കരൾ ഡരാഗങൾ മാരകമാകു്ു
അണുബാധയിൽ നി്് കരൾഡരാഗങൾ

കരളിെന കുരുകും

അണുബാധകൾ
മലിനജല്ിൽ നി്ു്ാകു് വൈറസുകൾ മുതൽ എലിപനിയും ഷയൈും
െകാ്ും കരളിൽ അണുബാധകൾ ഉ്ാകാം

ക

രളിെൻറ ആേരാഗയെെ ഗുരുതരമായി ബാധി്ുനവയാ് വിവിധത
രം അണുബാധകൾ. കൃതയ സമയെ് േരാഗനിർണയം നടെി ചികിസ
്്ു വിേധയമായിെെ്ിൽ മരണം വെര സംഭവി്ാം.
കരളിലു്ാകുന അണുബാധെയ അതിനു കാരണമാകുന േരാഗാണുവി
െന ആസപദമാ്ി ൈവറസുകൾ, ബാകടീരിയകൾ, കുമിളുകൾ, പാരൈസ്ു
കൾ മൂലമു്ാകുനവ, അണുബാധ മൂലമു്ാകുന പഴു്് (Abscess) എനിങ
െന അ്ായി തരംതിരി്ാം.
കരളിൽ ഏ്വും കൂടുതൽ അണുബാധയു്ാ്ുനതു ൈവറസുകളാ്. കര
ളിെന ബാധി്ുന ൈവറസുകെള പപാഥമികമായി കരളിെന ബാധി്ുനവെയ
നും രകതെിലു്ാകുന അണുബാധകൾ മൂലം കരളിലു്ാകുന മാ്ങ
െളനും ര്ായി കണ്ാ്ാം.
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ഡരാഗലഷണമായ
മഞപി്ം

സാധാരണ ക്ുവരാറുള മഞ്ി

്ം (Acute Viral hepatitis) െഹപൈററി
് A, B, C, E മുതലായവ ൈവറസു
കൾ മൂലമുളവയാ്. ഇവെയ പര
ധാനമായും ര്ായി തരംതിരികാം.
1. മലിനജല്ിലൂെെ രകരുന െഹ
പൈററി് ‘എ’യും ‘ഇ’യും
2. രകത്ിലൂെെയും പസവങളിലൂ
െെയും രകരുന െഹപൈററി് ‘ബി’
യും ‘സി’യും.
∙ െഹപൈററി്‘എ’യും‘ഇ’യും
െഹപൈററി് എയും ഇയും മലി
നജല്ിലൂെെയാണു രകരുന്.
സാധാരണമായി ന്ുെെ സമൂഹ
്ിൽ രകർചവ്ാധിയായി കാണ
െപെുന് െഹപൈററി് എ ആ്.
െഹപൈററി് ഇ മൂലമു്ാകുന
അണുബാധ താരതമമ്ന കുറവാ
്. ഈ ര്ു ൈവറസുകളും അസു
ഖമുള ആളുെെ മല്ിലൂെെ രുറ
തളെപെുകയും അതു കുെിെവള
്ിൽ കലരുമ്ാൾ രലരിമലകു
രകരുകയും രെർനുരിെികുകയും
െെയും. കിണറുകളിൽ നിനു ലഭി
കുന കുെിെവളവും ഒാെെവളം
കലർനു മലിനമാകാെമനതിനാൽ
തിളപികാെത ഉരമയാഗികുകയാ
െണ്ിൽ അസുഖം രെരുവാനുള
സാധ്തയു്്. മവനൽകാല്ു
കുെിെവള്ാമം അനുഭവെപെു
മ്ാൾ വിതരണം െെയെപെുന കു
െിെവളം മലിനമാകുകയും അതുവ
ഴി അസുഖം രെരുവാനുള സാധ്ത
കൂെുകയും െെയുനു. ഈ അസുഖം
ഏറവും കൂെുതൽ കാണെപെുനതു
15 വയ്ിനും 40 വയ്ിനും ഇെയി
ലുള െെറുപകാരിലാ്.

