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णनवेदन 
 

मराठी भाषेला व साहहत्याला ज्ञानहवज्ञानच्या के्षत्रात पहिमी भाषाांिा दजा प्राप्त व्हावा, इांग्रजी, 
फ्रें ि, जमवन, रहशयन इत्याहद भाषाांना जसे हवद्यापीठीय स्तरावर स्वयांपूणव महत्त्व प्राप्त झाले आहे तसे 
मराठी भाषेला व साहहत्याला प्राप्त व्हाव,े इांग्रजी भाषेला व साहहत्याला आज भारतीय हवद्यापीठाांमध्ये जसे 
मुख्य स्थान आहे तसे स्थान, महाराष्ट्रामधील हवद्यापीठाांत मराठी भाषेला व साहहत्याला प्राप्त व्हाव े या 
उदे्दशाने साहहत्य आहण सांस्कृहत मांडळाने वाङ्मय हनर्चमतीिा हवहवध कायवक्रम हाती घेतला आहे. हवश्वकोश, 
मराठी महाकोश, वाङ्मयकोश, हवज्ञानमाला, आांतरभारती, भाषाांतरमाला इत्याहद योजना या कायवक्रमात 
अांतभूवत आहेत. 
 

२. सांस्कृत व बांर्ाली, रु्जराती, कानडी, तहमळ इत्यादी भारतीय भाषा, आहण त्यािप्रमाणे इांग्रजी, 
फ्रें ि, जमवनी, इटाहलयन, रहशयन, ग्रीक, लॅटीन इत्यादी पहिमी भाषाांतील व उच्च साहहत्यामधील हवशषे 
हनवडक पसु्तकाांिे भाषाांतर ककवा साराांश-अनुवाद अथवा हवहशष्ट हवस्तृत ग्रांथाांिा पहरिय करून देणे हा 
भाषाांतरमालेिा उदे्दश आहे. तसेि हवज्ञान, तांत्र आहण अहभयाांहत्रकी या हवषयाांवरील पहिमी भाषाांतील 
अहभजात ग्रांथाांिा अनुवाद करून प्रकाहशत करण्यािाही कायवक्रम या भाषाांतरमालेत अांतभूवत केला आहे. 
 

३. भाषाांतरयोजनेतील पहहला कायक्रव म मांडळाने आांखून, ज्याांना अग्रक्रम हदला पाहहजे अशी 
पािात्य व भारतीय भाषाांतील सुमारे २०० पुस्तके हनवडली आहेत. होमर, व्हर्चजल,् एस्स्कलस, 
ॲहरस्टोफेनीस, युहरहपहडस प्लेटो, ॲहरस्टॉटल, थॉमस ॲक् वाइनस, न्यटून, डार्चवन, रूसो, काँट, हेरे्ल, 
जॉन स्टुअटव हमल, र्टे, शके्सपीअर, टॉल् स्टॉय्, दोस्तोएव् स्की, बरांड रसेल, रूथ बेनेहडक्ट, 
रायशनेबाख, व्हाइटहेड, क्रोिे, माहलनावस्की, कॅहसरेर, र्ॉडवन व्ही. िाइल्ड इत्याहदकाांिा या 
भाषाांतरमालेत समावशे केला आहे. सांस्कृतमधील वदे, उपहनषदे, महाभारत, रामायण, भरतािे 
‘नाट्यशास्त्र’ ‘सांर्ीत रत्नाकर’, ‘ध्वन्यालोक’, प्राकृतातील ‘र्ाथासप्तशती’, हत्रपीटकातील हनवडक भार् 
इत्याहदकाांिाही या भाषाांतरमालेत समावशे केला आहे. 
 

४. डॉ. जी. ई. बोमाँ हलहखत “Medicine : Essentials For Practitioners and Students” या 
ग्रांथािा मराठी अनुवाद डॉ. मधुकर रानडे, मुांबई याांनी ग्रांथहवषयािी माहहती मूळ ग्रांथकाराप्रमाणेि देऊन 
पण मराठी भाषेच्या प्रकृतीशी मेळ बसेल अशारीतीने केला आहे. तसेि डॉ. बोमाँ याांच्या मूळ ग्रांथातील 
मूलभतू वैद्यकहवज्ञान मराठी भाषाांतरात कायम ठेवले असून भारतीय सांदभात मूळ ग्रांथािा हवषय नीट स्पष्ट 
करण्यासाठी डॉ. रानडे याांनी, मूळ प्रकाशकाांच्या परवानर्ीने, सदर भाषाांतरात आवश्यक ते बदल केले 
आहेत. मांडळाच्या भाषाांतरयोजनेखाली वरील ग्रांथािा ‘पािात्य रोर् हिहकत्सा’ या शीषवकाने केलेला मराठी 
अनुवाद प्रकाहशत करण्यास मांडळास आनांद होत आहे. 
 

५. या ग्रांथािा मराठी अनुवाद प्रकाहशत करण्यास मांडळास परवानर्ी हदल्याबद्दल मूळ इांग्रजी 
ग्रांथािे प्रकाशक मेसर्सव जे. ॲन्ड ए. िर्चिल हल., लां डन याांिे मांडळाच्या वतीने मी मनःपूववक आभार मानतो. 
तसेि डॉ. र्ोलवाला व डॉ. वकील हलहखत “Clinical Diagnosis” या ग्रांथातील काही आकृत्या व 
हित्राकृत्या सदर भाषाांतहरत ग्रांथात अांतभूवत करण्याबाबत मेससव एहशया पस्ललकशर् हाऊस, मुांबई या सांस्थेने 
मांडळास परवानर्ी हदल्याबद्दल त्याांिेही मी मांडळाच्या वतीने आभार मानतो.  
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प्रकरि ५ 
 

मूत्रससं्था 
(THE URINARY SYSTEM) 

 
प्रास्िाणवक–मूत्रसांस्थेच्या रोर्ाांच्या लाक्षहणक परीक्षेंत मूत्राच्या परीके्षव्यहतहरक्त आणखी काांहीं 

र्ोष्टींिा अांतभाव होतो. हृद्वाहहका सांस्था (Cardiovascular system), रक्त, आहण ऊतकतरल (tissue 
fluids) याांिा या उत्सजवन सांस्थेशीं घहनष्ट सांबांध आहे. पुढील र्ोष्टींिी माहहती हमळहवणें जरुरीिे असते.  
 

मूत्र–रांर्, प्रहतहक्रया (reaction) आहण र्ांध. एकूण मतू्र व त्यािे हवहशष्ट रु्रुत्व–हदवसािे व 
रात्रीिे. सांघनता (consistency) आहण हनके्षप (deposits).  
 

रासायणनक परीक्षा–प्रहथनें, ॲल्लयुहमन, ग्लोलयुहलन, बेन्स जोन्स प्रहथन, ॲल्लयुमोझ, आहण 
मेहथमोग्लोहबन व पोर् फायहरन (porphyrin) याांसारखे हहमोग्लोहबन व्युत्पन्न. हपत्तृ क्षार व रांर्जद्रव्यें (bile 
salts and pigments). ग्लूकोज, लॅक्टोज, पेन्टोज, हक्रॲहटनीन, युहरक अम्ल–आहण होमोजेनहटहझक 
अम्ल यासारखे अपिायक पदाथव (reducing substances). क्लोराइड. सूक्ष्मदशीय िपासिी 
(microscopical examination) : रुहधरपेशी (लोहहताणु व श्वेताणु), पुवाच्या पेशी, वृक् क व बस्स्त 
अांतरत्विापेशी, उत्के्षप (casts), स्फहटक (crystatls), युहरकअम्ल, युरेट, ऑक्झलेट, हसस्स्टन, 
ल्युहसन, फॉस्फेट आहण टायरोहसन. अम्ल मूत्राांत पुहढल स्फहटकीय पदाथव हदसून येतात : युहरक अम्ल, 
सोहडयम युरेट, हहप्युहरक अम्ल, कॅल्शम ऑक्झलेट, हसस्स्टन, झॅनहथन, ल्युहसन, आहण टायरोहसन. 
अल्कलीयमूत्राांत हदसून येणारे स्फहटक म्हणजे कॅल्शम फॉस्फेट, अमोहनयम मगॅ्नेहशयम स्फॉस्फेट, 
अमोहनयम युरेट, कॅल्शम काबोनेट आहण कोलेस्टरीन. जंिू : इ. कोलाय, यक्ष्मािे जुतू, स्टॅहफलोकॉकाय 
आहण स्रेप्टोकॉकाय. अण्डािू (ova) : हबल्हार्चझया. रक्ि : रासायहनक परीक्षा : सांपूणव प्रहथन, ॲल्लयुहमन 
आहण ग्लोलयुहलन, युहरआ, अप्रहथन नैरोजन, कोलेस्टेरॉल आहण क्लोराइड. रुहधर र्णना (Blood 
count), वासरमन प्रहतहक्रया, हृद्वाणहका संस्था (cardio-Vascular System) : हृदयािा आकार, पुट 
ककवा हृत्स्नायुहवकार (Valvular or myocardial lesions); महाधमनी आहण सीमान्त रक्तवाहहन्या याांिी 
स्स्थहत; रक्तदाब आहण नेत्रदशी यांत्रानें केलेली परीक्षा.  
 

मूत्रािं होिारे फरक 
 

िोहवस तासाांत मूत्रािी उत्पत्ती जवळ जवळ ५० औांस (१·५ हलटर) होते. रात्रींपेक्षाां हदवसाां मतू्र 
जास्त होते. हदवसा साधारण ३७ औांस (१·१ हलटर) आहण रात्री १३ औांस (०·४ हलटर) होते. पण मूत्रािे 
प्रमाण या पेक्षाां फार वाढतें ककवा ते कमीही होते. 

 
बहुमूत्रिा (polyuria)–पुष्ट्कळवळेाां बहुमूत्रता हे हनरहनराळ्या हवकृतींिे लक्षण असते. ही बहुमूत्रता 

कदवसाां ककवा रात्रीहीं असेल. यािी पुष्ट्कळ कारणें असूां शकतात. रोर् : उदा. मधुमेह, उदकमेह, हिरकाांरी 
वृक् कदाह वर्ैरे. त्यािप्रमाणें अधीरता (nervousness), सदी, िहा, कॉफीसारखी पेये फार घेणें, यामुळें 
मूत्रास जास्त प्रमाणाांत होते. 
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जर बहुमूत्रतेमुळें  फार त्रास होत असेल, तर इलाज करावयास पाहहजे. पण इलाज करीत 
असताांना, त्याच्या कारणाांिा शोध करावा. 

 
द्रव पदाथांिे सेवन कमी करावयास पाहहजे. ॲरोहपन सल्फेट ⅟₁₀₀ गे्रन दर िार तासाांनीं द्याव.े 

ककवा फेनोबार्चबटोन ¼ ते ½ गे्रन हदवसाांतून तीन ते िार वळेाां द्यावे. 
 
मूत्रकृच्छ (Dysuria)–जर जननमतू्र मार्ांत सांसर्वजन्य सदाहशोफ असेल, ककवा मूत्रमार्ाच्या 

खालील भार्ाांत जर जखम असेल, तर मूत्रास त्रास होतो. याांत मूत्रास जाण्यािी इच्छा होते व वारांवार 
मूत्रास होते. जर मूत्र तीव्र आम्लधमीय असेल, तरीही थोडा त्रास होतो. 

 
णिणकत्सा–मूळ रोर्ावर इलाज करावा. शामक व उदे्वष्टरोधी (antispasmodic) औषधाांिा 

उपयोर् करावा. उदा. ॲरोहपन सल्फेट ⅟₁₀₀ गे्रन दर िार तासाांनीं द्यावे. ककवा फेनोबार्चबटल ¼ गे्रन दर ४ 
तासाांनीं द्याव.े 

 
खालील हमिर द्याव े:— 

 

  
पोटेहशयम सैरटे ड्राम १½ 
कटक्िर हायोसायमस ड्राम ३ 
सोडा. बायकाबव.  ड्राम १½ 
पाणी औांस ६ 
⅙ भार् हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावा.   

 
अल्पमूत्रिा व अमूत्रिा (oliguria and Anuria)–पुष्ट्कळ वळेाां हे एकाद्या तीव्र रोर्ािे लक्षण असते. 

अल्पमूत्रिेिी हनरहनराळी कारणें असूां शकतात : फार अल्प प्रमाणाांत द्रव पदाथव घेंणें, फार व्यायाम, अहत 
घाम येणें, ज्वर, अपतांत्रक व आशुकारी वृक् कदाह (acute nephritis).  

 
अमूत्रिेिी कारणें म्हणजे १. मूत्रािी उत्पत्ती थाबंिें : हे आशुकारी वृक् कदाह ककवा वृक् कदाहाांत 

शवेटीं शवेटीं, तीव्र मज्जाघात, पटकीिी बलक्षयावस्था ककवा काांहींवळेाां मूत्रमार्ांत नहलकायांत्र घातल्यास 
(passing a catheter) एकाएकी मूत्रािी उत्पहत्त थाांबते. त्यािप्रमाणें शस्त्रहक्रया ककवा रक्तस्त्राव याांिेमुळें 
हनमाण होणारी स्तलधता (shock), पाऱ्यािी हवषबाधा, अजातीय रुहधराधान. (mismatched blood 
transfusion) वर्ैरेंत मूत्रािी उत्पहत्त थाांबते २. अवरोध : स्त्रोतःसांकोि (stricture), अहिलावृहि 
(enlarged prostate), मूत्राशयाच्या कार्चसनोम्यामुळें  मूत्रवाहकाांिीं द्वारें बांद झाल्यामुळें, दोन्हीं 
मूत्रवाहकाांत अश्मरी असणें, एक वृक् क काढून टाकलेले असताां दुसऱ्या वृक् काच्या मूत्रवाहकाांत अश्मरी 
असणें ककवा एकि कायवकारी असे वृक् क शस्त्रहक्रयेनें काढून टाकणें.  

 
णिणकत्सा–अहतघाांम, द्रव पदाथव कमी प्रमाणाांत घेणे, वर्ैरे साध्या कारणामुळें  अल्पमूत्रता असेल 

तर पोटाांत ककवा इांजेक्शनरूपानें द्रव पदाथव द्यावे. जर वृक् करोर्ामुळें  अमूत्रता (anuria) असेल, तर 
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रोग्याला फार प्रमाणाांत द्रव पदाथव देऊां  नये, त्यामुळें  शहरराांत अहतजलीभवन होऊन (over hydration) 
मूत्यू येण्यािा सांभव असतो. 

 
मूत्रािे णवणशष्ट गुरुत्व–(Specific gravity)–सामान्यतः मूत्रािे हवहशष्ट रु्रुत्व १०१० ते १०२६ 

असते. पण २४ तासाांत सारखेंि असतें असें नाहीं. हदवसाच्या मूत्राांिे ते १०१५, तर रात्रीच्या मूत्राांिे १०२६ 
असते. एकदाांि केलेल्या मतू्रािे हवहशष्ट रु्रुत्व पाहाण्याांत स्वारस्य नाही. हनदान कहमत कमी १२ तासाांतील 
मूत्रािे हवहशष्ट रु्रुत्व तपासावयास पाहहजे.  
 

लाला–वसा–मेह प्रणथनमेह 
(ALBUMINURIA, PROTEINURIA) 

 
रक्ताांत ॲल्लयुहमन असते. ते मूत्राांतून जावयास लार्ले कीं त्याला लाला-वसा-मेह म्हणतात. 

मूत्राांतून ॲल्लयुहमन जाणें हे प्रत्येक वळेीं रोर्दशवक असतेंि असे नाहीं. काांहीं वळेाां अकारणही जाते 
(Benign Albuminuria). हा प्रकार वाढ होत असलेल्या मुलाांत हदसून येतो. सकाळींि मूत्र तपासल्यास 
त्याांत ॲल्लयुहमन नसते. पण मूल उठून इकडे हतकडे हफरावयास लार्ले, ते मूत्राांत उतरते. मूत्राांत उत्के्षप 
(casts) नसतात व क्वहित वळेाां ऑक्झलेटिे स्फहटक (oxalate crystals) हदसून येतात. रक्तदाब 
वाढलेला नसतो, शोथ नसतो व मूत्रकायवही बरोबर िालत असते. लाला-वसा-मेह काां असावा याबद्दल 
तकव  िालत नाहीं. पण मुलािे वय वाढल्यावर मात्र नाकहसा होतो. या लाला-वसा-मेहामुळें  पुढें वृक् क रोर् 
होतो असेंही नाहीं. १० ते १५ गे्रन कॅल्शम लॅक्टेट ककवा ३० गे्रन सोहडयमबायकाबोनेट हदवसाांतून तीन वळेाां 
हदल्यास लाला-वसा-मेह नाकहसा होतो. अहतशय व्यायाम केल्यास, पुष्ट्कळशा प्रौढ व्यायामपटूांत तात्पुरता 
लाल-वसा-मेह होतो. 

 
रोगज लाला-वसा-मेह (organic albuminuria)-वृक् कजन्य कारिें : वृक् कदाह, नेफ्रोहसस, 

आवश रक्ताहधक्य (passive congestion), मारक अबुवदें, हसक्यापक्राांहत (amyloid degeneration), 
कहटरदाह व अश्मरी. मूत्रवाहकजन्य : अश्मरी. बस्स्िजन्य : बस्स्तदाह, अबुवदे, अश्मरी व यक्ष्मा 
मूत्रप्रसेकजन्य मूत्रप्रसेकदाह व अहिलादाह (prostatitis).  

 
त्यािप्रमाणें, जर तापािे जास्त प्रमाण असेल तरीही मूत्राांतून ॲल्लयुहमन जाते.  

 
फॉस्फेटमेह 

(PHOSPHATURIA) 
 

याांत मतू्र अल्कधमीय असते. हे फॉस्फेटर्स मतू्र उकळल्यास हदसून येते, ककवा काांहीं वळेाां मतू्र 
हक्रयेच्या शवेटीं शवेटीं पाांढरे मूत्र होते व रोर्ी जर पुरुष असले, तर त्याला रेतर्स जाते असें वाटतें. यामुळें 
रोर्ी मलूल होतो, त्यािी मनःशाांहत हबघडते, ककवा रोर्ी कृश होतो. पुष्ट्कळ वळेाां हा प्रकार फार मोठ्या 
प्रमाणाांत अल्कली घेतल्यामुळें  ककवा काांहीं वळेाां स्टॅहफलोकॉक्स जांतूमुळें  बस्स्तदाह होऊनही होतो वा 
शाकाहारी आहारानेही होतो. 
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मूत्रािा तपास करावयास पाहहजे. याकहरताां बस्स्तांत नहलका घालून मूत्र काढावें व त्याांत स्फहटक 
व कोणत्या प्रकारिे जांतु आहेत ते पहाण्याकहरताां ते मूत्र सूक्ष्मदशवक यांत्राखालीं तपासाव.े  

 
णिणकत्सा–मूत्र आम्लधमीय ठेवण्याकहरताां पुरेशा प्रमाणाांत ॲहसड सोहडयम फॉस्फेट द्यावे. काांहीं 

वळेाां ते ६० गे्रन हदवसाांतून तीन वळेाां इतक्या प्रमाणाांतही द्याव ेलार्ते. जर मूत्राांत जांतू हदसून आले, तर 
त्याांना मारक असे सल्फनमाइड ककवा अँहटबायॉहटक औषधें द्यावयास पाहहजेत. ज्या अन्नाांत कॅल्शम कमी 
आहे असा आहार द्यावा. दूध, अांडी अशा प्रकारिे पदाथव वजव करावे.  

 
ऑक्झालेटमेह 
(OXALURIA) 

 
मूत्रसूक्ष्मदशवक यांत्राांखाली तपासल्यास हें समजून येते. यािे लाक्षहणक दृष्ट्ट्या तेवढें महत्त्व नाहीं. 

पण काांहीं वळेाां मूत्रातून परत परत रक्त जाते व वदेना होतात यावरून मूत्राश्मरी असल्यािे समजून येते.  
 
णिणकत्सा–ज्या अन्नाांत ऑक्झलेट व कॅल्शम आहेत असे पदाथव म्हणजे टामाटो, र्ाजर, कोबी, 

अांडी, दूध वर्ैरे वजव करावे. पण बटाटे, माांस, वाटाणा, अशासारखे पदाथव खावयास हरकत नाहीं. ॲहसड 
सोहडयम फॉस्फेट ३० ते ६० गे्रन हदवसाांतून तीन वळेाां द्याव ेव मरॅ्. सल्फ. ५० ते १२० गे्रन सकाळीं द्याव.े  
 

रक्िमेह 
(HAEMATURIA) 

 
व्याख्या–मूत्राांत लालपेशी असणें. 
 
हेिु–रक्तमेहािी हकती तरी कारणें सांभवतात. त्या कारणाांिे वर्ीकरण खालील प्रकारें करताां 

येईल.  
 
१. वृकस्थ कारिें–वृक् कशोफ, यक्ष्मा, अश्मरी, रक्ताहधक्य, वृक् ककहटरशोफ (Pyclitis) इजा, 

स्पशाांकुराबुवद (papilloma), असाध्य अबुवद, आक्झलेटसारखे स्फहटक, िलद् वृक् क, वर्ैरे.  
२. मूत्रवाहकस्थ कारिें–अश्मरी.  
३. बणरिस्थ कारिें–अश्मरी कॅन्सर, यक्ष्मा, हबल्हाहझयासांसर्व, आशुकारी बस्स्तदाह वर्ैरे.  
४. मूत्रप्रसेकस्थ कारिें–मूत्रप्रसेकदाह आघात, व्रहणत होणारी अबुवदे, वर्ैरे.  
५. अणिलास्थ कारिें–अिीलावृहि व अबुवद.  
६. इिर कारिें–ल्युकीहमया, स्कव्ही, रक्तहपत्त, हीमोफीहलया, देवींिा मारक प्रकार, वर्ैरे.  
 
लक्षिें–मूत्रािा रांर् त्याांत हकती प्रमाणाांत रक्त आहे यावर अवलां बून राहील जर थोड्या प्रमाणाांत 

असेल, तर मूत्राला थोडा रांर् येतो. पण तेि जर जास्त प्रमाणाांत असेल, तर ते काळे हदसते ककवा वरच्या 
कडेवर काळे कडें हदसते. जर फारि थोडे रक्त असेल, तर ते स्पष्ट हदसून येत नाहीं. पण सूक्ष्मदशवक 
यांत्राखालीं तपासल्यास त्याांत लाल पेशी हदसून येतात. रक्त, मार्ाच्या कोणत्या स्थानापासून येत आहे, ते 
साधारणपणें साांर्ता येते. जर रक्त मूत्राच्या सुरवातीला पडत असेल, तर ते मूत्रप्रसेकापासून येत आहे असें 
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समजाव,े जर मूत्राच्या शवेटीं पडत असेल, तर ते बस्स्तमधून येत आहे असें समजाव.े पण रक्त मूत्राांत 
पूणवपणें हमसळलेले असेल, तर ते बहुतकरून वृक् कामधून येत आहे, असे समजाव.े 

 
रक्तमेहािा तपास करताांना रोग्याला ताप, ककवा रक्तहपत्त, स्कव्ही यासारखे रोर् आहेत ककवा 

काय ते पहावें. त्यािप्रमाणें हृदय व धमन्या याांिाही तपास करावा. मूत्र तपासाव.े त्याांत उत्के्षप, पेशी, जांतू, 
त्याांिी अांडी ककवा स्फहटक आहेत काां ते पहावे. या तपास करण्यामधून वृक् कदाह, मूत्राांत ऑक्झलेट ककवा 
यक्ष्मा, कहटरदाह, बस्स्तदाह, हबल्हार्चझया जांतुरोर् वर्ैरेंिी माहहती हमळते. त्याि प्रमाणें रक्ताांतील पेशीिी 
र्णती, रक्तािी मशार्त (blood culture), वासरमन हनहिती, रक्ताांतील युहरयािा प्रमाण, यावरून 
ल्युकीहमया, हफरांर्रोर्, वर्ैरेंिी माहहती हमळते. क्ष-हकरणाांनीं घेतलेल्या फोटोवरून वृक् क, मूत्रवाहक 
ककवा बस्स्त याांत अश्मरी आहेत ककवा काय हें समजून येते. मूत्रप्रसेकामधून नहलकायांत्र घालून तपासल्यास 
(cystoscopy), रक्त बस्स्तमधून येत आहे ककवा कोणत्या एका मूत्रवाहकाच्या तोंडामधून येत आहे, ते 
समजून येते. जर एकाि तोंडामधून येत असेल, तर, यक्ष्मा, अश्मरी, अबुवदे वर्ैरे बरोबरि, हिरकारी 
नेफ्रोस्क्लोरोहससिी सुरवात ककवा हपरॅहमडच्या टोंकावर असणारे नीहलका अबुवद (angioma) असण्यािा 
सांभव असतो. वर साांहर्तल्याप्रमाणें जरी पूणवपणें तपासणीं केली, तरीही काांहीं रोग्याांत रक्तस्त्रावािे कारण 
समजून येत नाहीं. याांना “वृक् कज नकसहर” (renal epistaxis) म्हणतात.  
 

मंणजष्टमेह 
(HAEMOGLOBINURIA) 

 
व्याख्या–मूत्राांत रक्ताांतील रांर्जद्रव्यें, हवशषेतः मेहथमोग्लोहबन असणें याला मांहजष्टमेह म्हणतात.  
 
हेिु–यािी हनरहनराळी कारणें सांभवतात.  
१. रासायहनक द्रव्यें : उदा. सोमल, सल्फनमाइड, हक्वनीन वर्रेै.  
२. हफरांर् रोर्, कहवताप, पीतज्वर वर्ैरे रोर्ाांिे जांतू.  
३. अजातीय रुहधराधान.  
४. फार मोठ्या प्रमाणाांत भाजल्यास.  
५. र्रोदरपणा व सूहतकावस्था (puerperium).  
 
वणवक्रमदशी यांत्रानें (Spectroscope) मूत्र तपासल्यास त्याांत रांर्जद्रव्य आहे ककवा नाहीं व 

असल्यास कोणत्या प्रकारिे आहे ते समजून येते. आवरे्युक्त मांहजष्टमेहाांत (paroxyomal 
haemoglobinuria) रोर्ी सामान्यतः मूल ककवा तरुण असून, त्याला जातज हफरांर् रोर् असतो. जर 
रोग्यािे हातपाय र्ार पाण्याांत ठेवले तर लरे्ि मूत्राांतून रक्ताांतील रांर्जद्रव्यें जावयास लार्तात (रोसेन 
बॅििी कसोटी). हहमोलायहसन हा पदाथव (haemolysin) रक्तामधून हफरत असतो, तो कमी उष्ट्णतामानाांत 
लाल पेशींना जखडून राहातो व त्याांिा हवलय घडवनू आणतो.  

 
णिणकत्सा–कारणाांवर अवलां बून राहील. रक्त देण्यापूवी, ज्याला रक्त द्यावयािे त्यािे रक्त 

कोणत्या पोट जातीिे आहे, ते पहाव े व त्याि जातीिे रक्त द्याव.े ज्याला रक्त द्यावयािे त्याला रक्त 
देण्यापूवीं व रक्त हदल्यावर इतक्या प्रमाणाांत अल्कली द्यावयास पाहहजे कीं त्यामुळें  त्यािे मतू्र अल्कधमीय 
राहील. जर हफरांर् रोर् हे कारण असेल, तर त्यावर इलाज करावा. काांहीं रोग्याांना स्व्हटॅहमन सी मोठ्या 
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मात्रेंत हशरेंतून पुष्ट्कळ हदवस हदल्यास फायदा होतो. नैश रक्तहवलयी पांडरोग्याांिे हिन्ह िाांर्ले नसते. 
त्याांना लहान प्रमाणाांत वारांवार रक्त द्याव;े कोणत्याही स्स्थतींत प्लीहाच्छेदन करूां  नये.  
 

पूयमेह 
(PYURIA) 

 
व्याख्या–मूत्राांत पू असणें.  
 
हेिु–मूत्र मार्ांतील कोणत्याही भार्ापासून पू येण्यािा सांभव असतो. जर वृक् कामधून येत असेल, 

तर वृक् कहवद्रहध (pyelonephritis), कहटरदाह, ककवा वृक् काश्मरी हे कारण असते. जर मूत्रवाहकातून येत 
असेल तर अश्मरीमुळें, बस्स्तमधून असेल, तर बस्स्तदाह, मारक अबुवद, अश्मरी ककवा आांत्रपुच्छ हवद्रहध 
याांत फुटल्यास, येतो. मूत्रप्रसेकामधून पू येण्यािी कारणें म्हणजे मूत्रप्रसेकदाह ककवा अहिला हवद्रहधमधून 
पू मूत्रप्रसेकाांत येणें. 

 
काांहीं वळेाां पू एवढा असतो, कीं मूत्र घट्ट होते, ककवा काांहीं वळेाां फारि थोड्या प्रमाणाांत असतो. 

मूत्राांत पू आहे ककवा नाहीं हें पहाण्यास, मूत्र सूक्ष्मदशवक यांत्राखालीं तपासाव.े असल्यास पुवाच्या पेशी (pus 
cells) हदसून येतात.  

 
णिणकत्सा–कारणावर अवलांबून राहील.  

 
मूत्रािून ॲसेटोन जािे, ॲसेटोनमेह 

(ACETONURIA) 
 

मधुमेह, सतत वाांहत व उपासमार याांत अम्लरक्तता होऊन, मूत्राांतून ॲसेटोन जावयास लार्ते.  
 

मधुमेहिा 
(GLYCOSURIA) 

 
फेकलर्िा द्राव अपिय करणारे मूत्राांत हदसून येणारे पदाथव म्हणजे ग्लूकोज दुग्धशकव रा, पेंटोज, 

युरेटस व हक्रयाहटहनन. बनेेहडक्टिा द्राव हा ग्लूकोज दुग्धशकव रा, पेंटोज याांनींि अपिाहयत केला जाते. 
ग्लूकोज याला फार महत्व आहे व मधुमेहाांत त्यािा हविार केला आहे.  
 

वृक् क कायक कसोट्या 
(RENAL FUNCTION TESTS) 

 
कायहिहकत्सेच्या रोर्ाांत (medical cases) सववसाधारण लाक्षहणक परीक्षेंबरोबर, या कसोट्या 

तीन बाबतींत महत्त्वाच्या ठरतात.  
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१. प्रहथनमेह (proteinuria) वृक् कशोफ दशवहवतो ककवा स्थायी वृक् कक्षहत (permanent renal 
damage) दशवहवतो.  

 
२. त्या हवहशष्ट रोग्याांत वृक् कशोफािा प्रकार कोणता व हकती तीव्र आहे? 
 
३. अहेतुक रक्तभाराहधक्याच्या (essential hypertension) रोग्याांत वृक् क कायव लोप (failure of 

renal function) आहे ककवा काय? 
 
पुढील कसोट्याांिी जरुरी असते.  
 
मूत्रािी परीक्षा–प्रहथन, उत्क्षप व पेशी याांिे अस्स्तत्व. रोग्यािी स्स्थहत (posture) व व्यायाम याांत 

हदसून येणारे प्रहथनमेहािे प्रमाण. हदवसा व रात्रीं होणाऱ्या मूत्रािे प्रमाण, व त्याांिे हवहशष्ट रु्रुत्व.  
 
रक्िािी परीक्षा–आशुकारी केहशकास्तबकवृक् कशोफ (acute glomerulonephritis) व असाध्य 

नेफ्रोस्क्लेरोहसस याांत युहरआ व अप्रहथन नैरोजन याांिे प्रमाण वाढते. जर प्रमाण फार वाढलेले असेल, तर 
साध्यासाध्यता जास्त प्रहतकूल समजावी व मूत्रहवषमयरक्तता (uraemia) होण्यािी भीहत असते. 

 
वृक् कािी उत्सगी व सान्द्रिा–(excreting and concentrating)–शस्क्ि हे स्थूलपणें, युहरआ 

सान्द्रण कसोटी व जल सान्द्रण व हवलोपन (water concentration and elimination) कसोटी, यावरून 
ठरहवताां येते.  

 
रक्ि यणूरआ उत्सजकन कसोटी–(The Blood urea clearance test) यावरून एका हमहनटाांतील 

मूत्रामधून, हकती रक्ताांतील युहरआिे उत्सजवन होते ते दाखहवले जाते. हनरोर्ी मनुष्ट्य दर हमहनटाला, 
ज्याांत ५४ सी.सी, रक्ताांतील युहरआ आहे अशा १ सी.सी. मूत्रािे उत्सजवन करतो. हें प्रहतशत सांख्येंत 
(percentage figure) दाखहवतात. उदा. वृक् क ६० टक् के कायवक्षम आहे. सामान्य सांख्या ७० टक्याांवर 
असते.  

 
जल सान्द्रिा कसोटी–(The water concentration test)– पुढीलप्रमाणें ही कसोटी करतात. 

कसोटीच्या आदल्याहदवशीं दुपारच्या जेवणानांतर रोग्याला, द्रव पदाथव देत नाहींत. रात्रींिे जेवण शुष्ट्क 
देतात व ते मुख्यतः प्रहथनयुक्त असते. रात्रींिे व सकाळिे ७ वाजताांिे मूत्र फेकून द्यावे. नांतर ८, ९ व १० 
वाजताांिे मूत्र धराव.े सामान्यतः याांतील एका मूत्रािे हवहशष्ट रु्रुत्व १·०२५ च्या वर असावयास पाहहजे. 

  
जल णवलोपन कसोटी–(The water Elimination test)–रोग्याला रात्रीं ८ नांतर अन्न ककवा द्रव 

पदाथव देत नाहींत. सकाळीं ७ वाजताां मतू्राशय हरकामा करावयास साांर्नू ते मूत्र फेकून देतात. नांतर त्याला 
१२५० सी.सी. पाणी प्यावयास देतात. नांतर ८, ९, १० व ११ वाजताां मूत्र करावयास साांर्नू त्यािे मापन 
करतात. या िारी वळेिे मतू्र हमळून सामान्यपणें घेतलेल्या द्रवाच्या ८० टक्क्याच्या वर असते. याांतील एका 
मूत्रािे हवहशष्ट रु्रुत्व १·००३ तरी असावयास पाहहजे.  
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रंगज द्रव्यािें इजेंक्शन आणि त्यािें उत्सजकन–(The injection of dyes and their Excretion)–
जर मूत्राांत रक्त नसेल तरि या कसोट्याांिा उपयोर् होतो, आहण त्याांिा उपयोर् मुख्यतः प्रत्येक वृक् कािे 
कायव पहाण्यास होतो. याकहरताां प्रत्येक मूत्रवाहकाांत नहलकायांत्र घालून मूत्र र्ोळा करतात. 

 
व्यावहाहरक लाक्षहणक हिहकत्सेकहरताां (practical clinical medicine) अर्दीं साध्या व 

खात्रीलायक कसोट्या म्हणजे मूत्रािे प्रमाण (Volume), हवहशष्ट र्रुत्व, प्रहथन, उत्के्षप, आहण पेशी 
पहाण्याकहरताां केलेली मूत्रािी कसोटी, रुहधर रसायन (blood chemistry), रुहधर युहरआ उत्सजवन व 
युहरआ सान्द्रण कसोटी, आहण जल साांद्रण व हवलोपन कसोटी. हनरोर्ी माणसाांत हदवसाच्या मूत्राांपेक्षाां 
रात्रोच्या मूत्रािे प्रमाण कमी असते व त्यािे हवहशष्ट रु्रुत्व जास्त असते. त्यामुळें  रात्रीिे मूत्र हे जास्त 
साांहद्रत (concentrated) असते, मूत्राांत प्रहथन नसते, पण थोडे कािाभ उत्के्षप (hyaline casts) व 
लोहहताणु (red corpuscles) याांना महत्त्व नाहीं.  

 
त्विेमधून केलेली वृक्क जीवोणिपरीक्षा 
(PERCUTANEOUS RENAL BIOPSY) 

 
याांत, हवहशष्ट सुईनें, केहशकास्तबक (glomeruli) व त्याना जोडलेल्या नहलका असलेला वृक् क 

पेशीजालािा (Kidney tissue) लहानसा तुकडा काढून घेतात. याकहरताां, स्थाहनक सांवदेना हरण करून 
कटीिी त्विा व पेशीजल यामधून ही सुई आांत घालतात. या शस्त्रहक्रयेंत वृक् क फाटले जाणें (renal 
laceration), न थाांबवताां येण्यासारखा रक्तस्त्राव व सांसर्व पसरण्यािी शक्यता असते. त्यामुळें  ही शस्त्रहक्रया 
तज्ञानें रुग्णालयाांति करणें श्रेयस्कर असते. वृक् कािा काढलेला भार् इलेक्रॉन सूक्ष्मदशीनें तपासतात.  

 
या वृक् क जीवोहतपरीके्षिा मुख्य हेतु म्हणजे योग्य हनदान, हवशषेतः वृक् कीय लक्षणमाहलका 

(nephrotic syndrome) व हनरांतरिा प्रहथनमेह (persistant proteinuria) याांत योग्य हनदान करताां यावें. 
उदा. पहहल्या प्रकाराांत उपद्रवरहहत अहमलॉइडरोर् (amyloidosis) ककवा कॅस्ल्सनोहसस हदसून येईल. 
अपवृक् कतेत (nephrosis) साध्यासाध्यता ही पुष्ट्कळशीं, कोहशकास्तबक हकती प्रमाणाांत खराब झालेले 
आहेत याांवर अवलां बून असते, ते ठरहवण्याकहरताां वृक् क जीवोहतपरीक्षा उपयोर्ी पडते. त्यािप्रमाणें न 
समजून आलेला वृक् कशोफरोर्ही समजून येतो व त्यािे रोर्कारक जांतूही ठरहवताां येतात. त्यािप्रमाणें 
साववदैहहक रक्तवणीय ल्युपस (systemic lupus erythematosus), कमी तीव्र जांतुज हृदाांतरत्वर्शोफ, 
वृक् क हशरा शल्यावरुिता (thrombosis) याांिे हनदान करण्यास यािा उपयोर् होतो. एका बाजूकडील 
वृक् क रोर्ाांत “हनरोर्ी” वृक् कािी स्स्थती ठरहवण्याांसाठी वृक् क जीहवतोपहरके्षिा उपयोर् होतो. 

  
वृक्कशोफ आणि अपवृकिा 

(NEPHRITIS AND NEPHROSIS) 
 

ब्राइट रोग 
(BRIGHT’S DISEASE) 

 
व्याख्या–ब्राईट रोर्ाांत वृक् कािे शोफयुक्त व अपक्राांहतजन् फरक येतात. पूयुक्त वृक् क हवकार 

(suppurative lesions) याांत धरले जात नाहींत, प्रकार : जे हनरहनराळे प्रकार वर्चणले आहेत त्याांच्या 
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कारणाबद्दल कल्पना नाहीं. आहण लाक्षहणक व हवकृहतकारक हनष्ट्कषाप्रमाणें (pathological findings) 
त्यािे वर्ीकरण करणें फार कठीण असते. पुढील वर्ीकरण अांहर्कारलेले आहे.  
 

वृक्कशोफ 
(NEPHRITIS) 

 
१. आशुकारी केणशकास्िबकीय वृक् कशोफ 

(Acute glomerulonephritis) 
 

२. क्षिज वृक् कशोफ 
(Focal Nephritis) 

 
३. आशुकारी अंिरालीय वृक् कशोफ 

(Acute Interstitial nephritis) 
 

४. आशुकारी कणटरवृक् कशोफ 
(Acute pyelonephritis) 

 
५. अनुिीव्र वृक् कशोफ 

(Subacute Nephritis) 
 

६. णिरकारी कोणशकास्िृबकीय वृक् कशोफ 
(Chronic glomerulonephritis) 

 
७. सगर्भावस्थेंिील वृक् क 

(The Kidney of pregnancy) 
 

८. णिरकारी कणटरवृक् कशोफ 
(Chronic pyelonephritis) 

 
९. णिरकारी फेनॅणसटीन वृक् कणवकार 

(Chronic phenacetin nephropathy) 
 

धमणनका वृक्ककाणिन्य 
(ARTERIOLAR NEPHROSCLEROSIS) 

 
अपवृक्किा 

(NEPHROSIS) 
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१. वृक् कजन्य लक्षिमाणलका (The nephrotic syndrome) 
२. ॲणमलॉइड अपवृक् किा (Amyloid nephrosis) 
३. णिरकारी आन्िरकेणशका केणशकास्िबककाणिन्य (Chronic intercapillary glomerulosclerosis) 

 
िीव्र नणलकाजन्य कोथणवनाश 

(ACUTE TUBULAR NECROSIS) 
 

एहलस याने १०४२ मध्ये ब्राईट रोर्ािे पुढीलप्रमाणें वर्ीकरण सुिहवलें  :– 
 

वृक् कशोफ { 
वृक् कशोफ १ ला प्रकार 

वृक् कशोफ २ रा प्रकार.  

अहेतुकरक्तभाराहधक्य { 
सुदम्य रक्तभाराहधक्य 

(Essential hypertension) असाध्य रक्तभाराहधक्य 

 

 

आशुकारी क्षतज वृक् कशोफ (Acute focal nephritis) 

हवहवध हवकार र्भवहेतुक हवषमयरक्तता (Toxaemia of pregnancy) 
(Miscellaneous पारद अपवृक् कता (Mercurial nephrosis) 

Conditions ॲहमलॉइड अपवृक् कता (Amyloid nephrosis) 

 हिरकारी कहटरवृक् कशोफ (Chronic pyelonephritis) 

 हशशाच्या कामर्ाराांतील “हिरकारी वृक् कशोफ” 
 

आशुकारी केणशकास्िबकीय वृक्कशोफ 
(प्रकार १ वृक् कशोफ) 

(ACUTE GLOMERULO NEPHRITIS) 
 

व्याख्या–वृक् काांतील केशवाहहन्यारु्च्छ व सूक्ष्मनहलका (glomeruli and tubules याांिा सदाहशोफ 
व अपक्राांहतजन्य रोर्.  

 
हेिु–आशुकारी वृक् कशोफ हा शहरराांत दुसऱ्या कोठेंतरी सांसर्वदोष (infection) असल्यास त्यािा 

उपद्रव म्हणून होतो. तो जांतू ककवा त्याांनीं हनमाण केलेली हवषें यामुळें  होत नसावा. तर त्यावळेीं शरीर 
रोर्ाहवरूि झर्डण्यास कायवक्षम होत असताांना हनमाण होणाऱ्या पदाथांशीं वृक् क अक्षम (Sensitive) असते 
म्हणून होत असावा. पुढील हवकाराांतही हा रोर् हदसून येतो. १. तीव्र साांसर्चर्क रोर्, हवशषेतः 
लोहहताांर्ज्वर (याांत हा हतसऱ्या आठवड्याांत होतो), त्याच्या खालोखाल र्ोंवर, देवी व घटसपव. २. इतर 
प्रकारिे सांसर्व : घशाांतील र्ाांठीिा दाह, मानेंतील लहसकाग्रांथीदाह, लालाकपडदाह, दाांत हकडणें, अनुतीव्र 
सांक्राहम हृदाांतरत्वदाह (subacute infective endocarditis). काांहीं वळेाां हा रोर् र्रोदरपण व पप्युवरा 
यामध्येंही होतो. फार क् वहित वळेाां पूयुक्त घशाांतील र्ाांठीवरील शस्त्रहक्रयेनांतर ककवा कणवमलूावरील 
शस्त्रहक्रयेनांतर होतो.  
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हा रोर् मुलें  व तरुण याांत व हवशषेतः पुरुषाांत जास्त प्रमाणाांत हदसून येतो. प्रवतवक कारणें : 
ज्यामुळें  वृक् कािी रोधक शस्क्त्त कमी होते, ते र्ारठा लार्णें (exposure to cold) व मद्य घेणें. 

 
संप्रास्ति–वृक् क नेहमींच्याि आकारािे असते ककवा थोडे मोठे असते. त्याच्यावरील आवरण सहज 

हनराळें  करताां येते. सुरवातीला वृक् काांतील, केशवाहहन्याांच्या रु्च्छाांत रक्तािा अभाव असतो व वृक् क 
हनस्तेज हदसते; ककवा हे रु्च्छ लाललाल हठपक्याांसारखे हदसतात; वा वृक् काांत जास्त रक्त प्रवाह येऊन 
वृक् काच्या बाहेरील भार् (cortex) सुजलेला हदसतो व रक्त सहज बाहेर पडते. जर सूक्ष्मदशवक यांत्राखालीं 
तपासलें  तर सवव रु्च्छ फुर्लेले हदसतात व त्याांत, आांतील आवरणापासून सुटलेल्या पेशी, रक्तपेशी व 
शल्यें असतात. वृक्ाांतील सूक्ष्म नहलकाांत रक्त व उत्के्षप हदसून येतात. ज्याअथी सुरवातीलाि शोथ हदसून 
येतो, त्या अथी त्विेच्या केशवाहहन्याही याि वळेीं हवकाहरत होत असल्या पाहहजेत.  

 
लक्षिें–रोर्ािी सुरवात तीन प्रकारें होते, व त्याप्रमाणें त्यािे प्रकार समजले जातात : रक्तस्त्रावी, 

हनःस्त्रावी (exudative) ककवा रक्तदाब वाढहवणारा (hypertensive type). रोर्ािी सुरवात रक्तस्त्रावानें 
होते, व याांत रक्तमेह, व मूत्रास वारांवार व थोडे थोडे होते; रोर्ािी सुरवात शोथाने होते; ककवा 
हवषमयरक्ततेिी लक्षणें हदसून होतो. याांत घसा येणें, श्वास लार्णें, हशरःशूल, कां बर धरणें, हातपाय 
दुखणें, मळमळणें, वाांहत व अहत सार ककवा आके्षपक आांकडी (convulsions) हीं लक्षणें असतात. 
कोणत्याही प्रकाराांत सुरवातीला ताप असतो.  

 
रोग्यािा िेहरा थोडा ककवा काांहीं वळेाां फार सुजलेला हदसतो. तो हनस्तेज असून, पायावर, 

कमरेच्या भार्ावर, छाती व वृषण यावर सूज हदसते. पुढें काांहीं वळेाां जलोदर ककवा साद्र फुफ्फुसावरण 
होते. श्वास लार्त असल्यामुळें  रोग्याला बसून राहाण्यानें बरें वाटते. छाती व उदर शोथयुक्त होतात, व ती 
सूज माांडीवरही पसरते. ज्यावळेीं सूज ओसरते, त्यावळेीं काांहींवळेाां लाांबट व्रणासारख्या रेषा (lineae 
atrophicoe) हदसतात. सुरवातीला १०१° ते १०३° फॅ. पयंत ताप असतो, व तो ८ ते १० हदवसाांत उतरतो. 
ज्यावळेीं रोर्ािा जोर असतो, त्यावळेीं थोडे हदवस रक्तदाब वाढलेला असतो. रक्तदाब १६० ते १८० हम, 
हम. (पाऱ्यािा) इतका असतो. जरी हृदयािी वृहि झाल्यािे हदसून येत नसले, तरी धमहनपटुस्थानीं 
हद्वतीयध्वहन उच्चतर असतो. नाडी जलद िालते, फुफ्फुसाांत जार्ोजार्ीं शुष्ट्कध्वनी (Scattered rhonchi) 
ऐकू येतात; ककवा फुफ्फुसाच्या खालच्या भार्ाांत बुद् बुद् ध्वनी ऐकूां  (basal rales) येतात. सामान्यतः 
मज्जापटलाांत काांहींही फरक हदसून येत नाहींत. पण काांहीं वळेाां त्या हठकाणच्या रोहहण्या सांकुहित होतात, 
नीला हवस्तृत होतात, व हठकहठकाणीं थोडे रक्तस्त्राव झालेले हदसून येतात. मूत्र : मूत्रािे प्रमाण कमी 
होते–२४ तासाांत १० ते १५ औांस होते ककवा एक दोन हदवस अहजबात थाांबते. मूत्रािे हवहशष्ट रु्रुत्व 
वाढते–१०२५ ते १०३० असते. मूत्राांत रक्त व युरेटस असतात, व त्यामुळें  मूत्र काळे हदसते. त्याांत नत्रािे 
प्रमाण ०·४ ते २ टक् के इतके असते. सूक्ष्मदशवक यांत्राखालीं तपासल्यास त्याांत पारदशवक कािसम 
(hyaline), रक्तहमहश्रत, व पेशी हमहश्रत उत्के्षप (epithelial casts) व थोड्या लाल व श्वेतपेशी हदसून 
येतात. पण सामान्यतः त्याांत कोणतेही जांतू हदसून येत नाहींत. ज्यावळेीं रोर्ािा जोर असतो (acute 
Stage) त्यावळेीं रक्ताांतील नैरोजनिे पुष्ट्कळवळेाां अवरोधन होते (nitrogen retention).  

 
व्यवच्छेदक णनदान–रोर्ाच्या लक्षणाांवरून हनदान कठीण नाहीं. फक्त काांहींि केशवाहहन्यारु्च्छ 

हवकाहरत झालेला वृक् कदाह रोर् (focal nephritis) नाहीं, हे शोथ, रक्तभाराहधक्य व रक्ताांतील नैरोजन 
तसाि रक्ताांत राहाणें, यावरून ठरहवताां येते. मूत्राांत मेदोउत्के्षप (fatty casts) हदसून आल्यास रोर् पुष्ट्कळ 
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हदवसाांिा आहे असें समजाव.े रक्तमेहािी दुसरी कारणें लक्षाांत घ्यावयास पाहहजेत. पण त्याांत सामान्यतः 
शोथ नसतो. जर हृत्सादामुळें  (heart failure) असेल, तर शोथ असतो, पण त्यात हृद् रोर् दशवक हिन्हें 
स्पष्ट असतात.  

 
उपद्रव–आशुकारी वृक् कदाह हा रोर् फार थोडे हदवस राहातो. थोड्याि हदवसाांत मूत्रािे प्रमाण 

वाढते व मूळ पदावर येते, म्हणजे २४ तासाांत मतू्रािे प्रमाण ५० ते ६० औांसावर येते. मूत्राांतील रक्तािे 
प्रमाण घटते, व रक्तदाबही मूळ पदावर येतो. पण काांहीं रोर्ी हिरकारी अवस्थेंत जातात. 
मूत्रहवषमयरक्तता (uraemia), हृत्स्नायुपात (myocardial failure), हृदयावरणदाह, उदरावरणदाह व 
आशुकारी फुफ्फुसशोथ ककवा वाहर्स्न्द्रय शोथ, हे फार महत्त्वािे उपद्रव होत.  

