
शरू्पणखेला उःशार् ! 

“सिस्टर रोपणे, आजच्या दहा किडन्या ऑडडरप्रमाणे व्यवस्स्ित छापून आल्या िा? 

नाहीतर परवािारखा गोंधळ व्हायचा!” 

डॉ. हस्तलाघवेंनी ऑपरेशन्िच्या यादीवर नजर टाित थिएटर-इन-चाजडना ववचारलं.   

आजपािून पंचवीि-तीि वर्ाांनी अि ंिंभार्ण िराडि ऐिू येईल. पण त्या शोधांच्या 
उगमांचाच इतिा आवाज झाला आहे िी अनेिांचा वेगळाच गैरिमज झालेला आहे. अशा 
ऑडडिड िध्याही स्वीिारल्या जातात अशी त्यांची ठाम िमजूत आहे.  

म्हणून तर परवा फिरूशेटांनी फमाडवलं, 

“डॉक्टर, माझ्यािाठी एि किडनी छापून द्या ना! मी हव्वे तेवढे पैिे देईन त्यािाठी!” 

गडगंज िंपत्ती, जगभर पिरलेला व्यविाय अि ंअिूनही गेली िहा वर्ां फिरूशेटचं जगणं 

डायासलसििवर अवलंबून आहे. एिदा किडनी ट्रान्िप्लान्टही िेला. पण त्यािाठी िरावी 
लागणारी खडतर तपश्चयाड िोिूनही  तो यशस्वी झाला नाही. यंत्ांिडून िाम िरून 

घ्यायचं ठरवलं. पण िुठलंही यंत् नैिथगडि अवयवािारखं पररपूणड िाम िरूच शित 

नाही. सशवाय त्या प्रिारात अधूनमधून िा होईना, शरीर यंत्ाला जखडतं. शेटांना 
डायासलसििच्या बेडीचं ते बंधन अिह्य झालं. त्यांना ननराशेने घेरलं. अशातच एि ददवि, 

‘खाि ज्या त्या माणिािाठीच किडनी छापून समळते’ हे त्यांनी पेपरात वाचलं. 
फिरूशेटांची आशा पालवली. त्यांनी डॉक्टरांपुढे पदर पिरला. 

अशी िेववलवाणी गत िेवळ फिरूशेटांचीच नाही. 

एिट्या अमेररिेतच िध्या िुमारे िव्वा लाख लोिांना ट्रान्िप्लान्टची गरज आहे. 

ट्रान्िप्लान्टिाठी अवयव न समळाल्यामुळे जगात दर तीि िेिंदांना एि मृत्यू होतो आहे. 

अवयव समळाले तरी ते दिुऱ्या माणिाचे अितात. परिा अवयव हा शररराच्या दृष्टीने 
उपरा, शत्ूच अितो. ते त्याच्याववरुध्द युध्दच पुिारतं आणण त्याचा नायनाट िरतं. 



त्यावर तोडगा म्हणून शररराची लढाऊ वतृ्तीच घटवावी लागते. त्यािाठी जालीम और्धं 

घ्यावी लागतात; जन्मभर चालू ठेवावी लागतात. त्यांचे गंभीर दषु्पररणाम होतात. म्हणून 

रोग्यािाठी खाि त्याचाच अवयव बनवणं हे िंशोधिांचं स्वप्न आहे.  

हे ददवास्वप्न रंगवण्यामागे अनेि वेगवेगळ्या शोधांचा हातभार लागला आहे. 

िॅरोलायनातल्या वेि फॉरेस्ट हॉस्स्पटलमध्ये डॉ. अ ॅ न्िनी अताला नावाचे शल्यववशारद 

आहेत. त्यांना या अवयवांच्या िमतरतेची िमस्या जाचत अिते आणण त्यावर उपाय 

शोधायचा त्यांचा ितत प्रयत्न चाल ूअितो. 
 

िॅरोलायनात ल्यूि मािेला नावाचा एि लहान 

मुलगा होता. त्याच्या मूत्ाशयात गंभीर दोर् 

होता.  डॉ. अतालांनी २००२िाली त्या मुलािाठी 
नवा मूत्ाशय बनवला. हल्ली ऑपरेशनचे टािे 

आपल्या आपण स्जरून जातात. तशाच शरररात 

स्जरून जाईल अशा पदािाडचा िांगाडा अतालांनी आधी बनवून घेतला आणण त्याच्या 
आतून त्याच मुलाच्या मूत्ाशयाच्या, प्रयोगशाळेत जोपािलेल्या पेशी लेपल्या. बाहेरच्या 
बाजून ेस्नायूपेशी लेपल्या. िहा आठवड ेतो मूत्ाशय पोर्ि समश्रणात मुरवला आणण मग 

ल्यूिच्या जुन्या मूत्ाशयाच्या जागी बिवला. आता ल्यूि मोठा झाला आहे; िॉलेजात 

जातो; मजेत आहे. डॉ. अतालांनी २००६ िाली िात पेशंटांिाठी अि ेनवे मूत्ाशय बिवले. 
ते िगळे अजूनही व्यवस्स्ित िाम िरताहेत. 