രഹപ്ൈൈി് ബാധിച കെൾ
ആമരാഗ്മുള കരൾ

രി്ാശയം


തുെവ
രനിയും അതിമനാെനുബ്ി
ചുള മറു മരാഗല്ണങളും ശമി
കുകയും െെയും. വയറിെെ വലതു
ഭാഗ്ായി കരളിെെ ്്ാന്ു
െെറിയ മവദനയും കരൾവീകവും
85% ആളുകളിൽ കാണെപൊറു്്.
മഞപി്ം െരാതുമവ എട് ആഴെ
കൾ െകാ്ു മാറും.
ര്ു വയ്ിൽ താെഴയുള കു
ടികൾക് ഈ ൈവറസുകൾ െകാ്്
അണുബാധയു്ായാൽ പരമത്കി
ചു മരാഗല്ണങൾ ഒനുംതെന
കാണെപൊറില. െില മരാഗികളിൽ
കരളിെല മകാശങൾ വീങുനതു
െകാ്ു രി്ം ഒഴുകുവാനുള തെ
്ം ഉ്ാവുകയും അതുമൂലം അസ
ഹ്മായ െൊറിചിൽ അനുഭവെപെു
കയും െെയും. െരാതുെവ മദഹമാസ
കലമുള ഈ െൊറിചിൽ 10 ആഴെ

്ീണം മുതൽ ഛർദി വരെ

െഹപൈററി് എ യുെെ ഇൻക്ു
മബഷൻ രിരീ് ര്ു മുതൽ ആ്
ആഴെവെരയാ്. െഹപൈററി്
ഇയുെെ ഇൻക്ുമബഷൻ രിരീ്
ര്ു മുതൽ 10 ആഴെ വെരയുമാ്.
മഞപി്ം മരാഗല്ണമായി കാ
ണുനതിനു മുമ് രനി, കെു് ്ീ
ണം, മനംരിരടൽ, ഛർദി, വയറുമവദ
ന, മരശീമവദന, സ്ിമവദന മുത
ലായവ കാണെപമടകാം. ഇതു ര്ു
ദിവസം മുതൽ ര്ാഴെ വെര നീ്ു
നിൽകാറു്്. ഇതിെന തുെർനു മൂ
പത്ിനും ക്ിനും മഞനിറവും
കാണെപൊറു്്. ക്ിെെ മഞനി
റം കാണെപടു തുെങുമ്ാൾ െരാ

രഹപ്ൈൈി് എ
അണുബാധ
നീ്ുനി്ാൽ ക്ിലും
മൂതത്ിനും
മഞനിറം
കാണാറു്്

െഹപൈററി്ബാധിചകരൾ

െെറിയ മുഴകൾ

െകാഴുപ് മശഖരം

കൾകുളിൽ കുറയാറുെ്്ിലും
െെറിയ ശതമാനം ആളുകളിൽ ആറു
മാസം വെര നീ്ുനിമനകാം. ഇ
്രം സാഹെര്ങളിൽ യുഡിസി
എ, ്റിമറാ്്, െകാള്ൈററാ
മിൻ (UDCA, Steriods, Cholestyramine) മു
തലായ മരുനുകൾ ആവശ്മായി
വമനകാം. കരളിെെ പരവർ്നം
നില്കുന ഫൾമിനെ് ൈഹപാറി
ക െഫ്ലർ (Fulminant hepatic failure) അ
രൂർവമാെണ്ിലും വളെര മാരകമാ
യ സ്ീർണതയാ്.ഈ മരാഗാവ
്്യിൽ മരണസാധ്ത വളെര കൂ
െുതലാ്. സുമബാധാവ്്യിൽ
വരുന മാറങളും രകതപസാവവുമാ
ണു പരധാന മരാഗല്ണങൾ. മി
കവാാറും കരൾ മാറ ശ്പതപകിയ
മവ്ിവരും.
ഗർഭിണികളിൽ െഹപൈററി് ഇ
ഉ്ാവുകയാെണ്ിൽ ഫുൾമിനെ്
ൈഹപാറിക െഫ്ലറിെെ സാധ്
ത കൂെുകയും മരണശതമാനം 5 മുത
ൽ 25% വെര കൂെുവാനും സാധ്ത
യു്്. എനാൽ ഗർഭിണികളിൽ െഹ
പൈററി് എ ഉ്ാവുകയാെണ്ി
ൽ സ്ീർണതകളുെെ സാധ്ത കൂ
െുകയില.
െഹപൈററി് എ–യും െഹപ
ൈററി് ഇ–യും താമന ശമികുന
അസുഖങളായതിനാൽ ല്ണ
ങൾക് അനുസരിചുള െികിസ മ
തിയാകും. കഠിനമായ മനംരിരടൽ,
ഛർദി മുതലായ മരാഗല്ണങ
ൾ ഉ്ാവുകയാെണ്ിൽ ആശുര
പതിയിൽ പരമവശിപിമക്തായി
വമനകാം. മപരാമപതാബിൻ ൈെം
(രകതം കടരിെികാൻ എെുകുന
സമയം) സൂ്്മമായി നിരീ്ികു
നതുമൂലം ഫുൾമിനെ് ൈഹപാറി
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കരൾ റരാഗങൾ മാരകമാകു്ു
അണുബാധയിൽ നി്് കരൾറരാഗങൾ

