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Marathi Summary 

कालानुरूप उत्क्रांती (evolution) होत गेल्याने आपल्या शरीरातील पेशी सभोवतालच्या 
बदलत्या, विविध परीस्थितींशी सामना करतात अथवा जुळवून घेतात आणि त्यांच्या 
कार्यातील समतोल राखून ठेवतात. बहुपेशीय जीवातील जि बहुतेक पेशिंच्या रचनेत 
व घटकांच्या मांडणीत ध्रुवीयता (polarity) आढळते. ध्रुवीयता असल्याने विशिष्ट 
पेशिंतर्गत अवयव, सांगाडा बनवणारे प्रथिन व मेद (lipids), इत्यादि हे बर्याच प्रमाणात 
दिशावलम्बित वितरण दर्शवितात. ह्यामुळे पेशी अप्रमाणबद्ध (asymmetric) बनतात. ही 
अप्रमाणबद्धता पेशिंना काही खास जागी बहुकार्यप्रवण (multitasking) बनण्याचे गुणधर्म 
प्रदान करते. पेशिंचे हे ध्रुवीकरण अतिशय नियंत्रित असते आणि ते पेशिभिन्नता, पेशिंचा 
आकार, पेशिंचे स्थलांतर, व पेशिविभाजन यासह अनेक जीवनावश्यक अंगांशी निगडीत 
असते.  

बहुपेशीय जीवांचा बाह्य जगाशी संबंध अन्तस्त्वचेतील एपिथेलिअल (epithelial) पेशिंच्या 
द्वारे होतो. विकसित जीवांच्या एपिथेलीअम् मध्ये प्रचंड विविधता जरी असली (उदा. 
फुफ्फुसे, यकृत, आतडे, मूत्रपिंड), तरी त्या मधील समान सूत्र म्हणजे त्या सर्व पेशी 
शिखर-पाया ध्रुविभूत (apico-basally polarized) असतात. अशा पेशी त्यांच्या खालील 
/ पायाकडील (basal) आणि वरील / शिखराकडील (apical) बाजूनुसार आपल्या रचनेत 
बदल घडवू शकतात. अशा प्रगत मांडणीमुळे, बदलत्या परिस्थितीशी सामना करिताना, 
पेशिंमध्ये वेगवेगळी कार्ये करण्याची क्षमता वाढते. ह्यामुळे एकाच दिशेने स्राव सोडणे, 
एकीकडूनच पोषक द्रव्यांचे शोषण करणे, एकाच दिशेला रासायनिक परिवर्तन आणणे, 
अशी अनेक कार्ये ह्या पेशी करू शकतात.  

अशा एपिथेलीअम् ची सर्वात जास्त गरज व प्रमाण दिसते ते आपल्या आतड्यात. अन्नाचा 
कार्यक्षम वापर होण्यासाठी लहान आणि मोठ्या आतड्याचा पोषक द्रव्य, आयन (ion), 
आणि पाणी शोषण्याच्या कामी चांगलाच कस लागतो. आतड्याच्या आतील आवरणावर 
असलेल्या एपिथेलिअल पेशी (enterocytes) अन्न-पाण्याचा असा वापर उत्कृष्टरीत्या 
करू शकतात. आतड्याच्या आत, हाताच्या बोटांप्रमाणे दिसणारे उंचवटे असतात, ज्यांना 
व्हिलस् / व्हिलाय् (villus / villi) म्हटले जाते. ह्या व्हिलाय् च्या प्रत्येक एपिथेलिअल 
पेशिच्या शिखरावर, अतिसूक्ष्म पातळीवर पाहिल्यास, ब्रश-सदृश उंचवटे दिसतात, ज्यांना 
मायक्रोव्हिलाय् (Microvilli) म्हटले जाते. शोषणासाठी पेशिंना लागणार्या पृष्ठभागाचा 
विस्तार त्यांच्यामुळे अधिकच वाढतो. एव्हढेच नव्हे, तर ह्या मायक्रोव्हिलाय् वर अनेक 
प्रथिने असतात जी आपले अन्न पचवितात, आयनांकरीता दरवाजे उघडतात, आणि सत्व 
शोषणाच्या क्षमतेत अनेक पटींनी वाढ घडवून आणतात.  

