
‘आकर्षक’ वैद्यकशास्त्र 

‘व्यतिषजति पदार्ाान  ् आंिरः कोऽपप हेि ः।’ 

कालिदासाच ंमानवी पे्रमभावनांच ंहे वर्ान िोखडं आणर् च बंक यांच्यािल्या आकषार्ािाही िाग ू

पडिं. गेिी ३००० वषं मानवािा िोहच बंक माहीि आहे; त्याच्या ग र्धमांबद्दि प्रचडं आकषार् आहे. 

िे ग र्धमा वजनं उचिर्ं आणर् ददशा दाखवर्ं याखेरीज इिर क ठल्या प्रकारे वापरिा येईि का याचा 
शोध मानवाने सििच घेििा आहे.  

आपल्या िाि रक्िपेशींि िोह असिं हे कळल्यापासून मार्साने च बंकाचे आरोग्यावरचे पररर्ाम 

शोधिे. त्या संशोधनािून समजिं की रक्िपेशींिल्या िोखडंािा च बंकीय ग र्धमा नसिाि. च बंक-

कंकर्ांचा त्यावर काहीही पररर्ाम होि नाही. आणर् च बंक-जिाि िर क ठिेही पवशेष ग र् उिरि 

नाहीि. िरीही शरीरावर च बंक वापरून बघर्ं काही र्ांबिं नाही. 

डोळ्याि गेिेिी िोखडंी क सळं, कािडीि घ सिेिे िोखडंी छरे, टाचण्या काढण्यासाठी िोहच बंकाचा 
वापर गेिी चारशे वषं केिा जािो आहे. हल्िी अधधक शक्क्िमान च बंकांच्या वापराने या कामांििं 
कौशल्य वाढिं आहे. शरीरािल्या अवघड सांदीकोपऱयांिून स्रावांचा तनचरा करर्ाऱया नळ्या नेमक्या 
जागी पोचवायिाही प्रभावी आणर्  छोट्या च बंकांचा उपयोग होिो आहे.  

वजन वाढिं की पोटाििा दाब वाढिो आणर् जठराििं अन्न आणर् आम्िरस वर उफाळून घशाशी 
येिाि. असं होऊ नये म्हर्ून हल्िी अन्ननलिकेच्या गळ्याि च बंक-मण्यांची माळ घाििाि. त्या 
एकाच माळेचे मर्ी एकमेकांना आकपषाि करून अन्ननलिकेच ंजठराकडच ंिोंड बंद ठेविाि. अन्न 

खािून वर येि नाही. पर् धगळिेिा वजनदार घास मात्र वरच्या रेट्याने स रळीि खािी जािो.  

एमआरआय  

आपल्या शरीराि हायड्रोजन, काबान, सोडडयम वगरैेंचे अर्ू असिाि. त्यांच्या कें द्रामधिे प्रोटॉन 

नावाचे कर् स्विःभोविी सिि भोवऱयासारखे गरगरि असिाि. त्यांच्याि च बंकीय ग र्धमा 
असिाि. मानवी शरीराि ७०% पार्ी असिं. िे रक्िािच नव्हे िर स्नायू, चरबी, यकृि-

मूत्रपपडंासारखे अवयव या साऱयांि कमी-अधधक प्रमार्ाि पसरिेिं असिं. या पाण्याि अक्षरशः 
अगणर्ि प्रोटॉन असिाि. त्यांच्या च बंकीय ग र्धमांचा वापर एमआरआय या चाचर्ीपध्दिीि केिा 
जािो. 



एमआरआयमध्ये वापरिं जार्ारं च बंकक्षेत्र अत्यंि शक्क्िमान, म्हर्जे पृथ्वीच्या च बंकक्षेत्राच्या 
४००००पट प्रखर असिं.  िपासर्ी करिाना पूर्ा शरीरावर त्याचा प्रभाव पाडिा जािो. त्याम ळे 

शरीरािल्या पाण्याििे पवपवध ददशांनी गरगरर्ारे प्रोटॉन जागच्या जागीच, लशस्िीि सरळ रांगेि 

वळिाि. त्यानंिर ज्या भागाचा पवशेष अभ्यास करायचा असेि त्या छोट्याशा भागावर आर्खी एका 
च बंकाचा वेगळ्या ददशेने प्रभाव पाडिा जािो. िेवढ्या भागािल्या प्रोटॉनांच्या रांगेची ददशा बदििे. 