इतर दठिाणीही अि ेप्रयोग चालू आहेत.  

 



लंडनच्या गे्रट ऑमांड स्ट्रीट हॉस्स्पटलमध्ये एि बारा वर्ाांचा मुलगा होता. त्याची 
श्वािनसलिा जन्मापािूनच आििलेली होती; पुरेशी हवा फुप्फुिांपयांत पोचूच शित 

नव्हती. ती पोचावी म्हणून श्वािनसलिेला भोि पाडून त्याच्यातून नळी घातली होती. 
त्या नळीने त्याच्या रक्तवादहन्यांना इजा झाली. म्हणून डॉक्टरांनी त्याची श्वािनसलिाच 

बदलायचा ननणडय घेतला. आधी त्यांनी त्या मुलाच्याच  श्वािनसलिेच्या अस्तराचा 
पोस्टाच्या नतकिटाएवढा तुिडा घेतला. तो वपजंून त्याच्यातल्या पेशी वेगळ्या िाढल्या. 
त्या पेशींचं पोर्ि रिायनांत ववरजण(िल्चर) लावलं. त्यांची ववभाजनाने वाढ होऊन 

पुरेशा पेशी जमा होऊ ददल्या.  त्यानंतर एिा मोठ्या माणिाच्या िलेवरातली 
श्वािनसलिा िाढून घेतली. नतच्यावरच्या िगळ्या पेशी िाढून टािून फक्त िूचेचा 
िांगाडा ठेवला. त्या िांगाड्यावर त्यांनी त्या मुलाच्या श्वािनसलिेच्या पेशी सलपंल्या. मग 

त्या मुलाची थचमटलेली, दखुावलेली श्वािनसलिा िाढून टािून पोर्ि रिायनांत 

मुरवलेली नवी श्वािनसलिा त्यांनी नतिे ट्रान्िप्लान्ट िरून बिवली. हा ट्रान्िप्लान्ट 

२०१० िाली झाला. त्या मुलाचं श्विन आता उत्तम चाललं आहे. त्याला त्यािाठी 
ििल्याही और्धांची गरज नाही. 

तरीही शास्त्ज्ांना अशा प्रयत्नांत िाही अडचणी जाणवत होत्या.  

त्यांच्यातली पदहली म्हणजे योग्य प्रिारच्या पेशी समळवणं.  

मूत्ाशयाच्या आणण श्वािनसलिेच्या पेशींचं ववभाजन आयुष्यभर होत रहातं. त्या 
प्रयोगशा
ळेतही 
जोपािता 
येतात. 

पण 

हृदयाच्या
, 



यिृताच्या, मूत्वपडंाच्या पेशी, मज्जापेशी आणण इतरही अनेि प्रिारच्या पेशी अशा 
िहजािहजी जोपािता येत नाहीत. ट्रान्िप्लान्टिाठी खोळंबलेल्या लाखो रुग्णांपैिी 
नव्वद टक्िे लोि मूत्वपडंांची वाट बघताहेत. बऱ्याच लोिांना हृदयाची किंवा यिृताची 
गरज आहे.  त्या पेशी समळवायच्या िुठून? 

त्याचं उत्तर स्टेम िेल्िच्या शोधाने ददलं. 

दिुऱ्या महायुध्दाच्या िाळात रक्तावर बरंच िंशोधन झालं. अनेि प्रिारच्या रक्तपेशी 
तयार िरू शिणाऱ्या िाही बहुिक्षम पेशी आपल्या हाडांच्या गाभ्यात अितात हे 

१९६०च्या िुमाराला िमजल.ं 

सशवाय गभाांिुराच्या पदहल्यावदहल्या एिुलत्या एिा िवडिक्षम पेशीपािून शरररातल्या 
२२०हून अथधि प्रिारच्या पेशी बनतात हेही त्यांना ठाऊि होतं. अशा पेशींना रीतिर 
आवाहन िेलं तर िदाथचत त्या हव्या त्या प्रिारच्या पेशी बनवू शितील अशी अटिळ 

त्यांनी बांधली. म्हणून त्या ददशेने प्रयत्न िुरू झाले. पण गभाांिुरांच्या पेशी वापरायला 
नैनति आणण िायदेशीर अडिळे आले.  