 
साध्यासाध्यिा–आशुकारी अवस्थेंत रोर्ी सहसा मरत नाहीं. पण मूत्रहवषमयरक्तता, डाव्या 

जवहनकेिा हृत्साद, ब्राांकोन्युमोहनया व स्रेप्टोकॉकर्स जांतूमुळें  होणारा उदराांतरवषे्टनदाह, यामुळें  मृत्य ू
येण्यािा सांभव असतो. लोहहताांर् ज्वराांत रोर् झाल्यास तो पुष्ट्कळवळेाां पूणव बरा होतो. पण काांहीं वळेाां त्याांत 
वृक् कािी कायमिी हानी होण्यािा धोका असतो.  

 
णिणकत्सा–प्रहतबांधक : लोहहताांर्ज्वर, घशाांतील र्ाांठीिा आशुकारी दाह, वर्ैरेंत पेहनहसली व 

सल्फा, औषधें वापरल्यामुळें  हा रोर् होण्यािा धोका पुष्ट्कळ प्रमाणाांत कमी होतो.  
 
रोग झाल्यास–रोग्याला पूणव हवश्राांहत द्यावी, त्याला हनजवनू ठेवावा. तो उबदार राहील अशी 

व्यवस्था करावी. पहहल्या दोन तीन हदवसाांत रोग्याला फार प्रमाणाांत द्रव पदाथव देऊां  नयेंत. २४ तासाांत 
साधारणपणें एक पाईांट द्रव पदाथव जातील एवढेंि द्यावे. याकरताां कलबू सरबत, डेक्स्रोज पाणी, बालीिे 
पाणी वर्ैरे द्याव.े पण दूध मात्र देऊां  नये. कारण त्याांत मोठ्या प्रमाणाांत नत्रपदाथव व क्षार असतात. पढुें 
मूत्रािे प्रमाण वाढले व रक्तमेह कमी झाला म्हणजे मर् आहाराांत थोडी सुधारणा करावी. आताां थोडें दूध 
द्यावयास हरकत नाहीं. ½ पाईांट दूध, त्याांत समभार् पाणी ककवा सोडा वॉटर हमसळून ते द्यावे. बालीिे 
पाणी, कलबूसरबत, पावािे भाजलेले तुकडे व लोणी, व थोडा िहा द्यावयास हरकत नाहीं. पढुें, रोर्ी जसा 
बरा होत जाईल, त्या प्रमाणाांत आहाराांत सुधारणा करावी. कॉफी, मद्य, मीठ घालून वाळहवलेले डुकरािे 
माांस (bacon), पनीर (cheese), लोणिीं, मीठ वर्ैरे पदाथव वजव करावे. जोपयंत थोडीही सूज आहे, 
तोंपयंत कोणत्याही प्रकारें, अन्नाांत ककवा नुसतेही, मीठ देऊां  नयें. रोग्याला रोज शौिाला होईल असें 
करावें. याकहरताां त्याला रोज सकाळीं ६० ते १२० गे्रन मरॅ्. सल्फ. ककवा सोडा. सल्फ. द्याव.े सूज 
उतरण्याकहरताां मोठ्या प्रमाणाांत घाम आणण्यािा प्रयोर् करावा. याकहरताां इलेस्क्रक के्रडलिा उपयोर् 
होतो. पण यामुळें  रोर्ी फार दमणार नाहीं यािी काळजी घ्यावयास पाहहजे. याकहरताां नाडीवर सारखे लक्ष 
पाहहजे. घाम येण्याकहरताां पायलोकार्चपन मात्र देऊां  नयें. त्यामुळ फुफ्फुसशोथ होण्यािी भीहत असते. वदेना 
शमण्याकहरताां कमरेवर शके द्यावा. मूत्रािे प्रमाण वाढेल अशा औषधाांिा (diurectics) उपयोर् करू नये. 
पण जर मूत्रािी उत्पत्ती थाांबली असेल, तर मात्र ज्याांत १० टक् के डेक्स्रोज व ४·२८५ टक् के मगॅ्नेहशयम 
सल्फेट आहे, असा ०·९ टक् के सोहडयम क्लोराइडिा २५० सी.सी. द्राव हशरेतून द्यावा.  

 
जरी रोर्ी बरा झाला तरी सूज पूणवपणें उतरेपयंत व मूत्रातून ॲल्लयुहमन, उत्के्षप व रक्त जात 

नाहहसे होईपयंत रोग्याला उठू देऊ नये. या रोर्ामुळे येणाऱ्या पांडुतेवर “इन्फरॉन” इांजेक्शनिा उपयोर् 



 अनुक्रमणिका 

करावा ककवा ‘फसोलेट’ र्ोळ्याांिा उपयोर् करावा. मांदावलेली भकू वाढहवण्याकहरताां व अन्नपिन व्हाव े
म्हणून पुढील हमिर द्याव.े  
 

   
 स्ग्लसरीन ॲहसड पेस्प्सन ड्राम ½ 
 कटक्िर कलां बा थेंब १५ 
 कटक्िर नक्स व्हॉहमका थेंब ५ 
 कटक्िर ऱ्हीई को.  थेंब १५ 
 कटक्िर काडव. को.  ड्राम ½ 
 हसरप ऑरेंशा.  ड्राम ½ 
 अक् वा मेंहथ. हपप.  औांस १.  

 
एक औांस हदवसाांतून तीन वळेाां जेवणापूवी अधातास द्याव.े  

 
खराब झालेले दाांत ककवा घशाांतील र्ाांठी, पुष्ट्कळवळेाां काढून टाकण्यास साांर्ण्याांत येते. पण या 

काढून टाकण्यापासून काांहीं फायदा होतो म्हणजे रोर् बरा होतो ककवा तो हिरकारी होण्यास प्रहतबांध होतो, 
असें काांहीं हदसून येत नाही.  
 

काहंींि केशवाणहन्यागुच्छ णवकाणरि असलेला वृक्कदाह, णवकारस्थाणनक वृक्कशोफ 
(FOCAL NEPHRITIS) 

 
व्याख्या–ज्याांत वृक् काांतील काांहींि केशवाहहन्यारु्च्छाांत रक्तस्त्राांव होतो असा रोर्.  
 
हेिु–हा रोर् जांतुच्या शल्यामुळें  (eacterial emboli), हवशषेतः स्रेप्टोकॉकर्स मुळें  होतो. हा रोर् 

घशाांतील र्ाांठींिादाह, मध्यकणवदाह, हवसपव (erysipelas), न्युमोहनया, स्कालेटताप, इन्फ्ल्युएांझा या 
सारख्या तीव्र सांसर्ात होतो. काांहींवळेाां पारा, फॉस्फरस, सोमल, कॅनथरहडस, वर्ैरे सारख्या रासायहनक 
पदाथांमुळेही होतो.  

 
लक्षिे–रोर्ी सामान्यतः मलू ककवा प्रौढ असतो. वर साांहर्तलेल्या कोणत्यातरी रोर्ाच्या आशुकारी 

अवस्थेत मूत्राांतून एकाएकी रक्त जावयास लार्ते. मूत्रािे प्रमाण घटते, व त्याांत रक्त, ॲल्लयुहमन व 
काांिसम, कणयुक्त (granular) व रक्तयुक्त उत्के्षप असतात. पुष्ट्कळवळेाां मूत्राांत स्रेप्टोकॉकस जांतूही 
हदसून येतात. याांत अांर्ावर सूज नसते, रक्तदाब वाढलेला नसतो व रक्ताांत नैद्रोजनिे अवरोधनही केले 
जात नाहीं.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–या रोर्ािे हनदान कहठण नाहीं. कारण हा रोर् कोणत्या तरी आशुकारी 

सांसर्ांत होतो व त्याांत सूज नसते ककवा रक्तदाबही वाढलेला नसतो.  
 
उपद्रव–मूत्रात हदसून येणारे फरक फार जलद नाकहसे होतात. फारि क् वहित वळेाां लाला-वसा-

मेह काांहीं हदवस रहातो.  
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णिणकत्सा–या रोर्ावर काांहीं हवशषे औषधोपिार द्यावयास पाहहजे असें नाहीं. मूत्रािे प्रमाण जर 
फार घटलें , तर रोग्याला फार प्रमाणाांत द्रव पदाथव देऊां  नये. २४ तासाांत साधारणपणें १ ते २ पाईांट इतकेि 
द्रव पदाथव द्याव.े मूत्रािे प्रमाण वाढल्यावर मात्र पुष्ट्कळ प्रमाणाांत द्रव पदाथव द्यावयास हरकत नाहीं. रोर् बरा 
झाल्यावर दाांत हकवा घशाांतील र्ाांठीं जर खराब असतील तर त्यावर इलाज करावा.  
 

आशुकारी अंिरालीय वृक्कशोफ 
(ACUTE INTERSTITIAL NEPHRITIS) 

 
हेिु–पूवी, घटसपव, लोहहताांर्ज्वर, पूमयरक्तता (septicaemia) व स्रेप्टोकॉकायजन्य 

र्लग्रांहथशोफ (tonsititis) याांत हा आशुकारी अांतरालीय वृक् कशोफ, हदसून येत असे, पण हल्लीं जीवरोधी 
औषधाांिा (antibiotics) उपयोर् करीत असल्यामुळें  हा रोर् क् वहिति हदसून येतो. 

 
संप्रास्ति–वृक् कप्रान्तस्थाांत नहलका व केहशकास्तबक याांत लाल व श्वेतपेशीं आहण प्लाझ्मापेशी 

याांिे अांतरभरण झालेले भार् (areas of infiltration) हदसून येतात.  
 
लक्षिें–हजवांतपणी या रोर्ािे हनदान करणें अशक्य असतें. काांहीं रोग्याांत मूत्रास फार थोडे होऊन 

(oliguria) त्याांत थोड्या प्रमाणाांत प्रहथनमेह (proteinuria) असतो. सामान्यतः याांत रक्तमेह, शोथ आहण 
रक्तभाराहधक्यही (hypertension) नसते. 
 

आशुकारी कणटर वृक् कशोफ 
(ACUTE PYELONEPHRITIS) 

 
त्विेमधून केलेल्या वृक् कजीवोहतपरीके्षनें असें हदसून आले आहें कीं, ज्याांत आशुकारी 

वृक् ककहटरशोफ (acute pyelitis) म्हणून हनदान केले रे्ले होते, त्याांतील काांहींत आशुकारी कहटर 
वृक् कशोफ असून त्याांत वृक् कप्रान्तस्था व अन्तस्थाही (medalla) हवकाहरत झाल्यािे हदसून आले. याांत 
प्रहथनमेह असतोि असे नाहीं. हा हवकार हवशषेतः सर्भावस्थेत होतो आहण जर प्रसूहतपूवी मूत्राांतून जांतू 
जात असल्यािें हदसून आले, तर त्यावर सल्फनमाइड घ्यावयास पाहहजेत. त्यामुळें  पुष्ट्कळशा रोग्याांत 
कहटरवृक् कशोफ होण्यािे टळते. आशुकारी कहटरवृक् कशोफ हा रोर् शशैवाांत व बालवयाांतही होण्यािी 
शक्यता असते.  
 

अनुिीव्र वृक् कशोफ 
(SUBACUTE NEPHRITIS) 

 
हा हवकार आशुकारी केहशकावस्तवकवृक् कशोफािी एक अवस्था म्हणनू होतो. यािी लक्षणें 

रोर्ाच्या सुरुवातीपासून काांही महहने राहातात. काांहींत तो, हिरकारी केहशकास्तबकेवृक् कशोफािी तीव्रता 
वाढून होतो.  
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णिरडण्यामुळें  ककवा संपीडन लक्षिमाणलका 
(THE CRUSH OR COMPRESSION SYNDROME) 

 
हेिु–ही लक्षण माहलका प्रथम जमवनीमध्ये १९१४ ते १८च्या युिाांत प्रहसिीस आली. ज्यावळेीं 

कोणत्याही कारणाने पाय िेंर्रला जातो, त्यावळेीं ही हनमाण होण्यािी शक्यता असते. काांहींवळेाां 
अपघातात कहटबांधाच्या हाडािा अस्स्थभांर् होतो व त्यामुळें  श्रोहणफलक रक्तवाहहन्याांना अडथळा होतो व 
याांत जरी स्नायू हिरडले रे्ले नाहींत तरीही ही लक्षण माहलका हनमाण होते. क् वहितवळेाां अवघड 
प्रसूहतनांतरही हनमाण होते.  

 
संप्रास्ति–हिरडलेल्या पायावर सूज हदसते, व स्नायूांना रक्तािा पुरवठा न हमळाल्यामुळे स्नायूिा 

भार् मरतो. काांहीं सूक्ष्म नहलका फुटतात. सुट्या झालेल्या एहपथेहलअल पेशींिे तपकीरी रांर्ािे उत्के्षप 
हद्वहतय नार्मोडी सूक्ष्म नहलकाांत (Second convoluted tubules) व या नहलकाांच्या पहहल्या भार्ाांत–
सांग्राहक नहलकाांत–(collecting tubules) हदसून येतात. त्याांत मायोहहमोग्लोहबन हे रांर्ज द्रव्य असते. 
असें धरले जाते कीं ही जी वृक् काांत हवकृहत होते, ती या मायोहहमोग्लोहबनमुळें होते. हा मायोहहमोग्लोहबन, 
हिरडल्या रे्लेल्या स्नायूांतून बाहेर पडतो व हा दाब नाकहसा झाल्यावर तो रक्ताांत हशरतो. त्याांि प्रमाणें 
स्नायूांतील पोटॅहशयमिे क्षारही रक्ताांत हशरतात. दुसरा हविार प्रवाह असा आहे की, वृक् काांत हनमाण 
होणारी हवकृहत, ही रक्ताांतील काांही पदाथव, सूज आल्यामुळें  हनमाण होणाऱ्या द्रवाांत (oedema fluid) 
हशरतात म्हणून होते.  

 
लक्षिे–ज्यावळेीं रोग्याला हॉस्स्पटलमध्यें दाखल केला जातो, त्यावळेीं तो मज्जाघाताांत असेल 

ककवा नसेलही. जर असेल तर तो हनस्तेज असून, त्याच्या अांर्ाला घाम आलेला असतो व तो र्ार लार्तो. 
रक्तदाब कमी असतो, नाडी क्षीण िालते. हिरडलेला पाय सुजलेला हदसतो, व त्यावर फोड आलेले 
हदसतात आहण त्विा लाल हदसते. सीमान्त धमन्याांत नाडी उडत असताांना हाताला लारे्ल ककवा कदाहित 
लार्णारही नाहीं. स्नायू हाताला घट्ट लार्तात. पायािी हालिाल जेवढी व्हावयास पाहहजे तेवढी होत 
नाहीं. पहहल्या ककवा दुसऱ्या हदवशींि वृक् काांत दोष हनमाण होतो. यािे सुरुवातीिे लक्षण म्हणजे मूत्र कमी 
होणें ककवा अहजबात बांद होणे, व मूत्राांत रक्त व ॲल्लयुहमन हदसणें. मूत्रातील युहरया व क्लोराइड कमी होते 
व रक्ताांतील युहरआिे व पोटॅहशयमिे प्रमाण वाढते. रक्तदाबािी वाढत जाण्याकडे प्रवृत्ती असते व रोग्याला 
प्लाझ्मा ककवा सीरम हदल्यास रक्तदाब नेहमीपेक्षाां वरच्या पातळींत रहातो. शवेटीं मूत्रहवषमयरक्तता होते. 
याांत वाांहत, तीव्र तृष्ट्णा, बेशुहि व शवेटी मृत्यू येतो. हृदयाच्या हक्रयेंत फरक होतात. रक्ताांत पोटॅहशयमिे 
क्षार राहहल्यामुळें  हे होतें असे धरले जाते.  

 
साध्यासाध्यिा–जवळ जवळ ⅓ रोर्ी बरे होतात. रक्तातील युहरयािे प्रमाण कमी होणे ही इष्ट 

खूण होय. तीव्र प्रकाराांत मृत्यू साधारणपणें पाांिव्या ते आठव्या हदवशीं येतो.  
 
णिणकत्सा–मूत्रािे प्रमाण वाढण्याकहरताां तोंडाने मोठ्या प्रमाणाांत द्रवपदाथव द्याव े ककवा सोहडयम 

बायकाबोनेटिा २%, ३० औांस द्राव उपरु्दाांतून थेंबाथेंबाने द्यावा. ककवा २० औांस समपरासरी (isotonic) 
सोहडयम सल्फेटिा द्राव (१·१२%) वा सोहडयम लॅक्टेटिा २% द्राव हशरेतून द्यावा. मूत्र अल्कधर्चमय 
राखण्याकहरताां मोठ्या प्रमाणाांत सोहडयम बायकाबोनेट व पोटॅहशयम सेरेट द्यावे. सीरम ककवा प्लाझ्मा 
द्यावा पण रक्त मात्र देऊां  नयें. त्यानें काांहींवळेाां तोटाि होण्यािा सांभव असतो. पायावरील वजन 
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काढल्याबरोबर त्यावर आवळपट्टी (tourniquet) बाांधावी व तो दाब हळूहळू कमी करावा. काांहींच्या 
म्हणण्या प्रमाणें त्या पायाच्या आजूबाजूला बफव  भरावा, ककवा सूज आलेल्या भार्ाांतील द्रव बाहेर 
जाण्याकहरताां त्या भार्ावर तीक्ष्ण िाकूने घाव कराव े(incisions). पाय तोडण्याांत तोटाि होण्यािा सांभव 
असतो.  
 

णिरकारी सावकरृ्भि केणशकास्िवकीय वृक् कदाह 
(CHRONIC DIFFUSE GLOMERULO-NEPHRITIS) 

 
हेिु–हा रोर् आशुकारी वृक् कदाहािा अनुर्ामी म्हणून होतो. पण काांहींवळेाां आशुकारी रोर् ध्यानाांत 

न येताही येऊन जातो. हा रोर्, स्कालेट तापानांतर होण्याऐवजी शरीराांत कोठे पूयीभवन झाल्यास, 
होण्यािा ज्यास्त सांभव असतो. कारण स्कालेट ताप पूणवपणें बरा होतो, पण पूयीभवन मात्र पुष्ट्कळवळेाां 
ककवा वारांवार होते. यािे दोन प्रकार समजले जातात. १. स्थूल शुभ्रवृक् क (The large white Kindey). हे 
तीव्र वृक् कदाहानांतर दोन तीन वषांनीही होते. २. अनुशांर्ी सांकुहित वृक् क (Secondary Contracted 
Kindey) : यालाि लहान शुभ्रवृक् कही म्हणतात. अशा प्रकारिे वृक् क, वृक् काांत अनुशांर्ी ताांतवधातु हनमाण 
झाल्यामुळें  होते.  
 

स्थूल शुभ्रवृक् क, शोथजन्यप्रकार 
(THE OEDEMATOUS TYPE) 

 
संप्रास्ति–वृक् क मोठे असून, त्यावरील आवरण सहज काढता येते, पृिभार्ावरील नीला स्पष्ट 

हदसून येतात. वृक् क हनस्तेज, हठपके हठपके असलेले (mottled) ककवा लाल असते. वृक् कािा बाहेरील 
भार् हवस्तृत असून, त्यातील हत्रकोणी भार् ज्यास्त काळे हदसतात. केशवाहहन्यारु्च्छ सुजलेले हदसतात व 
वृक् क धातूिी वृहि होते, ककवा त्यालाही सूज येते.  

 
लक्षिे–सामान्यतः रोर्ी तरुण असतो. व नुकताि ककवा काांहीं वषापूवी आशुकारी वृक् कदाह 

झाल्यािे पूवववृत्त हमळते. यािी महत्वािी लक्षणें म्हणजे शोथ, रक्तदाब वाढणें व रक्ताांत नैरोजनिे 
अवरोधन. मूत्रािे प्रमाण नेहमीएवढेि असते ककवा थोडे कमी होते. त्यािे हवहशि रु्रुत्व १०२० ते १०२६ 
असून, त्याांत प्रोटीनिे प्रमाण ०·५ ते १% असते. मूत्रािा साका (deposit) तपासला तर त्याांत 
एहपथेहलअल पेशी, थोड्या लाल व श्वते पेशी आहण कािसम व कणयुक्त उत्के्षप हदसून येतात. सुजेच्या 
स्थानाांतील द्रवाांत १% पेक्षाांही ज्यास्त, प्रोहटन असतात. युहरया साांद्रीकरण (urea concentration) व 
“जल हवलोपन” कसोट्यावरून वृक् ककायव बरोबर िालत नाहीं असें हदसून येते. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–काांहीं वळेाां हा रोर् हिरकारी अपवृक् कते पासून हनराळा दाखहवणें फार कठीण 

जाते. पण आशुकारी वृक् कदाहािे पूवववृत्त, वाढलेला रक्तदाब, व मूत्राांत जास्त प्रमाणाांत रक्तपेशी असणें 
यावरून हनदान करणें सोपे जाते.  

 
उपद्रव–रोर् हळुहळु वाढत जाणारा आहे. काांहीं वळेाां एकाएकी रोर्ािा जोर वाढून मूत्राांतून रक्त 

जावयास लार्ते. वृक् काांत फरक झाल्यामुळें  ककवा हृत्सादामुळें  शोथ वाढतो. वृक् ककायांत हबघाड 
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झाल्यामुळें  (renal failure) ककवा दुसऱ्या एकाद्या रोर्ानें, उपद्रवात्मक लघु वृक् क होण्यापूवीं, रोर्ी मृत्य 
पावतो. उपद्रवाांत हृदावरणदाह, ब्राँकोन्युमोहनया व स्थूलाांत्राांत व्रण पडणें, हे येतात.  

 
साध्यासाध्यिा–जर औषधोपिारािा िाांर्ला पहरणाम होत नसेल, व शोथही कमी होत नसेल, तर 

रोर्ी बरा होणें कठीण असते. त्यािप्रमाणें रोर्ानें पुढिी पायरी र्ाांठली, म्हणजे उपद्रवात्मक लघु वृक् क 
झाले, तरीही रोग्यािे भहवतव्य िाांर्ले नाहीं.  

 
णिणकत्सा–ज्यावळेीं शोथ असतो, त्यावळेीं रोग्याला हनजवनू ठेवावा व तो उबदार राहील असें 

कराव.े मीठ हवरहहत, माफक प्रमाणाांत म्हणजे साधारण ६० ते ८० गॅ्रम प्रोटीन असलेला, व साधारणपणें 
२२०० इतके ज्वलनमूल्य (Caloric Value) असलेला असा आहार द्यावा. अन्नाांत मीठ घालू नयें. द्रव पदाथव 
फार प्रमाणाांत देऊां  नयें. शोथ कमी होण्याकहरताां खालील उपाय योजाव.े  

 
जास्त मूत्र हनमाण करणाऱ्या औषधाांिा (Diureties) उपयोर् करावा. १५ गॅ्रम युहरआ ५ औांस 

पाण्यामधून हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावी. स्वादाकहरताां हसरप ऑरेंशा हमसळावे. र्ायेि रु्हटका (Guy’s pill) 
एक हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावी. जर मूत्राांत रक्तमेह असेल, तर मसवलील (Mersalyl) देऊां  नयें. फार घाम 
येऊां  देण्याकहरताां इलेस्क्रक के्रहडलिा उपयोर् करावा.  

 
जमा झालेला द्रव काढून टाकणें : हृदयावरणाांत व फुफ्फुसावरणाांत जमा झालेला द्रव हपिकारीनें 

खेिून काढावा (aspirate). पायावरील सुजेंतील द्रव, त्यावर बारीक बारीक छेद घेऊन व त्यावर हनजंतुक 
र्ॉज ठेऊन काढून टाकावा. यापूवीं रोग्याला एकदोन तास खूिींत बसवनू ठेवावा; म्हणजे सवव दव्र पायाांत 
उतरेल.  

 
अल्बा हमिर देऊन रोज शौिास होईल असें करावें. पांडुतेवर इलाज करावा. याकहरताां लाल पेशी 

हशरेमधून द्याव्या.  
 

अनुषगंी संकुणिि वृक् क, अशोथज प्रकार 
(SECONDARY CONTRACTED KIDNEY, THE NONORDEMATOUS TYPE) 

 
संप्रास्ति–वृक् क बारीक, घट्ट व अहनयहमत आकारािे असून, त्यािे आवरण त्याला घट्ट हिकटलेले 

असते. वृक् कािा बाहेरील भार् अरुां द असतो. पुष्ट्कळसे केशवाहहन्यारु्च्छ नाश पावलेले असतात., व सूक्ष्म 
नहलका हवस्तृत झालेल्या असतात. वृक् काांत रोर्ट व हनरोर्ी भार् जवळ जवळ असल्यािे हदसून येते.  

 
लक्षिे–हशरःशलू, श्वास लार्णें, अशक्तता, वारांवार मूत्रास होणें, हवशषेत-रात्रीं, ही लक्षणें 

असतात. यािबरोबर काांहीं वळेाां हिरकारी मूत्रहवषमयः रक्ततेिी (Chronic uraemia) लक्षणें, म्हणजे 
मळमळ, वाांहत ककवा अहतसार व वजन घटणें ही लक्षणें हदसून येतात.  

 
िपासल्यास–नेहमींपेक्षाां मूत्रािे प्रमाण वाढलेले असते व हदवसाांपेक्षाां रात्रीं मूत्रािे प्रमाण जास्त 

असते. मूत्रािे हवहशष्ट रु्रुत्व १००५ ते १०१२ इतके असते. काांहीं वळेाां मूत्राांत ॲल्लयुहमन असते, पण त्यािे 
प्रमाण अत्यल्प असते. त्यािा साका तपासल्यास त्याांत थोड्या एहपथेहलअल व रक्तपेशी असतात व क् वहित 
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कािसम वा कणयुक्त उत्के्षप हदसून येतात रक्ताांतील युहरआ व इतर नैरोजन (non-protein nitrogen) 
याांिे प्रमाण वाढते, कोलेस्टेरॉल मात्र नेहमीं एवढें असते. डाव्या जवहनकेिी वृिी होते. रक्तदाब वाढतो, 
धमन्या जाड होतात. नेत्रदशी यांत्रानें तपासल्यास (opthalmoseopic examination) डोळ्याांत रक्तस्त्राव 
झाल्यािे व डोळ्याांतील धमन्या नार्मोडी असल्यािे हदसून येते.  

 
लहान मुलाांत रोर्ािी सुरवात फार सावकाश होते व त्याांत मुलािी वाढ खुांटते, हाडे वडेीवाकडी 

होतात व दुय्यम दजाच्या कलर्हवहशष्ट खुणाांिी वाढ होत नाहीं. या लक्षण समुच्चयाला वृक् क बालकायता 
(renal dwarfism) म्हणतात.  

 
उपद्रव–रोर् हळुहळु वाढत जातो, व वृक् कािे कायवही बरोबर िालत नाकहसे होते. रक्तदाब 

वाढल्यामुळें  आांकडीं ककवा मस्स्तष्ट्काांत रक्तस्त्राव हे उपद्रव होण्यािा सांभव असतो.  
 
साध्यासाध्यिा–रोर्ी सहसा फार हदवस जर्त नाहीं. मूत्रहवषमयरक्ततेनें रोर्ी एकदोन वषांत 

मरतो ककवा हृत्साद होऊन मरतो. जर या रोर्ाांत र्भारपण आलें  तर फार वाईट पहरणाम होतो. म्हणून 
शक्य हततकें  र्भारपण टाळाव ेव आल्यास र्भवपात करावा.  

 
णिणकत्सा–यािा औषधोपिार म्हणजे वृक् क काहठन्य (nephrosclerosis) सारखा इलाज होय.  

 
सगर्भावस्थेंिील वृक् क 

(THE KIDNEY OF PREGNANCY) 
 

र्भारपणाांतील वृक् क हे हिरकारी वृक् कदाहािी प्रकोपन (exacerbation) यापासून हनराळें 
दाखहवताां आले पाहहजे, व जर ही तीव्रता असेल तर ती र्भारपणाच्या पहहल्या काांहीं महहन्याति हदसून 
येते. र्भारपणाांतील वृक् क हें, त्याांत होणारे फरक, म्हणजे सूक्ष्मनहलकाांच्या आांतील आवरणाांच्या पेशींिी 
अपक्राांहत इतक्या पुरतेि अपवृक् कतेशीं सदृश्य असते. या रोर्ािे कारण मात्र साांर्ताां येत नाहीं. पण हा रोर् 
र्भारपणाच्या दुसऱ्या अध्यांत होतो, व तोही वयस्क पहहलट करणींत होतो. याांत पुष्ट्कळ वळेाां रक्तदाब 
वाढलेला असतो व आके्षपक आांकडी येतात. यावरून हा रोर् अपवृक् केते पासून हनराळा दाखहवताां येतो.  

 
णिणकत्सा–रोग्याला रुग्णालयात दाखल करावा, मीठरहहत पण माफक प्रमाणाांत प्रोटीन 

असलेला आहार द्यावा. पषु्ट्कळ प्रमाणाांत मूत्र होण्यास काांहीवळेाां क्लोरोथाय् झाइड उपयोर्ी पडते. 
उपशामक औषधाांिा उपयोर् करावा. जर र्भाके्षपक (eclampsia) असतील तर र्भवपात करणें जरूर 
पडते.  

णिरकारी कणटर वृक् कशोफ 
(CHRONIC PYELONEPHRITIS) 

 
पुष्ट्कळवळेाां शवपरीक्षेंत हदसून येणारा असा हा रोर् आहे. पण हजवांतपणी यािे हनदान करणें फार 

कठीण असते. यािी लक्षणें म्हणजे वारांवार येणारा ज्वर, व कटींत वदेना, ककवा अहतरुहधर तनावासहहत 
हिरकारी वृक् कपातािी (renal failure) लक्षणें हदसून येतात. यािे महत्त्वािे कारण म्हणजे वारांवार रोणारा 
जांतुसांसर्व होय. हा सांसर्व लक्षणरहतही असण्यािा सांभव असतो. हा रोर् मुख्यतः हकशोर व तरुण याांत 
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हदसून येतो. पण बालाांना होत नाहीं असें नाहीं. वृक् काांत होणारा हवकार हा क्षतज (focal) असतो. मूत्राांत 
प्रहथन, जांतु ककवा श्वेतपेशींिे वाढलेले प्रमाण हदसून येते. पण काांहीं वळेाां तसें नसतेंहीं.  

 
णनदान–हनदानाांकरताां पुढील र्ोष्टींिा उपयोर् करतात:— 
 
१. अांतःहशरा वृक् कहित्रण (intravenous pyelography) : याांत वृक् कप्रान्तस्था बारीक झाल्यािे, 

त्यािप्रमाणें वृक् क बारीक झाल्यािे आहण केहलसेस हवस्तार पावल्यािे व मुद्र्राकार झाल्यािे हदसून येते. 
जरी वृक् कहित्रणी नेहमींसारखे असले, तरी कहटरवृक् कशोफ असण्यािी शक्यता असते. (२) मूत्रणी 
बस्स्तहित्रण (Micturating cystography) : हवरोधाभासी माध्यमािे (contrast medium) 
नहलकायांत्रामधून बस्स्तत इांजेक्शन देतात. पुष्ट्कळ रोग्याांत एका ककवा दोन्हीं बाजूस मूत्रवाहक-बस्स्त 
प्रहतवाह (uretero-Vesical reflux) हदसून येतो. (३) महाधमनी हित्रण (Aortography) : यािेमुळें 
वृक् काांत स्थाहनक रक्ताल्पतेिे भार् हदसून येतात. (४) पायरोजेनिे इांजेक्शन हदल्यास-जर मूत्रमार्ांत 
सांसर्व असेल, तर मूत्राांतील दर तासाांच्या श्वेतपेशींच्या उत्सजवनाांत १०० टक् के वाढ होते. (५) त्विेमधून 
केलेली जीवोहतपरीक्षा (percutaneous biopsy) जर सुई वृक् काच्या हवकाहरत भार्ाांत हशरली, तर हवहशष्ट 
वृक् कहवकार हदसून येतो.  

 
णिणकत्सा–सल्फाहडहमहडन व इतर अँहटबायॉहटक पुष्ट्कळ महहने घ्यावयास पाहहजेत. सामान्यतः 

सांक्रमणी जांतू हे ई. कोलाय असतात. जर हे जांतू असतील तर सायक्लोस्टेरीनिी २५० हम. गॅ्रमिी वडी, 
हदवसाांतून दोन वळेा, दोन आठवडे द्यावी व नांतर, एक वडी, एक हदवसाआड सायांकाळी, याप्रमाणें पुष्ट्कळ 
महहने द्यावयास पाहहजे. जर हमश्र सांसर्व असेल, तर सल्फाहडहमहडन, टेरासाइस्क्लन, ॲस्म्पहसहलन 
(पेनहब्रहटन penbritin), आहण नाइरोफुरटॉइन (फुरडॅन् हटन) या औषधाांिे महहन्यािे पाठ (monthly 
courses) द्यावयास पाहहजेत.  
 

णिरकारी फेनॅणसणट–वृक् क णवकार 
(CHRONIC PHETACETIN-NEPHROPATHY) 

 
अांतरालीय वृक् क सूत्रणरोर् (Interstitial renal fibrosis) आहण अांकुरक कोथहवनाश (papillary 

necrosis), हे हवकार, जे रोर्ी फार काल फेनॅहसटीन घेतात, अशाांत होण्यािी शक्यता असते. हा हवकार 
िुकीनें हिरकारी कहटरवृक् कशोफ म्हणनू वाटण्यािा सांभव असतो.  
 

धमणनका वृक् काणिन्य 
(ARTERIOLAR NEPHROSCLEROSIS) 

 
संप्रास्ति–ही जी दुदंमता (malignancy) हनमाण होते, त्यािे कारण एकतर वर जे साध्या प्रकाराांत 

वृक् काांत होणारे फरक साांहर्तले, ते, या प्रकाराांत फार मोठ्या प्रमाणाांत हीतात म्हणून होते, ककवा दुसऱ्या 
काांहींत वृक् कािा काांही हठकाणी नाश व वृवक् कािा सीमान्त केशवाहहन्यादाह (endarteities of arteriols) हें 
कारण असाव े वृक् क नेहमीच्या, आकाांरा एवढे असेल थोडे मोठे असेल ककवा लहानही असेल. लाल व 
हपवळे असे हित्र हवहित्र भार् हदसतात. जसे सूक्ष्म केशवाहहन्याांत झोलेले फरक व केशवाहहन्यारु्च्छाांिी व 
सूक्ष्म नहलकाांिी अपक्राांहत असते, त्यािप्रमाणें, त्या हठकाणीं रक्तस्त्रावही हदसून येतात.  
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लक्षिे–रोर्ी सामान्यतः मध्यम वयािा असून त्याांत परुुषाांिे प्रमाण जास्त असते. क् वहित वळेाां 
मुलाांतही हा रोर् हदसून येतो. पुष्ट्कळ वळेाां रोर्ािी सुरवात फार अस्ते कदम होते; तर काांहीं वळेाां 
आकस्स्मकपणें मस्स्तष्ट्काांत रक्तस्त्राव होऊन ककवा मूत्रहवषमयरक्तता होऊन होते.  

 
याांत हृदयािी वृहि होऊन धमन्या जाड होतात. रक्तदाब फार वाढतो आकुां िन कालिा २०० हम. 

हम. (पाऱ्यािा) वर व शहैथल्यकालिा १२० ते १६० हम. हम. (पाऱ्यािा) यामध्यें कोठे तरी असतो. नेत्रदशी 
यांत्रानें तपासल्यास, अहक्ष-कबब (disc) सुजलेले, लाल व त्याच्या कडा अस्पष्ट असयािे हदसून येते. स्त्राव व 
मेदापक्राांहत (fatty degeneration) यामुळें  मज्जापटलावर लोकरीसारखे पाांढरे डार् (fluffy white spots) 
हदसून येतात. त्याांत हठकहठकाणीं रक्तस्त्राव हदसून येतात. धमन्या आकुां िन पावलेल्या असून, नीला 
हवस्तृत झालेल्या असतात. मूत्रािे प्रमाण फार वाढते ते २४ तासाांत १०० औांसापयंतही जाते. त्याांत रात्रींत 
होणाऱ्या मूत्रािे प्रमाणही वाढते. पढुच्या अवस्थेंत मूत्रािे प्रमाण घटते. हवहशष्ट रु्रुत्वही कमी असते. 
साधारणपणें १००२ ते १००८ इतके असते. मूत्रािा साका तपासल्यास त्याांत क् वहित एहपथेहलअल पेशी व 
लाल पेशी आहण कािसम व कणयुक्त उत्के्षप हदसून येतात. रक्ताांत युहरआ व प्रोटीनव्यहतहरक्त नैरोजनिे 
प्रमाण वाढते व ते १०० सी.सी. त १०० हम. गॅ्रम ककवा त्याहींपेक्षाां जास्त असते. हक्रआहटहननिे प्रमाण 
वाढते. ते १०० सी.सी.त २·५ हम. गॅ्रम इतकेही होते. कॅल्शमिे प्रमाण घटते व ते १०० सी. सी.त ६ हम. गॅ्रम 
ककवा त्याहींपेक्षाां कमी होते. कोलेस्टेरॉलिे प्रमाण नेहमीं एवढेंि असते.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–शहैथल्य कालिा वाढलेला रक्तदाब, वाढत जाणारा रोर्, मज्जापटलाांत 

होणारे फरक, व वृक् ककायव बरोबर न िालणें, यावरून हा रोर् साध्या प्रकारापेक्षाां हनराळा असल्यािे 
दाखहवताां येतो.  

 
उपद्रव–रोर् हळुहळु वाढत जातो. याांत मस्स्तष्ट्काांत रक्तस्त्राव, मूत्रहवषमयरक्तता, हृत्साद व 

ब्राांकोन्युमोहनया सारखे रोर् होण्यािा सांभव असतो. शेंवटीं शवेटीं होणारे हृदयावरणदाह व 
फुफ्फुासलवरणदाह हे बहुत करून हवषमयतेमुळें  होत असावते असें समजलें  जाते. फुफ्फुसािा तीव्र शोथ 
हा क् वहित होतो, पण रात्रीं श्वास लार्णें (renal asthma) हे पुष्ट्कळ वेळाां होते. आशुकारी 
वृक् कदाहासारखा, या रोर्ाला एकाकी जोर िढतो. मर् शोथ, मूत्राांतून जास्त प्रमाणाांत ॲल्लयुहमन जाते व 
मूत्राांत जास्त लालपेशी हदसून येतात.  

 
साध्यासाध्यिा–रोर् दुःसाध्य आहे. पण रोर्ी कैक वषें जर्ल्यािी उदाहरणें आहेत. जर १०० सी. 

सी. रक्ताांत २०० हम. गॅ्रमच्याही वर युहरआ असेल तर रोग्याला धोका आहे असें समजावे.  
 
णिणकत्सा–महत्त्वािी र्ोष्ट म्हणजे ठराहवक वळेीं प्रत्येक हक्रया करणें काम, व्यायाम व आहार याांत 

माफकपणा पाहहजे. मद्य व धूम्रपान पूणव वजव कराव.े आहाराांत नत्रयुक्त पदाथव हकती प्रमाणाांत असावते हे 
रक्ताांतील नैरोजनवर अवलां बून राहील. सामान्यतः शहरराच्या दर पौंड वजनाला ०·५ गॅ्रम नैरोजेनिी 
कहमतकमी जरुरी (basal requirement) असते. जर १०० सी.सी. रक्ताांत ८० हम. गॅ्रम युहरआ असेल, तर 
रोग्याला माफक प्रमाणाांत नत्रप्रदाथव असलेला आहार द्यावा. जर रक्ताांतील नैरोजेनिे प्रमाण १०० सी. सी. 
त १०० हम. गॅ्रमच्या वर असेल, तर आहाराांत नत्र पदाथव ३० ते ४० गॅ्रम व आहारािे ज्वलनमूल्य १७०० 
कॅलरीच्या वर नसाव.े  
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जर रोर्ी वर साांहर्तलेला आहार घेत असेल, तर त्याला हनजवनू ठेवावा. रोज शौिाला साफ 
होईल असें करावें. आठवड्याांतून एकदाां रात्रीं ३ गे्रन कॅलोमल द्याव.े पुष्ट्कळ प्रमाणाांत द्रव पदाथव द्यावे. जसें 
वृक् ककायव कमी व्हावयास लार्ते, तसा रक्तािा अल्कधमव कमी व्हावयास लार्तो व शहरराांत असणाऱ्या 
क्षाराांतील समतोलपणाांत फरक पडावयास लार्तो. यामुळें  वृक् किे अमोहनया हनमाण करण्यािे कायव 
बरोबर होत नाहीं. याकहरताां सोहडयम सैरेट व कॅल्शम क्लोराइड द्यावे. मूत्रािी प्रहतहक्रया अल्क 
ठेवण्याकहरताां सोहडयम सैरटे ककवा सोहडयम बायकाबोनेट द्यावे. १५ ते ३० गे्रन हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावे. 
यामुळें  उत्के्षप हनमाण होण्यािे थाांबण्यास मदत होते. जर झोंप लार्त नसेल तर क्लोरल हैडे्रट व 
पोटॅहशयम ब्रोमाइड प्रत्येकी १० गे्रन रात्रीं झोंपताांना द्याव.े जर मूत्रहवषमयरक्तता हनमाण झाली, जर 
रोग्याला रुग्णालयाांत दाखल करणें िाांर्लें .  
 

अपवृक् किा 
(THE NEPHROSES) 

 
अपवृक् कीय लक्षिमाणलका 

(THE NEPHROTIC SYNDROME) 
 

मूलर यानें १९०५ मध्यें अपवृक् कता (neprosis) हा शलद प्रयोर् वापरला. हा शलदप्रयोर् हवशषेतः 
वृक् कीय नहलकाांच्या अच्छादक पेशीजालाांत (tubular epithelium) होणारा अपक्राांहतजन्य फरक 
दशवहवण्याकहरताां वापरला. अपवृक  कीयलक्षणमाहलकें त पुष्ट्कळ वृक् क हवकार येतात. या सवांत–१. फार 
प्रमाणाांत प्रहथनमेह (heavy proteinuria) २. अल्प अल्लयुहमन रक्तात (hypoalbumimaemia) ३. 
रक्तवसाक्तता (lipaemia) व त्यािबरोबर रुहधरकोलेस्टेरॉलवृहि ४. कमी अहधक प्रमाणाांत शोथ 
(oedema) आहण ५. पुष्ट्कळवळेाां न्यूनतम ियापियािे प्रमाांण (basal metabolic rate) कमी असते. 

 
हेिु–हलहपड अपवृक् कतेच्या कारणाबद्दल कल्पना नाहीं. प्रौढाांपेक्षाां मुलाांत यािें प्रमाण जास्त 

असते. अपवृक् कीय लक्षणमाहलका हनमाण करणारा सववसाधारण हवकार (commonest condition) 
म्हणजे केहशकास्तबकवृक् कशोफ (glomerulonephritis). अमेहरकें त ९८ रोर्ाांच्या माहलकें त, 
वृक् कजीवोहतपरीक्षा (renal biopsies) करण्याांत आली. तेव्हाां त्याांतील ४६ रोग्याांत 
केहशकास्तबकवृक् कशोफामुळें, १८ त साववदैहहक रक्तवणीय ल्युपसमुळें (systemic lupus 
erythematosus), १५ त मधुमेहामुळें, ११ त हलहपड अपवृक् कतेमुळें, ४ त वृक् कहशरा रक्तदाबवृस्ध्दमुळें, ३ 
त अहमलॉइड रोर्ामुळें  (Amyloidosis) आहण १ त वृक् ककाहठन्यामुळें, (Nephrosclerosis) झाल्यािे 
हदसून आले.  

 
वरील कारणाव्यहतहरक्त, पारद मलम यासारखीं हवषें, परार् सांवदेनशीलता (Polan Sensitivity) 

ककवा मधमाशीिा दांश यामुळेही अपवृक् कीय लक्षणमाहलका होण्यािा सांभव असतो.  
 
संप्रास्ति–याांत प्रहथन व हलहपड याांिे बाबतींत केहशकास्तबकीय पारर्म्यता (glomerular 

permeability) वाढलेली असतें असें धरलें  जाते. यामधून अल्लयुहमन अणू व लहान ग्लोलयुहमन अणू पार 
जाऊां  शकतात पण स्थूल ग्लोलयुहलन अणूां जाऊां  शकत नाहींत. अपवृक् कता हा वृक् कनहलकाांिा मूलभनू 
हवकार आहे असें धरीत नाहींत. हलहपड अपवृक् कतेंत केहशकास्तबक केशवाहहन्याांच्या आधारकलेंत 
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(basement memhrance) होणारे फरक हें इलेक्रॉन सूक्ष्मदशीनें पहाता येतात व ते रोर् दशवक होत. 
शहरराच्या इतर भार्ाांत फरक हदसून येत नाहींत. अपवृक् कीयलक्षणमाहलकेच्या इतर प्रकाराांत त्या त्या 
रोर्ािे हवहशष्ट फरक हे वृक् क व शहरराांत इतरत्र हदसून येतात.  

 
लक्षिें–सामान्यतः रोर्ी लहान मूल ककवा तरुण असतो. रोर्ािी सुरवात फार अस्ते कदम होते. 

याांत ग्लाहन (languor), हशरःशूल, पाांडुरता, िेहरा, पाय, वृषण ककवा उदर यावर सूज व काांहीं वळेाां 
मळमळ वा अहतसार ही लक्षणें असतात.  

 
िपासल्यास–तीव्र प्रकाराांत अरुहि, मळमळ, वाांहत व अहतसार असतो. जवळ जवळ सवव शहररावर 

सूज असते व त्यािबरोबर जलोदर व रसभतृ फुफ्फुसावरणही (hydrothorax) असते. जरी िेहरा हनस्तेज 
हदसला तरी खरोखर पाांडुरोर् नसतो. व इतर हृदयहवकारही नसतात. रक्तदाबही वाढलेला नसतो. 
त्यािबरोबर मज्जापटलािे स्थानींही काांहीं फरक (retinal charges) हदसून येत नाहींत. सुजेंतील द्रवाांत 
फार थोड्या प्रमाणाांत, म्हणजे ०·१ टक्क्याच्याही खालीं प्रोटीनिे प्रमाण असते. मूत्र : २० ते ३० औांस होते. 
हवहशष्ट रु्रुत्व १०२० ते १०४० असते. प्रोटीन १ ते ६ टक् के असून, त्याच्यापकैीं ५० ते ८० टक् के ॲल्लयुहमन 
असते. काांहीं वळेाां अर्दीं सूक्ष्म प्रमाणाांत शकव रा असते. मूत्रािा साका तपासल्यास, त्याांत श्वेतपेशी व 
एहपथेहलअल पेशी, व काांहीं वळेाां लालपेशी हदसून येतात. त्यािप्रमाणें कािसम, कणयुक्त व मेदोयुक्त 
उत्के्षप व हलपॉइड कण हदसून येतात. रक्ताांतील प्रोटीनिे प्रमाण घटते. ते साधारणपणें ४ टक् के असते व 
त्याांतील ग्लोहबल्युहलनिे प्रमाण ८० ते ९० टक् के असते (नेहमींिे प्रमाण ३७ टक् के असते). रक्ताांतील 
कॉलेस्टरोलिे प्रमाण १०० सी.सी.त ३०० ते २४०० हम. गॅ्रम इतके वाढते. (नेहमींिे प्रमाण १०० सी.सी. त 
१४० ते २८० हम. गॅ्रम असते) युहरआ व प्रोटीन व्यहतहरक्त नैरोजेनिे प्रमाण नेहमीं एवढेंि असते.  

 
या रोर्ाांत वृक् काांत हदसून येणारे फरक हे सदाहशोफजन्य असण्याांपेक्षाां ते अपक्राांहतजन्य असतात.  
 
उपद्रव–जर व्यवस्स्थत इलाज केला रे्ला तर रोर्ी पूणवपणें बरा होतो. पण वृक् ककायव बरोबर न 

झाल्यामुळें, हळूहळू रक्ताांतील नैरोजनिे प्रमाण वाढत जाऊन, शवेटी मूत्रहवषमयरक्तता होऊन ककवा 
उपद्रवात्मक न्युमोकॉकाय जांतुज उदरावरणदाह व हवसपव (erysipelas) होऊन मृत्यू येण्यािा सांभव 
असतो.  

 
णिणकत्सा–वासरमनिी प्रहतहक्रया पहावी व हनहिहत हदसून आली. तर हफरांर् रोर्ािा इलाज 

करावा. आहार : लहान मुलाला त्याच्या वजनाच्या दर हकलोला २·५ गॅ्रम प्रोटीन व भरपूर उष्ट्णता हनमाण 
होईल इतके हपष्ट व स्स्नग्ध पदाथव आहाराांत असावे. प्रौढ माणसाांकहरताां १०० ते १५० गॅ्रम प्रोटीन, २३० ते 
२५० गॅ्रम हपष्ट व ७० ते ८० गॅ्रम स्स्नग्ध पदाथव द्यावे. मीठ मात्र कोणत्याही प्रकाराांत, अन्न हशजवताांना ककवा 
अन्नाबरोबरही देऊां  नयें. द्रव पदाथव ४० ते ४५ औांस इतकेि द्याव.े  

 
पे्रड हनसोन ककवा पे्रडहनसोलोन पोटाांत द्यावे. सुरवातीला १० ते १५ हम. गॅ्रम दर ६ तासाांनीं, व 

त्यािबरोबर जेल्युहसल (Gelusil) च्या दोन वड्या ६।६ तासाांनीं द्याव्या. पुढें १० ते १४ हदवसाांनांतर 
पे्रडहनसोनिी मात्रा कमी करून, ८ हम. गॅ्रम दर ८ तासाांनीं द्याव.े नांतर १० हदवसाांनीं १० हम. गॅ्रम दर १२ 
तासाांनीं व पुढे ५ हम. गॅ्रम हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावें. प्रोटीनमेहावरून पे्रडहनसोनिी मात्रा वाढवावी. जर 
प्रोटीनमेहािे प्रमाण वाढलें , तर पे्रडहनसोनिी मात्रा वाढवावी. पोटॅहशयमिी येणारी खोट भरून 
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काढण्याकहरताां पोटॅहशयम क्लोराइड ०·५ गॅ्रमच्या दोन वड्या हदवसाांतून तीन वळेाां, प्लाझ्मा प्रोटीन 
मानावरून द्यावयािे ठरवाव.े दर आठवड्याला रोग्यािे वजन व रक्तदाब तपासावा. या प्रकारिा 
औषधोपिार योग्य रोग्याांत आठवड्याांतील ४ हदवस या प्रमाणें महहनोमहहने िालू ठेवता येतो. जर, 
प्रोटीनमेह नाहहसा झाला, तर हळूहळू प्रड हनसोनिी मात्रा कमी करीत पूणव बांद करावी. जर फार प्रमाणाांत 
रक्तदाब वाढलेला असेल, व वृक् कािे कायवही फार प्रमाणाांत हबघडलेले असेल, तर स्टेरॉइड उपिार देऊां  
नयें. 