െഹപ്ൈൈി് പകരുറമാ?; െതൈി്ാരണകൾ അകൈാം

അകയൂ്് ഫഹപൈററി് എ–യും ഇ–യും രരാഗികളുമായുള സ്ർ്ം
മൂലം പകരും എനു പരഫ് വിശവസി്ഫപെുനു. ഫഹപൈററി് എ എന
സാധാരണ മ്പി്വും ഇ–യും മലിനജല്ിലൂഫെ പകരുന അസുഖ
ങളാ്. ഒരു രരാഗിയിൽ നിനു മഫറാരാളിരല്് ചില സപരതയക സാഹച
രയങളിൽ മാസതരമ പകരാറുളൂ. ഒരര മുറിയിൽ താമസി്ുകരയാ ഭ്
ണം പ്ുവ്്ുകരയാ ഒരര രൊ്ലറ് ഉപരയാഗി്ുനതുമൂലരമാ പകരു
കയി്. രരാഗിഫയ ഒറഫപെു്ി മാറി താമസിപിര്ണ കാരയമി്.
ഭ്ണ്ിനുള പഥയവും ജീവിതരീതിയിലുള മാറങളും: ഫഹപ
ൈററി് ഉണാകുര്ാൾ പാലിര്ണ പഥയങഫള്ുറിചു പല ഫതറി്ാ
രണകളും നിലവിലുണ്. ഉപ്, എണ മുതലായവ ഉപരയാഗി്രുഫതനും കു
ളി്ുനതു രദാേം ഫചയുഫമനും പരഫ് കരുതഫപെുനു. ഇതു സതയവി
രു്മാ്. രരാഗി സാധാരണ രതാതിൽ ഭ്ണം കഴി്ുകയും ആവശയ
്ിനു ഫവളം കുെി്ുകയും ഫചയുന് ഉ്മമാ്. ഫഹപൈററിസിനു
ഒറമൂലിയും നാ്ുചികി്യും നന്.
് ഫെ്ലറിനുള സാധയത മുൻകൂ
്ി മന്ിലാ്ാൻ സാധി്ും.
∙ െഹപൈററി്ബി&സി
ഫഹപൈററി് ബി–യും സി–യും
ര്ത്ിലൂഫെയും സസവങളിലൂ
ഫെയും പകരുന ൈവറസുകളാ്.
ആശുപസതിയിൽ രരാഗമുള ആൾ
്് ഉപരയാഗിച സൂചികൾ വീണും
ഉപരയാഗി്ുര്ാഴും അണുബാധ
യുള ര്തം കയറുര്ാഴും ഡയാ
ലിസി് രപാലുള ചികി്ാരീതിക
ളിലൂഫെയും ഈ ൈവറസുകൾ പക
രുവാനുള സാധയതയുണ്. ആശുപ
സതികളില്ാഫത ബാർബർ രോപു
കളിൽ ഒരര ഫറ്സർ ഫെ്് പല
രിൽ ഉപരയാഗി്ുര്ാഴും വീെുകളി
ൽ ഒരര ഇൻസുലിൻ സിറിഞും സൂചി
യും പലർ ഉപരയാഗി്ുര്ാഴും രരാ
ഗബാധ ഉണാകാം. മയ്ുമരുന് കു
്ിവ്്ുനവരിലും ഈ അസുഖം
അധികമായി കണുവരാറുണ്. രരാഗ
ബാധയുളവരുമായി ശാരീരികബ
ധ്ിരലർഫപെുര്ാഴും രരാഗബാ
ധയുള വയ്തിയിൽ നിന് അെു
്ിെപഴകുന അെു് മറു കുെും
ബാംഗങളിരല്ും സപസവസമയ
്് അമയിൽ നിനു കു്ിരല്ും
ഫഹപൈററി്–ബി പകരാം. രമൽപ
റ് രീതികളിലൂഫെ ഫഹപൈററി്
സി–യും പകരാറുഫണ്ിലും സാധയ
ത ഫഹപൈററി് ബി–ഫയ അരപ്ി
ചു കുറവാ്.