म्हणून िंशोधिांनी नव्या वाटा शोधल्या. त्या वाटा िमजावणारं एि उदाहरण पाहू. 

दहावी पाि झालेला मुलगा िैननि, गायि, नट, डॉक्टर, इंस्जनीयर, चाटडडड अिाउंटंट, 

वैमाननि, वैज्ाननि यांपैिी िुणीही बनू शितो. तो िवडिक्षम(ऑस्म्नपोटंट) अितो. पण 

त्या चौरस्त्यावर त्याला त्या अनेि वाटांतली एि आपली म्हणून ननवडावी लागते. त्याने 
डॉक्टरिीला जाणं पिंत िेलं तर एमबीबीएि झाल्यावरही पुन्हा त्याला हृदय, मेंद,ू 

मूत्वपडं अशा अनेि ववशेर् शाखांतून एि ननवडणं शक्य अितं. त्यावेळी तो 
बहुिक्षम(प्लूररपोटंट) अितो. पण एिदा िा तो ननष्णात हृद्रोगतज्ज्(डडफरस्न्शएट) 

झाला िी त्याला त्याचं हृदयाबाबतचंच िाम उत्तम जमतं. पण त्याला मेंदवूरची 
शस्त्किया िरता येत नाही. पण क्वथचत एखाद््वेळ एखाद्या हृद्रोगतज्ज्ाला दिुऱ्याच 

देशात जाऊन स्िानयि व्हावं लागतं. नतिे त्याला डोळ्यांचा डॉक्टर म्हणून िाम िरणं 



भाग पडतं. त्यािाठी तो पुन्हा पदहल्यापािून, एमबीबीएिच्या बहुिक्षम टप्प्यापािून 

िुरुवात िरतो(डी-डडफरस्न्शएशन) आणण नव्याने नेत्ववशारद होतो(री-डडफरस्न्शएशन). 

 

गभाांिुराच्या िुरुवातीच्या पेशीही िवडिक्षम(ऑस्म्नपोटंट) अितात. त्यांच्यातल्या 
िुठल्याही पेशीपािून आपल्या शरररातल्या २२०पेक्षा अथधि प्रिारच्या पेशींपैिी 
िुठल्याही प्रिारची पेशी बनू शिते. गभाडची वाढ होत अिताना त्या पेशींचं 

वगीिरण(डडफरस्न्शएशन) होत जातं; तरी िाही िाळ त्या बहुिक्षम(प्लूररपोटंट) 

अितात. रोपट्याच्या पदहल्या िोंबाला म्हणजेच देठाला धुमारे फुटत जातात आणण त्यांचं 

झाड होतं. त्या पदहल्या देठातूनच महािाय वकृ्ष िािारतो. गभाांिुरातल्या िवडिक्षम 

आणण गभाडतल्या बहुिक्षम पेशींतूनच पूणड शरीर बनतं. म्हणूनच त्या िवडिक्षम आणण 

बहुिक्षम पेशींना ‘गभडजन्य देठपेशी’ किंवा एस्म्ियॉननि स्टेम िेल्ि म्हणतात. 

पुढे त्या पेशींचं वगीिरण होत जातं. िाहींपािून हृदयाच्या पेशी बनतात; िाहींपािून 

मेंदचू्या बनतात. इतर िाहींचं स्नायूच्या किंवा यिृताच्या ववशेर् पेशींमध्ये पररवतडन होतं. 
वगीिरण झालं िी बहुक्षमता िंपते. त्यानंतर हृदयाच्या पेशीपािून मेंदचूी पेशी बनू शित 



नाही. त्या वगीिरणात ज्या पेशीला ज ेिाम नेमून ददलं जातं तेच िाम ती मरेपयांत िरत 

रहाते.  

रोजच्या जगण्यात अवयवांना किरिोळ दखुापती होतच अितात. ती झीज भरून िाढणं 

शररराला जमतं. पण जेव्हा अशा पूणडपणे वगीिरण झालेल्या पेशींनी बनलेला एखादा 
अवयव मोठ्या प्रमाणात नादरुुस्त होतो तेव्हा तो नव्याने बनवणं जमत नाही. तो तिा 
बनवायचा अिेल तर बहुिक्षम स्टेम िेल्ि वापरून खाि त्या अवयवािाठी नव्या पेशी 
बनवून घेतल्याखेरीज तरणोपाय नाही हे शास्त्ज्ांना िमजल.ं त्यांना स्टेम िेल्ि 

समळवायचा हुिमी उपाय हवा होता.  