 
सुरवातीला हशरावधेन कराव े(Venesection). मर् त्याला रक्त द्याव.े त्यामुळें  रक्ताांतील नैरोजन 

मूळपदावर येण्यास मदत होते. 
 
थायरॉइहडयम देण्यापासूनही फायदा होतो. सुरवातीला १ गे्रन हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावें. पढुें 

वाढवीत वाढवीत हदवसाांतून १५ ते २० गे्रन पयंत न्यावें व हें रक्ताांतील कोलेस्टरॉल कमी होईपयंत द्यावे. 
 
सर्ळ्याांत उत्तम उपयोर् होतो “कॉन्सन्रटेेड ह्यमून ललड सीरमिा”. २० ते ६० सी.सी. हशरेंतून 

सावकाश द्याव.े पाांि सी.सी. ला एक हमहनट, या प्रमाणें द्यावे. दोन तीन हदवसाांनीं या प्रमाणें परत एक दोन 
वळेाां द्याव.े सूज िढावयास लार्ल्यापासून सहा आठवड्याांत सीरम हदले, तर जास्त फायदा होतो. यामुळें 
मूत्रास भरपूर होऊन सूज उतरते. मूत्रास जास्त होणाऱ्या दुसऱ्याही औषधाांिा उपयोर् करावा. मसाहलल 
हविारपूववक द्याव.े याबरोबर अमोहनयम क्लोराइड द्यावयास पाहहजे. युहरआ १५ गॅ्रम हसरप ऑरेंशा 
घातलेल्या ५ औांस पाण्याांतून हदवसाांतून दोन वळेाां ७ ते १० हदवस द्याव.े पाय, उदर व छाती याांतील पाणी 
काढाव.े 

 
हायड्रोक्लोरोथायझाइड ५० हम. गॅ्रम वडी हदवसाांतून १ ककवा २ व त्याि बरोबर पोटॅ. क्लोराइड 

०·५ गॅ्रम वडी १ ते २ रोज द्याव्या. पुढें स्पायरोनोलॅक्टोन (अल्डॅक्टोन-ए) २५ हम. गॅ्रम वडी, हदवसाला १ ते 
४ द्याव्या व नांतर कमी करीत रोज १ याप्रमाणें द्यावी. मध्येंि एकादा सांसर्व जडूां नये म्हणून आहण 
हफरांर्रोर्ज अहमलॉइड रोर्ाांच्या रोग्याांतील हफरांर्रोर् बरा करण्याकहरताां पेहनहसलीन द्यावयास पाहहजे.  
 

अणमलॉइड अपवृक्किा 
(AMYLOID NEPHROSIS) 

 
हेिु–अहमलॉइड अपवृक् कता हा रोर् हिरकारी यक्ष्मा (pulmonary tuberculosis) हफरांर्रोर् 

ककवा हिरकारी पूयोद्भवन (suppuration) याांत होण्यािी शक्यता असते.  
 
संप्रास्ति–वृक् क वृहि पावलेले असून रु्ळरु्ळीत व हनस्तेज असते. त्यािे आवरण (capsule) 

सहज ओढून काढताां येते. वृक् काच्या कापलेंल्या भार्ावर आयोडाइन लावल्यास केहशकास्तबक 
(glomerli), हे र्डद शामवणी हठपक् कासारखे हदसतात. पुढें वृक् काला कृशता येते व त्याांत ताांतवधातू 
हनमाण होऊन, लहान, दृढ, सांकुहित वृक् क हनमाण होते. सूक्ष्मदशवक यांत्राखाली तपासल्यास 
केशवाहहन्याांभोंवतालीं व धमहनका आहण हशहरका (arterioles and venules) याांच्या कभकतत अहमलॉइड 
सांिय झाल्यािे हदसून येते. फक्त केहशकास्तबक रक्तवाहहन्याि (glomerular vessels) हवकारहत 
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होण्यािी शक्यता असते. पहहल्या लहरदार नहलकाांच्या (convoluted tubules) पेशींत कृशताजन्य व 
वसीयफरक (atrophic and fatty changes) होतात.  

 
लक्षिे–सूज िढते व मतू्राांत फार प्रमाणाांत प्रहथन असते. बहुमूत्रताही (poliguria) असते. याांत 

रक्ताांत होणारे फरक हे पुष्ट्कळसे हलहपड अपवृक् कतेंत होणाऱ्या फरकाप्रमाणेंि असतात. मूत्राांतून फार 
प्रमाणाांत अल्लयुहमन जात असल्यामुळें  रक्ताांतील सांपूणव प्रहथनािे (Total protensial) प्रमाण ४ 
टक्क्यापयंतही खाली जाते. रुहधर कोलेस्टेरॉलिे प्रमाण दर १०० सी.सी.त. ३०० ते ६०० हम. गॅ्रम पयंतही 
वाढते. नैरोजन नेहमीं एवढेंि असते. पण ॲहमलाइड सांकुहित वृक् काच्या (amyloid contracted kidney) 
रोग्याांत मात्र नैरोजनरक्तता (azotaemia) असते.  

 
णिणकत्सा–अपवृक् कते करताां कोणताही हवहशष्ट औषधोपिारािी जरुरी नसते, पण ज्या 

कारणामुळें  झाला असेल, त्या रोर्ािी हिहकत्सा करावयास पाहहजे. एकादे पूयोतकारी क्षत (septic 
focus) असेल, तर त्यािा नायनाट करावयास पाहहजे. मूत्राांतून जाणाऱ्या प्रहथनाांिी हाहन भरून 
काढण्याकहरताां आहारामधून भरपूर प्रमाणाांत प्रहथनें द्यावयास पाहहजेत.  
 

णिरकारी आिंर केणशकास्िवककाणिन्य 
(CHRONIC INTERCAPILLARY GLOMERULOSCLEROSIS) 

 
णकमेल ्स्टील–णवल्सन वृक् क 

(KIMMELSTIEL-WILSON KIDNEY) 
 

संप्रास्ति–आांतरकेहशकास्तबककाहठन्यािे दोन प्रकार सांभवतात. हवस्तृत प्रकार (diffuse one). 
याांत बौमन आधारकला (basement membrane) हठकहठकाणीं जाड झालेली असते. दुसरा प्रकार 
र्ाांठाळ (nodular). हा मधुमेहाांत हदसून येतो आहण याला हकमेलस्टील-हवल्सन हवकार म्हणतात. याांत 
केहशकास्तबकाांत कािसम द्रव्याच्या हद्वहपका (islands) असतात. बौमनिी कला जाड होते व त्यािी 
कािसम टोपी (hyaline cap) बनते. आहण केहशकास्तबकाच्या अहभवाही व अपवाही धमहनकाांिे (afferent 
and efferent glomerular arterioles) धमहनकोषकाहठन्य असते. 

 
लक्षिें–हवहशष्ट लक्षणें म्हणजे मधुमेह, फार प्रमाणाांत प्रहथनमेह (proteinuria) शोथ (ocdema), 

दृहष्टपटलहवकार (retinopathy), सीमान्त मज्जातांतूहवकार (neuropathy) आहण हृत्साद व त्याबरोबर 
रक्तभाराहधक्स (Hypertension) असते. मुख्यतः वयस्क हस्त्रयाांत हा रोर् होतो. काांहीं रोग्याांत 
अल्पप्रहथनरक्तता (hypoproteinaemia) असते.  
 

आशुकारी नणलका कोथणवनाश 
(ACUTE TUBULAR NECROSIS) 

 
व्याख्या–हेन्ले आरोही पाश (ascending loops of Henle) आहण दूरस्थ नहलका याांच्या तीव्र 

अपक्राांतीनेंयुक्त असा रोर्.  
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हेिु–हा हवकार हनरहनराळी हवषें ककवा हवषारी पदाथव वा स्थाहनक रक्ताल्पतेमुळें  (ischaemia) 
होतो. १. जांतुजहवषें (bacterial toxins) : म्हटला जाणारा, ज्वरज अल्लयुहमनमेह. याांत वृक् क हानी फार 
थोडी असते. २. रासायहनक पदाथव (chemical substances) : पारद, हबस्मथ, असवहनक, फॉस्फरस, 
कार् बॉहलक अम्ल, सल्फनमाइड आहण फेहननहडऑन. ३. ियापियज द्रव्यें (Metabolic products) : 
मधुमेहाांतील अम्लरक्तता. जी उपापियवजें (metabolites) यकृताकडून, हनर्चवषीकृत व्हावयाह पाहहजेत 
(detoxicated) ती, यकृतकायािा लोप झाल्यामुळें, वृक् काला हाताळावी लार्तात. हें यकृत रोर्ाांत होते 
ककवा हपत्तमार्ावरील शस्त्रहक्रयेनांतर होते. ४. हीमोग्लोहबनमेह (hoemoglabinuria) : हें हनरहनराळ्या 
कारणाांमुळें  होते. उदा. बमेेल (mismatched रुहधराधान, ललॅक वॉटरज्वर, आवरे्ी हहमोग्लोहबनमेह 
(paroxysmal haemoglobinuria), छत्रक हवषबाधा (mushroom poisoning), हपिन लक्षणमाहलका, 
वर्ैरे. ५. स्तलधता व हीन रक्तदाब (shok and Low blood pressure) : हे इजा, रक्तस्त्राव, शस्त्रहक्रया, 
र्भवस्त्राव (abortion), हृत्स्नायपूोषकधमनीशल्यावरूिता (caromary thrombosis) हवषहूिका, ककवा 
जठरहनर्वम अवरोध.  

 
संप्रास्ति–हतव्र प्रकाराांत हेनले पाशाच्या आरोही भार्ाांत उत्के्षपाांिे अवके्षपण होते (precipitation of 

casts) व त्यािबरोबर नहलका अच्छादकपेशी जालािा कोथहवनाश (epithelial necrosis) होतो. 
अन्तःसुांपट अवकाशाांत (intercapsular spaces) स्त्राव भरल्यामुळें  केहशकास्तबक फुर्तात. हपिन 
लक्षणमाहलकें त प्रान्तस्थाांत स्थाहनक रक्ताल्पता (cortical ischaemia) होते. यािे कारण, कदाहित 
प्रहतहक्षप्त प्रान्तस्थावाहहका आवरे् (reflex cortical vascular spasm) हें असावें. 

 
लक्षिें–अपवृक् कीय लक्षणमाहलकेसारखी यािी लक्षणें नसतात. नहलका कोथहवनाशािे हवहशष्ट 

लक्षण म्हणजे तीव्र अल्पमूत्रताजन्यवृक् कपात (acute obliguric renal failure). याांिेमुळें  जलसांतुलनाांत 
बदल होतो व उपापियवजाांिे (metabolites) अवरोधन (retention) होते. पेशी बाह्यद्रवाांत (extracellular 
fluid) पोटॅहशयमिा सांिय होतो व मर् त्यामुळें  स्नायूवध व हृत्साद (heart failure) होतो. हें हवशषेतः 
हपिन लक्षणमाहलकें त होते, कारण याांत इजा झालेल्या स्नायूांपासून पोटॅहशयम मुक्त होत असते.  
 

वृक्कजन्य लक्षिमाणलकेिी इिरकारिें 
(OTHER CAUSES OF THE NEPHROTIC SYNDROME) 

 
याांत, वृक् कहशरा शल्यावरूि होणें, आहण रॉस्क्झडोन (Troxidone) यासारख्या औषधाांिी 

हवषबाधा ही कारणें येतात.  
 

वृक्क शोथािे रोगजनन 
(THE PATHOGENESIS OF RENAL OEDEMA) 

 
आशुकारी केणशकास्िबकवृक् कशोफ–याांत होणारा शोथ हा मूत्राांतून जाणाऱ्या प्रोटीनच्या लोपामुळें 

असणें शक्य नाहीं. प्लाझ्मा प्रोटीन हें नेहमीं एवढें असतात व शोथद्रवाांत (oedema fluid) ०·६ ते १ टक् के 
प्रोटीन असतात. याच्या कारणाांत, केहशकास्तवकाांना झालेली इजा व वृक् कनकलकाांमधून सोहडयम आहण 
जल याांिे वाढलेले पुनःशोषण (reabsorption) झाल्यामुळें  हनमाण होणारी अल्पमूत्रता येते. हे ही शक्य 
आहे कीं वृक् क केवशाहहन्याांबरोबरि त्विेच्या केशवाहहन्याांना इजा पोहोित असावी. आणखी होणारे कारण 
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म्हणजे रक्ताहधक्यज हृत्साद (congestive heart failure) व त्यािबरोबर केशवाहहन्या रक्तदाब वाढलेला 
असतो.  

 
अपवृक् कीय लक्षिमाणलका : (The Nephrotic Syndrome) : शोथाच्या हनर्चमतीस पुढील कारणें 

कारणीभतू होत असावीत :–– 
 
१. अल्पप्रोटीनरक्ििा : (Hypoprote naem a) : मूत्राांतून जाणाऱ्या प्रहथनाांमुळें  कोलॉइड 

रसाकषवण दाब कमी होतो, आहण त्यामुळें  द्रव, रक्तामभनू ऊतक अवकाशाांत (tissue spaces) हशरतो. 
नेहमींिा कोलॉइड रसाकषवणदाब (normal colloid osmotic pressure) हा ४० ते ५० सें. हम. पाण्यािा 
असतो. अपवृक् कतेत तो ५ ते २० सें.हम. पाण्याएवढा असतो. प्लाझ्माांतील प्रहथनाांिी जी हाहन होते ती 
ग्लोलयुकलन ऐवजीं अल्लयुहमनिी होते. कारण यािे अण ूआकारानें लहान असतात. अपवृक् कतेंत प्लाझ्मा 
प्रहथनिे प्रमाण सामान्यतः ४ गॅ्रम% खालीं जात नाहीं. जर अल्लयुहमनिे प्रमाण आणखीं खालीं रे्लें , तर 
ग्ल् लोलयुहलनिे प्रमाण वाढून ती तूट भरून हनघते. प्लाझ्माांतील अल्लयुहमनिे प्रमाण घटण्यास, काांहीं 
प्रमाणाांत काां होईनाां जे दुसरे कारण कारणीभतू होते, ते म्हणजे ॲहमनो अम्लाांपासून नवीन प्रहथन 
बनहवण्यािा अभाव. अपवृक् कतेंत केशवाहहन्या परार्म्यता वाढते असें हदसून येत नाहीं. कारण शोथद्रव व 
जलोदरद्रव (ascitic fluid) याांतील प्रहथनाांिे प्रमाण कमी असते.  

 
२. सोणडयम क्लोराइड अवरोधन : (Sodium chlorid Retention) : हे फार महत्त्वािे आहे. 

प्रयोर्ावरून हे हसि झालेले आहे कीं, जर आहाराांत सोहडयमिा अभाव असेल, तर शोथ न होताांही प्लाझ्मा 
प्रहथनाांिे प्रमाण कमी असते. पण अपवृक् कतेंत सूज येण्यािे हें मुख्य कारण नव्हें असें धरलें  जाते आहण असें 
सुिहवलें  जातें कीं, अपवृक् कतेंत शहरराांत जे सोहडयम क्लोराइडिे अवरोधन केलें  जाते ते ऊतक द्रव व 
प्लाझ्मा याांत सोहडयम क्लोराइड जवळ जवळ नेहमीं एवढें राहावें एवढ्या कहरताां केले जाते. जर असें 
असेल, तर वृक् क रोर् असला तरीही, नहलकाांत सोहडयम क्लोराइड परत शोषनू घेण्यािी शस्क्त्त असतें 
असें म्हणावयास पाहहजे.  

 
३. तलाझ्मा प्रमाि घटिें : (Reduction in plasma volume) : अल्पअल्लयुहमनरक्तता हें शोथािे 

एकमेव कारण असणें शक्य नाहीं. कारण प्लाझ्मामधील अल्लयुहमनिे प्रमाण न वाढताांहीं, अपवृक् कतेंत 
मूत्रलता (diuresis) होते. तेव्हाां ही मूत्रलता प्लाझ्मा हवस्तारवृहिमुळें असण्यािी शक्यता असते.  
 

मूत्रणवषमयरक्ििा 
(URAEMIA) 

 
हेिु–याच्या कारणाबद्दल नक्ी कल्पना नाहीं. याला हनरहनराळ्या वळेीं हनरहनराळी कारणें सांभवत 

असावीत. तीव्र प्रकारिी वाांहत, मर् ती आांत्रावरोधामुळें  असेल, ककवा र्रोदरपणाांतील असेल, तीव्र 
अहतसार, उदा. लहान बालकाांतील ककवा पटकीिा; यकृतसूत्रण रोर्ासारखे यकृतािे रोर्; मधुमेहात 
रक्तािा अल्कधमव कमी होणें; तीव्र प्रकारिा रक्तस्त्राव, शस्त्रहक्रयेमुळें  ककवा मार लार्ल्यामुळें  हनमाण 
होणारा मज्जाघात; फार मोठ्या प्रमाणाांत भाजणें, फार मोठ्या प्रमाणाांत अल्कली घेत असणें, अजातीय 
रुहधराधान व शरीर फार प्रमाणाांत िेंर्रणें याांमुळें  हा रोर् होतो.  
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वृक् कदशवक कारणाांत आशुकारी व हिरकारी वृक् कदाह, दोनही वृक् काांत मूत्र हनमाण न होणें, वर्ैरे 
येतात. मूत्राला अडथळा होणें. मर् तो दोन्हीं मूत्र वाहकाांत मूत्राश्मरी अडकल्यामुळें  असो ककवा िकूुन 
दोन्हींही मूत्रवाहक बाांधले रे्ल्यामुळें  (ligature), वा मूत्राशयाांत अबुवद हनमाण होऊन, त्यानें दोन्हीं 
मूत्रवाहकाांिी तोंडे बांद झाल्यामुळें  असो. काांहीं वळेाां एकि असणारे वृक् क िकूुन काढून टाकल्यास वा त्या 
वृक् काच्या मूत्रवाहकाांत अश्मरी अडकल्यास ककवा मूत्राशयाांत रबरािी नहलका घातल्यास एकाएकी मूत्र 
हनमाण करण्यािे कायव बांद होते. वरील कोणतेही कारण या रोर्ास कारणीभतू होते.  

 
संप्रास्ति–या रोर्ाांत जी हवषारी (toxic) व मस्स्तष्ट्क लक्षणें हदसून येतात, त्याांिी हनरहनराळी 

कारणहममाांसा हदली जाते. रक्िािं युणरआ व प्रोटीन व्यणिणरक्ि नैरोजन सािंिें : असे हदसून येतें कीं जर 
फार मोठ्या प्रमाणाांत युहरआ हदली तर मतू्रहवषमयरक्ततेसारखींि लक्षणें हदसावयास लार्तात. 
मूत्रहवषमयरक्तता या रोर्ाांत हे पदाथव रक्ताांत फार प्रमाणाांत असतात. पण असेंही हदसून येते कीं, हे पदाथव 
रक्ताांत कमी प्रमाणाांत असूनही, हा रोर् होतो. यावरून हा रोर् होण्यास जी कारणें होतात, त्याांतील हें एक 
कारण असाव.े मस्स्िष्ट्कािंील रक्िवाणहन्यािं पेटके येिें : (cerebral vascular spasm) : हें ही एक कारण 
असावें. यामुळेंि आांकडी, स्थाहनक वध (localised paralysis) ककवा बशुेहि येते. रक्िािंील कॅल्शमिा 
क्षय : यामुळें  हिरकारी मूत्रहवषमयरक्ततेंत स्नायूांत आांिकें  येतात. रक्ताांत रायमेहथलमाइन सारखें हवषारी 
पदाथव साांिणें. कारण अशा प्रकारिे पदाथव मूत्रहवषमयररक्ततेंत हदसून येतात. रक्ताांत अल्कलीिे प्रमाण 
फार कमी होणें (Acidosis) ककवा वाढणें (alkalosis). 
 

िीव्र आके्षपक, अपस्मारसदृश, मूत्रणवषमयरक्ििा 
(ACUTE CONVULISIUE, EPILEPTIFORM OR ECLAMPTIC URAEMIA) 

 
(अणििनावजन्य मस्स्ितकरोग), (णमथ्या मूत्रणवषमयरक्ििा) 

(hypertensive encephalopathy) (false uraemia) 
 

लक्षिें–रोग्याला तीव्र आशुकारी वृक् कदाह हा रोर् असतो. पण काांहीं वळेाां हा रोर् हिरकारी 
वृक् कदाहाांतही होतो, ककवा ज्या रक्तभाराहधक्य रोर्ाांत (hypertension), रक्ताांत नैरोजनिे अवरोधन होत 
नाहीं अशाांतही हा रोर् होतो. अपवृक् कतेमध्यें मात्र होत नाहीं. एकाएकीं रक्तदाब वाढतो व रोग्याला 
एकाएकीं आांकडी यावयास लार्तात ककवा तो बेशुि होतो. ही आांकडीं स्थाहनक ककवा सवव शरीरभर 
येतात, व काांहीं वळेाां त्याांिा फार जोर असतो. काांहीं वळेाां या आांकडीनांतर बेशुहि येते. एका ककवा दोन्हीं 
डोळ्याांनी हदसत नाकहसे होते. नेत्रदशी यांत्रानें तपासल्यास मज्जापटलाच्या रक्तवाहहन्याांत पेटके येत 
असल्यािे हदसून येते. काांहीं रोग्याांत रोर्ािी लक्षणें हदसण्यापूवी, क्षधुानाश, कशरःशलू व घशाांत खवखवणें 
ही लक्षणें असतात.  

 
उपद्रव–आांकडी यावयािी त्वहरत थाांबतात ककवा याांत रोर्ी मरतो. काांही रोग्याांत मृत्यूपूवीं काांहीं 

वळे बेशुहि असते.  
 
व्यवच्छेदक णनदान–आांकडीं व बेशुहि ही हकतीतरी हनरहनराळ्या रोर्ाांिी लक्षणें असतात. पण 

वृक् करोर्ािे पूवववत्त, व मूत्र, रक्त, प्रमस्स्तष्ट्कमेरुतरल, रक्तदाब व डोळा तपासल्यास या रोर्ािे हनदान 
होते.  
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साध्यासाध्यिा–रोर् दुःसाध्य आहे.  
 
णिणकत्सा–रोग्याला हनजवनू ठेवावा. जर त्याला हर्ळताां येत असेल, तर पाण्याांत हमसळून ६० गे्रन 

मरॅ्सल्फ द्याव.े नांतर परत एक तासानें द्याव.े सोहडयम क्लोराइडिा ४० सी.सी. ३० टक् के द्राव हशरेतून 
द्यावा. जर यावळेीं आांकडीं येत असतील, तर त्याला जरूर वाटल्यास क्लोरोफॉमवही द्यावा. जर याांपासून 
काांहीं फायदा झाला नाहीं, तर हशरावधेन (Venesection) कराव े ककवा कहटभेद करून (lumber 
puncture) प्रमस्स्तष्ट्क मेरुतरल काढाव.े पण हे करीत असताां ते हळू काढाव ेव पाांयाकडील खाटेिी बाजू 
ऊां ि करावी. कोठ्या साफ ठेवण्याकहरताां रोज सकाळीं मरॅ् सल्फ. द्याव.े घाम आणण्याकहरताां र्रम वाफेिा 
ककवा इलेस्क्रक के्रडलघिा उपयोर् करावा.  

 
आशुकारी मूत्रणवषमयरक्ििा 

(ACUTE URAEMIA) 
 

हा रोर्, अजातीय रुहधराधान ककवा पाय हिरडला रे्ल्यामुळें  हनमाण होणाऱ्या मांहजष्टमेहज 
अपवृक् कते बरोबर हदसून येतो. हा खरा मूत्रहवषमयरक्तता रोर् होय. याांत, युहरआ व प्रोहटन व्यहतहरक्त 
नैरोजन रक्ताांत साांितो. प्रकोपक कारणाां पाठोपाठ ताबडतोब लक्षणें हदसावयास लार्तात. रोर्ही फार 
थोडा काळ हटकतो. 

 
णिणकत्सा–नाकाांतून जठराांत नहलका घालून त्याांतून थेंबाथेंबानें १००० ते ५०० हम. हलटर 

डेक्स्रोजिा ४० टक् के द्राव रोज द्यावा. जर वाांहत होत असेल, तर हा डेक्स्रोजिा द्राव पॉहलथेन नहलकेनें 
सस्क्थहशरेमधून (saphenous vein) ककवाां कफोहनहशरेमधून (cubital vein) द्यावा. काांहीं रोग्याांत 
उदरावरण अपोहनानें (peritoneal dialysis) फायदा झालेला आहे. दुप्पट नॉमवलसलाईन द्राव 
उदरावरणाांत थेंबाथेबानें द्यावा. नांतर हा द्राव काढून टाकावा. या द्रावाांत युहरआ उतरते. काांहीं वळेाां 
“कृहत्रम वृक् कािा” उपयोर् करतात.  
 

णिरकारी मूत्रणवषमयरक्ििा 
(CHRONIC URAEMIA) 

 
लक्षिें–ज्याांना हिरकारी वृक् कदाह आहे अशाांना हा रोर् होतो. यािी सुरुवात िोरपावलाांनी होते. 

या रोर्ािी लक्षणें खालीलप्रमाणें हवभार्ता येतील. १. जिरातं्र लक्षिें : (Gastro-intestinal symptoms) 
: याांत फार तृष्ट्णा लार्ते, तोंडात हवहित्र प्रकारिी कडवट ककवा अमोहनयासारखी िव येते, कारण लाळेंत 
ज्यास्त युहरआ व अमोहनया असतो, व भकेुिा अभाव. काांही वळेाां मळमळ, वाांहत, अहतसार ककवा बिकोष्टता 
असते. २. मस्स्िष्ट्कदशकक लक्षिें : (nervous symptoms) : अशक्तता, लक्ष कें हद्रत न होणें, व हनद्रानाश 
ही लक्षणें असतात. सतत बारीक डोकेदुखी हे पुष्ट्कळवळेाां अर्दी सुरुवातीिे लक्षण असते. याि बरोबर 
स्नायूकां पही असतो. पुढें उिकी लार्ते, आांकडी, अांधता व शवेटीं बेशुहि ही लक्षणें असतात. ३. श्वसन 
लक्षिें : (Respiratory Symptoms) : श्वास, हवशषेतः रात्रीं श्वास लार्णें, हछन्नश्वास वर्ैरे लक्षणें 
असतात. ४. हृदयदशकक लक्षिें : (Cardiae) : हृत्साद, व शवेटी शवेटीं हृदयावरणदाह हे होतात. त्विा 
शुष्ट्क, हपवळसर असून, हतला फार खाज सुटते. शरीरािे उष्ट्णतामान नेहमीपेक्षाां कमी असते. रोर्ी कृश 
होतो व अर्दी सुकून जातो. रक्त व प्रमस्स्तष्ट्क मेरुतरल तपासल्यास त्याांत युहरया व प्रोहटन व्यहतहरक्त 
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नैरोजनिी वाढ झाल्यािे हदसून येते. क्वहितवळेाां त्विेवर युहरयािे स्फहटक हदसून येतात. त्विेवर असणारे 
स्फहटक हे सोहडयम क्लोराइडिेही असण्यािा सांभव असतो. ते कोणत्या प्रकारिे आहेत ते पहाण्याांकहरताां 
हे त्विेवरील स्फहटक एका काांिेच्या पट्टीवर खरवडून द्यावे. त्यावर सौम्य नैहरक आम्लािे काांहीं थेंब 
टाकाव.े वाफ होऊन रे्ल्यावर जे स्फहटक हशल्लक राहातात, ते जर युहरआमुळें असतील, तर युहरआ 
नैरटेिे स्फहटक हदसतील.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–ज्या रोग्याांत हिरकारी वृक् कदाहािी लक्षणें हदसत असतील, अशा रोग्याांच्या 

रक्ताांत प्रोहटन व्यहतहरक्त नैरोजनिे प्रमाण कमी असेल, तर रोर्ी हिरकारी मूत्रहवषमयरक्ततेनें आजारी 
नाही असें समजावें.  
 

साध्यासाध्यिा–कारणावर अवलां बून राहहल. जर कारण नाहहसे करण्यासारखे असेल, उदा. 
अहिलावृहि (enlarged prostate), तर रोर् पूणव बरा होतो. पण जर मारक वृक् कस्थ 
केशवाहहन्याकोषकाहठन्य असेल, तर रोर्ीं जर्णें फार कहठण असते. बरा आहे असें वाटत असलेल्या 
रोग्याांत एकाएकी मृत्यू येतो.  

 
णिणकत्सा–रोर् होण्यािे जे कारण असेल, त्यावर औषधोपिार अवलां बनू राहहल. त्याि बरोबर 

रोग्याला होणारा त्रास नाकहसा करण्याकहरताांही औषधोपिार करावयास पाहहजे. जर रक्ताांतील नैरोजनिे 
प्रमाण फार असेल, तर सुरुवातीला रक्त काढावें व नांतर हशरेतून सलाईन द्यावे. आहाराांतील नत्रयुक्त 
पदाथव कमी करावें. अशा प्रकारिा आहार िार सहा आठवडे द्यावा. मरॅ्. सल्फ. देऊन कोठा साफ ठेवावा. 
मळमळ, व वाांहत याांकहरताां आयोहडनच्या सौम्य द्रावािे १ ते २ थेंब एक औांस पाण्याांतून दर तासाला द्यावें. 
लारर्सॅ्क्टल २५ हम. गॅ्रम हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावें. काांही रोग्याांत जरी नॉमवल सलाईनने जठर धुवनू 
काढले तरीही फायदा होतो. रक्ताांतील कॅल्शम कमी झाल्यामुळें, स्नायूांत कां प असतील, तर हशरेतून 
कॅशल्म ग्लूकोनेट ककवा लॅक्टेटिे इांजेक्शन द्यावे. त्याि प्रमाणें “ॲल्यहूमनम हैड्रोक्साइड जेल” एक मोठा 
िमिा हदवसाांतून िार वळेाां हदल्यास आांतड्याांत न शोहषले जाणारे असे फॉस्फेट तयार होतात व त्यामुळें 
रक्ताांतील कॅल्शमिे प्रमाण वाढते व मर् स्नायतू कां प येत नाहींत. जर रोर्ी फार अस्वस्थ असेल, तर 
त्याला क्लोरल हैडोट १० गे्रन व सोहडयम ब्रोमाइड १५ गे्रन हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावें ककवा पारास्ल्डहाइड 
स्नायूांतून द्याव.े जर उिकी फार त्रासदायक असेल, तर प्राणवायू द्यावा, व ⅙ गे्रन मॉर्चफयािे इांजेक्शन 
द्याव.े  
 

सुति मूत्रणवषमयरक्ििा 
(LATENT URAEMIA) 

 
ज्यावळेीं वृक् कीय कायव पूणवत्वानें थाांबते, त्यावळेीं हा रोर् होतो. याांत जी लक्षणें हदसतात, ती 

मूत्राांतील पदाथव शरीराबाहेर टाकले जात नाहहत म्हणनू. कारण वृक् काच्या पुढील मूत्रमार्ांत अडथळा 
असतो. याांत शरीराांतील द्रव कमी होत नाहीं ककवा अहतरक्तदाबी मस्स्तष्ट्कहवकृतीही (hypertensive 
encephalopathy) नसते. पहहले िार पाांि हदवस तरी मूत्र न होण्याहशवाय दुसरें कोणतेहीं लक्षण हदसून 
येत नाहीं. पुढें मात्र, रोग्याच्या डोळ्यावर झापड येते. शरीरािे उष्ट्णतामान कमी होते, व डोळ्याच्या 
बाहुल्या बारीक होतात. रक्तदाब मात्र वाढत नाहीं. रक्ताांतील युहरआ व प्रोहटन व्यहतहरक्त नैरोजनिे 
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प्रमाण फार वाढते. दर १०० हम. हलटर रक्ताांत २०० हम. गॅ्रमच्याही वरती जाते. शवेटीं शेंवटीं बशुिींत वाांहत 
व स्नायुकां प होतात. रोग्याला दहा पांधरा हदवसाांत मृत्यू येतो.  

 
णिणकत्सा–जर, मूत्रमार्ांत असणारा अडथळा काढून टाांकता येण्यासारखा असेल, उदा. 

मूत्राश्मरी, तर तो दूर करावा. अहत अहिलावृहिमुळें  मूत्रनहलकेमधून मूत्र वाहण्यास अडथळा होत असेल, 
तर शस्त्रहक्रया करून, अहिला काढून टाकावी. जर मूत्राशयाांत अबूवद वाढून त्यानें मूत्रवाहकाांिी तोंडें बांद 
झाली असतील, तर मूत्रवाहकाांिे रु्दाशयाांत रोपण करावें. पण अश्मरी व्यहतहरक्त दुसऱ्या कारणाांत, 
समाधानकारक असा कोणताही औषधोपिार नाहीं.  

 
कृणत्रम वृक्क 

(THE ARTIFICIAL KIDNEY) 
 

हवषारी उपापियवज (metabolites) हे अपोहकानें (by dialysing) रक्तामधून काढून टाकता 
येतात. याकहरताां सेलोफेनिे कृहत्रम पटल नहलकाच्या रूपाने ककवा पडद्याच्या रूपाांने वापरतात. याांच्या 
बाहेरच्या बाजूस नॉमवल प्लाझ्मा सदृश असे योग्य प्रकारिे ऊष्ट्ण क्षालन हवलयन (rinsing solution) 
असते. सेलोफेन मधीन सूक्ष्म हधद्रामधून युहरआ, फॉस्फेट, युहरकअम्ल, आहण सल्फेट याांिे लहान अण ू
बाहेर जाऊां  शकतात व ते अशा प्रकारें रक्तामधून हनघून जातात.  

 
याकहरताां बहहष्ट्प्रकोहिका धमनींत प्रवहेशनी (cannula) घालून त्यामधून रक्त “कृहत्रम वृक् कात” 

आणतात. ते र्ोठूां नयें म्हणनू हेपॅहरनिा उपयोर् करतात. ते रक्त परत अग्रबाहूांतील नीलें त आणतात. 
रक्तािे पहरवहन दर हमहनटाला १५० ते ४०० हम. हलटर या प्रमाणाांत पांपािा उपयोर् करून िालू ठेवतात.  

 
कृहत्रम वृक् कािा उपयोर् करून केलेले रुहधरअपोहन (Haemodialysis) हे पुढींल हवकाराांत 

महत्वािे ठरते; १. िीव्र वृक् कसाद (acute renal failure) : उदा : तीव्र नहलका कोथहवनाश (acute 
tubular necrosis) : हवदु्यतहृल्लखेानें (electrocardiogram) दशवहवलेल्या पोटॅहशयम हवषबाधेंत अपोहनाने 
(dialysis) पोटॅहशयम काढून टाकता येते. २. णिरकारी वृक् क अपयातििा : (chronic renal 
insufficiency) हिरकारी हवषमयरक्ततेसह. अहतरुहधरतनावजन्य हृद् रोर्ात यािा उपयोर् होत नाही. ३. 
मूत्रमागांिील अडथळ्यामुळें  होिाऱ्या णिरकारी वृक् कसादािं शस्त्रणक्रयापूवक. ४. अतं्यपूवक वृक् कसाद (pre-
terminal renal failure) : आठवड्याांतून दोन वळेाां १० ते १६ तास अपोहन (dialysis) केल्यास रोर्ी 
पुष्ट्कळ वषें जर्ूां शकतो व काम ही करूां  शकतो. या करताां हवहशष्ट यांत्रािा उपयोर् करतात. याांत शाखेच्या 
(limb) धमनी व हशरा याांत, स्वधारी (indwelling) कॅथेटर ठेवतात. ज्यावळेीं हक्रया िालूां  नसते, त्यावळेीं 
दोन्ही कॅथेटरना हसहलकॉन रबर नहलका जोडलेल्या असतात व त्या त्विेमधून टेफ्लॉन पुलाला (Teflon 
bridge) जोडलेल्या असतात. ज्यावळेीं जरूर असते त्यावळेीं हा पूल काढून टाकतात आहण कॅथेटर 
वृक् कयांत्राला जोडतात. ५. िीव्र णवषबाधा : सहॅलहसलेट, बार्चबच्युरेट, ब्रोमाइड, थायोसायनेट आहण 
ग्लूटेहथमाइड (डॉहरडेन) यासारख्या हवषबाधा.  
 

हेपॅहरन प्रभावनामुळें  (heparinization) ज्याांत रक्तस्त्राव होतो अशाांत हे रुहधर अपोहन 
(haemodialysis) करूां  नयें. त्यािप्रमाणें आशुकारी केहशकास्तबकवृक् कशोफाांत (acute 
glomerulonephritis) हे क्वहिति करण्यािी आवश्यकता असते.  
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उदरािंरवेष्टन अपोहन 
(PERITONEAL DIALYSIS) 

 
याांत उदराच्या कभतीमधून कहटस्थ उदरावरणाांत (pelvic peritoneum) प्रवहेशनी घालतात व 

त्यामधून २ हलटर अपोहक द्रव (dialysing fluid) घालतात, व साधारण दर दोन तासाांनीं तो द्रव काढून 
टाकतात. अशा अशा प्रकारें ३६ ते ४० तासाांत ७५ हलटर द्रवािा उपयोर् करतात.  

 
हे रुहधर अपोहनापेक्षा ज्यास्त वदेनाकारक आहे, आहण प्रकथनािा लोप झाल्यामुळें  सांसर्व 

जडण्यािीही भीहत असते. उदरावरणामधून युहरआ व इतर उपापियवज (metabolites), उतरतात. या 
प्रकाराच्या अपोहनािा उपयोर्, ज्यावळेीं रुहधर युहरआिे प्रमाण ज्यास्त नसते, तेंव्हाां अल्पमूत्रता 
हवषमयरक्ततेत (obliguric uraemia) करतात.  
 

मूत्रमागािील जंिुज संसगक 
 

मूत्रमार्ािा होणारा जांतुज सांसर्व, हा त्याच्या एकाद्याि भार्ािा ककवा अनेक भार्ाांिाही असेल. 
त्यािप्रमाणें तो आशुकारी ककवा हिरकारीही असेल. स्रेप्टोकॉकर्स, स्टॅहफलोकॉकर्स, र्ॉनोकॉकर्स, 
न्युमोकॉकर्स वर्ैरे जांतू हनरहनराळ्या मार्े, म्हणजे रक्तातून, आांतड्याांतून, रसवाहहन्यावाटे, ककवा मूत्र 
नहलकें मधून वर जाऊन सांसर्व होतो. पुरुषाांपेक्षा हस्त्रयाांत अशाप्रकारिा जांतुज सांसर्व ज्यास्त प्रमाणाांत होतो, 
व सवव जांतूमध्ये, बी कोलाय, हे ज्यास्त प्रमाणाांत रोर्ास कारणीभतू होतात. हिरकारी ककवा वारांवार होणारा 
सांसर्व, जर जांतूिा प्रहतकार करणाऱ्या औषधाांना दाद देत नसेल, तर मूत्र मार्ांत कोठेंतरी अडथळा व 
त्यामुळें  मतू्र साांठले जात आहे असें समजावे. हा जांतूज सांसर्व पूणवपणे नाकहसा करावयािा असेल, तर हा 
मूत्रमार्ांतील अडथळा पूणवपणें दूर करावयास पाहहजे.  
 

मूत्रमागािा ई. कोलाय् जंिूिा संसगक 
 

संप्रास्ति–ई. कोलाय जांतू तीन मार्े मूत्रमार्ांत प्रवशे करतात. हपत्ताशय ककवा आांतडी या 
हठकाणाहून रक्तमार्,े आांतड्याांतून रसवाहहन्यावाटे व मूत्रनहलकेतून वर मूत्राशयाांत जाऊन, तेथून 
मूत्रवाहकाांच्या रसवाहहन्याांमधून, शेंवटीं मूत्रवाहकाच्या कहटराांत (renal pelvis) हशरतात. या जांतूमुळें 
सौम्य बस्स्तदाह व वृक् ककहटरदाह या पासून तो बस्स्त ककवा वृक् क यात पूयीभवन हनमाण होईपयंत सवव 
प्रकार हदसून येतात.  

 
लक्षिें–रोर् फार हळूवारपणें सुरू होतो ककवा काांहींवळेाां रोर्ािी सुरुवात एकाएकी होते. हा रोर् 

लहान मुलें  व प्रौढ याांत, पण हवशषेतः हस्त्रयाांत ज्यास्त प्रमाणाांत हदसून येतो. लहान मुलाांत ताप ककवा कहव 
याांिी उपपत्ती लावता आली नाहीं, तर हा रोर् आहे असें समजावें. हस्त्रयाांत हा प्रसूहतपूवी ककवा नांतर होतो. 
प्रौढाांत काांहींवळेाां कोणतेही लक्षण हदसून येत नाहीं. अशाांत काांहीं कारणाांकहरताां मूत्र तपासल्यास त्याांत बी. 
कोलाय जांतू असल्यािे हदसून येते. काांहींवळेाां कुशींत ककवा ओटीपोटाांत दुखते. रक्तमेह (haematuria), 
वारांवार थोडेथोडे मूत्राांस होणें व त्यावळेीं वदेना, ही लक्षणें असतात. काांहींवळेाां रोर्ी बिेैन असून, सतत 
ताप असतो. त्यामुळें  पुष्ट्कळवळेाां पाराटाय् फॉईड वाटतो, व लहान मुलाांत यक्ष्मा वाटण्यािा सांभव असतो. 
हिरकारी प्रकाराांत कुशीत ककवा पाठीच्या स्थानीं शलू असून वारांवार मूत्रास होते व तापािी कणकण वाटते.  
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मूत्र तपासल्यास ते अम्लधमीय असून त्याांत बी. कोलाय जांतू व थोड्या पुवाच्या पेशी, त्यािप्रमाणें 
वृक् क व बस्स्त याांच्या उपकला पेशी असतात. जर बस्स्तदाह असेल, तर मूत्राांत मोठ्या प्रमाणाांत पू असतो. 
कहटरदाहात सुरुवातीला रक्तमेहही असतो. मूत्राला मासळीसारखा हवहशष्ट वास मारतो व जांतूमुळें  मूत्राला 
हवहशष्ट झलक मारते (characteristic sheen). मूत्राांत फार थोड्या प्रमाणाांत ॲल्युहमनही असते.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–मूत्र तपासल्यास हनदान होते. पण याकहरताां मूत्रनहलकेतून नहलकायांत्र 

(catheter), घालून, त्यानें मूत्र काढून ते तपासाव े ककवा त्याहींपेक्षा मतू्रवाहकाांत नहलकायांत्र घालून 
त्याांतून मूत्र काढून, ते तपासणें ज्यास्त िाांर्ले. त्यामुळें  कोणते वृक् क हबघडलेले आहे तें समजून येते.  

 
उपद्रव–जर इलाज केला नाही तर मूत्राांत जांतू सदोहदत रहातात व पुढे सरकून वृक् क हवकृत् 

करतात व त्याांत पू होतो (pyelonephritis) व मूत्रवाहकाच्या कहटराांत पुष्ट्कळसा पू साांिल्यास त्याला 
पायोनेफ्रोहसस (pyonephrosis) म्हणतात. 

 
साध्यासाध्यिा–जर रोर्ािे हनदान त्वरीत होऊन त्यावर औषधोपिार केला रे्ला, तर रोर् बरा 

होतो. नाहींतर पुढें मूत्र जन्तुरहहत करणें फार कठीण जाते.  
 
णिणकत्सा–जर मूत्रमार्ांत अडथळा असून मूत्रािा हनिरा बरोबर होत नसेल, तर तो अडथळा 

शस्त्रहक्रया करून दूर केला पाहहजे. त्यामुळें  तो सांसर्व नाकहसा होऊन रोर्ी बरा होतो. कोणत्या प्रकारिे जांतू 
आहेत ते तपासून, त्याप्रमाणें औषधोपिार करावा.  
 

वृक् ककणटरशोफ 
(PYELITIS) 

 
व्याख्या–वृक् ककहटरािा सदाहशोफ.  
 
हेिु–कहटरशोफ हा सामान्यतः बी. कोलाय जांतूांच्या सांसर्ामुळें  होतो, पण काांहीवळेाां हा रोर् 

वृक् काश्मरी, वृक् क यक्ष्मा, मूत्रवाहकाांत अम्मरी अडकून, उदराांत अबुवदे (abdominal tumour) होऊन, 
ककवा शरीररिनात्मक अहनयहमतता (anatomical abnormality) उदा. जुळे मूत्रवाहक, जातज 
वृक् कस्थमूत्रसांिय (congenital hydronephrosis) वर्ैरेमुळें  होतो. काांहींवळेाां हा बस्स्तदाह ककवा 
मूत्रनहलकें त अडथळा याांतही हदसून येतो.  

 
वृक् ककहटरदाह हा आशुकारी ककवा हिरकारी असतो.  

 
आशुकारी वृक् ककणटरशोफ 

(ACUTE PYELITIS) 
 

लक्षिें–रोर्ी एकाएकी आजारी पडतो. ताप व हवषमयरक्तता (toxaemia) याांमुळें  रोर्ी बेिनै 
असतो. या बरोबर दुसरे कोणतेही लक्षण नसतें ककवा रोर्ी कुशीत दुखत असल्यािी ककवा त्या स्थाांनीं 
पीडनाक्षमता असल्यािी तक्रार करतो. वारांवार मूत्रास होते. काांहींवळेाां थांडी वाजते.  
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िपासल्यास–ताप असतो व जे वृक् क हवकाहरत झाले असेल, त्या स्थानीं पीडनाक्षमता असते. मतू्र 
तपासल्यास, ते अम्लधमीय असल्यािे हदसून येते, व त्याांत बी. कोलाय जांतू, थोड्या पुवाच्या पेशीं, व 
वृक् काच्या उपकला पेशी असतात.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–आशुकारी वृक् ककहटरदाह हा आांत्रपुच्छदाह ककवा बीजवाहहनीशोफ 

(salpingitis) वाटण्याांिा सांभव असतो. ककवा प्रसूतीनांतर झाल्यास, प्रसूहत पूहतजाांवरक्तता (puerperal 
septicaemia) भासेल. पण मूत्र तपासल्यास, हनदान करताां येते.  

 
उपद्रव–रोर् उलटण्यािा सभव असतो. ककवा आशुकारीिा हिरकारी होतो.  
 
साध्यासाध्यिा–पुष्ट्कळसे रोर्ी पूणव बरे होतात.  
 
णिणकत्सा–रोग्याला पूणव हवश्राांहत द्यावी, त्याला हनजवनू ठेवावा. सुरुवातीला रोग्याला मरॅ्. सस्फ. 

िा जुलाब द्यावा. रोग्याला फार मोठ्या प्रमाणाांत पाणी, फळाांिे रस, व बार्चलिे पाणी द्यावे. जर कुशीत 
दुखत असेल तर, त्या हठकाणी शके द्यावा. ककवा अँहटफ्लोजेस्स्टन लावावे. मूत्र अल्कधर्चमय राहावें म्हणून 
खालील हमक्िर द्याव.े  
 
    
  सोडा. बायकाबव.  गे्रन ३० 
  पॉट. सैरटे.  गे्रन ३० 
  पॉट. ॲसेटेट.  गे्रन ३० 
  कटक्िर हायोसायमस ड्राम ½ 
  हसरप ऑरेंशा.  ड्राम ½ 
  पाणी.  औांस १ 

एक औांस, दर ४ तासाांनी द्यावें.  
 

मूत्र अल्कधर्चमय झाल्यावर ताप उतरतो. मर् हमक्िर हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावें.  
 
सल्फनमाइड ककवा जीवरोधक (antibiotic) औषध हदल्यास फायदा होतो. जर जांतू बी. कोलाय 

ककवा बी. प्रोहटअस असतील तर सल्फाहसटमाइड ककवा क्लोरमफेहनकॉल द्यावें. जर स्टॅहफलोकॉकर्स 
असतील, तर सल्फाडायहझन द्यावे. सुरुवातीला िार वड्या द्याव्या व नांतर दोन वड्या हदवसाांतून तीन वळेाां 
पाांि ते सात हदवस द्याव्या. याच्या बरोबर भरपूर, प्रमाणाांत पाणी द्यावयास पाहहजे. सल्फाहसटमाइडिा ०·५ 
गॅ्रमच्या ४ वड्या सुरुवातीला द्याव्या, व नांतर दर ४ तासाांनी २।२ वड्या ७ ते १४ हदवस द्याव्या. त्यािेबरोबर 
भरपूर प्रमाणाांत पाणी व पोटॅहशयम सैरेट हमक्िर द्यावे. जर क्लोरमफेहनकॉल द्यावयािे असेल, तर 
प्रौढाांकहरताां ०·५ गॅ्रमच्या २ वड्या दर आठ तासाांनीं ५ ते ७ हदवस द्याव्या. युरोल्युकोहसल (सल्फमेहथझॉल) 
ककवा फुरडॅन् हटन (नैरोफुरॅनटॉइन्) ककवा मेन्डेहलक ॲहसडिा िाांर्ला उपयोर् होतो. युरोल्युकोहसलच्या 
०·१ गॅ्रमच्या एक ककवा दोन वड्या हदवसाांतून पाांि वळेाां द्याव्या. याबरोबर द्रवपदाथव कमी प्रमाणाांत द्यावें. 
(हदवसाला दोन पाईांट) व अल्कली देऊां  नये. नांतर हदवसाला १ ते ३ वड्या २ ते ३ महहनें द्यावयास 
पाहहजेत. फुरडॅनहटन १०० हम. गॅ्रम (२ वड्या) हदवसाांतून िार वळेाां द्याव्या, व मुलाला ५० हम. गॅ्रम द्यावा. 
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मनॅडेहलक ॲहसड हे मनॅडेहलमाइन या स्वरूपाांत देतात. याच्या ०·२५ च्या तीन ते ४ वड्या हदवसाांतून तीन 
वळेाां, दोन आठवडे द्याव्या. या बरोबर पोटॅहशयम सैरेट हमक्िर मात्र कधींही देऊां  नये. द्रवपपाथव भरपूर 
प्रमाणाांत द्यावयास हरकत नाहीं. ई. कोलाय व प्रोहटअस सांसर्ाकरताां नहलहडस्क्झक अम्ल (नेग्राम) द्यावे. 
२ वड्या हदवसाांतून ४ वळेा १४ हदवस द्याव्या. प्रहतहक्रया होण्यािी शक्यता असते.  

