अंतमुर्ख ु
द ब�
स�ाट अशोकाच्याअस� पोटदुखीवर कु ठलाही उपाय चालेना. तेव्हाितष्यरिक् राणीने
तश्शीच पोटदुखी असलेला िभकारी�डकू न काढला; त्याचंपोट फाडलं आिण त्याल्य जंतांवर
लसणीच्या अकार्चइलाज शोधला! त्यामुळे उपाय सापडला हे खरं पण तो मागर् अघोर
होता.
शा�ज्ञांनी त्याला अनेक पयार्य शोधले आ
पोटदुखीला अनेक कारणं असू शकतात. पोटाच्या रहस्यमय कळीत नेमकं कु ठे आिण काय 
िबनसलं �ाचा अंदाज बांधणं कठीण असतं. त्या गूढाची उकल करायला पूव�च्यावै�ांन
नाडीपरीक्षा केली; डॉक्टरांशरीरशा� िशकू न आडाखे ठरवले. पुढे रोग्याला भूल े
द ऊ पोट
उघडू न बघता यायला लागलं. तरीही त्या�न सुलभ मागार्चा शोध चालूच होत छो�ा
भोकातून �कवा नळीतून आत बघण्याचा िवचार अनेकांच्या डोक्यात होत
शरीरात नळी घालून डोकावायचा �योग पुरातन इिजिप्शयनांनी आिण सु�ुतानेही क ला होता.
शरीराच्या कुठल्याही �ारातून आत नळी घालून बघायचं तर ती नळी बारीकच असायला हवी
त्या बारीक नळीतून �काश आत पोचायला हवा. नळीच्या अ�ंद त�डातून पलीकडचा िनदा
न�ा पैशायेवढा भाग त्या �काशात �दसायला हवा. या�कमान अटीही पुऱ्या होत नव्हत्
१८०६मध्य बॉिझनी नावाच्या जमर्न शा�ज्ञअॅल्युिमिनयमच्या दोन नळ्या, ितरपे आर
आिण मेणब�ी वाप�न गभार्शयच्या आतमले आजार बघायचा �य� के ला. त्या पध्दतीन
एका बाईच्या गभार्शयाच्या ककर्रोगाचं िनदान झालं. शल्य��येने तही झाली. पण त्या
नसत्या उचापतब�ल त्यावेळच्या िव�ानांनी बॉिझनीला कडक तंबी �दलीअशाच तं�ाने
१८७९मध्ये नीत्झं या संशोधकाने मू�ाशयातले खडे पािहल
पुढल्या शतकभरातचटके न देता �काश देणारे िवजेच �द
े वे आले; लहान भोकातून मोठं  क्षे
दाखवणारी �भगंही आली. जॉजर् के�लग नावाच्या डॉरने १९०१मध्येएका क्षयकु �याच्या
पोटाला दोन भोकं पाडली. एका भोकातून पोटात हवा भरली आिण दुसऱ्यातू �दवा, �भग
यांनी सुस� अशी ताठ नळी(एन्डस्कोप)घातली. त्यादु�बणीतून पोटातल्या कोनाकोपऱ्यांतल
क्षयाचे �ण सहज �दसले
आत�ांसारख्या अवयवांतल्या टा फारच वे�ावाक�ा असतात. �काश सरळ रे षेतच
जातो. त्या काळातल् ताठ अंतमुर्ख दु�बण(एन्डोस्को मू�मागार्सारख्या तोक�ा आि
सरळ वाटांवरच पोचत होत्या

मग १९५०-६०च्या दरम्याफायबरऑिप्टक्सचा शोध लागला आिअत्यंत अ�ंद आिण
लविचक अशा काचनळ्याच्या संतीत सरळमाग� �काशाचं पाऊल वाकडं पडायला लागलं.
अशा अनेक नळ्यांचा लांबलचकलविचक जुडगा मऊ, गुळगुळीत वे�नात गुंडाळू न जठराच्य
�कवा मो�ा आत�ाच्या वळणदार बोग�ातून थेट लहान आत�ापय�त पोचवणं जमलं.