अि ंिंशोधन चाल ूअिताना एि गोष्ट िंशोधिांच्या नजरेत भरली. 

एिा िोळीयाच्या । आठ पायांतले । थचमणीने खाल्ले ।दोन पाय। 

तरी पाय नवे । उगवुनी आले । िोळी वेगे चाले । तुरूतुरू ॥ 

घर ॅॅॅॅॅॅॅॅॅ, ॅॅॅॅॅॅॅॅॅॅ, ॅॅिॅॅॅॅॅॅॅॅॅ ॅॅिॅॅत 

ॅॅटॅॅॅॅ ॅॅय ॅॅॅॅॅॅ ॅॅॅॅॅॅ ॅॅॅॅन ॅॅॅॅववत  ॅॅॅॅत. 

पाठीचा िणा अिलेल्या िुठल्याही प्राण्याला ती िला अवगत नाही. पण या ननयमाला 
अपवाद आहे तो िलामांडरचा. त्या िरड्यािारख्या ददिणाऱ्या प्राण्याचा पाय तुटला तर 
त्या जखमेपाशी टें गूळ येतं. त्या टेंगळातल्या त्वचापेशींमधले िाही िुस्त जीन्ि खडबडून 

जागे होतात आणण त्या त्वचापेशी हाडाच्या, स्नायूच्या पेशींचं िाम िरायला िमिड 
बनतात(डी-डडफरस्न्शएशन); बहुिक्षम होतात. त्या बहुिक्षम(प्लूररपोटंट) पेशी त्या 
भागात मूळ अवयवाच्या िाच्याबरहुिूम हाड-ंिूचाड-रक्तवादहन्या बनवतात(री-
डडफरस्न्शएशन). तो पाय पूवडवत होतो.  

पेशी अशा ‘पुनश्च हरर ओम  ्’ म्हणत बहुिक्षम व्हायला हव्या अितील तर त्यांच्या 
जीन्िना िाही ववसशष्ट हुिूम समळावे लागतात. अनेि प्रिारचे प्रयोग िरून शास्त्ज्ांनी 
ते हुिूम िमजून घेतले आणण ते द्यायची िोपी रीतही शोधून िाढली. खुद्द जीन्िना 
लगाम घालायचं अद््भतु िाम िाधल्यावर त्यांनी त्वचा, रक्त वगैरे नेहमी समळणाऱ्या 



पेशींपािून ‘उद्युक्त बहुिक्षम देठपेशी’(iPSC) बनवण्यात २००६ िाली यश समळवलं. त्या 
भन्नाट शोधाला २०१३चं नोबेल पाररतोवर्ि समळाल.ं  

 

बाळाभोवतालच्या गभडजलातही गभडजन्य स्टेम िेल्ििारख्या बहुिक्षम देठपेशी अितात 

हेही दरम्यानच्या िाळात िमजल ंहोतं. 

मग तर िाय, स्टेम िेल्िची रेलचेल झाली. लहान मुलान ेनव्या रंगीबेरंगी खेळण्याशी 
खेळावं तिे शास्त्ज्ांनी स्टेम िेल्िवर अनेि प्रयोग िेले. त्यांच्यापािून हृदयाच्या, 
यिृताच्या, त्वचेच्या नव्यािोऱ्या पेशी बनवल्या; त्यांच्यात मानवी आजार ननमाडण िरून 

त्यांचा अभ्याि िेला; त्या पेशींवर और्धांचे प्रयोग िेले. मानवी स्टेम िेल्ि उंदरांमध्ये 
जोपािनू िॅन्िरच्या गाठी वाढवल्या; त्यांच्यावर वेगवेगळ्या उपचारपध्दतींचा मारा िेला. 
िाय िरू आणण िाय निो अि ंझालं िंशोधिांना!  

पण तरीही अवयव बनवणं िोपं झालं नाही. 