या ददशापािटासाठी त्या साऱया अर्ूंमधिी शक्िी वाढिे. त्या नव्या च बंकाचा प्रभाव दरू केिा की ही 
सारी रांग पूवावि िोंड फफरविे आणर् वाढीव शक्िी बाहेर फेकिी जािे.   

स्नायू, चरबी, यकृि-मूत्रपपडं वगरेै वेगवेगळ्या ऊिीं(दटश्यू)मध्ये या वाढीव शक्िीच ंप्रमार् वेगवेगळं 

असिं. या शक्िीच्या पवपवधत्वाच ंसंगर्की गणर्िाने करड्या रंगाच्या २५० लभन्न छटांि रूपांिर 

होिं. तनकोप आणर् व्याधधग्रस्ि भाग वेगवेगळे ददसिाि; त्यांच्या संगर्की प्रतिमा ज ळवून सगळ्या 
शरीराचा पूर्ा नकाशा काढिा येिो फकंवा त्रत्रलमिीधचत्रही बनविा येिं. त्यावरून क्ष-फकरर्ी िपासर्ीि 

न कळर्ाऱया अनेक पवकारांच ंतनदान होऊ शकिं.  

लशवाय क्ष-फकरर्ांनी पेशींना जसा त्रास होिो िसा िो एमआरआयम ळे होि नाही. प्रखर च बंकीय 

क्षेत्रािून शरीर बाहेर आिं की त्याििे सगळे प्रोटॉन पूवावि लभरलभरायिा िागिाि;  कसिाही 
द ष्पररर्ाम होि नाही. फक्ि शरीराि क ठेही पेस-मेकर, फॅ्रक्चर सांधर्ाऱया पट्ट्या आणर् णखळे 

यांसारखे धािूचे पदार्ा मात्र असिा नयेि. नाहीिर मोठी इजा होऊ शकिे. 

एमआरआयच्या प्रतिमा अधधक ठळक करायिा काही वेगळी इंजेक्शनं नसांि देिा येिाि. अशा 
ठळक केिेल्या प्रतिमांि अवयवांििं रक्िालभसरर् उठून ददसिं आणर् त्याििे अडर्ळे समजिाि; 

हृदयपवकाराि फकंवा अधांगाि बंद झािेल्या वादहन्या शोधिा येिाि; कका गाठीिा होर्ारा जादा 
रक्िप रवठा आणर् तिरे् वाढिेल्या पवकृि रक्िवादहन्याही ददसिाि. 

नॅनो-च ुंबक 

पवज्ञानािा सूक्ष्माचे वेध १९५९सािापासूनच िागिे होिे. पर् १९८६नंिरच खरा ‘नॅनोदय’ होऊन यंत्र ं

आणर् उत्पादनं अर् रेर्ूंच्या पािळीवर आिी. नॅनो-कर् साधारर् पेशी, जंिू, प्रधर्नं, जन कं यांच्या 
आकारमानाचे असल्याम ळे जीवशास्त्राच्या अभ्यासािा िर त्यांचा अधधकच उपयोग झािा. त्यानंिर 

िोहाच्या ऑक्साईडचे फकंवा िोह-काबान-संय गाचे बनिेिे नॅनो-च बंक औद्योधगक वापराि आिे.  

असे नॅनो-च बंक जीवशास्त्राच्या अभ्यासासाठी वापरायचे म्हटिे िर शरीराच्या एखाद्या ठरापवक 

भागाि िे प रेसा काळ दटकून रहायिा हवेि; त्यांच्याम ळे पेशींना त्रास होिा नये; िे  शरीरािल्या 



आम्िांनी-अल्किींनी गजंिा नयेि; त्यांच्याि प रेसे आणर् दटकाऊ च बंकीय ग र्धमा असायिा हवेि 

आणर् एकमेकांना धचकटून त्यांचा गठ्ठा न होिा िे स टवंग रहायिा हवेि. त्यासाठी त्यांच्यावर 

लसलिकॉनच ंआवरर् चढवून त्याच्याशी प्रधर्नं(प्रोटीन्स) फकंवा पॉलिइधर्िीन ग्िायकॉिारखे मोठे 

रेर्ू जोडिे जािाि. कधीकधी िर िे िाि रक्िपेशींनाही धचकटविे जािाि.  मग िे शंभराहून जास्ि 

ददवस शरीराि रेंगाळिाि. 

नॅनो-च बंक शरीराि राहून गेिे िरी त्यांच्याििं िोखडं सामान्य कामांि वापरिं जािं. त्याचा उपद्रव 

होि नाही. 

