हत बहुधा ् क् ृांृ तय 
अिध् उतपाद् आिण ्मत ि्ष्ास्ामुळे होृ असावत. ् क् ृा्रवत ्ा्एसाइय �नयसरॉयन्ा 
उतपाद्ांृ  �स्नधामयानं्ा ईसटेरत्रणाचा ि्गडतृ संबंध असृो. ् क् ृांृ  �ा �स्नधामयाचें ्व्ा्े 
सं�ेषण झायेये असृे, आहारांृ तय ्ब�िदृे व अिम्ो अमयापासस् अ्वा ृे वसाऊृ्ांृ तय 
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सा�ंापासस् ृ्ार झायेये असृाृ. ्ा्एसाइय �नयसरॉयाचे आंृर ्ोिे्त् संिचृत्रण होृे 
अ्वा त्ाचें ीपो�ि््ाबरोबर बंडय बाधंये जाृे आिण ्ंृर सवण होृे. अिृि्म् घ्ृा स्ेह�ि््ान्ा 
सवरपांृ , ्ाहंत िविेल पिर�स्ृतृ, वाूत्ा �स्नधामयानं्ा संहृतबरोबर, �स्नधामयाचें ईसटेरत्रण 
उंचावृे आिण ृे संपककृ झायेये िदसृ ्ाहत. ीपो�ि््ानं्ा उपयबधृे्ुसार अ्वा ियपो�ि््ान्ा 
्णानं्ा घट्ानं्ा उपयबधृे्ुसार, अिृि्म्घ्ृास्ेह–�ि््ाचे सवण म्�िदृ होृे. जेवहा ं
अिृि्म्-घ्ृा स्ेह�ि््ाचें सवण संपककृृेस पोचृे. ृेवहा ं्ा्एसाइय �नयसरॉय, ् क् ृान्ा आंृतय 
भागांृ  संिचृ होृे. मधुमेहाृतय उंचावयेल्ा पयािव्ा ्ा्एसाइय �नयसरॉयचे अिृि्म् घ्ृा 
स्ेह�ि््ाबंरोबर साहच्स असृे. ृेतच ि्म् घ्ृा व उ�-घ्ृा स्ेह �ि््ाृ देखतय वाू झायेयत 
असृे. 

 
इनसुिय्न्ा ्ेवय संटतृ,पयािव्ेृतय �स्नधामयाचंत संहिृ आिण उयाूाय वाूृे. परंृु 

�स्नधामयाचें पु्र्-सं�ेषण ्मत होृे आिण ऑ�कसडत्रण होण्ापेाा,ं ईसटरत क् ृ झायेल्ा 
�स्नधामयत  ् अेसाइय ्ोएंझाइमाचे �माण ्मत होृे. ् क् ृत् �स्नधामयानं्ा ईसटेरतिफ्ेे्मधतय 
्ोणृतहत ्ेवय वाू, हत �स्नधामयानं्ा उपयबधृेृतय वाू हत वाूयेल्ा अंे त्, ्िण्ाससंत  ्
ऑ�कसडेे््डतय प्�्त माग�चत भरपाई ्रृे ि्वा ्ाहत ्ावर अवयंबस् असृे. इनसुिय्वर 
अवयंबस् असयेल्ा मधुमेहीृ, सवससाधारण इनसुिय्न्ा िचि्तसेपेाा, ज्ामध्े पयािव्ेृतय 
इनसुिय्चत सरासरत पाृळत उंचावयेयत आहे अेा अृतव इनसुिय्न्ा िचि्तसेमुळे, ्ा्�नयसराइडान्ा 
सवणाचा वगे ्मत होृो. वाूयेल्ा इनसुिय्ाइझेे्चा पिरणाम हा मुख्तवे् र् �स्नधामयानं्ा 
उपयबधृेन्ा ्मत होण्ावर अ्वा अृतव ि्म्–घ्ृा–स्ेह�ि््ान्ा सवणाया �िृबंधझाल्ामुळे 
झाया हे अजस् सपल ्ाहत. 

 
्ा्एसाइय �नयसरॉय सवणाचा वगे, सवससाधारणपणे, इनसुिय्वर अवयंबस् ्सयेल्ा 

मधुमेहतृ, दुसऱ्ा �्ारन्ा मधुमेहतपेाा अिध् असृो. इनसुिय्वर अवयंबस् ्सयेल्ा सामान् 
मधुमेहतृ, ्ा्एसाइय �नयसरॉय सवण आिण ि्ष्ास् हे दोनहतहत वाूृाृ. परंृु अिृपर या्पेिम् 
इनसुिय्वर अवयंबस् ्सयेल्ा मधुमेहतृ, अंे त् उयाूायतचा वगे ्मत होृो व त्ामुळे 
वाूयेल्ा्ा्एसाइय �नयसरॉयचे ि्ष्ास् सवणान्ा वगेांृ तय वाूतचत भरपाई ्रतृ ्ाहत. 

 
इनसुिय्वर अवयंबस् ्सयेल्ा मधुमेहीृ, अृतव ि्म्घ्ृा स्ेह�ि््ान्ा ि्ष्ास्ांृ  घट 

झाल्ामुळे, ्ा्एसाइय �नयसरॉय/ीपो�ि्् ब न्ा गुणो�रांृ , अृतव ि्म्–घ्ृा स्ेह�ि््ाचत 
घट्ा अपसामान् होृे. �ामुळे अृतव-ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ान्ा च्ापच्ांृ  बहुिवध िव क् िृ झायत 
आहे असे देसिवये जाृे. इनसुिय्वर अवयंबस् ्सयेल्ा मधुमेहीृ, ्ा्एसाइय �नयसरॉयन्ा सवण 
वगेांृ तय वाूत्रृा,ं वसा ऊृ्ांृ तय स्ेह-िवघट्ांृ तय फर् अ्वा आंृर-् क् ृत् ्ंंणा–िजन्ांृ  
�स्नधामयाचें अंेत् ईसटेरतिफ्ेे् अ्वा अिृ ि्म् घ्ृा स्ेह�ि््ाचत जुळणत आिण सवण संबंिधृ 
आहे–हतजबाबदार आहे हेच मसळ सपल ्ाहत. आहारांृ तय िय्ोयेइ  ्अमयाचे �माण वाूिवये ृर (४०% 
स्ेह ऊज� व बहुअसंपककृ �स्नधामये/संपककृ �स्नधामये–साधारण १) ृर सत व पुरष मधुमेहत रोन्ांृ , 
रकपटय  िव्ार आिण महा–वाह्त्–उप�वास अिध् �िृबंध होृो. ज्ामधुमेहत रोन्ानं्ा आहारांृ  
(३५% स्ेहऊज�, िय्ोयेइ  ् अमय ्ुकृ व बहु असंपककृ/संपककृ �स्नधामयाचें गुणो�र ०.३) होृे, 
त्ानं्ाेत ृुय्ा ्ेयत असृा ्ाृ असेहत िदसस् आये ्ी, ज्ा आहारांृ , बहु-असंपककृ/संपककृ गुणो�र 
साधारण १ आहे, त्ा आहारावर असयेल्ा वरतय रोन्ाृ, रकृजयांृ तय ्ोयेसटेिरय िय्ोियएटचत 
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संहिृ वाूयेयत होृत परंृु ए स् ण ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत दोनहतहत िठ्ाणत सारखतच होृत. ृसेच �ा 
आहारावंरतय मधुमेहतमध्े रकपटय  िव्ार, हदस्ा्ु िव्ार–अिभेोष, व �म�सृष् उप�व, ्मत होृे. 
�ावर् असे वाटृे ्त, ्ोिे्त् पटयांृ तय आिण रकृ �स्नधसमसहांृ तय �स्नधामयानं्ा घट्ांृ तय 
फर् (वाूतव िय्ोयेइ् अमय) हा सा�ंृन्ा स्ेह–�ि््ांृ तय फर्ापेाा ंअिध् भरवश्ाचा आिण 
महतवाचा आहे. 
 

 
 

नलुकोजचे समावेशन 
 

कॅरोिटनॉाडे 
 

आृाप �्ृन्ा ेोधावर् असे िदसस् आये आहे ्त, बतटा ्ॅरोिट् हे ्ेवळ रलत, �जोतपाद  ्
आिण ्ोिे्ानं्ा वाूतृतय ि््ंंणा्िरृा ंआवश्् असे पोषण �व् आहे एवूेच ्सस् ् स् रोगापासस् 
संराण ्रणे, ्ोिे्ानं्ा िवर� ्ा्स ्रणाऱ्ा आिण ेरतराया वक�तवा्डे ्ेणाऱ्ा दररोजन्ा 
िवषारत �ि�्ाचंा बतमोड ्रणेहे हत त्ांृ  आणखत गुणधमस आहेृ. आज ्ॅरोिट् मध्े आ�्स चि्ृ 
्रण्ासारखा गुणधमस महणजे मसकृ मसय्ां् ा ि्ःेस ्रणे. �ा मुकृ मसय्ांृ , ऑ�कसज् असृो व 
जेवहा आपण संसग�ेत यूृ असृो आिण ्ाहंत िवषारत पदा्�ेत िवि�्ा होृ असृां् ा, �दसष्ा ं्रवत 
आिण �ासोन्ासा  वाटे ृत ेरतराृ सोडयत जाृाृ. 
 

ेरतरांृ  हत मुकृ मसय्े साखंळत िवि�्ा सुर ्रृाृ. व �ा िवि�्ामुळे ेवेटत आपल्ा 
ेरतराृतय ्ोिे्ाचंा व (डत. एन. ए.) डेसॉकसत रा्बो न्सकयेइ् अमयाचाहत संहार होृो. मुकृ-मसय्े 
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हत फुफफुसान्ा ् स् रोगाचें मुख् ्ार् असृाृ. त्ाचें ि्ःेसत ्रण, �िृऑ�कसडंट बतटा ्ॅरोिट् 
्डस् होृे. तवचा, जठर, मुख, सृ् आिण �ैव ् स् रोगाचंा बतटा ्ॅरोिट्मुळे �िृबंध होृो. ृे �िृरोध् 
प�ृतमुळे संराण ्रृे. ज्ा आहारांृ  बतटा ्ॅरॉिट् आहे ृे ि्मा्पात ५० �िृेृ ृरत फुफफुसान्ा 
् स् रोगाचत ािृ पोचस देृ ्ाहत. आपल्ा आहारांृ  दररोज ६िमयत�ॅम बतटा ्ॅरोिट् असणे अत्ंृ 
आवश्् आहे. ्ा्िरृा ंज्ांृ  बतटा ्ॅरोिट् िवपुय आहे अेा भाज्ा व फळे भरपसर �माणाृ दररोज 
घ्ावतृ. 

 
्ॅरॉिट्ॉइडे हत सवसं आूळृाृ. परंृु जे सजतव सस्स�्ाेांृ  बागडृाृ, त्ानं्ाृतय 

्ॅरॉिट्ॉइडे िपवळा ृे ृाबंडा ्ा रंगाचत असृाृ. व्सपृत, सस�मजतव व �ाणत ्ांृ तय रंगतृ सं्ुगाचें, 
ि्ःसारण व ेु�त्रण ्ेल्ावर, त्ानं्ा संरच्ा ि्ि�ृ झाल्ा. 

 
फय्, ि�्ा व संगम्:– 
 

त्ाचें ्ा्स– ्ाहंत ठरािव् वा िविविाृ पिर�स्ृतृ, ्ॅरोिट्ॉइडे जत आवश्् भसिम्ा पार 
पाडृाृ, त्ास त्ाचें फय््ा्स महणृाृ. ्ॅरोिट्ॉइडानं्ा अभावामुळे ेरतर ि�्ातम् ामृेृ िबघाड 
होृो आिण बहुधा मकत्ु ओूवृो. 

 
ि�्ा:– ्ॅरोिट्ॉइडानं्ा सेव्ामुळे, औषधति�्ा-िवजा्त् वा ेरतर ि�्ातम् िमळणारे 

�िृसाद हे ्ेवहा ं फा्देेतर असृतय ृर ्ेवहा ं अपा् ्ार् व ृे ेरतर ि�्ातम् ृनदुरसृतसाठत 
आवश्् ्सृतयहत. ेवेटत संगम् महणजे ्ॅरोिट्ॉइडे आिण ्ाहंत ेरतर ि�्ातम् वा वै�्त् अंत् 
िबदस ्ाचंा परसपर संबंध. 

 
फय्:– िृसऱ्ा जगांृ  (िव्स्ेतय राष्ांृ ) िज्े यहा् बाय्ां् ा अ-जतव्सतव �िचृच 

�ापृ होृे, िृ्े पसवसगामत-जतव्सतव-अ-्ॅरॉिट्ॉइडाचंत अत्ंृ आवश््ृा असृे. अ-जतव्सतवान्ा 
अभावत, बाय्ांृ  कझेरॉफ्�ॅलम्ा , ि्रॅटोमयेॅिस्ा, अंधतव आिण मकत्ु ओूवृो. ्ॅरॅटो्ॉइडानं्ा 
सेव्ामुळे फयेिमगो पाान्ा िपसाऱ्ावर पिरणाम होृो. 

 
संगम्:– ्ॅरोिट्ॉइडे ज्ांृ  आहे अेत फळे आिण भाज्ा ्ाचें सेव् आिण ् स् रोगानं्ा ्ाहंत 

�्ारन्ा जोिखमा ्ाचंा व्सृ संबंध असृो. 
 
्ॅरोिट्ॉइडे हत ए्ीा ऑ�कसज्चे ेम् ्रणारे आिण �िृऑ�कसडंटत्–अ्न् गुणधमस–

दाखिवृाृ. ृे �िृराा �िृसादावर पिरणाम ्रृाृ. त्ाच�माणे इृर जिटय ेरतर ि�्ा िवजा् 
प�ृतवर आिण ्ाहंत अबुसदापासस् संराण ्रृाृ. 

 
ए्ीा ऑ�कसज्या ेमिवण्ाचत जैिव् ि�्ा जर ि्वडयत ृर ्ॅरॉिट्ॉइडाचें चार �्ार 

होृाृ:— 
 

�्ार १ या:–जैिव् व पोषणरषीा सि�् असयेये बतटा ्ॅरॉिट्. 
�्ार २ रा:– जैिव् रषीा सचेृ परंृु पोषणान्ा रलत्े अि�्–्ँ् कझँि््. 
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�्ार ३ रा:–जैिव् रषीा अि�् परंृु पोषणत् रषीा सि�् उदा. बतटा–ीपो–१४ ्ॅरॉिट्य. 
 

�्ार ४ ्ा:–जैिव् व पोषणत् रषीा अि�्. उदा. फा्िट्. अ–जतव्सतवाचा अभाव 
असयेल्ा बाय्ाचंत वाू असमाधा््ार  ् असृे. ृे अिध् पंडुरोगत असृाृ, ृसेच त्ांृ  संसगस 
यव्र होृो आिण त्ामुळे ृे सहज मकत्ुमुखत पडृाृ. सामान् वाूत्िरृा,ं संसग�न्ा �िृ्ारा्िरृा ं
आिण डोळ्ांृ तय सवस ्ा्�चत ्ोन् देखभाय ठेवण्ा्िरृा अ–जतव्सतबाचत आवश््ृा असृे. 
कझेरोफ्�ॅलम्ा  आिण अंधतवा�द ्ुपोषण हे िव्स्ेतय जगांृ  फार फैयावयेये आहेृ. आिे्ामधतय 
५० या बाय्ां् ा कझेरोफ्�ॅलम्ा  दरवषग होृो आिण २·५ या मुये आंधळत होृाृ. 

 
्ॅरॉिट्ॉइडाचंत फय््ा �् हत त्ानं्ा रासा्ि्् संरच्ेवर अवयंबस् आहेृ. ि्सग�ृ जाृ 

असयेल्ा ५०० ृे ६०० ्ॅरॉिट्ॉइडापै्त, फकृ ५० ए्ामध्े अ–जतव्सतवाचे पसवसगामत महणस् ्ा्स 
्रण्ाचत ामृा आहे. बतटा ्ॅरोिट् हे अ–जतव्सतवान्ा पसवसगामत पै्त ए् ए्मेव आहे ्ारण त्ांृ  
अ–जतव्सतवाचे दो् रेणस ब्िवण्ाचत िस�ािंृ  ्ेकृतचत संभाव्ृा आहे. त्ान्ा पोषण ामृेिेवा्, 
ज्ा ्ॅरोिट्ॉइडामध्े ७ ृे ९ ए्ांृ रतृ ि�बंध आहेृ, ृे ्ाहंत िवि�्ाेतय ऑ�कसज् जाृी्ा 
अि�्ाेतय (उदा. ए्भािरृ ऑ�कसज्) ब्वस े्ृाृ. 

 
बतटा ्ॅरॉिट्चत �िृ–ऑ�कसडंटत् �वकि� हत बकहन/जे� �स्नध–िव�ाव् �िृ–ऑ�कसडंट–

जतव्सतव–ई–पेाा ंि्राळत आहे. ्ारण बतटा ्ॅरॉिट् हे ऑ�कसज्न्ा ि्म् दाबास अिध् �भावत 
असृे. बतटा–्ॅरॉिट् ्ेवळ अ–जतव्सतवाचे पसवसगामत महणस् ्ा्स ्रृे असे ्सस् ृे अ्न् 
�िृऑ�कसडंट आिण अिृ–ृतपर ए् भािरृ ऑ�कसज्चे ेम् ्रणारे आहे. 

 
मा्वांृ  अ–जतव्सतवाचत पसवसगामत ्ॅरॉिट्ॉइडे, �ाचें अ–जतव्सतवामधतय रपांृ र अंे ृः 

होृे आिण पुष्ळेा अि�्ाेतय ्ॅरोिट्ॉइडे ्ाचें पण ेोषण होृे. महणस् आहारांृ तय पुष्ळेा 
्ॅरॉिट्ॉइडे–अलफा व बतटा ्ॅरोिट्, युिट्, ि��ो कझँि््, या््ोिप् आिण झत–कयँि््–�ाचें 
पयािव्ेृ सामान्ृः अिभसरण होृे. हत पयािव्ेृ अिभसरण ्रृाृ त्ाच�माणे ऊृ्ांृ  पण 
असृाृ. आिण ्ॅरोिट्ॉइडाचंत पयािव्ेृतय संहिृ हत �त्े् व्कृीृ, ऊृ्ांृ  ज्ा�माणे असृे, 
ृेतच असृे, 

 
्ाहंत ्ॅरोिट्ॉइडे जतव्सतव–अ चत पसवसगामत ्ाहतृ, त्ाचें ्ाहंत जैिव् ्ा्स आहे ्ा?ं 

्ॅरोिट्ॉइडां् ा �िृ-ऑ�कसडंट ामृा आहे. परंृु अ-जतव्सतव सि�्ृा ्ाहत. ृे पुष्ळसे �िृरिाृ 
्ा्�चत रपे उंचावृाृ वा वाूिवृाृ. ृे �त्ापणे उतपिरव सृ् आिण �िृ् स् ज् महणस् ्ा्स ्रृाृ. 
त्ाच�माणे ृे �ारण हाि्न्ा पासस् संराण ्र े्ृाृ. आिण �्ाे-अिधहषस् ा्े होणाऱ्ा 
्ु्सा्तचे पिरणाम ृे ्ोपवस े्ृाृ. बतटा ्ॅरोिट् आिण ्ँ्कझँि्् ्ां् त जंबसपार �व�ृृ ्ेयेल्ा 
अबुसदापासस्हत �ाण्ाचें राण ्ेये आहे. 

 
अेा ्ाहंत ्मु्ा क् िृमध्े, ्ॅरोिट्ॉइडानं्ा �ा ्ा्सेकृतचे ्ारण महणजे त्ाचंत अबुसद-

�िृामृे मध्े वकि� होृ असावत. ृे्े ्ॅरोिट्ॉइडाचंत �िृ् स् ज्ृेचत गिृ ेत� असावत व हत सि�्ृा 
अ-जतव्सतवान्ा सि�्ृेहस् अयग आहे. 
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रोग पिर�स्ृत िवजा्त् पाहणतवर् असे िदसस् ्ेृे ्त, ज्ा आहारांृ  ्ॅरोिट्ॉइडाचें �माण 
िवपुय आहे ृे्े ् स् रोगाचा िवेषेृः फुफफुसानं्ा ् स्  रोगाचा संभव ्मत आहे. आिण साधारणृः 
अगोदरच ृ्ार झायेल्ा अ-जतव्सतवाचे सेव् आिण �ाच ठरािव् ्मत झायेल्ा ् स् रोगान्ा 
जोखमतचा सहसा ए्मे्ांे त संबंध ्सृो. ज्ा ज्ा िठ्ाणत पयािव्ेमध्े ्ॅरोिट्चे मोजमाप ्ेये होृे, 
ृे्े ि्म् ्ॅरोिट्चत पाृळत असयेल्ामध्े ्ंृर ्ंृर फुफफुसानं्ा ् स् रोगाचत ि्�मृत िदसस् आयत. 
परंृु ए्ा पाहणतमध्े, िज्ं ए स् ण ्ॅरोिट्ॉइडे मोजयत होृत, िृ्े मां हे संगम् िदसस् आये ्ाहत. 

 
अ-जतव्सतवान्ा अभावामुळे ्ेवळ अंधतव आिण गोवर आयेल्ा यहा् बाय्ांृ  मकत्ुचे अिध् 

�माण िदसस् ्ेृे असे ्ाहत ृर �ाण्ानं्ा ्मु्ा क् ृतमध्े, पसवस ् स् ज्त् दोषस्ये व अबुसदे िदसस् 
्ेृाृ. उ� मांेमध्े, रेिट्ॉइ् अमय आिण त्ाचें सं�ेिषृ उपजाृ हे पुष्ळेा अबुसदामध्े 
रासा्ि््-संरा् असृाृ. ्ोणृा उपजाृ ्ोणत्ा अबुसदािवर� सि�्ृा दाखवतय ्ा बाबृतृ 
िविवच्ृा आूळृे. ्ाहंत िठ्ाणत िज्े रेिट्ॉइडे ्ेसवत झायत ृे्े अ-जतव्सतव आिण ्ॅरोिट्ॉइडे 
पिरणाम्ार् ठरयत ्ाहत. ृेवहा ं्ॅरोिट्ॉइडानं्ा संरच्ेचा अिध् सखोय अभ्ास वहाव्ास पािहजे 
आिण अेत सं�ेिषृ सं्ुगे ेोधस् ्ाूयत पािहजे ्ी जत मसळ सं्ुगापेाा चागंल्ा िरृत्े, ् स् ज्त् 
�ि�्ेृ �िृ्ार आणस े्ृतय. डोळ्ांृ  मोृतिबदु असयेल्ा व्कृतृ, ्ॅरॉिट्ॉइडाचंत पाृळत ्मत 
झायेयत असृे. ्ॅरॉिट्ॉइडानं्ा ्ािवन्पसणस उप्ोगाचंा ेोध यागृ आहे. मा्वान्ा रोिहणत िवयेपत 
िव्ारांृ तय आवरणाचत येसर्े ेसि�्ा ्राव्ाचत असल्ास, रनणायाबतटा ्ॅरोिट् सेव् ्रण्ास 
सािंगृये असृा,ं आवरण (पये्) रंगतृ होृे व त्ामुळे ेसि�्ा सुयभ होृे. ज्ा भाज्ांृ  व फळांृ  
्ॅरोिट्ॉइडाचें �माण िवपयु आहे त्ाचें सेव् ्ेये असृा,ं ्ाहत िविेल ् स् रोगाचंत जोखतम ्मत होृे 
्ा ि्रताणामुळे मा्वान्ा रकृांृ  व पेेतृ ्ॅरोिट्ॉइडे ्ा रंग�व्ानं्ा उप�स्ृतब�य ्व्ा्े ्ुृुहय 
ि्म�ण झाये आहे. मा्वान्ा पयािव्ेमध्े ्ॅरोिट्ॉइडाचें पिरवह् फकृ स्ेह�ि््ां् रवत होृे. 
साधारणपणे बतटा ्ॅरोिट् आिण या््ोिप  ्हत ७५ �िृेृ ि्म्-घ्ृा-स्ेह-�ि््ांृ  असृाृ आिण 
उरयेयत २५ �िृेृ ्ॅरोिट्ॉइडे हत उ�-घ्ृा-स्ेह-�ि््ांे त संघिटृ असृाृ. युिट् मां सारख्ा 
�माणांृ  ि्म् व उ�-घ्ृा-स्ेह-�ि््ांृ  िवभागयेये होृे. 

 
सामान् माणसान्ा रकृरसांृ तय स्ेह�ि््ाृतय ि्रि्राळ्ा भागांृ , बतटा ्ॅरोिट्चत 

िवभागणत अेत असृे:–ए स् ण रकृरसाृ असयेल्ा बतटा ्ॅरोिट्पै्त, ७९ �िृेृ ्ॅरोिट् हे ि्म्-
घ्ृा-स्ेह�ि््ांृ , ८ �िृेृ उ�-घ्ृा-स्ेह�ि््ाृ व १२ �िृेृ अृतव ि्म्-घ्ृा-स्ेह 
�ि््ांृ  असृे. 

 
व्सपृत व सस�म-जतवाृ ्ॅरोिट्ॉइडाचे सं�ेषण ‘असेिटय ्ोएंझाइम ए’ पासस् पुष्ळेा 

संघ्् िवि�्ां् त होृे. संघ््ांृ तय ्बस-अणस ४० असयेये पिहये ्ॅरोिट्ॉइड-फा्टोइ् असस् ्ंृर 
त्ावर डत–(ि्र)–हा्�ोज्त्रणाचत �ि�्ा झाल्ावर, ेवेटत च�तभसृ  ्ॅरोिट् �ापृ होृे. 

 
वज् हा पा्ा धर्, जर बतटा ्ॅरोिट् आिण अ-जतव्सतवाचत, उंदरानं्ा वाूतया �व�ृृ 

्रण्ान्ा ्ामत ृुय्ा ्ेयत असृा,ं बतटा ्ॅरोिट् हे अ-जतव्सतवान्ा फकृ ५० �िृेृ ्ा्साम 
आहे. अ–जतव्सतवान्ा मा्ा्े ्ॅरोिट्ॉइडाचें आंंाृतय ेोषण ्मत �माणांृ  असृे. आिण ृे 
ऑ�कसडत क् ृ ि�्ां् ा सहज बळत पडृे. ृे फकृ ‘रेिट्य’ ृ्ार ्रृाृ व: �ा रेिट्यन्ा पुष्ळेा 
भागाचे ऑ�कसडत्रण �्म रेिट्ॉइ् अमयांृ  व ्ंृर अि�् उतपादांृ  होृे. 
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या््ोपत्, युटत्, झतकझँ्त्, ि्ओ-कझँ्त् आिण वहा्योकझँ्त  ् ्ा ्ॅरोिट्ॉइडाचें जे 

आपण सेव् ्रृो, ृे ्ाहंत अ-जतव्सतवाचे पुरोगामत ्ाहतृ. ृरतसु�ा,ं पुष्ळेत ्ॅरोिट्ॉइडे हत 
मा्वान्ा रकृांृ तय घट् आहेृ. आिण त्ाचें अ�सृतव मा्वान्ा ऊृ्ांृ  िवेषेृः वसा ऊृ्ांृ  
आिण ् क् ृाृ सापंडृे. ् क् ृ आिण आंंान्ा ‘सा्टोसोिय ’् िवृंच्ा्रवत बतटा ्ॅरोिट्चे रपांृ र 
अ-जतव्सतवांृ  होृे. 

 
ए् भािरृ ऑ�कसज् आिण ‘िं् �्ाे रासा्ि्् संवदेत्र ्ाचें ेम् ्रण्ांृ  बतटा 

्ॅरोिट् फार पिरणाम ्ार् आहे. �स्नध समसहानं्ा पेरो�कसडत्रणाेत संबिधृ असयेल्ा पेरो�कसय 
मसय्ाबंरोबर, िवि�्ा ्रण्ाचत ामृा बतटा ्ॅरोिट्मध्े बहुधा असावत. बतटा ्ॅरोिट््े िय्ोयेइ  ्
्ा �स्नधामयाचे ऑ�कसडत्रण ्ाबंिवयेये आहे. 

 
बहु-असंपककृ �स्नधामये असयेयत ृेये RH आिण इृर पदा स् ्त ज्ाचें सहजपणे ऑ�कसडत्रण 

होऊ् ्ाे होृो, अेा जैिव् प�ृतृ जर मसकृ मसय्ाचें अ�सृतव असेय ृर ृत फार धो्ादा्  ्
ठरण्ाचत ेक्ृा असृे. ्ारण मसय्ानं्ा �्मन्ा उतपाद्ामुळे होणाऱ्ा हा्तचे, ROO· �ा 
पेरॉ�कसय मसय्ांे त संबंिधृ असयेल्ा केखंया िवि�्े्े, फार मो�ा �माणाृ �वधस् होऊ े्ृे. जेवहा 
दो् पेरॉ�कसय मसय्े ए्ं ्ेऊ्, अ-मसय्त् उतपाद देृाृ ृेवहा, जरत हत साखंळतिवि�्ा ेवेटत 
सव्-ंअंृ होृ असयत, ृरत �ा मध्ंृरतन्ा ्ाळाृ, साखंळतन्ा याबंत्ुसार, त्ा िठ्ाणत असंपककृ 
�स्नधसमसहाचा फार मोठा ्ाे होृो. 

 
साखळत िवि�्ा हत साखंळत ृोडणाऱ्ा �िृ ऑ�कसडंटान्ा िमळिवण्ामुळेहत ्ाबंिवयत जाृे. 

जैिव् प�ृीृ �स्नधसमसहांृ  िव�ाव् असयेये अलफा टो्ोफेरॉय महणजे ई जतव्सतव असृे. ृे जरा 
बुझ्े िफ्ॉय आहे. सामान्पणे िफ्ॉय (AROH)हत पेरॉकसत मसय्ाचें ऑ�कसडत्रण सहज होऊ े्ेय 
अेा आधार �व्ाबरोबर पिरणाम्ार्रतत्ा �िृ्ोगृा ्र े्ृाृ. ्ारण िफ्ॉिय् हा्�ोज् 
अणसचे सहजरतत्ा अमस�ृ्रण होृे. 

 
AROH+ROO·→ARO·+ROOH (५) 

 
सापेा �स्र िफ्ॉिय  ् मसय् जो ि्म�ण होृो ृो आधार�व् ऑ�कसज् बरोबर फारच 

अि�्ाेतय असृो आिण त्ामुळे साखंळत पुूे चायस ठेवणे अेक् होृे. आिण सरृे ेवेटत, िफ्ॉ�कसय 
समसहाचत, दुसऱ्ा पेरॉकसत मसय्ाबरोबर िवि�्ा होऊ् अ्वा जयिव�ाव  ् ्-जतव्सतवामुळे त्ाचे 
ापण होृे (िव. ७) व मसळ िफ्ॉिय् सं् ुग परृ �ापृ होृे. 

 
ARO·+AH(–)→AROH+A(–)· (७) 

 
साखळतचा भगं ्रणारे �िृ ऑ�कसडंट महणस् बतटा-्ॅरोिट् ्ाहंत ्रं े्ेय ्ा्? 

साखळतचा भगं ्रणाऱ्ा �िृ ऑ�कसडंटा पाेत असणारत संरच्ेचत याणे बतटा-्ॅरोिट् जवळ ्ाहतृ. 
खरे ृर बतटा ्ॅरोिट्न्ा रेणसृतय ए्ांृ िरृ ि�बंधाचत दतघस पसरयेयत प�िृ, त्ास पसवस-ऑ�कसडंटाचे 
गुणधमस �दा् ्रृे. आिण त्ास पेरॉ�कसय मसय् जर जोडये ृर ृे आघाृ (�ास) �हणेतय होृे. �ा 
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पिरणामामुळे, ्बस-अणस-्ेि�ृ-असयेये बतटा ्ॅरोिट् मसय् तविरृ िवि�्ा ्रृे आिण 
ऑ�कसज्बरोबर �त्ाव सृ्त् िवि�्ा ्र् ए् ्वत् पेरॉकसतय मसय् वह् ्रतृ असयेयत साखंळत 
ृ्ार ्रृे. 

 
बतटा ्ॅरॉिट् OO–.बतटा ्ॅरोिट्चे सहजगत्ा सव्-ंऑ�कसडत्रण होृे. ृ्ािप 

ऑ�कसडत्रणाचा वगे वा गिृ हत ऑ�कसज्न्ा अंे-दम्ावर (दाबावर) अवयंबस् असृे. हा 
िवि�्ेन्ा �त्ाव सृ्त्ृेचा सरळ पिरणाम आहे. ्बस-अणसं्त ्ेि�ृ असयेये बतटा ्ॅरोिट्चे मसय् हे 
अ्ुसपंद्–�स्रत क् ृ असृे. इृक्ा �स्ृत�ृ ्त, जेवहा ंऑ�कसज्चा दाब ्मत होृो, ृेवहा ंिवि�्ा ९ 
चे संृुय्, हे पुरेसे डाव्ा बाजसया झु्ृे व त्ामुळे पेरॉकसतय मसय्ाचत संहिृ पुष्ळेत ्मत होृे आिण 
त्ामुळे प�ृतृतय सव् ंऑ�कसडत ्रणाचे �माण ्मत होृे. 

 
बतटा ्ॅरोिट्+ROO–→बतटा ्ॅरािट्˙ (८) 
बतटा ्ॅरोिट्˙+O2→बतटा ्ॅरोिट् OO˙(९) 

 
पेरॉ�कसय मसय्ाबरोबरचत बतटा ्ॅरोिट्चत िवि�्ाेतयृा आिण ्बस अणस ्ेि�ृ बतटा ्ॅरोिट् 

मसय्ाचे स्ै्स हत दो् फार महतवाचत याणे आहेृ व त्ामुळे बतटा ्ॅरोिट् �ा रेणसस �िृऑ�कसडंटचत 
ामृा �ापृ होृे. 

 
बतटा ्ॅरोिट्˙+ROO˙→अि�्ाेतय उतपाद. 
 
�ाण्ाचें संराण ्रण्ा्िरृा जंबसपार �व�ृृ तवचेचत अबुसदे, जंबसपार आिण ् स् ज्ां् त �व�ृृ 

्ेयेयत अबुसदे आिण ्ेवळ ् स् ज्ाचा वापर ्र्, उतप� होणाऱ्ा अबुसदापासंस् राण ्रण्ाचत, ामृा 
्ोिे्ांृ  आिण अव्व संवधस्ाृ �ापृ होृे, इ्े ्ॅरोिट्ॉइडे हत मार् रपांृ र आिण अणस ्े�त् हाि् 
रोखस् धरृाृ. 

 
् स्  रोगान्ा िवर� यूाईृतय ्ॅरोिट्ॉइडे हत अत्ंृ महतवाचत अिवषारत रासा्ि्् 

�िृबंध्त् ्ार्े ेाबतृ होृतय. 
 
�्ोगेाळेृतय �ाण्ानं्ा ेरतरावर ्ेयेल्ा संेोध्ावर्, ृसेच ेरतराबाहेरतय �्ोगावर्, 

फार मोठा पुरावा �ापृ होृ आहे ्ी, बतटा ्ॅरोिट् हे सव् ंऑ�कसडत्रणत् हाि्पासस् भा्ोिे्त् 
्ोिे्ाचें राण ्रृे, ृसेच टत आिण बत यिस्ा ्ोिे्ाचें �चुरज््त् �िृसाद वाूिवृे, 
त्ाच�माणे �भाव् टत ्ोिे्ाचें फय््ा्स उ�ेिजृ ्रृे आिण महाभिा्ा ्ोिे्ा, ्ोिे्ािवषारत 
टत ्ोिे्ा व ्ैस�ग् िहस् ्ोिे्ाचंत अबुसदे ्ाे ्रण्ाचत ामृा वाूिवृे. त्ाच�माणे ्ाहत 
िविेल इंटरल्ुि््ाचें उतपाद् पण वाूिवृे. �ापै्त पुष्ळसे पिरणाम, ज्ा ्ॅरोिट्ॉइडामध्े अ–
जतव्सतवाचत पसवसगामत सि�्ृा ्ाही, परंृु ज्ानं्ामध्े बतटा–्ॅरोिट्ॉइडाचंत �िृऑ�कसडंटे आिण 
ए्च भार असयेल्ा ऑ�कसज्या ेमिवण्ाचत ामृा आहे, त्ांृ हत िदसस् ्ेृाृ. �ाण्ां् ा 
्ॅरोिट्ॉइडे िदयत असृा,ं त्ानं्ाृतय अबुसदाचें ओझे ्मत होऊ्, �िृरा्त् शकृतचत वाू होृे. 
्ावर् असे ससिचृ होृे ्ी, ज्ानं्ा ेरतराृ ्ॅरोिट्ॉइडाचें �माण ्मत आहे त्ानं्ामध्े ् स् रोगाचा 
�ादुभ�व अिध् असृो �ा रोगपिर�स्ृतिवजा्त  ्ृथ्ांृ तय ससचतचे सपलत्रण सापंडृे. ज्ाअ्ग अ–
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जतव्सतवहे ्मत �िृऑ�कसडंट आहे आिण त्ांृ  ए्च भार असयेल्ा ऑ�कसज्चे ेम् ्रण्ाचत 
ेकृत ्ाही, महणस् ्ेवळ अ–जतव्सतवाचे पुरोगामत, ्ापेाा ंबतटा ्ॅरोिट्या पोषणान्ा रलत्े अिध् 
महतव आहे. संसगसजन् जतवानं्ा िव क् िृ्ार्ा िवर� राण ्रण्ा्िरृा,ं �िृरा्त् �िृसादाचंत 
आवश््ृा असृे. पुष्ळेा िठ्ाणत, ए्दा ्ा ं रोगाचा �सार समसळ ्ाहतसा ्ेया ृर �िृरा्त् 
प�िृ, त्ा िविेल ्ार्ाचत आठवण ठेवृे व रोगान्ा पु्र् संसग�पासस् राण ्रृे. �ा �िृरा् 
प�ृतचे दुसरे महतवाचे फय््ा्स, ् स् रोग �िृबंधा िवष्त असृे. �िृरा् प�ृतन्ा पुष्ळेा 
्ोिे्ा �ा अबुसद ्ोिे्ाचंा संहार ्रण्ास सम स् असृाृ. ्ॅरोिट्ाइडे ्ाचंा �िृरा् फय्ान्ा 
�ा दोनहतहत बाबृतृ चागंल्ा �्ारचा पिरणाम असृो. 

 
१९३० मध्े, �त् आिण मेयॅनबत ्ानं्ा असे ि्देस् ास आये ्त, अ–जतव्सतवाचत संटत 

असयेल्ा उंदरां् ा, जेवहा ं बतटा ्ॅरोिट् िदये गेये ृेवहा ं �ा उंदरांृ तय ्ा्, पोटांृ तय िपेवत, वक� 
आिण आंं ्ानं्ा संसग�या �िृबंध झाया. अ्�ृ वाू उ�ेिजृ ्रण्ा ्िरृा ं िजृ्त ्ॅरोिट्चत 
पाृळत यागृे त्ापेाा ं �ा संसग�चा �िृबंध ्रण्ा ्िरृा,ं ्ॅरोिट्चत पाृळत अिध् होृत. बतटा 
्ॅरोिट्चा हा �िृसंसगग् पिरणाम अंेृः त्ान्ा अ जतव्सतवान्ा पुरोगामतसि�्ृेवर अवयंबस् 
असेय ्ारण �िृरिाृ फय््ा्स चायस ठेवण्ा्िरृा,ं अ-जतव्सतव हे महतवाचे आहे. 

 
बतटा ्ॅरोिट्चा आणखत ए् सवृंं पिरणाम पिररिाृ �िृसादावंर असण्ाचा संभव आहे. हा 

पिरणाम त्ान्ा अ-जतव्सतवान्ा पसवसगामत सि�्ृेहस् ि्राळा आहे. बतटा-्ॅरोिट् आिण इृर 
्ॅरोिट्ॉइडे (त्ानं्ामध्े अ-जतव्सतवाचत पसवसगामत स�त्ृा असो वा ्सो) ्त ज्ांृ  ९ ि्वा त्ाहस् 
अिध् ए्ांृ िरृ ि�बंध आहेृ, हे मुकृ मसय्ानं्ा सिहृ ए् भािरृ ऑ�कसज् आिण इृर सि�् 
ऑ�कसज् समसह ्ाचें ेम् ्र्, पिररिाृ फय््ा्स उंचावृाृ. �ान्ा उयट अ-जतव्सतव हे 
ए्भािरृ ऑ�कसज्चे ेम् ्रं े्ृ ्ाहत. आिण त्ाचत �िृ ऑ�कसडंटत् ेकृत फार ्मत आहे. 
�िृरा्त् �िृसादांृ , िवेषेृः संसग�ेत होणाऱ्ा �ा्िम् संसग�ृ, सस�मदंडानं्ा हलल्ाया �िृ्ार 
्रण्ाचे हत्ार महणस् पांू ऱ्ा रकृ्ोिे्ां् रवत मुकृ मसय्े आिण सि�् ऑ�कसज् रेणसचा वापर 
्ेया जाृो. मुकृ मसय्े हत ्ाहत िठ्ाणत धो्ादा्  ् असृतयहत परंृु �ा िठ्ाणत ृे फा्देेतर 
आहेृ. ृ्ािप िव क् िृ-ज्् जतवाचंा संहार ्रण्ान्ा ्ामत, मुकृ मसय्ाचें अृतव उतपाद् होृे आिण 
मग ृे पांू ऱ्ा रकृ ्ोिे्ां् ा इजा पोचिवृाृ. इृ्ेच ्वहे ृर ेजेारतय ्ोिे्ा आिण पेेत्ा देखतय 
इजा पोचिवृाृ. 

