िजगरी दुश्म
“तरी सांगत होते! बारावीचं वषर् आहे. िनदान �ा वष� तरी बाहेरची भे-पाणीपुरी खाऊ
नकोस. झाली ना कावीळ! आता काय करायचं लेकरा?”
रस्त्यावरची भेळ खाऊन होणारी कावीळ आपल्या ओळखीची असते. डॉक्टर ि
हेपॅटाय�टस-ए म्हणतात. ती बारावीसारख्या मह�वाच वष� झाली तर नुकसान होतं हे खरं
असलं तरी तो आजार सहसा िजवावर उठत नाही; च�गटपणे र� गाळू न भयानक �प घेत नाही
आिण ब�दा आपल्याआपणच पूणर्पणे बरा होतो
लोकांच्या मनांत धडक� भरवणारा हेपॅटाय�टस हा नव्ह
कािवळीचे वेगवेगळे �कार असतात. हेपट
ॅ ाय�टस �कवा िलव्रला आलेली सूज हा
त्यांच्यलाच एक. तशी सूज अनेक कारणांमुळे येते. ती काही सांस�गक आजारांमुळे, अगदी
नेहमीच्या सद�पडशनेही येऊ शकते. पण ब�दा ती सौम्य असते आिण तो आजार�ग्णाला
जाणवतही नाही. पण काही िवषाणूंच्या संसगार् मा� िलव्हरला जास्त �ास होत
“भटक्या लमाण्याकडून ग�दून घेतलंत तुम्”
िजत��च्या ऑ�फसनेच त्याला हे-चेकसाठी डॉक्टरांकडे पाठवलं होतं. खरंतर �फरतीची
नोकरी करणाऱ्या, पिस्तशीच्या िजत��ची�कृती अगदी ठणठणीत होती. त्याला कावीळ,
असलं काहीही दुखणं नव्हतं पण त्या तपासात त्याची व्हर वाढल्याचं डॉक्टरांच्या ल
आलं. र�ाच्या चाचण्यांत िजत��च्या िलव्हरच्या कामकाजात गडबड असल्याचं
त्याव�न त्यांनी त्याला अनेक �� िवचारले. वीस वषा�पूव� त्याला कोकणात झालेला अप
आिण ितथल्याच हॉिसटलात �दलेलं र�ाचं �ान्सफ्जन डॉक्टरांनी आवजूर्न न�दून ठेवलं
त्याच्या दंडावरचं ग�दवणही डॉक्टरांना मह�वाचं वाट
पंचवीस वषा�ची पिहलटकरीण, लेखा हॉिस्पटलात नाव घालायला गेली. डॉक्टरांना ितच्
र�ात हेपटॅ ाय�टस-बी या कािवळीची िचन्हं सापडली. डॉक्टरांच्या चेहऱ्यावरची का
पा�न लेखा घाबरली.