 
णिरकारी वृक् ककणटरशोफ 
(CHRONIC PYELITIS) 

 
लक्षिें–पुष्ट्कळवळेाां कोणतेहीं लक्षण नसते. पण काांहींवळेाां वारांवार मूत्रास होणें व अहनयहमत ताप 

ही लक्षणें असतात.  
 
व्यवच्छेदक णनदान–मूत्र वाहकाांत नहलकायांत्र घालून, मूत्र काढून, तपासल्यास हनदान करताां 

येते. वृक् काश्मरी नाहींना हे पहाण्याकहरताां क्ष–हकरणाांनीं फोटो घ्यावा व मूत्रही यक्ष्माच्या जांतूांकहरताां 
तपासाव.े 

 
णिणकत्सा–वृक् काश्मरी ककवा एकादा अडथळा असल्यास शस्त्रहक्रया करून तो दूर करावयास 

पाहहजे. यावर रु्णकारी औषध म्हणजे मँडेहलक ॲहसड. हे मनॅ् डेकॅल या स्वरूपाांत देतात. हे मोठा 
िमिाभर (dessert spoonful) हदवसाांतून िार वळेाां ७ तें १० हदवस द्याव.े पण तोंडानें द्रव पदाथव फार 
प्रमाणाांत देऊां  नये. िोहवस तासाांत साधराणपणे दोन पाईांट इतकेि द्याव.े वर साांहर्तल्याप्रमाणें 
सल्फाहसटमाईड ककवा जीवरोधक औषध द्याव.े एवढें करूनही जर सांसर्व तसाि हशल्लक राहहला तर 
वृक् ककहटर हे हसल्व्हर नैरटे सारख्या एकाद्या जांतुनाशक द्रव्याांने धुवनू काढाव,े जर हसल्व्हर नैरटे 
वापरावयािे असेल तर ते १५००० त १ या प्रमाणाांत वापराव.े  
 

बस्स्िशोफ 
(CYSTITIS) 

 
व्याख्या–बस्स्तिा सदाहशोफ.  
 
हेिु–बस्स्तशोफ हा हनरहनराळ्या जांतूमुळें  बी. कोलाय, स्टॅहफलोकॉकस, स्टेप्टोकॉकर्स, 

र्ॉनोकॉकस, यक्ष्मािे जांतू, व बॅक्टेहरयम टायफोझस, वर्ैरेमुळें  होतो. त्यािप्रमाणें बस्स्तस्थ अश्मरी, 
स्थूलाांत्र व बस्स्त यामहधल सांसस्क्त्त, अहिला वृहि, मूत्रनहलका सांकोि, कहटस्थ अबुवद, सर्भव र्भाशयािे 
पिातवन, वर्ैरेतही हा रोर् होतो.  

 
प्रविकक कारिािं सदी, बिकोष्टता, अहतमद्यपान करणें, व बस्स्त पूणव हरकामी न होणें ही येतात.  
 
लक्षिें–आशुकारी बस्स्िशोफ : याांत रोर्ी एकाएकी आजारी पडतो. अधोजठर प्रदेश ककवा 

मूलाधार या हठकाणीं तीव्र वदेना होतात. व दर तीनिार हमहनटाांनीं पण अर्दी थोडें मतू्राांस होते. सामान्यतः 
ताप नसतो. णिरकारी बस्स्िदाह : याांत लक्षणें एवढी तीव्र नसतात. पण ओटीमाटाांत खालच्या बाजूस सतत 
पण सौम्य वदेना होत रहातात व वारांवार मूत्रास होते. मूत्र तपासल्यास त्यािी प्रहतहक्रया अम्ल असल्यास 
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बी. कोलाय, यक्षािे जांतू ककवा र्ॉनोकॉकर्स या जांतूमुळें सांसर्व आहे असे समजावे. व जर मूत्रािी प्रहतहक्रया 
अल्क असेल, तर इतर जांतूांिा सांसर्व आहे असें समजावें. मूत्र धुरसट हदसते व त्याांत फार थोड्या प्रमाणाांत 
अल्लयुहमन व पुवाच्या पेशी असतात. काांहींवळेाां रक्तही असते. मूत्रािा साका तपासल्यास त्याांत बस्स्तच्या 
आांतील आवरणाच्या उपकला पेशी व थोड्या पवुाच्या पेशी हदसून येतात. मुलाांत पुष्ट्कळवळेाां 
स्टॅहफलोकॉकल सांसर्व असतो. मूत्र घटसर असते ककवा त्याांत धारे् धारे् हदसतात, व हे फक्त सकाळच्या 
मूत्राांति हदसून येते.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–हाां रोर्, मूत्रनहलकादाहापासून हनराळा दाखहवताां आला पाहहजे. याकहरताां 

कािेिी दोन मूत्रभाांडी घ्यावी. एकाांत पहहले अधे मूत्र धरावे. व दुसऱ्याांत बाकीिे मूत्र धराव.े जर पहहल्या 
ग्लासाांतील मतू्र र्ढूळ असून दुसऱ्याांतील स्वच्छ असेल, तर सांसर्व मतू्रनहलकें त आहे असे समजावें. पण 
जर दोन्हींही ग्लासाांतील मतू्र र्ढूळ असेल, तर सांसर्व बस्स्तत आहे असें समजावें. हिरकारी प्रकाराांत 
बस्स्तदशवक यांत्राांनें तपासल्यास, (cystoscopy) कोठे असणारा अवरोध, मूत्रमार्ाच्या वरील भार्ाांतींल 
सांसर्व ककवा रक्तस्त्रावािा उर्म समजून येतो.  

 
णिणकत्सा–रोग्याला हनजवनू ठेवावा. ओटीपोटाांत वदेना असतील तर त्यावर शके द्यावा. मूत्राांत 

कोणत्या प्रकारिे जांतू आहेत तें तपासावें. त्यामुळे त्या जांतूवर कोणत्या सल्फनमाइडिा ककवा जीवरोधक 
औषधािा उपयोर् करावयािा तें ठरहवताां येते, व त्याप्रमाणें सल्फनमाईड, युरोल्युकोहसल ककवा 
फुरडॅनहटनिा उपयोर् करावा. जर मूत्र अम्लधमीय असेल, तर त्यािी प्रहतहक्रया अल्क करण्याांकहरता 
अल्कलाइन हमक्िर द्याव.े सोहडयम बायकाबोनेट २० गे्रन, पोटॅहशयम सैरटे २० गे्रन, पोटॅहशयम ॲसटेट 
२० गे्रन व कटक्िर हायोसायमस ½ ड्राम व पाणी १ औांस. असें दर ४ तासाांनीं द्यावें. जर मूत्र अल्कधमीय 
असेल, तर त्यािी प्रहतहक्रया अम्ल करण्याकहरताां ॲहसड सोहडयम फॉस्फेट द्यावे. याकहरताां ॲहसड 
सोहडयम फॉस्फेट ३० ते ६० गे्रन, कटक्िर हायोसायमर्स ३० थेंब, स्स्पहरट क्लोरोफॉम ७ थेंब व पाणी १ 
औांस, असें दर ६ तासाांनी द्यावें.  

 
जर फार वदेना असतील, तर वदेना शामक म्हणून बस्स्तत १००० त १ या प्रमाणाांत बनहवलेला 

न्यूपकेनिा द्राव घालावा. तो १० हमहनटें तसाि ठेऊन नांतर काढून टाकावा. यानांतर १०,००० त १ या 
प्रमाणाांत बनहवलेला हसल्व्हर नैरेटिा द्राव बस्स्तत घालावा व तो तसाि ठेऊन द्यावा.  

 
हिरकारी प्रकाराांत वरील उपिार करून हततकासा फायदा होत नाहीं. अशावळेीं वरील 

उपिाराांबरोबर १२,००० त १ या प्रमाणाांत बनहवलेल्या हसल्व्हर नैरटेिा द्रावाांने बस्स्त धुवनू काढावी व 
रोग्यापासून बनहवलेले व्हॅस्क्सन आठवड्यातून एकदाां या प्रमाणें द्यावें. सुरुवातीिी मात्रा लहान असावी.  
 

वृक् कणवद्रणध 
(PYCELONEPHRITIS) 

 
व्याख्या–वृक् ककहटर व वृक् कधातु (Kidney Substance) याांिा सदाहशोफ होऊन त्याांत 

पूयीभवन होणें.  
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हेिु–सांसर्व खालून वरच्या बाजूस जाऊन होतो हा रोर् व कहटरदाहािा उपद्रव म्हणूनही होतो, 
ककवा पूमयरक्ततेत सांसर्व रक्तामधून जाऊन होतो, वा आांत्रपुच्छ ककवा प्रत्यांर्उदराांतरवषे्टन हवद्रहध 
(retroperitoneal abseess) याांिे पासून रक्तवाहहन्यावाटे सांसर्व पसरून होतो.  

 
संप्रास्ति–वृक् कावर व वृक् कधातु याांत बारीक बारीक हवद्रहध हदसून येतात.  
 
लक्षिें–या रोर्ािी लक्षणें पुष्ट्कळशीं वृक  ककहटरदाहाच्या लक्षणाांसारखीि असतात. पण याांत 

हनयतकाहलक (periodical) ताप व हुडहुडी येते. तीव्र प्रकाराांत रोर्ी थोड्याि हदवसाांत दर्ावतो. मतू्र 
तपासल्यास त्याांत जांतू ॲलल्युहमन, पू व रक्त हदसून येते.  

 
णिणकत्सा–वृक् ककहटदाहासारखाि पण काांहींवळेाां शस्त्रहक्रया करून पू काढून टाकावा लार्तो. 

लहान मुलाांतील हिरकारी वृक् कहवद्रहधवर सल्फाहडहमहडन पुष्ट्कळ हदवस द्याव ेलार्ते.  
 

वृक् ककणटरािं पू संिय 
(PYONEPROSIS) 

 
वृक् ककहटराांत पू सांहित होऊन, त्याच्या भारानें दाब पडणें, यास “पायोनेफ्रोहसस” म्हणतात.  
 
हा रोर्, वृक् ककहटराांत सांसर्व होऊन त्यािबरोबर मुत्र बाहेर जाण्यास कोठे अडथळा असल्यास 

होतो. हा अडथळा स्त्रोतःसांकोिामुळें, अहिलावृहि, बस्स्तस्थ अश्मरी, अबुवद वर्ैरेमुळें  असेल.  
 
लक्षिें–रोग्यािी तक्रार म्हणजे अस्वस्थता व कुशींत वदेनाां. एका ककवा दोन्हीं बाजूस हाताला र्ाांठ 

लार्ते. ताप असतो. मूत्राांत पु, ॲल्लयुहमन व जांतू असतात. जर दोन्हींही वृक् क हवकृत असतील, तर मात्र 
रक्ताांतील युहरआ व प्रोहटन व्यहतहरक्त नैरोजनिे प्रमाण वाढलेले असते.  

 
णिणकत्सा–शस्त्रहक्रया हाि उपाय.  

 
पणरवृक् कणवद्रणध 

(PERINEPHRIC ABSCESS) 
 

व्याख्या–वृक् काच्या आजूबाजूच्या धातूांत, हवशषेतः िरबीत पूयीभवन होणे.  
 
हेिु–र्ळू, काळपुळी, (carbuncle) वर्ैरे हठकाणाहून सांसर्व रक्तावाटे त्याहठकाणीं पोहोंितो. जर 

सांसर्व रक्तवाहहन्यावाटे होत असेल, तर तो हवकाहरत वृक्, हपत्ताशय, आांत्रपुच्छ ककवा मेरुदांड क्षरण, वर्ैरे 
हठकाणाांहून होतो.  

 
लक्षिें–सुरुवातीला ताप व त्यामुळें  येणारी अस्वस्थता व काांहींवळेाां साांधे दुखणें इतकीि लक्षणें 

असतात. तर काांहीं रोग्याांत कुशींत सतत वदेना ककवा तीव्र वदेना (Sharp pain) असतात.  
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िपासल्यास–ताप असतो; पण तो अहनयहमत काढता ओढता–हवरामी (intermittent)–असा 
असतो. सुरुवातीला कुशींत पीडनाक्षमता असते व पुढें उदर तपासल्यास वृक् कस्थानीं हाताला टेंर्ूळ 
लार्ते. जर हवद्रहध खालच्या बाजूला हववर करून जात असेल, तर रोर्ी हनजून राहून, ज्या बाजूला हवद्रहध 
असेल, त्या बाजूिी माांडी खेिून धरतो. पण जर हवद्रहध वृक् काच्या वरच्या बाजूकडे असेल, तर त्या 
बाजूकडील श्वासपटलस्नायू वरच्या बाजूस उिलला जातो; व त्यामुळें  त्या बाजूकडील फुफ्फुसाच्या 
खालच्या भार्ाांत अांरु्ली ताडनाने जडध्वनी येतो व त्या भार्ाांत हवाही हततकी िाांर्ल्या रीहतने हशरत नाही 
(weak air entry). क्ष–हकरणाांने फोटो घेतल्यास श्वासपटल स्नायू हकती वर रे्ला आहे हे समजून येते. 
रक्त तपासल्यास त्याांत श्वतेपेशींिी वृहि झाल्यािे हदसून येते. त्या साधारणपणें एका घन हम. हम. मध्ये 
२०,००० पयंत असतात. मूत्राांत थोडे ॲल्लयुहमन, पुवाच्या पेशीं व जांतू असतात. हवद्रहध पाठीकडील बाजूस 
फुटतो ककवा उदरावरणाांत फुटतो.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–हाताला र्ाांठ लार्ावयास लार्ल्यानांतर जरी हनदानें करणें सोपे जात असले, 

तरी सुरुवातीला हनदान करणें सोपे नाहीं. पण वारांवार र्ळवें होणें ककवा काळपुळी असणें हे रोर्दशवक 
आहे. सुरुवातीला असणारा सांतत ताप, साांध्याांत वदेना व बिकोिता यावरून साांसर्चर्क हृदाांतरत्वर्दाह 
(infective endocarditis) भासण्यािा सांभव असतो.  

 
णिणकत्सा–शस्त्रहक्रया हाि उपाय. हवद्रहधिा हनिरा करावा.  

 
मूत्रमागािा यक्ष्मा 

(TUBERCULOSIS OF THE URINARY TRACT) 
 

मूत्रमार्ाच्या कोणत्याही भार्ािा–वृक् क, मूत्रवाहक, बस्स्त वर्ैरे–यक्ष्मा होतो. सामान्यतः 
सुरुवातीला वृक् क यक्ष्मा होतो व बस्स्तिा क्षय हा उपद्रवात्मक असतो. पुष्ट्कळ रोग्याांत हा तरुणपणी पण ४० 
वषापूवी होता. पण लहाांन वयाांत होत नाही, असें नाहीं. मुलाांत असल्यास तो तीव्र यक्ष्माांत (miliary 
tuberculosis) होतो.  
 

वृक् क यक्ष्मा 
(TUBERCULOSIS OF THE KIDNEY) 

 
संप्रास्ति–पुष्ट्कळशा रोग्याांत सांसर्व हा रक्तावाटे होत असतो. फारि क्वहितवळेाां बस्स्तमधून सांसर्व 

वर जातो. रोर्ािे मूळ वसतीस्थान हें फुफ्फुसें, रसग्रांथी ककवा आणखी कोठेतरी असते. पण पुष्ट्कळवळेाां ते 
स्थान समजूनही येत नाही.  

 
लक्षिें–कुशींत सतत वदेना, मूत्रास वारांवार होणें व मतू्राांतून रक्त जाणें ही लक्षणें असतात. मतू्र 

तपासल्यास त्याांत पूवाच्या पेशी व क्वहितवळेाां यक्ष्मािे जांतू हदसून येतात.  
 
व्यवच्छेदक णनदान–जर मूत्राांत यक्ष्मािे जांतू व पुवाच्या पेशी हदसून आल्या तर जवळजवळ नक्ी 

वृक् क यक्ष्मा आहे असें समजावे. जर फक्त यक्ष्मािे जांतू असतील तर वृक् क यक्ष्मा वाढत जाणारा आहे असें 



 अनुक्रमणिका 

म्हणता येत नाहीं. हवकार कोणत्या वृक् काांत आहे हे ठरहवण्या कहरताां बस्स्त व मूत्रवाहक याांत नहलकायांत्र 
घालून तपासावयास पाहहजे.  

 
णिणकत्सा–स्रेप्टोमायहसन, आय् सोनीअहझड, व सोहडयम पारा-ॲहमनोसॉहलहसलीक ॲहसड 

द्यावयास पाहहजे. याांिेमुळें  त्यािी वाढ तर थाांबतेि, पण पुष्ट्कळवळेाां रोर्ी बराही होतो. स्रेप्टोमायहसन १ 
गॅ्रम आठवड्यातून दोन वळेाां स्नायतूून द्यावें. आय् सोहनॲहसड १०० हम. गॅ्रम हदवसाांतून तीन वळेाां पोटाांत व 
पारा-सॉहलहसलीक ॲहसड ५ गॅ्रम हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावें. या प्रमाणें ही औषधे ½ ते २ वष ेद्यावयास 
पाहहजेत. सहा महहने ते एक वषव रोग्याला हनजवनू ठेवनू पूणव हवश्राांती द्यावयास पाहहजे. औषधोपिारानांतर 
जांतू व पुवाच्या पेशी आहेत काां काय ते पहाण्याकहरताां परत मूत्र तपासावे.  

 
सामान्यतः याांत शस्त्रहक्रयेिी जरूरी पडत नाहीं. पण जर एकाि बाजूिे वृक् क फार प्रमाणाांत 

हवकाहरत झाले असेल, तर शस्त्रहक्रयाकरून ते काढून टाकाव ेव नांतर वर साांहर्तल्या प्रमाणें स्रेप्टोमायहसन 
द्यावें. यामुळें  आणखी कोठें खालच्या भार्ाांत यक्ष्मािी भावना असल्यास, ती नाहहशी होते.  
 

वृक् कस्थ मूत्रसंिय 
(HYDRONEPHROSIS) 

 
व्याख्या–मूत्रसांियानें वृक् ककहटर व वृक् कािा इतर भार् हवस्तार पावणें  
 
हेिु–वृक् कस्थ मूत्रसांिय हा जातज ककवा स्वसांपाहदत असेल. हा रोर् मूत्र हवसजवनास हळूहळू 

वाढत जाणारा ककवा अधुनमधून होणारा अडथळा, यामुळें  होतो.  
 
जािज वृक् कस्थमूत्रसंिय (Congenital hydronephrosis) : हा सामान्यतः दोन्हीं बाजूस असतो. 

व यािे कारण पुष्ट्कळवळेाां मूत्र मार्ािे अपूणवत्व ककवा वृक् ककहटर-मूत्रवाहक स्थानीं अडथळा ककवा 
वृक् कधमहनिी अपसामान्य शाखेमुळें  (abnormal branch) अडथळा हे असते. 

 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृणि ४६. बहु मूत्राश्मरी. (पहा : मूत्राश्मरी) 

 
स्वसपंाणदि वृक् कस्थ मूत्रसंिय–(Acquired Hydronephrosis) : यािी कारणें पुष्ट्कळ असतात. 

१. वृक् ककहटराांत अश्मरी ककवा अबुवद. २. िलदवृक् क ककवा वृक् काबुवद याांिेमुळें  मतू्रवाहकाांस पीळ पडणें, 
मूत्रवाहकाांत अश्मरी ककवा त्यािा स्त्रोतःसांकोि (stricture); मूत्रवाहकावर उदरस्थ वा श्रेहणर्त अबूवदािा 
दाब, वा त्यािी दुसऱ्या इांहद्रयाांबरोबर सांसस्क्त्त ककवा शस्त्रहक्रयेत त्याला झालेली इजा. ३. बस्स्तस्थ अश्मरी 
ककवा अबुवद. ४. मूत्रनहलकाः स्त्रोतःसांकोि, अश्मरी, अहिलावृहि ककवा हनरुि प्रकश (phimosis) ही 
कारणें होत.  

 
संप्रास्ति–फार मोठ्या प्रमाणाांत मूत्रसांिय झाल्यामुळें, वृक् कधातूवर दाब पडून तो कृश होतो व 

त्यािे पातळसे आवरण हशल्लक रहाते. आन्तर वृक् कस्थ मूत्रसांियाांत (internal hydronephrosis) 
सुरुवातीला वृक् ककहटराांिी तोंडे (calyces) रुां द होतात. पण पढेु सववि कहटर ताणले जाते व वृक् कािी 
एक मोठी हपशवी तयार होते. याच्यापढुें जेथपयंत अडथळा आहे तेथपयंत मूत्रवाहकही हवस्तृत होतो. 
अधुनमधून होणारा वृक् कस्थ मूत्रसांिय हा मूत्रवाहकाला पीळ पडल्यामुळें  होतो. याांत ज्यावळेीं पीळ पडतो 
त्यावळेीं कहटर हवस्तृत होते व पीळ नाकहसा झाला म्हणजे हे हवस्तृत झालेले कहटर मूळ पदावर येते. दोन्हीं 
बाजुांकडील वृक् कस्थ मूत्रसांिय हा मूत्रनहलका ककवा बस्स्त याांत अडथळा झाल्यामुळें होतो.  

 
लक्षिें–कोणत्या प्रकारिा वृक् कस्थ मूत्रसांिय आहे–सतत वाढत जाणारा ककवा अधुनमधुन 

होणारा आहे–यावर लक्षणें अवलां बून असतात.  
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अधुनमधून होिारा वृक् कस्थ मूत्रसंिय : (Intermittent Hydronephrosis) हा सामान्यतः हस्त्रयाांत 
हदसून येतो. याांत कुशींत मधुन मधून वदेना होतात व या वदेना हवशषेतः उजव्या बाजूस होतात, व याि 
बरोबर मळमळ, वाांहत व पुष्ट्कळवळेाां ताप असतो. अर्दी थोडे थोडे मूत्रास होते व पीळ सुटल्यामुळे एकदम 
पुष्ट्कळसे मूत्र हवसजवन होऊन, सवव लक्षणें नाहहशी होतात व रोग्याांस बरें वाटतें. मूत्रवाहकाांस पीळ 
पडल्यामुळें  होणाऱ्या वदेना या वृक् कजन्य शूला सारख्या असतात. याला “डायटल सांकट” म्हणतात. 
(dietl’s crisis) 

 
िपासल्यास–वृक् कस्थानीं हाताला र्ाांठ लार्ते व एकाएकी पुष्ट्कळसे मूत्र हवसजवन झाल्यावर ती 

र्ाांठ नाकहशी होते.  
 
सिि वाढि जािार वृक् कस्थमूत्र संिय : याांत लक्षणें एवढी तीव्र नसतात. कुशींत वदेना होतात. 

पण जर दोन्हीं बाजूकडे असेल व वाढत असेल तर हिरकारी मूत्रहवषमयरक्ततेिी लक्षणें हदसावयास 
लार्तात.  

 
िपासल्यास–हाताला टेंर्ूळ लार्ते. जर रक्ताांतील नैरोजनिे प्रमाण वाढत असेल, तर दोन्हीहीं 

वृक् क हवकाहरत झाले आहेत असें समजावे.  
 
व्यवच्छेदक णनदान–क्ष-हकरणाांनीं साधा फोटो घेऊन ककवा हशरेतून युरोहसलेक्टान बी देऊन मर् 

फोटो काढल्यास हनदान करता येते.  
 
ऊपद्रव–वृक् कस्थ मूत्रसांियाांत पूयीभवन होऊन उपद्रव होण्यािा सांभव असतो.  
 
साध्यासाध्यिा–कारणावर अवलां बून राहहल. जर दोन्हीं बाजूस असेल व वृक् कािा फार मोठा नाश 

होण्यापूवी मूत्र हवसजवनास होणारा अडथळा नाहहसा करताां आला नाहीं, तर रोर्ी मृत्यू पावतो. मृत्य ू
पुष्ट्कळवळेाां मूत्रहवषमयरक्ततेमुळें  ककवा पूयीभवनामुळें  येतो.  

 
णिणकत्सा–शस्त्रहक्रयेहशवाय दुसरा इलाज नाहीं. पण जर िलद् वृक् क असेल, तर वृक् काला 

आधारपट्टा (renal support) देऊन पहावा. कदाहित फायदा होण्यािा सांभव असतो. 
  

मूत्राश्मरी 
(URINARY CALCULAS) 

 
व्याख्या–वृक् क, मूत्रवाहक ककवा बस्स्त याांत अश्मरी असणें.  
 
हेिू–अश्मरी काय कारणाांमुळें  होतात, यािे बद्दल बरोबर कल्पना नाहीं. पण अश्मरी हनमाण 

होण्याांत काांहीं र्ोष्टी कारणीभतू होत असाव्यात, असें वाटतें. या र्ोष्टी म्हणजे, सांसर्व, साांहद्रतमतू्र 
(concentrated urine) वर्ैरे होत. फार मोठ्या प्रमाणाांत अल्कली घेतल्या रे्ल्यास, फॉस्फेट अश्मरी 
हनमाण होतात. ज्या लोकाांच्या आहाराांत दुधािा अभाव असतो, अशा लोकाांत म्हणजे र्रीब लोकाांत अश्मरी 
हनमाण होतात. माांडीच्या हाडासारख्या अस्स्थभांर्ाांत पुष्ट्कळ हदवस हनजून राहहल्यामुळें  काांहीं रोग्याांत 
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मूत्राश्मरी हनमाण होतात. सल्फापायहरहडन, सल्फाडायहझन यासारख्या सल्फा औषधाांबरोबर जर फार 
प्रमाणाांत पाणी घेतले रे्ले नाहीं, तर अश्मरीभवन होते. पषु्ट्कळ हदवस फार मोठ्या प्रमाणाांत जीवनसत्व ‘ड’ 
घेत राहहल्यासही मूत्राश्मरी होण्यािी भीहत असते. हे अश्मरी सामान्यतः २०व्या वषानांतर होतात. पुरुषाांत 
याांिे ज्यास्त प्रमाण असते. नवजात बालकाांत यूरेटिे अश्मरी मूत्रकपडाांत क् वहित हदसून येतात, व अशक्त 
मुलाांच्या बस्स्ततही अश्मरी (vesical calculi) हदसून येतात. हनरहनराळ्या क्षाराांिे अश्मरी असतात.  

 
संप्रास्ति–हे जे अश्मरी हनमाण होतात, ते फाइब्रीन, मृत पेशीिे तुकडे, ककवा जांतू अशाांच्या 

भोंवतालीं हनमाण होतात. मूलभतू अश्मरी हे आम्लधमीय मूत्राांत कोणत्याहीं जांतुजसदाहशोफाहशवाय 
हनमाण होतात असें समजले जाते, तर उपद्रवात्मक अश्मरी (Secondary calculi) हें अल्कधमीय मूत्राांत, 
जांतूिा सांसर्व असेल तरि हनमाण होतात. पुढील प्रकारिे अश्मरी हदसून येतात.  

 
युणरक ॲणसड अश्मरी–तपकीरी रांर्ािे, कहठण व वाकडे हतकडे असतात.  
 
कॅल्शम ऑक्झलेट–काळे व अहनयहमत आकारािे असतात. जर बस्स्तत हनमाण झाले तर तें 

वाटोळे असतात. जर वृक् ककहटराांत हनमाण झाले तर, त्याांना फाटे फुटलेले असतात. पुष्ट्कळवळेाां हे हमश्र 
असतात. ते कॅल्शम फॉस्फेट ककवा युहरक ॲहसड याांिेबरोबर हमहश्रत असतात.  

 
अमोणनयम यरेूट : हे कहठण व शामवणी असतात.  
 
णसस्स्टन : मऊ, हपवळट-हहरव ेअसतात.  
 
कॅल्शम काबोनेन : रु्ळुरु्ळीत, कहठण फार करड्या रांर्ािे असतात.  
 
झॅस्न्थन : हे ताांबूस तपकीरी रांर्ािे असतात.  
 
लक्षिें–जर अश्मरी वृक् काच्या धाांतूति असेल (Kidney Substance) तर कोणतेि लक्षण हदसून 

येत नाहीं. पण काांहींवळेाां कुशीत दुखते व मूत्राांत ॲल्लयुहमन व रक्त असते. पण ही लक्षणें जोराच्या 
हालिालीमुळें  ककवा हहसके बसण्यामुळें  हनमाण होतात. जर अश्मरीमुळें  मूत्राच्या प्रावाहाला अडथळा होत 
असेल, तर वृक् कआवरण ताणले रे्ल्यामुळें  वदेना सुरु होतात. मूत्रवाहकाांत अश्मरी अडकल्यासही अशाि 
प्रकारच्या वदेना सुरु होतात. या वदेना त्या मूत्र खड्याला मूत्रवाहकािे स्नायू पुढे ढकलतात म्हणून होतात 
असे नव्हें, तर मूत्र वाहक ताणाला जातो म्हणनू होतात. जर वृक् कात आणखी मूत्र हनमाण झाले नाहीं ककवा 
मूत्रामार्ं मोकळा झाला कीं वदेना थाांबतात. या वदेना कहटच्यावर पाठीमार्ें उत्पन्न होतात व वृषण व 
माांडीिी आांतील बाजू याकडे जातात. यावळेीं मळमळ व वाांहत होते. वदेना फार तीव्र व आवरे्युक्त 
असतात. या वदेनाांमुळें  वीयवकपड वरही खेंिला जातो. या वदेना इतक्या तीव्र असतात कीं, रोर्ी हनस्तेज 
होतो ककवा लाल होतो (flushed), घाम सुटतो, र्डबडा लोळतो व काांहींवळेाां वाांहत होते. मूत्र करण्यािी 
इच्छा होते. मूत्रास फार थोडे होते व त्याांत रक्त असते. हा शूलावरे् काांहीं हमहनटाांपासून तो तास दोन तास 
रहातो. काांहींवळेाां याच्या पेक्षाांही ज्यास्तवळे हटकतो. आवरे्ाांत उदरािे हठकाणी ताठरता असते. शलू 
होऊन रे्ल्यावर तो भार् पीडनाक्षम असतो.  
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जर अश्मरी बस्स्तत असेल, तर याांत होणाऱ्या वदेना मूत्र हक्रयेनांतर, मूत्र नहलकेच्या टोंकाांशी 
भासतात, व त्या मूलधाराकडे (perineum) व माांडीच्या आांतील बाजूकडे जातात. वारांवार मूत्रास होते व 
मूत्र तपासल्यास बस्स्तदाह असल्यािे समजून येते.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–वृक् कशूल हा उदराांत होणाऱ्या इतर शूलाांपासून म्हणजे आांत्रर्तशलू, 

हपत्ताश्मरीजन्यशूल, आांत्रपूच्छदाहजन्यशलू (appendicular) ककवा अग्नॅशयर्त शलू (pancreatic colic) 
याांपासून हनराळा दाखहवता आला. पाहहजे. जर अश्मरींत भरपूर प्रमाणात कॅल्शम असेल, तर क्ष-हकरणाांनीं 
घेतलेल्या फोटोंत अश्मरी हदसून येतील. (आकृहत ४६).  

 
उपद्रव–मूत्राश्मरीजन्य शलूािे अनेकही आवरे् येतात. यािे हनरहनराळे उपद्रव म्हणजे, १. 

संसगामुळें  कहटरदाह, वृक् कहवद्रहध, बस्स्तदाह वर्ैरे होत. २. अवरोध : वृक् कस्थमूत्रसांिय, वृक् कस्थ 
पूसांिय, व जर दोन्हींही वृक् क अकायवक्षम असतील तर वृक् ककृशता व मूत्रािी उत्पत्ती बांद होणें, हे उपद्रव 
होतात. ३. व्रि असल्यास : पुढें स्त्रोतःसांकोि होतो.  

 
साध्यासाध्यिा–र्ांभीर आहे. कारण शस्त्रहक्रयेनें जरी अश्मरी काढून टाकली तरी परत होण्यािा 

सांभव असतो. काांहीं वळेा मूत्रखडा शस्त्रहक्रयेहशवायही पडून जातो. जर दोन्हीं वृक् क हवकाहरत झाले 
असतील ककवा त्याांिे कायव बरोबर िालत नसेल, तर रोर् फारि र्ांभीर होय.  

 
णिणकत्सा–मूत्राश्मरीजन्य शूलाांत जर शूल फार तीव्र नसेल, तर कटीवर पाठीमारे् शके द्यावा. 

यामुळें  वदेना नाकहशा होतात. जर तीव्र असेल, तर मॉर्चफन. सल्फ. ¼ गे्रन व ॲरोहपन, सल्फ. ⅟₁₀₀ गे्रन िे 
इांजेक्शन त्विेखालीं द्याव ेककवा पेथेहडन १०० हम. गॅ्रमिे इांजेक्शन स्नायूांत द्यावे. याांनीं वदेना शमतात. पण 
जर शमल्या नाहींत तर क्लोरोफॉमव द्यावयास पाहहजे.  

 
मूत्रािी उत्पत्ती कमी झाली नसेल, वा थाांबली नसेल, तर पुष्ट्कळ प्रमाणाांत द्रव पदाथव द्याव.े त्यामुळें 

भरपूर प्रमाणाांत मूत्र होऊन मूत्रखडा बाहेर पडेल. याकहरताां पुढील हमिर द्याव.े  
 
    
  पोटॅहशयम सैरटे ड्राम १ 
  पोटॅहशयम ॲसेटेट ड्राम १ 
  सोहडयम बाय काबोनेट ड्राम १ 
  कॅहफन सैरस गे्रन १२ 
  कटक्िर बलेाडोना ड्राम १½ 
  पाणी औांस ५ 

⅙ भार् हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावा.  
 
जर वाांहतमुळें  तोंडानें द्रव पदाथव देता येत नसतील, तर हशरेंतून द्यावे. ज्याांना मूत्रखडा असेल, अशानीं 
सदोहदत भरपूर प्रमाणाांत द्रव पदाथव घेतले पाहहजेत. मतू्रखडा पडला ककवा नाहीं ते पहाण्याकहरताां मतू्र 
र्ाळून पहाव.े जर मूत्रखडा पडला नाहीं तर शल्यहिहकत्सकािा हविार घ्यावा.  
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रक्तमेह असेपयंत तरी रोग्याला हनजवनू ठेवावा. जर मतू्र अम्लधमीय असेल. तर ते अल्कधमीय 
करण्याकहरताां अल्कलाईन हमक्िर द्यावे. जर मूत्राांत ऑक्झलेट ककवा युरेटिे स्फहटक असतील तर रात्रीं 
अल्कलाईन हमक्िर द्याव,े व ती, मात्रा एवढी मोठी असावी कीं सकाळीही मूत्र अल्कधमीय राहील. 
आहाराांत मोठ्या प्रमाणाांत वनस्पहतज पदाथव असावते. वृक् क, यकृत, अग्न्याशय (sweet bread) यासारखे 
न्यसू्क्लओप्रोटीनर्स असणारे पदाथव वजव करावे.  
 

िलदवृक् क 
(MOVABLE KIDNEY) 

 
हेिु–सामान्यतः श्वासोच्छ् वासाबरोबर वृक् क थोडे वर खालीं होते. वृक् कािी हालिाल न होण्यास 

काांहीं र्ोष्टींिी मदत होते. त्या म्हणजे, १. वृक् कािे आवरण. ते वर श्वासपटल स्नायूला जोडलेले असते. 
२. वृक्ाांत हशरणारी वृक् कधमनी, नीला व मूत्रवाहक. ३. उदराांतील ताण (intra-abdominal tension). ४. 
वृक् क खाताांिा (renal fossa) आकार. पुरुषाांत हा खालिे बाजूस अरुां द असतो.  

 
वाजवीपेक्षाां जास्त होणारी वृक् कािीं हालिाल ही पुढील कारणाांनीं होते. १. उदर हढले पडणें. २. 

उदराांतील इांहद्रयाांिे अधःपतन (visceroptosis) ३. वृक् कािी वृहि. ४. मेदोवृहिमुळें आांत्रयोजनीला ओढ 
लार्णें (mesenteric drag) ५. आघात (trauma) हवशषेतः शारीहरक व्यायाम करणाऱ्या लोकाांत.  

 
िलद् वृक् क, हे हवशषेतः ३० ते ४० वषामधील हस्त्रयाांत जास्त प्रमाणाांत हदसून येते. यािे कारण 

म्हणजे, त्याांच्याांत वारांवार येणारे र्भारपण व बाळांतपण. त्यािप्रमाणें हस्त्रयाांत वृक् कखात जास्त उथळ 
असते. िलद् वृक् क हे पुष्ट्कळ वळेाां उजव्या बाजूस असते. कारण या बाजूिी खात जास्त उथळ असते व 
यकृताजवळील बृहदाांत्राच्या वक्राला (hepatic flexur), प्लीहेजवळील बृहदाांत्राच्या वक्राला (splenic 
flexure) जास्त ओढ लार्ते.  

 
लक्षिें–सामान्यतः रोर्ी स्त्री असून, पुष्ट्कळ वळेाां कोणतेही लक्षण नसते, व हे िलद् वृक् क, दुसऱ्या 

काांहीं रोर्ाकरताां उदर तपाहशत असताां उमजून येते. रोग्याला त्यािी दादही नसते. दुसऱ्या काांहीं रोग्याांत 
सुस्स्त, सौम्य वदेना, ओढ, ककवा कुशींत पीडनाक्षमता, पोटाांत वात, बिकोिता वर्ैरे लक्षणें असतात. यािे 
हवशषे लक्षण म्हणजे डायटल सांकट. याांत कहटप्रदेशीं एकाएकीं तीव्र वदेना सुरू होतात व त्या 
मूत्रवाहकावरून खालीं वांक्षण (groin) व माांडीच्या आांतील बाजू याांकडे जातात. शहररािे उष्ट्णतामान कमी 
होते व नाडी जलद िालते. मूत्रािे प्रमाण फार कमी होते, व त्याांत रक्त हदसून येते. ही लक्षणें 
मूत्रवाहकाला पीळ पडतो म्हणून होत असावीत. मधुनमधुन वृक् कस्थ मूत्रसांियही होतो. रोर्ी कृश असून 
उदर हढले असते. वृक् क दाबनू पाहहल्यास मळमळ वाटते. वृक् क हनरहनराळ्या हठकाणीं हाताला लार्ते.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–जर उजव्या बाजूस िलद् वृक् क असेल तर ते हपत्ताशयवृहि, यकृतािा हरडल ्

लोब, जठराच्या खालच्या टोकाांिे वा स्थूलाांत्रािे अबुवद व डाव्या बाजूिे िलद् वृक् क हे प्लीहावृहि, ककवा 
जठर वा स्थूलाांत्र याांिे अबृवद यापासून हनराळें  दाखहवताां आले पाहहजे. क्ष-हकरण व वृक् ककहटरहित्रण 
(pyelography) याांिेमुळें  वृक् कािा आकार व त्यािे स्थान हे ही समजून येते व हनदान सहज होते.  
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उपद्रव–वृक् कस्थ मूत्रसांिय, अश्मरीभवन, कहटरदाह व वृक् क व ग्रहणा (duodenum) याांत 
सांसस्क्त्त हे उपद्रव होतात. काांहींवळेाां या सांसस्क्त्तत हपत्तनहलका अडकली रे्ल्यास कामला होते.  

 
साध्यासाध्यिा–आयुष्ट्याला धोका नाहीं. पण रोग्याांिी प्रकृहतबद्दल सतत काांहींना काांहीं तरी तक्रार 

असते.  
 
णिणकत्सा–जर रोर्ािे कोणतेही लक्षण नसेल तर रोग्याला या िलद् वृक् काबद्दल काांहींही साांर् ू

नये. वृक् क त्याच्या स्थानीं राहाण्याकहरताां पट्टा द्यावा. जर अधुनमधुन वृक् कस्थ मूत्रसांिय होत असेल ककवा 
डायटल सांकटयाकहरताां शस्त्रहक्रया करावी.  
 

वृक् कािंील रक्िाणधक्य 
(CONGESTION OF THE KIDNEYS) 

 
अवश रक्ताहधक्य (passive Congestion) हे हृत्सादाांत होते ककवा वृक् कनीला अवरोहधत झाली 

तर होते. याांत मूत्रािे प्रमाण घटते, त्यािे हवहशष्ट रु्रुत्व वाढते व त्याांत अल्लयुहमन, लालपेशी, कणयुक्त व 
कािसम उत्के्षप हदसून येतात.  
 

वृक् काबुकदे 
(RENAL TUMOURS) 

 
साधी अबुकदें–ही फार क् वहित हदसून येतात. याांत ताांतवाबुवद, ग्रांथ्यबुवद, मेदोबुवद, स्पशांकुराबुवद 

(papilloma) व नीहलकाबुवद (Angioma) ही येतात. कहटरािा नीहलकाबुवदामुळें  तीव्र रक्तस्त्राव होतो. 
कहटरािे स्पशांकुराबुवद हे काढून टाकलें  तरी परत होते, व मूत्रवाहकाांत खालीं िरत जाते.  

 
मारक अबुकदें–जर मूलभतू असेल, तर ते कार्चसनोमा असते (याांत हायपर नेफ्रोमा). कहटराांत दुदवम 

उपकालबुवद असतो. मलूभतू साकोमामध्यें, र्भवस्वरूपी अबुवद (embryoma) (हवलम अबुवद Wilm’s 
tumour) येते. याांत स्नायूतांतू असतात, पण कुिा व हाडे क् वहितवळेाां असतात. उपद्रवात्मक कार्चसनोमाही 
होतो.  

 
संप्रास्ति–हायपरनेफ्रोमा हा वृक् काच्या नहलकाांत हनमाण होतो, व तो वृक् काच्या कोणत्याही भार्ाांत 

हनमाण होतो. त्याांत हपवळे िरबीिे भार् व रक्तस्त्राव हदसून येतात; ककवा त्यात सद्रव ग्रांथी असतात. 
दूरान्वयीनें र्ाांठीं (secondary deposits) या प्रजांहघकासारखी (tibia) लाांब हाडें, मणक्याांिे शरीर, व 
फुफ्फुसें, यकृत व मेंदू याांत हनमाण होतात. हाडाांत होणाऱ्या र्ाांठी फार वाहहकामय असतात.  

 
लक्षिें–रोर्ी लहान मूल असते व याांत असणारे अबुवद हे साकोमा ककवा हायपरनेफ्रोमा असते.  
 
िपासल्यास–मूल अशक्त, हनस्तेज व कृश असून त्यािे पोट मोठे हदसते. वृक् कस्थानीं हाांताला 

र्ाांठ लार्ते. या र्ाांठीिे वैहशष्ट्ठ्य असें कीं ती खालच्या व पाठीमार्च्या बाजूस वाढत जाते, व पुढें ती मध्य-
रेषेकडेही वाढत जाते. अांरु्लीताडनाने त्यावर जडध्वनी येतो, व हा जडध्वनी पाठीमारे् कुशीकडे जातो. या 
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र्ाांठीिा कडा वाटोळी असून, वरिी कडा हाताला लार्ू शकते. श्वासोच्छवासाबरोबर या र्ाांठीिी हालिाल 
होत नाहीं ककवा फारि थोडी हालिाल होते. मूत्राांत रक्त ककवा अल्लयुहमन असते. 

 
प्रौढाांत काांहींवळेाां हायपरनेफ्रोमा इतका लहान असतो कीं तो हाताला लार्त नाहीं ककवा काांहींवळेाां 

हाताला लार्तो. वृक् ककहटर (pyelogram) हित्र घेतल्यास एक वृक् क अहनयहमत असल्यािे हदसून येते. 
पुष्ट्कळशा रोग्याांत वदेनारहहत रक्तमेह हे वृक् काबुवदािे अर्दीं सुरवातीिे लक्षण होय. मध्यम वयाच्या 
माणसाांत जर प्रथमि या वळेीं वृषणहशरावृहि (varicocele) झाली असेल व हनजून राहहल्यावर नाहहशी 
होत नसेल, तर मारक वृक् काांबुवद आहे असें समजाव,े व हे हवशषेतः उजव्या बाजूस असते. सांसर्व नसताांही 
ताप येतो व लाल पेशी खाली बसण्यािे प्रमाणही वाढते. हाडाांत, हवशषेतः कवटीिी हाडे, मणके, माांडीिे व 
दांडािे हाड याांत दूरान्वयीनें र्ाांठी हनमाण होतात. दूरान्वयीनें हनमाण झालेल्या फुफ्फुसाांतील र्ाांठीमुळें 
कोणतेही लक्षण हनमाण होत नाहीं, पण क्ष-हकरणाांनीं घेतलेल्या फोटोंत या समजून येतात.  

 
जर मूत्राांत रक्त असेल, तर दोन्हीं मूत्रवाहकाांत नहलकायांत्र घालून तपासल्यास रक्त कोणत्या 

वृक् काांतून येत आहे हें समजून येईल.  
 
साध्यासाध्यिा–हनदान झाल्यापासून एक दोन वषांत रोर्ी मृत्यू पावतो पण जर अबुवदािे हनदान 

लौकर झाले व ते काढून टाकून त्यावर डीप एक्स-रे हदल्यास रोर्ी जर्ण्यािा सांभव असतो.  
 
णिणकत्सा–साधी अबुवदे शस्त्रहक्रयेनें काढून टाकताां येतात. पण मारक अबुवदाांिें हनदान लौकर झालें  

तर, नाहींतर मर् शस्त्रहक्रया करून वृक् क काढून क्ष-हकरण हिहकत्सा हदली तरीही फायदा होत नाहीं.  
 

वृक्कस्थ सद्रवगं्रथी 
(RENAL CYSTS) 

 
वृक् काांत पढुील प्रकारच्या सद्रवग्रांथी हदसून येतात. जातज सद्रवग्रांहथयुक्त वृक् क (congenital 

cystic Kidney), एकि सद्रवग्रांथी (Solitary cyst) व हायडॅहटड सद्रवग्रांथी (Hydatid cyst). 
 

जािज सद्रवगं्रणथयुक्ि वृक् क 
(CONGENITAL CYSTIC DISEASE OF THE KIDNEY) 

(बहुपटुीय रोर्) 
 

संप्रास्ति–काांहीं वळेाां वृक् क फार मोठे होते, व जर अशा प्रकारिे वृक् क र्भात असेल, तर बाळांत 
होताांना फार त्रास होतो. याांत वृक् कधातू अहजबात नाकहसा होऊन, फक्त सद्रव ग्रांथीि असते. या ग्रांथींत 
स्वच्छ ककवा र्ढूळ द्रव असतो व त्याांत युहरआ व रक्तही हदसून येते. एका ककवा दोन्हींही वृक् काांत या ग्रांथी 
असतात. याि बरोबर यकृत, आग्न्याशय (pancreas) एवढेंि काय, पण काांहीं वळेाां फुफ्फुसाांतही या 
प्रकारच्या ग्रांथी आढळून येतात.  
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लक्षिें–मूल मेलेलेंि उपजतें ककवा मूत्रहवषमयरक्ततेमुळें  ते त्वहरत मरते. जर प्रौढाांत असेल तर 
साधारणपणें तीस वष ेवयाच्या पढुें लक्षणें हदसावयास लार्तात. ही लक्षणें पुष्ट्कळशीं मारक वृक्ाबुवदाच्या 
लक्षणाांसारखी असतात. याांत सुस्ती, हशरःशलू, मळमळ, वाांहत ककवा कुशींत वदेना होतात.  

 
िपासल्यास–एका ककवा दोन्हीं बाजूस हाताला अहनयहमत टेंर्ूळ लार्ते. हृदयािी वृहि झालेली 

असून धमन्या जाड असतात व रक्तदाबही वाढलेला असतो. मूत्रािे प्रमाण वाढते. त्यािे हवहशष्ट रु्रुत्व 
कमी असते, व त्याांत फार थोड्या प्रमाणाांत अल्लयुहमन व क् वहित एकादा कािसम वा कणयुक्त उत्के्षप 
हदसून येतो. मधुन मधुन रक्तमेह होतो. पुढें पुढें रक्ताांतील युहरआ व प्रोटीन व्यहतहरक्त नैरोजनिे प्रमाण 
पुष्ट्कळ वाढते.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–जोंपयंत अहनयहमत र्ाांठाळ वृक् क हाताला लार्त नाहीं तोंपयंत हनदान करताां 

येत नाहीं.  
 
उपद्रव–रोर् वाढत जाणारा आहे. पुढें वृक् ककायव बरोबर िालत नाकहसे होते. मस्स्तष्ट्काांत 

रक्तस्त्राव हा उपद्रव होतो. 
 
साध्यासाध्यिा–रोर्ािे हनदान झाल्यापासून रोर्ी ३ ते २५ वषांत मरतो. रक्ताांत नैरोजनिे प्रमाण 

फार असूनही रोर्ी पुष्ट्कळ वषें जर्तो.  
 
णिणकत्सा–वृक् कस्थ केशवाहहन्या कोषकाहठन्या सारखीि असते. शस्त्रहक्रया करून वृक् क काढून 

टाकू नयें.  
 