 
पांू ऱ्ा पेेतृतय न्स्ोिफये हा ए् मोठा वगस आहे. न्स्ोिफये भा्ोिे्त  ्सस�मदंडा्ा मारण्ा 

्िरृा,ं सि�्् ऑ�कसज्ान्ा िविेल वग�चा आिण मुकृ मसय्ाचंा उप्ोग ्रृाृ. जेवहा ंमा्वान्ा 
न्स्ोिफय �ा बतटा ्ॅरोिट् व सस�म दंडाबरोबर उबिवल्ा, ृेवहा ं सस�मदंड ृतपरृे्े मारये गेयेआिण 
न्स्ोिफयां् ा मुकृ मसय्ामुंळे ्ाहंत इजा पोचयत ्वहृत. �ान्ा उयट, जत न्स्ोिफये बतटा ्ॅरोिट  ्
िवरिहृ उबिवयत होृत, त्ां् ा, त्ानं्ा सवृःन्ा ऑ�कसडत क् ृ उतपादामुळे इजा झायत होृत. 
न्स्ोिफयापासस  ् ि्म�ण झायेयत ऑ�कसज् मसय्े हत त्ानं्ाबरोबर संवधस् ्ेयेल्ा गुणससंत् 
्ोिे्ां् ा ्ु्सा् पोचस े्ृाृ. �ा माध्मांृ  जर बतटा ्ॅरोिट् िमळिवये ृर ृे (सि�ि्ृ 
न्स्ोिफयाबंरोबर त्ाचंा संप स्  आल्ा्ंृर जत िदसृे ृत) भिग्त अधसगुणससंत् िवि्म्ाचत पाृळत ्मत 
्रृाृ. िविेल पिररिा्त् �िृसादानं्ा ि्�मृतृ संबंिधृ असयेल्ा ्ोिे्ावंर मुकृ मसय्े आिण 
स्ेह पेरॉकसाइडे आिण इृर ऑ�कसडत्र िवि�्ामुळे ृ्ार झायेल्ा उतपादाचंा वाईट पिरणाम होृो. 



 
अनु�मिणका 

 

 
बतटा ्ॅरॉिट् आिण अ-जतव्सतव ्ानं्ा ि�्ाेतयृेचत ृुय्ा ्रृां् ा असे आूळस् आये ्त, 

दोनहतहत पोषण�व्े ्ौव्योपत �ं्तन्ा ृणावामुळे �व�ृृ झायेल्ा ि्व सृ्ाचा �िृबंध ्रृाृ. अ-
जतव्सतव वा बतटा ्ॅरोिट् ्ाचंा पसर् महणस् वापर ्ेया असृा, अिभसरणांृ तय यिस्ा ्ोिे्ाचंत 
संख्ा वाूृे. आिण उंदराृतय तवचेन्ा बा� ्यमाचे अ�सव्ार-्रणे वाूये. अ-जतव्सतव वा बतटा 
्ॅरोिट् हे आहारांृ स्, उंदरां् ा िदये असृा,ं ्ौव्योपत �ं्त ्ोिे्ाचें �ारणान्ा हाि्पासस् राण 
झाये. 

 
�िृज्ान्ा �िृबोध्ाृ, महाभिा्ा पटय–�ाह्ाचंा अंृभ�व होृो. दाह् �िृसादा  ृ

ि्म�ण झायेल्ा ऑ�कसडत क् ृ इजामुळे, महाभा्–पटय–�ाह्ाचंत संख्ा ्मत होृे. बतटा ्ॅरोिट् 
आिण ्ँ्कझँि्् हे दोघेहत ए्ं िवि�्ाेतय ऑ�कसज् मध्स्ां् ा ृोड िदल्ा्ंृर होणारा 
महाभा्–पटय–�ाह्ाचंा ृोटा ्ाबंिवृाृ. 

 
�िृज्ान्ा आवहा्ाया �िृसाद महणस्, बतटा-्ोिे्ा िविेल �िृिपडान्ा सवणान्ा ्ामत, 

टत मदृगार ्ोिे्ा �ा बतटा ्ोिे्ां् ा मदृ ्रृाृ. ज्ां् ा बतटा ्ॅरोिट् पसर् महणस् िदये होृे 
त्ा व्कृीृ, टत-मदृगार ्ोिे्ाचंो संख्ा सा स््ृे्े वाूयत होृत. 

 
ए् भािरृ ऑ�कसज् आिण मुकृ मसय्ाचें ेम् ्रण्ाचत ामृा, बतटा ्ॅरोिट् मध्े आहे 

ृेतच ्ँ्कॅझँि््मध्े ामृा आहे. परंृु ्ँ्कॅझँि््चे रपांृ र सृ्त् �ाण्ांृ , अ–जतव्सतवांृ  होृ 
्ाही. त्ानं्ा आहाराृ ्ँ्कॅझँि््चा समावेे  ्ेल्ावर, बतटा ्ॅरोिट् �माणेच, िविेल �िृरिाृ 
�िृसादे वाूयत होृत. अबुसद ्ोिे्ां् ा मारण्ाचत ामृा असयेल्ा, ृत् �्ारन्ा ्ोिे्ा �िृरिाृ 
प�ृतृ आहेृ:–महाभा् ्ोिे्ा, ्ैस�ग् िहस् ्ोिे्ा आिण सा्टोटॉ�कझ  ् टत ्ोिे्ा. 
�ां् ा अ्ुबोध् होृे व त्ा अबुसद ्ोिे्ाचंत िहसा ्रृाृ. मा्वांृ तय ्ैस�ग् िहस् ्ोिे्ाचें, 
जेवहा ंबतटा ्ॅरोिट् िेवा् संवधस् ्ेये गेये त्ापेाा ं जेवहा ं त्ाचें संवधस् बतटा ्ॅरोिट्सह ्ेये गेये 
ृेवहा ंत्ां् त सा स््ृे्े अिध् अबुसद ्ोिे्ाचंा संहार ्ेया. 

 
जर �ाण्ां् ा, बतटा ्ॅरोिट् वा अ–जतव्सतव अ्वा ्ँ्कॅझँि्् हे आहारांृ स् सेव् 

्रण्ा्िरृा ं िदये ृर महाभा् ्ोिे्ामंधतय, अबुसद ्ोिे्ाचंा संहार ्रण्ाचत ामृा वाूयेयत 
असृे. 

 
संभवनत् ्षंणा:— 

बहुधा ्ॅरोिट्ॉइडे िवि�्ाेतय ऑ�कसज् जाृीचे ेम् ्रृाृ आिण त्ामुळे ृे ि�्ाेतय 
उप–उतपाद्मत ्रृाृ. हे उतपाद, जरत ृे सस�मदंडा्ा मारण्ान्ा ्ामत उप्ोगत पडृ असये ृरत ृे 
डत. ए्. ए. या आिण ्ोिे्ा पटयां् ा हाि् पोचिवृाृ. �ारणा्ंृर ज्ा िवि�्ाेतय ऑ�कसज्न्ा 
जाृत ि्म�ण होृाृ त्ाचें ेम् ्ॅरोिट्ॉइडे ्रृाृ. ्ॅरोिट्ॉइडे �स्नधसमसहाचें 
ऑ�कसडत्रणापासस  ् संराण ्रृाृ. आिण ृे पिररिाृ–दम् ्रणारत पेरॉकसाइडे ्मत ्रृाृ 
आिण ्ोिे्ा पटयाचंा �वाहतपणा िट्िवृाृ. पिररिाृान्ा फय्ा्िरृा,ं आवश्् असयेल्ा 
पटय–�ाह्ाचंत देखभाय ्रण्ा्िरृा ं्ॅरोिट्ॉइडे मदृ ्रृाृ. 

 



 
अनु�मिणका 

 

�ोसटॅनयँिड्े आिण ल्ु्ो्ाइ्े सारख्ा �िृ्ािरृेचे िवरपण ्रणाऱ्ा �स्नध, समसहानं्ा 
मुकृृेन्ा ्ामत, त्ां् ा फार महतव आहे. ्ॅरोिट्ॉइडे हत सा्टोटॉ�कझ  ्टत ्ोिे्ाचंत, (महाभा् 
्ोिे्ा आिण/वा ्ैस�ग् िहस् ्ोिे्ाचंत- ्ोणत्ाृरत ्ा्स ्रण्ान्ा ्ंंणे्े) अबुसदाचंा ्ाे 
्रण्ाचत सि�्ृा वाूिवृाृ. 
 

�िृ्ािरृेन्ा फय् ्ा्�न्ा िविवध रपां् ा बतटा ्ॅरोिट् उंचावृे. �ांृ  टत आिण बत यिस्ा 
्ोिे्ाचें �चुर-ज््, अबुसद ्ोिे्ाचंत िहसा ्रृाृ त्ा िविेल �भाव् ्ोिे्ाचें �व�ृृ ्रणे 
आिण �िृ्ािरृेन्ा (�िृराान्ा) रलत्े ्ा्साम असयेल्ा ्ोिे्ामंधतय दळणवळणासं आवश्् 
असयेल्ा ्ार्ाचें सवण ्रणे, ्ाचा समावेे  होृो. 

 
आहारांृ स् भाज्ा, फळे आिण बतटा ्ॅरोिट् ्ानं्ा ्मत �माणांृ तय सेव्ाचा संबंध, 

फुफफुसानं्ा ् स् रोगाचत जोखतम अिध् होण्ा्डे असृो. रकृरस वा पयािव्ामध्े बतटा ्ॅरोिट्चत 
पाृळत जर ि्म् असेय ृर ्ंृर फुफफुसानं्ा  ् स् रोगाचा िव्ास होण्ाचा संभव अिध् असृो : बतटा 
्ॅरोिट् हे रा् आहे. 

 
�सननगपदाथर व क�र रोग ्ाचें संगमन 

 
आहारांृ  मासंाचा समावेे  ्रणारामंध्े आंं-् स् रोगाचा �ादुभ�व अिध् असृो असे 

महणण्ापेाा ंमासंाहारत यो्ानं्ा आहारांृ  �स्नधपदा्�चे �माण अिध् असृे महणस् ् स् रोग होृो असे 
महणणे जासृ उिचृ होईय. ्ारण मासंापासस् आपणासं अिध् �माणांृ  चरबत वा वसा उपयबध होृे. 
आहारांृ तय ि्रि्राळे पदा स् आिण आंं-् स् रोग-�ादुभ�व ्ाचंा परसपर संबंध खायत दाखिवया 
आहे:— 

 
 पुरष सत 
धान् –०·५२ –०·५१ 
साखर ०·५५ ०·५६ 
मासं ०·८५ ०·८९ 
अंडत ०·६९ ०·७१ 
दसध ०·५८ ०·६२ 
ृेय- सृप आिद ०·४९ ०·५३ 
उषणै््े ०·६० ०·६६ 
�ािणज �ि््े ०·७४ ०·८० 
ए स् ण �स्नध पदा स् ०·७४ ०·७८ 
चहा ०·५० ०·५५ 

 
�स्नधपदा्�न्ा सेव्ामुळे िप�ामयानं्ा सवणावर पिरणाम होृो आिण आहारांृ तय ृं सृंन्ा 

पाृळतवर िवलेचे घ्फळ अवयंबस् असृे. आृापं �्ृ जत सव�ाणे झायत त्ावर् मा्वांृ तय ् स् रोग 
आिण �स्नधपदा स् �ाचंा ्ाहंत परसपर संबंध आहे असा ि्णस् ि्घृ ्ाहत. ृरतपण जत मािहृत उपयबध 
आहे, त्ावर् असे िदसृे ्त, �स्नधपदा्�मध्े ् स् ज्त् पिरणामाचत ेक्ृा आहे. जपा्मध्े 



 
अनु�मिणका 

 

जठरान्ा ् स् रोगामुळे मकत्ुचे �माण फार आहे. परंृु त्ाचा संबंध भोज्ांृ स् जासृ �माणांृ  मतठ 
खाण्ा्डे यागृो. अमेिर्ा आिण इृर उ�ोग�गृतेतय देेांृ  सृ्, आंं आिण अ�तया ् स् रोग 
्ानं्ामुळे होणाऱ्ा अिध् मकत्संन्ा ्ारणा्िरृा आहारांृ तय �स्नधपदा्�्ा गोवये आहे. वरतय 
�्ारन्ा ् स् रोगामुळे होणाऱ्ा मकत्ुचा संबंध आहारांृ तय �स्नधपदा्�न्ा �माणाेत यागृो. 
आहारांृ तय �स्नधपदा्�  ृ जे ् स् जि्् पदा स् असृाृ, त्ाचंा हा पिरणाम असृो. आहारांृ तय 
�स्नधपदा स् ् स् ज्ाचा ेवेट व च्ापच् ्ावंर ि्वा इृर माग�्त उपयबध होणाऱ्ा पसवस ् स् ज्ावर 
दबाव टा स्  े्ृाृ. आहारांृ तय �स्नधपदा्�चा पिरणाम हा मुख्ृः ् स् ज्ृेन्ा �ा्िम् अवस्ेृ 
होृो. त्ावळेेस �स्नधपदा स् अबुसदान्ा वाूतस अिध् अ्ु स् य पिर�स्ृत ि्म�ण ्रृाृ. सृ्त् 
् स् ज्ृेवरतय पिरणाम हा आहारांृ तय �स्नधपदा्�चा �्ार व त्ान्ा �माणावर अवयंबस् 
असृो.संपककृ �स्नधामयापेाा ं बहु-असंपककृ �स्नधामयाचंा पिरणाम अिध् होृो. परंृु असंपककृृेन्ा 
आवश््ृेचत मांा आिण आहारांृ तय �स्नधपदा्�चत पाृळत ्ाचें �माण व्सृ असृे. ्ेवळ 
सस्सफुयान्ा ृेयाचे आहारांृ  १० �िृेृ �माण होृे ृेवहा ंृे सस्सफस य व खोबऱ्ान्ा ृेयान्ा िम�णापेाा ं
अिध् �भावत होृे. परंृु जेवहा ं त्ाचें आहारांृ तय �माण २० �िृेृ इृ्े वाूिवये ृेवहा ं खोबरेय व 
सस्सफस य ृेयानं्ा िम�णापासस्, ्ेवळ सस्सफुय ृेयावर झायेल्ा अबुसदानं्ा वाूतपेाा,ं अबुसदानं्ा वाूतृ 
याणत् �गिृ झायत. आवश्् �स्नधामयाचंा पुरवठा आिण �स्नधपदा्�चत उ� पाृळत ्ामुंळे, 
वाूणाऱ्ा अबुसदा्ा आवश्् �स्नधामये सुयभृे्े उपयबध होृाृ. संपककृ �स्नधपदा्�पेाा,ं बहु-
असंपककृ �स्नधपदा स् अ�न्िपडत् अबुसदाचंा िव्ास अिध् �भावतपणे वाूिवृाृ. जर �ा्िम् 
आवश््ृा हत आवश्् �स्नधामयाचंत असेय ृर मग �ा ्ंंणेृ �िृरिाृ �िृसाद अ्वा ्ोिे्त् 
पटयावरतय पिरणाम ्ासारख्ा त्ानं्ा िविेल जैिव् ि�्ाचंा सु�ा ं अंृभ�व होईय. आवश्् 
�स्नधामयापासस  ् उतपािदृ–�ोसटॅनयँिड्ासारख्ा इृर जैिव्रतत्ा सि�् सं्ुगान्ा पिरणामाचंाहत 
त्ांृ  अंृभ�व होईय. परंृु जर �ान्ा उयट, आहारांृ तय �स्नधसमसहान्ा �्ाराया ्ाहंत महतव ्सेय 
ृर मग इृर ्ंंणेचा त्ांृ  सह्ार असणार. 

 
आंं-् स् रोगांृ , िप�ामयानं्ा अिध् उतपाद्ाचंाहत हा पिरणाम असस े्ेय. आहारांृ तय 

�स्नधपदा स् हे ् स् ज्ान्ा �व सृ्ान्ा–अवस्ेवर पिरणाम ्रृाृ. आहाराृतय �स्नध पदा्�चत 
पाृळत ्मत ्ेल्ास ् स् रोग याणत्, ्मत होृो. 

 
मा्वांृ तय ् स् रोगानं्ा �ादुभ�वावर प्�वरणांृ तय ्ारणाचंा जोरा्े पिरणाम होृो. उदा. 

िसगारेट धस�पा् आिण फुफफुसाचंा ् स् रोग. आपये जेवण व त्ाबरोबरचत पे्े �ामध्े ् स् ज्त् आिण 
संसगस जन् पदा स् असृाृ. हाम�्ां् ा �िृसाद देणाऱ्ा ऊृ्ाचंा आिण ्ाहंत आवश्् पोषण�वाचें 
सेव्ाचा, आिण मो�ा आंृ�ान्ा ् स् रोगान्ा �ादुभ�वाेत ि््टचा संबंध असृो. 

 
ज्ांृ  �स्नधपदा स्, �ि््े आिण �ािणज पदा स् ्ाचंा समावेे  असृो असे सासं क् िृ्, च्ापच्त 

आिण ज्ु्त् फर् हत सवस सृ्त् ् स् रोग होण्ाचत अ्े् ्ारणे आहेृ. आहारांृ तय 
�स्नधपदा्�न्ा अृतव सेव्ाचा पिरणाम सृ्त् ् स् रोगान्ा वाूतव �ादुभ�वा्डे होृो. अमेिर्ेन्ा 
्ु्ा्टेड सटेटस मध्े ११ िस्ापंै्त ए्तया सृ्त् ् स् रोग होण्ाचा संभव असृो. ज्ानं्ा मध्े 
् स् रोगाचा �ादुभ�व आहे त्ानं्ापै्त सृ्त् ् स् रोग २७% िस्ां् ा होृो आिण त्ामुळे १९ �िृेृ 
िस्ा ् स् रोगास बळत पडृाृ. 

 



 
अनु�मिणका 

 

उ�-�स्नधपदा स् आिण �ि््े ्ुकृ ‘पाि�मात  ्आहार’ हा मां हमखास अृतव-सृ्त् ् स् रोग 
�ादुभ�वाेत संबिधृ असृो. संपककृ �स्नधपदा्�पेाा,ं बहु असंपककृ �स्नधपदा स् हे अबुसद ि्�मृतया 
अिध् उ�ेज् असृाृ. अबुसद िव्ासांृ तय ्ाहंत िविेल अवस्ामध्े, आवश्् �स्नधामयानं्ा 
आवश््ृेेत बहुधा हे अंेृः संबिधृ असणार. ्ोणृत �स्नधामये सृ्त् ् स्  ज्ृेस �व�ृृ 
्रृाृ, ्ोणत्ा पाृळतृ ृे पिरणाम ्ार् असृाृ आिण ्ेािरृत्े त्ाचंत ि�्ा होृे ्ाचा अिध् 
सखोय अभ्ास वहाव्ास हवा. 

 
ज्ावळेेस आहारांृ  �स्नधपदा्�चत उप�स्ृत ्मत असृे वा आवश्् �स्नधामयाचंत ंुटत असृे 

ृेवहा ं आहारांृ स् उषणै््ाचें �माण आपोआपच ्मत होृे. आहारांृ तय �स्नधपदा्�चा �व सृ्त् 
पिरणाम हा ईस्ोज् आिण �ोयॅ�कट् �ा हाम�्ानं्ा �ारा बदयया जाृो. िस्ामंध्े आहारांृ  �स्नध 
पदा्�न्ा उ� �माणाबरोबर, �ोयॅ�कट्चत पाृळत देखतय उंचावृे. ज्ा आि�्त �ेृ िस्ा ‘पाि�मात् 
आहार’ सेव् ्रृाृ त्ानं्ापेाा,ं दिाण आि�्ेृतय वणग् �ामतण िस्ांृ , सृ्त् ् स् रोगाचे �माण 
्मत आहे व त्ानं्ांृ  �ोयॅ�कट्चत पाृळत पण ्मत असृे. आहारांृ तय �स्नधपदा स् हे �त्ापणे 
ऊृ्त् पटयानं्ा घट्ेवर दबाव टा्ृाृ. त्ामुळे पिरवह् प�ृतृतय �वाहतपणा, �ाह्ाचें 
फय््ा्स, �िृज् अिभव्�कृ आिण ्ोिे्त् च्ापच् ्ावंर िवपरतृ आघाृ होृो. सृ्त् ् स् रोग 
होण्ास अ्े् ्ारणे संभवृाृ. त्ापंै्त, ज्ु्त् आिण पिरसरत् वाृावरण फार महतवान्ा भसिम्ा 
बजावृाृ. �स्नध पदा्�चे आहारांृ तय ए स् ण उ� �माण, आिण ृं सृ, भाज्ा आिण सस�म पोषण 
�व्ांृ तय ि्म्ृा ्ाचें मा्वांृ तय मो�ा आंृ�ान्ा वाूतव ् स् रोगान्ा �ादुभ�वाबरोबर साहच्स 
असृे. उ� ृं सृम् खा�पदा्�चा वापर ्ासारख्ा संराण देणाऱ्ा ्ार्ानं्ा अभावांृ , आहारांृ तय 
�स्नध पदा स् हत फार जोखतम असृे. अेा पिर�स्ृतृ, उ� �स्नधपदा्�न्ा आहारामुळे, 
अबुसदिव्ासानं्ा वाूतव �व सृ्ामुळे, ् स् जन्ृाहत वाूृे. पुष्ळेा �संगत, ् क् ृ आिण ् क् ृबा� 
ऊृ्त् िवृंच्े, ज्ा्ा आपण िम�-फय्-ऑ�कसडेज असे संबोिधृो, हत, �व सृ्ासारखे ्ा्स 
्रणारत व आहारामुळे अंृ ज�ृ ृ्ार झायेयत सं्ुगे, पसवसगामत ् स् ज् आिण ् स् ज् ्ा ंसारख्ा अ्े् 
पदा्�न्ा च्ापच्ाया जबाबदार असृाृ. आहार आिण ् स्  जन्ृा ्ानं्ा ए्मे्ा ंबरोबर असयेल्ा 
संबधांृ , हत िवृंच्े मध्स्त ्रणारत ्ार्े असृाृ. 

 
िहदु व मुसयमा् �ा व इृर धमग्ानं्ा मा्ा्े, भारृांृ तय पाेग समाजांृ , आंंान्ा 

् स् रोगान्ा बाबृतृ, अिध् जोखतम आूळृे. पाेग समाज हा ‘पा�ात् भोज्ाचा अवयंब ्रृो. 
त्ानं्ा आहारांृ तय संव्तमुळे, त्ानं्ामध्े अिध् आंंत् ् स् रोगाचत जोखतम असृे असे महणृा ं्ेईय. 

 
आंंत् िप�ामयाचंत पाृळत आिण आंंाृतय सस�म जतवजं सृ समु�्ान्ा बाबृतृ, आहारांृ तय 

�स्नधसमसहाचे �माण हे फार महतवाचे आहे. आंंाृतय सस�मजतव जं सृ, �ा अमय सटेरॉयाचें अबुसदत् 
सं्ुगांृ  रपांृ र ्रृाृ. आहारांृ तय �स्नधपदा स् आंंाृतय िप�ामयाचें सवण वाूिवृाृ. आिण सस�म 
जतव जं सृन्ा सि�्ृेृ अेा िरृत्े फर् घडवस्  आणृाृ ्त त्ामुळे ि�ृत्् िप�ामयानं्ा ि्�मृतृ 
वाू होृे. हत ि�ृत्् िप�ामये अबुसदाचें �व सृ् महणस् ्ा्स ्रृाृ. आहारांृ तय ्ाहंत ृं सृ आंंांृ  
अबुसदे–ि्म�ण ्रणाऱ्ा–सं्ुगाचें बंध् अिध् घ� ्रृाृ. आिण त्ां् ा िवरय ्रृाृ ्ी जेणे ्र् 
त्ाचंा आंंत् �ेषमयावरतय पिरणाम ्मत होृो. आिण ् क् ृत् िवृंच्ाचे ि्रोध् वा �व सृ्ांृ  फर् 
घडवस्  आणृाृ ्त ज्ामुळे अबुसदे ि्म�ण ्रणाऱ्ा सं्ुगाचें च्ापच् ्रण्ान्ा ामृेृ फर् होईय. 
�स्नधपदा स्-संप� भोज्ामुळे, होणाऱ्ा ् स् जन्ृेृतय वाूतस, ्ाहंत �िृ–ऑ�कसडंटामुळे �िृबंध 



 
अनु�मिणका 

 

होृो आिण त्ाचा �िृ–ऑ�कसडंटाचंत ामृा, िम�–फय्–ऑ�कसडेजे, वा इृर िवृंच्ां् ा �व�ृृ 
्रण्ान्ा ामृेेत संबंिधृ असृो. ेोषण, िवृरण, च्ापच्त सि�्त्रण, अि�्त्रण आिण 
् स् जन् पदा्�चे िवमोच् ्ावंर आहारांृ तय �स्नधपदा्�मुळे पिरणाम होृो. मा्वान्ा आहारांृ , 
अलफा टो्ोफेरॉय फार महतवाचे फय््ा्स ्रृो. (�ि�ि्ृ मासंांृ ) ्ाइ्ाइट पासस् 
्ा््ोसमत्न्ा ि्�मृतस, हा पदा स् ए्टा ि्वा जतव्सतव–् सह �िृबंध ्रण्ा्िरृा,ं ्ा्स 
्रृो. ीस्ा�ब् अमयास अ्ोखा गुणधमस आहे. ि्म् संहृतस ृे पसवसगामत–ऑ�कसडंट असृे ृर उ� 
संहृतस, ृे ृतपर �िृऑ�कसडंट महणस् ्ा्स ्रृे. आहारांृ तय �स्नधपदा स्, िवेषेृः असंपककृ 
�स्नधपदा स्, अ्े् ् स्  जन्ामुंळे, अबुसद ि्�मृत, उंचावृाृ. आिण ि्रि्राळत �िृ ऑ�कसडंटे 
् स् जन्ृेस �िृबंध ्रृाृ. बहु-असंपककृ �स्नध समसहानं्ा पेरो�कसडतटत  ् िवि�्ां् ा �िृबंध 
्रण्ाचत �िृऑ�कसडंटाचत ामृा वा मसकृ मसय्ाचें अपमाजस् ्रण्ाचत �िृऑ�कसडंटाचत ामृा 
्ाचंा ्ांृ  संबंध असावा. 

 
रोिहणत िवलेपत िवकार 

 
रोिहणत-िवयेपत-िव्ार हा मो�ा ि्वा मध्म आ्ारानं्ा रोिहणतन्ा आंृतय सृराचा िव्ार 

आहे. बहुृे् हद-रोिहणत-रोग, रोिहणत-िवसफार ेरतरान्ा खायन्ा अंत्ाव्वीन्ा धम्तचे िव्ार 
आिण पिरम�सृष् वाह् रोग �ा सवस रोगां् ा हाच िव्ार ्ारणतभसृ  होृो. रोिहणत िवयेपत िव्ाराचत 
याांृ  ठेवण्ासारखत गोल महणजे �ांृ  रोिहणतन्ा आंृ ल्ा भागांृ  �स्नधसमसहाचंा संच् होृो. मध्म 
आिण मो�ारोिहणतन्ा िभ�तन्ा आंृतय असृरान्ा ्ोिे्ा बा� ऊृ्ांृ  आिण अरैिख् स्ा्संन्ा 
्ोिे्ा ृसेच महाभिा्ा ्ानं्ा ्ोिे्ांृ  �स्नधसमसहाचंा-िवेषेृः, ्ोयेसटेरॉय ईसटराचंा संच् 
होृो. 
 



 
अनु�मिणका 

 

 
 

भारृा सारख्ा देेांृ तय उ��स यो्ांृ , ज्ां् त आपल्ा आहारांृ  पा�ात् संस क् ृतन्ा देेांृ तय 
आहारा्ुसार बदय ्ेयेया आहे, त्ानं्ा मध्े �ा रोगाचा �ादुभ�व अिध् आूळृो. त्ानं्ा आहारांृ  
ए स् ण उषमां्  आिण �स्नधपदा्�चे �माण अिध् असृे. परंृु त्ामा्ा्े ेारतिर् �म ्मत होृाृ. 

 
जोिखमतचत ्ार्े:–सामान् माणसापेंाा,ं ज्ा व्कृीृ रोिहणतिवयेपत िव्ार उ�वृो  

त्ान्ामध्े पुष्ळेत पिर�स्ृत ि्राळत असृे. त्ाच �माणे त्ानं्ा संव्तहत ि्राळ्ा असृाृ. अेा 
ससच्ा देणाऱ्ा संव्त वा पिर�स्ृत्ाच–जोखतम ्ार्े असे महणृाृ. 

 
६५ वष�न्ा खायतय ज्ा व्कृी्ा हा िव्ार झायेया आहे त्ानं्ामध्े अे् वा अिध् ही 

जोखमीचत याणे िदसस् ्ेृाृ. ्ाचा अ स् असा ्त ज्ा माणसामध्े जोखमतचत ्ोणृतहत याणे ्ाहतृ 
त्ान्ापेाा ज्ा व्कृीृ ए् वा अिध् जोखमतचत याणे आहेृ त्ास हा िव्ार अिध् यव्र होण्ाचा 
संभव असृो. त्ाच�माणे ए्ापेाा अिध् जोखमतचत याणे ज्ा व्कृीृ असृतय त्ांृ  हा िव्ार 
आणखत यव्र होण्ाचा संभव असृो. आृा ं्ा बाबृतृ सव�चे ए्मृ आहे ्त, अिृिरकृ ्ोयेसटेरॉय 
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िव क् ृत, अिृिरकृ ृाण, आिण िसगारेट ओूणे हत ृत् फार घाृ् ्ारणे आहेृ ्त ज्ान्ामुळे 
रोिहणत-िवयेपतिव्ार उ�वृो . परंृु आधुि्् �िृबंध् उपा्ामुंळे �ामध्े �त्ाव सृ्त  ्फर् पडृो. 

 
�त्ाव सृ्त्ृा:— व्कृतचे व्, ियग आिण पै कृ् हत सध्ाृरत अ�त्ाव सृ्त् जोखतम याणे 

मा्यत जाृाृ. 
 
परंृु िसगारेट ओूणे बंद ्ेये आिण अिृपर रकृदाब औषधां् त आटोक्ांृ  आणया ृर �ा 

रोिहणत िवयेपत िव्ाराचा संभव ्मत होृो. �ा जोखमतन्ा याणांृ  फर् ्रृा ं्ेणे ेक् झाल्ामुळे, 
ृसेच य�पणांृ  जर ्ोन् फर् ्रृा ंआया ृर ए स् ण मकत्ुसंख्ेृहत घट ्ेृे. त्ाचेहत ्ारण महणजे 
�ा रोगान्ा �ादुभ�वान्ा ्ारणाृ याणत् घट हो्. अिृपर-्ोयेसटेरोय–अवस्ामां �त्ाव सृ्त  ्
याणांृ  घायाव्ास हवत. 

 
रोिहणत–िवयेपत िव्ाराचत जोखतम याणे:– 
 

अ) अ-�त्ाव सृ्त्:– 
 

वक�ावस्ा, पुरष-ियग, ज्ि््-िवेषे गुण. अ्ुविंे्ृा, ्ुटंुबांृ  अ्ायत रोिहणत-िवयेपत-
िव्ार झाल्ाब�यचत मािहृत. 

 
ब) आहारामुळे–�त्ाव सृ्त् असयेये:–य�पणा. 
 

िसगारेट धस�पा्, अिृिरकृ-रकृदाब 
अिृिरकृ–�स्नधसमसहृा, अिृिरकृ–्ोयेसटेरॉय िव क् ृत आिण अिृिरकृ ्ा्�नयसिरिड  ्
अवस्ा. 
अिृपर े स् रा�स्ृत, मधुमेह. उ�-घ्ृा-स्ेह�ि््ाचंत ि्म् पाृळत 
इृर संभाव् ्ारणे:– 
ेारतिर् ्मत-हायचाय-बैठेजतव् अंग ्ाठत भाव्ा-उ�े् व्कृत �्ार 
जोखमतन्ा याणांृ तय परसपर संबंध:— 

 
य�पणा हा अिृिरकृ-रकृदाबाबरोबर ्धत ्धत, ृसेच अिृिरकृ े स् रा�स्ृतेत व अिृिरकृ 

्ोयेसटेरॉयिव क् ृत आिण अिृिरकृ-्ा्�नयसिरिड  ् अवस्ांे त संबंिधृ असृो. ज्ि्् ्ारणेसु�ा ं
रोिहणीन्ा िभ�तृतय ्ोिे्ानं्ा संरच्ेवर आिण च्ापच्ावर अ्वा अ�त्ापणे, अिृिरकृ-
रकृदाब, अिृिरकृ-�स्नधसमसहृा, मधुमेह आिण य�पणा ्ानं्ा्रवत �भाव टा्ृाृ. 

 
आहाराचत भदिमका:– वरतय पुष्ळेा जोखमतन्ा याणावंर पोषणाचा पिरणाम होृो. उदा. अिृिरकृ–
रकृदाब, य�पणा, मधुमेह अिृिरकृ-्ोयेसटेरॉय िव क् िृ, अिृिरकृ ्ा्�नयसिरडत  ् अवस्ा आिण 
उ� घ्ृा–स्ेह �ि््ाचंत ि्म्-पाृळत. 
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ज्ि्् आिण पिरसरत् दबावाृतय आंृर-ि�्ामुळे अिृिरकृ रकृदाब उ�वृो . आहाराृतय 
सोिड्म आिण ्दािचृ पोटॅिे्म आिण ्ॅ�ले्म �ानं्ामुळे ज्ि्् रषीा सहज बळत पडणाऱ्ा 
व्कृतृ, अिृिरकृ रकृदाबाृ फर् घडवस्  आणृाृ. य�पणा आिण वज्ाृतय आिधक् �ानं्ामुळे 
रकृदाब आिण अिृिरकृ �स्नधसमसहृेवर वाईट पिरणाम होृो. आहाराृतय ्ोयेसटेरॉयचे �माण आिण 
आहाराृतय �स्नध-पदा्�चे गुणधमस व �माण ्ाचंा पयािव्ेृतय �स्नध पदा्�न्ा पाृळतवर, िवेषेृः 
अिृिरकृ–�स्नधसमसहृा असयेल्ा व्कृतृ, फार पिरणाम होृो. 

 
्ाृतय पुष्ळेत जोखमतचत याणे, आहाराृतय दखयतस �िृसाद देृाृ. आहाराृतय 

सोिड्मन्ा �िृबंधामुळे ्ाहत सव्-ंभाऊ्, अिृिरकृ रकृदाब असयेल्ा व्कृतृतय रकृदाब 
्ेहमतन्ा पाृळतृ ्ेृो. वज्ाृतय ािृ आिण ेरतराचे वज् आवश््ृेपेाा ्मत ठेवण्ामुळे पुष्ळेा 
जोखमीन्ा याणांृ  �त्ाव सृ्त् फर् िदसस् ्ेृो. उदा. रकृदाब ्मत होृो, त्ाच�माणे 
पयािव्ेृतय नयु्ोज, ्ोयेसटेरॉय आिण ्ा्�नयसराइडे ्ाचंत उंचावयेयत पाृळत ि्म् होृे आिण 
उ�–घ्ृास्ेह–�ि््ाचत पयािव्ेृतय पाृळत उंचावृे. आहाराृतय अृतव �स्नधसमसहावर ि््ंंण 
ठेवणे हत आवश्् असृे. 

 
रोिहणत–िवयेपत-िव्ाराृ, मो�ा आिण मध्म रोिहणतृ िविेल �्ारन्ा िव्ारस्याचंा 

िव्ास होृो. ्ा्ा अ्ेरोमा महणृाृ. ्ा िव्ाराचत सुरवाृ ए्ा�ा ाु�् ािृ वा ्ु्सा्तमुळे 
िभृतन्ा आंृतय बाजसया ि्रि्राळ्ा �ाोभा्रवत होृे. अिृिरकृ-रकृदाब, अृतव ्ोयेसटेरॉय आिण 
धस�पा् ्ानं्ामुळे रोिहणतन्ा िभ�तया ्ु्सा् पोचण्ाचा संभव अिध् बळावृो. ए्दा ्ा िभ�ी्ा 
ािृ झायत ्त, मग त्ा जखमत झायेल्ा ऊृ्ाबंरोबर, रकृाृतय िबबाणस, रकृाृतय �स्नधसमसह आिण 
रकृाृतय इृर घट्, आंृर–ि�्ा ्रृाृ. 

 
िनकेपाचें �कार:— रोिहणत–िवयेपत–िव्ारांृ  ृत् �्ारचे ि्ाेप आूळृाृ. 
 

१) �स्नधम् पटय वा य्तर हा आंृर–सृरत् अरेिखृ स्ा्संन्ा ्ोिे्ाचंाआिण 
्ोयेसटेरॉय आिण ्ोयेसटेिरय ईसटरे ज्ांृ  आहे अेा महाभिा्ाचंा संच् असृो. �ा ्ोिे्ा 
�स्नधसमसहां् त वेू येल्ा िदसृाृ. �ा ्ोिे्ा इृक्ा ्ाहंी मो�ा ्सृाृ ्त त्ानं्ामुळे रोिहणतन्ा 
आंृतय व्ास ्मत होईय. जगभरांृ तय यहा् मुयांृ  व मो�ा माणसांृ हत �ा िदसृाृ व त्ां् ा 
ि्दा्त् इृ्े महतव ्ाहत. 
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रकत–वाहकातंतल रोिहणत िवलेपत िवकारातंतल आाचादन 
 

२) ृं सृम्–आवरण–पटय:—वाूत्ा रोिहणत िवयेपत िव्ाराचे हे िविेल याण आहे. हा 
आवरण पटय रोिहणतन्ा आंृतय सृरामध्े बा� ्ोिे्त् �स्नधसमसहाचा संच् असृो. त्ावर 
�स्नधसमसहाचे आवरण असृे व त्ा आवरणांृ  अरेिखृ स्ा्संन्ा ्ोिे्ा, ्ोयॅज् आिण इृर 
�स्ृतस्ाप् ृं सृ असृाृ. साधारणपणे ४० ेत ्ंृर असे ृं सृम्-आवरण पटय िदसृाृ. ृे रोिहणतन्ा 
अव्ािे्े सृ् बाहेर आल्ासारखे िदसृाृ. व ृे रोिहणतचा व्ास ्मत ्रृाृ. 

 
३) जिटय िव क् िृस्य हे �ा्ः ृंृुम् आवरण पटय असस्, त्ावर रकृसाव, व ्ॅ�लसिफ्ेे  ्

्ा दोघाचंाहत पिरणाम झायेया असृो. 
 
हे फार गंभतर िव क् िृ स्य आहे. �ामुळे सहसा रोिहणतझा्ल्ा जाृाृ व िव्ार्ुकृ असृाृ. 

संेोषणामुळे िव क् िृस्ये िव्िसृ होृाृ. रकृसावामुळे, ि्वा ्ॅ�ले्मन्ा ि्ाेपणामुळे आिण 
रोिहणत-स्ा्संन्ा ऊृ् मकत्ुमुळे ृंृुम् आवरणपटयावर फर् होृो, व रोिहणतचा िवसफार होृो, 
रोिहणतन्ा िभ�त ातण होृाृ आिण ्ा जिटय िव क् िृ-स्यांृ तय ए्ादा यहा्सा भाग ृुटृो व ृो 
आंृर-्तय रप घेृो. मग हे आंृर्तय रकृवािह्त सृ् �वास ्रृे आिण दसरन्ा िठ्ाणत अिधधारण 
ि्म�ण ्रृे. इृर साधारण रोिहणीन्ा मा्ा्े, अेा �्ारन्ा रोिहणत ्त ज्ांृ  पुूे आयेये आवरण 
पटय आहेृ वा जिटय िव क् िृ स्ळामुळे, त्ा सहज बंद होृाृ. 
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हत िवऱहासत �ि�्ा असस्, ृत िविेल जोखमतन्ा ्ार्ां् त-अिृिरकृ स्ेह�ि््े–अवस्ा, 
मधुमेह, धस�पा् आिण अिृरकृ-रकृदाब ्ां् त गिृव�धृ होृे. 

 
िव क् िृ स्याचत सुरवाृ, ्ेहमतन्ा सामान् रकृ�वाहांृ तय ् सृ् �िृबया्े, ि्म�ण ्ेयेल्ा 

अिभघाृा्े, होृे. अंृः्यत् असृरास इजा पोचृे. व त्ामुळे रकृ िबबाणस �ा सं्ोजत ऊृ्ान्ा 
साि�ध्ाृ ्ेृाृ. व त्ांृ स् ए्ा पदा्�चे िवमोच् होृे. �ा पदा्�मुळे अरेिखृ स्ा्संन्ा ्ोिे्ाचें 
्े�स् �चुर-ज्् होृे. हे िव क् िृ-स्य पु्र् अंृः्यत् �ि�्े्े बरे होृे परंृु जर इजा यव्र 
यव्र सृृ होृ गेल्ा, ृर आणखत अरेिखृ स्ा्सचे �चुर-ज््, सं्ुिजृ ऊृ्ाचंा संच् आिण 
�स्नध-समसहाचें ि्ाेपण आिण ेवेटत ्ॅ�ले्मचे पण ि्ाेपण होृे. 

 
अिृिरकृ-रकृदाबामुळे, अंृः्यत् इजा वाूण्ाचत िव क् िृ गिृमा् होृे आिण अिृिरकृ 

स्ेह�ि््े िव क् ृतमुळे स्ेहाचे संिचृत्रण वाूृे अ्वा इजा झायेल्ा भागांृ  पु्र-अंृः्यत  ्
�ि�्ेया बाधा ्ेृे. 

 
रोिहणत िवयेपत-िव्ाराचत �्मचत िव्ारस्ये–स्ेह-यि्रे–इृ्त ्ाहंत िववचं्ा ि्म�ण 

्रतृ ्ाहत. परंृु िव्ार जस जसा वाूृ जाृो, ृसा रोिहणतन्ा मध्े अिध् अड्ळा ि्म�ण होृो. 
्ंृर मग अव्वास, ए्ाए्त अ्वा धतरे धतरे रकृ �वाह ्मत होृो. रोिहणत िवयेपत िव्ारामध्े 
पुष्ळेा रोिहणीचा अंृ भ�व होृो साधारणपणे, महारोिहणत, हद रोिहणत, �तवारोिहणत, म�सृष् रोिहणत 
आिण पा्ानं्ा िेराचंा समावेे  होृो. 