स्टेम िेल्ि समळाल्या. त्यांच्यापािून अनेि प्रिारच्या पेशी प्रयोगशाळेत तयार िरणं 

आवाक्यात आल.ं हाडांच्या गाभ्यातल्या स्टेम िेल्िना खाि रािायननि स्फुरण चढवून 

नेमक्या हव्या त्या पेशी बनवून घेणं तर िहज जमायला लागल.ं पण त्या पेशी जुळवून 

अवयव बनवायचे िि?े मूत्ाशय, श्वािनसलिा बनवणं िोपं होतं. पण यिृत, मूत्वपडं 

वगैरे अवयवांच्या घडणावळीत अनेि बारिावे अितात, बरीच गंुतागंुत अिते. तशा 
गंुतागंुतीच्या आणण तरीही ववलक्षण िफाईदार घडणीच्या नैिथगडि अवयवांशी तुलना होऊ 

शिेल अि ेअवयव घडवणाऱ्या आधुननि यंत्ाची गरज होती.  

जीवशास्त्ज् देठपेशींत गंुतलेले अिताना असभयांत्रत्िी आणण िंगणिी ववज्ानातही 
आगेिूच चालू होती. 

शाहत्तर िाली शाईच्या झरण्या वापरणारी िागदावरची इंिजेट छपाई िुरू झाली. त्र्याऐंशी 
िाली चाल्िड हल नावाच्या माणिाने वप्रटंरच्या झरणीत शाईऐवजी प्लास्स्टि, पॉसलमर, 
धातूंची चूणां वगैरे पदािड घालून पादहले. वप्रटंरला जोडलेल्या िंगणिात त्याने त्याने Auto-

CADचं िॉफ्टवेअर घातलं. त्या िंगणिात एिा नक्षीदार िपाची स्िॅन िेलेली 3-D 

प्रनतमा भरली.  

 

मग त्या िॉफ्टवेअरच्या मदतीने, झरणीने हेमाडपंती देवळांतल्या दगडांच्या िरांिारखे, 
रंगीत पॉसलमरचे  एिावर एि  घडीव िर ददले. त्यात िपाच्या िानािाठी घ्यावी 



लागलेली आडवळणंही होती. प्रत्येि िर ददल्यावर तो िप िोडािा खाली घेतला जावा 
अशी व्यवस्िाही िेललेी होती. त्यामुळे झरणीला िाम िरायला पुरेशी जागा होत रादहली. 
छापणं चालू अितानाच दर िरावर वरून लेझरचा झोत टािून तो वेळीच पक्िा 
िरायचीही िोय होती.  

हा हा म्हणता त्याने त्या मूळ िपाची हुबेहूब त्रत्समती प्रनतिृती चक्ि छापली! तो छापलेला 
नवा िप त्याने आपल्या बायिोला नजराणा म्हणून ददला! 

ते तंत् फारच लोिवप्रय झालं. मग एिाच वेळी दोन झरण्या वापरायचं तंत् ननघालं. स्टील, 

प्लास्स्टि किंवा पॉसलमर अि ेदोन वेगवेगळे पदािड वापरून अनेि घटि अिलेली पण 

एिही जोड निलेली यंत्ं छापणं जमल.ं एिा शहाण्याने गोळी झाडू शिणारी बंदिूही 
छापली! जोडणीिाठी णखळेमोळे न लागल्याने तशा छापील वस्तू हलक्या झाल्या. िध्या 
बाजारात समळणारी नव्वद टक्क्यांहून अथधि श्रवणयंत्ं अशीच त्रत्समती वप्रटंरने छापलेली 
अितात. ववमानं, अंतररक्षयानं वगैरेंच्या बांधिामांचं तर त्या ‘ववजोड’ छपाईशी छान 

जुळल.ं आता तर चंद्रावर ठाण मांडायला गेलेल्या अतंररक्षवीरांना रहाण्यािाठी चंद्रावरच, 

नतिलीच चांदधूळ झरण्यांत भरून 3-D घरं स्जिल्या नतिे छापायचा शास्त्ज्ांचा इरादा 
आहे.  

अशा त्या अद््भुत त्रत्समती किंवा 3-D वप्रटंरने अवयव बनवण्यातला दिुरा प्रश्न िोडवला.  

त्या झरण्यांतल्या शाईच्या जागी स्जवंत पेशी वापरता येतील हे जीवशास्त्ज्ांच्या ध्यानात 

यायला फार उशीर लागला नाही. CT, MRI वगैरे स्िॅन्िमध्ये माणिाच्या शररराच्या 
प्रनतमेच्या चित्याच नोंदल्या जातात. त्यांच्यावरून CAD िॉफ्टवेअर वापरून पेशींच्या 
शाईने तश्शाच चित्या छापल्या आणण त्या एिावर एि रचत गेलं तर अवयव 

िािारायला िठीण जाणार नाही हे त्यांनी जाणल.ं अवयव समळवायचा नवा मागड 
िापडला.  