ितथवर �खर तरीही शीतल असा �काश पोचवता आला. त्य वळणावळणाच्या वाटांवच्या
िवस्तृत भागातलेसारे  खाचखळगे �भगातून न्याहाळणं आिण कॅमेऱ्यातही �टपणजमायला
लागलं. फायबरऑिप्टक एन्डोस्कोपने अवतार घेत
त्यच्यातल्यकाचनळ्यांना लगटूनअनेक आयुधंही त्या वाटांव�न ज-ये करायला लागली
आहेत. कािवळीनंतर �कवा म�पानामुळे यकृताला िसऱ्हॉिसस नावाचा आजार होतो. त्याच्य
र�ाच्या वांत्या होता दु�बणीतून इं जेक्शन े
द ऊनतो र��ाव थांबवता येतो. कधी
िप�ख�ांच ब
ं ूच बसून िप�ाची वाट अडते; अंगाला खाज आणणारी कावीळ होते. तेव्ह
घडीच्या सुऱ् आत जाऊन िप�निलके चं अ�ं द दार उघडतात आिण िप�ख�ांचा िनचरा
होतो. कावीळ बरी होते. काही �ूमर तारांचे फास(�ेअसर् लावून काढू न टाकता येतात. फ�
टोकापाशी कढत होणारी िवजेची कांडी अल्समधल्यार��ावाचा उगम नेमक्या ममार्पाश
गोठवते.
यातल्या ब�तेक कारणांसाठ पूव� भलीमोठी श���या लागली असती. आता त्वचेवर साधा
ओरखडाही येत नाही! अशा साऱ्या आयुधांची न-आण करणारी एन्डोस्कोपची नळी फार त
मो�ा माणसाच्याबोटायेवढी जाड असते! म्हणून ती त�डावाटे घालताना भूल �ावी लागत
नाही; थो�ाशा झोपेच्या औषधाने काम भागतं
हल्लीच्या एन्डोसमधून अल्�ासाउंड लहरी पाठवूनही तपास करता येतो.आत�ाची
आवरणं, त्याच्या आजूबाजूच्या गाठी, स्वादु�पड, यकृत, िप�ाशय हे सारं त्या ध्विनल
जवळू न तपासलं क� एरवी लक्षात न आलेले रोगट भाग त्या ध्विनिच स्प �दसतात.
त्यांच्यावर दुब�ण िस्थरावून तचा काही अंश तपासासाठी सुईने खेचून घेता येतो.   
एन्डोस्कोपच्या �भगाची ताकदही वाढली आहत्यातून सू�म गो�ीही �दसू शकतात.
आत�ाच्या पेशी तशा पा�न पोटाच्या काहगंभीर आजारांचं िनदान करता येतं.
ककर ्रोगाचंही िनदान होतं.काही िविश� �िथनांना(कॅ न्सरमाकर ्र)रं ग��ं जोडू न ती
एन्डोस्कोपमधूनच �शाने पेश�वपसरतात. ती �िथनं खास क�न ठरािवक �कारच्या
ककर ्पेशनाच िचकटतात. मग त्य ककर ्पेश िनकोप पेश�च्या तुलने वेगळ्या ओळखता येता
आिण तो ककर ्�कारही समजतो. आजाराच िनदान िजथल्या ितथेहोतं.

िशवाय या सगळ्या ���या तो एन्डोस्कोप वापरणाऱ्या शल्यिवशारदाला, त्याच्या िश
आिण �ग्णाच्या नातेवाईकांनाही रंगीत टीव्हीव�न बघतातात. त्याचा व्हीिडयोही िनघतो.