त्यादोघांची कावीळ नेहमीच्या कािवळी�न वेगळी होत. तो आजारही सांस�गकच असतो. पण
तो भेळ-पाणीपुरीतून, पाण्यातून �कवा उष्�ा घासातूनहीफैलावत नाही. कुटुंबात, कामाच्
�ठकाणी होणाऱ्या सवर्साधारण संपकार्तूनत्यची लागण होत नाही. तो र�ाच्या, �वांच्या
संपकार्तून �कवा शरीरसंबंधांतून पसतो. अशाच �कारे फै लावणारा एड्सचा आजार
सगळ्यांच्या ऐ�कवात असतो. पहा िलव्हरचा रोही िततकाच खतरनाक आहे. त्यच्यामुळे

जगभरात दरवष� दहा लाखां�न अिधक माणसं दगावतात. जागितक आरोग्याची ती एक फार
मोठी समस्या आहे
तसा आजार मुख्यत्वे हेपॅटाय�-बी आिण हेपॅटाय�टस-सी नावाच्या, दोन वेगवेगळ्य
िवषाणूंमुळे होऊ शकतो. ते जंतू श�ररात िशरले क� थेट िलव्हरमध्ये ठाण मांडतात. पण त्
पिहल्या हल्ल्याने होणारा आजार ब�दा �ग्णाच्या लक्षातही येत नाही. िजत��सारख्
माणसांत मा�, त्यानंतरची दह-वीस वष� ते जंतू श�ररातच दबा ध�न बसतात. तशा
धडधाकट �दसणाऱ्याजंतुवाहक माणसांना हेपटॅ ाय�टसचे कॅ �रयसर् म्हणतात. ते छुपे वाह
र�दान करतात, ग�दून घेतात, सावर्जिनक सी�र-सुया वाप�न अंमली पदाथर् िशरेत टोचून
घेतात. काहीजण नाय�कणीच्या माडवर जातात. त्या सगळ्या �ठकाणी, कुणाच्याही नकळ
ते कािवळीच्या जंतूंची िखरापत वाटतात १९९२पासून र� आिण त्याचे घटक कसून
तपासायची आिण डॉक्टरांची आयुधंही कटाक्षाने जंतुरिकरायची िशस्त पाळली जात. आता
त्या मागार्ने �ा घातआजाराचा �सार कमी होतो. त्यखेरीजचे ब�तेक �सारमागर् भारतीय
सांस्कृितक नीितिनयमांची ल�मणरेषा पाळत नाहीत.  ती मयार्दा मनोभावे पाळणाऱ्यांतो
गंभीर आजार सहजासहजी होत नाहीत.
त्याआजाराला खतरनाक का म्हणायचं
िलव्हरमध्यमु�ाम ठोकणाऱ्य त्या िवषाणूंशी शरीर झुंज देतं. त्या मारामारीत व्हरमध्
नासधूस होते; मोठमोठे वण होतात. िलव्हरचीनीटनेटक� रचना िवस्कटते. म्हणजेच िलविसऱ्हॉिसस होतो.र�वािहन्य अडतात; पोटात पाणी साठतं. तशा जुनाट आजाराने िलव्हचं
इतर कामकाजही कायमचं िबघडतं. त्यामुळे जुनाट, च�गट सा आजार होतो. अनेकांना
िलव्हरचा क न्सरही होतो.
त्या आजाराचं िनदान कसं करतात
शा�ज्ञांनी त्याच्यासाठी खास चाचण्या बनवल्या आहेत. श�ररात छपून रहाणारा ि
र�ाच्या रामबाण चाचण्यांनी �डकून काढता येतो.  खास त्याच्याशी लढायला श�ररात क
झुंजार रसायनं बनवली जातात. त्यांच्या मोजमापाव�शरीर �कती सुस� आहे ते समजतं.
च�गट आजारामुळे िलव्हरच्यझालेल्यानुकसानाचाही अंदाज घ्यायला नेमक्या तपासण्
आहेत. पूव� िसऱ्हॉिससमुळे झालेली नासधूस समजून घ्यायला जा�ा सुईने िलव्हरचा छो
तुकडा काढू न तपासावा लागत असे. आता अल्�ासाउंड, सीट-स्कॅन आिण मआरआय�ितमांनी त्या वणांची, िसऱ्हॉिससमुळे झालेल्या हानीची श�हीन पाहणी करता ये

तशाच र�चाचण्यांच आता दुसराही उपयोग होतो. त्यांच्यामु �त्येक र�दात्याकडू
घेतलेल्या र�ातत्य जंतच
ूं ा अचूक शोध घेता येतो. जंतुवाहकांचं दूिषत र� र�पे�ांतून इतर
�ग्णांना �दलं जाऊ नये म्हणून िवशेष खबरदारी घेता येते. दूिषत र�, सुया यांचा शा�शुध
नायनाट करता येतो. आता श���येची आयुधंही योग्य रीतने िनज�तुक करता येतात. र�
आिण त्याचे घटक हाताळताना रबरी ग्लव् घालणं, असुरिक्षत य-संबंध टाळणं �कवा
आवजूर्न कंडोम वापरणं वगैरे सावर्ि�क सावधानता(युिनव्हसर्ल ि�कॉशन्स) आता एड्
जगभरात पाळली जाते. त्यामुळेत्या आजारांचासंसगर् शक्यतो टता येतो.