 

यात 3Dवप्रटंरिोबत एिा बायोररअ ॅ क्टरची गरज अिते. त्या बायोररअ ॅ क्टरमध्ये 
शरररातल्यािारख ंतापमान, प्राणवायूचा पुरवठा, क्षार-ग्लुिोज-प्रोटीन्ि यांचा प्रमाणबध्द 

द्राव अशी पेशी जोपािायला आदशड  पररस्स्िती राखलेली अिते. सशवाय स्नायू, हृदय, 

रक्तवादहन्या वगैरे हालत्या अवयवांना त्यांच्या िामाचं टे्रननगं द्यायचीही व्यवस्िा 
अिते. 

अिा वप्रटंर आणण बायोररअ ॅ क्टर वापरून त्वचेिारखे पातळ, िपाट भाग छापता येतात; 

रक्तवादहन्या, मूत्नसलिा यांच्यािारख्या नळ्याही जमतात. हळूहळू आतडी वगैरे पोिळ 

अवयव जमायला लागतील. 

 



एिा माणिाची मूत्नसलिा अपघातात फाटली होती.  ती जोडायला शास्त्ज्ांनी तशी 
पेशींची नळी छापायची ठरवली. त्यांनी एिा झरणीत िाखरेचा, जेलीिारखा पदािड वापरून 

नळीच्या आिाराचा िांगाडा छापला आणण त्याच वेळी दिुऱ्या झरणीतून त्याच्यावर 
मूत्नसलिेच्या पेशींचा एििारखा िर छापला. अशी त्रत्समती आिृती िाही ददवि 

बायोररअ ॅ क्टरमध्ये, शररराच्या तापमानाला, प्राणवायू-क्षार-ग्लुिोज-प्रोटीन्ि वगैरेंच्या 
समश्रणात, अगदी शरररातल्यािारख्याच स्स्ितीत मुरवल्यावर त्या पेशींनी एिमेिींशी 
िख्य िेलं; त्यांचा िर एििंध झाला. मग िांगाड्याची जेली धुऊन किंवा िोलून िाढून 

टािली आणण स्जवंत पेशींची िलग नळी समळाली. ती मूत्नसलिेवर बिवल्यावर नतिलं 
िामही चालू रादहलं; आजूबाजूच्या पेशींनी त्या छापील िांध्याशी िंधान बांधून त्याच्यावर 
स्नायूंचीही ननिोप वाढ होऊ ददली आणण िारं आलबेल व्हायला बराच िमी वेळ लागला. 

आता तर दोनाहून अथधि झरण्या वापरणारे वप्रटंिडही आले आहेत. त्यांनी एिाच वेळी 
दोन-तीन वेगवेगळ्या प्रिारच्या पेशी छापता येतील.  

 

अशा ‘बहुझऱ्या’ वप्रटंरांनी अथधि िाम एिा दमात जमायला लागलं.  

पुढच्या प्रयोगात एिा झरणीने छापलेल्या जेलीच्या लांब शेवांिारख्या िांगाड्यांवर 
दिुरीन ेरक्तवादहन्यांच्या अस्तराची छपाई िेली आणण नतिरीने त्याच्या वरून  एि 

स्नायूपेशींचा िर छापला. िंशोधिांनी त्या शेलाट्या शेविांड्या बायोररअ ॅ क्टरमध्ये 



मुरवल्या. मुरतामुरताच त्यांना ननयसमत आिंुचन-प्रिरणाचा व्यायामही ददला गेला. 
मुरवल्यानंतर त्यांच्यातून नव्या रक्तवादहन्या िािारल्या. त्यांच्या आतली जेली धुऊन 

किंवा दोऱ्यािारखी ओढून वादहन्या पोिळ बनल्या.  

भाजण्याने अंगावर लांबरंुद, आणण वेड्यावािड्या जखमा होतात. अशा जखमेचा िी-टी 
स्िॅन िरून नतच्या लांबी-रंुदी-खोलीचा अदमाि बांधत िगळ्या जखमेत स्जवंत 

त्वचापेशींचे आणण रक्तवादहन्यांचे िर छापले िी घाव भरून येणं िोपं होईल. िध्या हे 

प्रायोथगि अवस्िेत आहे.  