भिवष्यात पुन्हा एन्डोस्कोपने तपास केला तर त्याची जुन्याशी तुलना 
इतकं च नव्हे त �ितमा सरळ पड�ावरच �दसत असल्यामुळ दुब�ण एका डोळ्याला लावून,
मान मोडू न �कचकट शल्य��या करणं टळतं. ताठ मानेने, मो�ा पड�ावर स्प�, संपूणर् ि
बघत हात चालवता येतात. हे सांगताना वाटतं िततकं सोपं नाही. िच� समोर पड�ावर �दसत
असतं; हात नळीच्या का टोकाला चालवायचे असतात आिण कापाकापी लांब आिण लविचक
नळीच्या दुसऱ्या टोकाला, टेबलावरच्या �ग्णाच्या पोटात होत अ
अ�मागार्ची सु�वात आिण शेवट अशा अंतमुर्ख दु�बण�नी बघता येतात. पण मधल्या बाव
फु टी लहान आत�ापय�त त्या पोचत नाहीत. त्याच्यावर नवातदर्श� तोडगा िनघाला आहे.
शा�ज्ञांनी बोटाच्या पेराएवढी एक यांि�क गोळी(कॅपसूल) बनवली आहे. ती बॅटरीवर चालत
ितला एक कॅ मेऱ्याचा डोळा असतो.त्या डोळ्याला एक �ान्समीटरही असतही गोळी िगळली
क� ितच्या वाटेवरच्या अ�मागचा व्हीिडय घेतघेत सुमारे चार तासांत मो�ा आत�ात
पोचते. ितने पाठवलेला व्हीिडय बाहेर कमरे ला बांधलेल्या �रसीव्हरमध्ये सला जातो
आिण संगणकावर अभ्यासता यतो �कवा डॉक्टरांच्या मोबाईलवरही बघता ये. मो�ा
आत�ात पोचल्यावर त्या गोला बाहेर पडायची काही घाई नसते. पुढच्या आठव�ाभरात
कधीतरी ती साठ हजार �पयांची, एकदाच वापरायची, डोळस गोळी संडासात वा�न जाते!
त्यातून लहान आत�ातल्या �ाधी �दसतात पण त्यांच्यावर तत्काळ इलाज करता येत ना
त्यांचे चाचणीसाठी नमुने घेता येत नाहीत; त्या �ाधी नेमक्या कुठे आहेत तेही कळत नाह
�ाधी गंभीर असली तर ती पोट उघडू नच शोधावी लागते. हे कॅ पसूलचे काही तोटे आहेत खरे
पण आतापय�त त्या लहान आत�ाच्या जंतरमंतरमधलं कुठलंही रहस्य त्याचा �म्ह
होईपय�त ध्यानातच येत नव्हतं. आतकॅ पसूल एन्डोस्कोपमुळते भूत छोटंसं असतानाच, 
मानगुटीवर बसायच्या आत सापडतंआिण मं�ापेक्षा न�ा तं�ांनी उतरवता येत
आता लहान आत�ातही जाणारी एक सडपातळ आिण लांबलचक दुब�ण(एन्टरोस्कोप
आलेली आहे. ितच्यातून सगळे मं�तं� जागच्या जागीच करता येतात. पण ती पध्अ�ाप
फारच वेळखाऊ आहे.