 
जसजसे रोिहणत-िवयेपत-िव्ाराचें आवरण पटय आ्ारा्े मोठे होृाृ ृस ृसे ृे 

रकृािभसरणांृ  अड्ळा आणृाृ. जेवहा ंरकृाचा �वाह पुष्ळसा ्मत होृो, ृेवहा ं�ा रोगाचत याणे 
सपल िदसस यागृाृ. ज्ा इंि�्ास वा ऊृ्ां् ा अेा �्ारन्ा िव क् ृ रोिहणतन्ा ्डस् रकृ पुरवठा 
होृो वा/आिण ि्ृत �माणांृ  अड्ळा ि्म�ण झायेया आहे ्ावंर ्ा िव क् ृतचे रष्रप अवयंबस् असृे. 
जर ए्ादत रोिहणत अंेृः आं सृ् झा्यत गेयत ृर मग रकृान्ा पुरव�ाया ऑ�कसज्चा पुरवठा 
होणार ्ाहत आिण ऊृ्ानं्ा पोषण �व्ाचंत भस्  पुरिवयत जाृ ्ाहत आिण जेवहा ं असे घडृे ृेवहा 
ऊृ्ासं, रकृ-पुरवठा होृ ्ाहत असे महणृाृ. 

 
जर हद-रोिहणत अरंद झाल्ा ृर मग हद्ायाहत पुरेसा रकृ पुरवठा होृ ्ाहत व हा अपुरा-

रकृपुरव�ाचा हद िव्ार ि्म�ण होृो. हा फार भ्ं्र आिण हद्-िवयेपत िव क् ृतचा सवस साधारण 
�्ार आहे. रोिहणत िवयेपत िव्ार आिण हद रोिहणत िव्ार ्ाचें ए्मे्ाेत साहच्स असृे. रोिहणत-
िवयेपतिव्ारामुळे, म�सृष् आघाृासारख्ा रोगान्ा ि्�मृतचा िव्ास होृो. (म�सृष्-आंृर-
कय््, म�सृ् अिभेोष, महारोिहणत िवसफार, वक�-वाह् रोग, फुफफुस -वाह्-रोग आिण िवेषेृः 
खायन्ा अव्वाचंा पिरसर-वाह् रोग.) 

 
वािह्त कय्:—रोिहणतचा आंृतय भाग जाडा होणे आिण रोिहणत अरंद होणे हत ए् भ्ा्् 

अेत जिटय �ि�्ा आहे. �ामुळे वािह्तन्ा अरंद भागांृ  रकृकय् ि्म�ण होऊ्, पसणस अड्ळा 
ि्म�ण होृो. रकृ �वाहान्ा अृतव ाोभामुळे अ्वा कय्त् आवरणान्ा िवघट्ामुळे, वािह्तन्ा 
अंृः्यत् पक�भागाया दुखापृ होृे. �ा इजा झायेल्ा पक�भागावर, िबबाणस, ृंतवत आिण अड्येल्ा 
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ृाबं�ा ्ोिे्ा जमा होृाृ आिण अेा िरृत्े ृ्ार झायेया िभ�तकय् मोठा होृो. आिण जर ए्ादत 
वािह्त यहा् असेय ृर त्ामुळे वािह्तचत अव्ािे्ा बंद होृे. 

 
हद-स्ा्स वा वक�ान्ा स्ा्त, रोिहणत-वकाान्ा मुख् ेाखां् त ज्ा ाेंास रकृाचा पसवग पुरवठा 

होृ होृा, ृो आृा ंेजेारन्ा वािह्ीन्ा संयन्ा्रवी फार ्मत होृो. अेा पिर�स्ृीृ, रोिहणतस 
होणाऱ्ा अ्समात अड्ळ्ामुळे, �ा ाेंांृ तय ऊृ्ाचंा मकत्ु ओूवृो. आिण मग त्ाचंत िर्ामत जागा, 
ृंृुम् सं्ुजत-ऊृ्े भर् ्ाूृाृ. अेा �्ारन्ा िव क् िृस्यास ‘अिभ्ो्’ असे महणृाृ. हद-
स्ा्स �ास सहज बळत पडृो. ्ारण त्ाचा रकृ पुरवठा फकृ ृत् मुख् रोिहणीन्ा ेाखां् त होृो. 
िेवा् हद् सृृ सि�् असृे आिण ेरतरांृ तय जतव्ावश्् रकृाचा पुरवठा ्रणारा हा ए्मेव पंप 
आहे. 

 
जर ए्ाए्त म�सृष् रोिहणतृ अड्ळा ि्म�ण झाया, ृर रोन्ानं्ा हद्ावर आघाृ होृो 

आिण ािृ झायेल्ा ाेंांृ तय ृंिं्ा मरृाृ. आिण त्ाचंत जागा ्ोणतहत घेऊं े्ृ ्ाहत आिण जर �ा 
इजा झायेल्ा ाेंांृ , म�सृष् ्े�ाृ उप�स्ृ असयेल्ा जतव्ावश्् ्े�ासारखत, ्े�े असल्ास, 
रोगत ृाबडृोब मकत्ुमुखत पडृो. 

 
्ोयेसटेरॉय, आिण इृर �स्नधसमसहे, ्ोयॅज्, फॉसफोियिपडे, इयॅ�सट्, नया््ोसिम  ्

नया््् आिण ्ॅ�ले्मन्ा ि्ाेपणामुळे रोिहणतन्ा आंृतय सृरांृ  गाठाळ घ्तभव् होृे. अधस् मधस् 
्ा् �नयसराइडे आिण ि्म्-घ्ृा आिण उ�घ्ृा स्ेह �ि््ाचंाहत समावेे  असृो. �स्नधसमसह आिण 
�ि्् महारेणसन्ा अिध् अंृःस्ंद्ामुळे स्ेहम् यि्रे ृ्ार होृाृ. फे््ोिे्ा ृ्ार होृाृ. 

 
ेरतरान्ा साधारण अवस्ेृ, �ा �स्नधसमसहाचे िव�ेषण आिण अपच् ्ाहंत िवृंच्ा ्रवत 

ि््ंिंृ ठेवये जाृे. ियपो�ोटत  ् या्पेज सारखत �ांृ तय ्ाहंत िवृंृ्े, वाह् ऊृ्ांृ , ृसेच 
् क् ृ, वसा-ऊृ्े, यहा् आंृडे आिण अिधवक� ्ामंध्े ृ्ार होृाृ. ज्ावळेेस ्े�त् अंृः्यत्ास 
इजा होृे ृेवहा ं जखम झायेल्ा स्यास िबबाणस संयन् होृाृ आिण ृे्े ृत ए्िंृ होृाृ. वािह्त 
िभ�तृतय ईसटरेजे आिण त्ाचें पसर्, आणखत िबबाणसंचे ए्िंृ होणे �वि �ृृ ्रृाृ. व त्ामुळे ृे 
रासा्ि्् मध्स्, ीिड्ोिस् डा् फॉसफेट, ्ॅ�ले्म आिण सेरोटोि्् ्ां् ाहत आमंिंृ ्रृाृ. 
वकि�-घट्ापासस् �ापृ झायेये िबबाणस, अरेिखृ स्ा्स-्ोिे्ाचें आंृर-सृराृ स्यांृ र 
्रण्ा्िरृा ं व त्ानं्ा �चुर-ज््ा्िरृा,ं ्ा्स ्रृाृ. अंृः्यत् वाह् हाि् वाूृे. मो�ा 
महारेणसचत पारगम्ृा वाूृे. महारेणस रकृापासस् अंृसावामध्े ए्िंृ होृाृ. अेािरृत्े रोिहणतन्ा 
आंृरसृरांृ  घ्तभव् ि्म�ण होृे व �ांृ  ्ोयेसटेरॉय, आिण इृर �स्नधसमसह, �ि््े, नया््ोसिम्े 
भाग घेृाृ. आिण ्व्ा्े वाूयेल्ा अरेिखृ स्ां् स ्ोिे्ा-रकृ ए् ्ेि�् ्ोिे्ा–
अंृ ः्यत्िखडारांृ स  ्�वेे  ्रृाृ. 

 
अिृिरक� रकृदाब हा ए्च रोग ्सस् अ्े् रोगाचंा वैिच�्पसणस समसह आहे. �त्े्ा्े आपया 

रकृदाब ्मत ्रावा जरत त्ाया त्ा्िरृा औषध वा इयाज ्रावा यागया. 
 
४५ वष�न्ा आृतय व्कृतस (िससटोिय्) आ्ंुच् दाब १३० िम.मतटर (पाऱ्ान्ा) आिण ४५ 

वष�्ंृर १५० िम. मत. दाब हा अिृिरकृ दाब मा्या जाृो. ्ाृतय ेे् डा ४० �्रणाृ, मसंय 



 
अनु�मिणका 

 

िव्ारच ्ारणतभसृ  असृाृ व त्ाच�माणे अवरोध् मसंासंबंधत असृाृ. ्ा्िरृा १) जे य� आहेृ 
त्ां् त उषमै् ्ांृ  ि्ब�ध घायावा. २) मतठाचा वापर ि्ब�िधृ असावा. ३) व्ा्ाम मध्म असावा आिण ४) 
रकृदाब ्मत होईय अेत औषधे घ्ावत. 

 
अिृिरकृ रकृदाबामुळे, ्ुिर् अमय, ्ा्�नयसराइडे, ्ॅ�ले्म आिण अिृ-ि्म्-घ्ृा स्ेह 

�ि््े व ि्म् घ्ृा स्ेह �ि््ाृ वाू होृे. ृर पोटॅिे्म, उ�-घ्ृा-स्ेह�ि््-्ोयेसटेरॉय हत 
्मत होृाृ व त्ामुळे रोिहणत िवयेपत िव्ार �वक�त वाूृ जाृे. 
 

अनुकंपत तंिषका-तंषात वाढ होते 
 

सोिड्मन्ा अिध् सेव्ामुळे, �ोसटॅनयँिड  ् E₂ (PGE₂) चत पाृळत ्मत होृे व त्ामुळे 
रकृदाब अिध् होृो व त्ा्िरृा पोटॅिे्मन्ा पसर् आहारामुळे रकृदाब खायत ्ेृो. त्ाच�माणे 
आहारा सृ् ्ॅ�ले्म भरपसर घेृल्ास, माणसाृ, रकृदाब ्मत होृो. 

 
बहुअसंपककृ �स्नधामये व संपककृ �स्नधामये �ानं्ा गुणो�राचा रकृदाबावर पिरणाम होृो. 

ृसेच आहाराृतय स्ेहाचे �माण २५% असल्ास ृे रकृदाब ्मत ्रण्ास मदृ ्रृे. 
 
िय्ोयेइ  ् अमयान्ा सेव्ाचा रकृदाबावर पिरणाम होृो. नयु्ोज आिण े स् रा ्ानं्ा 

सेव्ामुळे रकृदाब वाूृो जतव्सतव ई आिण ृं सृ ्ाचंाहत रकृदाबावर पिरणाम होृो. ्ॅिफ्न्ा 
सेव्ामुळे रकृदाब वाूृो. 

 
ज्ा यो्ानं्ा आहारांृ तय �स्नधसमसहाचें �माण ्मत असृे त्ानं्ामध्े हद-रोिहणत-िव्ाराचा 

�ादुभ�व ्मत �माणांृ  असृो. ृर ज्ानं्ा आहारांृ  �स्नधसमसहाचें �माण उ� असृे, त्ानं्ामध्े हद-
रोिहणत-िव्ाराचंा उप�व अिध् असृो. �स्नध पदा्�चे �माण ज्ान्ा आहारांृ  ्मत �माणाृ आहे, 
त्ानं्ा पयािव्ेृतय, ्ोयेसटेरायन्ा संहृतमध्े याणत् घट होृे. अेा आहारामंध्े जर व्सपिृज 
ृेये िमळिवयत ृर पयािव्ा ्ोयेसटेरॉयमध्े वाू होृे. 

 
रकृ िबबाणसमधतय ए्ं ्ेण्ाचत �वकि� ्मत झायत ृर रकृ कय् ृ्ार होण्ाचा संभव ्मत 

होईय. 
 
अृतव �स्नधसमसहावस्ेेत ज्ाचा संबंध आहे अेत रोिहणत िवयेपत िव्ाराचत रष् रपे ‘हद-ेुय, 

हद-स्ा्ु-अिभेोष आिण अचा्् मकत्ु. हद- सेया मध्े चायस् आल्ावर ि्वा िज्ा चूल्ावर 
होणाऱ्ा �मामुळे हद्ांृ  ृत� ्ळ ्ेृे. ृातपुरृा हद् स्ा्सं्ा होणारा रकृाचाअपुरा पुरवठा हे 
दुखण्ाचे ्ारण हो्. ज्ावळेेस हद-रोिहणत हत पसणसपणे बंद होृे, त्ावळेेस हद्-स्ा्सचा अिभेोष 
ि्म�ण होृो. ज्ा रोिहणत्े हद्ान्ा त्ा भागास रकृाचा पुरवठा होृ होृा, त्ा भागाया अिभेोषाचा 
ृत� झट्ा बसृो. आिण त्ामुळे ्ोिे्ां् ा ऊृ् मकत्ु ्ेृो. जर हद्ाया फारच ्ु्सा् पोचये 
असेयआिण हद्ाचे ्ेहमतपेाा ं ि्राळे ठो्े ्ाव्ास यागये ृर अचा्् मकत्ु ओूवृो महणजे मकत्ु 
्ेण्ापसवग ्ोणृतहत ससच्ा ् िमळृा मकत्ु ्ेृो. 
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�स्नधसमसहान्ा ि्ाेपामुळे, ऊर रोिहणत अरंद होृे. त्ामुळे पा्ांृ  �ण होृाृ, मधस् मधस् 
पेट्े ्ेृाृ आिण मग पा् ्ापण्ाप �्ृ पाळत ्ेृे. 

 
रकतातंतल �सननग-समदह िवकक ित 

 
हद-वाह्-िव्ारान्ा जोखमतचा िवचार ्ेल्ास, ि्म्-घ्ृास्ेह �ि््े आिण उ�-घ्ृा-

स्ेह-�ि््े हत स्ेह-�ि््े फार महतवाचत आहेृ. ि्म्-घ्ृा स्ेह �ि््ाचत पाृळत उंचावयत ृर हद-
वािह्त-रोगाचतहत जोखतम पुष्ळेत वाूृे. परंृु उ�-घ्ृा-स्ेह �ि्् पाृळत जर वाूयत ृर ्ा 
िव्ारापासस् संराण िमळृे. 

 
सनेह-�िथनाां्ा िवकक ित:– 
अिृिरकृ ्ोयेसटेरॉयचत ्ारणे:— 
 
पिरसरत्:— ज्ा आहारांृ  संपककृ �स्नधामये जासृ असृाृ, ृसेच उषमं््ाचंत िवपुयृा असृे, 
अिृम� �ाे् ्ेये जाृे व बैठे-जतव् असृे ृे्े अिृिरकृ ्ोयेसटेरॉय संभवृो. 
 

ज्ि्् दोष:– ्ाहंत ज्ि्् दोषामुंळे, ्ुटंुबत् अिृिरकृ ्ोयेसटेरॉय िव्ार ि्म�ण होृो. 
जर ए्ा�ा व्कृतृ अिृिरकृ ्ोयेसटेरॉयचा िव्ार आूळया ृर त्ान्ा ्ाृयगानं्ा रकृाचंत पाृळत 
ृपासयत पािहजे. ्ोयेसटेरायचत पाृळत ि््ंिंृ ्ेयत पािहजे. िव क् ृतचत ृपासणत ्र्, त्ावर ्ोन् 
उपचार वहा्या हवेृ . ज्ावळेेस ज्ि्् दोषामुळे, अिृिरकृ ्ोयेसटेरॉय िव्ार ि्म�ण होृो, ृेवहा ं
रकृाृतय �स्नधसमसहाचत पाृळत फार उंचावयेयत असृे. �्ार २ अ आिण २ बत मध्े ्ोयेसटेरॉयचत 
पाृळत उपचार ् ्ेयेल्ा बाय्ांृ  ृे जर �ा दोषम् जत्या सम्ुनम्त असल्ास, पाृळत ७५० 
िमिय�ॅम �िृेृ असृे. अेा�संगत हद-रोगाचत जोखतम अृतव असृे. 

 
हद-स्ा्ु-अिभेोष हे आ्ुष्ान्ा पिहल्ा दो् दे्ांृ च संभवण्ाचा ्ोग असृो. अेावळेेस 

आहारच, ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत ि्म्-पाृळतस आणण्ा्िरृा मदृ ्रृो. अेावळेेस जरत ्ोन् 
आहार आिण औषधाचंा वापर ्ेया ृरत दतघस्ायान्ा उपचारा्ेहत ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत साधारण 
�स्ृत�ृ ्ेृ ्ाहत. अि््ंिं  ृमधुमेह, अप्षग वक�-ेो्, ेवेटन्ा �स्ृतस पोचयेया वक�त्-िव्ार, 
अवरोधत-् क् ृ-िव्ार, अधोअवट �ं्त आिण ्ाहंत औषधाचंा उप्ोग �स्नधसमसहानं्ा च्ापच्ांृ  
िबघाड घडवस्  आणृाृ. संृिृ-ि््म्ान्ा खाण्ान्ा गोळ्ामुळेहत च्ापच्ांृ  फर् होृो. 

 
अिृिरकृ ्ा्�नयसिरडत  ्अवस्ा: ्ोणत्ाहत ्ारणा्े हा िव्ार झाया असृां् ा, उपाेतपोटत 

पयािव्ा ्ा्�नयसराइडाचंत पाृळत १००० िमयत�ॅम �िृेृ पेााहंत अिध् असल्ास, अ�न्िपडेो  ्
आिण इृर ्ा्योमा्�ो  ् िव क् िृ याण समसहे होण्ाचत फार मोठत जोखतम असृे. अ�न्िपड ेो् 
झाल्ास मकत्ु ्ेण्ाचा संभव असृो. ज्ावळेेस ५०० िमयत�ॅम �िृेृ पयािव्ेृतय ्ा्�नयसराइडाचंत 
पाृळत ओयाडंयत जाृे, ृेवहा ं पुनहा ं पुनहा ं जरत ्ा्�नयसराइडानं्ा पांृ ळतचे मोजमाप ्ेये ृर अचस् 
मोजमाप िमळृ ्ाहत. ्ा्�नयसराइडानं्ा �व्मा्ांृ  बराच फर् संभवृो. अेत पयािव्ेृतय 
्ा्�नयसराइडाचंत पाृळत झाल्ास, तविरृ स्ेहपाृळत ्मत ्रण्ाचे उपा् ्राव.े 
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ज्ा व्कृतचत पयािव्ा ्ा्�नयसराइडाचंत पाृळत २५० आिण ५०० िमयत�ॅम �िृेृ आहे, 
त्ानं्ामध्े हद-वाह् िव्ाराचत जोखतम जवळ जवळ दुपपट असृे. परंृु अेा व्कृी्त आपल्ा 
आहारांृ  जर ्ोन् बदय ्ेया ृर त्ां् ा औषधे वगैरे घेण्ाचत आवश््ृा ्ाहत. 

 
अिृिरकृ ्ोयेसटेरोय िव क् िृ: २४० िमिय�ॅम �िृेृ असयेयत पयािव्ेृतय ्ोयेसटेरॉयचत 

पाृळत हद-वाह् िव्ाराब�य फार मो�ा जोखमतचत असृे आिण िवेषेृः �ा जोखमतबरोबर, दुसरत 
आणखत ए्ादत जोखतम असल्ास. बहुृे् �ा व्कृीृ पुष्ळेा ्ारणामुंळे अिृिरकृ ्ोयेसटेरोय 
िव क् िृ झायेयत असृे आिण जर आहारांृ  ्ोन् फेरफार ्ेया ृर ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत खायत ्ेृे. 
जर ्ुटंुबत् िव्ारावर आधािरृ अिृिरकृ ्ोयेसटेरॉय िव क् िृ असेय ृरच मग औषधत् उपा् 
्रण्ाचत आवश््ृा असृे. 

 
आहार—ज्ा व्कृी्ा अिृिरकृ �स्नधसमसह अवस्ा आहे, त्ानं्ा रकृांृ तय स्ेह-पाृळत 

खायत आणण्ा्िरृा, आहारांृ  ्ोन् बदय ्रणे हा �ा्िम् उपचार आहे. ज्ि्् िव्ारामध्े मां 
आहारांृ तय फर्ामुळे फारसा �िृसाद िमळृ ्ाहत. आहारांृ तय फर्ामुळे ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत 
२०% इृ्त ्मत होृे. असे जरत असये ृरत सवस ्ुटंुबत् वा इृर िव्ारामध्े, आहारांृ तय 
फेरबदयावरच जासृ जोर �ाव्ास हवा. ्ेवळ, जेवहा ं अिृिरकृ �स्नधसमसहावंस्ाहत अगदत 
ह�तबाय्ासारखत असृे व रोिहणत-िवयेपत-िव्ार होण्ाचा अृत गंभतर धो्ा असृो, त्ाचवळेेस 
औषधाचंा उप्ोग ्रावा. 

 
आहार आिण अिृिरकृ स्ेहसमसहावस्ा �्ार:– 

उपाेतपोटतन्ा पयािव्ेृतय ्ा्योमा्�ॉ  ्अवस्ा्ुकृ असयेयत अिृिरकृ ्ा्�नयसिरिड  ्
अवस्ा हत �िचृच �ा्िम् स्ेह�ि्् या्पेज ंुटतेत संबंिधृ असृे. परंृु ृत बहुधा ज्ि्् आिण 
अिृिरकृ ्ा्�नयसिरडत  ् अवस्ेन्ा उप�स्ृतेत संबंिधृ असृे. �ा ंास देणाऱ्ा उप�वावर 
औषधाचा इयाज ्ेया असृा, ्ा्�नयसराइडाचत पाृळत सामान् पाृळतप �्ृ ्ेृे. �ा्िम् 
स्ेह�ि््–या्पेज–ंुटत ्त ज्ामध्े, आहाराृतय स्ेहान्ा पाृळतमुळे अिृिरकृ 
्ा्�नयसिरडत्ावस्ेचा िव्ार िव्ोपास गेयेया आहे, त्ािठ्ाणत ्ा्योमा्�ॉ्चा ि्वेे ्मत 
्रण्ा्िरृा, आहाराृतय ृेये व मेदे ्ानं्ावर ्ड् ि्ब�ध घायाव्ास हव.े मध्म याबंतन्ा 

केखंयान्ा ्ा्�नयसराइडाचा उप्ोग फारच फा्देेतर होईय. �ाचे ्ारण असे आहे ्त, दतघस–
केखंया ्ा्�नयसराइडापेाा, मध्म– केखंया–्ा्�नयसराइडाचें ेोषण �विेे्ा ्तया�ारे तविरृ होृे 

व ृे ्ा्योमा्�ॉ्ाचंत ि्�मृत आिण वह् ्ा दोघा्ा च्वृे. आहाराृतय पथ् पाळणे अगदत �ािंृ् 
असृे. म� �ाे्ापासस् अियपृ रािहल्ास, त्ामुळे पयािव्ा ्ा्�नयसराइडाचंत पाृळत ि्म्पाृळतवर 
ठेवण्ास मदृ होृे. त्ाचबरोबर �स्नधसमसहाचें आहाराृतय �माण ्मत ्राव्ास हव.े ज्ावळेेस 
इनसुिय्न्ा ृत� ंुटतमुळे स्ेह�ि्् या्पेजचतहत ंुटत ि्म�ण होृे, त्ावळेेस रोन्ावर इनसुिय्चा 
उपचार तविरृ ्रावा. ज्ावळेेस अिृिरकृ ्ा्�नयसिरडत्ावस्ा बरोबर, स्ेह�ि्् या्पेजचत ंुटत 
व त्ाजबरोबर अिृिरकृ रकृे स् रा असृे, त्ावळेेस इनसुिय् अ्वा ृोडा्े रकृे स् रा ्मत ्रणारत 
औषधे पिरणाम्ार् ठरृाृ. बहुृे् इृर सवस अिृिरकृ �स्नधसमसहृा, ज्ा आहाराृ ्ोयेसटेरॉय 
आिण संपककृ स्ेह ्मत आहेृ, त्ास �िृसाद देृाृ. अेा �्ारन्ा आहाराृ ए स् ण उषमै् ्ापंै्त 
५०% पेाा अिध् ्ब�िदृे असस् त्ाृ उषमै् ्ाचंत पाृळत अपुरत असाव्ास पािहजे. आृा ं जर 



 
अनु�मिणका 

 

उषमै् ्े म्�िदृ हवत असृतय ृर आहारांृ  �स्नधसमसहाचें �माण ्मत ठेवल्ास, ृो आहार जासृ 
पिरणाम्ार् ठरेय मग त्ांृ  ्ब�िदृाचें �माण ्ोडेसे अिध् झाये ृरत हर्ृ ्ाहत. 

 
त्ाच �माणे म��ाे् अिजबाृ बंद ्रणे जासृ �े्स्र होईय. ज्ा रोन्ांृ  अिृि्म्-

घ्ृा-स्ेह�ि््ानं्ा पिरवह्ांृ  ्ाहंत िव क् िृ आहे त्ानं्ा मध्े अल्ोहोय मुळे ्ा्�नयसराइडाचंत 
ि्�मृत अिध् होृे व त्ामुळे उषमै् ्ामंधतय संृुय् िबघडृे व उयट अल्ोहोय ् क् ृत् सं�ेषणास 
उ�ेिजृ ्रृे. 

 
त्ाच �माणे आहारांृ तय ्ोयेसटेरॉय व सं कृपृ �स्नधसमसहाचे �माण ्मत ्ेये ृर 

्ोयेसटेरॉयचतहत पाृळत खायत ्ेृे. 
 
अिृिरकृ �स्नधसमसहावस्ा:–अिभसरणांृ तय स्ेह �ि््ाचें दो् �मुख घट् महणजे 

्ोयेसटेरॉय व ्ा्�नयसराइडे. पयािव्ेृ जेवहा ं ्ोयेसटेरॉय व ्ा्�नयसराइडाचंत पाृळत उंचावृे 
ृेवहा ं त्ास अिृिरकृ �स्नधसमसहावस्ा महणृाृ. �स्नधसमसहान्ा च्ापच्ांृ  वा पिरवह्ाृ जेवहा ं
िव क् िृ ि्म�ण होृे ृेवहा ं पयािव्ेृतय �स्नधसमसहाचंत पाृळत उंचावृे. अिृपर-्ोयेसटेरोय-िव क् िृ 
आिण अिृिरकृ �स्नधसमसहावस्ा हत दोनहतहत रोिहणत-िवयेपत-िव्ारान्ा िव्ासान्ा रलत्े फार 
महतवाचत जोखमतचत ्ार्े आहेृ. 

 
साधारण वा सामान् मसल्ानं्ा पेाा ं जेवहा ं ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत अिध् होृे ृेवहा ं रोिहणत 

िवयेपत िव्ार होण्ाचा संभव बळावृो. साधारणपणे २०० िमयत�ॅम �िृेृ ्ोयेसटेरॉयन्ा पाृळत पेाा ं
अिध् पाृळत उंचावयत ृर रोिहणत-िवयेपत-िव्ाराचत जोखतम याांृ  ्ेृे आिण जेवहा ं पयािव्ेृतय 
्ोयेसटेरॉयचत पाृळत २६० िमिय�ॅम पेाा ंअिध् होृे ृेवहा ंहत जोखतम अिध् ृत� होृे. 

 
ेरतरांृ  स्ेहान्ा अिृिरकृ संच्ामुळे ्ा्�नयसराइडे आिण ्ोयेसटेरॉय ्ाचंत पाृळत 

उंचावृे; ्ारण व्ोमा्ा्ुसार, ्ा्�नयसराइडे, ्ोयेसटेरॉय आिण वज् ्ाचंत पाृळत वाूृ जाृे. 
आिदवासत यो्ांृ  ्त जे �ौूावस्ेृ ्ेहमतच क् े असृाृ, पयािव्ा �स्नधसमसहांृ  व्ोमा्ा्ुसार वाू 
होृ ्ाहत. य�पणांृ , पिरसरत् ऊृ्ांृ इनसुिय  ् ब�य �िृ्ार आिण �िृपसर् अिृिरकृ 
इनसुिय्ेिम्ामुळे, ् क् ृा्रवत ्ा्�नयसराइडे आिण ्ोयेसटेरॉय संप� स्ेह�ि््े ्ाचत अिध् 
ि्�मृत होृे. ्ा्�नयसराइड संप� ियपो�ि््ानं्ा अृतव ि्�मृतमुळे ्ोयेसटेरॉयचा अिभसरणांृ  संच् 
होृो असे सा�ंृन्ा पयािव्ा ियपो�ि््ानं्ा पिरवह्ाब�यन्ा सं्लप्ेवर् ससिचृ होृे. 

 
सनेह�िथने:— ि्म् घ्ृा स्ेह�ि््त् ्ोयेसटेरॉयन्ा वाूतबरोबरच ्ोयेसटेरॉयन्ा वाूतचा 

सहभाग असृो. आिण अिृ-ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््े वाूयत ्त त्ानं्ाबरोबर ्ा्�नयसराइडांृ हत वाू 
होृे. 

 
उ� घ्ृा स्ेह�ि््त् ्ोयेसटेरॉयचत ि्म् पाृळत हेहत हद-रोिहणत-िव्ाराचे सवृंं जोखतम 

्ार् मा्ये जाृे, महणस् त्ान्ा मोजमापावर्, अिृपर ्ोयेसटेरॉय िव क् िृन्ा बाबृतृ उपचार 
्रण्ा्िरृा, औषधाचंत ्ोन् ि्वड, ्रण्ास मदृ होृे. ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ाचे उ�-घ्ृा-
स्ेह�ि््ाेत असयेये गुणो�र ्ाचाहत हद-रोिहणत-िव्ाराचे ि्द�ेां्  महणस् उप्ोग ्रृाृ. 



 
अनु�मिणका 

 

 
अिृपर ्ोयेसटेरॉय िव क् िृ: अिृपर ्ोयेसटेरॉय िव क् िृचा अ्ायत हद-रोिहणत िव्ारान्ा 

वाूत्ा उप�वाेत ि्�ववाद सहभाग असृो. ृ्ािप त्ाचे महतव व्ोमा्ा्ुसार बदयृे. ४० वष�न्ा 
खायतय पुरषानं्ामध्े ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत हत भावत हद-रोिहणत-िव्ारान्ा िव्ासाेत संबंिधृ 
असृे. परंृु वक� व्कृतृ हा संबंध इृ्ासा रू ्सृो. पुरष आिण िस्ाृ, ज्ानं्ाृ ्ोयेसटेरॉयचत 
पाृळत २६० िमयत�ॅम, �िृेृ पेाा ंअिध् आहे अेा ३० ृे ४९ व्ोगटांृ तय व्कृतृ हद-अिभेोषाचा 
उप�व हा ज्ा व्कृीृ ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत २२० िमयत�ॅम �िृेृ पेाा ्मत होृत त्ानं्ाेत ृुय्ा 
्ेयत असृा ३ ृे ५ पटत्त अिध् होृा. 

 
अिृिरकृ ्ा्�नयसिरडत  ् अवस्ा: ्ा्�नयसराइडे आिण अृतव-ि्म्-घ्ृा-स्ेह-�ि््े 

्ाचंा हद-रोिहणत िव्ाराेत ि््टचा संबंध आहे. परंृु अिृ-ि्म्-घ्ृास्ेह�ि््ांृ  वाू झायत ्त 
्ोयेसटेरॉयाृहत वाू होृे. त्ामुळे हा सहभाग ्ोडा गोधळाृ टा्ृो. ्ाहंत िविेल िव क् ृतृ 
्ा्�नयसरॉइडाृतय वा अिृ–ि्म्–घ्ृा स्ेह�ि््ाृतय वाू �ा सवृंंपणे अ्ायत हद–रोिहणत–
िव्ाराेतसंबंिध  ृ आहेृ. अिृिरकृ ्ा्�नयसिरडत  ् अवस्ेचा अ्ाय–रोिहणत–िवयेपत–
िव्ाराबरोबर सहभाग असृो. ज्ा रोन्ांृ  अिृ-ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि््ाचंत पाृळत उ� आहे आिण जे 
्ुटंुबत् अिध् अिृिरकृ �स्नधसमसहावस्ा असयेल्ा ्ुटंुबा सृ् ्ेृाृ, त्ानं्ामध्े जोिखम वाूयेयत 
असृे, त्ाच�माणे अेा ्ुटंुबाृतय व्कृीृ ्ी ज्ानं्ामध्े ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ाचंत पाृळत 
वाूयेयत आहे अेा दोघांृ हत जोखतम वाूयेयत असृे. परंृु �ान्ा उयट जे रोगत ्ी ज्ानं्ा मध्े 
ृुय्ातम् रषीा अिृ-ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ाचंत पाृळत उंचावयेयत आहे, व जे अेा ्ुटंुबांृ स् ्ेृाृ 
्त त्ांृ  ेु� (मॉ्ोजेि््) ए् जत्त ्ुटंुबत् अिृिरकृ ्ा्�नयसिरडत्ावस्ा आहे, त्ानं्ामध्े मां 
जोखतम वाूयेयत िदसृ ्ाहत. ्ािेवा्, उ� अृतव-ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ानं्ा पाृळतमुळे, जर �ा 
रोन्ांृ  इृर ह�ोिहणत  िव्ाराचत जोखतम ्ार्े–मधुमेह–असयत ि्वा जे रोगत जतणस रकृ–
अपोह्वर असस् जे धस�पा् ्रृाृ आिण ज्ांृ  अिृिरकृ रकृदाब आहे, त्ा रोन्ांृ , अ्ायत 
रोिहणत-िवयेपतिव्ाराचत जोखतम वाूृे. ज्ा व्कृतृ अवेषे स्ेह�ि््े संचि्ृ झायेयत आहेृ व 
त्ामुळे ्ोयेसटेरॉय ृसेच ्ा्�नयसराइडाचंत पाृळत वाूयेयत आहे, त्ानं्ाृहत रोिहणत-िवयेपत 
िव्ाराचत सुरवाृ यव्र होण्ाचत जोखतम असृे. 

 
अितपर �सननगसमदहावसथेचे जनिनक रप:— 
्ेवळ अ्ुविंे् अिृपर �स्नधसमसहावस्े बरोबर सहभागत असयेयत ज्ु्े वा जत्, 

व्ोमा्ा्ुसार होणारे फर् अिध् वगेा्े गिृमा् ्रृाृ व त्ामुळे रोिहणत िवयेपत िव्ाराचत याणे 
्ेहमतपेाा पुष्ळ यव्र रलोतप�तस ्ेृाृ. ५० वष�पेाा ्मत व् असयेल्ा रोन्ांृ  अिृपर 
�स्नधसमसहावस्ा हत अ स्पसणस जोखमतचे ्ारण आहे आिण अिृपर रकृदाब, मधुमेह, य�पणा आिण इृर 
्ारणावं्िृिरकृ, ृत सवृंंपणे ्ा्स ्रृे. ६५ वष�न्ा वरतय सत व पुरषामंध्े, अिृिरकृ 
�स्नधसमसहावस्ा आिण रोिहणतिवयेपत िव्ारामध्े व त्ानं्ा गंुृागंुृतब�य ्ाहंत अन्ोन् संबंध ्सृो. 

 
वगसवारत:— ्ांृ  दो् वगस आहेृ. पिहया ‘्ुटंुबत्’. ्ांृ  असा सपल पुरावा असृो ्त ज्ि्् 

�वकि� हत जवळन्ा ्ाृयगामध्े असयेल्ा िव क् ृतन्ा उप�स्ृतवर आधािरृ असृे. दुसरा �्ार 
‘िवरय’ ्ांृ  ज्ि्् वा इृर दुय्म ्ारणाचा ्ाहंतहत संबंध ्सृो. �ा्िम् आिण ि�ृत्् अिृपर 
�स्नधसमसहावस्े मधतय िवभेद् फार महतवाचे असृे ्ारण उ�तिपृ ्रणारे औषध बंद ्ेल्ा्े अ्वा 



 
अनु�मिणका 

 

ेक् असेय ृर रोगान्ा मसळ ्ारणावंर उपचार ्र्, ि�ृत्् अिृपर �स्नधसमसहावस्ा बरत ्रृा 
्ेईय. ि�ृत्् अिृपर �स्नधसमसहावस्ेया महणस् ्ाहंी िविेल आहार ्ोज्ा यागृ ्ाहत. 

 
अिृपर �स्नधसमसहावस्ा ्ाृ ६ �्ार आहेृ Ⅰ,ⅡA, ⅡBⅢ, Ⅳ&Ⅴ. हे िविेल आ क् िृबंध 

पयािव्ेृतय वगेवगेळ्ा ियपो�ि््ानं्ा िविेल िव�ुत-संचारणावर आधािरृ आहे. पसवग ्ानं्ावर 
आहारांृ स् ्ेा �्ारचा उपचार ्राव्ाचा हे �ा भौिृ्-रासा्ि्् वगसवारतवर ठरिवये जाृ असे. 
पण हे आ क् िृबंध िविेल असे ्सृाृ. ्ारण ृे िविेल िव क् ृत ेरतरि�्ातम् रलत् ्ंंणा अ्वा 
रोगास ्ारणतभसृ  असयेल्ा ज्ि्् िव क् िृ �िृिबिबृ ्रतृ ्ाहत. ्ोणत्ािह व्कृतचा पयािव्ा 
स्ेह�ि््ाचंा आ क् िृबंध ्ाहंी ्ाळा्े आहारांृ तय फर्ानं्ा पिरणामा्े आिण स्ेह�ि््ानं्ा 
पिरवह्ावरतय इृर च्ापच्त पिरणामामुळे अंे ृः बदयस  े्ृो. 

 
ि्रि्राळ्ा रोगाचें �िृिबब ए्ाच स्ेह�ि््ान्ा आ क् िृबंधा सृ  ् रलतस पडेय �ान्ा उयट 

ए्ाच रोगाचत ्ंंणा ि्रि्राळ्ा आ क् ृत बंधा�ृ घेऊ् जाईय. (उदा. ⅡA, ⅡB, Ⅳ वा Ⅴ) हे सवस 
आ क् िृबंध ए्िंृ अिृपर स्ेहसमसहावस्ेृ आूळस् ्ेृतय. िव क् िृ-ेरतर ि�्ातम् रषीा ृसेच 
ज्ि्् िव क् ृतवर् अिृपर �स्नधसमसहावस्ेचे वगग्रण ्रृा ं ्ेईय. अिृपर �स्नधसमसहावस्ेचे 
ि्दा् आिण उपचार ्से ्राव्ाचे हे त्ास ्ारणतभसृ  असयेल्ा रेणवत् ंुटत आिण िव क् िृ 
ेरतरि�्ातम् रलत् ्ंंणेचत पसणस मािहृत झाल्ावर चागंल्ा िरृत्े ्रृा ं्ेईय. 

 
जनिनक अितपर सनेह�िथनेाता 

 
िव क् िृ पयािव्ा 

स्ेह�ि्् 
आ क् िृबंध 

ज्ि्् ्ंंणा अंदाजे 
वारंवारृा 

बाय्ाृतय 
संभव 

अ्ाय रोिहणत 
िवयेपत िव्ार 

१) ्ुटंुबत् अिृपर्ोयेसटेरोय 
िव क् िृ (ए् जत्त) 

ⅡA, ⅡB अियगससंत् 
�भावत 

सामान् 
(१/५००) 

हो् हो् 

२) ्ुटंुबत् अिृपर ्ोयेसटेरोय 
िव क् िृ (बहु जत्त) 

ⅡA, ⅡB बहु-ज्ि्् _ _ ेक् 

३) ्ुटंुबत् अिृपर ्ोयेसटेरॉय Ⅳ, Ⅴ अियगससंत् 
�भावत 

फारच सामान्  ेक् 

४) ्ुटंुबत् अिृपर ्ोयेसटेरॉय ⅡA, ⅡB, Ⅳ, Ⅴ अियगससंत् 
�भावत 

फारच सामान्  हो् 

५) बकहद–बतटा–िव्ार Ⅲ िम� �िचृ  हो् 
६) स्ेह�ि््े-या्पेजचत ंुटत Ⅰ, Ⅴ अियगससंत् 

अ�भावत 
फारच �िचृ  ्ाहत 

 
अितपरिलिपडेिम्ामुळे उदभवणारे िवकक ित शरतरि�्ातमक दोष 

 
दोष �ा्िम् ि�ृत्् पयािव्ास्ेह 

वाूयेया 
१ अिृि्म्-घ्ृा- ्ुटंुबत् अिृपर अल्ोहोयअिृपर ्ा्�नयसराइड 



 
अनु�मिणका 

 

स्ेह�ि्् अिृ 
उतपाद् 

्ा्�नसिरडत्ावस्ा 
्ुटंुबत्-ए्िं्-
अिृपर ियिपडत् 
िवरय 

इनसुिय्ेिम  ्अवस्ा 
य�पणा, इस्ोज्े, 
नयु्ो्ॉ�ट्ॉइडे, सौम् अ-
इनसुिय्ेिम  ्ंुटत-मधुमेह 
िवेायागंृा 

२ स्ेह�ि्् या्पेज 
सि�्ृा–घट  

�ा्िम् स्ेह�ि्् 
या्पेज ंुटत 
स्ेह�ि्् या्पेज 
सि�्् अभाव 

अ्-उपचािरृ मधुमेह, 
अवटस�ं्त न्सन्ृा, ्ुरेिम् 

्ा्�नयसराइड 

३ अवेषे ि््ास–
उणतव  

अवेषे – ि््ास – 
िव्ार (बकहद बतटा- 
िव्ार) 

् क् ृत् िव्ार अवटस  �ं्त 
न्सन्ृा 

्ोयेसटेरॉय व 
्ा्�नयसराइड 

४ ि्म्-घ्ृा-
स्ेह�ि््-अिृ–
उतपाद् 

्ुटंुबत्-ए्िंृ-
अिृपर 
�स्नधसमसहावस्ा– 

 ्ोयेसटेरॉय 

५ ि्म् घ्ृा-
स्ेह�ि््–अपच् 
िबघाड 

्ुटंुबत् अिृपर 
्ोयेसटेरॉय िव क् िृ 

अवटस  �ं्त न्सन्ृा ्ोयेसटेरॉय 

 
  



 
अनु�मिणका 

 

 

िव�ेषण 
 
जैिवक ऊतकातंतल �सननग–समदह:– 

् क् ृासारख्ा ऊृ्ां् ा ‘वअेिरग बयेडर’ मध्े अ्वा पॉटर–एलवजेेम ए्िज्सत उप्रणांृ , 
कयोरोफॉमस–िम्ॅ् ॉयन्ा २:१ �ा �माणांृ  असयेल्ा ि्मा्पात २० पट घ्फळ िम�णा्े ए्जतव 
्राव.े रकृ, रकृरस वा पयािव्ा ्ाचें कयोरोफॉमस िम्ॅ् ॉय–िम�णान्ा २५ पट घ्फळा्े ि्ःसारण 
्राव.े ऊृ्ानं्ा ि्ःसारणांृ स्, अ–�स्नधम् पदा स् फॉले ्ानं्ा सागंण्ा�माणे, ज्ांृ  ि्रि्राळे 
ाार टा्येये आहेृ अेा पाण्ान्ा ०.२ घ्फळा्े धुऊ्, अयग ्राव.े �स्नध ि्ःसारणांृ  कयोरोफॉमस 
टा स् ्, त्ाचे ि्ि�ृ घ्फळ ्राव.े आिण मग त्ांृ स्, आपणासं आवश्् असयेये घ्फळ, 
ि्रि्राळ्ा ि्ि�ृत ्रणा्िरृा,ं घ्ावेृ . 