ലഷണങൾ പതിെയ

ഫഹപൈററി് ബി–യിലും ഫഹപ
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ൈററി് സി–യിലും രരാഗാണു ശരീ
ര്ിൽ സപരവശിചു കഴി്ാൽ രരാ
ഗല്ണങൾ കണുതുെങാൻ ആ
റുമാസം വഫര എെുര്്ാം. ഫഹ
പൈററി് എ–യിൽ എനരപാഫല
പനിയും മ്പി്വുമാ് ഫഹ
പൈററി് ബി–യുഫെയും സി–യുഫെ
യും ആദയല്ണങൾ. പര്, കൂ
െുതൽ ആളുകളിലും ഈ പനിയും
മ്പി്വും ഫചറിയ രീതിയിഫല
അനുഭവഫപൊറുളൂ എനതിനാൽ
സശ്ി്ഫപൊഫത
രപാരയ്ാം.
90% അകയൂ്് ഫഹപൈററി് ബി–യും
6 മാസം ഫകാണു തനിഫയ മാറും. പ
ര്, 10% ആളുകളിൽ ഈ അണു
ബാധ മാറാഫത കിെ്ുകയും (6 മാ
സ്ിൽ കൂെുതൽ) രസകാണി് ഫഹ
പൈററി് ബി ആയി പരിണമി്ുക
യും ഫചയും.
ഫഹപൈററി് സി–യുഫെ കാരയ
ഫമെു്ാൽ 30% തനിഫയ മാറുകയും
ചികി്ിചിഫ്്ിൽ 70% വി്ുമാറാ
് അണുബാധയായി (രസകാണി്)
മാറുകയും ഫചയും. വി്ുമാറാ് ഫഹ
പൈററി് ബി–യുഫെയും സി–യുഫെ
യും മുഖയമായ സപശനം ഇവ കരൾവീ

െഹപ്ൈൈി് സി
ഉടൻ
ചികി്ി്ിെെ്ിൽ
സിറോസിസിനും
കാൻസേിനും
കാരണമാകാം

്ം (Cirrhosis), അർബുദം (Hepato cellular
carcinoma) മുതലായ മാരകമായ അസു
ഖങളായി പരിണമി്ാൻ സാധയത
യുണ്. രരാഗനിർണയം രനരഫ് നെ
്ുകയും ചികി്ി്ുകയും ഫചയു
ക എനുളതാ് ഏകരപാംവഴി.

