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കു�ികളിെല തിമിര�ിെ� ജനിതക ഉ�വം മനസിലാ�ു�തിന് ല��മി��� 

ഒരു പഠന�ിെ� ഫല�ൾ 2013-ൽ സിക�ാൻ ഹു, സൂ മാ എ�ിവരുെട 

േനതൃത��ിലു� ഗേവഷകർ �പസി�ീകരി��. ഈ  പഠനം  ക�ിെല 

െലൻസിനു�ിലു� �കി�ലിൻ േ�പാ�ീനുകെള മാ��� ഒരു പുതിയ ജനിതകമാ�ം 

െവളിെ�ടു�ി. അ�ാല�് അപായ തിമിര�ിെ� �പകടന�ിൽ ഈ 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/13816810.2013.865761


പരിവർ�നം െചയ്ത േ�പാ�ീെ� പ�ിെന�ുറി�് വളെര കുറ�� അറിവ് മാ�തേമ 

ഉ�ായിരു�ു��. ഈ മ���� ് േ�പാ�ീനുമായി ബ�െ�� ഘടനാപരമായ മാ��ള�ം 

അതിെ� �പവർ�നപരമായ അന�ര ഫല�ള�ം പഠി�ാൻ ഒരു ഗേവഷണ 

വിദ�ാർ�ിെയ� നിലയിൽ എനി�് താ�ര�ം ഉ�ായി.  

 

എെ� ഗേവഷണ�ിെ� വിശദാംശ�ളിേല�് കട�ു�തിന് മു�് നമു� ്

അപായ തിമിര�ിെ� ഒരു �ഹസ� പ�ാ�ലെ� കുറി�് ചർ� െച�ാം. 

ക�ിെല െലൻസിൽ മൂടലു�ാകു� അഥവാ ക�ിെല െലൻസ് �കേമണ 

അതാര�മാകു� ഒരു െമഡി�ൽ അവ�യാണ് തിമിരം. േലാകെമ�ാടുമു� 

കു�ി�ാലെ� അ�തയുെട ഏകേദശം 20%  ശിശു തിമിരം  ആണ്. മട�ി 

വരാ� ഒരു ഘ��ിന��റേ��് പുേരാഗമി�� കഴി�ു മാ�തമാണ ്

മി�വാറും ഈ േരാഗാവ� നിർണയി�െ�ടു�ത്. ഈ േരാഗാവ��് ഇേ� 

വെര പരിഹാരം ഒ�ും തെ� കെ��ിയി�ി�.  നിലവിലു� ചികി�ാ രീതികെള 

�ുറി�് പറയുേ�ാൾ, കു�ി�ാലെ� തിമിര ശസ്�ത�കിയകൾ�് 

അവയുേടതായ  സ�ീർണതകള��് . കു�ി�ാല�് ശസ്�ത�കിയ വഴി മാ�ിയ 

തിമിരം �പായപൂർ�ിയാകുേ�ാൾ  തിരിെക വരാറു�് . 

 

ക�ിെല െലൻസ് നിർ�ി�ിരി�ു�ത് �കി�ലിൻസ് എ�റിയെ�ടു� അതി 

സാ��മായ് പായ്�് െചയ്ത േ�പാ�ീനുകൾ െകാ�ാണ് . െചറിയ മാർബിളിെ� 

വലു�മു� െലൻസിനു�ിെല സാ��മായ പായ്�ിംഗ് കാരണം �കി�ലിൻ 

േ�പാ�ീനുകൾ പരസ്പരം �പതി�പവർ�ി�ു�ു. ഉയർ� റി�ഫാക്�ീവ് സൂചികയും 

വ��മായ കാഴ്ചയ്�് ആവശ�മായ സുതാര�തയും നിലനിർ�ു�തിന്  ഈ 

ഇ�ർ �കി�ലിൻ  ഇടെപടലുകൾ നിർ�ായകമാണ്. ഈ മ��േ�ഷൻ �കി�ലിൻ 

േ�പാ�ീനിെല  57-◌ാമെ� അമിേനാ ആസിഡായ ൈ�സീെന ഒരു വലിയ 

�ടിപ്േ�ാഫാൻ ആയി മാ���ു. ഈ  ജനിതകമാ�ം  ആണ്  കു�ി�ാലെ� 

അ�തയുമായി ബ�െ��ിരി�ു�ത്. ഈ പരിവർ�നം േ�പാ�ീെ� 

�പവർ�നെ�  ബാധി�ുേമാ എ�റിയാൻ  ഞാൻ െ�പാഫ. െക.വി.ആർ ചാരി 

യുെട ലാബ്ൽ നി�ു� േഡാ. �ശീകാ�് ശർമയുമായി േചർ�ു, ജനിതക മാ�ം 
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വരു�ിയ ഇൻ�ടാ �കി�ലിൻ േ�പാ�ീൻ ഇടെപടലുകള�െട അന�രഫല�കെള 

കുറി��� പഠനം ആരംഭി��. 