एकि सद्रवगं्रथी असिें 
(THE SOLITARY CYST) 

 
हा रोर् सामान्यतः लहान मुलाांत हदसून येतो. पुष्ट्कळशा सद्रवग्रांथीं हनमाण करणाऱ्या रोर्ािा हा 

एक प्रकार असावा. ही सद्रवग्रांथी वृक् काच्या बाहेरील भार्ाांत (renal cortex) असते. व त्याांत दोन पाईांट 
पेक्षाांहीं जास्त द्रव पदाथव असूां शकतो. प्रौढाांत या प्रकारिी ग्रांथी वृक् कधातूत असते. अशा प्रकारच्या ग्रांथींत 
हपवळा द्रव पदाथव असतो.  
 

हैडॅणटड गं्रथी 
 

या प्रकारिी ग्रांथी एक् कोतोकॉकस कृमींच्या सांसर्ामुळें हनमाण होते. जर ही ग्रांथी वृक् ककहटराांत 
फुटली तर वृक् कजन्यशलू होतो, व मूत्राांत या कृमीिे अांकुर हदसून येतात. ही ग्रांथी आांतडी ककवा उदरावरण 
याांतही फुटते.  
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वृक्कािें एकीकरि 
(FUSION OF THE KIDNEYS) 

 
सामान्यतः हें एकीकरण वृक् काांच्या खालच्या टोकाांशीं होते व त्यामुळें  वृक् काांिा आकार घोड्याच्या 

नालासारखा (horse shoe) हदसतो. काांहींवळेाां हे एकीकरण वरच्या टोंकाांशींही होते; ककवा एका वृक् कािे 
वरिे टोंक व दुसऱ्यािे खालिे टोंक याांत एकीकरण होते; वा दोन्हींही वृक् क पूणवपणें एकमेकाांशी हमळून 
जातात. 
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प्रकरि ६ वे 
 

द्रव आणि णवदु्यत् णवश् लेष्ट्य संिुलन 
(FLUID AND ELECTROLYTE BALANCE) 

 
जल व हवदु्यतहवश् लेष्ट्य ियापियाांत जर हबघाड झाला, तर र्ांभीर आहण अप्रत्यावती आजार 

(irreversible illness) होण्यािी शक्यता असते, त्यामुळें  द्रव हवदु्यत् हवश् लेष्ट्य हक्रयाहवज्ञानािी 
(physiology) मूल तत्वें जाणून घेतली पाहहजेत; म्हणजे हे होणारे हबघाड िटकन समजून येतील, ते 
दुरुस्त करताां येतील, कदाहित ते होणें टाळताांही येईल.  
 

मूलरू्भि णक्रयाणवज्ञान णविार 
(BASIC PHYSIOLOGICAL CONSIDERATION) 

 
सबांध शहरराांतील पाणी हे, शहरराच्या वजनाच्या ५० ते ६५ टक् के असते. शहरराांत हजतके िरबीिे 

प्रमाण जास्त, हततके पाण्यािे प्रमाण कमी. ज्यािे ११ स्टोन वजन आहे अशा माणसािे सवव शारीहरक जल 
साधारणपणें ४५ हलटर असते, व ते पुढीलप्रमाणें असते.  
 
अांतःपेशीद्रव ३० ते ३५ हलटर   
(Intracellular fluid)    
पेशीबाह्यद्रव १२ हलटर  पेशीजाल द्रव ९ हलटर 
(Extracellular fluid)  रक्तद्रव ३ हलटर 
 

रोजिे सामान्य द्रव संिुलन (Normal Daily fluid balance) : शीतोष्ट्ण हवामानाांत राहणारा 
हनरोर्ी मनुष्ट्य जो सामान्य आहार (normal diet) घेतो, त्यािे पुढीलप्रमाणें जल सांतुलन माांडताां येईल :— 
 

अांतग्रवहण (हम. हलटर) (Intake)  हनर्वम (हम. हलटर) (output) 
पोटाांत घेतलेले द्रव १२००  मूत्र १२०० 
अन्नाांतील पाणी १०००  अदृश्य हानी (फुफ्फुसे व त्विा) १२०० 
ऑस्क्सकरणामुळें  हमळणारे पाणी ३००  मल १०० 
 २५००   २५०० 
 

यावरून अशा व्यस्क्त्तांत पोटाांत घेतलेले द्रव, हे, मूत्रउत्सजवना एवढें असावयास पाहहजे. पण हे 
इतर पहरस्स्थतींत असें असूां शकत नाहीं. उदा. तापाच्या रोग्याांत व उष्ट्ण हवामानाांत अदृष्ट्य हानी ही फार 
प्रमाणाांत होत असते.  

 
सामान्य णवदु्यत्  णवश् लेष्ट्य संिुलन (Normal Electrolyte Balance) सामान्यतः रक्तद्रवाांत (blood 

plasma) अम्ल व क्षार (acid and base) समप्रमाणाांत असतात. प्रत्येक, दर हलटरला जवळ जवळ १५५ 
हमहलइस्क् वव्हॅलांट (mEq/L) असते. दर हलटरला हकती हमहलइस्क् वव्हॅलां ट आहेंत हें काढण्याकहरताां, दर 
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हलटर हम. गॅ्रम च्या सांख्येला, त्या आयनाच्या अणुभारानें (atomic weight) भार्ावयािे आहण याला 
सांयोजकतेनें (valancy) रु्णावयािे. पुढें, सामान्य आयनिी (common ions) व त्यािप्रमाणें त्याांच्या 
रूपाांतरण आकड्याांिी (conversion figures) यादी हदलेली आहे.  
 
सोहडयम (Na) हम. गॅ्रम दर १०० हम. हल. त × १०, भाहर्ले २३.  
पोटॅहशयम (K.) हम. गॅ्रम दर १०० हम. हल. त × १०, भाहर्ले ३९.  
कॅल्शम (ca) हम. गॅ्रम दर १०० हम. हल. त × १०, भाहर्ले ४०) २×(सांयोजकता  
मगॅ्नेहशयम (mg) हम. गॅ्रम दर १०० हम. हल. मध्ये × १०, भाहर्ले २४) ×२ 
क्लोरीन (cl) हम. गॅ्रम दर १०० हम. हल. मध्ये × १०, भाहर्ले ३५ 
HPO4 हम. गॅ्रम दर १०० हम. हल. मध्ये × १०, भाहर्ले ३१) × १. ध.  
SO4 हम. गॅ्रम दर १०० हम. हल. मध्ये × १०, भाहर्ले, ३२) × २.  
क्षारसांिय (Alkali reserve) : काबवनडायऑक्साइड हवस्तार दर १०० हम. हल. भाहर्ले २·२२ 
रक्तद्रव प्रहथन : गॅ्रम दर १०० हम. हल. × २·४३.  
 

अशा प्रकारें. दर १०० हम. हल. मध्ये १० हम, गॅ्रम सीरम कॅल्शम पातळीिे, दर हलटरला 
हमहलइस्क् वव्हॅलांटमध्यें रूपान्तर करण्याकहरताां : १० × १०/४० × २ = ५, 
 

सामान्य रक्तद्रवािे (normal plasma) अम्ल-क्षार सांघटन पढुील प्रमाणें असते (आकृहत ४७ 
पहा):–– 

 
 
क्षार हम. इस्क् व. हलटर  अम्ल हम. इक  हव. हलटर 
सोहडयम १४२  बायकाबोंनेट २७ 
पोटॅहशयम ५  क्लोहरन १०३ 
कॅल्शम ५  मोनोहायड्रीजन फॉस्फें ट २ 
मगॅ्नेहशयम ३  सल्फें ट १ 
   काबवहनक अम्ले ६ 
   रक्तद्रवप्रहथन १६ 
  १५५    १५५ 
 

र्बल याने हदलेल्या प्रकारिा आरेख (diagram) हा हवदु्यत् हवश् लेषी प्रश्नाांिा हविार करण्यास 
िाांर्ला उपयोर्ी पडतो. अम्ल व क्षार स्तांभ याांिी बेरीज एकि असली पाहहजे. जर ही १५५ हम. इस्क् व 
हलटर पेक्षाां कमी असेल, तर रक्तद्रव (plasma) हाां अल्पपरासरी (hypotonic) होय. हे, जेव्हाां 
हवदु्यत् हवश् लष्ट्य हानी फार प्रमाणाांत असते व अपुऱ्या प्रमाणाांत हदले जाते तेव्हाां होते. १५५ हम. इस्क् व. हलटर 
पेक्षाां जास्त बेरीज हें फार क् वहित असते, व ते ज्यात फार प्रमाणाांत वाांहत होत नाहीं, अशा क्षार क्षोरोपिय 
(alkali alkalosis) हवकाराांत होते. शरीरस्वास्थाकरताां सोहडयम क्लोराइडच्या स्वरूपाांतील सोहडयमिी 
रोजिी जरुरी ही २ ते ५ गॅ्रम असते. याांतील पुष्ट्कळसे मूत्रामधून बाहेर फेकले जाते. त्यािप्रमाणें 
स्वदेामधूनही १० ते २० हम. इस्क् व. बाहेर जाते. यािप्रकारें पोटॅहशयमही अर्दी थोड्या प्रमाणाांत (१० हम. 
इस्क् व,) स्वदे व मल यामधून बाहेर जाते. त्यामुळें  आरोग्याांत २ ते ४ गॅ्रम रोज घेतल्यास पुष्ट्कळ होते. 
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वाजवीपेक्षा जास्त असलेले मूत्रामधून बाहेर फेकलें  जाते. अहतसाराच्या रोग्याांत मलामधून सोहडयम व 
पोटॅहशयम फार प्रमाणाांत बाहेर जाते. शहरराांतील पुष्ट्कळसे अदलाबदल करताां येण्यासारखे सोहडयम हे 
पेशीबाह्य द्रवाांत (extracellular fluid) असते, तर पोटॅहशयम हे पुष्ट्कळसे अांतःपेशी आयन (intracellular 
ion) होय.  
 

 
आकृणि ४७ : रक्तद्रवािे अम्लक्षार सांघटन 

 
हनरोर्ी व्यक्तींत द्रव आहण हवदु्यतहवश् लेष्ट्य यावर वृक् कािे फार िाांर्ले हनयांत्रण असते, पण 

वृक् कसाद (renal failure), हनजवलीभवन (dehydration) व मज्जाघात (shock) याांमुळें  या हनयांत्रणाांत फार 
प्रमाणाांत हबघाड होतो. वृक् काांच्या साांद्रीकरण करण्याच्या शक्तींत क्षीणता आली कीं नेहमींपेक्षाां जास्त 
प्रमाणाांत मूत्र उत्सजवन होते. कारण दूहषत द्रव्यें बाहेर टाकावयास पाहहजेत. त्यामुळें  मूत्राांतून होणाऱ्या 
हवदु्यत् हवश् लेष्ट्य उत्सजवनाांत फरक होतो.  
 

णवक्षोर्भािे प्रकार 
(TYPES OF DISTURBANCES) 

 
हे, अहत अांतग्रवहण (excessive intake), हीन अांतग्रवहण (deficient intake) अहतहाहन, कमी हानी 

(diminished loss), ककवा याांिे हमश्रण, उदा. जठरहनर्वम सांकोिाांत (pyloric stenosis) अहतहाहन व 
कमी अांतग्रवहण हे दोन्हींही असते.  

 



 अनुक्रमणिका 

तीन सववसामान्यपणें हदसून येणारे हवदु्यत्  हवश् लेषी सांतुलनाच्या हबघाडािे प्रकार पुढील आरेखाांत 
दाखहवले आहेत (आकृहत ४८ पहा). 

 
जाठररसाांत सामान्यतः मुक्त हाइड्रोक्लोहरक अम्ल असते. त्यामुळें  ज्याांत वाांहत होते अशा 

हवकाराांत सोहडयमपेक्षा क्लोराइड जास्त प्रमाणाांत बाहेर जाते. जठरहनर्वम अवरोधाांत (pyloric 
obstruction), हनजवलीभवनामुळें  क्षार हाहन होते, त्यािबरोबर आर् मध्ये वाढ होते, त्यामुळें  सांपूणव हम. 
इस्क् व./हलटर हे १५५ पेक्षाां कमी असते. सोहडयम क्षाराांपेक्षाां, क्लोहरन ज्यास्त प्रमाणाांत बाहेर जाते. आहण 
यािी भरपाई करण्याकहरताां HCO3 च्या भार्ािी वाढ होते. त्यामुळें  अांतीम पहरणाम म्हणजे, जल 
कमतरता, क्षार न्यनूत्व, अल्प क्लोररक्तता (hypochloracmia) आहण क्षारोपिय.  

 
अहतसाराांत, जसे पाणी जास्त प्रमाणाांत बाहेर जाते, तसें सोहडयम, पोटॅहशयम, आहण क्लोरीनही 

बाहेर जाते. अग्न्याशय स्त्रावाांत जास्त सोहडयम असते त्यामुळें  क्लोरीनपेक्षाां सोहडयम जास्त बाहेर जाते, 
आहण क्लोरीनपेक्षाां बी जास्त, कमी होते. आर् िे प्रमाण वाढते आहण त्यामुळें  HCO3 कमी होते. आहण मर् 
अम्लोपिय (acidosis) हनमाण होतो. याि प्रकारिा हवदु्यत् हवश् लेष्ट्य व जल हवक्षोभ आांत्रावरोधाांतही 
(intestinal obstruction) हनमाण होतो.  
 

 
आकृिी ४८––हनरहनराळ्या हवकाराांतील रक्तद्रव्यािे अम्ल-क्षार सांघटनन ब–सांपूणव क्षार (total 

base) दशवहवते. आर्–सल्फेट व फॉस्फेट मलूक, काबवहनक अम्लें , व रक्तद्राव प्रहथन दशवहवते.  
 

मधुमेहजन्य कीटोमयतेत (diabetic ketosis), वृक् काच्या हनःशक्ततेमुळे फार जलद हनजवलीभवन 
होत असल्या कारणामुळें  दोन्हीहीं स्तांभ कमी झालेले असतात. अम्ल स्तांभाांत कीटोन अम्लें  असतात, आहण 
हे, त्यािबरोबर आर् िी वृहि ही बायकाबोनेटच्या ऐवजी (at the expense) होत असते. त्यामुळे रोर्ी 
अम्लोपियी (acidotic) व अल्पक्लोररक्तता याांनी पच्छाडलेला असतो.  
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णवदु्यि णवश् लेषी णवक्षोर्भािी कारिें 
(CAUSES OF ELECTROLYTIC DISTURBANCES) 

 
१. लवि णनिःशेषि (salt depletion) : शुि लवण हनःशषेण हे, सामान्यतः अहतप्रमाणाांत पाणी व 

हवदु्यत् हवश् लेष्ट्य याांिी हाहन व नांतर फक्त पाण्यािे प्रहतस्थापनामुळें  होते. लवण हनःशषेण हे, हिरकारी 
वृक् कशोफ, वृक् ककहटरशोफ (pyelonephritis) वर्ैरे सारख्या वृक् करोर्ाांत आहण होरमोनजन्य हवक्षोभामुळें 
होणाऱ्या वृक् क दुस्ष्ट्क्रयेत (renal dysfunction) होते. यािे उत्तम उदाहरण म्हणजे ॲहडसन रोर् व 
अल्पपीयूहषकता (hypopituitarism) ही होत. याांत सामान्यतः वृक् काांकडून परत सोहडयम शोहषले जात 
नाहीं, कीटोमयतेसह असणाऱ्या मधुमेहाांत मूत्राांतून फार प्रमाणाांत लवण व पाणी याांिी हाहन होते. हिरकारी 
अहतसार, वाांहत व स्वदे यामुळें  वृक् कबाह्य हाहन (extrarenal loss) होते. जे अल्प लवण आहार (low salt 
diet) घेतात अशा रोग्याांत अहतमूत्रता (Excessive diuresis) हनमाण झाली तरीही लवण हनःशषेण 
होण्यािीं शक्यता असते.  

 
२. जल णनिःशेषि(Water Depletion) : लवण हनःशषेणापेक्षाां हें कमी प्रमाणाांत हदसून येते. जे रोर्ी 

द्रव पदाथव घेत नाहींत ककवा ज्याांना घेता येत नाहींत अशाांत हें हदसून येते. उदा. र्लणदोष (dysphagia), 
वृिापकाल, ककवा बेशुहि. फक्त लवण ककवा फक्त पाणी याांच्या हाहन ऐवजीं हमश्र लवण व पाणी हनःशषेण 
जास्त वळेाां हदसून येते.  

 
३. सोणडयम आणि जलाणधक्य (Sodium and water excess) : जलाहधक्य हे जर वृक् क क्षीणता 

(renal impairment) असेल, तरि हदसून येते. उदा. आशुकारी वृक् कनहलका कोथ (acute tubular 
necrosis) ककवा शस्त्रहक्रयापि सुरवातीिा काल (early post-operative period). सोहडयम 
आहधक्याबरोबर जवळजवळ प्रत्येक वेळीं जलाहधक्यही असते, व ते अल्पप्रहथनरक्ततेत 
(hypoproteinacmia), व रक्ताहधक्यज हृत्साद, आशुकारी वृक् कशोफ, यकृतािा सूत्रणरोर्, कार्चटसोन, 
एसीटीएि, डीओसीए आहण टेस्टोस्टेरॉन याांिी हिहकत्सा याांत असते. त्याप्रमाणें ते अहत प्रोजेस्टरॉन 
स्त्रावाांत (आतववपूवव) होते.  

 
४. पोटॅणशयम णनिःशेषि (potassium depletion) : ज्याांत हे होण्यािी शक्यता असते, असे हवकार 

म्हणजे अहतसार, जठराांत्र द्रावािे सतत िूषण (continued aspiration), वाांहत, अनशन (starveion), 
कुकशर् लक्षणमाहलका, आहण जलोदरासहहत यकृतािा सूत्रण रोर्. त्यािप्रमाणें अमोहनयम क्लोराइड, 
स्स्टरॉइड होरमोन, पारा-ॲहमनोसहॅलहसहलक अम्ल याांिी हिहकत्सा िालू असताां आहण पुष्ट्कळ काल मूत्रल 
हिहकत्सा, हवशषेतः थायझाइड वर्ाच्या औषधानांतर होते. जर मूत्रामधून फार प्रमाणाांत पोटॅहशयमिे 
उत्सजवन झाले तर मूलभतू ॲल्डोस्टेरॉनता (primary aldosteronism) हनमाण होते. पोटॅहशयम हनःशषेण 
हे, जे रोर्ी फार काल सतत आहण तीव्र रेिक घेत असतात अशात आहण आशुकारी वृक् कसादाच्या 
बहुमूत्रता अवस्थेंत होते.  

 
५. पोटॅणशयम आणधक्य (Potassium excess) : ज्या रोर्ाांत आशुकारी वृक् कनहलका कोथहवनाश, 

हिरकारी वृक् कसाद, भाजणें ककवा पहरवहनसाद (circulatory failure) याांिेंमुळें, फार कमी मूत्र हनमाण 
होते ककवा अहजबात होत नाहीं, अशाांत पोटॅहशयम आहधक्य असते. त्यािप्रमाणें ते ॲहडसन सांकटाांतही 
(Addisonian crisis) होते. 
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णवक्षोर्भाचं्या प्रकारािें मूल्यमापन 
(ASSESSMENT OF TYPE OF DISTURBANCE) 

 
ज्याांत हवदु्यत् हवश् लेषी हवक्षोभ आहे असें वाटतें, त्या प्रत्येक रोग्यािे काळजीपूववक पूवववृत्त 

हविारावयास पाहहजे आहण हततकीि त्यािी काळजीपूववक तपासणी करावयास पाहहजे. त्यािप्रमाणें द्रव 
पदाथव हकती घेतले जातात व उत्सजवन हकती होते यािीही बरोबर नोंद ठेवावयास पाहहजे. प्लाझ्मा 
सोहडयम, पोटॅहशयम, क्लोराइड आहण उपलभ्य अल्कली (akali reserve) याांिे र्णन करावयास पाहहजे. 
याि बरोबर रुहधर युहरआिे प्रमाण पहाणें महत्त्वािे ठरते. नेहमीं एवढें प्लाझ्मा प्रहथन असताांना, प्लाझ्मािे 
हवहशष्ट रु्रुत्व (नेहमींिे १·०२७) तपासल्यास, त्यावरून हनजवलीभवनािे प्रमाण कळून येते. त्यािप्रमाणें 
पांडुता नसेल, तर सांकुहलत पेशी आयतन (packed cell Volume) आहण हहमोग्लोहबन पातळी पहाणें 
फायद्यािे ठरते. मूत्र क्लोराइडिे केलेले साधे शय्यार्त र्णन (simple bed-side estimation) हे प्लाझ्मा 
पातळीिे फार उपयुक्त असें र्मक (useful as a guide) होय, पण हें लक्षाांत ठेवावयास पाहहजे कीं, 
ॲहडसन रोर्, पोटॅहशयम कमतरतेसह असणारा जठरहनर्वमसांकोि, ज्याांत लवण घट होत आहे असा 
वृक् कशोफ, आहण ज्याांत क्लोराइड पेक्षाां सोहडयमिी जास्त हाहन होते असे हवकार, उदा आांत्र भर्ांदरे, याांत 
प्लाझ्मा पातळी कमी असूनही मूत्र क्लोराइड असण्यािी शक्यता असते. जेव्हाां लवण हनःशषेण थाांबलेले 
असते व जरी शोथ असला, तरी काांहींवळेाां मूत्राांत क्लोराइड नसतात, उदा. अल्पप्रहथनरक्तता.  

 
जरी हवदु्यतहवश् लेषी हवक्षोभािे पुष्ट्कळसे रोर्ी “हमश्र” प्रकाराांत येत असले, व काांहींसे कृहत्रम 

वाटले, तरी सामान्यपणें हदसून येणाऱ्या एकेका प्रकाराांिी लक्षणें पाहणें आर्त्यािे ठरतें.  
 
१. जलनशा–(Water intoxication) : मळमळ, वजन वाढणें, डोक्याांत ठोके पडणें, 

अहतरुहधरदाब, सांभ्राांहत (confusion), हनमूवलभ्रम, आहण आके्षपक.  
 
२. जलन्यनूिा–(Water dificiency) : तृषा, हनजवलीभवन, ज्यास्त हवहशष्ट रु्रुत्व असलेले कमी 

मूत्र होणें, मूत्र क्लोराइडिी वृहि, प्लाझ्मा क्लोराइड नेहमी एवढे ककवा थोडे वाढलेले, रुहधर युहरआिी 
फार थोडी वृहि.  

 
३. लवि णनिःशेषि (Salt depletion) : तृषा नसते. हनजवलीभवन, सुस्स्त, पेटके (cramps), 

वाांहत, कमी हवहशष्ट रु्रुत्वािे नेहमीं सारखे मूत्र, मूत्र क्लोराइडिा अभाव, अल्पतनाव (hypotension) 
आहण मूच्छा व यािबरोबर रुहधर युहरयािे प्रमाण फार वाढलेले असते.  

 
४. सोणडयम नशा (Sodium intoxication) : शोथ, मर् तो हसमान्त ककवा फुफ्फुसी असेल व याांत 

र्लहशरादाब (jugular Venous pressure) वाढलेला असतो.  
 
५. पोटॅणशयम न्यनूिा (Potassium deficiency) : स्नायकू्षीणता, पक्षघात (paralysis), 

कां डरप्रहतहक्रया ऱ्हास (decreased tendon reflexes) आहण हवदु्यतहृदलेखनाांत फरक, S. T. खांडािें 
अवनमन (depression), या बरोबर काांहीवळेाां T. तरांर्ािे अांतववतवन (inversion), आहण उठून हदसणारा 
(prominent) U-तरांर्.  
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६. पोटॅणशयम नशा (potassium intoxication) : स्नायकू्षीणता, जवहनका कां प (Ventricular 
fibrillation) आहण कर्चणका रोध (atrial arrest).  

 
णिणकत्सा : जर वाांहत होत असेल, तर हशरेतून द्रव पदाथव द्यावयास पाहहजेत. २४ तासाांत लवण व 

द्रवपदाथव याांिी मूलभतू र्रज ही १ हलटर नॉमवल सलाइन आहण १·५ ते २ हलटर ५% डेक्स्रोज द्राव, 
ककवा २½ ते ३ हलटर ½ नॉमवलसलाइन व त्यािबरोबर ४·३% डेक्स्रोज द्राव.  

 
वर साांहर्तलेल्या द्रवाबरोबर आणखी हकती हवदु्यतहवश् लेषींिी जरुरीं असते हे साधारणपणे पढुील 

प्रमाणें ठरहवता येते.  
 
१. दर १०० हम. गॅ्रम (१७ हम. इस्व्क./हलटर) प्लाझ्मा क्लोराइड नॉमवल पयंत (५८५ हम. गॅ्रम/१०० 

हम. हलटर ककवा १०३ हम. इ.स्व्क./हलटर) न्यावयािे असेल, तर शरीराच्या वजनाच्या दर हकलो गॅ्रम 
वजनाला ०·५ गॅ्रम सोहडयम क्लोराइड द्यावयास पाहहजे.  

 
२. १·०२७ वर असणाऱ्या प्लाझ्माच्या हवहशष्टरु्रुत्वाच्या प्रत्येक पूणवसांख्येला (every integer) २०० 

हम. हलटर द्रव द्यावा– १०० हम. हलटर नॉमवलसलाइन, आहण १०० हम. हलटर ५ टक् के डेक्स्रोज.  
 
३. दर १ हम. इस्व्क करताां जर प्लाझ्मा बायकाबोनेटिी पातळी नेहमीएवढी (२७ हम. 

इस्व्क./हलटर) नेण्याकहरताां शहरराच्या दर हकलोगॅ्रम वजनाला ⅙ M सोहडयम लॅक्टेटिे ४·४ हम. हलटर 
द्याव.े पण हे, जर अम्लोपिय (acidosis) ियापियी असेल व रुहधर ph कमी असेल तर द्यावें. 

 
दर हलटर “नॉमवल” सलाइनमध्यें सोहडयम-क्लोराइड ९ गॅ्रम असते. जरी ते रुहधराांशी 

समपहरसारी (isotonic) असेल तरी ते शहररहक्रयात्मक (physiological) नव्हें, कारण दर हलटरमध्यें 
सोहडयम व क्लोराइड हे १५४ हम. इस्व्क. एवढे असतात व हे नेहमींच्या प्लाझ्मा पातळीच्या वर आहेत. जरी 
नेहमींच्या वृक् क कायांत वाजवींपेक्षाां ज्यास्त असणारे क्लोराइड मूत्राांतून उत्सर्चजत होत असले, तरी 
“नॉमवल” सलाईन वाटेल तसे देणें िाांर्ले नव्हें.  

 
जर योग्य प्रमाणाांत मूत्र होत नसेल (दररोज १५०० सी.सी.) तर पोटाांत ककवा हशरेमधून पोटॅहशयम 

पूरक देऊां  नयें. रोजिी मलूक जरुरी (basic requirements) ६० हम. इस्व्क. इतकी असते, आहण ते ३ ते ५ 
गॅ्रम पोटॅहशयम क्लोराइड हदल्यास पुरें होते. पण पोटॅहशयम क्लोराइड हे एन्टहरक कोटेड वड्याांच्या 
स्वरुपाांत देऊां  नयें, कारण त्यामुळें  लहान आांतड्याांत व्रण पडण्यािी भीहत असते. जर हशरेतून द्यावयािे 
असेल, तर दर हलटरला २·२३ गॅ्रम याप्रमाणें, दोन हलटर रोज द्यावे. जर पूवी पोटॅहशयम हाहन झाली 
असेल, तर आणखी पोटॅहशयम द्यावयास पाहहजे. या सांदभात हें लक्षाांत ठेवणें महत्वािे आहे कीं जर योग्य 
प्रमाणाांत कॅलरी घेतल्या जात नसतींल, तर जीवद्रव पेशीजालाच्या (protoplasmic tissue) हवघटनामुळें, 
मूत्राांतून रोज ज्यास्त प्रमाणाांत पोटॅहशयम बाहेर जाते. पोटाांत देण्याकरताां वापरावयािे पोटॅहशयमिे उत्तम 
हमक्िर म्हणजे एकेक गॅ्रम पोटॅहशयम ॲसेटेट, बायकाबोनेट व सैरटे याांिे बनहवलेले हमक्िर व ते 
हदवसाांतून २ ते ३ वळेाां द्यावें. पोटॅहशयम क्लोराइड घेण्याएवढी हे हमक्िर घेण्यास रोर्ी हततकीशी खळखळ 
करीत नाही. 
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शवेटीं परत एकदाां साांर्ावयास पाहहजे की, जर द्रव व हवदु्यत हवश् लष्ट्य याांिा झालेला नाश भरून 
काढावयािा असेल, तर द्रव आहण हवदु्यत-हवश् लष्ट्य याांिे अांतग्रवहण आहण हनर्वम (intake and output) 
यािी अर्दीं बरोबर नोंद ठेवणें आर्त्यािे आहे. 
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प्रकरि ७ 
 

रक्िोत्पादक आणि जालीय-अिंिःकला संस्था 
(THE HAEMOPOIETIC AND RETICULO-ENDOTHELIAL SYSTEMS) 

 
उपोध्दाि 

 
मनुष्ट्याच्या आयुष्ट्यभर रुहधरोत्पादक सांस्थेकडून (The Haemopoietic System) रक्ताांत 

असणाऱ्या हनराहनराळ्या पेशी हनमाण करण्यािे कायव िालू असते. या पेशींपैकीं लालपेशी व कणयुक्त 
श्वेतपेशी अस्स्थमजे्जत (bone marrone) हनमाण होतात, लहसकापेशीं रसग्रांथी व लहसकापेशीजाल याांत व 
एककें द्रक श्वेतपेशीं या जालीय-अांतःकला सांस्थेकडून हनमाण केल्या जातात. प्लेटलेट या पेशी 
अस्स्थमजे्जत हनमाण होतात.  

 
१. लालपेशी–लालपेशींिी पूणव वाढ होण्यास काांहीं हवहशष्ट र्ोष्टींिी जरुरी असते. अस्स्थमजे्जतींल 

मूळपेशींिे (The primitive marrow cell) महालोहहतपेशीप्रसू या पेशींत रुपाांतर होण्यास एका हवहशष्ट 
पदाथािी जरूरी असते. पण तो कोणता पदाथव आहे यािेबद्दल अजून कल्पना नाहीं. या 
महालोहहतपेशीप्रसू-पेशींिे पुढें लोहहतपेशीप्रसू या पेशींत रुपाांतर होते. हे होण्यास यकृत व जठर याांत 
हनमाण होणारे हवहशष्ट सहक्रय तत्व (active principle) व जीवनसत्व ‘बी’ कॉम्लेक्स याांिी जरूरी असते. 
पुढें नामोललास्टिे लोहहतपेशी या पेशींत रूपाांतर होण्यास लोह. ताांबे, थाय्  रुस्क्झन (Thyroxine) व 
कदाहित जीवनसत्व ‘क’ याांिी मदत होते.  

 
जालीय-अांतःकला पेशी या शाखायुक्त सांयोर्ी पेशीजाल पेशी (branched connective tissue 

cells) होत व या ‘पाय-हॉल ललू’ रांर्पे्रमी (with affinity for pyrrhol blue) असतात. या प्रकारच्या पेशी 
प्लीहा, यकृत, अस्स्थमज्जा, वपा (omentum), शीषवस्थग्रांथी, वर्ैरे हठकाणीं हदसून येतात. यकृत व प्लीहा 
या हठकाणीं असणाऱ्या या जालीय अांतःकला पेशींकडून लालपेशींिा नाश केला जातो. कदाहित दुसऱ्याही 
हठकाणीं असणाऱ्या या प्रकारच्या पेशींकडून लाल पेशींिा नाश होत असावा. शरीराांत, साधारणपणें ५ 
हलटर रक्त असते.  

 
जर रक्त तपासले तर हनरोर्ी माणसात सववसाधारणपणें एका घन हम.हम. मध्यें ५० लाख लाल 

पेशी असतात. सहसा रक्ताांत कें द्रभार्युक्त लालपेशी हदसून येत नाहींत. पण नुकत्याि जन्मलेल्या 
बालकाांत काांहीं थोडे हदवस मात्र त्या हदसून येतात. लोहहतपेशी म्हणजे अपूणव वाढ झालेल्या लाल पेशी 
होत. व त्या रांर्ीत केल्यास त्याांच्या पेशीद्रवाांत एक जाळें (reticulum) हदसून येते. याांिे रक्ताांतील प्रमाण 
½ ते १ टक् का असते. पण जर याांिे प्रमाण ज्यास्त असेल, तर लालपेशी फार जलद रक्ताांत फेकल्या जात 
आहेत असें समजावें.  

 
रक्ताांतील हहमोग्लोबीनिे प्रमाण ‘हल्डेनच्या प्रमाणाप्रमाणें (Haldane Standard) १०५ टक् के 

असते. तर ‘साहलीच्या प्रमणा प्रमाणें ते ८५ टक् के असते. यािा अथव १०० सी.सी. रक्ताांत १४·५ गॅ्रम 
हहमोग्लोबीन असतो.  
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रंगदशकक (The colour Index) : प्रत्येक लालपेशींतील हहमोग्लोबीन च्या (शेंकडा) पहरमाणास, 
लालपेशींच्या सांख्येच्या (शेंकडा) पहरमाणानें भार्ल्यास जो भार्ाकार येतो, त्याला रांर्दशवक म्हणतात.  

(colour index is 
Hb% 

Red cells% 
). हनरोर्ी माणसाांत सववसाधारणपणें १ असते.  

हनरहनराळ्या पांडुरोर्ाांत याच्या प्रमाणाांत फरक होतो. युवहत पांडुरोर्ाांत (chlorosis) यािे प्रमाण ०·४ ककवा 
०·५ इतके असते. तर मारक पांडुरोर्ाांत (pernicious Anaemia) ते १½ पयंतही जाते. या रांर्दशवकाच्या 
प्रमाणावरून पांडुरोर् हनदानास मदत होते. रक्तपेशींिे आयुष्ट्य सवव साधारणपणें ३० हदवसाांिे असते. या 
पेशी मोडकळीस येऊन त्याांिा नाश होतो. 

 
२. श्वेिपेशी–सवव साधारणपणें श्वेतपेशीं या एका घन हम.हम. मध्ये ६००० ते ९००० असतात. 

त्याांतील हनरहनराळ्या प्रकारच्या पेशीं खालील प्रमाणें असतात.  
 
कियुक्ि श्वेिपेशी (Granulocytes) –याांत बव्हाकारीकें द्रयुक्त (Poly-morphonuclears) ६० ते 

६५ टक् के, इओहसन रांर्पे्रमी (Eosinophils) १ ते ३ टक् के, स्थूलाकृहत श्वेतपेशी (mast cells ०·५ ते १ 
टक् का, लघु लहसकार्ोल (Small lymphocyltes) २० ते २५ टक् के, स्थूल लहसका र्ोल (large 
lymphocytes) ५ ते १० टके्, एककें द्रक श्वेतपेशीं, ३ ते ५ टक् के अशा प्रमाणाांत पेशी असतात. बव्हाकारी 
कें द्रयुक्त पेशींिे आयुष्ट्य सववसाधारणपणें िार हदवसाांिे असते, तर लहसका र्ोलाांिे आयुष्ट्य एक 
हदवसापेक्षाही कमीं असते.  

 
३. तलेटलेट (platelete) : प्लेटलेट या पेशी सामान्यतः एका घन हम.हम. मध्ये २००,००० ते 

५००,००० असतात.  
 
४. लोणहिािंूिी णर्भदुरिा (Fragility of The red cells) : सामान्यपणें, सोहडयम क्लोराइडच्या 

द्रावाांतील सोहडयम क्लोराइडिे प्रमाण प्रहतशत ०·९ पासून प्रहतशत ०·४५ पयंत खाली आणल्याहशवाय 
रक्तहवलयन (haemolysis) होत नाहीं. हभदुरता वाढल्यास हे रक्तहवलयन सोहडयम क्लोराइडच्या 
०·६५% द्रावात सुरु होते व ०·५% द्रावाांत पूणव होते. 

 
५. रक्िस्त्रावि काल (The bleeding time) : अांरु्ली ककवा कान या हठकाणी एक लहानसा छेद 

घेतात. रक्त थाांबपेयंत दर ३० सेकां दाांनी रक्तािा थेंब शोषक कार्दावर (absorbent paper) घेतात. 
सामान्यतः हा काल १ ते ५ हमहनटाांिा असतो.  

 
६. रक्िगोिण्यािा काल (The coagulation time) : ली आहण व्हाइट याांच्या पितीप्रमाणें हा 

काल ४ ते ७ हमहनटाांिा असतो.  
 
७. लालपेशींच्या अवसादनािे प्रमाि (Sedimentation Rate of the red cells) : वसे्टरगे्रन 

पितींत (Westergren method) नहलका २०० हम.हम. मध्ये हवभार्लेली असते. या पितींत एका तासाांिे 
शवेटीं सामान्य पाठथाांक–(normal reading) प्लाझ्मा १ ते ५ हम.हम. पुरुषाांत व हस्त्रयाांत प्लाझ्मा ४ ते ७ 
असतो. कवरोब पितीनें (Wintrobe’s method) सामान्य आवसादन पाठ्याांक हा एका तासािे शेंवटीं ० ते 
९ हम. हम. पुरुषाांत व हस्त्रयाांत ० ते १५ हम. हम. असतो. 



 अनुक्रमणिका 

८. तलाझ्मािंील प्रोथ् राँणबनिे पणरमापन (The Estimation of prothrombin in plasma) : 
ऑक्झलेटकृत प्लाझ्माांत ज्यास्त थ् रोंबोकायनेज व इष्टतम कॅल्शम (optimum amount of calcium) 
घातल्यानांतर हमळणारा र्ोठण्यािा काल, हा प्लाझ्माांतील प्रोथ् रॉहबनिे प्रमाण ठरहवण्यास वापरतात. स्क् वक 
पित वापरल्यास, सामान्य प्लाझ्मा (normal plasma) (१००% प्रोथ् राँहबन) हा १२ ते १३ सेकां दाांत 
र्ोठला पाहहजे.  

 
९. उरोस्स्थरे्भद (sternal puncture) : सलाह सुई व शुष्ट्क हसकरज वापरून उरोस्स्थभेदानें 

अस्स्थमजे्जतींल ०·२५ हम हलटर द्राव काढून घेतात. कवरोबि शुष्ट्क ऑक्झलेट हमश्रण असलेल्या नहलकें त हा 
द्राव घालतात. तो काांि पट्टीवर पसरून त्यािे लीशमनाच्या पितीनें अहभरांजन करतात.  
 

सामान्य अस्स्थमज्जालेपनािंील पेशी 
(CELLS IN NORMAL BONE MARROW SMEARS) 

 
प्रणिशििा 

(Percentages) 
 
रुहधर पेशीप्रसू (Haemocytoblasts) ० ते १ 
पूवव लोहहताणुप्रसु (proerythroblasts) ० ते ४ 
प्रारांहभक व मध्यस्थ सामान्यलोहहताणुप्रसू (early and intermediate normoblest) ४ ते १५ 
आहलकडील सामान्यलोहहताणुप्रसू (late normaoblast) ७ ते १९ 
मज्जाणुप्रसू (myeloblast) ० ते २·५ 
पूवव मज्जाण ु(promyelocytes) ०·५ ते ५ 
 उदाहसनरांजी 

(Neutrophil) 
इओहसन रार्ी 
(eosinopil) 

भस्मरार्ी 
(Basophil) 

मज्जाण ु(myelocytes) २ ते ८ ० ते १  
मध्यमज्जाण ु(metamyelocytes) १० ते २५ ० ते २·५  
बव्हाकारीकें द्रक (polymorphs) १० ते ४० ० ते ४ ० ते १ 
लहसकापेशी (lymphocytes)   ५ ते २० 
एककें द्रकश्वतेाणु (monocytes)   ० ते५ 
प्लाझ्मापेशी (plasma cells)   ० ते १ 
 

सांपूणव पेशी र्णना दर घ. हम. हम. २५,००० ते १००,०००. मज्जाणपेुशींिे (myeloid) कें द्रयुक्त 
लालपेशींशी प्रमाण २:१ ते ८:१.  

 
१०. रुणधरािे वगीकरि : (blood grouping) : लालपेशींत ॲग्लूहटनोजेन A ककवा B, ककवा 

दोन्हीही असतील ककवा दोन्हीही नसतील; सीरममध्यें ॲग्लूहटनीन ∝ ककवा ,B, ककवा दोन्हींही असतात 
ककवा दोन्हींही नसतात. ॲग्लूहटनीन ∝ ककवा ,B हे ज्या पेशीं ॲग्लूहटनोजेन A ककवा B आहेत अशा पेशींिे 
समूहन (agglutination) घडवनू आणतात. पेशीय ॲग्लूहटनोजेनप्रमाणें (corpuscular agglutinogen) 
िार लॅन्डस्टीनर (Landsteiner) ABO वर्व वर्चणले आहेत.  
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  वर्व पेशीय ॲग्लूहटनोजेन सीरम ॲग्लूहटनीन 
A, B ककवा १ AB O 
A  ककवा २ A ,B 
B  ककवा ३ B ∝ 
O  ककवा ४ O ∝+ ,B 
 

लॅन्डस्टीनर पोट-वर्वही (Sub-groups) उदा. : A₁, A₂, A, B. आहण A₂- B–आहेत. वर्व B 
प्रदाताच्या (donor) सीरममध्यें ∝, ∝₁, आहण ∝₂, ॲग्लूहटनीन असतील. ऱ्हेसस तत्व (Rhesus factor) 
मारे् वर्चणला आहे. इतर तत्वाांच्या शोधामुळें  रक्तािे वर्ीकरण हें अहधकि रु्ांतारु्ांतीिे झाले आहे. हे 
तत्वाांच्या (factors) म्हणजे लथेरन (lutheran), केल (Kell, M, N, P) आहण S तत्वें. याांिेमुळें 
असांयोज्यता (incompatibility) होण्यािी शक्यता असते.  

 
प्रदािा (Donors) : वर्व AB िे रक्त वर्व BA ला देऊां  शकतात वर्व A हा A ककवा AB ला देऊां  

शकतो. वर्व B हा B ककवा AB ला; आहण वर्व O हा कोणालाही रक्त देऊां  शकतो. आदािा (Recipients) : 
वर्व AB ला कोणािेही रक्त िालते, वर्व A ला A ककवा O िे रक्त िालते. वर्व B ला B ककवा O िे रक्त 
िालते आहण वर्व O ला O िे िालते. पण सामान्यपणें हवश्वप्रदातािे (universal donor) रक्ता ऐवजी 
आदाताच्याि रक्ताच्या वर्ािे असलेले प्रदातािे रक्त द्यावें. त्यािप्रमाणें आदातािे सीरमिा प्रदाताच्या 
पेशींबरोबर मेळ बसतो ककवा नाही हे पहाण्याकहरताां ते तपासावें.  

 
कूम्बस कसोटी (The coombs test) : लालपेशी ककवा जांतू याांनीं शोहषलेल्या प्रहतकपडािे 

(antibodies) अस्स्तत्व दाखहवण्याकहरताां यािा उपयोर् करतात. एहरथ् रोललास्टोहसस फीटॅहलस आहण 
उपार्चजत रक्तहवलयी पांडुरोर् याांिे हनदान करण्यास प्रत्यक्ष कसोटी (direct test) उपयोर्ी पडते. 
अप्रत्यक्ष कसोटी (indirect test) ही, हनम्न अनुमापनाांकात (low titr) Rh. प्रहतकपडाांिे अस्स्तत्व दशवहवते. 
ही कसोटी Rh. वर्वहनधारण करण्याकरताां (Rh. typing) आहण डफी रक्तवर्व (Duffy blood group) 
ठरहवण्याकहरताां उपयोर्ाांत आणतात. ब्रसेूलोहससमध्यें रोग्यािे सीरम व जांतू याांिा उपयोर् करून अप्रत्यक्ष 
कसोटी उपयोर्ाांत आणून प्रहतरक्षककपड (immune bodies) जांतूवर शोषनू घेतात.  

 
काांहीं रोर्ाांत अहनयहमत ककवा नेहमी न हदसून येणाऱ्या अशा हनरहनराळ्या प्रकारच्या पेशी रक्ताांत 

हदसून येतात.  
 
१. अणनयणमि लालपेशी– : बृहिलोणहि पेशी या कें द्रभार् नसलेल्या पण मोठ्या आकाराच्या 

असतात. लघु लोणहि पेशी या कें द्रभार् नसलेल्या पण लहान आकाराच्या असतात. महालोहहतपेशीप्रसू व 
लोहींतपेशीप्रसू या मोठ्या आकाराच्या पण कें द्रभार् युक्त असा पेशीं होत; तर सामान्य लोहीतपेशीप्रसू या 
कें द्रभार्युक्त पण नेहमींच्या आकाराच्या पेशी होत. त्याांच्यास्वरुपाांत व आकाराांतही फरक असतो, त्या 
अहनयहमत आकाराांच्या (anisocytosis) ककवा हवहित्राकृहत (पॉइहकलोसाइट व हसकलनेलर्स) असतात. 
(आकृहत ४९ पहा).  

 
२. अणनयणमि श्वेिपेशी–(abnorcar wsite cels) :  
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कियुक्ि पेशींच्या पूवक पेशी–म्हणजे पूववप्राक् कणयुक्त शे्र्वतपेशी (याांिा कें द्रभार् लांबर्ोल असतो), 
प्राक् कणयुक्त शे्र्वतपेशी (याांिा कें द्रभार् दांतुर असतो indented). उत्तरकणयुक्त शे्र्वतपेशी 
(metamyelocytes) (याांिा कें द्रभार् बव्हाकारी lobed) असतो. शे्र्वतपेशी मातृपेशीला 
कणयुक्तशे्र्वतपेशीप्रसू म्हणतात व लहसकापेशीच्या मातृपेशीला लहसकापेशीप्रसू म्हणतात.  
 

श्वेिपेशीवृस्ध्द 
(LEUCOCYTOSIS) 

 
रक्ताांत श्वेतपेशींिी सांख्या वाढणें.  
 
हेिु–रोर्ा व्यहतहरक्त म्हणजे जेवणानांतर, व्यायामानांतर, थांडपाण्याच्या स्नानानांतर, प्रतूहतत व 

त्यानांतर एक आठवडापयंत श्वेतपेशींिे प्रमाण वाढलेले असते. (physiological leucocytosis). रोर्ाांत 
सवव प्रकारच्या श्वेतपेशींिे प्रमाण वाढते असें नाहीं. हनरहनराळ्या रोर्ाांत हनरहनराळ्या प्रकारच्या श्वतेपेशींिे 
प्रमाण वाढते.  

 
बव्हाकारीकें द्रयुक्ि शे्र्विपेशीवृणि–(polymorphonuclear leucocytosis) : या जातीिी पेशीवृहि 

पूययुक्त सदाहशोफ (Septic infection). न्युमोहनया, हृत्पोषक धमहन अवरोध (coronary occlusion), 
तीव्र रक्तस्त्रावानांतर, व मधुमेह मूच्छा वर्ैरेंत हदसून येते. याांत जवळ जवळ ९० टक् के पेशी या प्रकारच्या 
असतात.  

 
लणसकपेशीवृणि (lymphatic leucocytosis)–या प्रकारच्या पेशींिी वृहि ल्युकीहमया, डाांग्या 

खोकला, व काांहींवळेाां र्ालघुांड (mumps) याांत होते. याांत या प्रकारच्या पेशींिी सांख्या जवळ जवळ ९० 
टक् के असते इओणसन रंगपे्रमी पेशींिी वृणि–(Easinophilia),: ही दमा, आांतड्याांतील कृमी, सद्रवग्रांथी 
(Hydatid disease), सोहरॲहसस (prsoriasis), हपत्त उठणें (urticaria) या सारख्या त्विा रोर्ाांत, 
हिरकारी उदरयक्ष्मा, (Chronict abdominal tuberculosis) वर्ैरेंत हदसून येते. याांत इओहसनोहफल 
पेशींिी सांख्या जवळ जवळ ७० टक्क्याां पयंतही जाते.  
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आकृणि ४९. रक्ताांतील पेशी व त्याांच्या पुरोवती (X १,०००) रेषेच्या खालील पेशी या रक्ताांत हदसून येतात. 
(पहा : श्र्वेतपेशीवृस्ध्द) 

 
रोणपकल इओणसनोणफणलया या नावािा रोर् साांर्ण्याांत येतो. १९४३ मध्ये कवगरटन यानें प्रथम या 

रोर्ािी माहहती साांहर्तली. कहदुस्तानातहीं हा रोर् हदसून येतो. याांत आवरे्युक्त श्वासवाहहन्यादाह 
(severe spasmodic bronchitis), श्वेतपेशी वृस्ध्द व याांत इओहसनरोर्ी पेशींिी सांख्या ८९% पयंत जाणें 
व छातीिा क्ष–हकरणाांनी फोटो घेतल्यास फुफ्फुसात सववभर डार्(a diffusemottling) हदसणें वर्ैरे लक्षणें 
हदसून येतात. या रोर्ाांत असवहनक (एन.ए.बी., ॲसेहटअल आसवन ककवा काबासवन) हदल्यास रोर् बरा 
होतो. डायएहथल काबवमहॅझनिा (हेरॅझान) िाांर्ला उपयोर् होतो. हे पोटाांत देतात.  

 
स्थूलाकृणि श्वेिपेशी (The mast cells) : माय् लॉइड ल्युहकहमयामध्यें ज्यास्त प्रमाणाांत असतात. 

त्याांिे प्रमाण २० टक्क्यापयंतहीं वाढते, तर कहवताप, हफरांर्रोर् या सारख्या रोर्ाांत एककें द्रक शे्र्वतपेशींिे 
प्रमाण वाढते.  

 
श्वेिपेशींिाक्षय 

(LENCOPENIA) 
 

रक्ताांतील श्वेतपेशींिे प्रमाण घटणें.  
 