ചികി്

െഹപൈററി് ബി: അകയൂ്് ഫഹ
പൈററി് ബി–്് ഫപാതുഫവ സപ
രതയക ചികി്കൾ ഒനുംതഫന ആ
വശയമി്. 90% ആളുകളിലും അണു
ബാധ തനിഫയ മാറിഫ്ാളും. െുൾ
മിന്് ൈഹപാറി് ഫെ്ലർ, ഗർ
ഭധാരണസമയ്ുള അകയൂ്് ഫഹ
പൈററി് ബി തുെങിയ ചില സപ
രതയക സാഹചരയങളിൽ ൈവറസി
ഫനതിഫരയുള മരുന് നൽകാറുണ്.
രസകാണി് ഫഹപൈററി് ബി–
്ു നിർദിഷെ കാലയളവിരല്്
ഫപഗിരലറ് ഇൻറർഫെരറാൺ (P
egylated Interferon) രപാലുള കു്ിവ
്രപാ, അഫ്്ിൽ ദീർഘനാളര്
്് ൈവറസുകൾഫ്തിഫരയുള മ
രുനുകൾ ഗുളികകളാരയാ കഴിര്
ണിവരന്ാം. ഇതിൽ ഏതു രവണ
ഫമനുള് അണുബാധ ഏതു ഘ്
്ിൽ ഉളതാഫണനും കരളിഫല പ
രി്ിഫ് ഗൗരവവും എസതര്ാളം
ഉണ് എനുളതിഫനയും ആസശയി
ചിരി്ും.
െഹപൈററി്സി: ഭൂരിഭാഗം അകയൂ
്്(ഫപഫ്ന് തീസവമായി ഉണാകുനന
്) ഫഹപൈററി് സി–യും രസകാണി
് (ദീർഘകാലമായി നിലനിൽ്ു

ന്) െഹപൈററി് സി ആയി മാ
റുെമനതിനാൽ കൃതയമായ ചികിസ
ആവശയമാ്. െപഗിലേറ് ഇൻറർ
െെലറാൺ കു്ിവയപും ൈവറസു
കൾെെതിെെയുള പേ െേവ്ാ
യ ഗുളികകളും ഇനു േഭയമാ്.
െഹപൈററി് എയെും ബിെും
പപതിലൊധ കു്ിവയപുകൾ ഉ്്.
എയെ് എതിെെയുള കു്ിവയപ്
6 മുതൽ 12 വെെ മാസ്ിേുള കാ
േയളവിൽ െ്ു തവണയായി എടു
െണം. െഹപൈററി് ബി 0, 1, 6
മാസം എന ഇടലവളയിൽ മൂനു കു
്ിവയപ് എടുൊം. െഹപൈററി്
ഇയെും സിെും പപതിലൊധകു്ി
വയപുകൾ നിേവില.

മൈ് അണുബാധ

1. എേിപനി (Leptospirosis): മൃഗങളിൽ
നിനു മനുഷയെിലേെ് പകൊവുന
അസുഖങളിൽ ഏറവും അധികം കാ
ണെപടുന അണുബാധയാ് എേി
പനി. 90% ആളുകളിേും എേിപനി
ഉ്ാകുല്ാൾ, പനി, ക്ുകൾെു
ള നീ്, ചുമപ്, ലേഹലവേന, ഒാൊ
നം, മനംപിെടൽ, ഛർേി, വയറുലവേ
ന മുതോയ ലൊഗേഷണങളാ്
ക്ുവൊ്. എൽഎ്റി പെിലശാ
ധനയിൽ മാറങൾ കാണെപടാറു
െ്്ിേും മഞപി്ം േൃശയമാകി
ല. 10% ആളുകളിൽ കഠിനമായ മഞ
പി്വും വൃെകൾെു തകൊറും
െകതപസാവം ലപാേുള സ്ീർണത
കളും ഉ്ാകുല്ാൾ അതിെന വീൽ

കെളിനുളിെേ പഴുപ്

െഹപ്ൈൈി് സിയുെട
അണുബാധയുെട
തീവരത
കൂടുതലാെണ്ിൽ
ദീർഘനാൾ ചികിസ
വര്ിരവേകാം
് ഡിസീ് (Weils Disease) എനു വി
ലശഷിപിെുനു. ഇ്െം ഗൗെവലമ
റിയ തെ്ിൽ എേിപനിയു്ാകു
ല്ാൾ മെണസാധയത കൂടുനു.
2. ടിബി: ശെീെ്ിേുള എലാ അവ
യവങെളയും ബാധിെുവാൻ സാ
ധയതയുള ഒെു ലൊഗമാ് ടിബി
അഥവാ ഷയലൊഗം. കെളും ഇതി
െനാെപവാേമല. മിേിയറി ടിബി (Mi
liary tuberculosis) എന പെെെ വയാപി
ൊനിടയുള ടിബിയിോ് െപാതു
െവ കെളിൽ ലൊഗബാധ ഉ്ാവുക.
ആറു മാസല്െുള ടിബി മെുനു
കൾ കഴി്ാൽ അസുഖം പൂർണമാ
യും ലഭേമാകാം.