ककष रोगावरची उपचारपध्दती 

हे धचम किे च बंक इंजेक्शनाने शरीराि पाठवून मग बाहेरून एखाद्या मोठ्या च बंकाने मागादशान 

करि हव्या त्या भागाि गोळा केिे जािाि.  त्यांच्यावर जोडिेल्या प्रधर्नांि कका रोगाचे टेहळेही 
असिाि; िे माग काढि जािाि आणर् धचम कल्या च बंकांना अचकूपरे् कका पेशींपाशी पोचविाि. 

अशा जोड्या ज ळल्या की मग एमआरआय करून त्या भागाची, त्या कॅन्सरची फकिीिरी अधधक 

मादहिी लमळिे. रक्िािून पाठविेिे धचम किे च बंक एमआरआयच्या मदिीिा घेििे िर आिड्याचा, 
यकृिाचा आणर् प्िीहेचा आजार शोधर्ं सोपं होिं; मेंदमूधल्या गाठीही शोधिा येिाि.  

कॅन्सरवरची औषध(ंकेमोरे्रपी) आणर् दाहक फकरर्ांचे उपाय(रेडडयोरे्रपी) हे इिाज जबर आहेि. िे 

रोगट आणर् तनरोगी सगळ्याच पेशी सरसकट मारिाि. म्हर्ूनच केस गळिाि; िोंडाि क्षिं पडिाि; 

रक्िक्षय होिो. पर् िीच औषध ंफकंवा फकरर्ोत्सारी द्रव्यं जर टेहळ्या नॅनो-च बंकांना जोडिेिी असिी 
िर  िी नेमकी त्या कका पेशींकडेच पोचल्याची एमआरआयने खात्री करून घेिा येिे. मग िी जास्िीि 

जास्ि काळ त्या नेमक्या जागी एकिक्ष्यी काम करिाि. बाकीच्या शरीरािा पवषारी औषधांचे फकंवा 
दाहक फकरर्ांचे द ष्पररर्ाम सोसावे िागि नाहीि. 

काही वेळा क्जरे् इिाज पोचवायचा त्या भागाि एखादा िहानसा च बंक शास्त्रज्ञ वेगळ्या मागााने 

बसवून देिाि आणर् मग इंजेक्शनाने रक्िाि सोडिेिे धचम किे च बंक त्या मोठ्या भावािा शोधि 

बरोब्बर त्या जागी पोचिाि.   

सवासाधारर्परे् नॅनो-च बंक स टवंग ठेविे जािाि. पर् कका गाठीच्या िोंडाशी त्यांचा म द्दाम गठ्ठा 
होऊ ददिा िर तिर्ल्या रक्िवादहनीिा बूच बसिं आणर् रक्िप रवठ्यापवना कका गाठ मरून जािे.  



नॅनो-च बंकांभोविािच ंच बंकीय क्षेत्र बाहेरच्या पवद्य च्च बंकाच्या मदिीने सिि बदििा(आल्टरनेदटगं 

करंट) येिं. असं केल्याने नॅनो-च बंक र्रर्रिाि; िापिाि; त्यांना धचकटवून पाठविेल्या औषधांच्या 
पपशव्या हळूहळू पविळिाि; आििं औषध सावकाश बाहेर पडिं आणर् दीघाकाळ काम करि  रहािं.  

अशा तनव्वळ िापवण्यानेही कका पेशी मारिा येिाि. कका पेशी ४२-४८०सेंिाच मरिाि. त्या 
िापमानािा शरीराच्या तनकोप पेशींना इजा पोचि नाही. िरीही नॅनो-च बंक फार िापविे जाि नाहीि. 

त्यांच्या िापण्याने कका पेशी मरि नाहीि; फक्ि घायाळ होिाि. त्या उष्माघािाने त्या पेशींमधिे 

घािक स्राव चेवाने कामािा िागिाि आणर् पेशींचा नाश करिाि. यकृिाचा कका रोग इिर उपायांना 
दाद देि नाही. त्याच्यावर हा च बंक-तनखाऱयांचा डाग कामी येिो. स्िनाचा कॅन्सर शरीराच्या इिर 

भागांपासून दरू असिो. म्हर्ून त्यािाही असा च बंक-धगीने होरपळविा येिो. हल्िी असे धचम किे 

च बंक इंजेक्शनाने सरळच मेंदचू्या ट्यूमरमध्ये सोडिाि आणर् िापविाि. 