तशा आजारावर उपचार करता येतात का?
सु�वातीच्या सौम्य आजारालशु�ूषख
े ेरीज इतर खास उपचारांची गरज नसते. पण नंतरच्या
च�गट आजारामुळे िलव्हरची नासधूस होत असली �कवा िसऱ्हॉिसस, कॅन्सर यांच्यासा
गंभीर आजार उद्भवत असला तर ती हानी आटोक्यात ठेवायला औषधं �ली जातात.
१९८०-९०च्या काळा त्यासाठी इंटरफेरॉन हे एकच औषध होतं.त्या औषधाने दरवेळी
फ्लूसारखा ताप येई.ते औषध �दवशी तीनदा इं जेक्शनाने �ावं लाग, फारसं गुणकारी
नसल्यामुळे  वषर्भर चालू ठेवावं लागे आिण तरीहत्यानेफार थो�ा लोकांमध्ये आजार
आटोक्या येई. हल्ली त्या इंजेक्शनाचं, दीघर्काळपय�त काम करणारं भावंड आठव�ा
एकदा आिण कमी मुदतीसाठी देऊन भागतं. िशवाय िवषाणूंवर अिधक अचूक काम करणारी
आिण त�डाने घेण्याची इतर गुणी औषधं शा�ज्ञांनी बनवली आहेत. ती महागडी असली त
त्यांच्यामुळे आजार लवकर आटोक्यात य. आजाराने िलव्हर साफच खराब झालेली असली
तर मा� िलव्ह-�ान्सप्लान्टसारख्या ख�चक आिण अ�वहारी उपायाला पयार्य उरत 
हेप-बी आिण –सी या दोन िवषाणूंमुळे होणाऱ्याआजारात बराच सारखेपणा असला तरी त्या
दोघांची जातकु ळी आिण चालचलणूक एकमेकां�न पूणर्पणे वेगळ आहे.
हेप-सी हा हेप-बीपेक्षा कमी जोमाने पसरतो. सवर्साधारणपणे त्यफै लाव र�ातूनच होतो.
हल्ली वै�क�य उपचारा-आयुधांतून संसगर् कमी झाल आहे. तरी सावर्जिनक सुय-सी�रजेस
वाप�न र�ात �ग्ज टोचून घेणाऱ्या माणसांत मा� अजूनही त्याची लागण होत
�ा जंतच
ू ं �प सतत बदलत असतं. त्यामुळे त्याच्यािव�ध्द �ितबंधक लस बनअजूनही
शा�ज्ञांना जमलेलं नाही. त्या ब��प्याला टाळायचं  तर युिनव्हसर्ल ि�कॉशन्
कटाक्षाने पा�ा लागतात.
सुमारे ४०% लोकांत हेप-सीचा आजार आपल्याआपण पूणर् बरा होतो. पण इतरांचत रोग
र� गाळ्त; िसऱ्हॉिस-कॅ न्सर होतात.ते टाळण्यासाठी�ा आजारावर इलाज करावा लागतो.

पूव� वषर्भराच्या इंटरफेरॉननफ� २०%लोकांमध्ये आजार क�ात येई. आता अनेक नवी
गुणकारी औषधं आली आहेत. सगळी औषधं त�डानेच घेऊनही ७५%लोकांमध्ये सहा मिहन्यां
आजार िनपटू न टाकता येतो.
हेपॅटाय�टस-बी हा �ा �कारच्याआजाराचा दुसरा �कार.