കുമിളിൽ നിേും

കെളിെന ബാധിെുന ലപപാലടാ
ലസാ വകൾ പേതും ലൊഗാണുവാ
ഹക പപാണികളിേൂെടയാ് പക
െുന്. അലനാെിേി് െകാതുകു
കൾ മലേറിയെയയും ഇകലസാട്
എന െചളുകൾ ബബീസിലയാസി
് എന അസുഖവും മണേീ്കൾ

േീഷലമനിയാസി് എന അസുഖ
വും പെ്ുനു. പൂ്കളിൽ നിനു
ലനെിടു പകെുന ലപപാലടാലസാവൽ
അസുഖമാ്–ലടാകലസാ്ാ്ലമാ
സി്. ഇവെയലാം തെന ശെീെ്ി
െെ പേ ഭാഗങളിൽ ലൊഗേഷണ
ങൾ ഉളവാെുനു. കെളിെന ബാധി
െുല്ാൾ മഞപി്ം, കെൾവീ
െം, ്ീഹയെു്ാകുന വീെം മു
തോയ േഷണങൾ കാണെപടാ
റു്്.
കെളിെന ബാധിെുന കുമിളു
കൾ (െംഗ്) പപധാനമായും കാൻ
ഡിഡിയാസിസും ഹി്ലറാ ്ാ്ലമ
ാസിസും (Candidiasis, Histoplasmosis)ആ
്. ലൊഗപപതിലൊധലശഷി കുറഞ
വെിൽ മാപതലമ കുമിളുകൾ െകാ്ു
കെളി് അണുബാധയു്ാകാറു
ളൂ.

കരളിെല പഴുപ്

കെളിെേ പഴുപ് (abscess) അമീബ മൂേ
ലമാ (Amoebic liver abscess) ബാകടീെിയ
(Pyogenic liver abscess) മൂേലമാ ഉ്ാ
കാം.
∙ അമീബ കാെണം (Amoebic liver abs
cess): എൻറമീബ (Entamoeba) എന
ലപപാലടാലസാവ െപാതുെവ വൻ
കുടേിൽ അണുബാധ ഉ്ാെുക
യും വയറുകടി ലപാേുള അസു
ഖം ഉ്ാെുകയും െച്ുനു. ചിേ
ലപാൾ ഈ അമീബകൾ കുടേിെെ
ചുമെിെന തുള്് സിെകളിേൂെട കെ
ളിൽ എ്ുകയും പഴുപ് ഉ്ാെു
കയും െച്ുനു. മേയപിെുനവെി
േും പപതിലൊധലശഷി കുറഞവെി
േും ആണുങളിേും ഇതു കൂടുതോ
യി ക്ുവെുനു. വയറിെെ വേതു
വശ്ു ലവേനയും പനിയും ലപശി
കൾെും സ്ികൾെുമുള ലവേന
യും ലൊഗേഷണമായി കാണെപടു
നു. മഞപി്ം വിെളമാലയ ഉ്ാ
കാറുളൂ.
∙ബാകടീെിയകൾ കാെണം: പലയാ
െജനിക േിവർ അബെസ് എനു
പറയുന് കെളിൽ ബാകടീെിയകൾ
മൂേമു്ാകുന പഴുപാ്. മറ് അവ
യവങളിേു്ാകുന അണുബാധ
കെളിലേെ് വയാപിെുനതുമൂേമാ
് ഇതു സംഭവിെുക. സാധാെണ
പി്സ്ി, പി്നാളി, അൾസർ
െപാടുനതുമൂേമു്ാകുന പഴുപ്,
ഇവയാണു പപധാന കാെണങൾ.
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