 

अिेच ‘बहु-झरे’ वप्रटंिड वापरून िान, नाि, बोटं हे अनेि िरांचे, बनवायला अवघड अि े

अवयवही छापणं आता लविरच जमेल अि ंवाटतं आहे. गुडघ्यांतल्या िूचेच्या 
तबिड्याही जमल्या आहेत. मूत्ाशय आधीच जमला होता. आता तो अथधि िफाईदार 
छापला जातो. पण हृदय, यिृत, किडनी यांिारखे घनिोळ, स्क्लष्ट रचनेचे आणण 

रक्तवादहन्यांची खाि व्यवस्िा अिलेले अवयव वप्रटंरने बनवणं अजून प्रािसमि 

अवस्िेतच आहे.  

यिृत हा अनतशय िामि ूअवयव आहे. पण त्याची बरीचशी िाम ंत्याच्या सशस्तबध्द 

र्ट््िोनी भौसमनति रचनेवर अवलंबून अितात. म्हणून पूवी िलेवराचं यिृत जिंच्या 
तिं ट्रान्स्प्लान्ट िेलं जात अि.े सशवाय यिृताच्या पेशी फार नाजूि अितात. त्या 
शररराबाहेर फार िाळ तग धरत नाहीत. 3-D वप्रटंरच्या झरणीतून हळूहळू छापल्या 
जाईपयांत त्या उपािमारीने आणण प्राणवायूच्या तुटवड्यामुळे मरायला टेितात. 

त्यांच्यावर प्रयोग िरणं िठीण जातं. 



म्हणून शास्त्ज् िध्या वेगवेगळी तंत्ं वापरून बघताहेत. 

िाही प्रयोगांत िलेवराच्या यिृताच्या िगळ्या पेशी योग्य तंत्ाने ननपटून िाढतात आणण 

नुिता िोलॅजेनचा(स्जलेदटनिारख्या पदािाडचा) िांगाडा सशल्लि ठेवतात. त्या 
िांगाड्यातल्या वादहन्यांत रक्तवादहन्यांच्या अस्तरपेशींचं इंजेक्शन देतात. िंगणिाला 
सलव्हर-स्िॅनचा 3-D नमुना ददलेलाच अितो. त्या नमुन्याबरहुिूम रुग्णाच्या स्वतःच्या 
यिृत-पेशी िांगाड्यावर िराईतपणे छापायचं िाम वप्रटंर िरतो. अधल्यामधल्या 
वपत्तनसलिा बनाव्या म्हणून त्यांची जागा जेलीने आखून राखली जाते. म्हणजे जेली 
स्जरून गेली िी वपत्ताला वहायला वाटा समळतात.  

 

िाहीजण िंगणिािडून िाखर-जेलीच्या आखीव िांगाड्यावर रक्तवादहन्यांच्या पेशींची 
छपाई िरून घेतात.  तो िांगाडा बायोररअ ॅ क्टरमधल्या प्राणवायूयुक्त पोर्ि द्रावात 

बुडवून ठेवतात आणण त्याच द्रावात यिृताच्या पेशी िोडतात. त्या आपिूिच त्या 
वादहन्यांवर सलपंल्या जातात. मग ट्रान्िप्लान्ट िेला िी त्याच वादहन्यांतून रक्तासभिरण 

िुरू होतं आणण यिृतपेशींना पोर्ि द्रव्यं आणण प्राणवायू दोघांचाही लगेचच पुरवठा होतो. 

समनेिोटाच्या डॉ. टेलरनी अशाच िांगाड्यावर(Ghost heart) मानवी हृदय छापलं आणण 

त्याच्यात स्पंदनही िुरू िेलं. त्याचं स्पंदनाचं टे्रननगंही बायोररअ ॅ क्टरमध्ये चाल ूरादहलं.  



 

डॉ. अतालांच्या िहिाऱ्यांनी आता तळहातभर होईल येवढी, डुिराच्या किडनीच्या 
आिाराची किडनी त्रत्समती छपाईने बनवली आहे. ती पाणी आणण क्षार रक्तातून वेगळे 

िरते. पण ते पाणी शोरू्न घटवणं, रक्तातली ववरं् िाढून टािणं वगैरे िामं ती अजून 

िरत नाही.   

िांगाड्यांमधल्या ‘परक्या’ रिायनांमुळे िधीिधी शररराची थचडथचड होते; प्रनतिाराचा 
लढा पुिारला जातो. ते टाळायला शास्त्ज्ांनी फक्त स्जवंत पेशींचेच िर द्यायचे आणण 

अवयवाला आिार देणं त्या पेशींच्या जीन्िच्या शहाणपणावर िोडून द्यायचं अि ंठरवलं.   