वृिावस्था व उपासमार याांत श्वेतपेशींिी सांख्या कमी होते. त्यािप्रमाणें यक्ष्मा, हवषमज्वर, मारक 

पांडुरोर्, प्लीहोथपांडुरोर् (spleenic anaemia), हॉिकीन रोर्, इन्फ्ल्युएांझा, पुष्ट्कळ हदवस रेहडयम देणे 
वर्ैरेत श्वेतपेशींिे प्रमाण कमी होते. 
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तलेटलेट वृस्ध्द 
(THROMBOCYTOSIS) 

 
रक्तस्त्राव, प्रसूहत, व शस्त्रहक्रयेनें प्लीहा काढून टाकल्यानांतर थोडे हदवस प्लेटलेट पेशींिे प्रमाण 

वाढते. त्यािप्रमाणें पॉहलसाय् थीहमआ व्हेरा, हिरकारी मायलॉइड ल्युहकहमया व हिरकारी पूयभवन 
(chronic sepsis), यक्ष्मा, कॅन्सर, वर्ैरेंमुळें  होणारा पांडुरोर् याांत प्लेटलेट पेशींिी वृहि होते.  
 

पंडुरोग 
(ANAEMIA) 

 
पांडुरोर्ािे वर्ीकरण करताांना हनरहनराळ्या लोकाांनीं हनरहनराळ्या र्ोष्टीं हविाराांत घेतल्या आहेत. 

सुरुवातीला मलूभतू (Primary) व उपद्रवात्मक (secondary) असे पांडुरोर्ािे वर्ीकरण केले रे्ले. 
मूलभतू पांडुरोर्ाच्या कारणाबिल काांहींि कल्पना नव्हती. उपद्रवात्मक पांडुरोर्ािी कारणें म्हणजे सांसर्व, 
रक्तस्त्राव वर्ैरे होत. कोणत्याही प्रकारिा पांडुरोर् घेतला तरी त्याांत एकतर हजतक्या प्रमाणाांत लालपेशीं 
हनमाण व्हावयास पाहहजेत हततक्या होत नाहींत (deficient formation) ककवा त्याांिा ज्यास्त प्रमाणाांत नाश 
तरी होत असला पाहहजे (excessive destruction). असें जर वर्ीकरण केले तर ते बरोबर वाटत नाहीं. 
सन १९३० सालीं कवरोब (Wintrobe) यानें पांडुरोर्ािे लालपेशींच्या आकारावरून व त्याांत असणाऱ्या 
हहमोग्लोहबनच्या साांठ्यावरून वर्ीकरण करण्यािा प्रयत्न केला. पण त्याांतही थोडा दोष हदसून येतो. 
कारण जरी लालपेशींज हतच्या आकाराच्या मानानें नेहमींपेक्षाां कमी प्रमाणाांत हहमोग्लोहनन असला जरी 
रक्ताांतील हहमोग्लोहबनिे प्रमाण वाढतें असें नाहीं. त्यामुळें  कमीं हहमोग्लोहबन असा हनम्नरांर्द्रव्यज 
(hypochronic) पांडुरोर् ककवा ज्यास्त हहमोग्लोहबन असणारा असा अहतरांर्द्रव्यज (hyperchromic) 
पांडुरोर् असाही काांही पांडुरोर् नसतो. कारण मारक पांडुरोर्ाांत रांर्दशवक जरी ज्यास्त असला (high colour 
index) तरी त्याांत मोठ्या आकाराच्या लालपेशींत नेहमींच्या प्रमाणाांति हहमोग्लोहबन असतो.  

 
हबन्रोबनें जे पांडुरोर्ािे वर्ीकरण केले आहे, ते थोडक्याांत पुढील प्रमाणें माांडता येईल.  
 
(अ) बृहृि लोणहिािुज पंडुरोग : (Macrocytic anaemia) मारक पांडुरोर्, अवश रक्ताहधक्य 

यकृतािा सूत्रणरोर् (cirrhosis), कॅन्सर, आशुकारी असाध्य कामला (acute yellow atrophy) या 
सारख्या यकृत हवकाराांत हनमाण होणारा पांडुरोर्, सांग्रहणी व सवांर्घनशोथ याांत होणारा पांडुरोर्, 
वसापायसीय अहतसाराांत (chylous diarrhoea) होणारा पांडुरोर्, ककवा र्रोदरपणाांत होणारा मारक 
पांडुरोर्.  

 
(ब) सामान्य लोणहििुज पंडुरोग : (Normocytic anaemia) कहवताप व तीव्र रक्तस्त्रावानांतर 

येणार पांडुरोर्.  
 
(क) लघुलोणहिािुज अल्परंगद्रव्यज पंडुरोग : (Microcytic hypocromic anaemia) य 

प्रकारिा, पांडुरोर् हिरकारी रक्तस्त्राव, आांतड्याांत अांकुश कृहम असणें, युवतीपांडुता व अशा प्रकारिा 
पुरुषाांत हदसून येणारा तीव्र पांडुरोर् हा पुष्ट्कळवळेा आांतड्याच्या ककव  रोर्ाांत (neoplasm of the 
alimentary treat) हदसून येतो.  
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अशा प्रकारच्या वर्ीकरणानें एक फायदा होतो. जर लालपेशींत पूणवत्वाने हहमोग्लोबीन असेल 
(Saturated with haemoglobin) तर मोठ्या आकाराच्या लालपेशीं असलेल्या पांडुरोर्ाांत (macrocytic 
anaemias) हलव्हर एस्स्रेक्टिा उपयोर् होतो, व ज्या पांडुरोर्ाांत हहमोग्लोहबनिे न्यूनत्व असते, अशाांत 
लोहािा (iron) िाांर्ला उपयोर् होतो.  

 
दुसरे काांहीं शास्त्रज्ञ, पांडुरोर्ािे हनराळ्या प्रकारे वर्ीकरण करतात.  
 
१. पोषिार्भावी होिारा पंडुरोग– (Nutritional deficiency anaemias) अशा प्रकारिा पांडुरोर् 

होण्यािी कारणें म्हणजे, (अ) पांडुरोर् न होऊां  देणाऱ्या द्रव्याांच्या आहारातील अभाव (lack of 
antianaemic principle). मारक पांडुरोर्ाांत ही मलूभतू कमतरता असते (Primary defect) तर साांग्रहणी, 
ककवा आांव याांत हनमाण होणारा पांडुरोर्, जठरािा कॅन्सर ककवा शस्त्रहक्रयेनें जठर काढून टाकल्यास हनमाण 
होणारा पांडुरोर्, र्रोदरपणाांतील मारक पांडुरोर् याांत या द्रव्याांिा अभाव उपद्रवात्मक असतो. या दुसऱ्या 
प्रकाराांत लोहािे सात्मीभवनही (iron assimilation) होत नाहीं. फार वाढलेल्या यकृताच्या सूत्रण रोर्ाांत 
रक्तािी वाढ करणारी द्रव्यें फार अल्प प्रमाणाांत साांठहवली जातात. (ब) हहमोग्लोहबनच्या हनर्चमतीला 
लार्णाऱ्या द्रव्याांिा अभाव –उदा. लोह, ताांबे, कॅल्शम, थायरॉक्झीन, हहरतद्रव्य, जीवनसत्व ‘क’ वर्ैरे 
याांिा अभाव. हा अभाव मलूभतू असेल. उदा. हैड्रोक्लोहरक अम्लाभावी होणारा साधा पांडुरोर्, ककवा हा 
अभाव उपद्रवात्मकही असेल. उदा. युवहत पांडुरोर्, अस्ग्नमाांद्य, आांत्रदाह, उपासमार वर्ैरेत असतो.  

  
२. रक्िस्त्रावामुळें  होिारा पंडुरोग–या प्रकारिा पांडुरोर् तीव्र ककवा हिरकारी रक्तस्त्रावामुळें  होतो.  
 
३. रक्िणवनाशज पंडुरोग–(Haemolytic anaemias) (अ) रक्तमूत्रयुक्त ज्वर (black water 

fever), कहवताप, हवषमयरक्तता (Septicaemia) ककवा सपवहवषबाधा याांत तीव्र रक्तहवनाश होतो. (ब) 
सतत होणारा रक्तहवनाश (persistent haemolysis) हा जातज ककवा सांपाहदत हिरकारी प्लीहावृहियुक्त 
कामला, हवळ्याच्या आकाराच्या लालपेशी असणारा पांडुरोर्, कूले पांडूरोर्, व नार्हवषबाधा याांत होतो.  

 
४. अस्स्थमज्जा अकायकक्षम झाल्यामुळें  होिारा पंडुरोग–या प्रकारिा पांडुरोर् मूलभतू ककवा 

उपद्रवात्मकही असतो. मलूभतू हा अस्थ्थमज्जाच्या यक्ष्मामुळे होणाऱ्या पांडुरोर्ाांत व उपद्रवात्मक रोर् 
होण्यािी कारणें म्हणजे पुष्ट्कळ हदवस क्ष-हकरण ककवा रेहडयम घेणें, बेंझॉल, नार्, (lead) ककवा पाऱ्यािी 
हवषबाधा वर्ैरे होत.  
 

असाध्य ककवा मारक पंडुरोग 
(PERNICIOUS ANAEMIA) 

(ॲहडसोनी पांडुरोर्) 
 

अहनहित उत्पत्तीिा व सतत वाढत जाणारा असा तीव्र पांडुरोर्.  
 

हेिु–या प्रकारिा पांडुरोर् रक्तोत्पादक तत्वाभावी होतो असें समजले जाते. याला ‘पर्चनशस 
ॲहनहमया फॅक्टर’ (P. A. factor) म्हणतात. हे रक्त वाढहवणारे द्रव्य हवहशष्ट प्रकारच्या ‘अांतर’ व ‘बाह्य’ 
द्रव्याांच्या एकमेकाांवर होणाऱ्या पहरणामापासून लहान आांतड्याांत हनमाण होतो. हे ‘बाह्य’ द्रव्य नत्रयुक्त 
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पदाथांत असते, व अन्तर द्रव्य जाठर रसाांत असते. हे प्रायः रेहननसारखे पािकद्रव्य असावे. याला 
हहमोपोइहटन (haemopoitin) असेही म्हणतात. अशा तऱ्हेंनें हनमाण झालेले हे रक्त वाढहवणारे द्रव्य यकृत 
व इतर इांहद्रयें याांच्याकडे नेले जाते व तें मोठ्या प्रमाणाांत यकृतात व काांहीं प्रमाणाांत वृक् क व प्लीहा याांत 
साांठहवले जाते. या द्रव्याभावी अस्स्थमजे्जत महालोहहतपेशीप्रसूिे एहरथोललास्ट व नामोललास्ट याांत रूपाांतर 
होत नाहींत, म्हणनू पांडुरोर् हनमाण होतो. ज्यावळेीं या महालोहहतपेशीप्रसू पेशीं रक्ताांत फेकल्या जातात, 
त्यावळेीं त्या जालीयअांतःकला पेशींकडून मारल्या जातात. प्लीहा, यकृत व वृक् क याांत साांठहवलेले लोह व 
रक्ताांतील वाजवीपेक्षाां ज्यास्त असणारे हबहलरूहबन हे दोन्हीं पदाथव थोडे रक्तहवनाशामुळें  व थोडे 
अस्स्थमजे्जकडून लालपेशी बनहवण्यास उपयोर्ाांत न आणल्यामुळें  असतात.  

 
असाध्य पांडुरोर्ाांत जाठररसात हे ‘अांतर’ द्रव्य नसल्यामुळें  रक्त वाढहवणारे द्रव्य हनमाण होत 

नाहीं. कारण अशा प्रकारच्या रोग्याांच्या जाठररसाांत हैड्रोक्लोहरक आम्ल नसते (Achylia). जठरािे सत्व 
(Stomach extract) असाध्य पांडुरोर्ाच्या औषधोपिाराांत फार महत्वािे असते. ‘बाह्य’ द्रवािे जीवनसत्व 
बी कॉम्प्लेक्सशी पुष्ट्कळ जवळिे नाते असते. जीवनसत्व बी, व हनकोहटहनक असणारे ‘यीस्ट’ काांहीं रोग्याांत 
िाांर्ले उपयोर्ी पडते. पण अशा रोग्याांच्या जाठररसाांत थोडेतरी ‘अांतरद्रव्य’ असावें लार्ते.  

 
असाध्य पांडुरोर् सामान्यतः ३० वषांवरील स्त्री ककवा पुरुष, कोणातही हदसून येतो. काांहीं कुटूांबातही 

हदसून येतो. जर शस्त्रहक्रयेने जठरािा फार मोठा भार् काढून टाकला, तर पुष्ट्कळ रोग्याांत असाध्य पांडुरोर् 
हनमाण होतो.  

 
संप्रास्ति–उत्तरीय तपासणींत त्विा हपवळसर रांर्ािी व त्विेखालील िरबी हपवळी हदसते. स्नाय ू

काळसर लाल असतात. हृदयाांत मेदायक्राांहत झाल्यामुळें  (fatty degeneration) ते मऊ असते. हजव्हा 
रु्ळरु्ळीत असून, कडेवर व्रण हदसून येतात. जठरािी अांतरत्विा कृश असून, त्याांत हठकहठकाणी रक्तस्त्राव 
(petechial haemorrhages) झाल्यािे हदसून येते. मेदोभरणामुळें  (fatty infiltration) यकृत थोडे मोठे 
असते. प्लीहा वृहि पावलेली असते, पण काांहींवळेाां नेहमींपेक्षाां लहान ही असते. अस्स्थमज्जेंतील, हवशषेतः 
लाांब हाडाांतील, लालभार् (red marrow) ज्यास्त असतो. पृिवांशरज्जचू्या पिपाश्वव स्तांभाांत (postero 
lateral columns) अपक्राांहत हदसून येते.  

 
लक्षिें–रोर्ी सामान्यतः ३० ते ५० वषांमधील प्रौढ असतो. मुलाांत हा रोर् क् वहित हदसून येतो. 

रोग्यािी तक्रार म्हणजे वाढत जाणारी अशक्तता व पांडुता (pallor), थोड्याही श्रमानें श्वास लार्णें, छातींत 
धडधडणें व काांहीं वळेाां हृदयाच्या स्नायूांना प्राणवायिूा पुरवठा न झाल्यामुळें  (anoxia) हृदयाांत आवरे्युक्त 
वदेना होतात (anginal pains). काांहीं रोग्याांत पायावर सूज येणें, जीभ येणें, हातापायाांत मुांग्या येणें, वाांहत 
ककवा अहतसार ही ही लक्षणें असतात. दृष्टीमज्जातांतू कृश झाल्यामुळें  दृष्टी अधू होते व काांहींवळेाां हेि पहहले 
लक्षण असते.  

 
रोर्ी िाांर्ला धडधाकट हदसतो. जीभ फार रु्ळरु्ळीत हदसते. त्विा हनस्तेज असली, तरी 

काांहींवळेाां त्याांत थोडी हपवळट झाांक मारते. केस अवळेी पाांढरे होतात. त्विेवर अधेमधे पाांढरे व लालसर 
डार् (areas of leucoderma and small petechiae) हदसतात. यकृत व प्लीहा ही थोडी वाढल्यािे 
हदसून येते. पायाांत अधुन मधुन सांवदेना-अभाव युक्त भार् (patchy anesthesia of The legs), स्नायूांिी 
अशक्तता व पदतल प्रहतहक्रया प्रसारक (extensor plantar response) यावरून पृिवांशरज्जचू्या 
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पाठीमार्च्या पण बाहेरच्या भार्ाांत असणाऱ्या मज्जातांतूिे काहठण्य (posterio-lateral spinal sclerosis) 
दशवहवले जाते. काांहींत स्पष्ट कामला व जलोदर हदसून येते. रक्त तपासल्यास : लालपेशी एका घन हम. 
हम. ५ ते २५ लक्ष असल्यािे हदसून येते. हहमोग्लोहबन २० ते ६० टक् के व रांर् दशवक १·१ इतका असतो. 
लालपेशींत हनरहनराळ्या आकाराांच्या पेशींिी वृहि झाल्यािे हदसते. उदा. हवहित्राकृती, स्थूल आकाराच्या 
वर्ैरे. लोहहतपेशीप्रसू व महालोहहतपेशीप्रसू याही पेशी रक्ताांत हदसून येतात. प्लेटलेट पेशींिी सांख्या कमी 
होते. श्वेतपेशींिे प्रमाणही कमी होते. त्या एका घन हम. हम. मध्यें ४००० ते ५००० असतात. व त्याांत 
लहसकापेशींिी सापेक्ष वृहि (relative lymphocytosis) हदसून येते. ती ५० टक्क्यापयंत ही असते.  

 
रक्त र्ोठण्याच्या हक्रयेस वळे लार्तो. ज्याांनी कोणत्याही प्रकारिा औषधोपिार केलेला नसतो, 

अशा रोग्याांिी अस्स्थमज्जा तपासल्यास त्याांत असणाऱ्या पेशींच्या २० ते ४० टक् के पेशी महालोहहतपेशीप्रसू व 
लोहहतपेशीप्रसू असतात. मतू्र व मल याांत हपत्ताांतींल रांर्जद्रव्यें (bile pigment) वाजवींपेक्षाां ज्यास्त 
असतात. भार्शः परीक्षान्न तपासणींत जाठररसाांत हैड्रोक्लोहरक अम्लािा अभाव हदसून येतो. त्यािप्रमाणें 
जाठररसाांत पेप् हसन व अांतरद्रव्य’ नसते. जठर फार लौकर हरते होते.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–असाध्य पांडुरोर्ािे हनदान, रक्ताांतील लाल पेशींिे प्रमाण फार घटणें, 

महालोहहतपेशीप्रसू पेशींिे प्रमाण वाढणें, रांर्दशवक एकापेक्षाां जास्त असणें, व जाठररसाांत हैड्रोक्लोहरक 
अम्लािी कमतरता व अांतरद्रव्यािा अभाव यावरून करता येते. जठराच्या कॅन्सरमध्ये रक्तािे हित्र जवळ 
जवळ असाध्य पांडुरोर्ासारखेि असते. पण याांत क्ष-हकरणाांनी घेतलेला फोटो व रु्प्त रुहधर परीक्षा हनदान 
दशवक असतात. सांग्रहणींत रक्तहित्र असाध्य पांडुरोर्ासारखे असले, तरी जाठरसाांतील हैड्रोक्लोहरक 
अम्लाांिे प्रमाण कमी झालेले नसते. जर फार धातुरांजन असेल, तर ॲहडसन रोर् भासण्यािा सांभव असतो. 
पण रक्त तपासल्यास फरक समजून येतो.  

 
उपद्रव–रोर् अधुनमधुन बरा होतो. त्यावळेीं रोग्याला बरें वाटते व रक्ताांतील लाल पेशींिे 

प्रमाणही वाढते. काांहीं वळेाां रक्ताांत कें द्रयुक्त लाल पेशींिा पूर येतो (blood crises). काांहींत रोर् 
झपाट्यानें वाढतो व रोर्ी थोड्याि हदवसाांत मृत्यू पावतो, तर काांहीं दोन तीन वषेंही जर्तात. उपद्रवाांत 
हनतांबावर टाांिेवर व्रण पडणें, न्युमोहनया व वृक् कदाह हे येतात.  

 
साध्यासाध्यिा–जर औषधोपिार केला रे्ला नाहीं तर रोर्ी दोन तीन वषांत मरतो. जीवनसत्व 

बी-१२ मुळें  रोग्यािे भहवतव्य एकदम बदलून रे्ले आहे. जर औषधोपिार व्यवस्स्थत झाला तर सहसा रोर्ी 
मरत नाहीं.  

 
णिणकत्सा–मफी-कमटो या शास्त्रज्ञाांनीं या रोर्ावर हलव्हरिा उपाय सुिहवला व त्यामुळें  या रोर्ाच्या 

उपिाराांत आमुलाग्र फरक पडला. सुरवातीला ½ ते १ पौंड कच्ची ककवा थोडी हशजवलेली हलव्हर सबांध 
हदवसाांत हदली जात असे. पण पुढें हलव्हरच्या सत्वािा उपयोर् करावयास सुरवात झाली.  

 
१. रोर् आशुकारी ककवा परत उलटला असेल तर हलव्हर एक्स्रॅक्ट इांजेक्शनें द्यावी.  
(अ) ज्याांत कोणत्याही प्रकारिा उपद्रव नाहीं अशा रोग्याांना शुि केलेले हलव्हर एक्स्रॅक्ट १५ यू. 

एर्स. पी. युहनट रोज पाांि ते सात हदवस द्यावे. नांतर लालपेशींिे प्रमाण ३० ते ४० लक्षाांवर येईपयंत एक 
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हदवसाआड इांजेक्शन द्याव.े पुढें लालपेशींिे प्रमाण मूळपदावर येईपयंत १५ यु. एस. पी. युहनट 
आठवड्याांतून दोन वळेाां द्याव.े  

 
(ब) जर एकादा उपद्रव असेल–उदा. सांसर्व, मधुमेह, मज्जासांस्था हवकार वर्ैरे–तर याहींपेक्षाां 

मोठी मात्रा द्यावयास पाहहजे. जर या रोर्ाांत मज्जातांतू हवकार हनमाण झाला, तर एक आठवडा रोज ३० ते 
६० युहनट, नांतर हततकीि मात्रा आठवड्याांतून दोन ते तीन वळेा साधारणपणें दोन ते तीन आठवडे, व पुढें 
३० ते ६० युहनट आठवड्याांतून एकदाां, अशा प्रकारे मज्जासांस्थेिा रोर् तालयाांत येईपयंत द्यावयास पाहहजे.  

 
२. जर हलव्हर एक्स्रॅक्ट हलस्क् वड द्यावयािे असेल तर मोठ्या प्रमाणावर द्यावयास पाहहजे. रोज 

½ ते १ पौंड एवढें हलव्हर द्यावयास पाहहजे.  
 
३. डुकराच्या जठरािी बनहवलेली पावडर (Hog’s Stomach powder) ज्याांना हलव्हर िालत 

नाहीं (Sensitive to liver), अशा रोग्याांना ही पावडर देतात. हदवसाांतून २० ते ३० गॅ्रम द्यावयास पाहहजे. 
१० गॅ्रम हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावी.  

 
४. जीवनसत्व बी-१२ हे द्याव.े हे दर सी. सी. त ककवा १००, ५०० ककवा १००० मायक्रोगॅ्रम 

याप्रमाणाांत हमळते. सुरवातीला १००० मायक्रोगॅ्रम पहहल्या आठवड्याांत दोन वळेाां स्नायूांतून द्यावे. नांतर 
रोज १०० मायक्रोगॅ्रम या प्रमाणें रोर् तालयाांत येईपयंत द्याव.े पुढें आयुष्ट्यभर दर दोन ते िार आठवड्याांनीं 
१०० मायक्रोगॅ्रम स्नायूतून देत राहावयास पाहहजे.  
 
सवकसाधारि उपाय:– 
 

णवश्राणंि–जर रोर् तीव्र असेल तर पूणव हवश्राांहत घ्यावयास पाहहजे. रोग्याला हनजवनू ठेवावा. 
ज्याांना मज्जातांतू हवकार असतात, उदा. र्हतहवभ्रम (ataxia) ककवा समाकुिक स्नायूांत हबघाड, तर अशाांना 
हॉस्स्पांटलमध्ये ठेवणें जास्त िाांर्ले.  

 
आहार–ज्याांत योग्य प्रमाणाांत क्षार व जीवनसत्व आहेत व जो सहज पिेल अशा प्रकारिा आहार 

द्यावा.  
 
लोह–जर रक्ताांतील लोहािे प्रमाण कमी असेल, तर हलव्हर व जीवनसत्व बी-१२ बरोबर लोहािे 

क्षार-फेरस सल्फेट ककवा ग्लूकोनेट–द्याव.े वयस्क रोग्याांत, लोहािे क्षार जास्त प्रमाणाांत द्याव ेलार्तात.  
 
हैड्रोक्लोणरक अम्ल काांहीं रोग्याांच्या जाठररसाांत हैड्रोक्लोहरक आम्ल नसते अशाांत जर 

उपद्रवात्मक अहतसार असेल,तर त्याांना ‘ॲहसड हैड्रोक्लोहरक हडल्युट’ ३० ते ६० थेंब व ३० थेंब हसरप 
ऑरेंशा सहा औांस पाण्याांतून, जेवताांना द्यावे. जेवणानांतर रोग्यानें आपले दाांत सोडाबायकाबवनें धुवनू 
काढाव.े म्हणजे हैड्रोक्लोहरक अम्लामुळे दातािे अपरदन होणार नाही. (to prevent erosion of teeth).  
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गरोदरपिािं होिारा असाध्य पंडुरोग 
(THE PERNICIOUS ANAEMIA OF PREGNANCY) 

 
काांहीं वळेाां र्रोदरपणाांत असाध्य पांडुरोर्ासारखा हदसणारा असा पण स्थूल लालपेशी असणारा 

पांडुरोर् (macrocytie anaemia) होतो. हा खऱ्या असाध्य पांडुरोर्ापेक्षाां थोडा हनराळा असतो. कारण हा 
रोर् प्रसूहतनांतर आपोआप बरा होतो. या रोर्ाांत काांहीं वळेाां नाक, अन्नमार्व व योहन याांतून रक्तस्त्राव होतात. 
तीव्र पाांडुरकेपणा, श्वास लार्णें. हृत्स्पांदवरे्वधवन, ताप, वारांवार मूच्छा येणें, वर्ैरेवरून आांतील भार्ाांत 
कोठें तरी रक्तस्त्राव होत आहे असें समजावें. 

 
णिणकत्सा–रोर् होऊां  नयें म्हणून रोज १० हम. गॅ्रम फॉहलक ॲहसड पोटात द्यावे. जर रोर् झाला 

असेल तर ताबडतोब ५०० सी. सी. रक्त द्याव.े नांतर असाध्य पांडुरोर्ाांत ज्या प्रकारें हलव्हर एक्स्रॅक्ट 
देतात, त्याप्रमाणें द्यावे. रोज २० हम. गॅ्रम फॉहलक ॲहसड द्याव.े जर कशािाि उपयोर् झाला नाहीं, तर 
काांहीं वळेाां र्भवपात करावा लार्तो.  
 

हैड्रोक्लोणरक अम्लार्भावी होिारा साधा पंडुरोग 
(SIMPLE ALCHORHYDRIC ANAEMIA) 

 
रोर्ी सामान्यतः मध्यम वयािी स्त्री असते. रोग्यािी तक्रार म्हणजे पाांडुरता, श्वास लार्णें, पायावर 

सूज, छातींत धडधड व अपिन. जर रोर् तीव्र असेल तर हृदयाांत वदेना (anginal pain) होतात. या 
रोर्ाांत जे हस्त्रयाांिे प्राधान्य असते, ते कदाहित त्याांच्या माहसक स्त्रावामुळें  असावे. रोग्यािा आहार िाांर्ला 
असतो, पण त्याांत कदाहित लोहािे प्रमाण कमी असते ककवा ते िाांर्ल्या प्रकारें शोहषलें  जात नाहीं. 
सामान्यतः दररोज १५ हम. गॅ्रम लोहािी जरुरी असते.  

 
त्विा हनस्तेज हदसते. पुष्ट्कळशा रोग्याांत नखें िमच्यासारखी खोलर्ट (Koilonychia) असून, 

हठसूळ असतात. तोंडाच्या दोन्हीं कोनाांच्या हठकाणीं भेर्ा पडलेल्या हदसतात. जीभ रु्ळरु्ळीत, लाल 
हदसते, पण आलेली मात्र नसते. प्लीहेिी वृहि होते. मज्जारज्जूांत मात्र कोणताही फरक हदसून येत नाहीं. 
परीक्षान्न देऊन तपासल्यास, त्याांत हैड्रोक्लोहरक अम्लािा अभाव असून’ जठर फार जलद हरते होते व 
त्याांत वाजवीपेक्षाां जास्त श्लषे्ट्मा असतो. जर हहस्टॅहमनिे इांजेक्शन हदलें  तर पेस्प्सन व हैड्रोक्लेहरक अम्ल 
फारि थोड्या प्रमाणाांत हनमाण होते. जाठररसाांत अांतरद्रव्य असते. मलाांत रु्प्त रक्त हदसून येत नाहीं. 
रक्त तपासल्यास त्याांत लालपेशीं एका घन हम. हम. मध्यें ३० ते ४० लाख, हहमोग्लोहबन ४० ते ५० टक् के व 
रांर्दशवक ०·५ इतका असतो. पुष्ट्कळ लालपेशी नेहमींच्या आकारमानाांपेक्षा लहान असतात.  
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फोटो १९ दवीनखें (िमच्यासारखीनखे) (पहा : हैड्रोक्लोहरक अम्लाभावी होणारा साधा पांडुरोर्) 

 
णिणकत्सा–जर शक्य असेल, तर पांडुरोर्ािे कारण हुडकून ते नाकहसे करण्यािा प्रयत्न करावा. या 

रोर्ावर लोहािा िाांर्ला उपयोर् होतो. याकहरताां १० गे्रन फेहरएट अमोहनसैरस (पढुें वाढवीत वाढवीत ६० 
गे्रनपयंत न्याव)े, २० थेंब स्ग्लसरीन व एक औांस ॲक् वामेंहथहपप् या प्रमाणें हदवसाांतून तीन वळेाां जेवणानांतर 
द्याव.े ककवा फसोलेटिी वडी द्यावी. ३० ते ४० थेंब हैड्रोक्लोहरक अम्ल एक ग्लास पाण्याांतून जेवताांना द्यावे. 
जर रोर् फार तीव्र असेल तर रक्त द्याव.े हल्लीं लोह हे इांजेक्शनच्या स्वरूपाांत –इन्फरॉन (Infaron) –देताां 
येते. हे स्नायूांतून द्यावयािे असते. सुरवातीला रोज द्याव ेव पुढें एक हदवसाआड द्यावे.  
 

युवणिपंडुरोग 
(CHLOROSIS) 

 
हहमोग्लोहबनिी कमतरता, रक्त आयतनाहधक्य (excess of blood volume) व लोह हदलें  असताां 

बरा होणारा असा युवतींत हदसून येणारा पांडुरोर्.  
 
हेिु–हो रोर् हवशषेतः तरुणींत, त्या वयाांत येत असताांना ककवा वयाांत आल्यावर थोड्या हदवसाांत 

म्हणजे १५ ते २० वषाच्या सुमारास हदसून येतो. पूवींच्या काळीं जरी यािे प्रमाण जास्त होते, तरीं हल्लीं हा 
रोर् फार क् वहित हदसून येतो. या रोर्ाच्या कारणाांत पुढील कारणें महत्त्वािी होत–उघड्यावर व्यायाम न 
घेणें, आहाराांत लोहािा अभाव, मलावरोध व कािोळी घट्ट बाांधणें.  

 
लक्षिें–रोर्ी सामान्यतः १५ ते २५ वषामधील तरुणी असते. रोग्यािी तक्रार म्हणजे सुस्स्त, 

थोड्याही श्रमानांतर श्वास लार्णें, छातीत धडधड, पाांडुरता व सांध्याकाळीं पाांयावर सूज येणें. काांहीं वळेाां 
भोंवळ आल्यासारखी वाटतें, डोके दुखते व डोळ्यापुढें काळोखी येते, बिकोिता व अपिन असते माहसक 
स्त्राव फार थोडा येतो व तोही अहनयहमत येतो. भकू अधुन मधुन लार्ते. पण हवहशष्ट पदाथवि खाण्याांस 
आवडतात.  

 
िेहरा हनस्तेज असून क् वहितवळेाां त्यावर हहरत झाांक मारते. अांतःत्विा रक्तहहन हदसते, व 

डोळ्यािा पाांढरा भार् हनळसर हदसतो. रोर्ी कृश नसतो, काांहीं वळेाां हृदय प्रसरण पावते व हृदयस्थानीं 
आकुां िनहवलाप (systolic murmur) ऐकूां  येतात. थोडा ज्वर असतो, पण तो अहनयहमत असतो. रक्त 
तपासल्यास त्याांत लाल पेशी एका घ. हम. हम. मध्ये ३० ते ३५ लाख असून हहमोग्लोहबन ४० ते ५० टक् के व 
रांर्दशवक ०·५ ते ०·४ असतो. तीव्र प्रकाराांत कधीं कधीं रक्ताांत लोहहतपेशीप्रसू हदसून येतात. लालपेशींिा 
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आकार नेहमींपेक्षा थोडा लहान असतो. श्वेतपेशी नेहमींच्याि प्रमाणाांत असतात. पण काांहीं वळेाां 
लहसकापेशींिी थोड्या प्रमाणाांत वृहि झाल्यािे हदसू येते. रक्त आयतनाहधक्य (blood volume) फार 
असते. मतू्राांत लाल-वसा-मेह (albumin) अहत थोड्या प्रमाणाांत व कधीं कधीं कािसम उत्के्षप 
(hyalinecast) हदसून येतात. जठररसाांत हैड्रोक्लोहरक अम्लािे आहधक्य असते. (hyperchlorydria) 

 
व्यवच्छेदक णनदान–रोग्यािे स्वरूप (appearance), वय, कलर्, व रक्त यावरून हनदान कठीण 

नाहीं.  
 
उपद्रव–जर उपिार झाला नाहीं तर रोर् पुष्ट्कळ वष े राहातो. व जरी बरा झाला तरी 

उलटण्यािाही सांभव असतो. उपद्रव जवळ जवळ नसतात पण क् वहित हशरा अवरूि होतात (Venous 
thrombosis).  

 
साध्यासाध्यिा–रोर्ी मरत नाही. पण बरा व्हावयास फार काल लार्तो.  
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–घट्ट कािोळी घालूां  नये, बिकोिता जडणार नाहीं यािी काळजी घ्यावी, 

मोकळ्या हवेंत व्यायाम घ्यावा व आहार हमश्र असावा.  
 
रोग झाल्यास–जर रोर् तीव्र असेल व हृदयहवस्तार असेल, तर रोग्याला हनजवनू ठेवावा. या 

रोर्ाांत लोहािा िाांर्ला उपयोर् होतो. लोह कोणत्याही स्वरूपाांत द्यावे. ताजी तयार केलेली ५ गे्रनिी 
ललॉड र्ोळी, जेवणानांतर पण त्यािे दोन भार् करून पाण्याबरोबर द्यावी. पहहल्या आठवड्याांत एक र्ोळी 
हदवसाांतून तीन वळेाां, दुसऱ्या आठवड्याांत दोन र्ोळ्या हदवसाांतून तीन वळेाां व हतसऱ्या आठवड्याांत ३ 
र्ोळ्या हदवसाांतून तीन वळेाां द्याव्या. पढुें हळूहळू मात्रा कमी करीत आणावी. कोठा साफ ठेवण्याकहरताां 
पुढील हमक्िर द्याव.े मरॅ्सल्फ ५० गे्रन, मकॅ् काबव लेस्व्हस १० गे्रन, ओहलयम मेंहथहपप ३ थेंब, व १ औांस 
पाणी. हे हमक्िर रोज सकाळीं द्यावे. ललाड र्ोळी ऐवजीं इन्फरॉनिे इांजेक्शन द्यावे. ते एक हदवसाांआड 
स्नायूांत द्याव.े ककवा फसोलेट र्ोळ्या द्याव्या.  
 

रक्िस्त्रावामुळें  होिारे पंडुरोग 
(POST-HAEMORRHAGIC ANAEMIAS) 

 
िीव्र रक्िस्त्रावामुळें  होिारा पंडुरोग 

 
हा रक्तस्त्राव अांतः ककवा बहहः रक्तस्त्राव असतो व त्यािी कारणेही अनेक असतात.  
 
संप्रास्ति–तीव्र रक्तास्त्रावानांतर नवीन रक्त हनमाण व्हावयास लार्ते. त्याांत सुरवातीला 

बव्हाकारीकें द्रयुक्त श्वेतपेशी फार मोठ्या प्रमाणाांत असतात. पुढें हळुहळू आजूबाजूच्या पेशीजालाांतून त्याांत 
द्रव भरावयास लार्तो, व रक्त पातळ होते. काांहीं थोड्या जाललोहहत पेशीही हदसून येतात. पुष्ट्कळ हदवस 
रांर्दशवक कमी असतो. रक्तस्त्रावामुळें  शहरराांतील ⅓ रक्त फार जलद वाहून रे्ल्यास रोर्ी सहसा जर्त 
नाहीं.  
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लक्षिें–तीव्र रक्तस्त्राव झाल्यामुळें  पाांडुरकेपणा येतो, बिेैन वाटते, तहान लार्ते व भोंवळ येते. 
नाडी जलद िालते पण उथळ असते. रक्ताांतील नत्रािे प्रमाण वाढते, व मूत्रहवषमयरक्तता (uraemia) 
हनमाण होते.  

 
णिणकत्सा–तीव्र प्रकाराांत ताबडतोब रक्त द्यावयास पाहहजे. रक्त देण्यापूवीं पोटाांत अल्क मोठ्या 

प्रमाणाांत द्याव.े त्यामुळें  मूत्र अल्कधमीय राहाते. व मर् त्यामुळें  रक्तहवनाश (haemolysis) टळतो, व 
वृक् काांतील सूक्ष्म नहलकाांत हहमहॅटन अम्लािा साका जमा होत नाहीं. लोह मोठ्या प्रमाणाांत द्यावे. याकहरताां 
फेहरएट अमोहनसैरस ३० गे्रन हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावे. याांत हलव्हर एक्रॅस्क्ट ऐवजी सांपूणव हलव्हर 
देण्यापासून फार फायदा होतो. कदाहित त्याांत असणाऱ्या लोहामुळें  होत असावा.  

 
णिरकारी रक्िस्त्रावामुळें  होिारा पंडुरोग 

 
हेिु–या प्रकारिा पांडुरोर् पुन्हापुन्हा पण लहान प्रमाणावर होणाऱ्या रक्तस्त्रावामुळें  होतो. या 

रक्तस्त्रावािी कारणें म्हणजे फुफ्फुसयक्ष्मा, मूळव्याध, अन्नमार्ािा कॅन्सर वर्ैरे होत.  
 
लक्षिें–या पांडुरोर्ाांत लालपेशी नेहमींपेक्षाां आकारानें लहान असतात, हहमोग्लोहबनिे प्रमाण कमी 

असते व रांर्दशवकही कमी असतो.  
 
णिणकत्सा–प्रथम रक्तस्त्राव थाांबहवण्याकहरताां उपिार करावयास पाहहजे. याांत युवहत 

पांडुरोर्ाप्रमाणें लोह द्यावे.  
 

रक्िणवनाशज पंडुरोग 
(THE HAEMOLYTIC ANAEMIAS) 

 
या प्रकारच्या पांडुरोर्ाांत काांहीं काळपयंत रक्ताांत जाललोहहतपेशींिे प्रमाण वाढते. पण त्या 

प्रमाणाांत रक्ताांतील पेशींिे (blood count) प्रमाण वाढत नाहीं. त्यािप्रमाणें रक्ताांत हपत्ताांतील रांर्जद्रव्यें 
जास्त प्रमाणाांत असतात. जर रक्तहवनाश फार जलद होत असेल तर माांहजिमेह (Haemoglobinuria) 
असून मूत्राांत व मलाांत यूरोहबहलनोजेनिे प्रमाण फार असते.  
 

लेडरर पंडुरोग 
(LEDERER’S ANAEMIA) 

 
हेिु–कारणाबद्दल अजून पूणव कल्पना नाहीं. पण रक्ताांत रक्तहवनाशजन्य द्रव्य (haemolysins) 

असणें हे या रोर्ािे प्रकोपक कारण (exciting factor) होय, असें समजलें  जाते.  
 
लक्षिें–रोर्ी हा सामान्यतः २० वषाखालील पण वयाांत आलेला तरुण असतो. तो एकाएकी 

आजारी पडतो. बेिैनी, हशरःशूल व ताप १०१⁰ ते १०४⁰ फॅ. पयंत असतो. पुष्ट्कळ वळेाां हुडहुडी भरणें, वाांहत 
व नाकाांतून रक्त येणें हीही लक्षणें असतात. काांहीं वळेाां मूत्र काळे होते (माांहजिमेह), व हेंि रोर्ािे पहहलें  
लक्षण असते. 
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फार थोड्या प्रमाणावर ककवा स्पष्टपणें कामला हदसून येते, व मूत्राांत रक्त व हपत्त रांर्जद्रव्यें हदसून 
येतात. काांहीं वळेाां प्लीहा हाताला लार्ण्याएवढीं हतिी वृहि होते. रक्त तपासल्यास त्याांत लालपेशींिे 
प्रमाण कमी असल्यािे हदसून येते. त्या साधारणपणें एका घन हम. हम. मध्ये २० लक्ष ककवा त्याहीपेक्षाां कमी 
असतात. मुलाांत लालपेशी सामान्यतः मोठ्या आकाराच्या असतात (macrocytic), तर प्रौढाांत त्या 
कोणत्याही आकाराच्या म्हणजे लहान (micro), नेहमींच्या ककवा मोठ्या आकाराच्या असतात. रांर्दशवक 
जवळ जवळ १ असतो. काांहीं वळेाां कें द्रयुक्त लालपेशीही हदसून येतात. जाललोहहत पेशींिे प्रमाण वाढते. 
श्वेतपेशींिे प्रमाणही वाढते. त्या एका घन हम. हम. मध्ये २०,००० ते १००,००० इतक्या असतात. काांहीं वळेाां 
प्राककणयुक्तश्वतेपेशी व कणयुक्तश्वेतपेशीप्रसू (myeloblasts) हदसून येतात. मुलाांत लहसकापेशींिी वृहि 
होते व त्याांत १० टक्क्याांपयंत लहसकापेशीप्रसूपेशी असतात. जर रक्तािी मशार्त केली (blood culture) 
तर त्याांत कोणतेही जांतू हदसून येत नाहींत.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–सुरवातीला जठरािा इन्फ्ल्युएांझा (gastric influenza) वाटतो. जर रोर् बरा 

झाला नाहीं तर तीव्र ल्युकीहमया पासून हा रोर् हनराळा दाखहवणें फार कठीण जाते.  
 
साध्यासाध्यिा–काांहीं वळेाां मृत्यू फार त्वहरत येतो ककवा ताप उतरून रोर्ी थोड्या हदवसाांत बरा 

होतो.  
 
णिणकत्सा–रोग्याला ताबडतोब रक्त द्यावयास पाहहजे; पण बरोबर रोग्याच्या रक्ताच्या प्रकारिेि 

रक्त द्यावयास पाहहजे. जरूर लार्ल्यास परत द्याव.े ५ हम. गॅ्रम पे्रडहनसोन हदवसाांतून िार वळेाां द्यावे. जर 
यािाही उपयोर् झाला नाहीं, तर शस्त्रहक्रया करून प्लीहा काढून टाकावी. रोर् बरा झाल्यावर रोग्याला 
लोह व हलव्हर एक्स्रॅक्ट द्याव.े  
 

णिरकारी रक्िणवनाश 
(CHRONIC HAEMOLYSIS) 

 
हिरकारी रक्तहवनाशक पांडुरोर् हा मूत्राांत हपत्तरांर्जद्रव्यें नसणारी कामला (acholuric 

jaundice), लाांबट वा कोयतीच्या आकाराच्या लालपेशी असणारा पांडुरोर् व काांहीं वळेाां हॉिहकन रोर् याांत 
हदसून येतो.  
 

जािज तलीहावृस्ध्दयुक्ि कामला 
(CONGENITAL ACHOLURIC JANUDICE) 

(रक्िणवलयी कामला, णमन् कोव् स्क्री रोग) 
 

प्लीहेिी वृहि, थोड्या प्रमाणाांत कामला व जास्त हठसूळपणा असणाऱ्या लालपेशींनीं युक्त असा 
रोर्.  

 
हेिु–असें हदसून आले आहे कीं या रोर्ाांत रक्ताांत रक्तहवनाशक पदाथव (haemolysin) असतो, व 

त्यामुळें  लालपेशींिा आकार बदलून त्या वाटोळ्या होतात (formation of spherocytes). प्लीहेकडून या 
जाड व वाजवीपेक्षाां जास्त हठसूळ असणाऱ्या लालपेशींिा नाश केला जातो. रोर् कुटुांबात हदसून येतो. स्त्री व 
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पुरुष याांत या रोर्ािे प्रमाण जवळ जवळ सारखे असते. वयाच्या दहाव्या वषांपूवींि लक्षणें हदसावयास 
लार्तात.  

 
संप्रास्ति–प्लीहेिी जरी थोडी वृहि झालेली असली, तरी प्लीहेवरील आवरण मात्र जाड झालेले 

नसते. प्लीहामज्जेंत पुष्ट्कळशा लालपेशी असतात. व त्या प्लीहेंत असणाऱ्या अांतःकला पेशींकडून खाल्ल्या 
व मारल्या जातात. अस्स्थमजे्जिी वृहि होते.  

 
लक्षिें–पुष्ट्कळ वळेाां काांहींि लक्षणें हदसून येत नाहींत. पण रोग्यािी तक्रार कामला, ककवा वारांवार 

वाांहत ककवा अशक्तपणा व पांडुता, ही असते.  
 
त्विा व नेत्रावरण थोडे हपवळें हदसते. प्लीहेिी वृहि झाल्यािे समजून येते. पुष्ट्कळ वळेाां पायावर 

हिघळत असणारे जुने व्रण हदसून येतात. मूत्रािा रांर् काळा असून त्याांत युरोहबहलन असते. पण हबहलरुहबन 
मात्र नसते. रक्ि : लालपेशी जास्त हठसूळ असतात. हा जो जास्त हठसूळपणा येतो, त्यािे कारण, 
कदाहित लालपेशी आपला हवस्तार कमी न करताां वाटोळा आकार धारण करतात हे असावे. लालपेशींिा 
साववसाधरण व्यास (average diameter) थोडा कमी असतो. थोड्या प्रमाणाांत पांडुता असते; पण रांर्दशवक 
मात्र एकापेक्षाां फारसा कमी नसतो. थोड्या लोहहतपेशीप्रसू व नेहमींपेक्षाां फार जास्त जललोहहतपेशी 
असतात. काांहीं वळेाां एकाएकी फार मोठ्या प्रमाणाांत लालपेशींिा क्षय होतो, श्वतेपेशींिी वृहि होते व 
जललोहहत पेशींिे प्रमाण वाढते (blood crises). जर रक्तद्रव तपासला जर रक्तहवनाशज कामला 
असल्यामुळें  व्हॉनडेन् बर्विी अप्रत्यक्ष प्रहतहक्रया (indirect Vas den Bergh) हदसून येते. मलािा रांर् काळा 
असतो व त्याांत स्टकोहबहलनोजेन व स्टकोहबहलन असतात.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–कुटुांबाांत हदसून येणारा रोर्, कामला व लालपेशींिा वाजवीपेक्षाां जास्त 

असणारा हठसूळपणा यावरून हनदान करणें कठीण जात नाहीं. ज्यावळेीं एकाएकी रक्ताांत फरक होतात 
(blood crises) अशा वळेी रक्त तपासल्यास त्याांत श्वेतपेशीवृहि व थोड्या कणयुक्तपेशींच्या पूववपेशी 
हदसत असल्यामुळें  ल्युकीहमया ककवा लेडरर पांडुरोर् भासण्यािा सांभव असतो.  

 
उपद्रव–रोग्याच्या आरोग्यावर या रोर्ािा फारसा वाईट पहरणाम होत नाहीं. पण पुढें हपत्ताश्मरी 

तयार होतात व साांध्याांच्या आजूबाजूस युरेट साांठतात.  
 
साध्यासाध्यिा–जर व्यवस्स्थत इलाज झाला, तर रोग्याच्या जीहवताला धोका नसतो.  
 
साध्यासाध्यिा–शस्त्रहक्रयेनें प्लीहा काढून टाकल्यास, कामला व पांडुरोर् बरा होतो. पण 

लालपेशींिा हठसूळपणा काांहीं हततकासा कमी होत नाहीं. नेहमींपेक्षाां तो थोडा जास्त राहतोि. 
आणीबाणीिी वळे आली (crises) तरि प्लीहा काढून टाकण्यािा हविार करावा व आणीबाणीिी वळे 
रे्ल्यानांतर (in the remission stage) मर् प्लीहा काढून टाकावी. जर फारि आणीबाणीिी वळे असेल तर 
प्रथम थोडे रक्त द्याव ेव मर् प्लीहा काढून टाकावी.  
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उपार्जजि तलीहावृणियुक्ि कामला 
(ACQUIRED ACHOLURIC JAUNDICE) 

 
प्रौढाांत हदसून येणारा प्लीहावृहियुक्त कामलेिा प्रकार.  
 
हेिु–पुष्ट्कळ वळेाां कारण समजून येत नाही. पण काांहीं रोग्याांत पांडुता ही पूवीं हदलेल्या रक्तामुळे 

असावी. दुसऱ्या काांहींत काांहीं प्रकारच्या सांसर्ामुळें  यक्ष्मा, हहवताप ककवा हफरांर् रोर् ककवा कार्चसनोमा, 
यकृतािा सूत्रण रोर्, ल्युहकहमया यासारख्या रोर्ाांत होतो. जरी लक्षणें प्रौढ वयाांत हदसत असली तरी 
काांहींच्या मनाप्रमाणें हा रोर् जातज प्रकारापासून हनराळा करता येत नाहीं.  

 
लक्षिें–रोर्ी पुष्ट्कळ वळेाां वयाांत आलेली स्त्री असते. रोर्ािी सुरवात एकाएकी होते. सुरवातीला 

मळमळ, वाांहत व कामला असते. पुढें हपत्ताश्मरीजन्य शूल (Biliary Colic) होण्यािा सांभव असतो.  
 
प्लीहा वृहि झाल्यािे समजून येते. रक्त तपासल्यास त्याांत रक्तहवनाशज पांडुरोर् (haemolytic 

anaemia) हदसून येतो, व जातज प्रकाराांपेक्षाां तो जास्त असतो. लालपेशींिा वाटोळेपणा व हठसूळपणा 
वाढलेला असतो. जाललोहहतपेशींिे प्रमाण वाढते. व्हॅनडेनबर्विी अप्रत्यक्ष प्रहतहक्रया हमळते मलाांत 
वाजवीपेक्षाां जास्त युरोहबहलनोजेन हदसून येते. मूत्राांत युरोहबहलन असते. उपद्रव म्हणून हपत्ताश्मरी हनमाण 
होतात.  

