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கல்லீரல் பரிச�ோதனை ச�ய்து
போதிபனப துவககத்திசேசே தடுககேோம்
க�ோவை, மோர்ச் 20: கே.எம்.
சி.எச்.மருத்–து–வ–மனை ேல்–லீ–
ரல் மாற்று அறுனவ சிகிச்னசை 
நிபு–ணர் டாக்–டர் ரா.அருள்–
ராஜ் கூறி–ய–தா–வது: 

இந் –தி –யா –வில் 2010ம் 
ஆண்–டில் எடுத்த மருத்–துவ 
ஆய்–வில், இந்–தி–யா–வில் உயி–
ரி–ழப்பு ஏற்–ப–டுத்–தக்–கூ–டிய 
10 முக்–கிய க�ாய்–ே–ளில், ேல்–
லீ–ரல் க�ாயும் ஒன்–றா–கும்.  
குடிப்–ப–ழக்–ேம், ேல்–லீ–ர–லில் கோழுப்பு 
படி–வது, னவரஸ் பாதிப்பு ஆகி–ய–வற்–
றால் ேல்–லீ–ரல் பாதிப்–ப–னடந்து, அதன் 
கசையல்–பாடு குனற–கி–றது. இத–ைால் உட–
லின் இயக்–ேத்–தில் பல்–கவறு பாதிப்–பு–ேள் 
ஏற்–ப–டு–கின்–றை. 

குடிப்–ப–ழக்–ேத்–தால் ஒரு �ானைக்கு 
3 யூனிட்–டிற்கு கமல் மது குடிக்–கும் 
ஆண்–ே–ளுக்–கும், கபண்–ே–ளுக்–கும் ேல்–லீ–
ரல் பாதிப்பு ஏற்–ப–டு–கி–றது. ேல்–லீ–ர–லில் 
கோழுப்பு படி–வது (Fatty Liver), உடல் 
பரு–மன் உள்–ை–வர்–ே–ளில் 10 சைத–வீ–தம் 
கபருக்கு ஏற்–ப–டு–கி–றது. பிஎம்ஐ (Boddy 
Mass Index) அைவு 30க்கு கமல் உள்–ை–
வர்–ே–ளுக்–கும், சைர்க்–ேனர, ரத்–தக்–கோ–
திப்பு அதி–ேம் உள்–ை–வர்–ே–ளுக்–கும் உடல் 
கோழுப்பு ஏற்–ப–டு–கி–றது. கெப்–ப–டி–டிஸ் 
பி / சி  ஆகிய னவரஸ் பாதிப்–பு–ே–ைா–லும்  
ேல்–லீ–ரல் பாதிக்–ேப்–ப–டு–கி–றது. 

இத்–த–னேய 3 முக்–கிய ோர–ணங்–ே–
ைால் ேல்–லீ–ரல் பாதிக்–ேப்–ப–டு–வது 
கதாடர்ந்–தால், சிகரா–சிஸ் எனும் ேல்–
லீ–ரல் பாதிப்பு முற்–றிய நினைக்கு கசைன்று 
விடும். பின்–ைர் சிை ஆண்–டு–ே–ளில் 50 
–முதல் 60 சைத–வீத கபருக்கு ேல்–லீ–ரல் முழு–
னம–யாே கசைய–லி–ழந்து விடும். அப்–கபாது 
மாற்று ேல்–லீ–ரல் கபாருத்–தா–விட்–டால் 
உயி–ரி–ழப்பு ஏற்–ப–டும். 

சிகரா–சிஸ் அறி–கு–றி–ேள்: மஞ்–சைள் 
ோமானை,  ோல் வீக்–ேம், வயிறு வீக்–ேம், 
உட–லில் அதிே நீர் இருப்–பது. ரத்த வாந்தி, 

�ச்–சு–கபா–ருள் மூனைனய 
தாக்–கு–வ–தால் அதிே தூக்–
ேம், நினை–வின்னம, கசைாம்–
பல், மயக்–ே–மாை சூழ்–நினை, 
உடல் கசைார்வு மற்–றும் தனசை 
குனற–தல் ஆகி–ய–னவ–யா–கும். 

ேல்–லீ–ரல் பாதிப்பு ஏற்–ப–
டா–மல் இருக்ே மது குடிப்–ப–
வர்–ேள், மது குடிப்–பனத 
தவிர்க்ே கவண்–டும்.  உடல் 
பரு–மன் உள்–ை–வர்–ேள் உடல் 

எனடனய குனறக்ே கவண்–டும். சைர்க்–
ேனர, ரத்–தக்–கோ–திப்பு அைனவ ேட்–
டுப்–ப–டுத்த கவண்–டும். னவரஸ் பாதிப்பு 
ஏற்–ப–டா–மல் தடுக்ே கெப்–ப–டி–டிஸ் பி 
தடுப்–பூசி கபாட கவண்–டும். 

பரி–கசைா–த–னை–ேள் மற்–றும் சிகிச்–னசை–
ேள்: மது குடிப்–ப–வர்–ேள் ‘எல்–எப்–டி’(LFT) 
ரத்த பரி–கசைா–தனை மற்–றும் ‘னபப்கரா 
ஸ்கேன்(FIBRO Scan) பரி–கசைா–தனை 
கமற்–கோண்டு ேல்–லீ–ரல் பாதிப்னப 
முன்–கூட்–டிகய ேண்–ட–றி–ய–ைாம். உடல் 
பரு–மன் உள்–ை–வர்–ேள் பிஎம்ஐ (BMI)
அைவு கசைாதனை, னபப்–கராஸ்–கேன் 
பரி–கசைா–த–னை–யும், மது குடிக்–ோ–த–வர்–ேள், 
உடல் பரு–மன் இல்–ைா–த–வர்–ேள் கெப்–ப–
டி–டிஸ் பி / சி னவரஸ் பரி–கசைா–தனை 
கமற்–கோள்ை கவண்–டும். 

உணவு ேட்–டுப்–பா–டு–ேனை கமற்–
கோண்–டும் மற்–றும் உரிய மருந்–து–ேனை 
உட்–கோண்–டும் ேல்–லீ–ரல் சிகரா–சிஸ் 
க�ாயின் பாதிப்–புக்கு ஆைா–வனத 
தவிர்க்–ே–ைாம்.சிகரா–சிஸ் (cirrhosis) நினை 
முற்றி ேல்–லீ–ரல் கசைய–லி–ழந்–தால் மாற்று 
ேல்–லீ–ரல் கபாருத்த கவண்–டும்.  

மேலும் விப–ரங்–க–ளுக்கு, கல்–லீ–ரல் 
ோற்று அறுவை சிகிசவசை நிபு–ணர் டாக்–
டர் ரா.அருள்–ராஜ், மக.எம்.சி.எச.ேருத்–
து–ை–ேவை, அவி–ைாசி மராடு, மகாவை. 
மபான் : +91 422 4324641,  இ-மேயில் 
: drarulraj@kmchhospitals.com ஆகி–ய–
ைற்–றி–்–லும் ம�ாடர்பு மகாள்–ள–லாம்.

 கக.எம்.சி.எச்., டோகடர் ரோ.அருளரோஜ் விளககம்
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