त्या नव्या तत्त्वाप्रमाणे एमआयटीच्या शास्त्ज्ांनी पुढच्या प्रयोगातल्या यिृताला िांगाडा 
ददला नाही. पण छापताना पेशींना त्यांच्या गभडिंस्िारांची आठवण िरून ददली. 
यिृतपेशी, रक्तवादहन्यांच्या पेशी, इतर आधाराच्या पेशी वगैरेंच्या एिमेिींच्या 
िंदभाडतल्या जागा गभाडत यिृत बनताना वेगळ्या अितात आणण एिदा यिृत बनलं िी 
त्या वेगळ्या होतात. िंशोधिांनी त्या पेशी मूळ गभडिंस्िारी पध्दतीने िाळजीपूवडि 

छापल्या आणण तिे वीि छापील िर मुरवले.  

त्या स्िानमाहात्म्याने जाद ूझाली. त्या पेशींनी जुन्या ओळखीने एिमेिींशी िंधान 

िांधलं; आपल्या योग्य त्या जागाच सशस्तीत पिडल्या आणण िाही समसलमीटरांच्या 
लांबीरंुदीची थचमुिली यिृतबाळं बनली. ती बाळं मोठ्या यिृताची िगळी िामं, 



थचमुिल्या प्रमाणात िा होईना, पण इमाने इतबारे िरत होती.  पण अमेररिेतल्या 
िंशोधनात ती पाच तािच जगली. ऑस्टे्रसलयाच्या िंशोधिांनी अशी यिृतबाळं उंदरांच्या 
िवटीच्या आत, मेंदचू्या पषृ्ठभागावर बिवली. उंदराच्या रक्तवादहन्या त्या यिृती 
रक्तवादहन्यांशी जुळल्या. यिृतबाळांनी तग धरला. अशा अनेि बाळांचं समळून नेहमीच्या 
आिाराचं एििंध यिृत बनवायचं अिेल तर त्याच्यात अनेि रक्तवादहन्या खोलपयांत 

पोचवता आल्या पादहजेत. ते जमायला अजून बरीच वर्ां जातील. पण जे िाही जमल ंतेही 
फार मोठं आहे. 

 

यंदा ऑस्स्ट्रयाच्या िंशोधिांनी िाधारण अशीच पध्दत वापरून छोटे मेंद ूबनवले. पण 

त्यांनी त्यात वगीिरण न झालेल्या स्टेम िेल्िच वापरल्या. त्या जेलीच्या िेंबांतच 

छापल्या. त्या िेंबांत आपिूिच मेंदचेू ववभाग बनत गेले.  

िध्याच्या त्रत्समती वप्रटंिडना नैिथगडि अवयवांचे बारिावे जमणं शक्य नाही. त्याचं मुख्य 

िारण म्हणजे CT scan किंवा MRI ना पेशी ददितच नाहीत. मग िंगणिाला 
अवयवांमधली त्या पेशींची रचना िांगणार िोण? यिृताच्या पेशींनी स्वतःलाच सशस्त 

लावली आणण त्यांनी यिृताची िामंही िेली.  अतालांनी छापलेली ती किडनीिुध्दा नतचं 

ितडव्य िोड्याफार प्रमाणात िरते. स्टेम िेल्िनी मेंदचेू िुघदटत ववभाग बनवले. पण त्या 
िाऱ्या गोष्टींत मानवी ितृडत्वापेक्षाही नैिथगडि अद््भुताचाच हात अथधि आहे. त्यामुळे 

शरररात ट्रान्िप्लान्ट िरता येतील अि ेखरेखुरे अवयव मानवी हुिुमाने बनायला अद्याप 



बराच अविाश आहे. तरी िध्याच्या प्रगतीचा वेग पादहला तर बहुतेि याथच देही याथच 

डोळां ते पाहू शिू अशी बऱ्याच तरुण शास्त्ज्ांना आशा आहे. 

फिरूशेटांनी स्वतःच्या तब्येतीची  नीट िाळजी घेतली तर त्यांना तिली किडनी 
समळेलही िदाथचत. मग ते स्वगाडिड ेपाहून देवाचे आभार मानतील. त्याच वेळी, 
पथृ्वीवरचा छापील अवयवांचा िुिाळ वरून बघणारी शूपडणखा अभाववतपणे आपल्या 
नािा-िानांवरून हात कफरवेल आणण एिलव्याचा त्रबन-आंगठ्याचा उजवा हात हळुवारपणे 

नतचे अशू्र पुिेल. 

डॉ. उज्ज्वला दळवी 
-ujjwalahd9@gmail.com 
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