बऱयाचदा अशा धचम कल्या च बंकांना प्रकाशमय िीट(फॉस्फोरेस्संट टॅग) िावूनच पाठविाि. म्हर्जे 

शस्त्रफियेपूवी केिेल्या एमआरआयमध्ये िर कॅन्सरची गाठ ददसिेच पर् तिच्या झगमगाटाम ळे िी 
शस्त्रफियेच्या वेळी शल्यपवशारदांच्याही  डोळ्यांि भरिे आणर् पूर्ापरे् काढिा येिे. 

इतर उपयोग 

रक्िवादहन्यांमध्ये अडर्ळा आर्र्ाऱया रक्िाच्या गाठी अशाच च बंक-पोिडीिल्या औषधांचा वापर 

करून जागच्या जागी नष्ट करिा येिाि. हृदयपवकाराचा झटका आल्यावर जखमी भागाची डागड जी 
करायिाही नॅनो-च बंकांची मदि होिे.  सवासक्षम पेशीं(स्टेम सेल्स)ना नॅनो-च बंक जोडिे िर बाहेरच्या 
मागादशाक च बंकाच्या मदिीने त्या पेशी जखमी भागापाशी पोचविा येिाि. मग त्या तिरे् नव्या 
हृदय-पेशी बनवायिा प्रोत्साहन देिाि आणर् जखम भरून काढायिा मदि करिाि. 

काही नॅनो-च बंक पेशींच्या पोटािही लशरिाि. त्यांच्या बरोबर काही उपकारक प्रधर्नं आणर् जन कंही 
पाठविा येिाि. लशवाय  एमआरआयचे काही धचम किे संवेदनावाहक फकंवा वािााहर(मायिोसेन्ससा) 
अशा भागांि पेरून ठेविे िर पेशींच्या पोटािल्या सगळ्या घटना प्रत्यक्ष अभ्यासिा येिाि.  

आल्झायमसासारख्या आजारांि मेंदिू जो त्रबघाड होिो त्याच्याशी िोहाचा संबंध असिो असं आढळून 

आिं आहे.  या िोहाचा अभ्यासही नॅनो-च बंक वापरून केिा जािो आहे. 

काही प्रकारच्या संधधवािांि रक्िािल्या घािक प्रधर्नांच ंप्रमार् फार वाढिेिं असिं. िी घािक 

प्रधर्नं सांध्यांवरच नव्हे िर मूत्रपपडं, नेत्रपटि, मज्जासंस्र्ा अशा अनेक भागांवर हल्िा करिाि 

आणर् त्यांची नासधसू करिाि. अशा घािक प्रधर्नांची प्रति-प्रधर्नं(अ्ॅक्ण्टबॉडीज) नॅनो-च बंकांवर 



चढवून त्या धचम कल्या च बंकांना रक्िाि पाठविा आिं िर िे सगळ्या रक्िाििी िशी घािक प्रधर्नं 
वेचनू काढू शकिीि. मूत्रपपडंाच ंकाम नीट होि नसिं िर शरीराि जमा होर्ारी पवषंही अशीच काढून 

टाकिा येिीि. त्या दृष्टीने शास्त्रज्ञांचे प्रयत्न चािू आहेि.   

अशाच नॅनो-च बंकांनी डीएनएचे पववक्षक्षि भाग ह डकण्याच ंआणर् रक्िाििे पवषार्ू(व्हायरसेस) 

शोधण्याच ंिंत्रही आिा संशोधकांना अवगि झािं आहे. एडडनबराच्या शास्त्रज्ञांना सूक्ष्म 

क्जवार्ूंकडूनच अधधक दटकाऊ आणर् स घट नॅनो-च बंक बनवून घ्यायची अलभनव य क्िी सापडिी 
आहे. 

नॅनो-च बंकांचे बरेचसे उपयोग अद्याप प्रायोधगक अवस्रे्ि असिे िरी िवकरच त्यांचा साऱयांनाच 

िाभ होईि.  

पूवी होकायंत्रािल्या च बंकाने खिाशांना अर्ांग महासागराि ददशा दाखविी आणर् इतिहास घडविा. 
आिा नॅनो-च बंक शास्त्रज्ञांना ‘अर्ांग’ सूक्ष्मािल्या वाटा दाखविाहेि आणर् भपवष्य घडविाहेि.      

डॉ. उज्जज्जवला दळवी 
-ujjwalahd9@gmail.com 

(पूवाप्रलसध्दी्:्‘िोकप्रभा’) 
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