 
सवर िठकाणत ऊधवर--पाितत पाणत वापराव े
 

एकद ण �सननग–समदह:– ि्ःसारण व ेु�त्रण: 
ए्ा १०० िमयत ियटरन्ा मापत चंबसृ, ३२ िमयत ियटर िम्ॅ् ॉय घ्ा. त्ाृ मापत ्ळत्े ४ िमयत 

ियटर पयािव्ा टा्ा. पयािव्ा चंबसन्ा बाजस्े टा्ा व टा्ृां् ा चंबस गोय हयिवृ चया. मग त्ांृ  ३२ 
िम. िय. कयोरोफॉमस टा स् ्, हे िम�ण ७०° से. ृपमा्ास ठेवयेल्ा जय्ंुडाृ, िम�णास उ्ळत 
फुटेप �्ृ िमि्टभर ठेवा. मग आणखत ्ोडा कयोरोफॉमस टा्ा. चंबस ्ंड होऊ �ा. आृा कयोरोफॉमसन्ा 
सहाय्ा्े िम�णाचे घ्फळ ि्ि�ृ रेषेस आणा. िम�ण चागंये हयवा. चंबस २० वळेा उयटा ्रा. ्ंृर 
िम�ण २०० िमयत ियटर मापत दंड गोयांृ  गाळा. ्ा ्िरृा ंगाळण–पं अगोदर कयोरोफॉमस–िम्ॅ् ॉय 
िम�णा्े धुवा. िम�ण गाळल्ा्ंृर, गाय्–पंावर पुनहा ्ोडे कयोरोफॉमस–िम�ण टा्ा व मग �ा 
सव�चे घ्फळ १०० िमयत ियटरप्सन  ृदंडगोयांृ  ्रा. �ांृ  (०.०२%) ्ॅ�ले्म कयोराइडन्ा �ावाचे 
२० िमयत ियटर टा्ा, िम�ण चागंये दहा–वळेा ं वर खायत ्रा व ्ंृर दंडगोयांृ तय िम�णावरतय 
झा्ण बंद ्र् �ाव सवन् होण्ा्िरृा ंरांभर ४°से. ृपमा्ास ठेवा. ्ंृर िम्ॅ् ॉयचा जयत् सृर 
चोषणा्े ि्राळा ्रा. त्ाृ पुनहा ं१० िमयत ियटर िम्ॅ् ॉय टा्ा व पुनहा िम�ण वर खायत ्रा. ्ंृर 
�ा िम�णांृ  कयोरोफॉमस टा्ा व ि्ि�ृ घ्फळ ्रा. आृा ं�ा िम�णांृ तय आपणासं आवश्् िृृ्े 
िमयत ियटर �ाव, ए स् ण �स्नध समसह, ्ोयेसटेरॉय, ्ा्�नयसराइडे आिण फॉसफोियिपडे ्ानं्ा 
मोजमापा्िरृा घ्ा. 

 
एकद ण कोलेसटेरॉल:— 

अिृपर ्ोयेसटेरॉय िव क् ृतचा ेोध घेण्ा्िरृा,ं ्ेवळ ्ोयेसटेरॉय माप्ाचा फकृ चाळणत–
प�ृ महणस् वापर ्रावा. जर ्ोयेसटेरॉयचत संहिृ २३० ृे २९० िमयत�ॅम �िृेृ असेय ृर मग 
ि्म्–घ्ृा–स्ेह �ि्् आिण उ�–घ्ृा–स्ेह–�ि्् ्ोयेसटेरॉयचेहत मोजमाप ्रणे आवश्् 
आहे. आृा ं खायतय (अ) उदाहरणांृ तय व्कृीृ ए स् ण ्ोयेसटेरॉय २५५ िमयत�ॅम �िृेृ 
असल्ामुळे, त्ास साहिज्च ‘अिृपर ्ोयेसटेरॉय िव क् िृ’ आहे असा ेरेा मारया जाईय. परंृु त्ाृ 
उ�–घ्ृा–स्ेह–�ि्् ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत फारच उंचावयेयत असस् त्ामा्ा्े ए स् ण 
्ोयेसटेरॉयपै्त, ्मत भाग ि्म्–घ्ृा–स्ेह–�ि््–्ोयेसटेरॉय असल्ामुळे, ए स् ण 



 
अनु�मिणका 

 

्ोयेसटेरॉयचे मसल् हे साधारण मसल्ान्ा ्ाेृ आहे असे मा्ये जाईय व त्ामुळे �ा िठ्ाणत 
उपचाराचत आवश््ृा ्ाहत. 

 
उदाहरण–अ:– असाधारण ए स् ण ्ोयेसटेरॉय परंृु साधारण ि्म्-घ्ृा स्ेह�ि्् 

्ोयेसटेरॉय 
 

�ेृवणग् सत. व् ३६ वषस   
 िमयत�ॅम/�िृेृ ७५ वत परसेटाइय 
ए स् ण ्ोयेसटेरॉय २५५ (>२२०) 
्ा्�नयसराइडे ९५ (>१००) 
अिृ-ि्म्–घ्ृा–स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉय १९ (>२०) 
ि्म् घ्ृा स्े. �. ्ोयेसटेरॉय १३६ (>१४०) 
उ� घ्ृा स्े. �. ्ोयेसटेरॉय १०० (३८–७४) 

 
उदाहरण–ब:–साधारण ए स् ण ्ोयेसटेरॉय परंृु असाधारण ि्म्-घ्ृा स्ेह�ि्् 

्ोयेसटेरॉय. 
 

व् ४१ वषस �ेृवणग् पुरष 
 
 िमयत�ॅम /�िृेृ ७५ वत पसेटाइय िम. �ॅम �िृेृ 
ए स् ण ्ोयेसटेरॉय २३८ (>२४०) 
्ा्�नयसराइडे १८४ (>१६५) 
अिृि्म्-घ्ृा स्े �. ्ोयेसटेरॉय ४६ (>३१) 
ि्म्-घ्ृा-स्े. �. ्ोयेसटेरॉय १७१ (> १६०) 
उ� घ्ृा स्े. �. ्ोयेसटेरॉय २१ (>३३–६०) 

 
�ा (ब) उदाहरणामध्े, त्ा पुरषांृ तय ए स् ण ्ोयेसटेरॉय २३८ िमयत�ॅम �िृेृ असल्ामुळे, 

�ास साधारण महणस् गण्ा ्ेयत जाईय. परंृु खरे पािहये ृर �ाचे उ�घ्ृा स्ेह�ि्् 
्ोयेसटेरॉयचे मसल् फारच ्मत होृे व ि्म् घ्ृा स्ेह�ि्् मसल् फारच उंचावयेये होृे. �ा िठ्ाणत 
मां तविरृ आहारांृ  फर् ्रणे अत्ावश्् आहे. 

 
एकद ण कोलेसटेरॉल 
ततव:– पयािव्ेवर पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइडाचत �ि�्ा ्ेल्ावर, स्ेह�ि््ापासस् ्ोयेसटेरॉय अयग 
होृो. आिण ्ोयेसटेिरय ईसटराचे जयिवन्ेद् होऊ्, ्ोयेसटेरॉय मुकृ होृो. व अेािरृत्े सवस 
्ोयेसटेरॉय मुकृ �स्ृतृ �ापृ होृो. मग �ा ्ोयेसटेरॉयचे पे्ोिय्म ई्र्े ि्ःसारण ्रृाृ. ्ंृर 
�ा ि्ःसारणापै्त, ि्ि�ृ घ्फळाचे बाषपत भव् ्र्, त्ास ेुष् ्रृाृ. व मग ्ोयेसटेरॉयचे 
‘यतबरम् बुच�डस’ ्ानं्ा प�ृत्े माप् ्रृाृ. 
 



 
अनु�मिणका 

 

ए स् ण पयािव्ा ्ोयेसटेरॉय पै्त, ३०% मुकृ अल्ोहोय असस्, उरयेया ईसटरत क् ृ असृो. 
्ेहमत ए स् ण ्ोयेसटेरॉयच मोजृाृ. मुकृ ्ोयेसटेरॉय आिण ए स् ण ्ोयेसटेरॉय ्ाचें गुणो�र फारसे 
बदयृ ्ाहत. फकृ ृत� ् क् ृाचे रोग, िप�-सवण िबघाड आिण ‘येिसि्् ्ोयेसटेरॉय अेसाइय 
्ॅनसफेरेज’ िवृंच्ाचत ंुटत, ्ामंध्े गुणो�रांृ  फर् होृो. 

 
यतबरम्-बुच�डस प�िृ:– 
 

ृतव:–्ोयेसटेरॉयचे �्म ि्ःसारण ्रृाृ. ्ंृर त्ाचत ृत� सलफ्ुिर् अमय आिण 
असेिट् अ्हा्�ाइड बरोबर िवि�्ा ्रृाृ. िवि�्ेमुळे रंगतृ सा्कयोहेकझाइ  ् सलफोि्् अमय 
रेणस ृ्ार होृो. (सव�� अ.ँ ४१० ्ॅ्ोमतटर). ईसटेरत क् ृ ्सयेया ्ोयेसटेरॉय िडिजटोि्््े ि्ाेिप  ृ
्रृाृ. उरयेल्ा ्ोयेसटेरॉयचे मोजमाप ्रृाृ. �ा दोनहत मसल्ावर्, मुकृ ्ोयेसटेरॉय ि्ृत आहे 
ृे ्ाूृाृ. 

 
ए स् ण ्ोयेसटेरॉय–ईसटेरत क् ृ ्ोयेसटेरॉय= मुकृ ्ोयेसटेरॉय 
 
ए स् ण ्ोयेसटेरॉयचे मोजमाप ्रृां् ा, ईसटेरत क् ृ ्ोयेसटेरॉयचे माप् जरा अिध् होृे 

्ारण रंग जरा अ�स्र असृो. ्ोयेसटेरॉय व ्ोयेसटेरॉय ईसटर ्ानं्ा िवयोप् गुण्ां् ामध्े फर् 
असृो. 

 
एकद ण कोलेसटेरॉलचे मापन:– �ांृ  सटेरॉइडन्ा ईसटर आिण मुकृ �ा दोनहत रपाचें माप् होृे. रकृरस 
वा पयािव्ामध्े ए स् ण ्ोयेसटेरॉयचा २/३ भाग हा ईसटेरतभसृ  रपांृ  असृो आिण उरयेया मुकृ रपांृ  
असृो. िव�ेषणांृ  �ासं िविेल ग�भृा स् असृो. ्ारण ्ाहत रासा्ि्् �ि�्ेमध्े, ईसटर 
्ोयेसटेरॉय मुळे जो रंग ृ्ार होृो त्ाचत ृत�ृा, मुकृ ्ोयेसटेरॉयपासस  ् �ापृ होणाऱ्ा रंगापेाा 
अिध् असृे. �ामुळे ्ोयेसटेरॉयचे मसल् खरोखर िजृ्े असेय त्ापेाा ं्ोडे अिध् दाखिवये जाृे. 
्ाहत िवृंच्त् �ि�्ांृ , दतघस- केखंया असयेल्ा ्ोयेसटेरॉय ईसटराचें–उदा. ्ोयेसटरॉय 
ीरॅि्डा्ेटचे–जयतभव् संपसणस होृ ्ाहत. मग अेावळेत, ्ोयेसटेरॉयचे मसल् जरा ्मत दाखिवये 
जाृे. 
 

्ोयेसटेरॉयन्ा माप्ा्िरृा ं यतबरम्-बुच�डस हतच प�िृ सवसं वापरृाृ. हत �ि�्ा ृत� 
अमयत् माध्मांृ  महणजे सलफ्ुिर् अमय, असेिट् अमय आिण असेिट् अ् हा्�ाइड मध्े ्ेयत 
जाृे. रासा्ि्् �ि�्ेृ, ्ोयेसटेरॉयवर पा्रत–पा्रत्े ऑ�कसडत्रणाचत ि�्ा होृे. �त्े् 
पा्रतन्ा ेवेटत ्ॉयेसटापॉयत  ् रेणस �ापृ होृो व �ांृ  मसळन्ा सं्ुगापेाा ं ए् अिध् ि�बंध ृ्ार 
होृो. 

 
�ा िवि�्ेृतय पिहल्ा पा्रीृ, ्ोयेसटेरॉय मधतय हा्�ॉ�कसय (OH) समसहाचे �ोटो्ेे् 

होृे. आिण पाण्ाचा ए् रेणस ्मत होऊ्, ३,५ ्ोयेसटडाइ  ् हा ्ाब�ि््म आ्् �ापृ होृो. रंग 
िव�े्ेृतय हत झायत पिहयत पा्रत. ्ंृर ए्ामागस् ए्, �ा अया्िय् ्ाब�ि््म आ््ान्ा 

ऑ�कसडत्रणामुळे, ₋SO₃⁻ मुळे, –्ोयॅसटॅ हेकझाइ् सलफोि्् अमय ृ्ार होृे. हे सं्ुग वणसधारत 
असृे. त्ाया अँगंस्ॉम सव�� ६१० आिण ४१० ्ॅ्ोमतटरया असृाृ. �ा मसळ �ि�्ेृ आृा पुष्ळ 



 
अनु�मिणका 

 

सुधारणा झाल्ा असस् आृा ं त्ांृ  मुकृ व ईसटेरतभसृ  ्ोयेसटेरॉय ्ा दोघाचेंहत माप् ्रृाृ. 
िडिजटॉि्  ्हे सपॅोि्् सटेरॉयन्ा अ वय्ांृ तय (्बस अणस ३ न्ा स्ा्त असयेल्ा) मुकृ हा्�ॉ�कसय 
समसहाबरोबर िवि�्ा ्रृे व ्ोयेसटेरॉय िडिजटो्ॉइड हे अिव�ाव् जिटय ृ्ार होृे. वर असयेल्ा 
�ावांृ तय ्ोयेसटेरॉयचे माप् ्ेये असृा,ं ईसटेरतभसृ  ्ोयेसटेरॉयचे मसल् �ापृ होृे. आिण मग मुकृ 
्ोयेस्ेरॉयचे मसल् ्ाूण्ा्िरृा,ं ए स् ण ्ोयेसटेरॉयन्ा मसल्ांृ स्, ईसटेरतभसृ  ्ोयेसटेरॉय मसल् 
वजा ्रृाृ. साबु्त्रण आिण ेोिधृत्रण �ा पा्ऱ्ा जर मोजमाप ्रृां् ा ्ाळजतपसवस् 
अवयंिबल्ा ्ाहत ृर, ियबरम् बुच�डस िवि�्ेृ ्ोयेसटेरॉयचे मसल् (खरोखरतपेाा)ं पुष्ळसे अिध् 
�ापृ होृे. �ा �ि�्ेृ, माप् ्रण्ान्ा अगोदर ्ोयेसटेरॉय ईसटराचें जयिवन्ेद् आिण ेु�त्रण 
झाये ि्वा ्ाहत �ावर पुष्ळसे अवयंबस् असृे. ्ारण ्ेवळ ्ोयेसटेरॉयन्ामुळे िजृ्त रंगाचत 
ृत�ृा िमळेय त्ापेाा ७ डत हा्�ो्ोयेसटेरॉय आिण अलफा-७ ्ोयेसटेरॉय �ानं्ामुळे, �ा िवि�्ेमध्े 
अ्ु�मे दुपपट आिण चौपट रंगाचत ृत�ृा, अिध् �ापृ होृे. त्ाच�माणे मुकृ ्ोयेसटेरॉयमुळे िजृ्त 
रंगाचत ृत�ृा िमळृे, त्ापेाा अिध् ृत�ृा ्ोयेसटेरॉय ईसटरानं्ामुळे �ापृ होृे. �ामुळे ए स् ण 
्ोयेसटेरॉयचे मसल् अिध् िदसस् ्ेृे. ्ां् िरृा ं िवि�्ेन्ा अगोदर साबु्त्रण ्रण्ाचत फार 
आवश््ृा आहे. 

 
्ार्े:— 
 
१) ेु� इ्ॅ् ॉय २) हय्े पे्ोिय्म ई्र 
३) नयेिेअय असेिट् अमय ४) संहृ सलफ्ुिर् अमय 
५) असेिट् अ्हा्�ाइड ६) पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड 

[३३ �ॅम/१०० िम. िय. पाणत] 
 
७) इ्ॅ् ािय् पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड. (वापराव्ास सुरवाृ ्रण्ापसवग ६ �मां् ांृ तय, ६ िम. यत. 
�ाव ९४ िम. िय. इ्ॅ् ॉयमध्े टा्ा.) 
 
८) �मािणृ ्ोयेसटेरॉय �ाव (१ िमयत�ॅम �िृ िमयतियटर) १०० िमयत�ॅम ेु� ्ोयेसटेरॉय, १०० िम. 
िय. इ््ॉयमध्े िवरघळवा. 
 

िवि�्ा्ार्:— असेिट् अ्हा्�ाइड २० िम. िय. १०° से. ृपमा्ान्ा खायत ्ंड ्रा. 
त्ांृ  १ िम. िय. संहृ सलफ्ुिर् अमय साव्ाे टा्ा. िम�ण चागंये हयवा. व १० िमि्टां् ंृर त्ांृ  
१० िम. िय. नयेिेअय असेिट् अमय िमळवा. िवि�्ा्ार्ास खोयतन्ा ृपमा्ास आणा व १ ृासान्ा 
आंृ उप्ोग ्रा. 

 
ि�्ा प�िृ: दो् झां् ण असयेल्ा ्ाचेंन्ा ्ळ्ा घ्ा. त्ां् ा ‘चा’ (चाचणत) आिण � (�मािणृ) असे 
िचनहािं्ृ ्रा. त्ांृ  खायत दाखिवल्ा�माणे िवि�्ा्ार्े टा्ा:– 
 
 चा (चाचंणत) � (�मािणृ) 
रकृरस ०.५ िम. िय.  
�मािणृ – ०.५ िम.िय. 



 
अनु�मिणका 

 

इ््ॉय पोटॅिे्म ५ िम. िय. ५ िम.िय. 
 
दोनहत ्ळ्ा १ ृासभर ३७° से. या उषणपेटतृ ठेवा; ्ंृर दोनहत ्ळ्ांृ  �त्े्त १० िम. िय. पे्ोिय्म 
ई्र व ्ंडपाणत ५ िम.िय. टा्ा. २ िमि्टभर ्ळ्ा चागंल्ा हयवा. ्ंृर त्ां् ा ्े�ोतसार् ्ंंांृ , 
दो् सवन् सृर ्ेईप �्ृ िफरवा. दोनहत ्ळ्ांृ तय अयग अयग पे्ोिय्म ई्रन्ा सृरांृ स् ५ िम. 
िय.घ्ा. ८०° से. या, दोनहत ्ळ्ांृ तय �ावाचे बाषपत भव् ्रा. ्ंृर �त्े् ्ळतृ ६ िम. िय. 
यतबरम्-बुच�डस िवि�्ा ्ार् टा्ा. ४० िमि्टा्ंृर,दोनहत ्ळ्ांृ तय६२५ ्ॅ्ोमतटरया �्ाेत् 
घ्ृा मोजा. ्ा वळेेस यतबरम् बुच�डस िवि�्ा्ार् हे ‘िवराम’ महणस् वापरा. 
 

िवृंच्त् अंत् खसण िवि�्ा: �ा िवि�्ेृतय ्ोयेसटेरॉयन्ा माप्ांृ तय पिहल्ा रासा्ि्् 
पा्रतमध्े ्ोयेसटेरॉय ईसटरेज �ा िवृंच्ाचा, रकृरसामध्े असयेल्ा ्ोयेसटेरॉय ईसटराचें 
जयतभव् ्रण्ा्िरृा उप्ोग ्रृाृ. �ामुळे �स्नधामयापासस  ््ोयेसटेरॉय मुकृ होृो. 

 

्ोयेसटेरॉय ईसटरे + पाणत 
्ोयेसटेरॉय 

–्ोयेसटेरॉय+ मुकृ �स्नधामये 
ईसटरेज 

 
२ ऱ्ा पा्रतृ, ्ोयेसटेरॉय ऑ�कसडेज �ा िवृंच्ाचा ऑ�कसज्न्ा उप�स्ृतृ ्ोयेसटेरॉयचे 
ऑ�कसडत्रण ्रण्ा्िरृा वापर ्रृाृ. ्ोयेसटेरॉय ऑ�कसडत्रण ्रण्ा्िरृा (रकृ जयांृ  
असयेया मुकृ ्ोयेसटेरॉय + ्व्ा्े वरतय पा्रत सृ् ि्म�ण झायेया मुकृ ्ोयेसटेरॉय). �ा 
ऑ�कसडत्रणामुळे, ्ोयेसट-४ ए्-३ ओ् आिण हा्�ोज् पेरॉकसाइडचत ि्�मृत होृे. 
 

्ोयेसटेरॉय+ ऑ�कसज् 
्ोयेसटेरॉय 

्ोयेसटे्ॉ्+ हा्�ोज् पेरोकसाइड 
ऑ�कसडेज 

 
आिण ्ंृर हा्�ोज् पेरॉकसाइडन्ा इृर सं्ुगां् ा ऑ�कसडत क् ृ ्रण्ान्ा ामृेचा उप्ोग ्र्, 
रंगतृ जिटये ि्म�ण ्रृाृ व रंगाचे माप् वणसपट �्ाे माप्ा�ारे ्रृाृ. 
 

२ हा्�ोज् पेरॉकसाइड 

पेरॉ�कसडेज 

४ िफ्ॅझो् 
(रंज्) + 

४ अिम्ोिफ्ॅझत  ् + 
+ ४ पाणत 

िफ्ॉय  
 

िवि�्ा्ार्े:–रंग िवि�्ा्ार् 
मनॅ्ेिे्म असपाट�ट 

५ िमयत मोय 

सोिड्म ्ोयेट १ िमयत मोय 
िफ्ॉय ०·६ िमयत मोय 
३,४ डा्कयोरो िफ्ॉय ०·४ िमयत मोय 
४ अिभ्ो िफ्ॅझत् ०·१ िमयत मोय 



 
अनु�मिणका 

 

्ोयेसटेरॉय ऑ�कसडेज २५ ए्् 
्ोयेसटेरॉय ईसटरेज ४० ए्् 
पेरॉ�कसडेज २० ए्् 

 
१०० िम. िय. ि्स हा्�ोकयोिर् उभ्रोध्ा मध्े िवरघळवा. 
 

१) ि््ंं् ्मुन्ांृ  १०० िम. �ॅम. �िृेृ ्ोयेसटेरॉय घ्ा. 
 
का्र पपित:– ृत् ्ळ्ा खायतय �माणे ठेवा:– 
 
 चाचंणत �मािणृ िवराम 
रकृरस ·०२ िम. िय. –– –– 
ि््ंं्  ·० िम. यत. २ –– 
पाणत –– –– ०·९२ िम. िय. 
रंज्–िवि�्ा्ार् २ िम. िय. २ िम.िय. २ िम.िय. 
 

ृत्हत ्ळ्ां् ा १० िमि्टे ३७° से. ृपमा्ास ठेवा. 
 

चाचंणत व �मािणृ ्ाचंत ५४० ्ॅ्ोमतटरया �्ाेत् घ्ृा मोजा. िवराम ्ळतचा मोजमाप 
्रृां् ा उप्ोग ्रा. 
 
�्ाेत् घ्ृा (चाचंणत) 

× १००= संहिृ चाचंणत 
�्ाेत् घ्ृा (�मािणृ) 
 
्ा्�नलसरााड मसल्माप् 
 
ि्ःसारणा्िरृा ंयागणारत रसा््े:– 
 
कयोरोफॉमस– िवि�्ा्ार् �्ार (गदस बाटयतृ ठेवा) 
 
झतओयाइट:– (८० जाळे) सि�् ्रण्ा्िरृा ं १२५° से. या ४ ृास उषणृा �ा. अल्ोहोिय  ्
पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड:– 
 
साठंा �ाव:– (२%, ३५६ िमयत मोय �िृ ियटर) २ �ॅम पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड ९५ �िृेृ 
अल्ोहोय मध्े िवरघळवा आिण ्ंृर १०० िमयतियटर प �्ृ ९५% इ्ॅ् ॉय्े िवरय ्रा. हे ्ेहमतन्ा 
ृपमा्ास १ मिहन्ा प �्ृ �स्र असृे. 
 

्ेहमतन्ा वापरा्िरृा:ं– (०·४%, ७१ िमयत मोय/ियटर) साठंा �वांृ तय १० िमयत ियटर 
घेऊ्, ृे ९५% इ्ॅ् ॉय्े ५० िम. िय. इृ्े िवरय ्रा. 



 
अनु�मिणका 

 

 
दररोज ्वत् ृ्ार ्रा. 

 
सलफ्ुिर् अमय:– (०·२ सममसल्, ०·१ मोय/�िृियटर) संहृ सलफ्ुिर् अमयाचे ३ िम. िय. 

घेऊ् ृे ५०० िमयत ियटर पाण्ांृ  िवरय ्रा. हे सहा मिहन्ाप �्ृ �स्र असृे. सोिड्म मेटा पर 
आ्ोडेट (०·०५ मोय �िृ ियटर) १·०७ �ॅम सोिड्म मेटॅ पर आ्ाडेट पाण्ांृ  िवरघळवा व १०० 
िम.िय. प �्ृ िवरय ्रा सोिड्म अस�्ाइट (०·५ मोय/ियटर). ६·५ �ॅम सोिड्म अस�्ाइट पाण्ांृ  
िवरघळवा व १०० िमयतियटरप �्  ृ िवरय ्रा. ०·२% �ोमो्ोिप् अमय, बफ�्े ्ंड ्ेयेल्ा १०० 
िम.िय. पाण्ांृ  िवरघळवा. दुसऱ्ा चंबसृ, ३०० िम.िय. पाण्ाृ ६०० िम.िय. संहृ सलफ्ुिर् अमय 
ओृा. सलफ्ुिर् अमय ्ंड झाल्ावर, �ोमो्ोिप् अमयान्ा �ावाृ टा्ा. २-४ आठव�ा्ंृर ्वत् 
ृ्ार ्रा. 
 
्ा्�नयसराइडचा �मािणृ िव�ाव: साठंा— 
 
५०० िम. �ॅम ्ा्ओयेइ् कयोरोफॉमसमध्े िवरघळवा आिण ्ाचेचे झा्ण असयेल्ा १०० िम.िय. मापत 
चंबसृ कयोरोफॉमस्े िवरय ्रा. ृत् मिहन्ाप �्ृ �स्र असृे. वापरण्ा्िरृा ं िव�ाव: (५६५ म्ु. िम. 
िय./ियटर) साठंा �मािणृ �ावाचे १ िमयतियटर घेऊ् ृे १० िमयत ियटर इृ्े कयोरोफॉमस्े िवरय 
्रा. (�स्रृा ए् आठवडा भर.) 
 
मदल्मापन 
 
साध् सामु�त: हयिवण्ाचे ्ंं. ६५° से. ृपमा्ास राहतय असे जय-्ंुड. १००° से. या राहतय असे 
जय-्ंुड. �्ाे वणस माप् (< १० ्ॅ्ोमतटर प�-पार्)५७० ्ॅ्ोमतटरया उप्ुकृ. 
 
१) २ �ॅम झतओयाइट, १५×१३० िम. मतटर स�स चे झा्ण असयेल्ा संवधस् ्ळतृ ठेवा (टेफयॉ्). 
 
२) १० िमयतियटर कयोरोफॉमस टा स् ् हयवा. 
 
३) �ांृ  ०.५ िमयत ियटर रकृरस वा पयािव्ा टा स् ्, ्ािंं्त हयिवण्ान्ा ्ंंावर ३० िमि्टे हयवा. 
 
४) �स्नध-िवरिहृ गाय्-पंा सृ् गाळा. 
 
५) गाळयेल्ा ं�ावापै् ी, १ ृे ३ िम.िय. १६×१०० िमयतमतटर ्ाचेन्ा पिराा ्ळतृ सोस्ळत्े ओृा. 
 
६) २ पिराा ्ळतृ, चायस  �मािणृ मसल्ाचे १ िम. िय. ओृा. 
 
७) सवस ्ळ्ांृ तय पदा्�चे, ्ा््ोज् वा्सचा वापर ्र् बाषपतभव् ्रा. 
 



 
अनु�मिणका 

 

८) ए्ा �मािणृ आिण ए्ा मसल् मािहृ ्सयेल्ा ्ळतृ ०·५ िम.िय. अल्ोहोिय  ् पोटॅिे्म 
हा्�ाकसाइड टा्ा (साबु् त क् ृ ्मु्ा) दुसऱ्ा �ेणतृतय ्ळ्ांृ , फकृ ०·५ िमयतियटर ९५% 
अल्ोहोय टा्ा. 
 
९) सवस ्ळ्ा ६५° से या १५ िमि्टे ठेवा. 
 
१०) �त्े् ्ळतृ ०·५ िम. िय. ०·२ सममसल् सलफ्ुिर् अमय टा्ा आिण झां् ण ्ा सू् टा स् ्, १००° 
से. या असयेल्ा जय्ंुडाृ अल्ोहोय ्ा सू् टा्ण्ा्िरृा, १५ िमि्टे ठेवा. 
 
११) जय्ंुडा सृ् सवस ्ळ्ा ्ाूा. झा्णे यावा आिण ्ंड होऊ �ा. 
 
१२) �त्े् ्ळतृ ०·१ िम. िय. पर–आ्ोडेटचा �ाव टा्ा. 
 
१३) १० िमि्टा्ंृर ऑ�कसडत्रण ्ाबंिवण्ा्िरृा ं ०·१ िम.िय. सोिड्म अस�्ाइट �ाव टा्ा. 
चागंये िम�ण ्रा. आ्ोिड्चा िपवळा रंग िदसृो. व ्ो�ाच िमि्टांृ  ्ंृर यव्रच अरश् होृो. 
 
१४) ५ िम. िय. �ोमो्ोिप  ्अमय िवि�्ा्ार् �त्े् ्ळतृ टा्ा. चागंये िम�ण ्रा. 
 
१५) ्ंृर १००° से. जय ्ंुडाृ, सवस पिराा ्ळ्ां् ा, ३० िमि्टे उषणृा �ा. ्ावळेेस �्ाे मंद ठेवा. 
 
१६) अंधाराृ ्ळ्ा खोयतन्ा ृपमा्ाृ ्ंड ्रा. 
 
गिणृ: ्ा्�नयसराइड (िम. �ॅम/ियटर)= 
 

अ पिराा्ग [साबु् त क् ृ]–अ पिराा्ग [साबु्त क् ृ ् ्ेयेये] 
अ �माणृ [साबु् त क् ृ]–अ �माणृ [साबु्त क् ृ ् ्येय.] 

 
्ा्�नलसरााड ि्ि�ृत: (िवृंच्त्) ्ा्�नयसराइडाचें आ्सो�ापॅ्ॉय्े ि्ःसारण ्रृाृ ्ंृर 
त्ाचे �ोपॅ्ॉिय  ् पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड्े साबु्त्रण ्रृाृ. �नयसरॉय मुकृ होृो. मग 
�नयसरॉयचे आ�कसडत्रण ्ेल्ावर फॉम��लडहाइड �ापृ होृे. त्ाचत असेिटय अिसटो् बरो्र 
िवि�्ा होऊ्, िपवळे सं्ुग िमळृे. त्ाचत �्ाेत् घ्ृा मोजृाृ. ्ाृ जयिवन्ेद् ्रण्ान्ा 
अगोदर जत फॉसफोियिपडे असृाृ त्ाचें ील्ुिम्ा िम�णावर ेोषण ्र् ृत अयग ्रृाृ. 
 
िवि�्ाकारके:–१) आ्सो�ोपॅ् ॉय. 
 
२) अल्ुिम्ा (पाण्ा्े धुृल्ा्ंृर, रांभर ११०° से. या ेुष् ्रा.) 
 
३) �ोपॅ्ॉिय् पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड: ५० �ॅम पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड, ६०० िम. िय. पाणत व ४०० 
िम. िय. आ्सो�ोपॅ् ॉय मध्े िवरघळवा. 



 
अनु�मिणका 

 

 
४) सोिड्म मेटा पर आ्ोडेट––७७ �ॅम ेुष् अमोि््म असेटेट िम. िय. ७०० िम. िय. पाण्ांृ  
िवरघळवा. त्ांृ  ६० िम. िय. नयेिेअय असेिट् अमय आिण ६५० िम. �ॅम सोिड्म मेटा पर आ्ोडेट 
टा्ा. पाण्ाृ सव�चे घ्फळ १ ियटर इृ्े ्रा. 
 
५) असेिटय अिसटो्–७·५ िम. िय. असेिटय अिसटो् २०० िम. िय. आ्सो�ोपॅ्ॉय मध्े टा्ा. चागंये 
िम�ण ्रा आिण त्ांृ  ८०० िम. िय. पाणत टा्ा. 
 
६) �मािणत:– (२०० िम. �ॅम �िृेृ िम. िय.) २०० िम. �ॅम ्ा्ओयेइ  ् ्ो�ाेा आ्सो�ोपॅ्ॉय 
मध्े टा स् ् चागंये हयवा. आिण ्ंृर घ्फळ आ्सो�ोपॅ्ॉय्े बरोबर १०० िम. िय. इृ्े ्रा. 
 
्ा्सप�िृ:––ृत् झां् ण असयेल्ा ्ळ्ा खायतय �माणे ृ्ार ्रा:–– 
 
 चाचंणत  �मािणृ िवराम 
रकृ–जय ०·२ िम. िय.   
�मािणृ – ०·२ िम. िय.  
पाणत – – ०·२ िम. िय. 
आ्सो �ोपॅ्ॉय ८·० िम. िय. ८·० िम. िय. ८·० िम. िय. 
अल्ुिमि््म ऑकसाइड १·० �ॅम १·० �ॅम १·० �ॅम 

 
दहा िमि्टे सवस ्ळ्ा अधस् मधस् हयवा. ्ंृर ्े�ोतसािर  ृ ्ंंाृ िफरवा. व पुनहा ं त्ांृ  

खायतय �माणे ्ार्े टा्ा:–– 
 

४ िम. यत. चाचंणतृतय 
वरतय �ाव 
+ १·२ िम. िय. 
पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड 

४ िम. यत. �मािणृ 
मधतय वरतय �ाव 
+ १·२ िम. िय. 
पोटॅिे्म हा्�ॉकसाइड 

४ िम. िय. िवराम 
मधतय वरतय �ाव 
+ १·२ िम. िय. 
पोटॅ. हा्�ॉकसाइड 

 
�ा ृत्हत ्ाचेंन्ा ्ळ्ा ६५° से. या १५ िमि्टे उषणपेटतृ ठेवा. ्ंृर त्ा ृत्हत ्ळीृ, �त्े्तृ २ 
िम. िय. मेटापरआ्ोडेट आिण १ िम. िय. असेिटय अिसटो् िवि�्ा्ार् टा्ा आिण पुनहा ं३० िमि्टे 
्ळ्ा ६५° से. या ठेवा. ्ंृर ्ळ्ा ्ंड ्ेल्ावर, चाचंणत आिण �मािणृ ्ळ्ाृतय �्ाेत् घ्ृा 
४५० ्ॅ्ो मतटरया मोजा. ‘िवराम’ ्ळतचा घ्ृा मोजृा्ा उप्ोग ्रा. 
 

िहेोब– �्ाेत् घ्ृा चाचंणत्ळत 
×२०० = 

चाचंणतचत संहिृ 
�्ाेत् घ्ृा (�मािणृ्ळत) िम. �ॅम �िृेृ 

 
अंेपिराण:– 
 



 
अनु�मिणका 

 

�मािणृ व�रेषा, ि्रि्राळ्ा संहृतचे–५० िमयत�ॅम �िृेृपासस् ३०० िमयत�ॅम �िृेृ-
�मािणृे वापर्, ृ्ार ्रा. 

 
ालािवकेततल फॉसफोिलिपडे– 
 

फॉसफोियिपडाचें इ््ॉय-ई्र ्े ि्ःसारण ्रृाृ. ्ंृर त्ाचे सलफ्ुिर् आिण फॉसफॉिर् 
अमया्े ऑ�कसडत ्रण ्रृाृ. अेािरृत्े �ापृ झायेल्ा असेि�् फॉसफरसचे, अमोि््म 
मबियबडेटमुळे फॉसफोमॉिय�बड  ्अमयांृ  रपांृ र होृे. ्ंृर �ास अिम्ो ्ॅफ्ॉय सलफोि्् अमया्े 
िवि�्ा ्ेल्ावर ि्ळ्ा रंगाचे सं् ुग �ापृ होृे. त्ान्ा रंगाचे माप् ्रृाृ. 

 
िवि�्ा्ार्े:— 
 
१) इ््ॉय-ई्र (३:१) िम�ण. 
 
२) पाच्-िम�ण: २ घ्फळ ८५% सलफ्ुिर् अमय + १ घ्फळ ७०% परकयोिर् अमय. 
 
३) अमोि््म मॉियबडेट �ाव: २·५%उ. पाण्ांृ . 
 
४) १, २, ४, अिम्ो ्ॅफ्ॉय सलफोि्् अमय िवि�्ा ्ार्े. (०·१%). १ �ॅम 
 
१,२,४, अिम्ो ्ॅो्ॉय सलफोि्् अमय १०० िम. िय. पाण्ांृ  िवरघळवा. �ा पाण्ांृ  २·३२–�ॅम 
सोिड्म बा्सलफाइट आिण २०० िमयत�ॅम सोिड्म सलफाइट अगोदरच िवरघळवा. 
 
�मािणृ फॉसफरस �ाव: (५ िमयत�ॅम �िृेृ) ०·२९१७ �ॅम, पोटॅिे्म डा्हा्�ोज् फॉसफेट १ 
ियटर पाण्ांृ  िवरघळवा. 
 
का्रपपित— १० िमयतियटर इ््ॉय-ई्रन्ा �ावाृ ०·२ िमयतियटर पयािव्ा िमि�ृ ्रा. 
उ्ळत्ा पाण्ान्ा जय्ंुडाृ, हे िम�ण जरा उ्ळत फुटेप �्ृ गरम ्रा. ्े�ोतसारण ्रा. वरचा 
सृर, िचनहािं्ृ ्े�ोतसारण ्ळतृ ओृा. १० िम. िय. प �्ृ िवरय ्रा आिण त्ांृ तय ५ िम. िय. ेुष् 
्रा. �ा ेुष् ि्ःसारणास. ऑ�कसडत्रणा्िरृा, १ िम. यत. पाच् िम�ण टा्ा आिण २ ृे ३ ृास 
त्ास उषणृा �ा. �ांृ  २ िम. िय. अमोि््म मॉियबडेट आिण १ िम. िय. अिम्ो्ॅफ्ॉय सलफोि्् 
अमय �ाव टा्ा. १० िम. िय. प �्ृ पाण्ा्े िवरळ ्रा. आिण ्ळ्ा उ्ळत्ा जय्ंुडाृ १० िमि्टे 
ठेवा. ्ंड ्ेल्ावर ि्ळ्ा रंगाचे ६२५ ्ॅ्ोमतटरया माप् ्रा. िवि�्ा्ार्ाचंत िवराम ्ळत अवश् 
उप्ोगाृ आणा. 
 
िहेोब   
 �्ाे्त् घ्ृा (चाचणत) 

×५ = चाचणतृतय संहिृ िम. �ॅम �िृेृ. 
�्ाे्त् घ्ृा (�मािणृ) 

 



 
अनु�मिणका 

 

�स्नध फॉसफरस × २५ = फॉसफोियिपडे 
 

मुकत �सननगाधले– ि्ि�ृत 
फॉसफेट उभ्रोध्ान्ा उप�स्ृतृ, कयोरोफॉमस, हे�े्–मे्ॅ् ॉय िम�णा्े, रकृ रसाचे 

ि्ःसारण ्रृाृ. मुकृ �स्नधामयाचें ्ॉपर–्ा््ेट्े साबु्त्रण ्रृाृ. मग ि्ृत ्ॉपर–साबण 
ि्म�ण झाये हे डा्–िफ्ाइय ्ाब�झो्न्ा सहाय्ा्े ि्ि�ृ ्रृाृ. 

 
िवि�्ा ्ार्े:— 
 
१) ि्ःसारण �ाव:– ्ांृ  कयोरोफॉमस, मे्ॅ् ॉय आिण हे�े् (५:१:५ घ्फळ) ्ा �माणांृ  असृाृ. 
 
२) फॉसफेट–उभ्रोध्–अमयिवमयां्  ६.४, ३३ िम. मोय/ियटर 
 
३) साठा–्ॉपरिवि�्ा्ार् : 
 

१२·०७ �ॅम, ्ॉपर ्ा््ेट, (CuNo₃,3H₂O), १०० िम. िय. पाण्ाृ िवरघळवा. 