सगळ्या साधनांनी स� असलेले एन्डोस्कोपसनिलका, मू��पड, गभार्शय, नाकाच्या बाजूच
सायनस, आतला कान या इतरही अवयवांत वापरता येतात. जराशा रोड, लवलवत्या दु�बणी
म�दचू ्या आतल्या पोकळ्यांत(व्हेिन्�कल्स) देखील जातात. पाठीच्या मणक्यांमधली उ
सटकली(िस्लप िडस्क) क� म�ातंतूंवदबाव आणते; पाठीत, पायांत कळा येतात. ती

सटकलेली उशीही एन्डोस्कोपमधून काढता येते. झहीर खानच्या खां�ाचीही डागडु
एन्डोस्कोपमधून केली गेली. गभा�कुराच्या डीएनएमध्ये गंभीर दोष असण्याची शक्यता
तर गभर्िपशवीत ु
द ब�ण घालून ितथल्या पेशी तपासासाठी काढून घेता येतात
लविचक एन्डोस्कोप आले तरी जुन्या ताठ नळ्यांच्या दु�बणी इितहासजमा झालेल्या न
कान, घसा, मो�ा आत�ाचा शेवटचा भाग यांची झटपट तपासणी करायला अजूनही त्या
ताठ दु�बणी वापरल्या जातात. िशवाय त्वचेवर छोटीशी जखम क� ताठ दु�बणीने पोटाच्या
पोकळीत िशरता येतं(लॅपारोस्कोपी. जॉजर् के�लगने भरली होती तशी उदरपोकळीत हवा
भ�न दुसऱ्या भोकातून शल्य��येची वेगवेगळी लांब दां�ाची साधनं आत घालता येतात
भोकातून डोकावत लांब दां�ांनी के लेल्या शल्य��येल‘क�होल-चॉप िस्ट’ शल्य��या असं
गंमतीचं नाव आहे. या तं�ाने िप�ाशय काढू न टाकणं; यकृताच्या नेमक्या दोषी भागाचा तुकड
काढू न घेणं हे जमतं. �ासदायक पोटदुखीचं कारण समजत नसलं तर ते पोटभर शोधता येतं.
कु टुंबिनयोजनासाठी गभार्शयाच्या निल बांधून टाकणं �कवा कृि�म गभर्धारणेसाठी
बीजांडातून �ीबीजं गोळा करणं ही दोन टोकांच्य उ���ांची कामं तशाच दोन भोकांमधून
करता येतात. बीजांडावरचं गळू काढू न टाकता येतं; गभार्शयाच्या बाहेरची गभर्धारणा �डक
काढू न टाकता येते; गभार्शयावरचे फाय�ॉईड कापून काढता येतात;एन्डोमे��योिसस हा वेदना
देणारा आजार नाहीसा करता येतो. अलीकडे आत�ाचा रोगट भाग कापून काढणं, गभार्शय,
कॅ न्सरची बाधा झालेले अवयव काढून टाकायलाहीया ‘िछ�ान्वेष’ शल्यतं�ाचा वापर करतात.
या पध्दतीने तरअॅप�िडक्स काढतातच पण हल्ली तर त�डावाटे दुब�ण घालून, जठराला छोट
िछ� क�न, त्यातून उदरपोकळीत जाऊन,अॅप�िडक्स काढून त त�डावाटेच बाहेरही आणता येतं!
एन्डोस्कोपीसारखीच ही लॅपारोस्कोपीची श���याही रोग्याच्या नातेवाईकांना व्हीि
अथपासून इितपय�त �विस्थत बघता येते; डॉक्टरने काय केलं हे त्यांना अिधक चांगलं कळत
त्याच व्हीिडयोच्या मदतीने डॉक्टर त्यांना पुढची कघेणंही अिधक तपशीलवार समजावू
शकतात. पोट कापण्याच्या श���येपेक्षा अशा दु�बणीच्या शला खचर्ही बराच कमी
येतो आिण नंतर रोगी घरीही फार लवकर जातो. सगळ्याच दृ�ीने हे तं� अिधक लाभाचं आहे.
अशीच �गती होत रािहली तर जुन्या �कारची श���या�िचतच वापरली जाईल. शल्यिव�ा
हे शा�च पार बदलून जाईल.
शु�ाचाया�च्या पोटात िशरल्यामुळे कचाला संजीवनी िव�ा िमळाली. �ग्णांच्या पो
िशरल्यामुळे वै�कशा�ला नवी शल्यिव�ा लाभली आहे; ितच्यामुळे �ग्णांनाच नवी संजीव
िमळते आहे.
- डॉ. उ�ला दळवी

-ujjwalahd9@gmail.com
(‘l;ek:p;>B;;’ cy;; s;;Ej;ny;;n;e)