त्यचा फै लावण्याचा जोम हे-सी�न �कत्येक पट�नी जास्त आ. तो र�ाखेरीज इतर �ावांतन
ू
आिण शरीरसंबध
ं ातूनही सहज पस� शकतो. श�रराबाहेर सांडलेल्या र�ात �कवा �ावात हा
जोमदार िवषाणू तब्ल आठवडाभर तग धरतो आिण रोग पसरवू शकतो.
हेप-बी झालेल्या आईने बाळाला कुशीत घेतलं,अंगावर पाजलं, त्याचा मुका घेतला तर हा
आजार बाळाला लागत नाही. पण अशा ९०%आयांकडू न बाळांना त्या जंतूची भेट िमळत ती
ऐन बाळं तपणाच्याच वेळ. बाळांना तत्काळ काहीही आजार होत नाही आि त्यांच्य
श�रराकडू न त्या जंतूला कसलाही �ितकारसुध्दा होत नाही. जंतू �टकून रहातो. त्या सगळ
मुलांना मोठे पणी च�गट आजार होतो. मोठं झाल्यावर तशा माणसांतली सुमारे२०% माणसं
िसऱ्हॉिसस �कवा कॅन्सरने दगावतात. लेखाच्या डॉक्टरांना काळजी वाटली ती त्यामु
हेप-बी जर मोठे पणीच पिहल्यांदा झाला तर९०% लोकांत तो आजार सहा मिहन्यांत
आपल्याआपणच रा होतो. पण तो एकदा झाला क� त्यचं श�ररातून समूळ उ�ाटन करता येत
नाही. आधुिनक औषधांनी तो बरा झाला तरीही उपचार थांबवल्यावर आजार उलटायची
शक्यता रहातेच. म्हणूत्यानंतर�कमान वषरभर िनयिमत चाचण्या करा�ा लागतात आिण
तेवढं के ल्यानंतरही �ाआजारामुळे कॅ न्सर होण्याची शक्यता रहात
पण त्या दु� िवषाणूचं खरं स्व आता संशोधकांना समजलं आहे. आिण ते कळल्यामुळे
शा�ज्ञांनी त्याच्यासाठी �ितबंधही बनवली आहे. ती लस २०११पासून भारतभरात
सरार्स िमळायला लागली आहे. ितच्यामुळे  िमळणारी �ितकारश�� �कमान वीस वष� तर
�टकतेच. त्या लशीचा पिहला डोस जन्मापासून पिहल्या चोवीस तासांत �ावा आिण त्यान
तसे आणखी दोन �कवा तीन डोस बाळांना ठरािवक अंतराने �दले जावे असा जागितक आरोग्य
प�रषदेचा आदेश आहे. मो�ा माणसांनीही लस टोचून घ्यावी. िवशेषतःडॉक्टर, नस�स,
लॅबोरे टरीतले तं�ज्वगैर�चा रोजच्या कामािनिम�ाने र�ाशी संबंध  यतो. िनदान त्यांनी तर
त्या लशीचे तीन डोस घ्याच असाही आरोग्यप�रषदेचा सल्ला आहे
�ा �कारचा आजार एकदा झाला क� तो िनस्तरणं दुरापास्त हो. �कत्येकदा तर हेपॅटाय�टबी, -सी आिण एड्स या तीन्ही िवषाणूंची एकजुटीने लागण होते आिण प�रिस्थती हाताबाह
जाते. पण योग्य ती सावधिगरी सदैव बळगली, नीतीच्या बंधनांची महती मानली आि जी

सरार्स िमळत ती हेप-बीची �ितबंधक लसही �त्येकानच, रीतसर घेतली तर ते रोग श�ररात
घुसूच शकणार नाहीत.
ज्या आजारावर इलाज करणं कठीण असतं तो शक्यतो टाळणंच �ेयस्कर. सैतान घरात िशर
क� अनावर होतो. त्याला दाराबाहेर रोखण्यातच खरा शहाणपणा आह
डॉ. उ�वला दळवी
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