 
४) ्ा्–इ्ॅ् ॉय–अमाइ् िवि�्ा्ार्:– ्ा् इ््ॉय अमाइ् चे १० िम. िय. १०० िम. िय. पाण्ाृ 
िव�ािवृ ्रा. 
 
५) सोिड्� हा्�ॉकसाइड १ सममसल्. 
 
६) ्ॉपर िवि�्ा्ार्–चायस— 
 
१० िम. िय. साठा ्ॉपर िवि�्ा्ार् + १० िम. िय. ्ा् इ्ॅ् ॉय अिम् + ६ िम. िय. सोिड्म 
हा्�ॉकसाइड–हे सवस १०० िम.िय. प �्ृ िवरय ्रा. ्ाृ ३३�ॅम सोिड्म कयोराइड टा्ा आिण अमय 
िवमयां्  ८·१ या ्ेईय असे ्रा. �त्े् वळेेस ृाजा �ाव ृ्ार ्रा. 
 
७) १, ५, डा्िफ्ाइय ्ाबसिझ् �ाव (४ �ॅम �िृ ियटर) इ्ॅ् ॉयमध्े. 
 
८) साठा–�मािणृ–�ाव. 
 
पािमिट् अमय ि्ःसार् �ावांृ . २ मोय �िृ ियटर– 
 
९) चायस �मािणृ �ाव:– 
 
्ा्सप�िृ:– ृत् झां् णे असयेल्ा ्ळ्ा घ्ा: 
 
 चाचंणत �मािणृ िवराम 



 
अनु�मिणका 

 

पाणत   ०·०५ िम. िय. 
�मािणृ  ०·०५ िम. िय.  
रकृ-रस ०·०५ िम.िय   
फॉसफेट उभ्रोध् १·०० िम. िय. १·०० िम. िय. १·०० िम.िय. 
ि्ःसार् �ाव ६·०० िम. िय. ६·०० िम.िय. ६·०० िम. िय. 
 
९० से्द, जोरा्े ि्ःसारण ्रा. मग ्े�ोतसारण ्रा. फॉसफेट–उभ्रोध्ाचा सृर चोष्ा्े अयग 
्रा आिण ि्ःसािरृा पै्त ५ िम. िय. ३ ि्रि्राळ्ा ्ळतमध्े घ्ा. �त्े्तृ २ िम. िय. ्ॉपर िवि�्ा 
्ार् आिण टा्ा. ५ िमि्टे चागंये हयवा. ्ंृर ्े�ोतसारण ्रा. ४००० िग./�िृिमि्ट. आिण �ा 
ृत् ्ळतृतय ३ िम. िय. सेि�् �ाव, �त्े्त ०·५ िम. िय. डा्िफ्ाइय ्ाबसझाइड �ावांृ  टा्ा. १५ 
िमि्टा्ंृर, िवराम ्ळतचा उप्ोग ्र्, �्ाे्त् घ्ृा ५५० ््ोमतटरया मोजा. 
 
िहेोब:– 

 �्ाे्त् घ्ृा (चाचंणत) 
×५००= मुकृ �स्नधामये संहिृ 

 �्ाे्त् घ्ृा (�मािणृ) 
(μ मोय/ियटर) 

 
उ� घनता-सनेह�िथन-कोलेसटेरॉल िनि�तत :– ि्ाेप प�िृ 
 
प�िृ-१ यत 
 
िवि�्ा्ार्े:– (१) सोिड्म िहपॅिर्ेट ४० �ॅम �िृ ियटर 
 (२) मगँॅ् तज कयोराइड १ मोयर �िृ ियटर 
 
्ा्स प�िृ:– 

 
१ िम. यत. पयािव्ेचे ०·०५ िम. िय. सोिड्म िहपॅिर्ेट व ०·०५ िम. िय. 
मगँॅ् तज कयोराइडन्ा �ावाबरोबर िम�ण ्रा. पिराा ्ळत ४° से. १५ िमि्टे 
ठेवा. ्ळ्ाचें १५ िमि्टे १२००० गु. स ्े�ोतसारण ्रा. ्ंृर वरतय सृर, उ. 
घ. स्े. ्ोयेसटेरॉयन्ा ि्ि�ृत ्िरृा ंउप्ोगांृ  आणा. 

 
प�िृ– २ रत 
 
िवि�्ा ्ार्े:–सोिड्म फॉसफोटंनसटेट:– ४० �ॅम फॉसफोटं�नसट  ् अमय ५०० िम. िय. पाण्ांृ  
िवरघळवा. १ सममसल् सोिड्म हा्�ॉकसाइडन्ा सहाय्ा्े, अमय िवमयां्  ६·१५ स बरोबर आणा. 
िवि�्ा ्ार् १ ियटरप �्ृ िवरय ्रा. 
 
२) मनॅ्ेिे्म कयोराइड– २·५ मोय/�िृ ियटर 
 



 
अनु�मिणका 

 

्ा्स प�िृ:– १ िम. िय. रकृ-रस ०·१ िम.िय. सोिड्म फॉसफोटंनसटेट िवि�्ा ्ार् आिण ०·०२ िम. 
िय. मनॅ्ेिे्म कयोराइड ्ाचें िम�ण ्रा. पंधरा िमि्टा्ंृर १५००० गुरतवास १५ िमि्टे ्े�ोतसारण 
्रा. वरतय सृर उ. घ.स्े. ्ोयेसटेरॉय न्ा ि्ि�ृत ्रृा ंवापरा. 
 
पपित-३ 
 
िवि�्ा ्ार्े:– डेकस्ॉ् सलफेट (५००,००० रेणवत् वज्) २० �ॅम �िृ ियटर. 

मनॅ्ेिे्म कयोराइड २ मोय �िृ ियटर 
 
्ा्सप�िृ:– १ िम.िय. पयािव्ा ०·०५ िम.िय. डेकस्ॉ् सलफेट िवि�्ा्ार् आिण ०·०५ िम.िय. 
मनॅ्ेिे्म कयोराइड िवि�्ा्ार् ्ाचें िम�ण ्रा. ्ळ्ा ४° से. ३० िमि्टे ठेवा. १०००० गुरतवास 
२० िमि्टे ्े�ोतसारण ्रा. वरतय सृर उ. घ. स्े. ्ोयेसटेरॉयन्ा ि्ि�ृत ्िरृा ंवापरा. 
 
पपित-४ 
 
िवि�्ा कारके: 
 
पॉयत एि्िय् नया््ॉय (रेणवत् वज् ६०००) ४५ �ॅम �िृ ेृ िम. िय. 
 
्ा्स प�िृ:– १ िम.िय. पयािव्ेस ०.२ िम.िय. पॉयतएि्िय  ् नया््ॉय िवि�्ा ्ार् टा्ा. 
चागंल्ा िरृत्े गोय गोय िफरवस्  िम�ण ्रा. (वहोट�कस रोटर वापरा) १५ िमि्टे ्ेहमतन्ा ृपमा्ास 
ठेवा. ्ंृर १२००० गुरतवास, १० िमि्टे ्े�ोतसारण ्रा. वरतय सृर, उ. घ. स्े. 
्ोयेसटेरोयन्ाि्ि�ृत्रणा्िरृा वापरा. 
 
िनकेप पपततने सनेह�िथनाचे अलगतकरण:– 
 
िवि�्ा ्ार्े :– १) सोिड्म कयोराइड ०·१५ मोय/ियटर 
 
२) सोिड्म डोडेसाइय सलफेट १०% 
 

१० �ॅम सोिड्म डोडेसाइय सलफेट हे ०·१५ मोय �िृ ियटर सोिड्म कयोराइडन्ा दावाृ 
िवरघळवा व घ्फळ १०० िम. िय. इृ्े ्रा. 

 
३) सोिड्म डोडेसाइय सलफेट १% 
 
िवि�्ा्ार् �. २ हे १:१० ्ा �माणाृ कयोराइड ०·१५ मोय/ियटर्े िवरय ्रा. 
 
४) सोिड्म डोडेसाइय सलफेट ०·१% 
 



 
अनु�मिणका 

 

िवि�्ा्ार् �. ३ हे १ : १० ्ा �माणाृ सोिड्म कयोराइड ०·१५ मोय/ियटर्े िवरय ्रा. 
 
५) डेकस्ा् सलफेट (रेणवत् वज् ५०,०००) ५% (वज्/घ्फळ) उ. पाण्ाृ 
 
६) ्ॅ�ले्म कयोराइड–उ. पाण्ाृ २२.२% (वज्/घ्फळ) 
 
्ा्सप�िृ:– ्ाचेंन्ा ्ळतृ, २ िम. िय. पयािव्ेस, ०·१५ िम. िय. १०% सोिड्म डोडेसाइय सलफेट 
�ाव ओृा. चागंये िम�ण ्रा आिण२ ृास, ३७ से. उषण जय्ंुडाृ ठेवा. अृतव–ि्म्–घ्ृा–
स्ेह�ि््ाचे ए्ं झायेये ्ण हे १००० फेरे/िम. अेािरृत्े ्े�ोतसारण ्ेल्ावर, अयग ्रा. 
िपच्ारत्े, ि्म्–घ्ृा-स्ेह�ि््ानं्ा वर ृरंगणाऱ्ा यहा् गोळतस ध�ा ् यावृा,ं खायन्ा 
सृरांृ तय �व ्ा सू् घ्ा. ्ळतृ २ िम.िय. ०·१% सोिड्म डोडेसाइय सलफेटचा �ाव टा स् ्, ्ळत 
चागंयत धुवस्  घ्ा. व हा �ाव पुनहा ंिपच्ारत्े ्ा सू् घ्ा. व ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ाचत यहा्ेत गोळत 
२ िम. िय. १% सोिड्म डोडेसाइय सलफेटन्ा �ावांृ , ३० िमि्टे ३७° से. ृपमा्ास ठेवस्  िवरघळवा. 
आिण मग हे ्ोयेसटेरॉय आिण ्ा्�नयसराइडान्ा िव�ेषणा्िरृा वापरा. 
 
२) उ�-घनता सनेह�िथन अलगतकरण ०·१ िम. िय. २२·२% ्ॅ�ले्म कयोराइड आिण ०·०८ िम. िय. 
५% डेकस्ा् सलफेट हे २ िम. िय. पयािव्ेस ्ाचेंन्ा ्ळतृ िमळवा. िम�ण ४° से. ृपमा्ास २४ ृास 
ठेवा. ्ंृर ि्म्-घ्ृा व अृतव-ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि््ाचंा ि्ाेप, ३००० फेरे/िमि्ट अेा िरृत्े 
्े�ोतसारण ्र् अयग ्रा. वरतय सृर हा उ�-घ्ृा-स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉय आिण ्ा्�नसराइड 
्ानं्ा ि्ि�ृत्रृा ंवापरा. 
 

्ंृर अृतव ि्म्-घ्ृा-्ोयेसटेरॉय व उ�-घ्ृा-्ोयेसटेरॉय ि्ि�ृ ्ेल्ावर ि्म् घ्ृा 
्ोयेसटेरॉयचा असा िहेोब ्रा:– 

 
ि्म् घ्ृा स्े-्ोयेसटेरॉय = ए स् ण ्ोयेसटेरॉय – (अिृि्म् घ. स्े. ्ोयेसटेरॉय+उ� घ्ृा स्े. 
्ोयेसटेरॉय.) 
 

सनेह�िथनातंतल ॲपोसनेह–�िथनाचें �माण–�ितशत. 
 

 ए-१ ए-२ बत सत डत ई ातर 

्ा्योमा्�ॉ्े ३३ १४ ५ ३२  १०  

अृतब-ि्म्-घ्ृा        
स्ेह �ि््े — — २५ ५५ — ५ ५ 
ि्म् घ्ृा स्े. �.   ९०·५ १·९ — २·९  
उ� घ्ृा स्े. �. २ ६५ १० ३ १३ २ ३ ४ 
उ�-घ्ृास्े. �.-३ ६२ २३ — ५ ४ १ ५ 

 
ॲपो–सनेह�िथनाचें अलगतकरण:–– 



 
अनु�मिणका 

 

अिृ अप ्ेि�ृा्े आिण ि्रि्राळ्ा सृंभवणस–येख्ानं्ा सहाय्ा्े, स्ेह-�ि््ाचें घट् 
असयेयत ि्रि्राळत ीपो–स्ेह-�ि््े हत अयग ्ेयत गेयत आहेृ. ेु� ीपो-स्ेह-�ि्् 
िमळिवण्ाृतय पिहयत पा्रत महणजे स्ेह�ि््ान्ा भागाचे, घ्ृा-�वणृा–अिृ-अप-्ेि�ृा्े 
अयगत्रण. �ा अयग ्ेयेल्ा स्ेहघट्ाचत ेु�ृा िव�ुृ-ि्ससारणा्े ठरिवयत जाृे आिण 
�िृराािवजा्त  ्ृंंा्े अलब्ुिम्चे संदसषण ि्ि�ृ ्ेये जाृे. ेोिधृ स्ेह�ि््ानं्ा घट्ांृ तय ि्म् 
ृपमा्ाृ �व ्ा सू् टा्ृाृ. व ्ंृर त्ांृ तय �स्नध-भाग ्ा सू् टा्ृाृ. 

 
सवस-साधारणृः, सेफेडेकस २०० सृंभवणस येख्ा्े आिण त्ा्ंृर आ््िवि्म् वणसयेख् 

िवभाज्ा्े, �ि््ाचा घट् हा आणखत िवेु� ्ेया जाृो. ्ोणृे ीपो-स्ेह-�ि्् वगेळे ्राव्ाचे 
आहे, त्ावर हे अवयंबस् असृे. 

 
ीपो ए-१ ्िरृा,ं ेोिधृ उ� घ्ृा–स्ेह–�ि्् हे फार चागंये उगमस्ा् आहे. उ�-घ्ृा-

स्ेह-�ि््ांृ स्, स्ेहांे  ्ा सू् टा्ल्ावर, ीपो-स्ेह-�ि््ाचें िवभाज्, सृंभ वणस येख्ा्े ्रृाृ. 
ज्ांृ  ६ ृे ८ मोयर ्ुिरआ आहे अेा ि्सहा्�ोकयोिर  ् अमय-उभ्रोध्ा्े (०·१ मोयर, अमय-
िवमयां् ८·५), ीपो-ए-१ असयेया घट् ि्ााियृ ्रृाृ. ीपो-ए-१ िवभाज्ाचें ्ृर अपोह् 
्ेल्ावर, ्ंड ृपमा्ास ेुष् ्रृाृ. आिण ्ंृर,–२०° से. ्ा््ोज  ् वा्सन्ा खायत साठंवण 
्रृाृ. DEAE सेल्ुयोज आ्् िवि्म् वणसयेख्ा्े ीपो ए-चे आणखत ेोिधृत ्रण ्रृाृ. 

 
सोिड्म डोडेसाइय सलफेट (SDS)पॉयत ी�ाइय अेमाइड जेय िव�ुत संचारण आिण �िृ-राा 

िवजा्त् ृंंा्े ीपो-ए-न्ा ेु�ृेचत ृपासणत ्रृाृ. ीपो-ई-ीपो-सत ्ाचें संदसषण टाळण्ा्िरृा ं
ीपोबतचे अयगत ्रण ेोिधृ ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि््ा पासस् (घ्ृाd=१·०३० ृे १·०५० 
�ॅम/िमयतियटर) ्रृाृ. 

 
ीपो बत आिण ीपो सत हे १.००६ ृे १.०३० आिण १.०५० ृे १.०६३ घ्ृा िवभागांृ  अ्ु�मे 

असृाृ. ीपो सत आिण ीपो ई ्ाचें िवभाज्हत वर उ�ेिखयेल्ा प�ृतचा अवयंब ्र् ्रृाृ. 
 
ज्ा अ्ग ीपो ए-१, ीपो-सत आिण ीपो-ई हे बहुरपृा दाखिवृाृ, महणस् �ा ीपो-स्ेह-

�ि््ानं्ा समरपाचें िवभाज् सम-िव�ुत-्े�त्रणा्े चागंये होृे. आिण त्ाचें समरपांृ तय 
संख्ातम् िव�ेषण हत होृे. 

 
्ु्ृेच २ िदेां् त ्ेयेल्ा िव�ुृ-संचारणाचा उप्ोग स्ेह�ि््ानं्ा िव क् ृतचे ि्दा् 

्रण्ा्िरृा,ं ्ेया गेया; िवेषेृः अिृ-पर स्ेह �ि्् अवस्ेचे ीपो-स्ेह-�ि््ानं्ा सम-रपाचे 
िवभाज् आिण ि्रि्राळ्ा ीपो-स्ेह �ि््ानं्ा अधस-संख्ातम् मसल्ां् ् ्रण्ाचत ामृा हे त्ाचे 
्ारण हो्. 

 
संख्ातमक मापन 

ीपोस्ेह �ि््ानं्ा सपध�तम्-सं्ोजत-मसल्माप्ांृ , ि्रणोतसगग �िृरिाृत  ् मसल्माप्ाचा 
उप्ोग ्रृाृ. �ांृ  आ्ोिड्-१२५ ्े िचनहािं्ृ ्ेयेये ीपोस्ेह-�ि््, हे िविेल �िृिपडाेत 
बंिधृ होण्ा्िरृा सपध� ्रृे. बंिधृ �िृज्ापासस  ् मुकृ �िृज् अयग ्रण्ा्िरृा,ं �ा 



 
अनु�मिणका 

 

सपध�तम्-बंध्-मसल्माप्ाचा उप्ोग ्रृाृ.�ांृ  ि�� �िृिपड ि्ाेपण, पॉयत एि्यत् नया््ॉय 
ि्ाेपण आिण घ्-्या ृंंाचा वापर ्रृाृ. �त्े् ीपोस्ेह �ि्् अयग अयग मोजण्ा्िरृा,ं 
ि्रणोतसगग �िृरिाृत् मसल्माप् हे सवस साधारणृः मो�ा �माणांृ  वापरृाृ. 

 
िव�ुत �िृरिाृत् मसल्माप्: हे ृंं सु�ा ं मो�ा �माणांृ  िव�ेषणांृ  वापरये जाृे. 

ीगरोजन्ा पटांृ , ज्ा ीपो-स्ेह-�ि््ाचे संख्ातम् मसल्माप् ्राव्ाचे आहे त्ाचा ्मु्ा ठेवृाृ 
व त्ाबरोबर त्ास ्ोन् असे िविेल �िृिपड ठेवृाृ. ्ंृर पट िव�ुत-ाेंांृ  ठेवृाृ व त्ामुळे ीपो 
स्ेह�ि््ास ीगरोजमध्े जाण्ास िमळस्, ृे �िृिपडाबरोबर िवि�्ा ्रृे आिण त्ा िठ्ाणत ि्ाेप 
प�ा (रॉ्ेट) ृ्ार होृे. त्ाचत उंचत (मसळ िबदसपासस् िेखराचे अंृर) हत �त्ापणे ीपोस्ेह�ि््ान्ा 
संहृतया समा्ुपाृत असृे. 

 
अरत् �िृरिाृत् िवसरणाचाहत ीपो-स्ेह-�ि््ाचें माप् ्रण्ा्िरृा ं वापर ्रृा ं ्ेृो. 

्ांृ  ि्ाेप-वय्ान्ा व्ासाचा वगस हा ीपोस्ेह �ि््ान्ा संहृतस �माणातम् असृो. ्ेफेयोमे्तचाहत 
मसल्माप्ा्िरृा ं वापर ्रृाृ. ्ांृ  िविेल �िृ-रकृरसांृ , िवरय ्ेयेया ्मु्ा िमि�ृ ्रृाृ. 
�िृरिाृ-जिटये ृ्ार होृाृ व त्ामुळे �्ाे-�्तणस्ांृ  वाू होृे. हत वाू ्ेफेयोमतटरवर 
संख्ातम्रतत्ा मोजृाृ. 

 
अयत्डे िवृंच्ाेत-सयंन्-असयेल्ा �िृरिाृत  ् मसयमाप्ान्ा क् ृतचा िव्ास झायेया 

आहे. �ा मसल्माप्ांृ  ‘घ्-्येचा’ वापर ्रृाृ व हे सपध�तम् वा ‘सँडिवच’ �्ारचे असृे. 
अल्याइ् फॉसफॅटेज आिण मुळ्ांृ तय पेरॉ�कसडे् �ाचंा िवृंच्त् िचनह् महणस् ीपो-ए १ आिण 
ीपो-बत ्रृा, उप्ोग ्रृाृ. 

 
�िृज् �ा�पृ: �ाण्ानं्ा �िृराणांृ , �िृज्ाचत ि्�मृत अत्ंृ ्ाळजतपसवस् ्रावत यागृे. 

�िृिपडे आिण �िृरिाृत् मसल्माप्ानं्ा िव्ासा्िरृा,ं अत्ंृ चागंल्ा याणानं्ा �िृज्ाचत 
आवश््ृा यागृे. ीपो ए-१ हा सव्-ंसाहच्� सृ  ् जाृो व पुंज ृ्ार ्रृो. �ा पुंजा्ा ि्रि्राळे 
�व्मा् आिण �िृज्त् गुणधमस असृाृ. त्ामुळे ज्ा �ाण्ाया �िृरिाृ ्राव्ाचे आहे त्ा ्िरृा 
�िृज्ाचत पुंज मुकृ-�ा�पृ वापराव्ास हवत. 

 
ीपो ए-१ हे जयत् माध्मांृ  िव�ाव् असृे. त्ांृ  दो् ि्रि्राळ्ा �्ारचे �िृज्त् िवेषे् 

असृाृ. ीपो ए-१ �ांृ  िभ� ‘सम-रपे’ असृाृ. ृे च्ापच्त �स्ृत ृसेच वंे त् जत्न्ा बाधंणतवर 
अवयंबस् असृाृ आिण त्ाचें सापेा �माण हत ि्रि्राळे असृे. �िृज्त् रेणसन्ा उगमावर, 
�िृिपडाचा �्ार अवयंबस् असल्ामुळे, त्ांृ  फर् पडृो. �ा �िृज्त् िवेषे्ाचा, ज्ा 
ीपोसमरपाेत संबंध आया असेय त्ा्ुसार �त्े् �िृिपड �ापृतबरोबर, ि्रि्राळे �िृरिाृत  ्
मसल्माप् ि््ाय िमळृाृ. 

 
�ाच�माणे, ीपो बत ज्ांृ  आहे अेा स्ेह-�ि््ानं्ा आ्ारांृ तय फर्ामुळे, ीपो बत न्ा 

मसल्माप्ाचे ि््ाय ि्रि्राळे ्ेृाृ. महणस् �िृज्त् रष्ांे  मध्े सारखेपणा असणे अत्ंृ 
आवश्् आहे. �िृज्त् �ापृत्िरृा,ं �िृ–अपो-बत �िृिपड ि्�मृत्िरृा ं वापरासाठत, ि्म्-
घ्ृा-स्ेह �ि््ाचा ीपो बत चे उगमस्ा् महणस् वापर ्रृाृ. 



 
अनु�मिणका 

 

 
कोलेसटेरॉल आिण हि�कार  

पयािव्ेृतय ्ोयेसटेरॉयन्ा पाृळतवर ि््ंंण ठेवल्ास हद् रोगाचा �िृबंध ्रृा ्ेईय 
असा दाट िव�ास ि्म�ण झाया आहे. ्ाया ्ारण खायतय ृत् आ�्स ज्् ेोध: १) १९८५ सायचे 
वै�्ेासाृतय ्ोबेय पािरृोिष्, डॉ. जोसेफ गोलडसटाइ् आिण िमचेय �ाऊ् ्ां् ा त्ानं्ा ‘ि्म्-
घ्ृा-स्ेह�ि््ानं्ा ्ोिे्ानं्ा पक�भागावरतय �ाह्े’ ेोधाब�य देण्ाृ आये. पयािव्ेृतय 
्ोयेसटेरॉयन्ा पाृळतचे ि््ंंण ्से होृे हे समजण्ान्ा रलत्े, हा मसयभसृ  ेोध होृा. 

 
२) िप�ामयाचें अयगत्रण ्रणाऱ्ा औषधामुळे, पयािव्ेृतय ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत ्मत ्ेल्ास, 
ह�ोगाचा  झट्ा वारंवार ्ेणे ्मत होृे. 
 
३) ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत ्मत ्रणाऱ्ा औषधाचंा ेोध यागया. ३ हा्�ॉकसत ३ िम्ाइय नयुटिरय 
्ोएंझाइम ए िरडॅकटेज, �ा ्ोयेसटेरॉयन्ा सं�ेषणांृ तय, वगे म्�िदृ ्रणाऱ्ा िवृंच्ांृ , 
्ोयेसटेरॉयन्ा च्ापच्ांृ  फेरबदय ्र् पयािव्ेृतय ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत ्मत ्रण्ाचत ामृा 
आहे. 
 
ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ान्ा �ाह्ाचंा ेोध आिण त्ाचें मह�व:— 
 

िप�ामयाचें अयगत्रण ्रणारे आिण ्ोयेसटेरॉयन्ा सं�ेषणाचे ि्रोध् हे दोनहतहत ि्म् 
घ्ृा स्ेह�ि््ानं्ा �ाह्ाचंत सि�्ृा वाूिवृाृ. 

 
पयािव्ेृतय ्ोयेसटेरॉयचत संहिृ आिण हदरोगाचे सं्ट ्ाचंा परसपरसंबंध पुष्ळेा 

सवसाणांृ  सपल झाया आहे. पयािव्ेृतय ्ोयेसटेरॉय-पाृळतन्ा कय् ि्�मृतज्् पिरणामामुळे हा 
परसपरसंबंध आहे. पयािव्ेृतय ्ोयेसटेरॉयचे बहुृांे त पिरवह् हे ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ांृ स  ् होृे 
महणस् पयािव्ेृतय ्ोयेसटेरॉयचत संहिृ आिण हद-रोग ्ाचंा संबंध हा ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ानं्ा 
�ारे बरोबर अ्ुमाि्ृा ्ेृो. पयािव्ेृतय ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ान्ा उ� पाृळतचा कय्-ि्�मृत-
ज्् पिरणाम, आ�्स्ार् रषीा ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ानं्ा च्ापचाृ ज्ु्त् ंुटत असयेल्ा 
रनणांृ , �गट झायेया िदसृो. 

 
्ुटंुबत् अिृपर-्ोयेसटेरॉय-अवस्ा:– साधारणिरत्ा ि्म्घ्ृा –स्ेह�ि््- 

�ाह्ां् िरृा ंदो् फय््ार् ज्ु्े, ए् आई्डस् व ए् विडयां् डस् �ापृ होृाृ. परंृु िवषम-
्ुनमज ्ुटंुबत् अिृपर-्ोयेसटेरॉय असयेल्ा रनणांृ , ए्- अ-फय्त् व ए् साधारण ज्ु्च, 
ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््-�ाह्ां् िरृा वंे परतव े�ापृ होृे. ्ामुळे �ा िवषम्ुनमजत् रनणांृ , साधारण 
संख्ेन्ा, ि्म्ाच संख्े्े, ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि्् �ाह्, सं�ेिषृ होृाृ. आिण त्ामुळे त्ाचंत 
ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ाचंत पाृळत, साधारण पाृळतन्ा दुपपट असृे. साहिज्च, िवषम्ुनमजामध्े, 
अिृपर ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््-अवेषे आिण ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ाचें अपमाजस् होण्ान्ा वगेास 
िवयंब यागृो. आिण मग अवेषेाचें अपमाजस् होण्ास िवयंब झाल्ामुळे, अिध् अृतव-ि्म्-घ्ृा-
स्ेह�ि््ाचें ि्म्-घ्ृास्ेह�ि््ाृ रपांृ र होृे आिण ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ाचें अपमाजस् होण्ास 
वळे यागृो महणस् ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ाचंत पाृळत अिध्च उंचावृे. 



 
अनु�मिणका 

 

 
अितपर–कोलेसटेरॉल–अवसथा:– 
 

उंचावयेयत पयािव्ा 
्ोयेसटेरॉयचत पाृळत }:– हदरोगाचे सं्ट ि्णस्ातम  ् वाूयेयत असृे ृत 

्ोयेसटेरॉयचत संहिृ 
 
मध्म व्ान्ा �ौू पुरषाृ, २४० िमिय�ॅम �िृेृ पयािव्ा ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत हे साधारण 

सं्ट मा्ृाृ. ृर मोठे सं्ट हे २६५ िमिय�ॅम �िृेृ ्ोयेसटेरॉयन्ा पाृळतस मा्ृाृ. ि्म्-
घ्ृा-स्ेह�ि््-�ाह्ानं्ा्िरृा, ज्ु्ानं्ा सां् े ृ्ाृतय असाधारणृा हे �ा्िम् अिृपर 
्ोयेसटेरॉय-अवस्ेचे ए् ्ारण आहे परंृु अेा �्ारचत उदाहरणे फकृ ेे् डा २ च सापंडृाृ आिण 
बा्तन्ा ९८% रनणामध्े बहुृे् ज्ु्त् व आहारामुळे ि्वा दोनहत ्ारणामुळे हत अवस्ा संभवृे. 
ज्ु्त् सां् े ृ्ािेवा  ् इृरहत पुष्ळेा ज्ु्त् ्ारणामुळे ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््-�ाह्ाचंत 
सि�्ृा ्मत होऊ े्ृे. गोलडसटाइ् आिण �ाऊ् ्ा्ा असे िदसस् आये ्त, ि्म्-घ्ृा-
स्ेह�ि््-�ाह्ाचें सं�ेषण हे प� (पोषण) ि््ंंणाखायत आहे. ्ोिे्ामध्े ि्ृत ्ोयेसटेरॉय आहे 
्ावर ृे अवयंबस् असृे आिण त्ामुळे ् क् ृत् ्ोयेसटेरॉयचत संहिृ ज्ा ्ोणत्ाहत ्ारणामुळे वाूेय, 
त्ा ्ारणामुळे, ि्म्-घ्ृास्ेह�ि््�ाह्ान्ा सि�्ृेचे दम् होईय. समजा, ्ोयेसटेरॉयचे 
असाधारण उ� ेोषण वा ्ोयेसटेरॉयचे िप�ामयांृ तय रपांृ र ्मत झाये, ृर ् क् ृत् ्ोयेसटेरॉयचत 
पाृळत उंचावये आिण �ाह्ान्ा सं�ेषणाचे दम् होईय. ्ाहतृर, ्ोिे्ाृतय ि्म्-घ्ृा-
स्ेह�ि््-�ाह्ानं्ा पिरवह् ्ंंणेृ उणतव असेय व मग त्ामुळे ्ोडेसेच �ाह् ्ोिे्ानं्ा 
पक�भागाप �्ृ पोचस े्ृतय. ए्ा पाहणतृ असे आूळस् आये आहे ्त, �ा्िम् अिृपर ्ोयेसटेरॉय 
असयेल्ा रनणाृ, ि्म्-घ्ृा-स्ेह-�ि््ान्ा अंे त् अपच्ानं्ा वगेाृ घट झाल्ाचे आूळये व हत 
गोल ि्म्-घ्ृास्ेह�ि््ानं्ा �ाह्ाचत सि�्ृा ्मत झायत �ान्ाेत सुसंवािदृ आहे. 

 
ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््-�ाह्ाचत सि�्ृा ्मत होण्ाचे दुसरे ए् यहा्से ्ारण महणजे 

ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््च असाधारण असणार. त्ाया �ाह्ाब�य ्मत आस�कृ असणार. 
 
ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ाचंत पाृळत उंचावण्ाचे आणखत ए् दुसरे ्ारण महणजे ि्म्-घ्ृा-

स्ेह�ि््ाचे पसवसगामंत असयेल्ा अृत-ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ाचें वाूयेये आदा्. जेवहा ज्ु्त् 
मसयाधारे, अिृ-ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ाचें अत्ुतपाद् होृे, ृेवहा ृे ए्ाच ्ुटंुबाृ, स्ेह�ि््ाचंत 
अ्े् सरपिवधा ृ्ार ्रृाृ; महणजे त्ा पतिडृ ्ुटंुबाृतय व्�कृ अिृि्म् वा ि्म्-घ्ृा-
स्ेह�ि््ाचंत पाृळत उंचावयेयत दाखवृतय. �ायाच ्ौटंुिब्त् सं्ोिगृ अिृपर �स्नधसमसहृा 
महणृाृ. �ांृ तय ्ाहंत रनणां् ा अिृपर-अपो-बतटा-स्ेहसमसहावस्ा पण असृे. महणजे ि्म्-घ्ृा 
स्ेह�ि््ान्ा अपो �ि््ाचंत ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉयन्ा पाृळतेत ृुय्ा ्ेयत असृा,ं 
असमा् ीपो�ि्् बत उंचावयेयत पाृळत. �ा रनणाृ ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ाचत पाृळत उंचावयेयत 
असृे परंृु त्ा मा्ा्े ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत ्मत उंचावयेयत असृे. हा �संग, 
अृतव-ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ानं्ा अत्ुतपाद्ान्ा दुय्म असृो. 

 
ज्ु्त् ्ारणे जरत �ा्िम् अिृपर ्ोयेसटेरॉय अवस्ेस संबंिधृ असयत ृरत �ा �स्ृतया 

आहारच मुख् ्ारण आहे पुष्ळसे यो् आहारांृ तय ्ोयेसटेरॉयन्ा, वा संपककृ �स्नधामयां् ा वा 



 
अनु�मिणका 

 

ए स् ण उषणै््ां् ा फारच संवदे्ाेतय असृतय आिण त्ामुळे त्ानं्ा ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ान्ा 
पाृळतमध्े याणत् वाू होृ असणार. 

 
आहारातंतल �सननगपदाथर वालािवका �सननग समदह 
�सननगसमदहाचे च्ापच् 
 

अ�ांृ तय �स्नधामयाचंत ईसटरे (�ा्ः ्ा् एसाइय �नयसरॉये, फॉसफोियिपडे आिण ्ोयेसटेिरय 
ईसटरे) ्ाचें चागंल्ा िरृत्े ेोषण होण्ान्ा पसवग, त्ाचें जठरांं त् माग�ृ जयिवन्ेद् होणे अवश् 
असृे. पाच्ि�्ेचत �गिृ जसजेत होृ जाृे, त्ा्ुसार �स्नध्येचे घ्फळ ्मत होृ जाृे आिण 
पाच्ाचे उतपाद िमि�ृ ‘सस�मपुंजा’ मध्े अंृभससृ  होृाृ. हे मोठे रेणवत् पुंज असस् त्ांृ  ए्–एसाइय 
�नयसरॉये, दतघस केखंया-�स्नधामये, िप�ामये आिण १-ए्-एसाइय फॉसफोियिपडे असृाृ. त्ानं्ा 
जयिव�ेषत  गाभ्ांृ , पाण्ांृ  ्मत-िव�ाव् असयेये रेणस–्ोयेसटेरॉय, ्ॅरोिट्ॉइडे, टो्ोफेरॉये 
आिण ज्ानं्ावर पाच् ि�्ा झायेयत ्ाहत अेत ्ा्एसाइय �नयसरॉये–ओूये जाृाृ. 

 
�स्नधसमसहाचें ेोषण मुख्ृः िरकृांं ांृ  होृे. ए्-एसाइय �नयसरॉये व दतघस केखंया 

�स्नधामयाचें ्ा् एसाइय �नयसरॉयाृतय, त्ाच�माणे १-ए्-एसाइय फॉसफो �नयसराइडे आिण दतघस-
केखंया �स्नधामयाचें फॉसफो�नयसराइंडांृ तय, पु्र ईसटेरत्रण तविरृ आंंाृ होृे. १२ ्बस अणस पेाा ं

्मत याबंतचत केखंया असयेल्ा �स्नधामयाचें ेोषण, ्ेट �विेे्ा रकृांृ  होृे व त्ाचें ् क् ृांृ  
च्ापच् होृे. त्ाचंत पयािव्ा-�स्नधसमसहांृ  वा वसा-ऊृ्ांृ  साठंवण होृ ्ाहत. एसाइय ्ो-
एंझाइम-ए: ्ोयेसटेरॉय एसाइय ्ॅनसफेरेज ्ा िवृंच्ां्  े उत�ेिरृ झायेये ्ोयेसटेरॉयचे पु्र-
ईसटेरत्रण झाल्ावर, अ्वा ्ोयेसटेरॉय ईसटरेज �त्ाव सृ्ामुळे, ्ोयेसटेरॉयचत ेोषणि�्ा पसणस 
होृे. अगोदरचे िवृंच् (ACAT) हे आहारांृ तय ्ोयेसटेरॉयन्ा िवपुय संहृतमुळे उत�ेिरृ होृे. 

 
आंंाृ पु्र-सं�ेिषृ झायेल्ा ्ा् अेसाइय �नयसरॉयां् ा, फॉसफोियिपडे आिण ीपो �ि््े 

(ीपो ए आिण ीपो बत) ्ाचें �स्रत क् ृ आवरण �ापृ होृे. �ा अेा मो�ा गोया क् ृत ्णां् ा 
‘्ा्योमा्�ो्े’ महणृाृ. त्ाचें यिस्त् वािह्तृ सवण होृे व यिस्ा वािह्त सृ् ृे जुन्ुयर 
्तयेृ �वेे  ्रृाृ. �स्नधसमसह आिण �ि््े ्ानं्ा रेणवत् पुंजान्ा मायेृतय, ्ा्योमा्�ो्े हे ए् 
ेवेटचे टो् आहे. त्ां् ा स्ेह�ि््े महणृाृ. व त्ाचें महतवाचे ्ा्स महणजे रकृांृ स् ि्रि्राळ्ा 
ऊृ्ां् ा �स्नधसमसह पोचिवणे. �ि््-अधस्े (ीपोस्ेह�ि््े) हत ्ेवळ �स्नधसमसह ्णां् ा जयत् 
माध्मांृ  �स्रत क् ृ ्रण्ा्िरृा ंमदृ ्रृाृ एवूेच ्ाहत ृर त्ानं्ामुळे �स्नधसमसह ि्रि्राळ्ा 
ऊृ्ां् डस् ओळिखये जाृाृ, त्ानं्ा च्ापच्ाया िदेा दाखिवयत जाृे आिण त्ाचें ि््ंंण ्ेये 
जाृे. 

 
साधारणपणे ्ा्योमा्�ो्ाृतय ि्म्ा ्ा्अेसाइय �नयसरॉयाचे २-३ िमि्टांृ च 

ियपो�ोटत  ् या्पेज ्ा िवृंच्ामुळे, स्ा्स, सृ्त् �ं्त वा वसा ऊृ्े ्ानं्ा सस�म-्िय्ामंध्े, 
जयिवन्ेद् होृे. परंृु ्ा्योमा्�ो्ाचें पसणसपणे िवघट् होृ ्ाहत. उरयेल्ा ्ा्योमा्�ो्ांृ  
्ा्अेसाइय �नयसरॉयाचें �माण ्मत ृर ्ोयेसटेरॉयचे �माण अिध् असृे. व हे ् क् ृां् रवत घेृये 
जाृाृ व ृे्े ्ोयेसटेरॉयचा वापर पटये वा ्वत् स्ेह�ि््ानं्ा जैिव्स ं�ेषणा ्िरृा ंहोृो अ्वा 
त्ाचे रपांृ र िप�ामयांृ  होृे. जर आहारांृ  �स्नधपदा्�चे �माण िवपुय असेय ृर �स्नधसमसहाचे 
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अंृज�ृ जैिव् सं�ेषणाचे दम् होृे. ृरतसु�ा,ं अगदत ्ो�ा �माणांृ  ्ा ं होइ्ा, हत उयाूाय 
सवस्ाय चायसच असृे. 

 
जेवहा ं आहारांृ तय ऊज�चा मुख् उगम ्ब�िदृे असृाृ, ृेवहा ं ् क् ृ �स्नधसमसहाचें सं�ेषण 

्रृे व ृे अृतव-ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ानं्ा सवरपांृ  रकृांृ  धाडये जाृाृ. अृतव-ि्म्-
घ्ृास्ेह�ि््ाचें ्ण यहा्, अिध् घ्ृा असयेये आिण सापेाृः अिध् फॉसफोियिपडे, 
्ोयेसटेरॉय आिण �ि््े, त्ांृ  असृाृ. अृतव-ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ाचें ्ा्योमा्�ॉ  ् �माणेच 
िवघट् होृे. अृतव-ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि््ानं्ा अवेषेां् ा, मध्सृ-घ्ृा-स्ेह�ि््े महणृाृ. 
आिण त्ाचेंहत िवघट् झाल्ावर ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््े �ापृ होृाृ. मा्वांृ , ि्म्-घ्ृा-
स्ेह�ि््े हत पयािव्ा ्ोयेसटेरॉयचे मुख् वाह् आहे. ज्ावळेेस ए्ा�ा माणसाचत पयािव्ा 
्ोयेसटेरॉयचत संहिृ ५ िमयत मोय असृे, ृेवहा ं त्ान्ापै्त ७० �िृेृ ्ोयेसटेरॉय हा ि्म्-
घ्ृास्ेह �ि््ां् त वाहस् ्ेयेया असृो. व �ा ि्म्-घ्ृास्ेह�ि््ानं्ा ्णांृ , २५% �ि््े आिण 
७५% �स्नधसमसह असृाृ. �ा �स्नधसमसहापै्त ६० �िृेृ ्ोयेसटेरॉय असस् त्ापै्त ४/५ भाग हा 
्ोयेसटेिरय ईसटराचंा असृो व हत ईसटरे, िय्ोयेइ्, ओयेइ्, आिण पािमिट् अमयांे त ईसटेरतभसृ  
असृाृ. त्ाचें मुख् ्ा्स महणजे सवस ऊृ्ां् ा, पटयानं्ा सं�ेषणा ्िरृा,ं ्ोयेसटेरॉय पोचृा 
्रणे. ्ोयेसटेरॉयचे उनमोच्, हे ि्�ष�् ्ोिे्ा िवय््ा्े अ्वा अिध् ृतपरृे्े िविेल-�ाह्-
मध्सृ-उत स् प्-्ंंणे्े होृे. �ा ्ंंणेृ, ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ान्ा ‘ीपो बत’ घट्ास ‘�ाह्’ 
ओळखृो आिण त्ास बंिधृ होृो. ि्म्घ्ृा-स्ेह�ि््-�ाह् जिटयास ्ोिे्ेृ घेृये जाृे आिण 
ि्म्-घ्ृास्ेह-�ि््ाचे या्सोमय िवृंच्ा्रवत िवघट् होृे. मुकृ झायेया ्ोयेसटेरॉय 
अंृः�ा्य जाय्ाबरोबर आंृर-ि�्ा ्रृो. �ा अंृः�ा्य जाय्ावर, ्ोयेसटेरॉयन्ा जैिव्-
सं�ेषणाचत िवृंच्े असृाृ आिण त्ांृ तय हा्�ॉकसत िम्ाइय नयुटॅिरय ्ो–एंझाइम-ए-िरडॅकटेज 
�ा िवृंच्ाचे ्ोयेसटेरॉय दम् ्रृो. ्ोयेसटेरॉय-सं�ेषण�ेणतृतय हे िवृंच् वगे म्�दा 
ि््ंिंृ ्रणारे िवृंच् आहे. ्ुटंुबत् अिृपर-्ोयेसटेरॉय-अवस्ेमध्े, ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि्् 
�ाह्ाचत अ्ुप�स्ृत वा �ाह्ांृ तय िव क् ृत हे ्ारण असृे. हा अ्ुविंे् दोष असस् त्ाचे याण 
महणजे ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ाचत अिभसरणांृ तय उ� संहृत. ीपो-स्ेह �ि््ानं्ा ्ाहंत अिम्ो अमय 
अवेषेानं्ा, रासा्ि्् फर्ामुळे– क् िंमरतत्ा वा अंृज�ृ- [उदा. �स्नधसमसहानं्ा पेरो�कसडेे्मुळे 
झायेये] सामान् ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््-�ाह्ा्रवत ओळखण्ामध्े घट ्ेृे. ृ्ािप बदययेया 
ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि्् हा ए् अणस्े�त् ्ोिे्ावरतय अपमाजस् �ाह्ां् रवत ओळखया जाृो. 