 
णिणकत्सा–प्लीहा काढून टाकल्यास पुष्ट्कळ वळेाां रोर् बरा होतो. पण तत्पूवीं रोर् होण्यािे जर 

दुसरें काांहीं कारण असेल, तर तपासून, त्यावर इलाज करावयास पाहहजे, व कॉर्चटकोस्टरॉइडिा उपयोर् 
होतो काां ते पहाव.े रक्त देणे फार धोक्यािे असते. पण शस्त्रहक्रयेपूवी रक्त द्यावयास पाहहजे. पण ते रक्त 
पूणवपणें रोग्याच्या रक्ताप्रमाणें असावयास पाहहजे. नाहींतर एकाएकी रक्तहवनाश होण्यािा सांभव असतो.  
 

दात्रलोणहिपेशी पंडुरोग 
णवळ्याच्या आकाराच्या लालपेशी असिारा पंडुरोग 

(SICKLE-CELL ANAEMIA) 
अधविांद्राकार लोहहत पेशीयुक्त पांडुरोर् 

(Drepanocytic Anaemia) 
 

ज्याांत लालपेशींिा आजार लाांबट ककवा हवळ्यासारखा असतो असा तीव्र पांडुरोर्.  
 
हेिु–या रोर्ाच्या कारणाबद्दल अजून अज्ञानि आहे. पण हा रक्तहवनाशज पांडुरोर् असावा असें 

धरलें  जाते. या प्रकारिा पांडुरोर् हवशषेतः उत्तर अमेहरकें तील नीग्रोंत हदसून येतो. रोर्ी सामान्यतः ३० 
वषांपेक्षाां कमी वयािा असतो. हा स्त्री व पुरुष कोणासही होतो, व तो कुटुांबाांतही हदसून येतो.  

 
संप्रास्ति–यकृत वृस्ध्द पावते, व अस्स्थमज्जा व लहसकापेशीजाल (lymphoid tissue) याांिी वृहि 

होते. सुरवातीला रक्ताहधक्यामुळें  (congestion) प्लीहा हवस्तार पावते. पण पुढें त्याांत ताांतवधातू हनमाण 
झाल्यामुळें  (siderofibrosis) ती बारीक होते. प्राणवायूच्या अपूणव दाबामुळें  लालपेशींना वाकडेपणा 
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(sickling) येतो. हा जो वाकडेपणा येतो त्यािे कारण लालपेशींत असणारा हहमोग्लोहबन हवरघळलेल्या 
स्स्थतींत राहात नाहीं. हा हहमोग्लोहबन नेहमींपेक्षाां हनराळा असून त्याला हहमोग्लोहबन एर्स (Haemoglobin 
S) म्हणतात. काांहींत हहमोग्लोहबन ‘सी’ व ‘डी’ हेही हदसून येतात. प्राणवायिूा पुरवठा कमी व्हावा म्हणनू 
रक्त काढण्यापूवी थोडा वळे हात ककवा बोट आवळून बाांधून मर् रक्त तपासले तर त्याांत जवळ जवळ ८० ते 
९० टक् के पेशी हवळ्याच्या आकाराच्या असतात.  

 
लक्षिें–रोग्यािी तक्रार म्हणजे अशक्तता. स्नायू व उदर याांत वदेना, वाांहत अहतसार व अहनयहमत 

ताप व काांहीं वळेाां पायावर व्रण पडतात. थोड्या प्रमाणाांत कामला असते. रक्ि : लालपेशींिा क्षय होतो. 
त्याांिा सवव साधारण आकार थोडा मोठा असतो. जर रक्त ताजे असताांनाि तपासले तर त्याांत हवळ्याच्या 
आकाराच्या लाल पेशी हदसून येतात. साधारणपणें १२ ते २४ तासाांत जवळ जवळ ६० टक् के पेशी लाांबट 
होतात व नांतर २४ ते ४८ तासाांत त्या मूळ आकार धारण करतात. कमी अहधक प्रमाणाांत पांडुता हदसून येते 
रक्ताांत काांहीं कें द्रयुक्त लालपेशी व मोठ्या प्रमाणाांत जाललोहहत पेशी असतात. रांर्दशवक एकापेक्षाां कमी 
असतो. श्वेतपेशींिीं वृहि होते. त्या एका घन हम. हम. मध्यें १२००० ककवा त्याही पेक्षाां जास्त असतात. 
लालपेशींिा हठसूळपणा कमी होतो व व्हॅनडेनबर्विी अप्रत्यक्ष प्रहतहक्रया हमळते. जर हवळ्याच्या आकाराच्या 
पेशी िाांर्ल्या माणसाला हदल्या (tranfused) तर त्याांिा ताबडतोब नाश होतो. पण तेि जर िाांर्ल्या 
लालपेशी हवळ्याच्या आकाराच्या पांडुरोग्याला हदल्यास, त्याांिा मात्र सहसा नाश होत नाहीं.  

 
साध्यासाध्यिा–फार क् वहित रोर्ी सुधारतो. पुष्ट्कळ वळेाां वयाच्या ३०।३५ वषाच्या आांति दुसरा 

एखादा सांसर्व होऊन रोर्ी मरतो.  
 
णिणकत्सा–मोठ्या प्रमाणाांत हलव्हर एक्स्रॅक्ट द्यावे. स्व्हटॅहमन बी-१२ िी इांजेक्शनें द्यावी व लोह 

द्याव.े  
 

कूली पंडुरोग 
(COOLEY’S ANAEMIA) 

(थलॅॅहसहमआ) 
 

ज्याांत प्लीहा फार वृहिपावते व हाडाांत हवहशष्ट फरक होतात, असा लहान वयाांत हदसून येणारा 
तीव्र पांडुरोर्.  

 
हेिु–नक्ी कारण साांर्ताां येत नाहीं. रोर् भमूध्य समुद्राच्या आजूबाजूच्या प्रदेशाांत हदसून येतो, 

इतर हठकाणीं क् वहित हदसून येतो. रोर् कुटुांबाांत हदसून येतो. जर आईवहडलाांत फार सौम्य प्रकारिा रोर् 
असेल (minor trait) तर हवकाहरत मुलाांत फार तीव्र पांडुरोर् होतो.  

 
संप्रास्ति–अस्स्थमजे्जिी वृहि होते, व त्याांत हठकहठकाणीं महालोहहतपेशीप्रसूांिे पुांजक हदसून 

येतात. प्लीहेंत ताांतवधातू भरतो.  
 
लक्षिें–रोर्ी हशशू ककवा बालक असते. ते सूस्त पडून असते. त्विा हपवळसर ककवा धुरकट रांर्ािी 

(muddy in colour) हदसते. र्ालािी हाडे जाड झाल्यामुळें  िेहरा थोडासा मांर्ोहलयन माणसासारखा 
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हदसतो. प्लीहा व यकृत याांिी वृहि होते. रक्ि : लहान लालपेशी व हहमोग्लोहबनिे हीनत्व असलेला 
(microcytic and hypochromic) पांडुरोर् असतो. लालपेशींत हहमोग्लोहबन मध्यभार्ीं र्ोळा होतो व 
आजूबाजूिा भार् रांर्हीन असतो. लालपेशी एका घन हम. हम. मध्ये २० ते ४० लाख असतात. त्याांत 
हवहवधाकृहत लालपेशी (poikilocytosis) व पुष्ट्कळ लोहहतपेशीप्रसू पेशी असतात. हहमोग्लोहबन ३० ते ६० 
टक् के असून रांर्दशवक फार कमी असतो. लालपेशींिा हठसूळपणा नेहमीं एवढा असतो. श्वतेपेशी एका घन 
हम. हम. मध्ये १५,००० ते ५०,००० असतात. तीव्र प्रकाराांत काांहीं थोड्या मज्जाभपेशी (myeloid cells) 
हदसून येतात. व्हॅनडेन्  बर्विी अप्रत्यक्ष प्रहतहक्रया हमळते. जर डोक्यािी कवडीं व हातापायाांिी लाांब हाडे व 
तोकडी हाडे याांिे क्ष-हकरणाांनीं फोटो घेतले तर त्याांत फरक झाल्यािे हदसून येते. लाांब हाडें हवरळ 
झाल्याांिे हदसून येते. जर कवटीिा बाजूनें फोटो घेतला तर त्याांत बाहेरच्या बाजूस जाणाऱ्या रेषा 
(radiating spicules) असल्यािे हदसून येते.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–हा रोर् व्हॉन जेक्सेिच्या पांडुरोर्ाच्या फार जवळ येतो. प्लीहावृहियुक्त 

कामला, हवळ्यासारखा लालपेशी असपारा पांडुरोर्, ल्युकीहमया व हफरांर्रोर् हे लक्षाांत ठेवावयास पाहहजे.  
 
साध्यासाध्यिा–रोर्ी सामान्यतः वयाच्या १० व्या वषांपूवींि मरतो.  
 
णिणकत्सा–लोह हदल्यास तात्पुरता फायदा होतो. काांहीं वळेाां प्लीहा काढून टाकणें फायदेशीर 

असते.  
 

व्हॅन जॅक्सि पंडुरोग 
(VAN JAKSCH’S ANAEMIA) 

 
प्लीहा, यकृत व रसग्रांथी याांिी वृहि, तीव्र पांडुता व श्वेतपेशींिी वृहि असणारा असा तान्ह्या 

बालकाांत हदसून येणारा रोर्.  
 
हेिु–कारणाबद्दल अजून कल्पना नाहीं, हा रोर् पुष्ट्कळ वळेाां मुडदूस या रोर्ाबरोबर हदसून येतो, 

म्हणून तो वरिे दूध हपणाऱ्या बालकाांत जास्त प्रमाणाांत हदसून येतो. हफरांर् रोर् ककवा कहवताप ही प्रवतवक 
कारणें होत. हा सांसर्ामुळें  होणारा, पण अनुतीव्र असा (subacute) रक्तहवनाशज पांडुरोर् होय असेंही 
समजले जाते.  

 
संप्रास्ति–प्लीहेिी वृहि होते व कतिे आवरण जाड झाल्यामुळें  ती दृढ (firm) असते. सूक्ष्मदशवक 

यांत्राखालीं तपासल्यास त्याांत मज्जाभ पेशी हदसून येतात. अस्स्थमज्जा लाल असून हतिी वृहि होते. रसग्रांथी 
वाढतात. खरोखरि हा ल्युकीहमया आहे ककवा काय याबद्दल कल्पना नाहीं.  

 
लक्षिें–लक्षणें वयाच्या १ महहन्यापासून तों ३ वषांपयंत हदसावयास लार्तात. फार पांडुता असून, 

स्नायू कमजोर होतात. नाकाांतून ककवा त्विेंत रक्तस्त्राव होतो. प्लीहा व यकृत याांिी वृहि होते पण तशी 
रसग्रांथींिी सहसा होत नाहीं. रक्त तपासल्यास–लालपेशी एका घन हम. हम. मध्ये १० लाख ककवा 
त्याहींपेक्षाां कमी असतात. हहमोग्लोहबन १५ ते २० टक् के, व रांर्दशवक ०·५ ते ०·८ इतका असतो. 
सामान्यलोहहतपेशीप्रसू व महालोहहतपेशीप्रसू पेशी व त्यािबरोबर हवहवधाकृहत लालपेशी हदसून येतात. 
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श्वेतपेशींिी वृहि होते. त्या एका घन हम. हम. मध्ये ३०,००० ते १,००,००० इतक्या असतात. त्याांत 
लहसकापेशींिे प्रमाण फार असते. त्याांत प्राक् कणयुक्तश्वेतपेशी व कणयुक्तश्वेतपेशीप्रसू पेशी असतात. 
प्लेटलेटिे प्रमाण कमी होते.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–लक्षणें व रक्त तपासणी यावरून हनदान करताां येते. काांहीं रोर्ी बरे होतात. 

त्यािप्रमाणें मुडदुसामुळे होणाऱ्या फरकाांहशवाय हाडाांत दुसरें काांहीं फरक होत नाहींत. यावरून हा रोर् 
कूली पांडुरोर्ापासून हनराळा दाखहवताां येतो. हिरकारी ल्युकीहमयापासून मात्र यािे हनदान करणें फार 
कठीण जाते.  

 
उपद्रव–रोर् वाढत जातो. उपद्रवाांत ब्राांकोन्युमोहनया व जठराांत्रशोफ (gastroenteritis) हे 

येतात.  
 
साध्यासाध्यिा–पुष्ट्कळसे रोर्ी मरतात. पण काांहीं बरेंही होतात.  
 
णिणकत्सा–जर मुडदुस, हफरांर् रोर् ककवा कहवताप असेल, तर त्यावर इलाज करावयास पाहहजे. 

तीव्र प्रकाराांत रक्त देऊन मर् पोटाांत लोह द्यावे.  
 

अस्स्थमज्जाकायक णवकृणिज पंडुरोग 
(ANAEMIAS DUE T INHIBITAIR OF BONEO MARROW FUNCTION) 

 
अस्स्थमजे्जच्या क्षयामुळें  होिारा पंडुरोग 

अणवकासी पंडुरोग 
(APLASTIC ANAEMIA) 

 
असाध्य पांडुरोर्ासारखा भासणारा, पण अधुनमधुन न बरा होणारा (not interrupted by 

remissions) असा तीव्र पांडुरोर्.  
 
हेिु–हा मूलभतू (primary) धरला जातो. कारण पुष्ट्कळ वळेाां यािे कारण समजून येत नाहीं. पण 

काांहीं वळेाां तो, पुष्ट्कळ हदवस रेहडयम वा क्ष–हकरण हदले रे्ल्यामुळें  ककवा बेंझॉल, सोने, सल्फनमाइड, 
राईिा धूर (mustard gas) वर्ैरेच्या हवषबाधेंमुळें  होतो. हा असाध्य पांडुरोर् व पॉहलसैत्रीहमआ रूब्रा (ज्याांत 
अहतशय प्रमाणाांत लालपेशी असतात) या रोर्ाांत, जर इलाज केला रे्ला नसेल तर शेंवटींशेंवटीं होतो. 
ककवा साकोमा वा कार्चसनोमा या अबुवदामुळें  अस्स्थमज्जा नाहहशीं झाल्यास, त्यािप्रमाणें काांहीं वळेाां लहान 
मुलाांत तीव्र प्रकारिा इन्फ्ल्युएांझा व घटसपव याांिा उपद्रव म्हणून होतो.  

 
संप्रास्ति–लाांब हाडाांतील अस्स्थमजे्जिा अहवकास (marked aplasia) असतो व त्यािी जार्ा िरबी 

घेते. आांतील इांहद्रयाांत लोह साांठहवलें  जात नाहीं.  
 
लक्षिें–रोर्ी तरुण पण स्त्री ककवा पुरुष कोणीही असतो. अशक्तता, पाांडुरता, श्वास लार्णें व 

छातींत धडधडणें ही लक्षणें असतात. त्विा थोडी हपवळसर हदसते. रक्तहपत्त (purpura) ककवा अांतःत्विा 
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वा र्भाशय या हठकाणीं रक्तस्त्राव होतो. रक्त तपासल्यास लालपेशी एका घन हम. हम. मध्ये ५ ते १५ लाख 
असतात. पेशींत काांहीं फरक हदसून येत नाहींत. हहमोग्लोहबन १० ते २० टक् के असून रांर्दशवक एक ककवा 
एकापेक्षाां थोडा कमी असतो. श्वेतपेशी एका घन हम. हम. मध्ये १००० ते २००० असतात. त्याांत सापेक्ष 
लहसकापेशीवृहि हदसून येते. या पेशी ६० टक्क्याांपयंतही असतात. प्राक कणयुक्तश्वतेपेशी (myelocytes) 
मात्र हदसून येत नाहींत. प्लेटलेट पेशींिी सांख्या कमी होते. उरोस्स्थला हछद्र पाडून (sternal trephine) 
त्याांतून अस्स्थमज्जा काढून तपासल्यास हतिे प्रमाण कमी असल्यािे हदसून येते (hypoplastic) व त्याांत 
पहरपक् व पेशींिी (mature cells) न्यूनता असते. काांहीं वळेाां अस्स्थमजे्जिी वृहि होते (hyperplastic) व 
त्याांत पुष्ट्कळशा आहदपेशी (primitive cells) हदसून येतात. जाठररसाांत हैड्रोक्लोहरक अम्लािी न्यूनता 
नसते. व्हॅनडन् बर्विी प्रहतहक्रया हमळत नाहीं.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–पांडुता फार तीव्र आहे हे सहज समजून येते. रक्त तपासल्यास असाध्य 

पांडुरोर् व बव्हाकृहतकें द्रयुक्त पेशींिा तीव्र क्षय असणारा रोर् (agranulocytosis) या रोर्ाांपासून सहज 
हनराळा दाखहवताां येतो.  

 
साध्यासाध्यिा–रोर् हळुहळु पण हनहितपणें वाढत जाणारा आहे.  
 
णिणकत्सा–हलव्हर एक्स्रॅक्ट, लोह व असेहनक याांिा उपयोर् होत नाहीं. रक्त हदल्यास त्यािा 

तात्पुरता उपयोर् होतो. पण परत परत पण थेंबाथेंबानें रक्त हदल्यास (drip transfusion) रोर्ी पुष्ट्कळ वषें 
काढतो. सवव रक्ता ऐवजीं फार मोठ्या प्रमाणाांत ताज्या लाल पेशी हदल्यास, त्या वारांवार द्याव्या लार्त 
नाहींत. जर हहमोग्लोहबनिे प्रमाण ५०/५५ टक्क्याांपयंत उतरले, ते जवळ जवळ ८० टक्क्याांपयंत जाईल 
एवढें रक्त द्यावयास पाहहजे. प्लीहा काढून टाकल्यास फार क् वहित वळेा फायदा होतो. पण पुष्ट्कळ वळेाां 
रोर्ी थोड्याि हदवसाांत मरण पावतो. त्विा व अांतःत्विा याांत होणारा रक्तस्त्राव थाांबहवण्याकहरताां 
पे्रड हनसोन द्याव.े सुरवातीला रोज ५० ते १०० हम. गॅ्रम याप्रमाणें िार आठवडे द्याव,े व पुढें तो पहरणाम 
हटकहवण्याकहरताां रोज १५ हम. गॅ्रम द्याव.े अत्यातवव (memorrhagia) होऊां  नये म्हणून फ्लॉस्क्झमेस्टेरॉन 
(fluxymesterone) रोज ५ हम. गॅ्रम याप्रमाणें द्याव.े व पुढें २ हम. गॅ्रम द्याव.े  
 

कियुक्ि पेशींिा क्षय असिारा रोग 
कियुक्िश्वेिपेशीहीनिा 

(AGRANULOCYTOSIS) 
 

ज्याांत रक्ताांतील कणयुक्त पेशींिी सांख्या फार कमी होते व तोंड, उपरु्द (rectum) ककवा योहन 
याांत व्रण पडतात असा रोर्.  

 
हेिु–कारणाबद्दल कल्पना नाहीं. दोन प्रकार वर्चणले आहेत.  
 
१. मूलरू्भि–काांही प्रकारच्या औषधाांमुळें  म्हणजे ज्याांत ॲहमडोपायहरन असते अशी म्हणजे 

ॲहमडोफेन, नोव्हाल ्हजन ककवा बार्चबच्युरेट औषधे कीं ज्याांत ॲहमडोपायहरन् आहे अशी हसबास्ल्जन, 
ॲलेनाल, व्हेरामॉन् वर्ैरे. सडपातळ होण्याकहरताां घेण्याांत येणारे डाय् नैरोफेनॉल, बने्झॉल, हबस्मथ, 
सुवणािे क्षार, हनओअसफेॅनमाईन व सल्फनमाइड वर्ैरे मुळेंही हा रोर् होतो.  
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२. उपद्रवात्मक–काांहीं प्रकारच्या सांसर्ामुळें, म्हणजे, न्यूमोकॉकर्स जन्य घशाांतील र्ाांठींिा दाह, 
न्युमोहनया, स्रेप्टोकॉकल हवषमयरक्तता व यकृत हवद्रहध वर्ैरेमुळेंहीं रोर् होतो.  

 
सामान्यतः रोर्ी प्रौढ असतो. रोर् पुरुषाांपेक्षाां हस्त्रयाांत जास्त प्रमाणाांत हदसून येतो.  
 
संप्रास्ति–अस्स्थमज्जेंत मज्जाभ पेशी अहतशय कमी प्रमाणाांत असतात ककवा अहजबात नसतात 

(Aplastic type), ककवा कणयुक्त पेशी (granutocytes) नसतात.  
 
लक्षिें–रोर् फार िटकन जडतो व बळावतो. याांत घसा येतो, हर्ळताांना त्रास होतो, हशरःशलू, 

हुडहुडी भरते, आांर् दुखते व ताप येतो. दुसऱ्या काांहीं रोग्याांत सल्फनमाइड सारख्या औषधाांमुळें  रोर् फार 
हळुवारपणें हशरतो. काांहींत तो हिरकारी ककवा परत परत होतो, व अशाांत कणयुक्त पेशी पुष्ट्कळ प्रमाणाांत 
कमी होत असल्यामुळें  मधुन मधुन श्वेतपेशी एक घन हम. हम. मध्ये ४००० च्याही खालीं जातात. 
त्यािबरोबर त्या माणसािे आरोग्य हबघडते व तो कोणत्याही सांसर्ाला सहज बळी पडतो.  

 
ताप जवळ जवळ १०२⁰ फॅ. पयंत असतो. जीभ, घसा ककवा घशाांतील र्ाांठी यावर व्रण हदसून 

येतात. काांहींत मानेंतील रसग्रांथी वृहि पावतात. कामला हदसून येते. त्विा, योहन ककवा उपरु्द या 
हठकाणीं सडलेले भार् (necrotic lesions) हदसतात. काांहीं वळेाां मस्स्तष्ट्कावरणशोफ हवकारािी लक्षणें 
(Menringite Symptoms) हदसतात. मूत्राांत पुष्ट्कळ वळेाां फार अल्प प्रमाणाांत लाला-वसा-मेह (trace of 
albumin) असतो. रक्ि : कणयुक्त पेशींच्या अभावामुळें  श्वेतपेशींिे प्रमाण फार कमी असते 
(leucopenia). रक्ताांत पुढें दशवहवल्याप्रमाणें पेशींिे प्रमाण असते. श्वेतपेशी एका घन हम. हम. हम. मध्ये 
१००० असतात. याांत बव्हाकारीकें द्रयुक्त ४% एककें द्रक १६%, व लहसका पेशी ८०%, अपक् व श्वेतपेशी 
हदसून येत नाहींत. लालपेशी व प्लेटलेट नेहमीं इतक्याि असतात. काांहीं वळेाां फार थोड्या प्रमाणाांत 
पांडुता हदसून येते.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–घशाांतील हवकारावरून स्व्हन्सेंटिा अांजायना ककवा घटसपव भासण्यािा सांभव 

असतो. पण रक्त व घशावर बोळा हफरवनू तो (Swab) तपासल्यास हनदान होते. रक्ताांत अपक् व पेशी 
नसतात म्हणून एल्युकीहमक ल्युकीहमयाही नाहीं. जरी एककें द्रकपेशी अांजायना (monocytic angina) या 
रोर्ासारखा भासत असला तरीही त्या रोर्ाांत एककें द्रक पेशींिे प्रमाण फार असते. ते काांहीं वळेाां ८० 
टक्क्याांपयंत जाते. अस्स्थमजे्जच्या क्षयामुळें  होणाऱ्या पांडुरोर्ाांत (Aplastic anaemia) लालपेशींिे प्रमाण 
फार कमी असते.  

 
उपद्रव–जर उपिार झाला नाहीं, तर रोर् फार जलद वाढून रोर्ी मरतो, उपद्रवाांत 

ब्राांकोन्युमोहनया व कामला ही येतात.  
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–ॲहमडोपायहरन हे कधींहीं डॉक्टरच्या सल्ल्याहवनाां घेऊां  नयें. ते फार 

घातक औषध आहे. सुवणािे क्षार देताांना दर आठवड्याला रक्त तपासून श्वेतपेशींिे प्रमाण पाहहलें  पाहहजे. 
सुवणािे क्षार न देणें िाांर्ले. त्याि प्रमाणें सल्फनमाइड देताांना काळजी घ्यावयास पाहहजे. ते ७ ते १० 
हदवसाांिे वर देऊां  नयें. जर ते देत असताांना ताप आला (drug fever) तर ते ताबडतोब देण्यािे बांद कराव.े  
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रोग झाल्यास–रोर् बरा करण्याकहरताां कोणतेही रामबाण औषध नाहीं. पण सांसर्व होऊन त्या योर्ें 
मृत्यू येण्यािा सांभव असतो म्हणून पेहनहसलीन द्यावे. पेहनहसलीन सोहडयम जी २ लाख हदवसाांतून िार वळेाां 
ककवा पाांि लाख हदवसाांतून दोन वळेाां द्यावे. कोणत्याही प्रकारिा जरी सांसर्व असला तरी तो नाहींसा 
होईपयंत पेहनहसलींन द्यावें. तोंडाांतील व्रणाकहरताां पेहनहसलीनच्या वड्या (penicillin lozenges) तोंडात 
धरावयास द्याव्या. या दर तासाला एक याप्रमाणें आठ द्याव्या. ॲक्रोमायहसन २५० हम. गॅ्रम कॅप्सूल 
हदवसाांतून िार वळेाां पोटाांत द्यावी. जीवनसत्व बी-६ फार उपयोर्ी पडते. ते २०० हम. गॅ्रम रोज हशरेतून एक 
आठवडा द्याव.े या बरोबर फॉहलक ॲहसड द्यावे. द्रव पदाथव भरपूर प्रमाणाांत द्यावते.  

 
पेंट्नन्यूस्क्लओटाइड (pentnucleotide) या औषधािा िाांर्ला उपयोर् होतो. त्यािे १० सी. सी. त 

०·७ गॅ्रम या प्रमाणाांत स्नायूांत इांजेक्शन द्यावे. इांजेक्शन सकाळ सांध्याकाळ ४।६ हदवस हदल्यास श्वेतपेशींिे 
प्रमाण वाढावयास लार्ते. नांतर त्याांिे प्रमाण नेहमीं इतकें  होईपयंत रोज एकदाां द्यावे. जर रोर् फार तीव्र 
असेल तर ०·७ गॅ्रम १०० सी. सी. नॉमवल सलाइन मधून िार पाांि हदवस रोज सकाळीं हशरेतून द्याव,े व 
सायांकाळीं ०·७ गॅ्रम १० सी. सी. तून स्नायूांतून द्याव.े जर हृत्स्नायदू्रौबवल्य असेल (myocardial 
weakness) तर मात्र हशरेंतून देऊां  नयें. रक्त देण्यापासून हकती फायदा होतो याबद्दल शांक आहे. पण थोडे 
रक्त द्यावयास (५०० सी. सी.) हरकत नाहीं. जर तोंडाांतील व्रणामुळें  अन्न हर्ळताांना त्रास होत असेल तर 
७५ टक् के स्ग्लसरीन व २४ टक् के पाणी याांत १ टक् का न्यूपरकेनिा द्राव बनवनू जेवणापूवीं त्यािा फवारा 
तोंडाांतील व्रणावर मारावा. जेवणानांतर हैड्रोजन पेरॉक्साइड व पाणी समभार् हमसळून त्यानें तोंड पुसून 
काढाव.े नांतर एक औांस पाण्याांत १० गे्रन सैहरक ॲहसडिा द्राव बनवनू, तो द्राव व्रणावर लावावा.  
 

रक्िश्वेिपेशीमयिा; ल्युकीणमया श्वेिपेशी वृणि 
(THE LEUKAEMIAS) 

 
श्वेतपेशी व त्याांच्या पूववर्ामी पेशी (precursors) याांिी सतत सांख्यावृहि व शरीराांतील मज्जान्न व 

लहसकाभ पेशीजाल याांत होणारे फरक यानी युक्त असा अहभसरण सांस्थेिा वर्चधष्ट्णु रोर्.  
 
हेिु–कारणाबिल अजून कल्पना नाहीं. पण हे जे फरक होतात ते मारक अबुवदासारखे असतात व 

काांहीं रोग्याांत फार हदवस एक्सरे हदल्यास ककवा ॲटम बॉम्बच्या धडाक्यामुळें  होतात. रे्ल्या १२ वषांत तीव्र 
आशुकारी ल्युहकहमयाच्या प्रमाणाांत वाढ झालेली आहे.  

 
प्रकार–ल्युकीहमया हा आशुकारी ककवा हिरकारी असतो. याहशवाय त्यािे आणखीही हवभार् 

पाडतात. आशुकारी लहसकापेशी रक्तता, आशुकारी मज्जाभश्वतेपेशीरक्तता, आशुकारी 
एककें द्रकश्वतेपेशीरक्तता, क्लोरामा, हिरकारी लहसकापेशीरक्तता व हिरकारी मज्जाभश्वेतपेशीरक्तता.  
 

आशुकारी लाणसका, आशुकारी मज्जार्भ श्विपेशी व आशुकारी एककें द्रक श्वेिपेशी रक्ििा 
(ACUTE LYMPHATIC, ACUTE MYELOID AND ACUTE MONOCYTIC LEUKAEMIAS) 

 
या प्रकारिे ल्युकीहमया रक्त तपासल्याहशवाय एकमेकापासून हनराळे दाखहवताां येत नाहींत. पण 

दैववशाांत हे रोर् फार क् वहित होतात.  
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संप्रातिी–१. आशुकारी लणसकापेशीरक्ििा–याांत शहररातील सवव भार्ाांत असणारा लहसका 
पेशीजाल (lymphatic tissue) वृहि पावतो. रसग्रांथी मोठ्या होतात व प्लीहा, यकृत व अस्स्थमज्जा याांत 
लहसका पेशींिे अांतरभरण (infiltration) होते.  

 
२. आशुकारी मज्जार्भ श्वेिपेशी रक्ििा : यात शरीराांतील रसग्रांथी कमी अहधक प्रमाणाांत मोठ्या 

होतात व प्लीहा, यकृत व अस्स्तमज्जा याांत प्रक कणयुक्तश्वशेी व त्याांच्या पूववज पेशी (premyelocytes) याांिे 
अांतरभरण होते.  

 
३. आशुकारी एककें द्रक श्विेपेशी रक्ििा– या रोर्ाांत प्लीहा, यकृत, अस्स्थ मज्जा व रसग्रांथी याांत 

भ्रणूीय एककें द्रकशे्र्वतपेशींिे अांतरभरण होते.  
 
या सवव प्रकाराांत जठर, आांतडीं, फुफ्फुसें, मेंदू, वृक् क, तोंडािी अांतःत्विा व त्विेखालीं रक्तस्त्राव 

होतात. आशुकारी शे्र्वतपेशी रक्ततेत रु्णसूत्र पहरवतवन हदसून आले आहे.  
 
लक्षिें–रोर्ी सामान्यतः २० वषाखालील पुरुष असतो. हस्त्रयाांत यािे प्रमाण पुरुषाच्या जवळ जवळ 

हनम्मे असते. सुरुवातीला ताप आल्यासारखा वाटतो. वा तोंड, उपरु्द, योहन ककवा इतर भार् या हठकाणीं 
रक्तस्त्राव होतो व काांहींवळेाां हेंि पहहलें  सुरुवातीिें लक्षण असते. दाांत काढल्यानांतर एकसारखा रक्तस्त्राव 
होत राहणें, यावरून हा रोर् आहे हे प्रथम समजून येते. रोर्ी हाडाांत वदेना होत असल्यािी तक्रार करतो.  

 
रोर्ी हनस्तेज हदसतो व त्विेंत हठकहठकाणीं लहान लहान रक्तस्त्राव (purpuric spots) हदसून 

येतात. ताप अहनयहमत ९९⁰ ते १०१⁰ फॅ. ककवा त्याहीपेक्षाां ज्यास्त असतो. ताप ज्याप्रमाणाांत असेल त्या 
प्रमाणाांत नाडी िालते, तोंड ककवा घशाच्या बाजूवर क्षतें हदसून येतात. यकृत व प्लीहा ककहित वाढतात, व 
मान, खाांक आहण जाांघ या हठकाणच्या रसग्रांथींिी िाांर्ली वृहि होते. छातींत असणाऱ्या ग्रांथी वाढल्यास, 
त्यामुळें  भारयुक्त लक्षणें हदसावयास लार्तात, व क्ष-हकरणाांनीं फोटो घेतल्यास छातींतील ग्रांथींिी वाढ 
झाल्यािे समजून येते.  

 
रक्ि िपासल्यास–१. आशुकारी लहसकापेशीरक्तता–लालपेशी एका घन हम. हम. मध्यें 

जवळजवळ ३० लाख ककवा त्याहींपेक्षाां कमी व रांर्दशवक ०·८ ते ०·९ इतका असतो. थोड्या 
महालोहहतपेशीप्रसू ककवा लोहहतपेशीप्रसूपेशी असतात. प्लेटलेटिी सांख्या कमी होते. श्वेतपेशी एका घन 
हम. हम. मध्यें १०,००० ते १००,००० असतात. त्याांतींल बहुतेक पेशीं कणरहहत असतात. बव्हाकृहतकें द्रयुक्त 
२% व लहसकापेशी व लहसकापेशीप्रसू ९८% या लहसकापेशी लघु व स्थूल (small and large) दोन्हीं 
प्रकारच्या असतात.  

 
२. आशुकारी मज्जार्भशे्र्विपेशीरक्ििा–याांत लालपेशी वर साांहर्तल्याप्रमाणें असतात. पण त्याांत 

पुष्ट्कळवळेाां महालोहहतपेशी व थोड्या महालोहहतपेशीप्रसू पेशी हदसून येतात. श्वेतपेशी एका घन हम. हम. 
मध्यें २०,००० ते २००,००० इतक्या असतात. त्याांत बव्हाकृहतकें द्रयुक्त २ ते ४ टक् के, लहसकापेशी ३% 
कणयुक्त शे्र्वतपेशीप्रसू व प्राक कणयुक्त शे्र्वतप्रशी ९३% असतात.  
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३. आशुकारी एककें द्रकश्वेिपेशीरक्ििा–याांतही लालपेशीं वर साांहर्तल्याप्रमाणें असतात. 
श्वेतपेशी एका घन हम. हम. मध्यें ५०,००० इतक्या असतात. याांत एककें द्रक ८७%, लहसकापेशी ९% व 
बव्हाकृहतकें द्रयुक्त पेशी ४% असतात. पुढें थोड्या एककें द्रकशे्र्वतपेशींप्रसू पेशीही हदसून येतात. जर 
उरोस्स्थमधून अस्स्थमज्जा काढून तपासली तर त्याांत फार प्रमाणाांत पेशी असल्यािे हदसून येते. त्याांतील ७० 
ते ९० टक् के पेशी या मज्जान्न ककवा लहसका पेशींच्या मूळ पेशीं (premitime white cells) असतात.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–सुरवातीच्या लक्षणाांवरून सदी वा एन्फ्ल्यूएांझा भासण्यािा सांभव असतो. 

रक्तस्त्रावामुळें  फुफ्फुसें, जठर, आांतडीं याांिा रोर् भासेल. वाढलेल्या रसग्रांथी, ताप, प्लीहा व यकृत वृहि 
यावरून ग्रांथीशोफयुक्त ज्वर (glandular fever) वाटेल. सतत असणाऱ्या ज्वरामुळें  साांसर्चर्क 
हृदाांतरत्वदाह (infective endocarditis), यक्ष्मा ककवा हवषमज्वर वाटण्यािा सांभव असतो. पण रक्त व 
अस्स्थमज्जा तपासल्यास सहज हनदान होते. त्यािप्रमाणें लालपेशींत जे फरक हदसून येतात त्यावरूनहीं 
ल्युहकहमया हा ग्रांहथशोफयुक्त ज्वरापासून हनराळा होतो.  

 
उपद्रव–रोर् फार जलद वाढत जातो. पण एककें द्रकश्वेतपेशी प्रकाराांत रोर् मधुन मधुन बरा 

झाल्यासारखा वाटतो. कमी तीव्र प्रकाराांत अस्स्तमज्जा आशुकारी ल्युकीहमया सारखी असून छाती, उदर व 
हाडें याांत अबुवदें हनमाण होतात. थोडा ककवा अहजबात ताप नसतो, त्याि प्रमाणें रक्तस्त्रावही होत नाहींत व 
मरणही थोडें पुढें ढकललें  जाते. उपद्रवाांत रक्तस्त्राव व मज्जापटल हवकृहत (leukaemic retinitis) हे येतात.  

 
साध्यासाध्यिा–रोर् असाध्य आहे. रोर्ी सुरुवात झाल्यापासून फार थोड्या हदवसाांत, फार तर 

काांहीं आठवड्याांत मरतो. जर मस्स्तष्ट्काांत रक्तस्त्राव झाला तर रोर्ी फार झटपट मरतो.  
 
णिणकत्सा–औषधोपिार लक्षणा बरहुकूम करावा. तोंडाांतींल क्षतामुळें  अन्न हर्ळताांना होणाऱ्या 

वदेना शमण्याकहरताां जेवणाांपूवी ७५% स्ग्लसरीन व २४% पाणी याांत बनहवलेल्या न्यूपकेनिा १% 
द्रावािा तोंडाांत फवारा मारावा. जेवणाांनांतर हैड्रोजन पेरॉक्साइड व पाणी समभार् हमसळून त्याांनें तोंड 
पुसून काढाव,े व मर् एक औांस पाण्याांत १० गे्रन सैहरक ॲहसडिा बनहवलेला द्राव लावावा. पेहनहसलीनच्या 
वड्याांिा उपयोर् करावा. दर तासाला एक याप्रमाणें हदवसाांतून ८ वड्या िघळाव्या. स्व्हटॅहमन बी ६ िी 
इांजेक्शनें द्यावी. मध्यस्थाहनका र्ाांठींवर (mediastinal mass) एक्सरे िा उपयोर् केल्यास त्या काांहींकाळ 
कमी होतात. पांडुता व रक्तस्त्राव याकहरताां पनु्हाां पुन्हाां रक्त द्याव.े त्यामुळें  थोडावळे काां होईना फायदा 
होतो. लहान मुलाांतील ल्युकीहमया कहरताां कॉर्चटकोस्टेरॉइड हदल्यास तीन आठवडे ते ३ महहने तरी 
रोर्ािा जोर कमी होतो.  
 

क्लोरोमा 
(CHLOROMA) 

 
ज्याांत अस्स्थ आवरणाच्याखालीं व इतरत्र अबुवदें हनमाण होतात असा मज्जाभ ककवा क् वहित 

लकसकाशे्र्वतपेशीरक्ततेिा कमी तीव्र प्रकारिा रोर्.  
 
हेिु–कारणाबद्दल अजून कल्पना नाहीं. पण क्लोरोमा हा रोर् सामान्यतः मुलाांत (male children) 

हदसून येतो.  
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संप्रास्ति–मेंदू सोडून शरीराच्या जवळ-जवळ सवव इांहद्रयाांत लहसकापेशीजालाच्या हहरवट रांर्ाच्या 
र्ाांठी हदसून येतात. या र्ाांठी अस्स्थआवरणाखाली व अस्स्थमजे्जत, हवशषेतः नेत्ररु्हा (orbit), डोक्यािी 
कवटी, लाांब हाडें, मणकें , बरर्ड्या व उरोस्स्थ याहठकाणीं हदसून येतात. हा हहरवट रांर् का यावा याबद्दल 
कल्पना नाहीं. पण हवा लार्ल्यावर मात्र तो हळूहळू कमी होतो.  

 
लक्षिें–लक्षणें पुष्ट्कळशीं आशुकारी श्वतेपेशीरक्तते सारखी असतात. पाय व पाठ याांत वदेना, 

िालण्यािी असमथवता (inability to walk) हींि काांहींवळेाां आजारािी सुरुवातीिी खूण असते. याहशवाय, 
जर डोळ्याच्या खोबणींत अबुवद असेल, तर डोळा बाहेर आल्यासारखा हदसतो (protrusion) व जर 
डोक्याच्या कवटींत असेल तर आनन मज्जातांतूवध (facial paralysis), बहहरेपणा वा अांधत्व येते. 
उरोस्स्थस्थानीं सूज असल्यास सहज हदसून येते. रक्त तपासल्यास ते पुष्ट्कळसे आशुकारी 
मज्जाभश्वतेपेशीरक्तते सारखे ककवा क् वहित लहसकाश्वतेपेशीरक्तते सारखे हदसते.  

 
साध्यासाध्यिा–मृत्यू फार लौकर येतो. हनदान झाल्यापासून ४।६ महहन्याांत रोर्ी मरण पावतो.  
 
णिणकत्सा–रोर् बरा करील असा कोणताही इलाज नाहीं. लक्षणबरहुकूम औषधोपिार करावा.  

 
णिरकारी लाणसका श्वेिपेशीरक्ििा 

(CHRONIC LYMPHATIC LEUKAEMIA) 
 

संप्रास्ति–रसग्रांथी मोठ्या होतात व त्या कापून पाहहल्यास त्याांत लहसकापेशी वाजवीपेक्षाां ज्यास्त 
असल्यािे हदसून येते. प्लीहेत लहसकापेशींच्या अांतरभरणामुळें  (lymphatic infiltration) हतिी वृहि होते. 
यकृत मोठे होते व त्याच्या प्रवशे द्वाराच्या आजूबाजूस (periportal) असणाऱ्या सांयोर्ी पेशीजालाांत 
लहसकापेशींिे अांतरभरण होते. लाांब हाडािी अस्स्थमज्जा करड्या रांर्ािी हदसते.  

 
लक्षिें–पुष्ट्कळवळेाां रोर्ी हा मध्यमवयािा पुरुष असतो. त्यािी तक्रार म्हणजे अशक्तपणा, खाांज 

(pruritus), हाडाांत वदेना, घशाांतील र्ाांठी सुजणें, मान व इतर हठकाणच्या ग्रांथींिी वाढ ककवा प्लीहेमुळें 
पोट मोठे हदसणें.  

 
मान, खाांक, जाांघ वर्ैरे हठकाणच्या वाढलेल्या रसग्रांथी हाताला लार्तात : सुरुवातीला त्या मऊ 

असतात, पण पुढे त्या टणक होतात. त्या स्पशासांकहष्ट्णु (tender) नसतात. त्यावरील त्विा त्याांना 
हिकटलेली नसते, सुटी असते. काांहींत सवव शहरराांवर त्विेत लहान लहान र्ाांठी हाताला लार्तात 
(leukaemia cutis). काांहीं हठकाणीं त्विेंत लहसकापेशीजाल वाढल्यानें. (lymphatic hyperplasia) त्विा 
थोडी लाल व जाड होते. घशाांतील र्ाांठी सुजतात. प्लीहा व यकृत याांिी वृहि होते व पुष्ट्कळवळेाां तर त्या 
अहतशय वाढतात. ताप फार थोडा, पण अहनयहमत असतो. मेंदूपासून हनघालेल्या ६व्या व ७व्या मज्जातांतू 
हवकाहरत होण्यािी शक्यता असते. रक्ि : लालपेशी एका घन हम. हम. मध्यें ३० लक्ष ककवा त्याहीपेक्षाां कमी 
असतात. हहमोग्लोहबन ६० टक् के ककवा त्याहीपेक्षाां कमी व रांर्दशवक ०·६ असतो श्वेतपेशी एका घन हम, हम. 
मध्यें जवळ जवळ ९०,००० असतात. त्याांत बव्हाकृहतकें द्रयुक्त पेशी २ ते ८%, सूक्ष्म लहसकापेशी र्ोल 
९२% व स्थूल लहसकापेशी र्ोल २% असतात. क् वहितवळेाां लहसकापेशीप्रसू पेशी हदसून येतात. 
उरोस्स्थतींल अस्स्तमज्जा काढून तपासल्यास त्याांत ४० ते ९० टक् के पेशी या लहसकापेशीं असतात.  
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व्यवच्छेदक णनदान–हा रोर्, ज्या दुसऱ्या काांहीं रोर्ाांत हिरकारी रसग्रांथीवृहि, प्लीहावृहि होते 
अशाां रोर्ाांपासून म्हणजे मज्जाभश्वेतपेशीरक्तता, हॉिहकन रोर्, यक्ष्मा, हफरांर्रोर् वर्ैरे पासून हनराळा 
दाखहवताां आला पाहहजे. छातींतील वृहि पावलेल्या ग्रांथींमुळें  कास लार्ते, व त्यामुळें डाांग्या खोकल्यािा 
भास होतो. पण रक्त तपासल्यास रोर्ािे हनदान होते. हिरकारी श्वेतपेशीरक्ततेच्या एका प्रकाराांत 
श्वेतपेशींिी वृहि होत नाहीं. पण त्याांतील हनरहनराळ्या पेशींिे प्रमाण वर हदल्याप्रमाणें असते, त्याला 
अश्वेतपेशीशे्वतपेशींरक्तता म्हणतात. अस्स्थमज्जा तपासल्यास या रोर्ािे हनदान करण्यास मदत होते.  

 
उपद्रव–रोर् पुष्ट्कळवष े राहातो. शीरा अववृिता (venous thrombosis) व क् वहित मध्यकणव, 

डोळ्याांतील मज्जापटल, ककवा जठर याांत रक्तस्त्राव होणें हे उपद्रव होतात.  
 
साध्यासाध्यिा–रोर् असाध्य आहे. लक्षणें हदसावयास लार्ल्यापासून रोर्ी ४।५ वषांत मृत्य ू

पावतो.  
 
णिणकत्सा–या रोर्ावर महत्वािे उपिार म्हणजे, 
 
१. एक्सरे व रेणडयम–प्लीहा, छाती व वाढलेल्या रसग्रांथी यावर एक्सरे व रेहडयम याांिा वापर 

करावा. एक्सरेमुळें  वाढलेल्या रसग्रांथीं लहान होतात. प्लीहावर देण्यामुळें  श्वेतपेशींिी सांख्या कमी होते. 
एक्सरेिा वाईट पहरणाम होऊां  नये म्हणनू (radiation sickness) एक्सरेिा वापर िालू असे पयंत रोज 
हलव्हर एक्स्रॅक्टिे इांजेक्शन द्याव ेत्याि बरोबर ग्लूकोज व लोह द्यावे.  

 
एक्सरे देऊन झाल्यावर परत देण्यापूवी असवहनक द्यावे. याकहरताां सोहडयम काकॉहडलेटिे 

इांजेक्शन द्याव.े अशी १५ ते २० इांजेक्शनें द्यावीं.  
 
२. युरेथेन–(urethane) यािा उपयोर् स्वतांत्रपणें ककवा एक्सरे बरोबर करावा. हे औषध पोटाांत 

देतात. याकहरताां युरेथेन १५ गे्रन, हसरप ऑरेंशा ½ ड्राम व क्लोरोफॉमविे पाणी ½ औांस याप्रमाणें हदवसाांतून 
तीन वळेाां द्याव.े श्वेतपेशींिे प्रमाण २०,००० पयंत आणण्या कहरताां जवळ जवळ २० ते १२० गॅ्रम द्याव े
लार्ते. एक्सरे देण्यापासून जो पहरणाम होतो, तोि यानेही होतो. पण रोर् परत उलटण्यािा सांभव असतो.  

 
३. रेणडओ ॲस्क्टव्ह फॉस्फरस–हे हशरेतून ककवा पोटाांत देतात. यािा एक्सरे सारखा वाईट 

पहरणाम ही होत नाही. हे हशरेतून ६ हमहलक्युरीज (millicuries) या मात्रेंत देतात. जरूर लार्ल्यास ६ ते ८ 
आठवड्यानांतर परत द्याव.े पोटाांत द्यावयािे असल्यास सुरुवातीला २ हमहलक्युरीज व नांतर १ हमहलक्युरी 
आठवड्याांतून एक ककवा दोनवळेाां ४ ते ५ वळेाां द्यावें. पुढें आढवड्यातून एकदाां ककवा दोन आठवड्यातून 
एकदाां याप्रमाणें श्वतेपेशींिे प्रमाण साधारणपणें ३०,००० येईपयंत द्याव.े  

 
४. क्लोरॅम््युणसल (ल्युकेरान) (chlorambucil–Leukeran) यािा िाांर्ला पहरणाम होतो. हे 

पोटाांत द्यावयािे असते. हे शरीराच्या दर हकलो गॅ्रम वजनाला ०·१ ते ०·२ हम. गॅ्रम या प्रमाणाांत ३ ते ६ 
आठवडे, ज्याप्रमाणें श्वेतपेशीवर पहरणाम होईल त्याप्रमाणें द्यावें.  
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फार वाढलेल्या प्लीहेमुळें  जर फार वदेना व त्रास होत असेल, तर शस्त्रहक्रया करून ती काढून 
टाकावी.  

 
५. पंडुिा–याकहरताां िाांर्ला सकस व सहज पिणारा आहार द्यावा. त्याि बरोबर जीवनसत्वें व 

लोह द्याव.े पण याने वाढत जाणारी पांडुता काांहीं थाांबहवता येत नाहीं. याकहरता व लहान लहान 
रक्तस्त्रावाकहरता मधुन मधुन ताजे पूणव रक्त(whole blood) द्याव.े  

 
६. फार खाजं सुटि असल्यास सोडाबायकाबव ककवा सोडाबायकाबव व स्टािव कोमट पाण्याांत 

हमसळून त्याांने १५ हमहनटें स्नान करावें. नांतर आांर् नुसते हटपून काढावें. घासून पसूुन काढूां नयें. कॅल्शम 
ग्लूकोनेट ककवा कॅल्शम लॅक्टेट पोटाांत ककवा हशरेतून द्यावें. अन् हथसान, बेनॅहड्रल सारख्या औषधाांिा वापर 
करावा. फेनोबार्चबटल ¼ ते ½ गे्रन हदवसाांतून दोन वळेाां द्यावे. रोग्यािे १० सी.सी. रक्त काढून ते त्याला 
स्नाांयूतून द्याव े(Autohaemo therapy). एक हदवसाआड या प्रमाणें एकां दर तीन इांजेक्शनें द्यावीं.  

 
जर रक्तहवनाश होत असेल, तर कॉर्चटसोन, पे्रड हनसोन, ककवा एसीटीएि देण्यापासून तात्पूरता 

का होईना फायदा होतो.  
 