पेशिंच्या अंतर्गत प्रक्रियांचे मायक्रोव्हिलाय् वर बारकाईने नियंत्रण असते. मायक्रोव्हिलाय् 
अनियमित रित्या काम करू लागले, त्यांची घडण नीट झाली नाही अथवा बिघडली, त्यांचा 
आकार व उंची व्यवस्थित नसले, तर द्रव्य शोषणाच्या त्यांच्या क्षमतेवर लक्षणीय 
पडसाद उमटतात. बर्याचदा, हेच अतिसाराचे कारण असते. अशा प्रकारे, आतड्यातील 
अगणित विषाणु या मायक्रोव्हिलाय् चा वापर पेशिंच्या आत प्रवेश मिळवण्यासाठी 
करतात, पेशिंना ओलीस ठेवतात, आणि मायक्रोव्हिलाय् चे नियमन करणारे मार्गक्रम 
(pathway) विस्कळीत करतात. त्याशिवाय, विषाणू व रासायनिक कारणांव्यतिरिक्त, 
जनुकीय (genetic) कारणेही असू शकतात ज्यामुळे स्राविक (secretory) अतिसार होतो व 
काही मायक्रोव्हिलाय् चे कार्य, व्यवस्था, आणि घडण बिघडते.  
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मायक्रोव्हिलाय् ची जडण-घडण अद्याप पूर्णपणे अभ्यासिली गेली नाही, त्यामुळे त्यांच्या 
बनण्याची अथवा संघटीत राहण्याची जनुकीय कारणे अजून तरी अपरिचितच आहेत. 
मायक्रोव्हिलाय् कशा प्रकारे विकसित होतात ह्याच्या अभ्यासाचा पाठपुरावा करीत आम्ही 
आमचे लक्ष नवजात बालकांच्या, जन्मजात, जीवघेण्या, व दुर्मिळ अशा मायक्रोव्हिलस् 
इन्क्लुजन् डीजीज या अतिसाराच्या व्याधीवर केंद्रित केले.  असे रुग्ण जन्मानंतर पहिले 
दूध मिळताच स्राविक अतिसाराची लक्षणे दाखवितात.  

एंटेरोसाईटस् च्या शिख्ररावरचे मायक्रोव्हिलाय्, प्रचंड प्रमाणावर स्राव निघून, व्यापक 
प्रमाणात नष्ट होतात. ह्यापैकी काही पेशिंमध्ये मायक्रोव्हिलाय् पेशिंच्या आत रुतलेले 
आढळतात. ह्यावरील सध्याचे उपाय म्हणजे, अन्नपुरवठा जन्मभर शिरेतूनच देणे, किंवा 
आतड्याचे प्रत्यारोपण (transplant) करणे, एवढेच आहेत; नाहीतर रुग्णाचा मृत्यू अटळच. 
सन 2008 मध्ये MYO5B या जनुकातील म्युटेशनचा ह्या व्याधीशी संबंध सापडला. परंतु, 
ही व्याधी ह्या म्युटेशनमुळे का आणि कशी होते, हे अजूनही अज्ञात आहे.  

प्रस्तुत अभ्यासाचे लक्ष्य ह्या व्याधीतील रोग अभ्यासून, निरोगी व सुनियमित 
मायक्रोव्हिलाय् च्या निर्मितीतील मार्गक्रम शोधून, मायक्रोव्हिलाय् संबंधित इतर 
सर्वच व्याधी व रोगात (उदा. विषमज्वरातला अतिसार, सीलिआक डीजीज), उपचाराच्या 
दिशेने प्रगती साधण्यास साह्यभूत होणे, हा आहे.  