 
पयािव्ा स्ेह �ि््ांृ तय उरयेया मह�वाचा वगस महणजे उ�-घ्ृा-स्ेह-�ि््ाचंा वगस. 

स्ेह�ि््ांृ  वा ्ोिे्ा पटयांृ  संिचृ झायेल्ा मुकृ ्ोयेसटेरॉयचा हाअपमाजस् असस्, त्ाचे 
आणखत िवघट् ्रण्ा्िरृा–ंउदा. िप�ामयांृ –ृो त्ाचे स्यांृ र ् क् ृा्डे ्रृो. �ा �ि�्ेया 
�त्ा्ुवृग ्ोयेसटेरॉय पिरवह्’ असे महणृाृ. �ाृतय मुख् टप्ामध्े, िवृंच्-येिसि्  ्
्ोयेसटेरॉय: एसाइय ्ॅनसफेरेज–अंृभससृ  होृे. हे िवृंच् उ�-घ्ृा-स्ेह�ि््ांृ तय फॉसफटाइिडय 
्ोयत्पासस्, �स्नधामयाचें ्ोयेसटेरॉय ्डतय स्यांृ र उत�ेिरृ ्रृे व त्ामुळे ्ोयेसटेिरय ईसटर 
ृ्ार होृे. आधार�व्ाचे रेणस (्ोयेसटेरॉय) व उतपादाचे रेणस, (्ोयेसटेिरय ईसटर) हे पयािव्ा 
स्ेह�ि््ामध्े आिण स्ेह�ि््े आिण ्ोिे्ा पटयांृ  देवाणघेवाण ्रृाृ. व हत देवाण-घेवाण, 
स्यांृ र ्रिवणाऱ्ा �ि््ां् रवत सुयभ ्ेयत जाृे. ्ोयेसटेिरय ईसटरे ्ाचें ज्ा स्ेह�ि््ांृ  ीपो-
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बत वा ीपो ई आहेृ त्ानं्ा ्रवत ् क् ृा्डे स्यांृ र होृे. अेािरृत्े �त्ा्ुवृग ्ोयेसटेरॉय 
पिरवह्ाचे ्ा्स पसणस होृे. 

 
पा�ात् देेांृ तय माणसानं्ा आहारांृ  ऊज� देणाऱ्ा �स्नध पदा्�चे �माण फार असृे. त्ामुळे 

�स्नधपदा्�न्ा जैिव् सं�ेषणाचे ्ा्स ्रणाऱ्ा िवृंच्ाचे ्ाम बंद असृे. आिण 
संिचृत्रणा्िरृा ृसेच संरच्त् �स्नधपदा्�चत गरज, आहारांृ तय �स्नधपदा्�्रवत भागिवयत 
जाृे. िवृंच्ान्ा सि�्ृेन्ा ि्म्-पाृळतवर �स्नधसमसहाचंत उयाूाय सवस ऊृ्ांृ  चायसच असृे. 
१) पँटो्ेि्् अमय आिण बा्ोिट् ्ानं्ा उपयबधृे्रवत �स्नधामयानं्ा जैिव् सं�ेषणाृतय 
िवृंच्ानं्ा सं�ेषणावर अ्वा त्ानं्ा सि�्ृेवर दबाव टा स् ् २) ि्वा जत हाम�्े, �स्नधसमसहानं्ा 
च्ापच्ांृ तय िवृंच्ान्ा सं�ेषणाचे उत�ेरण वा दम् ्रृाृ, त्ा हाम�्ानं्ा अिभसरणांृ तय 
संहृतवर दबाव टा स् ्, �स्नधामयाचें जैिव् सं�ेषण आहारा्रवत ि््ंिंृ ्ेये जाृे. खरे पािहये ृर 
सवसच ऊृ्ांृ  ‘ि्र-संपककृत्रण’ िवृंच्े असृाृ व हत संपककृ �स्नधामयांृ  ि�बंध घुसिवण्ाचत ि�्ा 
उत�ेिरृ ्रृाृ व त्ामुळे ‘ए्-असंपककृ’ �स्नधामये ृ्ार होृाृ. �ांृ  ओयेइ् अमयाचे �माण 
अिध् असृे. 

 
ओयेइ् अमयान्ा आणखत/वा आहारांृ तय िय्ोयेइ् अमयान्ा, ि्रसंपककृत्रणामुळे, बहु-

असंपककृ �स्नधामये अ्ु�मे एन–९, एन–६ व एन–३ अेत ृ्ार होृाृ. सामान्ृः एन–६ प्मागस–
िय्ोयेइ  ्अमयापासस् अरॅि्डाि्् अमयाप �्ृ–्ाचे वचससव असृे. परंृु जर एन–९ अ्वा एन–३ 
�ाचें �माण उंचावये ृर त्ाचंा पिरणाम �ा प्माग�ृतय दतघस केखंया �स्नधामयानं्ा ेवेटन्ा 
उतपादावर अ्वा त्ानं्ापासस  ्ि्म�ण झायेल्ा ि्रि्राळ्ा आ््ोसे्ॉइडे ्ानं्ा संृुय्ावर होृो. 

 
�ा बदयत्ा ्मुन्ामुळे, ्ोिे्ानं्ा पटयानं्ा गुणधम�वर पिरणाम होृो आिण त्ामुळे 

्ोिे्ा-पक�भाग-�ाह्ानं्ा सि�्ृेवर पिरणाम होृो व त्ाचा पिरणाम रकृांृ तय स्ेह�ि््ावर 
होृो. 

 
्ोयेसटेरॉयचा आहारांृ  समावेे  ्ेल्ामुळे, ् क् ृांृ तय आिण बहुधा इृर ्ोिे्ांृ तयहत, 

्ोयेसटेरॉयन्ा जैिव् सं�ेषणाचा वगे, एच. एम. जत. ्ो-एंझाइम-ए िरडकटेज �ा िवृंच्ाचे दम् 
्ेल्ामुळे, ्मत होृो. म्ुष्ान्ा ेरतरांृ  साधारणपणे �िृिद्त ५००-१००० िमयत�ॅम ्ोयेसटेरॉयचे 
सं�ेषण होृे. त्ामा्ा्े आहारांृ स् ्ेवळ २५० ृे ७५० िमयत�ॅम ्ोयेसटेरॉय पा�ात् देेांृ  दररोज 
सेव् ्ेया जाृो व त्ापै्त फकृ ५० �िृेृ ्ोयेसटेरॉयचे ेोषण होृे. महणजे साधारणपणे माणसस 
िजृ्ा ्ोयेसटेरॉय आहारांृ स् घेृो त्ान्ा दुपपट ृे चौपट ्ोयेसटेरॉय, त्ान्ा पटये, िप�ामये आिण 
सटेरॉइड हाम�्े ्ानं्ा सं�ेषणान्ा गरजा भागिवण्ासाठत, ृो दरिदवेत सं�ेिषृ ्रृो. 

 
ेरतरांृ तय �स्नधसमसह वसा-ऊृ्ांृ  साठिवये असृाृ आिण �ा वसा-ऊृ्ांृ  ईसटेरतभसृ  

�स्नधामयानं्ा सा�ाचत ए्सारखत उयाूाय, सं्पणे चायसं  असृे. आहारांृ स् घेृयेल्ा िय्ोयेइ् 
अमयाचे अधस-आ्ुष् ३५० ृे ७५० िदवस असृे. आिण मा्वान्ा वसा-ऊृ्ाचत घट्ा, हत त्ान्ा 
दतघस्ायत् �स्नधामयानं्ा सेव्ाचे ि्देस्  महणस् वापरृाृ. 
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आहारातंतल �सननगसमदह आिण रकताततल �सननगसमदह: 
 
आहाराततल कोलेसटेरॉलचा पिरणाम: 

म्ुष्ान्ा आहाराृतय ्ोयेसटेरॉयचा पयािव्ेमधतय ्ोयेसटेरॉयन्ा संहृतवर ्ाहंत महतवपसणस 
पिरणाम होृो ि्वा ्ाहत ्ाब�य अजस्हत मृभेद आहेृ. 

 
अंडत हत ्ोयेसटेरॉय पुरिवण्ाचे चागंये खा�ा� आहे. अं�ांृ  ्ोयेसटेरॉय िवपुय असृो. ए्ा 

अं�ांृ  साधारण २१० िमयत�ॅम ्ोयेसटेरॉय असृो. महणस् �्ोगां् िरृा,ं म्ुष्ान्ा आहारांृ  
्ोयेसटेरॉयचे �माण ्मत वा अिध् ्रण्ा्िरृा,ं अंडतच वापरृाृ. रनणाय्ामधतय दाय्ांृ  
्ेयेल्ा �्ोगांृ  असे आूळस् आये ्त, १ वा २ अंडत सेव् ्ेयत असृा,ं पयािव्ा ्ोयेसटेरॉयचत 
संहिृ १० ृे २० �िृेृ उंचावृे. �ांृ  ि््ंं् आहाराृ ्ोयेसटेरॉय अगदत अलप वा ्वहृाच. �ान्ा 
उयट, ्ेहमतन्ा जेवणांृ , ज्ांृ  ४००-५०० िमयत�ॅम ्ोयेसटेरॉय होृा त्ाबरोबर १ वा २ अंडत घेृयत 
असृा,ं पयािव्ेृतय ्ोयेसटेरॉय मध्े सा स् वाू िदसस् आयत ्ाहत. सफिट्म् ्ोयेसटेरॉय आहारांृ  
टा्ल्ास त्ाचा पयािव्ा ्ोयेसटेरायावर ्ाहतहत पिरणाम होृ ्ाहत असे रलोतप�तस आये आहे. 

 
मा्वावंर ्ेयेल्ा अेा �्ोगांृ  ्ा ं िवसंगृत असावत? �ाचत ्ारणे पुष्ळ असस ंे्ृतय. १) 

रनणाय्ाृतय �्म ्ेयेये �्ोग जरत ्ाटें्ोर असये ृरत ृे म्ुष्ान्ा ्ेहमतन्ा आहार-संव्तपेाा ं
ि्राळे आहेृ. 

 
२) �्ोगान्ा सुरवाृतचत पयािव्ा पाृळत ि्ृत होृत हे पाहणे फार महतवाचे असृे. आहारांृ तय 
्ोयेसटेरॉयन्ा बाबृतृ �त्े्ाचा �िृसाद, िभ� असृो. परंृु ज्ानं्ाृ अिृपर ्ोयेसटेरॉय अवस्ा 
असृे, ृे मां आहारांृ तय ्ोयेसटेरॉयया चागंया �िृसाद देृाृ. परंृु ्ाहत ेासजां् ा असे आूळस् 
आये ्त, अं�ांृ तय िपवळ्ा बय्ांृ  असयेल्ा ्ोयेसटेरॉयन्ा सेव्ा्े, ्ोणृाहत �िृसाद िमळृ 
्ाहत मग ि््ंिंृ पयािव्ा-्ोयेसटेरॉय ि्ृतहत असो. 
 
३) जेवहा ंआपण आहारांृ  अिध् अंडत घायृो ृेवहा ंत्ांृ  आपण ्ेवळ अिध् ्ोयेसटेरॉय टा्ृो असे 
्ाहत ृर त्ाबरोबर अं�ांृ तय िपवळ्ा बय्ांृ  असयेयत फॉसफोियिपडे पण टा्ृो. �ा 
फॉसफोियिपडांृ  बहु–असंपककृ �स्नधामयेहत  असृाृ. आिण मग ्ोयेसटेरॉय व �ा बहु–असंपककृ 
�स्नधामयाचंत आंृर ि�्ा होृे. 
 
४) आहारांृ तय ्ोयेसटेरॉयचा पयािव्ेृतय स्ेह�ि््ांृ तय वग�वर सारखाच पिरणाम होृ ्ाहत. ्ाहंी 
�्ोगांृ , पयािव्ेृतय ि्म्–घ्ृा–स्ेह�ि््ांृ  वाू झायत; परंृु ए स् ण ्ोयेसटेरॉयमध्े वाू झायत 
्ाहत. ृर ्ाहंत संेोध्ां् ा, ि्म्–घ्ृा–स्ेह �ि््े ृसेच उ� घ्ृा–स्ेह �ि््ांृ  वाू झायेयत 
िदसस् आयत. आहारांृ तय ्ोयेसटेरॉयमुळे, उ�–घ्ृा–स्ेह�ि््ांृ  वाू होृे वा घट होृे ्ाब�य 
आज अजस्हत मृभेद आहेृ. 
 
५) आहारांृ तय ्ोयेसटेरॉयया ्ाहंत व्कृत चागंया �िृसाद देृाृ ृर ्ाहंी अलप �िृसाद देृाृ. 
मा्वांृ  ज््त् िवषमागंृा आिण अलप संवदे्ेतयृा असल्ामुळे, िभ� िभ� �िृसाद िमळृाृ. व्कृत 
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व्कृतृतय त्ाचत ्ारणेहत ि्रि्राळत असस े्ृतय:– १) आहारांृ तय ्ोयेसटेरॉयन्ा ेोषणांृ तय 
िभ�ृा. २) ्ोयेसटेरॉयन्ा जैिव् सं�ेषणांृ तय फर्. ३) ् क् ृांृ तय ि्म्–घ्ृा–स्ेह �ि््ाचें 
उताेपण वा �ाह्ा्े मध्स्त ्ेयेल्ा ि्म्–घ्ृा–स्ेह �ि््ाचे पयािव्ेृतय ि्ष्ास्ांृ तय 
फर्. ४) सटेरॉयचे ेरतरापासस्चे ि्ष्ास् वा ेरतरांृ तय ्ोिे्ांृ तय ्ोयेसटेरॉयन्ा संच्ृेृतय 
फर्. 
 
आहारातंतल संपककत आिण असंपककत �सननगाधले 

ज्ा आहारांृ  �ा्ः असंपककृ �स्नधामये आहेृ, त्ान्ापेाा ं ज्ा आहारांृ  मुख्ृः संपककृ 
�स्नधामये आहेृ, त्ांृ तय पयािव्ेृतय ्ोयेसटेरॉयचत संहिृ उंचावृे. परंृु �ाृहत ्ाहंत असंगिृ 
िदसस् आयेयत आहे. आहारांृ स् सो्ाबत  ्ृेय (२० ृे ५०० �ॅम �िृ ि्यो आहार) जर उंदरां् ा आिण 
वासरां् ा िदये ृर टॅयोबरोबर ृुय्ा ्ेयत असृा,ं पयािव्ेृतय ्ोयेसटेरॉयचत संहिृ वाूयेयत 
आूळयत. ृसेच िरचडस (१९८०) ्ां् ाहत असे आूळस् आये ्ी, वासरां् ा सो्ाबत् वा मक्ाचे ृेय िदये 
असृा, हा्�ोज्त क्  ृ व्सपृत �स्नधपदा स् वा टॅयो िदयेल्ा आहारावर ठेवयेल्ा वासरापेंाा ं
्ोयेसटेरॉयचत संहिृ अिध् आूळस् आयत. संपककृ �स्नधामये हे पयािव्ेृतय ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत 
उंचावृाृ ृर असंपककृ �स्नधामये ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत ि्म् ्रृाृ हे जरत सामान्ृः मान् असये 
ृरत अेा िवसंगृतचे सपलत्रण ्रणे, मा्वान्ा रलत्े अवघड आहे. 

 
१९५७ सायत ‘्तज’ ्ां् त मा्वावंर ्ेयेल्ा ्ाटें्ोर �्ोगांृ , त्ां् त ३५% ऊज�, �स्नध 

खा� ृेये–म्ा, सो्ाबत्, सस्सफस य, ्रडई, सर्त, खोबरे, ऑियवह, िपलचडस, मॅ् हॅड्, आिण 
योणत–्ांृ स् िदल्ावर, त्ां् ा असे आूळस् आये ्त, संपककृ ृेये हत असंपककृ ृेयापेंाा दुपटत्े 
पयािव्ा ्ोयेसटेरॉयचत संहिृ उंचावृाृ. 

 
Δ ्ोयेसटेरॉय=२·७Δ संपककृ �स्नधामये – १·३०Δ बहु-असंपककृ �स्नधामये. 
 

्तज ्ानं्ा मृे ए स् ण उषणै््ापंै्त, १ �िृेृ ऊज� जर संपककृ �स्नधामयानं्ा ्रवत �हण 
्ेयत ृर पयािव्ेृतय ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत २·७ िमिय�ॅम �िृेृ वाूृे. उदाहरणा स्, संपककृ 
�स्नधामयाचत पाृळत ए स् ण उषणै््ापै्त, ७ �िृेृ पासस्, १७ �िृेृ इृ्त वाूिवल्ास, 
पयािव्ेृतय ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत २७ िमयत�ॅम �िृ ेृ इृ्त वाूेय. �ांृ तय बहुृे् वाू हत ि्म्-
घ्ृा स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉयन्ा पाृळतृच होृे. उ�-घ्ृा स्ेह�ि््-्ोयेसटेरॉय मध्े ्ाहंत 
फर् होृ ्ाहत. 

 
्तज ्ाचें ससं ज्ा आहाराृ �ामुख्ा्े बतफ–टॅयो, ्ो्ोबटर अ्वा हा्�ोज्त क्  ृखोबरेय 

ृेय आहे, त्ास बरोबर यागस पडृ ्ाहत. ्ावर् ्तज ्ा्त अ्ुमाि्ृ ्ेये ्त, ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत 
उंचावणारत संपककृ �स्नधामये, ्ेवळ यॉिर् (१२ ्बस), िमिर�सट् (१४ ्बस) आिण पािमिट् (१६) ्बस 
अमयेच होृ. ज्ा �स्नधामयानं्ा केखंयेचत याबंत १२ ्बस अणस पेाा ्मत आहे. (िवेषेृः दसध, खोबरे आिण 
पामबतज ृेय) ृे ्ाहतच पिरणाम ्र े्ृ ्ाहत ्ारण त्ाचें ेोषण �विेे्ा ्तया�ारे होृे. 
सटतीिर् अमयाचे ेोषण, अत्ंृ तवरे्े होृे व ्ंृर ि्र्-संपककृत् िवृंच्ा�ारे, त्ाचें रपांृ र 
ृाबडृोब ओयेइ् अमयाृ होृे. त्ामुळे सटतअिर् अमयाचा व ओयेइ् अमयाचा पिरणाम सारखाच 
होृो. 



 
अनु�मिणका 

 

 
ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््-�ाह्ानं्ा सि�्ृेचे दम् ्र्, संपककृ �स्नधामये हत ि्म्-घ्ृा-

स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत उंचावृाृ. 
 
बहु-असंपककृ-�स्नधामये:– बहु-असंपककृ �स्नधामये दो् �्ारचत आहेृ. ओमेगा–६ आिण 

ओमेगा–३. �स्नधामयानं्ा ेवेटतय िम्ाइय समसहापासस्,पिहया ि�बंध ्ेईप �्ृ, ्बस अणसंचत संख्ा 
ि्ृत आहे हे ओमेगा संख्ा दाखिवृे. �मुख ओमेगा-६ �स्नधामय हे िय्ोयेइ् अमय आहे. गेयत ३० वष�, 
�ा �स्नधामयामुळे ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत ्मत होृे हे मािहृ आहे. जर १ �िृेृ उषणै््े िय्ोयेइ  ्
अमयामुळे बदययत ृर साधारणपणे १·३५ िमयत�ॅम �िृेृ पयािव्ा ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत ्मत होृे. 

 
ओमेगा-३ आिण ओमेगा-६ �ा बहु-असंपककृ �स्नधामयाचंत ृुय्ा ्ेयत असृा, ओमेगा३-हत 

अिध् �भावेायत असृाृ. म्ुष्ामध्े, संपककृ वा बहु-असंपककृ �स्नधामयाचंा पिरणाम अिध् वा ्मत, 
पयािव्ेृतय ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉयवर होृो. मा्वांृ , ज्ावळेेस बहु-असंपककृ 
�स्नधामये: संपककृ �स्नधामये ्ाचें गुणो�र उ� असृे ृेवहा ं आहारांृ तय बहु-असंपककृ �स्नधामये हत 
उ�-घ्ृास्ेह�ि््-्ोयेसटेरॉयचत संहिृ ्मत ्रृाृ. �ान्ा उयट, ेा्ाहारत यो्ांृ , जर बहु-
असंपककृ �स्नधामये: संपककृ �स्नधामये ्ाचें गुणो�र १ पेाा ं्मत असेय ृर पयािव्ेृतय उ�-घ्ृा-
स्ेह-�ि्् ्ोयेसटेरॉयचा आहारांृ तय ्ोणत्ाहत घट्ाेत संबंध यागृ ्ाहत. जर संपककृ 
�स्नधामयाबरोबर ृुय्ा ्ेयत ृर िय्ोयेइ  ् आिण ओयेइ् हत दोनहत �स्नधामये ि्म्-घ्ृा-
स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉयन्ा पाृळतृ सारखाच बदय घडवस्  आणृाृ. िय्ोयेइ  ्अमय हे उ�-घ्ृा-
स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत ्मत ्रृे. ओयेइ् अमय मां हे ्रतृ ्ाहत. जेवहा िय्ोयेइ  ्
अमय हे संपककृ �स्नधामयाचंत जागा घेृे ृेवहा ं िय्ोयेइ  ् अमय हे ओयेइ् अमयापेंाा,ं ्ुय 
्ोयेसटेरॉयचत पाृळत अिध् ्मत ्रृे. 

 
आहारांृ  िय्ोयेइ् अमयापासस् १० ट�े उषणै््े �ापृ होृतय असा आहार, ्ाहंतहत धो्ा 

्सल्ा-िेवा् ्ोठेहत घेृया जाृ ्सणार. परंृु,उयट िय्ोयेइ  ्अमय अिधक्ामुळे वाईट पिरणाम 
होृाृ असे िदसस् आये आहे. िय्ोयेइ् अमयाचे आहारांृ  अिधक् झाल्ास, िप�ाशमरत होृे. �्ोग 
ेाळेृतय �ाण्ावंर ्ेयेल्ा �्ोगांृ  असे िदसस् आये ्त, िय्ोयेइ  ्अमय हे ् स् ज्त् रासा्ि्् 
पदा्�चत सि�्ृा वाूिवृे. आिण �िृरिाृ प�ृतचे ृे दम् ्रृे. आहारांृ  िय्ोयेइ  ् अमयाचे 
�माण अिध् झाल्ास, ृे ्ोिे्ा पटयानं्ा घट्ेृ फर् घडवस्  आणृाृ. व त्ामुळे वाईट पिरणाम 
होृाृ. ्ामुळे ज्ा आहारांृ  िय्ोयेइ  ्अमयाचे �माण दहा �िृेृपेाा अिध् आहे असा आहार ्ापुूे 
िेफारस ्रतृ ्ाहत. 

 
बहु-असंपककृ �स्नधामयाचंा दुसरा �्ार ओमेगा–३ �स्नधामये. त्ानं्ाृ ए् िविेल पिरणाम 

्रण्ाचत ेकृत आहे. ृत महणजे अिृ-ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि्् ्ा्एसाइय �नयसरॉयानं्ा सं�ेषणाचे 
ि्रोध्. त्ामुळे जर हत ृेये पुरेेा �माणाृ िदयत गेल्ास, ृे अिृपर ्ा् एसाईय �नयसरॉय-अवस्ा 
होऊ देृ ्ाहत. परंृु ृे इृर असंपककृ �स्नधामयानं्ा पेाा ंि्म्घ्ृा-स्ेह�ि््ाचत पाृळत ्ाहंत ्मत 
्र े्ृ ्ाहत. 
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सागरत माेाचंत ृेये हत पयािव्ा ्ोयेसटेरॉय वा ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉयवर फारच 
्मत �भाव देसिवृाृ. त्ाचंा पयािव्ेृतय ्ा्एसाइय �नयसरॉयवर वा अृतव-ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि्् 
्ोयेसटेरॉयवर, त्ा मा्ा्े अिध् पिरणाम होृो. 

 
ज्ा आहारांृ तय �स्नध-समसहांृ , ए्–असंपककृ �स्नधामये िवपुय असृाृ, ृे सापेाृः 

पयािव्ेृ ्ुय ्ोयेसटेरॉयचत व ि्म् घ्ृा स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉयचत संहिृ ्मत ठेवृाृ. ृे 
पयािव्ेृतय उ�-घ्ृा-स्ेह�ि््–्ोयेसटेरॉयचतपाृळत ्मत ्रतृ ्ाहत, अ्वा पयािव्ेृतय 
अिृि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््-्ोयेसटेरॉय आिण ए स् ण ्ा्एसाइय �नयसरॉयाचंत संहिृ उंचावृ ्ाहत. 

 
्ा् एसाइय �नयसरॉयांृ तय संरच्ा पिरणाम:– िय्ोयेइ् अमय हे जर �नयसरॉयांृ तय २ ऱ्ा 

स्ा्त असये ृर ृे अिध् अधः ्ोयेसटेरॉय असृे. ृसेच सटतीिर् अमय जर २ ऱ्ा स्ा्त असये ृर 
ृे अिृपर ्ोयेसटेरॉय �स्ृत ि्म�ण ्रृे. परंृु सटतीिर् अमय हे ्ेहमतच १ वा ३ स्ा्त असल्ामुळे, 
ृे पयािव्ेृतय ्ोयेसटेरॉयवर �भाव दाखिवृ ्ाहत 

 
बहुृे् हे सवस �्ोग, िव्िसृ देेांृ तय म्ुष्ावंर ्ेयेये आहेृ व त्ानं्ांृ  �्ोग सुर 

होण्ान्ा वळेचत पयािव्ा-्ोयेसटेरॉयचत पाृळत बरतच उ� होृत. त्ानं्ा ्ेहमतन्ा आहारांृ , व्सपृत 
ृेये ्त ज्ांृ  ्ोयेसटेरॉयचे �माण ्गन् असृे आिण बहु-असंपककृ:संपककृ �स्नधामयाचें गुणो�र 
वाूयेये असल्ामुळे ृे पयािव्ेृतय ्ोयेसटेरॉयचत संहिृ ्मत झाल्ाचे सा स् दाखिवृाृ. संपककृ 
�स्नधामयापै्त ्ेवळ यॉिर्. िमिर�सट् व पािमिट् अमये हेच फकृ �स्नधसमसहावंर पिरणाम ्रृाृ. 
बहु-असंपककृ �स्नधामयाचें अंे दा् महणजे �ा �स्नधामयामुळे उत�ेिरृ झायेल्ा पयािव्ा-�स्नधसमसह 
संहृतन्ा वाूतचा �िृबंध ्रणे. ्ोणत्ा ्ंंणेमुळे संपककृ �स्नधामये हे घडवस्  आणतृ असाव?े 

 
१) �त्े् आंं-् क् ृत् अिभसरणाृ होणारे िप�ामयानं्ा उतसजस्ाचे दम् ्र् 
 
२) बहुधा एच. एम. जत. ्ोएंझाइम ए िरडॅकटेज ्ा िवृंच्ावरतय ि््ंंणांृ  ्ोडत ूतय िदल्ामुळे 
अ्वा ीपो बत न्ा जैिव् सं�ेषणावर ्ोडा �भाव टा स् ्, ् क् ृांृ तय ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि्् व 
्ोयेसटेरॉयचत ि्�मृत अिध् वाूवस् . 
 
३) स्ेह�ि््ानं्ा अपच्ाचंत �गिृ ्ोडतेत रोधस्:– 
 
िवघट् ्ारत िवृंच्े उदा. ियपो�ोटत  ् या्पेज ्ावर �भाव टा स् ् ृसेच येिसि्् ्ोयेसटेरॉय 
अेसाइय ्ॅनसफेरेजन्ा सि�्ृेृ फर् ्रवस्  अ्वा िविे�-�ाह्ां् रवत, �ाह्-मध्स्-ि्म्-
घ्ृा-स्ेह�ि््ान्ा उत स् पामधतय बदयामुंळे. ज्ा अ्ग ्ोयेसटेरॉयचे सं�ेषण हे ि्म्-घ्ृा-
स्ेह�ि््ा पासस् �ापृ झायेल्ा ्ोयेसटेरॉयन्ा प�भरण दम्ावर अवयंबस् असृे आिण ज्ा व्कृीृ 
पयािव्ा ्ोयेसटेरॉयन्ा संहृतृ पुष्ळ वाू झायेयत असृे त्ांृ  ्ोयेसटेरॉयन्ा सं�ेषणांृ  मुळतच 
घट आयेयत ्सृे. ्ोयेसटेरॉयन्ा सं�ेषणाचे अधःि््ंंणाचत ्ंंणा हत अिृपर �िृसाद देणाऱ्ामध्े 
�भावत ्सृे. 
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आहारांृ तय ्ोयेसटेरॉय पासस् व आहारांृ तय संपककृ �स्नधामयापंासस  ्�ापृ होणारे अधः आिण 
अिृपर ्ोयेसटेरॉयत  ् �िृसाद, माणसामध्े ए्ाच िठ्ाणत िदसस् ्ेृाृ. त्ावर् �ा दोघाचंा 
प्मागस ए्च असावा व ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््-�ाह्-सि�्ृेचे दम् ्ाचे त्ाृ अंग असाव.े 

 
४) पटये आिण स्ेह �ि््ानं्ा संरच्ेृ फर् घडवस्  आणल्ामुळे:– आहारांृ तय �स्नध पदा्�न्ा 
घट्ेमध्े फर् घडवस्  आणल्ामुळे पटये आिण स्ेह�ि््ानं्ा घट्ेमधतय फर् �व�ृृ ्ेये 
जाृाृ. आिण हे पटयांृ तय �वाहतपणाेत आिण स्ेह�ि््ानं्ा संरच्ेेत ि्गडतृ असृाृ. 
 

वरतय सवस िववचे् हे आहारांृ तय �स्नधसमसहाचा, पयािव्ा �स्नधसमसहान्ा संहृतेत असयेल्ा 
संबंधाब�य �ा्ोिग् पुरावा झाया. परंृु ए् ्ा �श् असा उभा राहृो ्त, माणसानं्ा सवससाधारण 
दररोजन्ा आहारामुळे ज्ृेन्ा पयािव्ा �स्नधसमसहावर ्ा् पिरणाम होृो? आिण इृर जतव् ेयैत 
आिण ज्ि्् पा�सभसमतन्ा संदभ�ृ, आहार ि्ृपृ महतवाचा आहे? पयािव्ेृतय �स्नधसमसहाचे माप् 
्रृां् ा, ्ेहमतन्ा आहाराचे महतव ठरिवण्ांृ तय फार मोठत म्�दा महणजे आ्ुवंे ि्ृेचे अंेदा् 
आिण ि्ृतप �्ृ ज््त्त् आिण पिरसरत् (प्�वरणत्) ्ार्े आंृर-ि�्ा ्रृाृ, ्ाब�य आपये 
सतिमृजा्. ि्रि्राळ्ा िठ्ाणन्ा आमज्ृेन्ा आहाराचत ृुय्ा ्ेयत असृा,ं असे िदसस् ्ेृे ्त, 
ए स् ण �स्नधपदा स् आिण संपककृ �स्नधामये ्ाचें साधारणपणे ्मत सेव् ्ेये ृर त्ाचा संबंध 
साधारणपणे ि्म् पयािव्ा स्ेह�ि््ानं्ा संहृतेत–िवेषेृः ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि्् ्ा भागाेत 
यागृो. आहाराचा िवेषे पिरणाम महणस् खायतय सबळ पुरावा पुूे ्रृाृ:– ए्ा देेांृ स् दुसऱ्ा 
देेांृ  स्ा्ांृ र ्ेयेल्ा यो्ाचंा पयािव्ा �स्नधसमसह हा त्ां् त ्वत् ज्ा देेाचे ्ागिर्तव 
सवत्ारये आहे त्ा देेांृ तय यो्ानं्ा सारखाच होृो. परंृु �ा पुराव्ायाहत म्�दा आहेृ ्ारण इृर 
सवस जतव् ेयैत मध्ेहत (उदा. ृाण व्ा्ामािद) ृसाच फर् पडृो. ्ान्ा उयट, यो्समुदा्ांृ तय 
्ाहत व्कृीचा अभ्ास ्ेया असृा ंअसेहत िदसस् ्ेृे ्ी, आहारांृ तय ्ेहमतन्ा �स्नध पदा्�चे सेव् 
अ्वा इृर ्ोणत्ाहत सस�म पोषण पदा्�चा पयािव्ा स्ेह�ि््ान्ा संहृतेत खरोखरतच खांतया्  ्
संबंध ्ाहत. ्ाया ्ारणेहत पुरेेत असृतय. त्ाृ आहाराृतय �स्नध पदा्�चे आिण रकृाृतय 
्ोयेसटेरॉयन्ा मसल्ाचे अचस् मोजमाप ्रणे ेक् होृ ्ाहत हे िवेषे आहे. 

 
साराशं 

“�ा्ोिग् �स्ृतृ, यॉिर्, िमिर�सट् व पािमिट् अमय ्ा संपककृ �स्नधामयामुळे पयािव्ा 
्ोयेसटेरॉय, िवेषेृः ि्म्-घ्ृास्ेह�ि्् भागाृतय ्ोयेसटेरॉय उंचावृो. परंृु ि्रि्राळ्ा 
�माणाृ, त्ानं्ा संरच्ेवर अवयंबस्, ए्-असंपककृ आिण बहु-असंपककृ �स्नधामये �ा वाूतस �िृबंध 
्रृाृ. ज्ाृ बहु-असंपककृ �स्नधामये िवपुय आहेृ अेा �स्नधपदा्�न्ा उ� आहारामुळे, ि्म्-
�स्नध-पदा स् व उ�-्ब�िदृानं्ा आहारा�माणे ृौयि्् रषीा पयािव्ा ्ोयेसटेरॉयचत संहिृ ि्म् 
असृे. परंृु ि्म् �स्नधपदा स् व उ� ्ब�िदृानं्ा आहारामुळे ्ा् एसाइय �नयसरॉयमध्े, अृतव-
ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ान्ा रपाृ वाू होृे आिण ्ाहत व्कृतृ उ�-घ्ृा-स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉय 
्मत होृो.” 

 
ए्-असंपककृ-�स्नधामये हद िव्ाराचत गिृ मंद ्रृाृ. ओयेइ् अमया्े संप� असयेयत 

ि्म्घ्ृा-स्ेह�ि््े, ऑ�कसडत्रणाया िवेषे ्र् �िृरोध ्रृाृ. जेवहा फे् ्ोिे्ाचंत 
धमन्ानं्ा िभ�तन्ा बाजस्े संिचृत होृे, ृेवहा रोिहणत िवयेपत िव्ाराचत सुरवाृ होृे. ि्म्-घ्ृा-
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स्ेह�ि््े �ा संिचृत्रणाया, �स्नधसमसहाचे महाभिा्ा्डे वह् ्र्, हाृभार यावृाृ. 
महाभिा्ा ्ोिे्ाचें ्ंृर फे् ्ोिे्ांृ  रपांृ र होृे. सामान् ्वहे, परंृु ्ेवळ ऑ�कसडत क् ृ ि्म्-
घ्ृा-स्ेह�ि््े महाभिा्ाचें रपांृ र फे् ्ोिे्ांृ  ्रृाृ. 

 
१०% सस्सफस य ृेयाचा (उ� ओयेइ् अमय ८३% असयेये) आहार िदयेल्ा सेानं्ा, ि्म्-

घ्ृा-स्ेह�ि््ाृ, ्ेहमतन्ा सस्सफस य ृेयाचा (२०% ओयेइ् अमय) आहार िदयेल्ा �ाण्ानं्ा 
ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ाृ िजृ्े ऑ�कसडत्रण झाये होृे, त्ान्ा १/३ ृे १/४ ऑ�कसडत्रण झाये 
होृे. 

 
ृसेच, उ� ओयेइ् अमय असयेल्ा ृेयाचा आहार िदयेल्ा �ाण्ाृतय ि्म्-घ्ृा-

स्ेह�ि््ाचें फकृ १/१० न्ा वगेा्े (फे् ्ोिे्ानं्ा िव्ासाचत मोजप�त) महाभिा्ा्डस् िगळणे 
झाये. 

 
वराहां् ा, ओयेइ् अमय संप� सस्सफस य ृेय असयेया आहार िदल्ास, त्ानं्ा ेिरराृतय ए् 

अ-संपककृेृेचे �माण ३३% वाूृे. 
 

एक–असंपककत–�सननगाधले:— 
�ंुडत (१९८८) ्ां् त, १० व्स्र माणसां् ा सहा आठवडेप �्ृ, ए्ामागस् ्ंृर दुसरे, अेा 

आहारावर ठेिवये. पिहल्ा दो् आहाराृ �स्नध पदा्�चे �माण ४०% ऊज� पुरिवणारे होृे. पिहल्ा 
आहारांृ  संपककृ �स्नधामयाचें ृर दुसऱ्ांृ  ए्–असंपककृ �स्नधामयाचें �ाबल् होृे. िृसऱ्ामध्े 
�स्नधसमसहाचे �माण फकृ २०% ऊज� पुरिवण्ाइृ्े होृे. 

 
उ�–संपककृआहाराबरोबर ृुय्ा ्ेयत असृा, उ�–असंपककृ आिण ि्म्–�स्नधसमसह 

आहारानं्ा सेव्ामुळे, ए स् ण पयािव्ा ्ोयेसटेरॉयमध्े १३% घट आिण ि्म्–घ्ृा–स्ेह–�ि्् 
्ोयेसटेरॉयमध्े १९% ि्म्ृा िदसस् आयत. ि्म्–�स्नधसमसह असयेल्ा आहारामुळे, उ� घ्ृा–
स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉयमध्े सा स््ृे्े घट आयत. ि्रोगत पुरष आिण िस्ा ्ां् ा �ामुख्ा्े ए्–
असंपककृ �स्नधामये ्ुकृ आिण जिटय ्ब�िदृानं्ा आहारावर ठेवये असृा,ं असे िदसस् आये ्त, 
दोनहत आहारामुळे ए स् ण पयािव्ा–्ोयेसटेरॉय संहिृ ८% ्मत झायत परंृु ्ाब�िदृानं्ा आहारामुळे, 
उ�–घ्ृा–स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत १३% ्े खायत आयत व ए्–असंपककृ–�स्नधामयान्ा 
आहारामुळे ृत २% उंचावयत. ्ाचा अ स् असा ्त, ए्–असंपककृ–�स्नधामयान्ा आहारामुळे, ि्म्-
घ्ृा-स्ेह-�ि्् ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत ि्म् झायत. 

 
कोलेसटेरॉलचे ऑ�कसडतकरण 

्ोयेसटेरॉय हे अ�स्र सं् ुग असस् रेणवत् ऑ�कसज् आिण �्ाे ्ानं्ा उप�स्ृतृ, त्ाचे 
मुकृ मसय्ानं्ा ्रवत िवेषेृ ्बस-अणस ७ व्ा िठ्ाणत, सव्ंऑ�कसडत्रण होृे. ेवेटत पुष्ळसे सव् ं
ऑ�कसडत्रणामुळे, ि्रि्राळे �्लप ृ्ार होृाृ. जैिव् िवि�्ामुळे रोिहणत-िवयेपत-िव्ार आिण 
् स् रोग होृाृ. 

 



 
अनु�मिणका 

 

्ोयेसटेरॉयन्ा ऑ�कसडत्रणामुळे अ�त्ारतत्ा इृर खायतय पिरणामिह होृाृ:- ११ 
हा्�ॉकसत, ९ िम्ाइय नयुटॅिरय ्ोएंझाइम ए िरडकटेज ्ा िवृंच्ाचे दम् होृे. ्ामुळे ्ोिे्त् 
्ोयेसटेरॉयन्ा �माणाृ घट ्ेृे व त्ामुळे पटयानं्ा ि्�मृतृ दोष ि्म�ण होृाृ व त्ानं्ा 
फय््ा्�  ृिबघाड होृो. 

 
्ोिे्ानं्ा पटयांृ  ्ोयेसटेरॉय ऐवजत ्ोयेसटेरॉय ऑकसाइडचा �वेे  झाल्ामुळे पटयानं्ा 

संरच्ेृ फर् होृो. त्ामुळे पटयानं्ा गुणधम�वर पिरणाम होऊ्, ेवेटत ्ोिे्ा मरृाृ. आिण ज्ा 
िठ्ाणन्ा ्ोिे्ा मरृाृ त्ाच िठ्ाणन्ा जागत �स्नधसमसहाचें अंृःसपंद् होृे व ेवेटत रोिहणत 
िवयेपत िव्ार ओूवृो. 