 

ന���ിയർ മാെ��ിക് െറെസാണൻസ് (എൻ .എ ം.ആർ) സ്െപക്േ�ടാസ്േകാ�ി 

ഉപേയാഗി�് ജനിതക മാ�ം വരു�ിയ േ�പാ�ീെ� ഉയർ� െറസല��ഷനു� 

�തിമാന ഘടന  നിർ�യി�ുകയും  േകാൺേഫാർേമഷൻ ൈഡനാമിക്സ് 

പഠി�ുകയും  െചയ്തു. �കി�ലിൻ േ�പാ�ീെ� ആേരാഗ�കരവും പരിവർ�നം 

െച�െ��തുമായ രൂപ�ൾ ത�ിലു� ഘടനാപരമായ വ�ത�ാസ�െള�ുറി�് 

ഈ പഠന�ൾ  ഉൾ�ാഴ്ച നൽകി. മ���� ് േ�പാ�ീെ� ഉയർ� െറസല��ഷനു� 

എൻ .എ ം.ആർ ഘടന 57-◌ാം �ാന�ു� �ടിപ്േ�ാഫാൻ െറസിഡ�� 

ലായകവുമായി സ�ർ�ം പുലർ�ു�ുെവ�്  െവളിെ�ടു�ി . 

ൈഹേ�ഡാേഫാബിക് സ�ഭാവം കാരണം, ഈ ലായകമായു� സ�ർ�ം 

േ�പാ�ീനിൽ ഘടനാപരമായ മാ��ൾ വരു�ു�ു. 

 

മ��േ��ഡ് േ�പാ�ീനിെ� 3D ഘടനയിൽ ര�് െഡാെമയ് നുകൾ അട�ിയിരി�ു�ു: 

എൻ-െടർമിനൽ െഡാെമയ്ൻ (എൻ.ടി.ഡി) ഉം സി-െടർമിനൽ െഡാെമയ്ൻ 

(സി.ടി.ഡി) ഉം. സി.ടി.ഡി യിൽ ഇൻ�ടാ �കി�ലിൻ ഇടെപടലുകെളാ�ും 

തട�െ��ി�ിെ��് ഞ�ൾ  കെ��ി.  എൻ .എ ം.ആറിെ� 

സഹായേ�ാെടയു� ഞ�ള�െട കൺേഫാർേമഷൻ ൈഡനാമിക്സ് പഠന�ൾ 

കാണി�ു�ത് സി.ടി.ഡിയുമായി താരതമ�െ�ടു�ുേ�ാൾ മ���� ് േ�പാ�ീെ� 

എൻ .ടി.ഡി യിൽ ഉ� െമ�െ�� വഴ�ം ആണ് , അെത േപാെല 

ആേരാഗ�കരമായ േ�പാ�ീൻ എൻ .ടി.ഡി. യിലും സി.ടി.ഡി. യിലും സമാനമായ 

ചലനാ�കത കാണി�ു�ു. 

 

ഞ�ള�െട പഠന�ളിൽ  നി�ു� �പധാന കെ��ലുകൾ െവളിെ�ടു�ു�ത ്

മ���� ് േ�പാ�ീനിെല സംേയാജനവുമായി ബ�െ�� ഘടനാപരമായ അ�ിരത 

പൂർണമായ ചുരളഴിയലിെ� ഫലമ�, മറി�് മ��േ�ഷൻ േമഖലയ്�് ചു��മു� 

�പേദശെ� ൈസ�്-നിർ�ിഷ്ട ഘടനാപരമായ പുന�കമീകരണമാണ്. മുകളിൽ 

ചർ� െചയ്തതുേപാെല, ക�് െലൻസിെ� സുതാര�ത നിലനിർ�ു�തിന് 
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വ�ത�സ്ത �കി�ലിനുകൾ ത�ിലു� ഇടെപടലുകൾ നിർ�ായകമാണ്. 

തിമിര�ിെ� ആരംഭം മനസിലാ�ു�തിനു� ഒരു േവദിയാണ് ഇ�ർ-�കി�ലിൻ 

ഇടെപടലുകൾ.  നിർ�ിഷ്ട േകസുകൾ മനസിലാ�ു�തിൽ 

�കി�ലിനുകൾ�ു�ിൽ മാ�ം വരു�ിയ ൈസ�്-നിർ�ിഷ്ട ഇടെപടലുകൾ 

നിർണായകമാകുെമ�് ഞ�ള�െട ബേയാേമാളികുലാർ പഠന�ൾ 

സൂചി�ി�ു�ു. 

 

വിപണിയിൽ മരു�ുകള�െട ലഭ�ത കുറവായതിനാലും േലാകെമ�ാടുമു� തിമിര 

േരാഗികള�െട  എ��ിൽ വർ�നവു�ായതിനാലും , ഭാഗികമായി വികസി�ി� 

െലൻസ് �കി�ലുകെള ബ�ി�ി�ാൻ കഴിയു� മരു�് വികസി�ി�ു�ത് 

ഫാർമസ���ി�ൽ ക�നികൾ�് ല��മിടാവു�താണ്.  അ�രം 

േ�പാ�ീനുകെള�ുറി��� ഘടനാപരമായ പഠന�ള�ം അവയുെട ബ�ിത 

ചലനാ�കതെയ�ുറി�് ആഴ�ിൽ മന�ിലാ�ു�തും ആവശ�മാണ്. 
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