 
बिहज�ृ ्ोयेसटेरॉय ऑकसाइडाचें सृ्त् �ाण्ांृ  पु्र्–ेोषणहोृे. आिण त्ाचें अिृ ि्म्–

घ्ृा व ि्म्–घ्ृा स्ेह �ि््ां् रवत पिरवह् होृे. अिृि्म् घ्ृा स्ेह �ि््ाचें ि्म्–घ्ृा–
स्ेह �ि््ांृ  च्ापच् होृे. ि्म्–घ्ृा स्ेह �ि््ाचे वाह् – अंृः्िय्ामध्े ेोषण होृे आिण 
अेािरृत्े मग ्ोयेसटेरॉय ऑकसाइड वाह्-ऊृ्ांृ  अंृभससृ  होृे. 

 
सेां् ा जर ्ोयेसटेरॉय ऑकसाइड उदा. २५ हा्�ॉकसत ्ोयेसटेरॉय आिण ्ोयेसटे्-

्ा्सतय जर अ�ाृ िदये, ृर त्ामुळे सेानं्ा महा रोिहणतन्ा आिण इृर धमन्ानं्ा आृतय भागास 
इजा पोचृे. ्ोयेसटेरॉयाचा ए्मेव सव् ं ऑकसतडत्रणाचा उतपाद्-एपोकसत ्ोयेसटेरॉय ्ासं 
् स् ज्त् गुणधमस आहेृ. जर ृो उदरांृ , ृेयिवरिहृ अंृःाेपण ्ेल्ास. 

 
िवपक �सननगाधले 

ओयेइ् �स्नधामय ्ा ि््ंं्ाबरोबर ृुय्ा ्ेयत असृा संपककृ �स्नधामये ज्ा �माणे 
्ोयेसटेरॉयचत पयािव्ेमधतय पाृळत उंचावृाृ ृेाच �्ारे िवपा �स्नधामये ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत 
उंचावृाृ. ज्ावळेेस व्सपिृज �स्नधामयाचें हा्�ोज्त्रण ्रृाृ, ृेवहा िवपा �स्नधामये ृ्ार 
होृाृ. ्ाहंी �माणांृ  ृे दसध, योणत आिण टॅयो ्ांृ हत सापंडृाृ. व्सपिृज ृेयाचें खा� ृेयाचें 
हा्�ोज्त्रण ्र्च माग�िर् ि्वा ‘डालडा’ ‘व्सपृत’ असे �स्नध–पदा स्ृ्ार होृाृ. 
आृापं्सनृ योण्ाऐवजत माग�िर्चा उप्ोग ्ेया जाृ असे. पण ्ा िवपा �स्नधामयामुंळे, 
योण्ाइृ्ेच माग�िर् देखतय अपा््ार् आहे ्ा? अेत भतिृ अमेिर्ेृतय ज्ृेृ ि्म�ण झायत 
आहे. ्ु्ृेच मे्िस् आिण ्ॅट् ्ा ेासजां् त ३४ िस्ा आिण २५ पुरषां् ा ३ �्ारन्ा आहारावर 
ठेिवये होृे. �ा ृत्हत आहारांृ तय पौिल् पदा स् सारखेच होृे. फकृ १० �िृेृ दररोजचत ऊज� 

 
१) ओयेइ् अमय, २) ओयेइ् अमयाचत िवपा �स्नधामये आिण ३) संपककृ �स्नधामयाचें 

िम�ण, ्ानं्ापासस् होृत. 
 
सवस िस्ा आिण पुरष ्ां् त ्ा पै्त ्ोणृाहत आहार �्म ३ आठवडेप �्ृ घ्ाव्ाचा व ्ंृर 

पुूतय ३ आठवडे दुसरा आहार सेव् ्राव्ाचा व ्ंृर ेवेटन्ा ३ आठव�ांृ  िृसऱ्ा आहाराचे जेवण 
्राव्ाचे. त्ानं्ा रकृरसांृ तय �स्नधसमसहाचें िव�ेषण �त्े् ३ आठव�ानं्ा आहारान्ा ेवेटत ्ेये 
जाृ होृे. 

 



 
अनु�मिणका 

 

्ा ेासजां् ा असे आूळस् आये ्त, ओयेइ् �स्नधामयाचें िवपा समघट्त हे, ओयेइ् 
�स्नधामयाबरोबर ृुय्ा ्ेयत असृा,ं अिृपर ्ोयेसटेरॉय–अवस्ा ि्म�ण ्रृाृ. आिण त्ाचंा 
पिरणाम हा साधारण संपककृ �स्नधामयानं्ा ि्मपट होृा. 

 
िवपा �स्नधामयामुंळे ि्म्–घ्ृा–स्ेह–�ि््ाचंत पाृळत १४ िमयत �ॅम/�िृेृ उंचावयत 

ृर संपककृ �स्नधामयामुळे ृत (१८) िमयत �ॅम/�िृेृ उंचावयत ृसेच उ�–घ्ृा–स्ेह–�ि््ाचंत 
पाृळत ५५ पासस् ४८ िमयत �ॅम/�िृेृ महणजे ७ िमयत �ॅम/�िृेृ इृ्त, ओयेइ् �स्नधामयाबरोबर 
ृुय्ा ्ेयत असृा,ं ि्म् झायत. �ामुळे ि्म्घ्ृास्ेह �ि््ाचे, उ�-घ्ृा-स्ेह �ि््ाबरोबरतय 
गुणो�र ओयेइ् अमयान्ा आहारावर, २·०२±०.७६ ृर २·५८±०.९४ िवपा �स्नधामयानं्ा आहारावर 
आिण २·३४±०.७९ संपककृ �स्नधामय िम�ण आहारावर होृे. आृा ं ्ा �्ोगावर जरत पुष्ळसे आाेप 
घेृा ं्ेृ असये ृरत पण हा �्ोग अत्ंृ व्व�स्ृपणे ्ेया गेया आहे हे सवस ेासजां् ा मान् आहे. ्ा 
�्ोगान्ा अहवायामुळे मां अमेिर्ेृ फार मोठत खळबळ उडायेयत आहे. सा�ंृ ृरत ज्ा रनणां् ा 
रोिहणत िवयेपत िव्ाराचत अिध् जोखतम आहे त्ां् त िवपा �स्नधामयाचें जासृ सेव् ्र ््े हे 
ेहाणपणाचे होईय असा स�ा िदया जाृ आहे. 

 
संपककत �सननगाधलापैंकत पािमिटक, िमिर�सटक आिण लॉिरक अधल �ाां्ामुळेच कोलेसटेरालचत 

पातळत उंचावते. �ातं िवपक-एक-असंपककत �सननगाधलाचाहत समावेश कराव्ास हवा. परंतु सटतॲिरक 
अधल (हे संपककत अधल आहे) आिण मध्म शकंखला असलेलत संपककत �सननगाधले हत माष �ातंदन वगळलत 
पािहजेत कारण �ाां्ा सेवनामुळे ालािवकेततल कोलेसटेरॉलचत पातळत उंचावत नाहत. 

 
आृा सवस हा्�ोज्त क् ृ ृेया ऐवजत सटतीिर् अमयाचा वापर ्रणे औ�ोिग् रषीा जरा 

्िठणच आहे. माग�िर्मध्े िवपा �स्नधामयाचें �माण साधारण ११ �िृेृ पासस् ३० �िृेृ प �्ृ 
असृे. 

 
खायतय ृकत्ांृ  खा� ृेयांृ तय �मुख घट् �स्नधामयाचें �माण दाखिवये आहे. 
 
ृेय पािमिट् सटतीिर् ओयेइ् िय्ोयेइ  ् िय्ोयेि्  ् बहुअसंपककृ/संपककृ 
्रडई ७ २ १२ ७९ –– ८·७ 
सस्सफस य  ७ ४ १६ ७३ –– ६·६ 
म्ा ११ २ २७ ५९ १ ४·६ 
सो्ाबत् १२ ४ २५ ५१ ८ ३·७ 
जवस ७ ४ २० १७ ५२ ६·९ 
 
्ा ृेयांृ तय सटतीिर् अमय हे संपककृ असये ृरत ृे ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत, पािमिट् अमया�माणे 
उंचावृ ्ाहत. मग सटतअिर् अमय जर संपककृ अमया सृ् वगळये ृर मग ्रडईन्ा ृेयाृतय 
िय्ोयेइ  ् व पािमिट् अमयाचे गुणो�र ११·३ प �्ृ उंचावृे. ृर सस्सफस यामधतय हेच गुणो�र १०·३ 
इृ्े होृे. ृर जवस ि्वा अळेतन्ा ृेयांृ  िय्ोयेइ  ्अमयाचे �माण फकृ १७% ृर िय्ोयेि्  ्
अमयाचे �माण ५२ �िृेृ असल्ामुळे ृे खा�ृेयाऐवजत उ�ोगा्रृाचं त्ाचा वापर ्रृाृ. 
खा�ृेयांृ तय िय्ोयेइ् �स्नधामयाचे �माण आवश्् �स्नधामयान्ा संहिृपेाा अिध् झाल्ास 



 
अनु�मिणका 

 

त्ापासस् ृोटेच अिध् होृाृ व ृे अपा््ार्हत ठरृे. महणस् ज्ु्-ृािंं्ृेचा उप्ोग ्र्, 
्रडई, सस्सफस य, सो्ाबत्,राई आिण अळेतन्ा ृेयांृ तय �स्नधामयांृ  फर् ्र्, खायतय घट्- 
�स्नधामये असयेयत ृेये उतपािदृ ्ेयत जाृ आहेृ. खायतय ृकत्ांृ  ृेयांृ तय घट् �स्नधामयांृ  
्ेयेये �मुख फर् दाखिवये आहे:–– 
 
 �्ार पासस्% ृे% 
्ॅ्ोया (राई) इरिस् अमय 

आयेइ् अमय 
४०-६० 

२० 
२ 

६० 
सस्सफस य  िय्ोयेइ  ्

ओयेइ् 
६८ 
१९ 

१० 
८१ 

्रडई िय्ोयेइ  ्
ओयेइ् 

७८ 
१२ 

७ 
८२ 

सो्ाबत् िय्ोयेि्  ् ७ ३ 
्ॅ्ोया िय्ोयेि्  ् १० ३ 
यॅ्ोया [अळेत] 
 

िय्ोये्इ  ्
िय्ोयेि्  ्

५५ 
१४ 

३ 
६२ 

 
हद्–�स्नधसमसहांृ  ीरॅि्डॉि्् आिण डो्ोसा हेकझाइ्ॉइ् अमयाचें �माण अिध् असृे. हद्ास 
रकृांृ स् ्ा �स्नधामयाचंा पुरवठा होृो आिण मग हद् ्ाचें संहिृ ्रण ्रृे. 
 

पुष्ळेा रनणांृ  w-6 पासस् ृ्ार झायेल्ा आ््ोसे्ॉइडेचे �माण अिध् असृे. परंृु िविेल 
आ््ोसे्ॉइडाचत अपेिाृ पाृळत राहण्ा्िरृा ं ओमेगा-३ आिण ओमेगा-६ �ा आहारांृ स् �ापृ 
होणाऱ्ा �स्नधामयांृ  संृुय् राहणे अत्ावश्् आहे. ओमेगा-३ न्ा बाजस्े संृुय् ्ोडेसे झु्णे 
अत्ावश्् आहे. ज्ानं्ा आहारांृ  ओमेगा-३ �स्नधामयाचें �माण ्मत होृे त्ान्ापेाा ज्ांृ  हे �माण 
अिध् होृे अेा अमेिर्ेृतय ५० ृे ७० व्ान्ा वक�ांृ , मकत्ुचे �माण ्मत होृे. 

 
ओमेगा-३ �स्नधामये हत मा्वानं्ा यहा् बाय्ांृ , वाू आिण िव्ासा्िरृा अत्ंृ आवश्् 

आहेृ. पसणस ्ाळ होण्ान्ा अगोदर जनमयेल्ा अभस् ांृ , डो्ोसाहेकझाइ्ॉइ  ् अमयाचे �माण ्मत 
असृे. त्ामुळे �ा अभस् ां् ा आहारांृ स् डो्ोसाहेकझाइ्ॉइ  ् अमय पुरिवणे अत्ंृ आवश्् असृे. 
्ेवळ अलफा िय्ोयेि्  ् अमय असयेल्ा ससंापेाा,ं ज्ा ससंांृ  अलफा िय्ोयेि्  ् अमय व 
डो्ोसाहेकझाइ्ॉइ  ्अमय असल्ास, अभस् ाचा रलत-िव्ास यव्र सुधारृो. 

 
‘संपककृ �स्नधामया ऐवजत आहारांृ  बहु–असंपककृ आिण ए्-असंपककृ �स्नधामये ्ाचंा समावेे  

्ेल्ास, ए स् ण आिण ि्म्-घ्ृा, स्ेह�ि््--्ोयेसटेरॉयचत पाृळत ्मत होृे. परंृु साधारण 
�माणांृ , बहु-असंपककृ व ए् असंपककृ �स्नधामंयाचंा आहारांृ  समावेे  ्ेल्ास उ�-घ्ृा-स्ेह�ि्् 
्ोयेसटेरॉयवर फारच ्मत पिरणाम होृो. सागरत मासे ृेयांृ तय ओमेगा–३�्ारन्ा �स्नधामयामुळे 
पयािव्ेृतय ्ा्�नयसराइडाचंत पाृळत ि्म् होृे. परंृु अिृपर ्ा्�नयसराइडे अवस्ा असयेल्ा 
रनणांृ  मां ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््-्ोयेसटेरॉयचत पाृळत उंचावृे. संपककृ वा-ए्-असंपककृ 
�स्नधामये िवपुय असयेल्ा आहाराचे सेव् ्ेल्ापेाा आहारांृ  ओमेगा–३ �स्नधामयाचें सेव् अिध् 



 
अनु�मिणका 

 

झाल्ास, जेवणा्ंृर स्ेह�ि््ानं्ा ्णाचंत संख्ा रकृजयांृ  ्मत होृे. मा्डां् ा उ� संपककृ-
�स्नधामय-्ुकृ जेवण िदल्ास, त्ामुळे ् क् ृांृ तय ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि्् �ाह् ि्�मृत बंद होृे व 
मग त्ाचा पिरणाम, ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि््ाचंा अंे त् अपच्ाचा वगे ्मत होृो. आिण ि्म्-घ्ृा-
स्ेह�ि््ाचंत ि्�मृत मां वाूृे. मा्वांृ  वा �ाण्ांृ , ज्ा आहारामुळे, उ�-घ्ृा-स्ेह�ि््-
्ोयेसटेरॉयचत पाृळत ्मत होृे, त्ामुळे रोिहणत-िवयेपत िव्ाराचत जोखतमहत वाूृे. 

 
रकृांृ तय ्ोयेसटेरॉय िवेषेृः ि्म्-घ्ृा-स्ेह-�ि््-्ोयेसटेरॉय हा िस्ांृ तय 

ईस्ोज्न्ा पिर�स्ृतेत संबंिधृ असृो. िस्ा �ा पुरषाइंृक्ा, आहारास संवदे्ाेतय ्सृतय 
असेहत �स्ािपृ ्ेये जाईय. त्ानं्ाृतय ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत, संपककृ �स्नधामयाचें सेव् ्ेल्ामुळे, 
पुरषांृ  िजृ्त उंचावृे, िृृ्त उंचावणारहत ्ाहत. ‘३१ िस्ावंर, डॉ. पदम्ाभ ्ा्र ्ां् त ्ेयेल्ा 
संेोध्ांृ  असे िदसस् आये ्त, त्ानं्ा आहारांृ तय �स्नधपदा्�चे �माण ४० �िृेृ पासस् २० 
�िृेृ ्ेल्ास, त्ानं्ा िवलेृतय उतपिरव सृ्ाचत (म्ुटजे्चत) संख्ा ि्म्ा्े ्मत झायत. 

 
्ाहंत ेारतिर् व्ा्ामामुळे, ऑ�कसज्चत मुकृ मसय्े, हा्�ोज् पेरॉकसाइड आिण सुपर 

ऑकसाइड [O₂] चत ि्�मृत �व�ृृ होृे. 
 
्ोिे्ािवषारत मसय्ानं्ा उ� पाृळतमुळे स्ेह समसहाचें पेरॉकसतडत्रण होृे. ्ा 

पेरॉ�कसडत्रणामुळे, ्ोिे्ा पटयां् ा, ससं्िण्ा आिण डत. एन. ए. या इजा पोचृे. अपमाजस् मुकृ 
मसय्–िवृंच्े उदा. ्ॅटयेज, नयुटॅ्ा्ो् िरडकटेज हत रेणवत् आ�कसज्ान्ा १ इॅयेक्ॉ्न्ा 
ापणामुळे ि्म�ण झायेल्ा ेकृतेायत उपजाृाबं�यचत ्ोिे्ाचंत िववेृा ्मत ्रृाृ. एिरिोसाइटे 
आिण इृर ऊृ्ांृ तय स्ेहसमसह पेरॉ�कसडेे्मधतय वाू असे देसिवृे ्ी, ज्ावळेेस ऑ�कसज्चा 
िवि््ोग वाूयेया असृो त्ा ्ाळांृ , मुकृ मसय्ानं्ा ि्�मृतया ्ोन् पाृळीृ ठेवण्ासाठत, रा् 
प�िृ ्म्ुवृ पडृे. �ाण्ावंर ्ेयेल्ा पुष्ळेा संेोध्ांृ  असे ि्देस् ास आये आहे ्ी, 
दतघस्ायत् वा्ु जतवत �िेाणाया �िृसाद महणस् एिरिोसाइटामंधतय �िृ ऑ�कसडत्ार् िवृंच्ाचत 
सि�्ृा वाूृे. 

 
पेरॉ�कसडेे्मुळे आ््ोसापटेाइ्ॉइ  ् आिण डो्ोसाहेकझाइ्ाइ  ् अमयाचत उपयबधृा ्मत 

होृे आिण �स्नधसमसहानं्ा पेरॉकसाइडे आिण ि्रि्राळत अ�लडहाइडे ्ानं्ा िवघट् उतपादाचंत ि्�मृत 
होृे. �स्नधसमसहानं्ा पेरॉ�कसडेे् मधतय मोठा उतपाद, मयॅा् डा्अ�लडहाइड हा ि्म्-घ्ृा-स्ेह 
�ि््ानं्ा ीपो �ि््ानं्ा ्णाचें अेािरृत्े रपांृ र ्रृो ्त जेणे ्र् ृे महाभिा्ा ्ोिे्ा आिण 
अरेिखृ स्ा्स ्ोिे्ा्डस् ओळिखये जाृाृ आिण घेृये जाृाृ. हत अपमाजस् प�िृ आहे. 
िहन्ामुळे फे््ोिे्ा ृ्ार होृाृ आिण ेवेटत रोिहणत िवयेपत िव्ार. ्ोयेसटेरॉयसु�ा 
ऑ�कसडत्रणास बळत पडृो आिण पुष्ळसे ऑ�कसडतभसृ  उतपाद हे ्ोिे्ानं्ा मरणास ्ारणतभसृ  
असृाृ. अ्ेरोसकयेरोिट् आवरणानं्ा �स्नधसमसह�व्मा्ाेत, ऑ�कसडतभसृ  ्ोयेसटेरॉय सा स््ृे्े 
हाृभार यावृो. 

 
आहारांृ तय बहु–अंसपककृ �स्नधामयां् त संप� असयेल्ा माेानं्ा ृेयामुळे, पयािव्ेृतय अिृि्म्–
घ्ृा–स्ेह�ि्््ा्�नयसराइडानं्ा पाृळतचे दम् होृे. �ाचे ्ारण महणजे ् क् ृत् अृत–ि्म्–
घ्ृास्ेह�ि््ाचें सवण ्मत होृे. 



 
अनु�मिणका 

 

 
ओयेइ् अमयान्ा उ�–संहृतमुळे, ् क् ृत् अिृ–ि्म्–घ्ृा–स्ेह�ि््ाचें सवण ि्ृत 

ृरत पट उ�ेिजृ होृे. आ््ोसा पेटाइ्ॉइ् अमय मां ्ोिे्ापंासस  ्अिृ–ि्म्–घ्ृा–स्ेह–
�ि््ाचें सवण उ�ेिजृ ्रण्ास असम स् असृे. 

 
आहारांृ तय िय्ोयेइ  ्अमयाचत ि्मा् आवश््ृा १२०० िमयत�ॅम �िृ १०० �ॅम आहार अेत 

अंदाजयत आहे. (आहाराृतय ऊज�न्ा २.४ �िृेृ) �ा पाृळतमुळे, �स्र आिण सृृ ठरािव् 
ीरॅि्डॉि्् अमय उपयबध होईय. 

 
मा्वां् ा आपल्ा �त्े् १०० �ॅम आहारामागे २०० िमयत�ॅम िय्ोयेि्  ्अमयाचत आवश््ृा 

आहे (उषणै््ानं्ा ०·४%) 
 
मा्वान्ा ् स् जन्ृेृ, �स्नधामये सा स््ृे्े ि्ि�ृ ्ाहत भाग घेृाृ हे अजस् सपल झायेये 

्ाहत. आहाराृ १५% �ि्् उषणै््े, ३०% पेाा ्मत �स्नध पदा स् व ५५% पेाा अिध् ्ब�िदृा 
्रवत उषणै््े असावतृ. आहाराृतय �स्नधपदा्�ृतय �स्नधामयाचें �माण संपककृ : ए् असंपककृ: 
बहु-असंपककृ ्ाचें ०·५:१:०·५ असे असाव.े ्ॅ्डामध्े ओमेगा-६ : ओमेगा-३ ्ाचें गुणो�र ४:१ असाव े
अेत िेफारस झायेयत आहे. �स्नधपदा स् ्मत असयेल्ा आहारामुळे, ेरतराृतय वसाऊृ्ाचंत पाृळत 
्मत होृे. महणस् जे स स्य ्ाहतृ, त्ां् त ेरतराृतय �स्नधपदा स् ्मत ्रणे ्ोन् ्ाहत. िवेषेृः 
अस स्य िस्ां् त ेरतराृतय चरबत ्मत ्रण्ाचा �्ास ्ेल्ास, त्ानं्ाृतय ईस्ोज्चत ि्�मृत ्मत 
होृे. 

 
ककर रोगाततल पिरणाम: 

सृ्त् आिण बकहद-आंंत् ् स् रोगांृ  �स्नधसमसह आिण ् स् रोग �ाचें साहच्स असृे. उ� 
�स्नध आहारांृ  ४% िय्ोयेइ् अमय असृां् ा, ७, १२ डा्िम्ाइय बेझ (अ) अँिािस् मुळे, ऊंदरांृ , 
जासृतृ जासृ सृ्त् अबुसदे �व�ृृ झायत. आ््ोसा पेटाइ्ॉइ  ्अमय व डो्ोसा हेकझाइ्ॉइ् अमय 
्ां् त संप� असयेयत सागरत माेाचत ृेये, ृसेच अलफा आिण गमॅा िय्ोयेि्  ्अमय संप� ‘्ाळे ्रंट 
ृेय’ आिण ओयेइ् अमय संप� असयेये ऑियवह ृेय, हे मां अबुसदानं्ा िव्ासाबाबृ उदासत् 
िदसृाृ. सृ्त् अबुसदाचें ् स् ाेप, िय्ोयेइ् अमय मां वाूिवृे ृर अलफा िय्ोयेि्  ् अमय, 
आ््ोसापेटाइ्ॉइ  ् व डो्ोसा हेकझाइ्ॉइ् अमय �ाचंा ् स् ाेपावर उदासत् पिरणाम असृो. 
�ोसटॅनयँिड् च्ापच्ांृ तय प्माग�ृतय फर् हत �ांृ तय ्ंंणा असावत. ओमेगा–३�स्नधामये हत 
् स् जन्ृेचे ि्रोध् महणस् ्ा्सरृ असावतृ. 

 
आहाराृतय ए स् ण �स्नधपदा्�चे सेव् आिण सृ्त् व बकहद-आंंत् ् स् रोगामुळे 

मकत्ुसंख्ेृतय �माण ्ाचा परसपर संबंध आहे हे खास. परंृु आहारांृ तय ृं सृंचे �माण आिण बकहद-आंंत् 
् स् रोग ्ाचंा मां ्ाहंत संबंध यागृ ्ाहत. आहाराृतय ्ा््ेटचे अिध् �माण व जतव्सतव ् वा 
फळे ्ाचंत उणतव ्ाचंा जठरत् ् स् रोगाेत संबंध यागृो. जतव्सतव–अ वा त्ाचे पुरोगामत ृाबंडत व 
िहरवत फळे व भाज्ा हे फुफफुसान्ा ् स् रोगापासस् संराण देृाृ. म�पा् आिण अ�-्ळतन्ा 
् स् रोगाचाहत परसपर संबंध यागृो. 

 



 
अनु�मिणका 

 

आहारांृ तय �स्नधपदा स् व सृ्त् ् स् रोग ्ानं्ा परसपर संबंधान्ा ्ंंणेृ खायतय फर् 
होृ असाव:े–पटयांृ तय �स्नधामयानं्ा घट्ेृ फर्, �ोसटॅनयँिड्ाचत ि्�मृत, पेरॉकसाइडाचंत वकि�, 
हाम�्ाचें ‘अृतव उ�ेज्, ् स् ज्ाचे सचेृत्रण आिण संिचृत्रण. ्ािेवा् अृतव �स्नधपदा स् व 
ऊज�ृतय वाू हे हत ्ारण आहेच. 

 
�स्नधपदा्�न्ा आहारांृ तय पिरणामां् ा ‘सह–् स् ज्’ असे महणणे जासृ सं्ु�कृ् होईय. 

आहाराृतय अृतव �स्नध पदा्�मुळे अबुसदाचंत वाू अिध् होृे. ृरतपण ृे ्ाहंी ्ोिे्ानं्ा फय्–
वैिे�्ांृ  फर् घडवस्  आिणृ ्ाहत. अबुसदाचंा �ादुभ�व हा आहारांृ तय जासृतृ जासृ ४–५% 
िय्ोियएटन्ा �माणाेत रेषत् संबंिधृ असृो. ए्दा ं्ा ंहत पाृळत पोचयत ्त मग आहारांृ स् ि्ृत 
�स्नधपदा स् सेव् ्ेया ्ावर अबुसदाचंा �ादुभ�व अवयंबस् असृो. 

 
ेरतराचे अिध् वज् �ाचा सत आिण पुरष ्ानं्ा ् स् रोग मकत्ुेत �त्ा संबंध यागृो. अिध् 

वज् असयेल्ा पुरषांृ , बकहद–आंंत् आिण गंुदांत् ् स् रोग अिध् सापंडये. ज्ा िस्ाचें वज् 
अिध् आहे त्ानं्ाृ सवससाधारणपणे ज््त् मागस, िप�ाे् आिण सृ्त् ् स् रोगाचें �माण अिध् 
सापंडये. स स्यपणाब�य मां ् स् रोगाचा सरळ सरळ संबंध यागृो ृसा मां सृ्त् ् स् रोग आिण 
वज् ्ाचंा यागृ ्ाहत. ऋृु–ि्वक� िस्ांृ  अत्ािध् वज्ाचा पिरणाम हा वाूतव य�पणा आिण वसा 
ऊृ्ांृ तय इस्ोज्ाचंत पिरसरत् सं�ेषणांृ तय वाूयेयत ामृा, हे हो्. ज्ा क् े आहेृ आिण 
ि््िमृपणे व्ा्ाम ्रृाृ अेा व्ा्ामपटु िस्ांृ  सृ्त् ् स् रोगाचे �माण फारच अलप असृे. 

 
�ितरिकत पपित:– आहाराृतय िय्ोयेई् �स्नधामयाचत उ� पाृळत वा ंुटतमुळे, उंिदराृतय 
�िृरिाृ �िृसादाचे दम् होृे. संपककृ �स्नधामयान्ा उ� पाृळतमुळे देखतय �िृरिाृ-�िृसादाचे 
दम् होृे. ि्रोगत िस्ां् ा, सागरत मासे पसर् महणस् िदल्ामुळे, �िृरिाृ �िृसाद ्मत झाया. 
(इंटरल्ुि्् आिण अबुसद ऊृ्मकत्ु-्ार्ान्ा उतपाद्ाृतय घट) हे फर् वक�ाृ जासृ ठळ् होृे. 
्ा्िरृा सागरत माश्ानं्ा पसर् सेव्ामुळे �िृरिाृ �िृसादावर िवपरतृ पिरणाम होणार ्ाहत अेत 
इलृम सागरत माेाचंत-पसर्-पाृळत ेोधणे आवश्् आहे. 
 

ओमेगा-३ �स्नधामये (अलफा िय्ोयेइ् अमय, आ््ोसा पेटाइ्ॉइ् अमय आिण डो्ोसा-
हेकझाइ्ॉइ् अमय) मा्वाृतय ्ोिे्ा-मध्स्-�िृरिाृत् देस् ाचें दम् ्रृाृ. �ान्ा उयट, 
पौिल्रषीा संृ ुियृ, ि्म्-�स्नधपदा स््ुक  ृआहार ्ा प�ृतया उ�ेिजृ ्रृो. ्ोिे्ा-मध्स्-
�िृरिाृत्, �भािवृ यिस्ा ्ोिे्ा्त िदयेये संराण आिण महाभात ्ोिे्ा्त सचेृ ्ेयेये हे 
�िृरिाृत् �िृसादाचे िविेल �्ार आहेृ. सागरत माेानं्ा पसर्ामुळे, संिधवाृाभ संिधेो्ाृतय 
्ाहत रासा्ि्् �चये सुधारयत. ्ाजस् साधें ्मत झाये आिण स्ाळचत ृाठरृा ्मत झायत. 

 
र्-पटयत् ेया्ा-बा� खंड् फॉसफोियिपडे हत डो्ोसा हेकझाइ्ॉइ् अमयामुळे फार 

समक� असृाृ. आिण आहाराृतय ओमेगा-३ �स्नधामयानं्ा ंुटतमध्े डो्ोसा हेकझाइ्ॉइ् अमयाचे 
राण ्रृाृ. ेया्ान्ा बा�-खंड्-फॉसफोियिपडामध्े, आहाराृतय अलफा िय्ोयेि्  ्अमय �ा 
पसवसगामतन्ा �माणाेत, डो्ोसा हेकझाइ्ॉइ् अमयाचा समावेे , संबंिधृ असृो आिण �ा 
फॉसफोियिपडानं्ा उयाूायतन्ा वगेाृतय हत अेत ए् ्ंंणा आहे ्त, िजन्ामुळे रकपटय  हे 
आहाराृतय अलफा िय्ोयेि्  ्अमयान्ा ि्ब�धाृ, डो्ोसा हेकझाइ्ॉइ् अमयाचे संराण ्रृे. 



 
अनु�मिणका 

 

 
सागरत माेानं्ा सेव्ां् े, पयािव्ा ृंतवतज्–संहिृमध्े घट ्ेृे आिण रकृांृ तय 

�स्नधामयानं्ा रपरेखामध्े फर् होृो. ृसेच अिृ–ि्म्–घ्ृा–स्ेह-�ि््ांृ तय ्ा्�नयसराइडे 
्मत होृाृ. ज्ा सागरत माेांृ  डो्ोसाहेकझाइ्ॉइ  ्अमयाचे �माण आ््ोसा पेटाइ्ॉ् अमयापेाा ं
अिध् आहे, त्ामुळे ि्म् घ्ृा स्ेह–�ि््–्ोयेसटेरॉय ्मत होृो व उ�–घ्ृा–स्ेह �ि्् 
्ोयेसटेरॉयचत पाृळत िट स् ् राहृे. 

 
ददग 

दसधामध्े बहु-असंपककृ �स्नधामयाचंत संहिृ ्मत असृे. ्ारण गा्त रवं्  ्रृाृ. रोमंि््ेृ 
बहु-असंपककृ �स्नधामयाचें हा्�ोज्त्रण होृे. पसणस दसध हे इलृम वाू आिण ऊृ्ानं्ा 
िव्ासा्िरृा,ं संृ ुियृ अ� आहे. आदेस अ�ाबरोबर ृुय्ा ्ेयत असृा,ं पसणस दुधाया ६३/१०० गुण 
िमळाये ृर �स्नधांे -िवरिहृ दुधाया १३/१०० गुण िदये गेये. अ�ास रच्रपणा देण्ांृ तय मह�वाचा 
घट् �स्नधपदा स् हो्. 

 
दुधांृ तय �स्नधांे ांृ  १४–१५ िमयत�ॅम �िृेृ ्ोयेसटेरॉय असृो. आहारांृ तय ए स् ण 

्ोयेसटेरॉय ५००-१००० िमयत�ॅम असृाृ. 
 
आहारा सृ् सेव् ्ेयेल्ा ्ोयेसटेरॉयमुळे, ऊृ्ांृ तय ्ोयेसटेरॉयन्ा सं�ेषणाचे दम् होृे 

अेत ृतपर ्ंंणा ि्रोगत ेरतरांृ  असृे. आिण �ामुळे ्ोयेसटेरॉयचत सम�स्ृत ृेतच िट्िवयत 
जाृे. पयािव्ेृतय ्ोयेसटेरॉयन्ा संहृतचा, आहारांृ तय ्ोयेसटेरॉय हा ्ाहंत �मुख ि्ध�र् ्ाहत. 

 
अ्�ृ �त्े् माणसस ्ोयेसटेरॉयन्ा सेव्ास ्ेािरृत्े �िृसाद देईय, हे ि्ि�ृपणे ठरिवृा ं

्ेणार ्ाहत. 
 
दुधांृ  जतव्सतव अ हे ४१० मा्�ो �ॅम, जतव्सतव डत ०·३ मा्�ो�ॅम आिण जतव्सतव ई, १ 

मा्�ो�ॅम �िृ ियटर असृे. त्ांृ  १८० मा्�ो�ॅम �िृियटर ्ॅरॉिट्हत असृे. ्ॅरोिट् वा दसध जर 
आहारांृ स् ्मत घेृये ृर ् स् रोग होण्ाचत भतिृ असृे. जठरानं्ा ् स् रोगापासस् बचाव ्रण्ाचे 
्ा्स दसध ्रृे. 

 
इंनयंडमध्े दुधापासस् दररोज ७ �ॅम समघट्त् �स्नधामये �ापृ होृाृ. समघट्त् 

�स्नधामये आिण आवश्् �स्नधामये ्ाचें गुणो�र, ज्ावळेेस उ� असृे, त्ावळेेस च्ापच्ान्ा 
प्माग�ृतय महतवान्ा िवृंच्ाबरोबर समघट्त् �स्नधामये सपध� ्रृाृ. हत िवृंच्े आवश्् 
�स्नधामयाचें रपांृ र दतघस केखंयानं्ा बहु-असंपककृ �स्नधामया  ृ आिण ेवेटत २० ्बस अणस असयेल्ा 
सं्ुगांृ  ्रृाृ. �ामुळे आवश्् �स्नधामयाचंत ंुटत �व�ृृ होृे. 

 
वाू, तवचेन्ा सम�ृेचत देखभाय, पाण्ान्ा अंृ�सहणाचे ि््ंंण, �ा सव�्िरृा ं आवश्् 

�स्नधामयाचंत जररत यागृे. हे सवस �ोसटॅनयँिड्े, ल्ु्ो्ाइ्े आिण इृर आ्ुषंिग् सं्ुगे ्ाचें पसवस 
गामत, �ा आवश्् �स्नधामयानं्ा भसिम्ेेत संबंिधृ असृे. 

 



 
अनु�मिणका 

 

आहारांृ तय �स्नधसमसह, पयािव्ेृतय �स्नधसमसह आिण ्ोिे्त् व उप्ोिे्त् पटयांृ तय 
�स्नधसमसह ्ा सव�ृ सजस्ेतय संृुय् असृे. �ािंृ् पटयानं्ा �स्नधसमसहानं्ा ए्ातमृेचत ि्गा 
राखणे हे पयािव्ेृतय �स्नधसमसहाचें �ा्िम् फय््ा्स असृे. अेािरृत्े, आहार, पयािव्ा पटये, 
अेा �त्े् घट्ां् िरृा,ं ्ोन् फय््ा्�्िरृा,ं �स्नधसमसहाचत इलृम अेत ए् पाृळत असृे. 
प्�पृ मसल्ापासस् िवचय्ां् ा ेोधस् ्ाूण्ा्िरृा ं आिण �ा इलृम मसल्ाचंत पु्स्�प्ा  
्रण्ा्िरृा,ं पयािव्ा आिण पटये �ा दोनहत्रृा,ं िविेल ेरतरि�्ातम् सम�स्ृत् ्ंंणा असणे 
आवश्् आहे. �ा ्ंंणेेत सह्ा्स ्र्, आहारांृ तय �स्नधसमसह, त्ाचंत भसिम्ा चागंल्ा िरृत्े 
पार पाडृाृ. 

 
रोिहणत ह ृ-िवकार आिण कोलेसटेरॉल 

रोिहणत-हद् िव्ाराचत अ्े् जोखतम ्ारणे आहेृ. परंृु �ा अ्े् जोखतम ्ारणापै्त, आज 
य�् वधेये आहे ृे ्ोयेसटेरॉय्े. पुष्ळेा वै�्त् पाहणतृ असे िदसस् आये आहे ्त, जर 
रकृरसाृतय ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत ्मत ्ेयत ृर पुष्ळसे घाृ् आिण मकत्ु�सृ ् ठरयेये हद-
स्ा्स अिभेोषाचे �संग ्मत होृाृ. ्ा अभ्ासांृ  असेहत िदसस् आये आहे ्त, रकृरसाृतय 
्ोयेसटेरॉयचत पाृळत १ �िृेृ ्मत ्ेयत ृर हद-आघाृाचत जोखतम २ �िृेृ ्मत होृे. ृसेच 
रकृरसाृतय ्ोयेसटेरॉय ्मत ्ेल्ामुळे, रोिहणत आवरणाृ घट होृे. मुयाचंत ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत 
्मत असृे. परंृु �ौूाृ व् जसे वाूृ जाृे ृसे त्ान्ा ्ोयेसटेरॉयमध्े ्ोडत ्ोडत, साव्ाे वाू 
होृ जाृे. 

 
अिृपर-्ोयेसटेरॉय अवस्ा, धस�पा्, अृतव-रकृदाब, मधुमेह आिण पुरष अ्वा ऋृु-ि्वक�-

सत असणे हत रोिहणत-िवयेपत िव्ाराचत महतवाचत जोखतम ्ारणे आहेृ. ्ुटंुबाचा वंे  इिृहास ्त त्ाृ 
्ोणत हद-िव्ारा्े अ्ायत मकत्ुमुखत पडये होृे ि्वा ्ा्, अ्वा अिृपर ्ोयेसटेरॉय अवस्ा हत 
फर् ् ्रृा ्ेण्ाजोगत जोखतम आहे. इृर सुचिवयेयत जोखमतचत ्ारणे महणजे व्ा्ाम ् घेणे, 
स स्यपणा, ृाण आिण अिृपर-्ा्�नयसराइड-अवस्ा. खरे ृर हद-िव्ाराचे मुख् मसयभसृ  ्ारण 
रोिहणत िवयेपत-िव्ार हेच आहे. ृरतपण अचा्् दुःखद �संग हा रकृाचत ेरतराृतय गिृेतयृा आिण 
कय्् ्ा ्ारणामुळे उ�वृो . 

 
�ा रोगाचा �िृ्ार ्रण्ास स� होण्ा्िरृा, खायतय ृत् ्ोयेसटेरॉयन्ा रकृजयान्ा 

�ेणीचे अवयंब् ्रृाृ:– 
 

्ोन्  : ५·२ िमयतमोय �िृियटर पेाा ्मत (२०० िमयत�ॅम �िृेृ) (४·७ िमयतमोय �िृ 
ियटर मुया्िरृा) 

्ंुपणावर  : ५·२ िमयत मोय �िृ ियटर 

उ�  : ६·२ िमयतमोय �िृ ियटर पेाा अिध् 
 
ज्ानं्ा रकृरसाृतय पाृळत ्ंुपणावर वा उ� आहे आिण त्ानं्ामध्े ्ा िेवा् इृर दो् 

जोखमतचत ्ार्े आहेृ, त्ा्त उपाेतपोटत आपल्ा रकृरसाृतय �स्नधसमसहाचत रपरेखा ्ा् आहे हे 
ृपासस् घ्ाव.े ्ा्िरृा ं रकृरसाृतय वा पयािव्ेृतय ्ा्�नयसराइडे, उ� घ्ृा-स्ेह �ि््-
्ोयेसटेरॉय आिण ि्म्-घ्ृा स्ेह �ि््-्ोयेसटेरॉय ि्ृत आहे हे मोजस् घेणे अत्ावश्् आहे. 



 
अनु�मिणका 

 

्ांृ  ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि््-्ोयेसटेरॉयचत पाृळत, हे ्ोयेसटेरॉयचे अंेभाग मोठे जोखमतचे ्ारण 
आहे. 

 
ए स् ण ्ोयेसटेरॉय–( उ� घ्ृा स्े. �. ्ोयेसटेरॉय+अिृ ि्म् स्े.�. ्ोयेसटेरॉय)= ि्म् घ्ृा 
स्े. �. ्ोयेसटेरॉय. रकृरसाृतय ्ा्�नयसराइडन्ा मसल्ास २·६२ ्े भागल्ास, अिृि्म्घ्ृा 
स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉयचे मसल् िमळृे. परंृु हे फकृ ्ा्�नयसराइडान्ा ४·५ िमयतमोय �िृ ियटरन्ा 
संहिृप �्ृच बरोबर असृे. ज्ानं्ा रकृरसाृ ्ा्�नयसराइडाचें मसल् उ� असृे, त्ानं्ाृ उ�-
घ्ृा-स्ेह �ि्् ्ोयेसटेरॉय ्मत असृो. 
 

आाेप:– रकृरसांृ तय ्ोयेसटेरॉयचत उ� पाृळत महणजे हद-रोगाचत वाूतव जोखतम. �ान्ा 
उयट रकृरसांृ तय ्मत ्ेयेयत ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत आिण हद रोगान्ा जोखमतृहत ्मत. जरत 
रकृरसांृ तय ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत ्मत ्ेल्ामुळे आघाृत वा मकत्ुप �्ृ ् पोचणारा हद–रोग ्मत 
होृो, ृरतपण त्ामुळे ए स् ण मकत्ुसंख्ा ्मत होृे हे मां ेाबतृ ्रृा ं्ेृ ्ाहत. त्ाच�माणे आहारांृ  
्ोन् ृो फेरबदय ्ेल्ामुळे, हद–रोगाचत जोखतम ्मत होृे हेहत पुराव्ां् त िस� ्रृा ्ेृ ्ाही. 

 
िस्ानं्ा बाबृीृ ृर हे बरोबर यागृच ्ाहत. आृाप्सनृ ज्ानं्ावर ्ोयेसटेरॉयन्ा बाबृतृ 

�्ोग ्ेये गेये ृे सवस पुरषच होृे. पुरष हे सहजरतत्ा हद-रोगाया बळत पडृाृ. ि्म्–घ्ृा 
स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉय पेाा,ं रकृरस ्ा्�नयसराइडे व उ� घ्ृा स्ेह �ि्् ्ोयेसटेरॉयचत ि्म् 
पाृळत �ा दो् महतवान्ा जोिखमा, िस्ानं्ा बाबृतृ आहे. ज्ा आहारांृ  �स्नधसमसहाचें �माण ्मत 
आहे, ्ोयेसटेरॉय पण ि्म् आहे, आिण बहु-असंपककृ �स्नधामये/संपककृ �स्नधामये ्ाचंा गुण्ां्  उ� 
आहे, अेा आहारामुळे रकृरसांृ तय ि्म्–घ्ृा स्ेह �ि्् ्ोयेसटेरॉय खरेच ्मत होृो. पण 
त्ाजबरोबर उ�–घ्ृा स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉय हत ्मत होृो. आिण रकृरस ्ा्�नयसराइडे अिध् 
होृाृ. ि्म्–घ्ृास्ेह�ि्  ् ्ोयेसटेरॉयचत रकृ रसांृ तय पाृळत ्मत ्रण्ा्िरृा,ं ज्ा 
आहारांृ  �स्नधसमसह ्मत आहे असा आहार घेण्ाऐवजत ज्ा आहारांृ  ‘ए्– असंपककृ–�स्नधामये उ� 
आहेृ असा आहार घेणे अिध् चागंये आहे. ्ारण ्ा अेा आहारामुळे उ�–घ्ृा �स्नध समसह �ि्् 
्ोयेसटेरॉय वा ्ा्�नयसराइडावर वाईट पिरणाम होृ ्ाहत. 

 
ृेवहा, हद–रोग टाळण्ा्िरृा,ं िस्ानं्ा बाबृतृ, ्ोणृा आहार चागंया हे ि्ि�ृ वहाब्ास 

हव.े सत आिण पुरष �ां् ा सारखेच ि््म यावणे हे हद–रोग आिण आहारान्ा बाबृतृ जतवरासा्ि्  ्
रषीा सं्ु�कृ् िदसृ ्ाहत. 

 
जे हद–रोगान्ा जोखमतृ आहेृ त्ां् ा ओळखण्ाचत रकृरस ्ोयेसटेरॉयचत सतिमृ ामृा हत 

आणखत ए् दुसरत समस्ा आहे. त्ाृ िविेलृा ्ाहत. ज्ानं्ामध्े ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत उ� आहे 
अेा ि्म्ापंै्त अिध् यो्ां् ा हद-रोगाचा �ादुभ�व होृ ्ाहत. इृ्ेच ्ा्, पण पुष्ळेा हद–
रोगान्ा बाबृतृ, ्ेहमीन्ा जोखमीन्ा ्ारणां् त त्ाचें सपलत्रण देृा ्ेृ ्ाहत. त्ाृ उ� रकृरस 
्ोयेसटेरॉयचाहत संबंध आहे. 

 
हत गोल जरत ि्�ववाद असयत ्त रकृरसाृ ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत उ� असणे हत भ्�द �स्ृत 

आहे ृर ्ोयेसटेरॉयचत ि्म् पाृळत हत आृा सवृंं अेत जोखतम्ार  ्झायत आहे. 



 
अनु�मिणका 

 

 
उ� घ्ृा स्ेह �ि्् ्ोयेसटेरॉय पाृळत आिण हद–रोगाचत जोखतम ्ानं्ामध्े व्सृ संबंध 

आहे. उ�-घ्ृा स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत ईस्ोजे्, म�पा् आिण ि््िमृ चागंया व्ा्ाम 
्ामुळे उंचावृे ृर धु�पा् आिण अँ�ोज् ्ां् त ्मत होृे. दुद�वा्े, उ� घ्ृास्ेह�ि्  ््ोयेसटेरॉय 
माप्ान्ा प�िृ �ा ्ाटें्ोर अचस् ्वहत्ा. उ�घ्ृास्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉय हे िम�ण आहे. ्ांृ तय 
उ�घ्ृा स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉय �्ार २ हा �्ार ३ पेाा ंअिध् संराण देणारा आहे. परंृु �ा दो् 
भागाचें–�्ार २ व �्ार ३–माप् हे िृृ्ेसे सुयभ ्ाहत. 

 
आृा �ाृ पुष्ळसे ृथ् आहे ्त, स्ेह �ि््ानं्ा �ि्् घट्ाचे माप् ्ेल्ास, िवेषेृः ीपो 

ए आिण ीपो बत �ा ीपोस्ेह-�ि््ाचंत, ृर ृे ्ोयेसटेरॉय, उ�-घ्ृा स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉय आिण 
ि्म्घ्ृा स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉय ्ानं्ा माप्ाचे पसर् ठरृतय. ि्म्घ्ृा स्ेह �ि्् 
्ोयेसटेरॉयन्ा पेाा,ं ीपो ए व ीपो बी न्ा मदृत्े, ृे हद-रोगान्ा जोखमतचे ि्दा् चागंल्ा िरृत्े 
्र े्ृतय. उ� घ्ृास्ेह �ि््ाबरोबर ीपो ‘ए’ चे साहच्स असृे ृर ीपो बत चे साहच्स ि्म्-
घ्ृा स्ेह�ि््ा बरोबर असृे. 

 
आपणास हा साहिज्च �श् पडेय ्त �ाचें माप् ्ेल्ामुळे ्ा् अिध् फा्दा िमळणार 

आहे? खायतय उदाहरणावर् सपल होईय. पुष्ळेा रनणांृ , रोिहणतन्ा आंृ कय्त् आवरण आहे 
असे रोिहणतन्ा आंृतय िचं घेण्ान्ा ्ंंावर् िदसस् ्ेृ होृे. �ा रनणांृ  ीपो बतचत पाृळत 
उंचावयेयत होृत. परंृु ि्म्-घ्ृा-स्ेह �ि्् ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत सामान् होृत. �ा अवस्ेया 
अिृपर ीपोबत’ असे महणृाृ. �ा अवस्ेृतय ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््ान्ा घट्ेृ फर् असृो. 

 
अिृअप्ेि�ृा्ुसार, �ांृ  ि्म्-घ्ृा स्ेह�ि््ान्ा मो�ा अंेांृ , सामान् ि्म्-घ्ृा 

स्ेह�ि््ान्ा पेाा ंअिध् जयत् घ्ृा असृे. �ांृ  ज्ांृ  ्ेहमतन्ा पेाा ं्मत ्ोयेसटेरॉय आहे असे 
अ्े्, यहा्, घ्, ि्म्घ्ृा स्ेह�ि््ाचे अिध् ्ण असृाृ. अेा अिृपर ीपोबत रनणांृ  असेहत 
आूळस् आये आहे ्त, त्ांृ  अिृपर ्ा्�नयसराइड-अवस्ा पण असृे. �ावर् सपल होईय ्त, 
ीपोबतचे माप् ्ेल्ास, ज्ानं्ामध्े हद-रोगाचत जोखतम आहे परंृु जे ्ेवळ त्ानं्ा ि्म् घ्ृा 
स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉयन्ा व रकृरस ्ोयेसटेरॉयन्ा माप्ावर् ि्सटस े्ये असृे, असे पुष्ळसे 
यो् अिध् सापंडृतय. 

 
अमेिर्ेृतय राष्त् ्ोयेसटेरॉय िेाण ्ा्स�मा्ुसार, पयािव्ेमधतय ए स् ण ्ोयेसटेरॉय 

२०० िमयत �ॅम �िृेृ असल्ास ृो ्ोन् आहे आिण त्ा्िरृा आणखत पयािव्ा �स्नध समसह वा 
स्ेह�ि््े ्ानं्ा माप्ाचत आवश््ृा ्ाहत, अेत िेफारस ्ेयेयत आहे. परंृु मा््ेय िमयर आिद 
(१९९०) वै�् ेासजां् त १,००० रनणाचंत ृपासणत ्ेयत. त्ानं्ा रोिहणतन्ा आंृतय भागाचे ्ंंा्े 
िचंत्रण ्ेल्ावर त्ां् ा असे आूळस् आये ्त, ज्ानं्ाृ ए स् ण ्ोयेसटेरॉय २०० िमयत�ॅम �िृेृ 
पेाा ्मत होृा, अेा रनणांृ तय ७६% पुरष आिण ४४% िस्ांृ  हद-रोिहणत िव्ार होृा. ५० वष�न्ा 
आृतय पुरषांृ  उ� घ्ृा स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉय ३५ िमयत�ॅम �िृेृ असस्, त्ांृ  आ्ंुच्-
रकृदाब आिण मधुमेह होृा. िस्ामंध्े, उ�-घ्ृा स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉयचत पाृळत ४५ िमयत�ॅम 
�िृेृपेाा ं्मत होृत व त्ानं्ांृ  मधुमेह होृा. 
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ि्म् घ्ृा स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉय:— 
 

१३० िमयत�ॅम �िृेृ पेाा ं्मत — ्ोन् 
१६० िमयत�ॅम �िृेृ पेाा ंअिध् — मोठत जोखतम 

 
उ� घ्ृा स्ेह�ि्् ्ोयेसटेरॉय:— 

 
३० िमयत�ॅम �िृेृपेाा ं्मत — मोठत जोखतम 

 
ीपो ए-१ साधारण मसल्—११०ृे १६० िमयत�ॅम �िृेृ 
 

११०% पेाा ं्मत — मोठत जोखतम. 
 
ीपो बत:– साधारण �ेणत—५० ृे ६० िम. �ॅम% 

९० िम. �ॅम%—मोठत जोखतम 
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पािरभािषक शबद 
 

अंृः्यत् Endothelial 
अंृः्ा् Endosome 
अंृः�ा्य जाय् Endoplasmier reticulum 
अंृःाेपण Injection 
अंे Fraction 
अि�् वा्ु Inert gas 
अखंड Continuous 
अ�न्िपडत् Pancreatic 
अचय Stationary 
अचय �ृय Invariable plane 
अण ु्े� Atomic nucleus 
अण ु्े�त् Nuclear 
अण ु्े�त् चुंब्त्अ्ुसपंद् Nuclear magnetic resonance 
अण ु्े�त् पिरबय Nuclear moment 
अिृ-अप्ेि�ृ Ultra centrifuge 
अिृ उ� ्ं�ृा Very high frequency 
अिृ गाय् Ultra filtration 
अिृिरकृ रकृदाब Hypertension 
अिृ ेतृ्  Super cooling 
अिृ श्ा् ृेय High viscosity oil 
अिृ संवाह्ृा Super conductivity 
अिृसस�म ि्स्ंद् Ultra filtration 
अिृ स स्यृा Obesity 
अिदे Non directional scalar 
अधः�वाह Under flow 
अधः�ेषम Submucous 
अधःाेप Down throw 
अधःसृर Base 
अिध्ृम Maximal 
अिधमान्ृा Preference 
अिधरेषा Base line 
अिधवक� Adrenal 
अिधवक� �ंि् Adrenal gland 
अिध ेोषण Adsorption 
अिधहषृा Allergy 
अ�ुवत् Non Polar 
अ्ु स् य् Adaptation 
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अ्ुजाृ Derivative 
अ्ु�वेे ्त् Permeable 
अ्ु�िवृ ि्ााय  ् Gradient elution 
अ्ुमाप् Titration 
अ्ुयेख् Tracing 
अ्ुसपंद् Resonance 
अ्ुसफुरण Fluorescencc 
अ्ुसपंद्त ्ं�ृा Resonance frequency 
अनवा्ाम Longitudinal 
अप्े�सारत ्ंं Centrifuge 
अपघट् Decomposition 
अपघषस्   Abrasive 
अपच् Catabolism 
अपमाजस् Scavenger 
अप सारण Displacement 
अपार देस् ृा Opacity 
अपा्स Impermeable 
अपा्सृा Impermeability 
अिभयेख् Recorder 
अिभ वक�त Propagation 
अिभ ेोष Infarction 
अिभ ेोषण Absorption 
अिभसरण  Diffusion 
अिभसाद् Diffusion 
अिभ सपंद् Effusion 
अिभ जाृ् Recorder 
अिभ जाप् Detection 
अमतय्त्ृा Immiscibility 
अमसृग्रण Abstraction 
अमयिवमयां्  pH 
अमयत ्रण Acidification 
अरेिखृ स्ा्ु Smooth Muscle 
अरेषत् Non-linear 
अधस योगिॅर्मत् Semi logarithmic 
अधस सममसल् िव�ाव Half normal Solution 
अबुसद Tumour 
अयगृा Segregation 
अयगत्रण Separation 
अियग ससं Autosome 
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अल् धमग Alkaline 
अलप ृम Minimum 
अवटु �ंि् Thyroid gland 
अवधारणा Retentivity 
अवरकृ Infra red 
अवरोधत वािह्त कय््-ेो् Thrombo angitis obliterans 
अवरोहत Descendidng 
अव्ुत�मृा Irreversibility 
असंपककृ  UnSaturated 
असमिमृ Asymmetrical 
असृर Lining 
अात् पिर�मण गिृ Rotational motion 
आघाृ  Stroke 
आंृर कय्् Thrombosis 
आंृर रेणवत् Inter molecular 
आधार �व् Substrate 
आ््त भव् Ionisation 
आ�सृा Moisture 
आयेख Chart graph 
आयेख् Recording 
आे्् Vesicle 
ऑ�कसडत्र Oxidative 
आ�कसडत ्रण Oxidation 
इंध् Fuel 
उगम Source 
उ�्ं�ृा High frequency 
उत स् प् Uptake 
तपाद Product, output 
उत�ेर् Catalyst 
उतसजस् Excretion 
उप्रण Apparatus 
उप्या Epithelium 
उलबत�व Amniotic Fluid 
ऊृ् Tissue 
ऊज� Energy 
ऊधवस पाृ् Distillation 
उषमागिृ्त Tharmodynamics 
ए्् Unit 
ए्ांृ र Alternate 
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ओृ्ाम Moulding 
ऋण भार Negative charge 
ऋणा्् Cation 
्ंप् Vibration 
्ंप्संख्ा Frequency 
् सृ् Shear 
् सृ् �िृबय Shear Stress 
्या Phase 
्ा्ातम् Somatic 
्ो्त् संवगे Angular momentum 
्ोिे्ा Cell 
्ोिे्ा�व् Cytoplasm 
�िमृ Graded, ordered 
�ािंृ्  Critical 
गाय् पं Filter paper 
गुण् Multiplication 
गुरतव Gravity 
गुरतव �वणृा Gravity gradient 
�हणत Duodenum 
�ाह् Receptor 
घसणग पिरबय Torque 
चंचुपां Beaker 
च्ापच्  Metabolism 
च्ापच्ोतपाद  ् Metabolita 
चय Mobile 
चाचणत Trial 
चुंब्त् अ्ुसपंद् Magnetic resonance 
न्ुिृ Aberration 
जंबसपार Ultra violet 
जिटय Complex 
ज््�व् Germ plasm 
ज्ि्् Genetic 
ज्ु् Gene 
जयेतृ् Water Condenser 
ज्ोृ �्ाेिमिृ Flame photometry 
जबय् िबदस Fire point 
टपपा Stage 
ृंंेास Technology 
ृंतवतज् Fibrinogen 
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ृ्ुसृर Thin layer 
ृंिं्ा Nerve 
ृरय  Fluid 
ृरंग Wave 
ृाप ि््ंं् Thermostat 
िंिमृत् Stereo 
तव्–ेोध  Dermatitis 
्ाबंृे घ�ाळ Stop watch 
िदग व्वस्ाप् Orientation 
र् पटय Retina 
दैिह् Systemic 
�व�सार माप् Dialatometer 
�व्मा् Mass 
�व्मा् वणसपट Mass spectrum 
ध्िव�ुत भार Positive charge 
धारणा ्ाय Retention period 
�ुवत् Polar 
धस�रात Fume hood 
्मु्ा धार् Specimen holder 
ि््ंं् Control 
ि्जसय्पा  ं Desiccator 
ि्म् िवभेद् Low Resolution 
ि्ष्षसण Extraction 
ि्ााय् Elution 
ि्ाेप Deposit, precipitate 
न्लत्् Nucleation 
पटय Membrane 
पि�्ा Plate 
पराचं् Precission 
पिरबय moment of a force 
पिरमाणातम् Ouantitative 
पिरव सृ् Modification, variation 
पिरवय् Rotation 
पिरसंचरण Circulation 
पा्सत्रण Emulsification 
पारगम् Transmission 
पा��् Lateral 
पुंज Aggregate 
िप� Bile 
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िप�ाे् Gall bladder 
िप�ाशमरत Gallstone 
पसर् Supplementary 
पक�ृाण Surface tension 
पोषण मसल् Nutritive value 
�चय Parameter 
�जवय् िबदस Ignition point 
�णम्ां्  Refractive Index 
�िृ�वाह वाटणत Counter Current Distribution 
�िृ�ाप् Substitution 
�वणृा Gradient 
�व सृ् Promoter 
�व सृ् Induction 
�सपस Emanation 
�सपस ्ं�ृा Sweep frequency 
�ााय् Detergent 
�ारण Radiation 
�ावस्ा Phese, State 
पयािव्ा Plasma 
फय् Function 
फे्पयव् Froth floatation 
फेरा Revolution 
बंध Bond 
बहुवािर् Polymer 
बाषप्ेतयृा Volatility 
बाषपत्रण Evaporation 
भार Charge 
मा्् Standard 
िमृस्ा्त Metastable 
मसय् Radical 
मोज्ळत Burette 
्ुनमज Zygote 
्ोव्योपत�ंि  ् Thymus 
रंज् Pigment, chromatic 
रकृरस Serum 
रकृवािह्त Blood vessel 
राळ  Resin 
राळा Slurry 
िरकृांं  Jejunum 
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रेण ु Molecule 
रेषत् Linear 
रोिहणत िवयेपत िव्ार Atherosclerosis 
यघुाें Domain 
वचसस Potential 
वणसपट�्ाेमाप् Spectrophotometer 
वणसयेख् Chromatography 
वय् Loop, ring, coil. 
वय्त Cyclic 
वसा ऊृ् Adipose Tissue 
वसृुमा् Mass 
वाह् Carrier 
वािह्तवंृ  Vascular 
िवघट् Break down 
िव�ुत अपा्सृा �स्रां्  Dielectric constant 
िव�ाव् ि्ष्षसण Solvent Extraction 
िवपा–रप Trans form 
िवभाज् गुण्ां्  Partition Coefficient 
िवभेद् ामृा Resolving power 
िविवकृ Discrete, particulate 
िवेोषण Desorption 
िवषमागं Heterogeneous 
िवसंवाहत Insulating 
िवसरण Diffusion 
वक� Kidncy 
वै�ेिष् Analytical 
व्िृ्रण Interference 
व्ुत�म�ण Ulcer 
ेतृयत्रण Cooling 
ेुष्् पा् Desiccator 
ेषेांं  Ileum 
श्ा्ृा Viscosity 
�ेणत Series, sequence 
समभािवृ Neutralised 
संघ्् Condensation 
संच्त Cumulative 
संच् ्ोिे्ा Storage Cell 
संपककृ Saturated 
संवह् Conduction 
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संवाह्ृा Conductance 
संिसकृ Impregnated 
संगय् Fusion 
सिपडतभव् Agglomeration 
संदम् Inhibitor 
संगण् Computer 
सं्ुनम् Conjugation 
सं्ोजत Connective 
समपा Cis 
समघट् Isomer 
समिमृ Symmetric 
सममसल् िव�ाव Normal solution 
सम्ुनमज Homozygote 
समा्य् Integratoin 
समा्ोज् Adaptation 
समसह् Agglutination 
सातमत्रण Assimilation 
सा्ुि�ृ Fused 
साहच्स Association 
ससं्िण्ा Mitochondria 
सस�मपुंज Miscelles 
सृंभ Column 
सपंद Pulse 
सपंद् Oscillation 
सव्ंचियृ Automatic 
ाें िवेोषण Field desorption 
ाोिभृ Agitated 
ाोभ �वािहृा Agitated fluidity 
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िवष् सदचत भाग ४ था 
 

खा�-तेले-मानक 
ऑियवह ृेय 
्रडईचे ृेय 
खुरासणतचे ृेय 
जवसाचे ृेय 
टारािमरा ृेय 
िृळाचे ृेय 
पाम ओयेइ् 
पाम अंृरबतज ृेय 
पाम ृेय 
पॉपत सतड ृेय 
भाृान्ा ्ो�ाचे ृेय 
मक्ाचे ृेय 
महुआचे ृेय 
मोहरतचे ृेय 
ेगेदाण्ाचे ृेय  
ेोिधृ ृेय 
सस्सफुयाचे ृेय 
सो्ाबत् ृेय 
सो्ाबत् व ेगेदाण्ाचे ृेय-िमयावट 
भौितक व रासा्िनक वैिशष्े—िनि�तत 
अखंड ृरंग अणु् े ि�् चुंब्त् वणसपटा्े घ् घट्ाचत ि्ि�ृत 
अेु�ृेचे माप् 
आ�सृा व बाषपतभसृ  पदा स् ि्ि�ृत 
्ॅरोिट् 
्य्ां्  
घ� �स्नध पदा्�ृतय घ्पदा्�चत ि्ि�ृत 
घ् अंेाचत ि्ि�ृत-सपंद अ. चुं. अ. वणसपटा्े 
घ् घट्ाचत ि्ि�ृत-अखंड ृरंग अ. चुं. 
घ्ृा ि्ि�ृत 
घसरण िबदस 
ृेयांृ तय अमयृा 
ृेयाचे �माण मापणे 
ृेयाचा रंग 
पाच् 
बॉमर मसल् 
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व�तभव्ां्  ि्ि�ृत 
िविेल गुरतव 
ेतृयत्रण व�रेषा 
सुघ� ृेयाचत िवसृारण ि्ि�ृत 
हिरृ�व् 
तेलाा्ाकिरता रंग पिरका 
एरंडतन्ा ृेयाचे अ�सृतव 
एवहसस पिराा 
्रंज्ान्ा ृेयाचत पिराा 
्ुसुम ृेयाचे अ�सृतव 
खि्ज ृेयान्ा उप�स्ृतचे ि्दा् 
चहान्ा िब्ाचें ृेय 
जवसान्ा ृेयाचे अ�सृतव 
िृळान्ा ृेयाचे अ�सृतव 
दारडतन्ा ृेयाचे अ�सृतव 
्तम ृेयाचे अ�सृतव 
बदाम ृेयांृ तय भेसळ ओळखण्ाचत बा्बर पिराा 
रोिझ्-यतबरम् सटाचस पिराा 
व्सपिृज ृेयाृ �ािणज चरबतचे अ�सृतव 
सर्तचे ृेय-हालफे् पिराा 
हा्�ोसा्ि्  ्अमय 
तेल-िव�ाव् रंगाचे तेलातंतल अ�सततव ओळखण्ाचत पिरका 
ी्ॅटो, टम�िर् आिण ्ु्ु�म् 
्ॅरोिट् 
्ैस�ग् रंगाचे सं�ेिषृ ृेय-िव�ाव् रंगापासस् अयगत्रण 
्ैस�ग् रंग 
रासा्िनक पिरका 
अि्िसडत् मसल् 
अमयृा मसल् 
अयाइय आ्सो ्ा्ोसा््ेटचत ि्ि�ृत 
अवरकृ वणसपट �्ाेमाप्ा्े अयग ्ेयेल्ा िवपा-असंपककृ 
सं्ुगाचत ि्ि�ृत 
असाबणत् �व् 
आ्ोिड् मसल् 
आ�सृा व बाषप्ेतय �व् 
इृर ्ैस�ग् घट्ाचंत ि्ि�ृत 
इरिस् अमयाचत ि्ि�ृत 
ईसटर मसल् 
ि्ेस् ेर मसल् 
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�ाइस पिराा 
�नयसरॉय 
जवसान्ा ृेयांृ तय फॉसफोियिपडे 
टो्ोफेरायाचंत ओळख व ि्ि�ृत 
्ा्�नयसराइडांृ तय २ स्ळत असयेल्ा �स्नधामयाचंत ि्ि�ृत 
ृ्ुसृर वणसयेख् 
ृेयांृ तय पाण्ाचत ि्ि�ृत 
्ा्ोबाबगीसिर  ्अमय पिराा 
पेरॉकसाइड मसल् 
पोयेनस्त मसल् 
�ोपाइय गयेॅट आिण ब्ुिटयेटेड हा्�ॉकसत टायुइ्-अिभजा् 
फॉसफोटाइडे 
मॉ्ो �नयसराइडाचत ि्ि�ृत 
िम्ाइय-िवपा-ऑकटॅडेिस्ोएट ि्ष्षसण 
रा्ेटस मा्सय मसल्  
िय्ोयेइ  ्अमयाचत ि्ि�ृत 
िवजत प�िृ 
िवपा ऑकट डेिस्ॉइ् अमयाचत ि्ि�ृत 
ेॉय पिराा 
सम-सम १-४ पेटा डा्इ्ॉइ् अमयाचत ि्ि�ृत 
साबणत् मसल् 
साबु्त्रण आिण सममसल् 
�स्नधामयानं्ा िम्ाइय ईसटरे ृ्ार ्रण्ाचत प�िृ 
�स्नधामयानं्ा िेेान्ा यवणाचे अयगत्रण 
�सवफट पिराा 
हा्�ॉ�कसय मसल् 
�सननगाधलाचंा उ�ोगातं वापर 
्ागद उ�ोग 
धा सृ-्ाम  
वसो�ोग 
वधे् रसा्् 
�सननगपदाथ�चे भौितक गुणगमर 
औ�षण् संवाह्ृा 
गुरतव-घ्ृा 
जवय् गुणधमस 
जवय् िबदस 
ृेय्टपणा 
�व�सार माप् 
धसम िबदस 
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�जवय् िबदस 
पक�ृाण आिण आंृरपक�त् ृाण 
बाषप-उषणृा 
व�तभव्ां्  
िव�ुत-गुणधमस-अपा्सृा �स्रां्  
�िृरोध 
िव�ाव्ृा 
िविेल उषणृा 
श्ा्ृा  
सफिट् ि्�मृत 
�सननगसमदहाचें अलगतकरणाकिरता उप्ोगत पडणाऱ्ा वणरलेखन पपतत 
उ� ्ा्समा्-�व-वणसयेख्  
्ेे्िय्ा वा्ु-�व-वणसयेख् 
––िस�ािंृ  ्प�तचत उंचत 
ृ्ुसृर वणसयेख् 
पक�ेोष् वणसयेख् 
�िृ�वाह िवभाज् 
वा्ु�व वणसयेख् 
िसलवर ्ा््ेट िसिय्ा जेय 
संख्ातम्त-्रण 
सृंभ-वा्ु-वणसयेख् 
–अिभजा् आिण पिरमाणातम् 
�सननगसमदह पा्ा असलेलत पा्स कारके 
आ््त् पा्स ्ार्े 
इिमडॅ झोिय्े 
उभ्धमग 
ऋणा््त 
ध्ा््त 
पॉयत�नयसरॉय ईसटरे 
�ापेयत् नया््ॉय मॉ्ोईसटरे 
सॉ�बटॉय ईसटरे 
सु�ोज ईसटरे 
�सननग समदहाां्ा िव�षणाकिरता ंउप्ोगत-वणरपट पपित 
अणु् े ि�् चुंब्त् अ्ुसपंद् 
िेि्यत्रण ्ंंणा 
उ�-िवभेद्-परसपर संबंध 
अखंड ृरंग प�िृ 
अणु् े �ाचे �िृचुंब्त् पिरराण 
उ� िवभेद् 
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फोिरअर रपांृ रण 
�ोटो् अणु् े ि�् चुंब्त् अ्ुसपंद् वणसपट िवजा् 
अणवत् ेोषण वणसपट 
अवरकृ वणसपट 
जंबसपार वणसपट 
�व्मा् वणसपट माप्ेास 
�व्मा् वणसपट प�ृत 
रासा्ि्् आ््तभव् 
रंग 
वणसपट प�ृत वा्ु-वणस येख्-�व्मा् 
�्ाे वणसपट 
ा ि्रणे 
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िवष्सदचत भाग ५ वा 
 

अंृः्यत् पटय 
अ�न्िपडत् या्पेज 
अिृिरकृ ्ोयेसटेरॉय िव क् िृ 
अिृिरकृ ्ा्�नयसिरडत  ्अवस्ा 
अिृिरकृ स्ेहसमसहावस्ा 
अिृिरकृ ज्ि्् रप 
अिृिरकृ वगसवारत 
अिृिरकृ िव क् िृ ेरतरि�्ातम् दोष 
अृतव ि्म्-घ्ृा 
अिधवक� �स्नधसमसह 
अ�ुवत पदा स् 
स्ेह�ि््े 
अपमाजस् 
ीपो�ि््े 
ीपो ए 
ीपो बत 
ीपो सत 
ीपो ई 
ीपोस्ेह �ि््ाचें अयगत्रण 
ीरॅि्डॉि्् अमय 
अलब्ुिम् 
अलफा�नयसरोफॉसफेट प्मागस 
असंपककृ अमय 
अिसडोिसस 
असेिटय ्ोएंझाइम ए 
ऑ�कसडत क् ृ पदा स् 
आंृरवाह् पिरवह् 
आंं ् क् ृत् अिभसरण 
आ््ोसे्ॉइडे 
आवश्् अिम्ोअमये 
आवश्् �स्नधामये 
आवश्् �स्नधामये अभाव 
इ््ॉय अिम् 
इ्ॉिसटॉय  
इनसुिय् 
इरिस् अमय 
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इस्ोज् 
उ�-घ्ृा-स्ेह�ि््े 
उ�-घ्ृा-स्ेह�ि्् 
्ोयेसटेरॉय ि्ि�ृत 
उज�चे �मुख साध् 
उप्ोिे्त् स्ा्त्रण 
उपोषणांृ तय च्ापच् 
एिपमेरेज 
एसाइय ्ोएंझाइम ए 
एसाइय ्ॅनसफेरेज 
्ॅ्ोया 
्रडई 
्ॅरोिट्ॉइडे 
् स् रोग 
्ा�्िट् 
्ा�्िट् ्ॅनसफेरेज 
्ा्योमा्�ॉ  ् 
ि्टो् ृ्ु 
ि्टॉिस् 
ि्टोअमयत््रण 
्ोएंझाइम ए 
्ोयत् 
्ोयेट 
्ोयेिससटो्ा्ि्  ्
्ोयेसटेरॉय आिण हि�्ार  
्ोयेसटेरॉय अिृपर ्ोयेसटेरॉय अवस्ा 
्ोयेसटेरॉय असंपककृ �स्नधामये 
्ोयेसटेरॉय आहारांृ तय ्ोयेसटेरॉयचा पिरणाम 
्ोयेसटेरॉय आहारांृ तय संपककृ आिण असंपककृ �स्नधामये 
्ोयेसटेरॉय ए्–असंपककृ �स्नधामये 
्ोयेसटेरॉय रकृांृ तय �स्नधसमसह 
्ोयेसटेरॉय िवपा �स्नधामये 
्ोयेसटेरॉय ्ोयेसटेरॉय 
्ोयेसटेरॉय ्ोयेसटेरॉयचे ऑ�कसडत्र 
्ोयेसटेरॉय जैिव् सं�ेषण 
कयॅििअ् आवरण 
�ािंृ् सस�मपुंज संहिृ 
खा� ृेयाृतय �स्नधामये 
खोबऱ्ाचे ृेय 
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गनँयत ओसाइडे 
गयॅॅकटो सेरे�ोसाइडे 
�ाह्  
�ाह्ाचे सं�ेषण 
�ाह्ाचे पु्�� 
नया््ोज  ्
नया््ो �सफंजोियिपडे 
�नयसरॉय ३ फॉसफेट 
�नयसरो फॉसफोियिपडे 
नयु्ो सेरे�ोसाइडे 
घ� चरबत व �वृेये ्ाचें पोषण िवरिहृ ्ा्स 
जय िव�ेषत  
जयस्ेहत 
जाभंळे रंग�व् 
जतव्सतव – अ  
जतव्सतव – ई  
जतव्सतव – ्े  
जतव्सतव –ड 
जैिव् पटये 
जैिव् पटयाचंा ृरय ्मु्ा 
्ा् एसाइय �नयसरॉय 
्ा् जैिव् सं�ेषण 
्ा्�नयसराइडाचें आंंांृ तय पाच् 
्ा् �ि््ाचें �माण व �्ार 
्ा् जय िवन्ेद् 
्ा् दतघस याबंतन्ा केखंयाचंत �स्नधामये 
्ा् ि्�ष�् िवसरण 
्ा् ेोषण 
्ा् पिरवह् आिण च्ापच् 
्ा् सि�् ेोषण 
्ा् मसल्माप् 
डतसटॅ्ुरेज िवृंच्े 
डो्ोसा हेकझाइ्ॉइ् अमय 
ृंिं्ा �स्नधसमसह 
्ा्ो्ा््ेज  
दुधाृतय �स्नधांे  
�ुवत् 
ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््े 
ि्म्-घ्ृा-स्ेह�ि््-�ाह्-जिटय 



 
अनु�मिणका 

 

पटय 
पटयांृ तय �ि््े 
पटयाचंत रेणवत् संरच्ा 
पटयाचें �स्नधसमसह 
पटयांृ तय �स्नधसमसहाचें िवसरण 
पिरवह् आिण च्ापच् 
पिरवह्ांृ तय िव क् िृ 
प�भरण 
�िृरिाृ �िृसाद 
�विेे्ा ्तया 
पामबतज ृेय 
पािमिट् अमय 
पािमटेटचे सं�ेषण 
पािमटोयेइ  ्अमय 
िप�ामय आंं–् क् ृत् अिभसरण 
िप�ामयाचें च्ापच् 
िप�यवणे 
पेरॉ�कसडेे् 
्ा् सह्ािरृा 
�ो ्ो या्पेज 
�ोसटॅनयँिड् 
्ा् पिरणाम 
्ा् सं�ेषण 
पयाझमा योज् 
पयािव्ा �स्नधसमसहे  
पयािव्ा स्ेह�ि््े 
फॉसफो�नयसराइडे 
फॉसफॅटाइिड  ्अमय 
फॉसफॅटाइिडय इ्ॉिसटाय 
फॉसफॅटाइिडय ्ोयत् 

फॉसफोया्पेज A₂ 
फॉसफोियिपडे 
बतटा ऑ�कसडेे् 
बतटा हा्�ॉकसतब्ुिटरेट 
बतटा हा्�ॉकसत ब्ुिटरेट डत हा्�ोिज्ेज 
िबबाणस-संयन्ृा 
मधुमेह 
्ा् ्ब�िदृ च्ापच् 
्ा् ्ा्एसाइय �नयसरॉय सवण आिण ि्ष्ास् 
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्ा् �स्नधसमसह-च्ापच्ाृतय व्त्् 
मध्म-घ्ृा-स्ेह�ि््े 
मध्म केखंयाचत �स्नधामये 
मध्म साखळतचत ्ा्�नयसराइडे 
माेाचत ृेये 
िमिर�सट् अमय 
िम�–फय्–ऑ�कसडेज िवृंच् प�िृ 
िमि�ृ जयस्ेहत पुंज 
मुकृ �स्नधामये 
मेदसृतय �स्नधसमसह 
मोहरतचे ृेय 
् क् ृ 
रकृपयािव्ेृतय �स्नधसमसह 
राईचे ृेय 
रेिट्ॉय 
रोिहणत िवयेपत िव्ार 
रोिहणत अ्ु्ंपत ृंिं्ा ृंंाृ वाू 
रोिहणत अिृपर �स्नधसमसहावस्ेचे ज्ि्् रप 
रोिहणत आहाराचत भसिम्ा 
रोिहणत आहार आिण अिृिरकृ स्ेहसमसहावस्ा 
रोिहणत ज्ि्् अिृपर स्ेह�ि््ेइृा 
रोिहणत ि्ाेपाचे �्ार 
रोिहणत रकृांृ तय �स्नधसमसह िव क् िृ 
रोिहणत वगसवारत – ्ुटंुबत् िवरय 
रोिहणत वािह्त कय् 
रोिहणत िव क् िृ ेरतरि�्ातम् दोष 
रोिहणत स्ेह�ि््े 
य�पणा 
या्पेजे 
या्पोसोम 
या्सोयेिसि्  ्
िय्ो्ोिय  ्अमय 
िय्ोयेइ  ्अमय 
िय्ोयेि्  ्अमय 
यतबरम् बुच�डस प�िृ 
येिसि्् 
वसा–ऊृ्  
वसा उपोषणाृतय च्ापच् 
वसा उषणृा ि्म�णांृ तय भसिम्ा 
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वसा जेवणा्ंृरचे च्ापच् 
वसा ्ा्एसाइय �नयसरॉयाचें सं�ेषण  
वसा रच्ा 
वसा रासा्ि्् घट्ा 
वािह्त कय्् 
िवपा �स्नधामये 
िव�ेषण— 
िव�ेषण ीपोस्ेह�ि््ाचें अयगत्रण 
िव�ेषण उ�–घ्ृा–्ोयेसटेरॉय 
िव�ेषण ए स् ण ्ोयेसटेरॉय 
िव�ेषण जैिव् ऊृ्ांृ तय �स्नधसमसह 
िव�ेषण ्ा्�नयसराइड 
िव�ेषण पयािव्ेृतय फॉसफोियिपडे 
िव�ेषण मुकृ–�स्नधामये 
ेगेदाण्ाचे ृेय 
संपककृ अमय 
सर्तचे ृेय 
सफस कटंट 
सलफटाइडे 
सागरत मासे 
िसफॅिय् 
िसरत् 
सस्सफस य ृेय 
सेरे�ोसाइडे 
सो्ाबत्चे ृेय 
सटतीिर् अमय 
�सफंजो मा्ेिय् 
�सफंजोिस  ्
�स्नधामये-उपजाृ अपा््ार् गुणधमस 
�स्नधपदा स् व ् स् रोग ्ाचें संगम् 
�स्नध समसह 
�स्नध च्ापच् 
�स्नध पाच् व ेोषण 
�स्नध रासा्ि्् व भौिृ् गुणधमस 
स्ेह िव�ाव् जतव्सतव े
स्ेह जतव्सतव-अ 
स्ेह जतव्सतव-ई 
स्ेह जतव्सतव-्े 
स्ेह जतव्सतव-ड 
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स्ेह जतव्सतव ेव ाार 
हा्�ोज्त क्  ृपदा स् 
ह�ोग  
हद-वािह्तवंृ  िव्ार 
 


	स्निग्ध पदार्थांचे भौतिक गुणधर्म व विश्लेषण
	स्निग्ध पदार्थांचे भौतिक गुणधर्म
	वक्रीभवनांक (अपवर्तनांक)
	द्रवप्रसारमापक
	पृष्ठशोषक वर्णलेखन:
	संख्यात्मकी करण
	वायु–द्रव वर्ण लेखन
	केशनलिका वायु–द्रव वर्णलेखन
	उच्च–कार्यमान–द्रव–वर्णलेखन
	उच्च कार्यमान द्रव वर्ण लेखन:—
	स्तंभ भरणे:—

	स्निग्धसमूहांच्या विश्लेषणाकरितां उपयोगी–वर्णपट पद्धति
	अणुकेंद्रीय चुंबकीय अनुस्पंदन
	अण्वीय शोषण वर्णपट

	भौतिक व रासायनिक वैशिष्ठये–निश्चिती
	रासायनिक परिक्षा—
	महत्त्वाच्या घटकांची निश्चिती
	मॉनोग्लिसराइडांची निश्चिती
	इतर नैसर्गिक घटकांची निश्चिती
	तेलाच्या करिता रंग परिक्षा
	वनस्पतिज तेलांत प्राणिज चरबीचे अस्तित्व
	खाद्य तेले–मानक

	स्निग्धसमूह पाया असलेली पायसकारके
	स्निग्धाम्लांचा उद्योगांत वापर
	धातू कामामधील द्रवांत स्निग्धाम्ले
	भाग ५ वा   स्निग्ध समूह  चयापचय
	स्निग्ध-समूह
	जैविक पटले
	स्निग्धसमूहाचे पाचन व शोषण
	परिवहन आणि चयापचय
	स्निग्धाम्लांचे चयापचय
	स्नेह–प्रथिने
	स्निग्धाम्लांचे ऑक्सिडीकरण
	वसा ऊतक
	आवश्यक स्निग्धाम्ले

	प्रोस्टॅग्लँडिने
	स्नेह–विद्राव्य जीवनसत्वे
	ड जीवनसत्व
	स्नेह–विद्राव्य जीवनसत्वे
	स्निग्धाम्ले आणि त्यांचे उपजात यांचे
	जैविक आणि अपायकारक गुणधर्म
	खाद्यतेलातील स्निग्धाम्ले
	मधुमेह
	कॅरोटिनॉइडे
	स्निग्धपदार्थ व कर्क्ररोग यांचे संगमन
	रोहिणी विलेपी विकार
	विश्लेषण
	कोलेस्टेरॉल आणि हृद्विकार
	आहारांतील स्निग्धसमूह आणि रक्तातील स्निग्धसमूह:
	पारिभाषिक शब्द
	विषय सूची भाग ४ था
	विषयसूची भाग ५ वा