णिरकारी मज्जार्भ श्वेिपेशीरक्ििा 
(CHRONIC MYELOID LEUKAEMIA) 
(णिरकारी कियुक्िश्वेिपेशी रक्ििा) 

 
संप्रास्ति–रसग्रांथी फारशा मोठ्या नसतात. पण आांत्रयोजनींतील ग्रांथी (mesenteric glands) 

मात्र वृहि पावतात. प्लीहीिी फार मोठी वृहि होते. व काांहींवळेाां हतिे वजन १८ पौंडापयंतही वाढते. 
सामान्यतः हतिे वजन ५ ते ६ औांस असते. प्लीहेच्या आवरणािा सदाहशोफ होतो (perisplenitis). प्लीहा 
कापल्यास ती घट्ट लार्ते व ती पाांढरट रांर्ाच्या र्ाांठीनीं भरलेली (studded) असते. प्लीहामजे्जत मज्जाभ 
पेशीजाल वाढतात (myeloid metaplasia) व मास्ल्पहधयन कणाांिा (Malpighian corpuscles) क्षय होतो 
(altrophy). यकृतािी वृहि होते व त्याांत बारीक बारीक हवद्रहधसारखे भार् हदसून येतात. शषेाांत्राच्या काांहीं 
भार्ाांत (portions of the ileum) कणयुक्तश्वेतपेशीप्रसू पेशींिे अांतरभरण झाल्यामुळें  त्याहठकाणीं व्रण 
पडून क्षतें पडतात. अस्स्थमज्जा हफकट लालरांर्ािी (greyishred) असून, त्याांत हवशषेतः 
कणयुक्तश्वतेपेशीप्रसू फार मोठ्या प्रमाणाांत वाढतात (proliferation). 

 
लक्षिें–सामान्यतः रोर्ी २० ते ४० वषामधील पुरुष असतो. रोर्ािी सुरुवात िोरट्या पावलाने 

होते. रोर्ी अशक्त, हफकट असून त्याला थोड्याही श्रमानें श्वास लार्तो. प्लीहास्थानीं वदेना असून पोट 
फार मोठे हदसते.  

 
रोर्ी हनस्तेज हदसतो. प्लीहेिी वृहि झाल्यािे समजून येते. काांहींवळेी ती फारि थोडी वाढतें. पण 

पुष्ट्कळवळेाां ती एवढी मोठी होते की, उदरािी जवळ जवळ अधी पोकळी भरून टाकते. हतच्यावर घषवण 
ध्वनी ऐकू येतात. यकृतािी वृहि होते. पण सामान्यतः रसग्रांथीिी वृहि होत नाहीं. काांहींवळेाां जलोदर 
असते, व पायावर सूज येते. त्विेखाली काांहींवळेाां मज्जाभ पेशीजालाच्या लहान लहान र्ाठी असतात. पढुें 
उपत्विेंत हठकहठकाणीं रक्तस्त्राव होऊन काळे डार् हदसतात. रोर् फार वाढला असल्यास त्याांत हाडें फार 
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पीडनाक्षम असतात. हवशषेतः उरोस्स्थिा खालिा भार् व लाांब हाडे ही पीडनाक्षम असतात. मोडकळीस 
आलेल्या श्वेतपेशींमुळें  मूत्राांत वाजवीपेक्षा ज्यास्त युहरक ॲहसड असते. थोडा ताप असतो. रक्त : लालपेशी 
एका घन हम. हम. मध्यें ३० ते ५० लाख ककवा कमीही असतात. हहमोग्लोहबन ५०% ककवा त्याहीपेक्षाां कमी 
व रांर्दशवक ०·७ ते १ असतो. रक्ताांत थोड्या सामान्य लोहहतपेशीप्रसू ककवा महालोहहतापेशीप्रसू पेशी 
असतात. प्लेटलेटिी सांख्या सुरुवातीला वाढते. पण पढेु कमी होते. श्वेतपेशी एका घन हम. हम. मध्यें ३ ते ५ 
लाख असतात. त्याांत बव्हाकारीकें द्र युक्त ४०%, इओहसनोहफल ५%, बसेोहफल २% सूक्ष्म लहसका पेशी 
१०%, स्थूल लहसका पेशी ५%, माय् लोसाइट पेशी ३५%, माय् लोसाइट पेशींच्या पूववपेशी 
(premyclocyltes) व माय् लोबास्ट ३% ल्यकूीणमयाच्या इओणसनोणफल प्रकारािं (eosinophilic 
leukaemia) असणाऱ्या श्वतेपेशीं या पहरपक् व इओहसनोहफल पेशी असतात व त्याांत नेहमीं असतात त्या 
पेक्षाां मोठाले कण असतात. उरोस्थीला हछद्र पाडून काढलेल्या अस्स्थमजे्जत माय् लोललास्ट, माय् लोसाइट व 
माय् लोसाइटच्या पूववपेशी ज्यास्त असतात. अश्वेिपेशीश्वेिपेशीरक्ििा (aleukaemic leukaemia) हा 
मार्च्या रोर्ाांत साांहर्तलेल्या एल्युकीहमक ल्युकीहमयासारखा असतो. पण याांत असणाऱ्या असामान्य 
श्वेतपेशी (abnormal white cells) कणयुक्त प्रकारच्या असतात. पण श्वेतपेशींिे प्रमाण मात्र वाढलेले 
नसते. अस्स्थमज्जा तपासल्यास हनदान होते.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–हा रोर् ज्याांत हवशषे पांडुता असते असे म्हणजे असाध्य पांडुरोर् यासारखे व 

ज्याांत प्लीहेिी वहि होते असे दुसरे काांहीं रोर् यापासून हनराळा दाखहवता आला पाहहजे. रक्त तपासल्यास 
हनदान होते.  

 
उपद्रव–रोर् पुष्ट्कळवष े म्हणजे जवळ जवळ ४।५ वषे ककवा त्याहींपेक्षाां ज्यास्त हदवस राहतो. 

काांहींवळेाां रोर् एकदम बळावतो (crises) व त्यावळेीं जणयुक्तश्वेतपेशींप्रसू पेशींिे प्रमाण फार वाढते. 
शवेटीं शवेटीं रोर्ी फार जलद घसररु्ांडीला लार्तो, व मरण पावतो. उपद्रवाांत हशरा अवरुिता, आांतींल 
इांहद्रये, स्नायू याांत रक्तस्त्राव व जर अांतरकणव हवकाहरत झाला तर त्यामुळें  बहहरेपणा व भोंवळ (Vertigo) व 
मज्जापटलहवकार हे येतात.  

 
साध्यासाध्यिा–रोर् असाध्य आहे.  
 
णिणकत्सा–रोग्याला पूणव हवश्राांहत द्यावी. त्याला हनजवनू ठेवावा. सकस, सहज पिेल असा पण 

हमश्र आहार द्यावा. प्लीहा, लाांब हाडे, कणा व छातीिे हाड यावर एक्स रे िा उपयोर् करावा. एक्सरेिा 
वाईट पहरणाम टाळण्यासाठीं एक्सरेिा उपयोर् िालू असेपयंत रोज हलव्हर एक्स्रके्टिे इांजेक्शन द्यावे. 
त्याि बरोबर ग्लूकोज व लोह द्यावें.  

 
नैरोजन मस्टडक–यािा सुरुवातीला व रोर् फार वाढला नसल्यास िाांर्ला उपयोर् होतो. यािा 

एक्सरे सारखाि पहरणाम होतो; पण थोडावळे हटकतो हा हशरेतून देतात. यामुळें  काांहींवळेा वाांहत होते व 
ताप भरतो.  

 
रेणडयम–एक्सरे ऐवजी रेहडयमिाही उपयोर् होतो. प्लीहेवर रेहडयमिा उपयोर् करावा.  
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बेंझॉल–हे पोटाांत द्यावयािे असते. बेंझॉल व ऑहलव्ह ऑईल ५।५ थेंब कॅप्सूलमध्यें भरून, 
सुरुवातीला एक कॅप्सूल हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावी. पढुें वाढवीत वाढवीत ४।४ कॅप्सूल हदवसाांतून तीन 
वळेाां द्याव्या. ऑहलव्ह ऑईल मुळें  जठराांत जळजळ होत नाहीं. औषध हकती हदवस द्यावयािे ते रक्त 
तपासून ठरवाव.े कारण काांहींवळेाां श्वेतपेशी फार जलद कमी होतात. श्वेतपेशींिे प्रमाण एका घन हम. हम. 
मध्यें २०,००० पयंत आले कीं औषध बांद कराव.े  

 
बूसल्फान (Busulphan) यािा फायदा म्हणजे हे २ हम. गॅ्रम ककवा ०·५ हम. गॅ्रम र्ोळ्याांत पोटाांत 

देता येते. त्यािा वाईट पहरणामही होत नाही. हे देण्यामुळें  वाढलेली प्लीहा व यकृत कमी होतात, 
श्वेतपेशींिे प्रमाण कमी होते, हहमोग्लोहबनिे प्रमाण वाढते व रोग्याला बरें वाटते. प्रौढ रोग्याला रोज 
साधारणपणें ४ हम. गॅ्रम द्यावयास पाहहजे. औषध हकती हदवस द्यावयािे ते रक्त तपासून ठरवावयास 
पाहहजे. पण साधारणपणें तीन ते सात महहनें द्यावयास लार्ते. जर लक्षणें परत हदसावयास लार्ली तर हे 
औषध परत द्याव.े  

 
युरेथेन व रेहडओ ॲस्क्टव्ह फॉस्फरस याांिाही उपयोर् होतो. प्लीहा मात्र शस्त्रहक्रया करून काढून 

टाकूां  नयें. 
 

लणसकागं्रथ्यबुकद, हॉच् णकन रेग 
(LYMPHOGRANULOMA, HODGKIN’S DISEASE) 

 
ज्याांत रसग्रांथीिी वृहि व प्लीहा व इतर इांहद्रये याांत लहसका कपडपेशीजाल 

(lymphogranulomatous tissue) हनमाण होतात असा प्राणघातक रोर्.  
 
हेिु–याच्या हनरहनराळ्या उपपत्ती साांहर्तल्या जातात. हा रोर् १. यक्ष्मािा हवहशष्ट प्रकार (an 

atypical form of tuberculosis). २. हवहशष्ट साांसर्चर्क गॅ्रन्युलोमा (infective granuloma) ३. मारक 
अबुवदािा प्रकार (A neoplastic disease) ४. हवषाणुिा सांसर्व (A Virus infection) होय.  

 
या रोर्ाांत यक्ष्मा होण्यािा सांभव असतो. पण या रोर्ाांत जे मूलभतू बदल होतात ते काांहीं यक्ष्मा 

रोर्ािे नसतात. त्याि प्रमाणें यक्ष्मा हेि कारण आहे याला सबळ पुरावाही नाही.  
 
स्नायू व हाडे याांत लहसकाग्रांथ्यबुवद (lymphadcnoma) पेशीजालाांिे अांतरभरण होते. त्यावरून हा 

साकोमा ककवा अांतःकलाबुवद जातीिा असावा असे वाटते.  
 
संप्रास्ति–याांत मुख्यत्वें रसग्रांथी व प्लीहा याांत रोर् असतो. काांहींवळेाां याांिी वाढ झाल्यािे हदसून 

येत नाहीं. पण असा रोर्ी मेल्यास, त्यािे यकृत व इतर इांहद्रयें सूक्ष्म दशवक यांत्राखाली तपासल्यास त्याांत 
हलम्फॲहडनोमा पेशीजाल हदसून येतो, व मर् त्यावरून हनदान नक्ी होते. रसगं्रथीं–शहरराच्या 
हनरहनराळ्या भार्ाांतील म्हणजे मान, उदरपोकळी, खाांक, जाांघ, मध्यस्थाहनका वर्ैरे हठकाणच्या रसग्रांथी 
वाढतात. त्या घट्ट असून, कापल्यास, कापलेला भार् धूसर पाांढरा हदसतो. काांहींवळेाां त्याांत मेदापक्राांहत 
होते. ककवा यक्ष्माजन्य अपक्राांहत होऊन त्याांत नासक्या दुधासारखा पदाथव तयार होतो (tuberculous 
caseation). जर सूक्ष्म दशवक यांत्राखाली ग्रांथी तपासली तर त्याांत ताांतवधाांतूांिी वृहि झाल्यािे हदसून येते, 
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लाहसका पेशींिे अांतरभरण होते. व हवहशष्ट लाहलकाग्रांथ्यबुवद ककवा मध्यभार्ी कें द्रभार् असलेल्या 
भीमकायपेशी (giant cells) हदसून येतात.  

 
तलीहा–प्लीहेिी वृहि होते व ती घट्ट असते. ती कापल्यास, आांत हलम्फोगॅ्रन्युलोमाजन्य 

पेशीजालामुळें  पाांढरे डार् हदसून येतात. (“Hard-Bake” spleen). यकृतािीही वृहि होते व त्याांतही वर 
साांहर्तलेले पेशीजाल असतात. वृक् काांतही अशाि प्रकारें रोर् हदसून येतो व क् वहितवळेाां मूत्राशयही 
हबघडतो. फुफ्फुसेही लहान लहान र्ाांठीनीं भरतात. किा : कण्याच्या अस्थ्याआवरणाांतून 
हलम्फोगॅ्रन्युलोमाजन्य पेशीजाल आांतील बाजूस पसरतो व त्यामुळें  पृिवांशरज्ज ू व हतच्यापासून हनघालेले 
मज्जातांतू यावर दाब पडतो. त्याि प्रमाणें कण्यािे मणकेही रोर्ग्रस्त होण्यािा सांभव असतो. जठर व आांतडी 
याांतही लहसका पेशीजाल वाढण्यािा सांभव असतो. काांहींवळेाां रोर्ािी सुरुवात थायमस या ग्रांथीत 
असणाऱ्या जाहलय–अांतःकला पेशींत होते. अस्स्थमजे्जतहीं हलम्फोगॅ्रन्युलोमाजन्य पेशीजालािे अांतरभरण 
होण्यािा सांभव असतो.  

 
लक्षिें–रोर्ी सामान्यतः १५ ते ४५ वषांमधील पुरुष असतो. हस्त्रयाांत हा रोर् फार कमी प्रमाणाांत 

हदसून येतो. रोर्ािी सुरुवात फार हळुवार पणें होते. व मान व खाांक याांतील रसग्रांथींिी वृहि होणें हेंि 
काांहींवळेाां पहहले लक्षण असते. दुसऱ्या काांहीं रोग्याांत अशक्तता ककवा श्वास लार्णें ही लक्षणें असतात. 
दुसरी लक्षणें ही वाढलेल्या रसग्रांथींिे स्थान ककवा हलम्फोगॅ्रन्युलोमाजन्य पेशीजालािे होणारे अांतरभरण 
यावर अवलां बनू असतात. उदा. मज्जातांतूवर दाब पडला तर हातपाय ककवा छाती यास्थानीं वदेना होतात; 
जर रसग्रांथीच्या वृहिमुळें श्वासनहलका ककवा श्वासवाहहन्याांवर दाब पडत असेल तर तीव्र प्रकारिा श्वास 
लार्तो (intense dyspnoea). जर आांतड्याांत रोर् हशरला असेल तर अहतसार होतो. जर मूत्राशय 
रोर्ग्रस्त झाला असेल तर फारवळेाां मूत्रास होते ककवा मूत्रास त्रास होतो. सूप्त प्रकाराांत काांहींवळेाां 
अहनयहमत ताप हेंि फार सुरुवातीिे लक्षण असते.  

 
िपासल्यास–रोर्ी हनस्तेज हदसतो व मानेंत वाढलेल्या रसग्रांथीच्या र्ाांठी हदसून येतात ककवा माने 

भोंवती त्याांिा पट्टा तयार होतो. त्यािप्रमाणें खाांक व जाांघ या हठकाणीहीं वाढलेल्या रसग्रांथीं हदसून येतात 
ककवा हाताला लार्तात. या ग्रांथी दृढ, थोड्या सुट्या असून, त्याांच्या वरील त्विा त्याांना हिकटलेली नसते 
ककवा हतच्या रांर्ातही फरक झालेला नसतो. छाती तपासल्यास उरस्थ ग्रांथींिी वृहि झाली असल्यािे 
समजून येते. कोणत्या तरी एका फुफ्फुसाच्या वरच्या कोनावर श्वासोच्छवासािे ध्वनी बरोबर ऐकूां  येत नाहीं 
ककवा सद्रत फुफ्फुसावरण असते. छातीच्या वरच्या बाजूस, पण पढुें ककवा पाठीमार्ें हवस्तृत झालेल्या नीला 
हदसून येतात. प्लीहेिी वृहि झाल्यािे समजून येते, व यकृतही हाताला लार्ूां शकेल एवढें वाढलेले असते. 
यकृताच्या खालच्या भार्ाांत जी खाांि असते (portal fissure) त्याांत असणाऱ्या ग्रांथींिा दाब पडल्यामुळें  
जलोदर ककवा कामला होते. उदरपोकळीतींल वृहि पावलेल्या ग्रांथी मात्र सहसा हाताला लार्त नाहींत. 
पृिवांश रज्ज ू ककवा हतच्यापासून हनघणाऱ्या मज्जातांतूवर दाब पडल्यास हातापायाांच्या सांवदेनाांत फरक 
होतात, त्याांत अशक्तता येते ककवा हात व पाय याांिा वध (paraplegia) होतो. सामान्यतः त्विा पाांडुरकी 
असते. पण काांहींवळेाां त्विेवर डार् हदसतात. पण हे डार्, उदरपोकळीतींल वाढलेल्या ग्रांथींत असवहनक 
हदले रे्ल्यास हनमाण होणाऱ्या डार्ापेक्षाां हनराळे असतात. त्विेंत काांहींवळेाां फार मोठ्या प्रमाणावर दाह 
होऊन खवले सुटतात (exfoliative dermatitis) क् वहितवळेाां त्विेंत हलम्फोगॅ्रन्युलोमा पेशीजालाच्या 
लहान लाहन र्ाांठी हाताला लार्तात.  
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परावर्जिि प्रकार– (The Relapsing type) (पेल-एब् स्टीन लक्षणमाहलका) याांत वर 
साांहर्तल्याप्रमाणें अहनयहमत ताप असतो. पण काांहींवळेाां ताप ज्यास्त असतो व मध्यें मध्यें अहजबात ताप 
नसतो. ताप साधारणपणें ५ ते ६ हदवस राहातो. परत त्यािी पाळी १५ ते ३६ हदवसाांनीं येते. हे जे दोन 
तापामधील अांतर, ते प्रत्येक रोग्याांत सववसाधारणपणें कायम असते. ताप असताांना रोर्ी फार आजारी 
हदसतो व ताप उतरल्यावर त्याला जरा बरें वाटते, व त्यािे थोडे वजनही वाढते. रक्त : रक्ताांत हवहशष्ट 
असे काांहीं फरक हदसून येत नाहींत. काांहीं रोग्याांत श्वतेपेशींिे प्रमाण वाढतें. ते एका घन हम. हम. मध्यें 
२०,००० पयंतही जाते. त्याांत बव्हाकृहतकें द्रयुक्त पेशी ज्यास्त असतात. लहसकापेशी कमी असतात व 
एककें द्रकशे्र्वतपेशी थोड्या ज्यास्त असतात. दुसऱ्या श्वेतपेशींिे प्रमाण कमी होते. तीव्र प्रकाराांत 
इओहसनोहफल पेशींिे प्रमाण फार वाढते व त्या स्थूल कणयुक्त असतात. ज्यावळेीं रोर् अस्स्तमजे्जत जातो, 
त्यावळेीं रक्ताांत प्राक कणयुक्तश्वेतपेशी व कशयुक्तश्वतेपेशीप्रसू (Myeloblast) पेशी हदसून येतात.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–या रोर्ािे हनदान करताांना ज्याांत रसग्रांथी व प्लीहा याांिी वृहि होते असे रोर्, 

ज्याांत उरस्थ दाब असतो (mediastinal pressure) असे, जलोदर व कामला हनमाण करणारे रोर्, व 
अहनयहमत वा पाळीिे ताप येणारे रोर् हविाराांत घ्यावयास पाहहजेत. ज्याांत रसग्रांथीिी वृहि होते असे रोर् 
म्हणजे यक्ष्मा, ल्युकीहमया, हलम्फोसाकोमा, हफरांर्रोर्, पूयीभवन (sepsis), व ग्रांथीशोफयुक्तज्वर, उरस्थ 
दाबािी कारणें म्हणजे अबुवदें धमहनहवस्तार व हनरहनराळ्या कारणाांनी वृहि पावलेल्या ग्रांथी. तापािी कारणें 
म्हणजे यक्ष्मा, साांसर्चर्क हृदाांतरत्वर्दाह (infective endocarditis) ककवा आांतड्याांच्या सांसर्वजन्य 
दाहामुळें  येणारा ताप (enterica group infection), कहवताप वर्ैरे. सवव रोग्याांत रक्त तपासावयास 
पाहहजे. व जर शक्य असेल तर पृिभार्ावर असलेली ग्रांथी शस्त्रहक्रयेनें काढून, हतिा सूक्ष्म छेद सूक्ष्मदशवक 
यांत्राखाली तपासावा. पण पुष्ट्कळवळेाां ग्रांथींिा छेद तपासून हमळालेली माहहती सांहदग्ध असते.  

 
उपद्रव – १. हिरकारी हाच् हकन रोर् हा वाढत जातो. पण काांहीं वळेाां त्याांत खीळ पडते 

(interrupted by remissions) रोर्ी. ५।६ वष े तरी जर्तो. २. तीव्र प्रकाराांत (व्हािहकन साकोमा 
Hodgkin’s Sarcoma) रोर् फार लौकर प्राणघातक ठरतो. उपद्रव हे उरस्थदाब, काांहींतरी सांसर्व, 
हसक्थापक्राांहत (amyloid degeneration) ककवा यक्ष्मा यामुळें  होतात.  

 
साध्यासाध्यिा–रोर् असाध्य आहे.  
 
णिणकत्सा–रामबाण असे कोणतेही औषध नाहीं. पूणव हवश्राांहत, शुि हवा व सकस पण सहज 

पिणारे अन्न द्याव.े असकणनकमुळें  तात्पुरता काां होईना पण फायदा होतो. याकहरताां सोहडयम काकोडेलेटिी 
इांजेक्शनें द्यावी. रोज एक या प्रमाणें १२ द्यावी. तीन आठवड्याांच्या हवश्राांहतनांतर परत १२ द्यावी.  

 
‘एक्स रे िा’ उपिार ठराहवक स्थाहनक भार्ावर ककवा सवव शरीरावर करतात. त्यामुळें  वृहि 

पावलेल्या ग्रांथी लहान होतात. ककवा नाहहशा होतात. पण रोर् मात्र बरा होत नाहीं. ककवा रोग्यािे आयुष्ट्य 
वाढते असेही नाही. पण त्याला थोडा आराम वाटतो. रोर् उलटल्यास दुसऱ्या रसग्रांथी वृहि पावतात. क्ष–
हकरणाांिा वारांवार उपयोर् केल्यास रोग्याांत हळूहळू या हकरणाांिी प्रहतकारता हनमाण होते. अशाांत नैरोजन 
मस्टडव द्यावयास पाहहजे. क्ष–हकरण देत असताांना हलव्हर एक्स्रॅक्ट, लोह व ग्लूकोज द्यावे.  
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नैरोजन मस्टडकिा उपयोर् करावा. एक्सरे पेक्षाां यािा फार िाांर्ला उपयोर् होतो असें नाहीं. यािा 
क्ष–हकरणाांप्रमाणेंि पण त्वहरत पहरणाम होतो. यािेमुळें वदेना खाांज, व ताप हे नाहहसे होतात. याच्या 
बाबतीतही पुन्हाां पनु्हाां हदल्यास उपयोर् होत नाकहसा होतो. यािी मात्रा शरीराच्या दर हकलोगॅ्रम वजनाला 
०·१ हम. गॅ्रम या प्रमाणें सलाईनमधून हशरेतून थेंबाथेंबानें एक हदवसाआड ३ ते ६ वळेाां द्याव.े पुष्ट्कळवळेाां 
इांजेक्शन हदल्यानांतर थोड्या वळेाांत हुडहुडी भरते ककवा वाांहत होते. दुसऱ्याांदा द्यावयािे असल्यास दोन 
महहन्यानांतर द्याव.े व देण्यापूवी रक्ततपासून त्याांत श्वेतपेशींिे प्रमाण फार कमी झाले नाहींना ते पहावें.  

 
टेम (Tem) (रायएहथहलनमेलॅहनन) २·५ हम. गॅ्रमच्या १ ते २ वड्या न्याहरीपूवी एक तास 

अशाप्रकारे ३ ते ४ वळेाां द्याव्या. िार ते सहा आठवड्यानांतर परत द्यावयास हरकत नाहीं.  
 
जर यकृत हवकार असेल तर मात्र नैरोजन मस्टडव देता कामा नयें. शस्त्रहक्रया करून वृहि 

पावलेल्या ग्रांथी काढण्यापासून फायदा होतो ककवा काय याबद्दल जरा शांका आहे.  
 

तलीहोत्थ पंडुरोग, 
बँटी रोग 

(SPLENIC ANAEMIA) (BANTI’S DISEASE) 
 

पांडुता, श्वेतपेशीक्षय (leucopenia), प्लीहावृहि, यकृतािा सूत्रणरोर्, व जठर आहण आांतडी याांत 
रक्तस्त्राव या लक्षणाांनीं युक्त असा रोर्.  

 
हेिु–काांहीं अहधकारी व्यक्तींच्या म्हणण्याप्रमाणें प्लीहोत्थ पांडुरोर् हा बँटी रोर्ापासून हनराळा 

समजावयास पाहहजे. कारण त्याांच्या म्हणण्याप्रमाणें बटँी रोर्ाांत यकृतािा सूत्रण रोर् असतो, तर प्लीहोत्थ 
पांडुरोर्ाांत नसतो. दुसऱ्या काांहींच्या म्हणण्याप्रमाणें प्लीहोत्थ पांडुरोर् ककवा बँटी रोर् हा प्लीहेिा मूलभतू 
रोर् नव्हेि. ते, हा रोर् म्हणजे रक्ताहधक्क्यामुळें  प्लीहेिी होणारी फार मोठी वृहि (Congestive 
Splenomegaly) असेि मानतात, व त्याांत रोर्कारक फरक हदसून येतात, ते प्रहतहाहरणीं 
रक्तवाहहन्याांतील प्रवाहाला अडथळा झाल्यामुळें  होतात व पुष्ट्कळ वळेाां तो अडथळा म्हणजे यकृतािा 
सूत्रण रोर् (Hepatic cirrhosis) हा असतो.  

 
कारणाबद्दल अजून कल्पना नाहीं. पण हा प्लीहेिा मलूभतू रोर् आहे असें धरलें  जाते. कदाहित 

स्रेप्टोहिक्स ककवा बी. कोलाय याांिा सांसर्वही असण्यािा सांभव असतो. तो प्लीहानीला ककवा प्रहतहाहरणी 
हशरा याांिा अवरोधात्मक सदाहशोफामुळें  (infective thrombophlebitis) उपद्रवात्मकही असावा.  

 
संप्रास्ति–प्लीहेिी वृहि झालेली असून, ती रु्ळरु्ळीत असते. हतिे आवरण व त्यापासून हनघुन 

आांत रे्लेले फाांटे, हे जाड झाल्यामुळें, प्लीहा कापल्यास ती फार दृढ लार्ते. केशवाहहन्याांच्या जुडग्याच्या 
(Malpighian bodies) मुख्य धमनीच्या आजूबाजूस ताांतवधातू हनमाण होतो. यकृतािी थोडी वृहि होते व 
ते यकृतसूत्रणरोर्युक्त (cirrhotic) असते. प्लीहेंतील नीला हवस्तृत व नार्मोडी असतात. काांहीं रोग्याांत 
प्लीहानीला व प्रहतराहहणीहशरा याांिा सदाहशोफ (phlebitis) हदसून येतो. व अन्ननहलका व जठर याांच्या 
रक्तवाहहन्याांच्या शाखा हवस्तृत झालेल्या असतात.  
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लक्षिें–रोर्ी सामान्यतः तरुण पुरुष असतो. बाांलवयाांत ककवा मध्यम वयानांतर रोर् सहसा होत 
नाही. रोर्ािी सुरवात फार हळुवारपणें होते. सुरवातीिी लक्षणें म्हणजे सुस्ती, पाांडुरता, नाकातून, 
तोंडावाटें ककवा मलावाटे रक्त पडणें (melaena) ककवा उदर मोठे होणें. बटँी रोर्ाच्या तीन अवस्था 
मानल्या जातात. प्रथमावस्था–याांत पांडुता व प्लीहावृहि असते. पण कामला हदसून येत नाहीं. काांहीं वळेाां 
प्लीहा एवढी वाढते कीं हतिे वजन २५ औांसही भरते, पण हाताला लारे्लि असें नाहीं. रक्त : 
हहमोग्लोहबनिे हीनत्व असणारा पांडुरोर् असतो व रांर्दशवकही कमी असतो. कें द्रयुक्त लालपेशी नसतात. 
श्वेतपेशींिे प्रमाण कमी असते, पण लाहशकापेशींिीं सापेक्ष वृहि हदसून येते. लालपेशींिा हठसूळपणा 
नेहमींइतकाि असतो. प्लेटलेटिे प्रमाण जास्ती ककवा कमीही असते, व हे रोर् हवम्बाणुबहुलताांजन्य 
(thrombocythaemic) हवम्बाणुअल्पताजन्य (thrombocytopenic) प्रकारिा आहे यावर अवलां बून असते. 
णद्विीयावस्था–दोन ककवा तीन वषानांतर यकृतािी वृहि होते व थोडी कामलाही हदसावयास लार्ते. 
णत्रिीयावस्था–पुढें आणखी दोन ककवा तीन वषांत यकृत कृश होते, व जलोदर होते. या तीनही अवस्था 
प्रत्येक रोग्याांत हदसून येतात असे नाहीं. अन्ननहलका, जठर, आांतडीं, वृक् क ककवा नाक या हठकाणाहून तीव्र 
रक्तस्त्राव होतो. रक्तहपत्तही (purpura) हदसून येते. रसग्रांथींिी मात्र वृहि होत नाहीं.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–या रोर्ािे हनदान करताांना, तीव्र पांडुतेिी कारणें, नाकाांतून होणाऱ्या ककवा 

आांतील इांहद्रयाांत होणाऱ्या रक्तस्त्रावािी कारणें वाम अद्यःपशुवकप्रदेंशाांतील रु्ल्में (tumours of the left 
hypochondrium), प्लीहा व यकृतवृहििी कारणें, ककवा जलोदरािी कारणें, लक्षाांत घ्यावयास पाहहजेत. 
रक्त तपासल्यास पांडुरोर् समजून येतो. जाठरव्रण (gastric ulecer) व जठर व मोठे आांतडे याांिा साकोमा 
याांिे हनदान करताांना थोडी अडिण येते. पण बहेरयम देऊन क्ष-हकरणाांनी फोटो काढल्यास हनदान िटकन 
होते. प्लीहावृहियुक्त कामलें त लालपेशींिा हठसूळपणा वाढतो व सामान्यतः अांतःत्विेपासून रक्तस्त्राव होत 
नाहीं. बटँी रोर् हनराळा आहे असे मानणाऱ्या लोकाांिे म्हणणें असें कीं यकृतसूत्रण रोर्ात यकृतािी वृहि 
होण्यापूवीं प्लीहेिी वृहि होत नाहीं, व ही प्लीहेिी वृहि बँटी रोर्ाांत होणाऱ्या प्लीहेिी वृहि एवढीं नसते. 
प्रहतहाहरणीहशरा ककवा प्लीहानीला याांच्या मलूभतू शल्यावरूध्दतैत (primary thrombosis) श्वेतपेशींिे 
प्रमाण वाढते व उदरस्थ लक्षणेंहीं तीव्र असतात.  

 
उपद्रव–रोर् हळूांहळूां  वाढत जाणारा आहे. पण रक्तस्त्रावामुळें  अकस्स्मतपणें मृत्यू येण्यािा सांभव 

असतो.  
 
साध्यासाध्यिा–रोर् फार र्ांभीर आहे. पण जर औषधोपिार झाला नाहीं तर मात्र रोर्ी मरतो.  
 
णिणकत्सा–योग्य प्रमाणाांत लोह द्यावे. याकहरताां ताजी बनहवलेली ललडिी १५ गे्रनिी र्ोळी (त्यािे 

दोन भार् करून) हदवसाांतून तीन वळेाां अशी दोन महहने द्यावी. ककवा फेहरएट अमोहन. सैरस ३० गे्रन 
हदवसाांतून तीन वळेाां दोन महहनें द्यावे. इन्फरॉनिे इांजेक्शन एक हदवसाआड स्नायतूून द्यावे. प्लीहेवर 
‘एक्स रे’ िा उपिार करावा. तीव्र रक्तस्त्रावाकहरताां थेंबाथेंबानें रक्त द्याव.े यानें रोग्यािे मरण टळते. पण 
रक्तस्त्राव परत परत होतो. हा रक्तस्त्राव काांहीं महहन्याांनीं ककवा वषांनीहीं होण्यािा सांभव असतो. शस्त्रहक्रया 
करून प्लीहा काढून टाकल्यास हवशषे फायदा होतो असें नाहीं, व शस्त्रहक्रयाही फार धोक्यािी असते. ज्या 
रोग्याांत प्लेटलेटिे प्रमाण फार असते अशाांत शस्त्रहक्रयेनांतर ८।१० हदवसाांनीं आांत्रयोजनी (mesentaric) 
ककवा प्रहतहाहरणी हशरा अवरूि होतात, व मृत्य ू येतो. पण रक्त र्ोठूां न देणाऱ्या औषधाांमुळें 
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(anticoagulants) हा धोका कमी झाला आहे. त्यािप्रमाणें प्लीहा काढून टाकल्यानांतर पुष्ट्कळशा रोग्याांत 
तीव्र रक्तस्त्राव होण्यािी भीती असते.  
 

गौशेरिा रोग 
(GAUCHER’S DISEASE) 

 
ज्याांत प्लीहावृहि असून, प्लीहा व इतर इांहद्रयें याांत र्ौश ेपेशी हदसून येतात व कुटुांहबयाांत होणारा, 

पण क् वहित हदसून येणारा असा रोर्.  
 
हेिु–रोर्ाच्या कारणाबद्दल कल्पना नाहीं.  
 
संप्रास्ति–प्लीहा वृहि पावते व हतिे आवरण जाड असते. प्लीहा कापून पाहहल्यास आांत 

रोधर्हलताांश (infarcts) हदसून येतात. हतिा सूक्ष्मच्छेद सूक्ष्मदशवक यांत्राखालीं तपासल्यास हवहशष्ट 
प्रकारच्या पेशी–र्ौश ेपेशी हदसून येतात. या जाहलय–अांतःकला सांस्थेपासून उत्पन्न होतात. त्या मोठाल्या 
व जाहलकायुक्त पेशी (enlarged reticulum cells) असतात. त्याांत हलपॉइड, केरॅहसन असते. अशाि 
प्रकारच्या पेशी यकृत, आांत्रयोजनी ग्रांथी व अस्स्थमज्जा याांत हदसून येतात.  

 
लक्षिें–रोर्ािी सुरवात शशैव (infancy), बालवयाांत ककवा थोडी उहशरानें होते. रोर् ज्यू लोकाांत 

हवशषेतः हस्त्रयाांत हदसून येतो. रोग्यािी तक्रार म्हणजे उदर मोठे हदसणें, स्नायू व हाडें याांत वदेना व नाक 
वा हहरड्या याांतून रक्तस्त्राव.  

 
िपासल्यास–वृहि पावलेली प्लीहा हाताला लार्ते. यकृतािी फार थोडी वृहि झाल्यािे हदसून 

येते; काांहीं वळेाां ती फार वाढलेली असते. शहरराच्या उघड्या भार्ावर धातुरांजन (pigmentation) हदसून 
येते. पायावरील धातुरांजकेत तर दोन्हीं बाजूस सहदृशता (Symmetrieal pigmentation) हदसते. काांहीं 
वळेाां थोडी कामला असते. नेत्रावरणावर हपवळट तपकीरी जाड डार् (pinguecula) हदसून येतात. जर 
हाडाांिा हवशषेतः मणके व माांडीिे हाड याांिा एक्स रे घेतला, तर हाडाांत कॅल्शम कमी असल्यािे, काांहीं 
हठकाणीं हाडही नाहहसें झाल्यािे (bone absorption), हाडाांत हवरूपता (deformity) वर्ैरे हदसून येतात. 
सुरवातीला माांडीच्या हाडाांिी टोंके अलेनमायर खुजासारखी (Erlenmyer flask) हवकृत हदसतात. कारण 
खालिा भार् एकदम वाढतो, बाहेरील भार् पातळ होतो व रुां दावतो (The cortex being thinned and 
distended).  

 
रक्ि–हहमोग्लोहबनिे हहनत्व असलेला पांडुरोर् व श्वेतपेशींक्षय (leucopenia) हदसून येतो. 

थोड्या प्रमाणाांत प्लेटलेटिे प्रमाणही कमी असते. रक्ताांतील कोलेस्टेरॉलिे प्रमाण नेहमीं एवढेंि असते. 
उरोस्स्थला हछद्र पाडून, अस्स्थमज्जा काढून तपासल्यास त्याांत र्ौश ेपेशी हदसून येतात.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–प्लीहा ककवा अस्स्थमज्जा याांत असणाऱ्या र्ौश ेपेशी वरून हनदान करताां येते. 

त्याि प्रमाणें रोग्यािे वय प्लीहावृहि, रोर्ािा हिरकारीपणा, रोर्ाांतही पुष्ट्कळसे िाांर्ले आरोग्य असणें, व 
त्यािे कुटुांहबयाांत हदसून येणारे अस्स्तत्व यावरून रोर्ािे हनदान करताां येते.  
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उपद्रव–रोर् पुष्ट्कळ हदवस राहातो व रोर्ी पुष्ट्कळ वषें जर्तो. पण पुढें यकृतािी फार वृहि होते.  
 
साध्यासाध्यिा–नवजात बालकाांत जर रोर् तीव्र असेल, तर बालक ६ महहन्याांत मरते. पण प्रौढाांत 

हा रोर् पुष्ट्कळ वषें राहातो.  
 
णिणकत्सा–शस्त्रहक्रया करून प्लीहा काढून टाकल्यास फार फायदा होतो पण शस्त्रहक्रयाि फार 

धोक्यािी आहे. त्यामुळें  ती करावी ककवा नाहीं. याबद्दल प्रश्न पडतो. शस्त्रहक्रयेमुळें  रक्ताांत झालेले फरक 
दुरुस्त होतात, पण रोर्ाच्या कालमानावर काांहींही पहरणाम होत नाहीं. असाि एक्सरेिाही पहरणाम होतो. 
एक्सरेिा उपयोर् केल्यास हाडाांतील वदेना थाांबतात. पांडुतेकहरताां योग्य प्रमाणाांत लोह द्यावे.  
 

णनमन–णपक् रोग 
(NIEMANN-PICK DISEASE) 

 
हा रोर् नवजात बालकाांत, हवशषतः ज्यू लोकाांत हदसून येतो. याांत प्लीहा यकृत व पिृभार्ावरील 

रसग्रांथींिी वृहि होते. हजभेवर काळे डार् हदसून येतात. मेंदूसुिाां सवव इांहद्रयाांत नीमन-हपक फेन पेशी 
(Niemann-pick foam cells) हदसून येतात. शहरराांत डाय् ॲहमनोफॉस्फेटाइड (Diaminophophatide) 
व स्स्फां र्ोमायहलन (sphingomyelin) र्ोळा होते, व साठहवले जाते. शहरराच्या उघड्या भार्ावर काळे डार् 
हदसून येतात. रक्ताांत हहमोग्लोहबनिे हहनत्व असलेला पांडुरोर् असतो. काांहीं रोग्याांत रक्ताांतील 
कोलेस्टेरॉल थोड्या प्रमाणाांत वाढलेले असते. रक्तद्रवाांत मात्र स्स्फां र्ोमायहलन वाढल्यािे हदसून येत 
नाहीं. उरोस्स्थला हछद्र पाडून अस्स्थांमज्जा काढून तपासल्यास त्याांत हवहशष्ट प्रकारच्या फेन पेशी (typical 
foam appearance) हदसून येतात.  

 
वयाच्या दुसऱ्या वषापूवींि रोर्ी मरतो. रोर्ावर कोणतेही औषध उपयोर्ी पडत नाहीं.  

 
हॅन्ड–शूलर–णक्रस्स्टअन रोग 

(HAND-SCHIILLER-CHRISTIAN DISEASE) 
हाडंािा पीिविक रोग 

(XANTHOMATOSIS OF BONES) 
 

ही लायहपड ियापियािी (lipid metabolism) हवकृहत होय. हा हविार सामान्यतः परुुषात हदसून 
येतो. अस्स्थमध्यें, हवशषेतः करोटीच्या कला अस्थींत (membrane bones), लायहपड द्रव्य सांहित होऊन 
कणसहन्नन्नधातू (granulation tissue) ककवा कोलेस्टेरॉल स्फहटक असलेले तांतुयुक्त भार्, हनमाण 
होतात. दीघास्थीत (long bones) पीताबुवदजन्यर्ाांठी (Xantihoma nodules) हनमाण होतात व ते क्ष-
हकरण फोटोंत सद्रवग्रांहथसदृश्य (cyst-like) हदसतात. प्लीहा, यकृत, वृक् क व लहसकाग्रांथींिी वृहि होते. 
पूणव रुहधर कोलेस्टेरॉल (total blood cholesterol) हें नेहमीं एवढें असते. रोर् बालपणाांत हदसून येतो, व 
त्याांत अस्स्थमृदुता, तुांर्ाक्ष (exophthalmos) व उदकमेह (diabetes insipidus) ही लक्षणें असतात. 
नेत्ररु्हेंत कणसहन्नन्नधातू हनमाण झाल्यामूळे तुांर्ाक्ष होतो व जेव्हा तो पयाहणकेत (Sella turcica) पसरतो, 
त्यामुळें  उदकमेह होतो. हमहलअरीं यक्ष्मासारख्या लहान लहान पीताबुवदजन्य र्ाांठी (Xanthomatous 
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nodules), फुफ्फुसाच्या क्ष-हकरणफोटोंत हदसून येतात. रोर् क् वहिति प्रथम प्रौढ वयाांत हदग्र्ोिर होतो. 
याांत अस्स्थत हदसून येणारे फरक हे दीघास्थींत असतात. व तुांर्ाक्ष असतोि असें नाहीं.  

 
तलीहा वृस्ध्द 

(ENLARGEMENT OF THE SPLEEN) 
 

प्लीहावृहिच्या कारणाांिे पुढीलप्रमाणें वर्ीकरण करताां येईल :— 
 

 
फोटो २० हॅन्ड–शूलर–हक्रस्टयन लक्षणमाहलकेत करोहटतलाशी असणारे हलपॉइड हनके्षप  

(lipoid deposits) (पहा : हॅन्ड–शूलर–हक्रस्टयनरोर्) 
 

१. प्रजीवािुसंसगक आणि परजीवी कृणम (protozoal infections and parasitic worms) : उदा. 
कहवताप, कालाआजार व हिस्टोसोहमयारोर्. २. जंिुसंसगक (Bacterial infections) : उदा. आांत्रजांतु, 
पूमयरक्ततें स्रेप्टोकॉकाय वर्ैरे. ३. रुणधरोत्पादक व जालीय–अन्ििःकला रोग (haemopoietic and 
reticulo-endothelial diseases) उदा. असाध्य पांडुरोर्, ल्युहकहमआ, हॉिहकन रोर्, र्ौशें प्लीहा-
अहतवहृि (splenomegaly), पॉहलसैहथहमयारूब्रा, प्लीहोत्थ उदासीनरार्ी ऱ्हास (splenic neutropenia) 
वर्ैरे. ४. णवणशष्ट संक्रामी गॅ्रन्युलोमाटा (specific infective granulomata) : यक्ष्मा व हफरांर् रोर्ाांतील 
प्रमाणें. ५. तु्रणटजन्य रोग : (Deficiency diseases) : उदा. मुडदूस (rickets). ६. वाणहका णवक्षोर्भ 
(Vascular disturbaness) : उदा. इन्फाकव शन, वृन्ताच्या (pedicle) हपळवटण्यामुळें  होणारे अवश 
रक्ताहधक्य (passive hyperaemia) वर्ैरे. ७. सद्रवगं्रणथ (Cysts) : याांिे वर्ीकरण परजीवीजन्य 
(parasitic) उदा. हायडॉहटड सद्रवग्रांहथ आहण अपरजीवी (non-parasitic) असे करतात. दुसऱ्या वर्ािे 
परत दोन उपवर्व पाडतात–खऱ्या सद्रवग्रांहथ आहण कूट सद्रवग्रांहथ (false cysts). खरी सद्रवग्रांहथ म्हणजे 
त्विाबुवद (dermoid), नीहलका (haemangioma), लहसकावाहहन्याबुवद (lymphangioma), 
अन्तःकलाबुवद (endothelioma) वर्ैरे. कूटसद्रवग्रांहथ या आघात, रक्तस्त्राव, कहवताप ककवा अपक्राांहत 
(degeneration) याांमुळें  होण्यािी शक्यता असते. ८. अबूकदें (tumours) : उदा. मूलभतू वा उपद्रवात्मक 
साकोमा ककवा उपद्रवात्मक कार्चसनोमा. जठर ककवा अग्न्याशय याांच्या कार्चसनोम्यािा पुढें सरळ प्रसार 
होऊन, प्लीहा हवकाहरत होते. ताांतवाबुवद (fibroma), लहसकावाहहन्याबुवद, व नीहलका यासारखी सौम्य 
अबुवदें क् वहिति हदसून येतात. ९. णवद्रणध (abscess) : उदा. पूयजन्य इन्फाकव ट. १०. अपक्रास्न्ि 
(degeneration) : ॲहमलॉइड रोर्ाांत होणारी.  

 
प्लीहावृहििी लक्षणें पुढील प्रमाणें होत : वाम अधःपशुवक स्थानीं (left hypochondrium) अबुवद 

हदसून येते ककवा हाताला लार्ते. प्लीहेिी वृहि खालच्या आहण पुढिे बाजूस नाभीकडे होते, आहण 
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त्यािप्रमाणें ती खालिे बाजूस वाम श्रोहणफलकाच्या अग्र ऊध्वव कां टकाकडे (anterior superior spine) व 
मध्यरेषेच्या उजव्या बाजूकडेही होते. या अबुवदाच्या ऊध्ववकडेवर (superior border) एक खाांि हाताला 
लार्ते. अबुवद कटीकडे पसरत नाहीं. जर सांसक्तीमुळें  घट्ट बसलेले नसेल, तर त्यािी श्वासोच्छ्  वासाांत 
थोडी हालिाल होते. अांरु्लीताडनाने (percussion) त्यावर बद्दध्वनी (dull on percussion) ऐकूां  येतो, व 
तो पाठीमार्ें, छातीच्या खालच्या डाव्या भार्ाांत नेहमींच्या प्लीहेच्या बद्दध्वनींत हवलीन होतो. या 
बद्दध्वनीच्या भार्ाांत, कोठेहीं आांत्र अनुनादािा (intestinal resonance) पट्टा हदसून येत नाहीं. पण 
अबुवदाच्या पाठीमार्ें मात्र अनुनादी ध्वनी (resonant) ऐकूां  येतो.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–(Differential diagnosis) : वाम अधःपशुवक भार्ाांतील इतर अबुवदें नाहींत हें 

हसि करावयास पाहहजे. ही अबुवदें म्हणजे वृक् क ककवा उपवृक् क (adrenal) अबुवदें, जठर ककवा बृहदाांत्र 
याांिी र्ाांठ (growth), अग्न्याशय ककवा बीजकोश अबुवद (ovarian tumour) आहण यक्ष्मज 
उदराांतरवषे्टनशोफ (tuberculous peritonitis). वृक् क अबुवदाांत सामान्यतः मूत्राांत फरक होतात व त्याांिी 
हवहशष्ट लक्षणें हदसून येतात. जठर ककवा बृहदाांत्र याांिी र्ाांठ नाहीं हें ठरहवण्याकहरताां, बेहरयम मील 
(barium meal) ककवा एहनमा द्यावयास पाहहजे. त्यावरून ही र्ाांठ आहे ककवा नाहीं हें ठरहवताां येतें. 
हाताला लार्णारी अग्न्याशयािी अबुवदें, ही सामान्यतः सद्रव ग्रांहथ (cysts) असतात व ती मध्य रेषेंत 
हाताला लार्तात. बीजकोश अबुवद हे, फार मोठ्या प्लीहा अबुवदाऐवजी वाटण्यािा सांभव असतो. पण 
कहटबांधाच्या पोकळींत तपासलें , तर बीजकोश अबुवदािा उर्म समजून येतो. यक्ष्मज लहसकाग्रांहथ व 
उदराांतरवषे्टनशोफ (peritonitis) याांत, प्लीहावृहििी हवहशष्ट लक्षणें हदसून येत नाहींत.  
 

तलीहा फाटिें, तलीहा णवदार 
(RUPTURE OF THE SPLEEN) 

 
हें क् वहित होतें. प्लीहेच्या स्थानीं मार बसला (blow) ककवा अवभांजन अपघाताांत (crushing 

accident) प्लीहा फुटण्यािा सांभव असतो. कहवताप इन्फाकव शन, हवषमज्वर, ग्रांहथशोफयुक्त ज्वर 
(glandular fever), उपद्रवात्मक कार्चसनोम्यािे अांतरभरण (infiltration), सर्भावस्था, ककवा नैरोबने्झीन 
हवषबाधा याांिा उपद्रव म्हणून प्लीहा स्वतो फुटण्यािा सांभव असतो. याांत तीव्र वदेना होतात व रोर्ी 
स्तलधतेंत (Shock) असून, अांतःस्थ, रक्तस्त्रावािी लक्षणें हदसून येतात. रोग्यािा मृत्यू टाळण्याकहरताां, 
उदरच्छेदन (laparotomy) करावयास पाहहजे.  
 

पणरतलीहाशोफ 
(PERISPLENITIS) 

 
हें हवशषेतः प्लीहा इन्फाकव शनमध्ये होते. रोर्ी प्लीहेच्या स्थानीं वदेना होत असल्यािी तक्रार 

करतो व त्या वदेना श्वासोच्छ् वानें वाढतात. प्लीहेच्या वर, छातीच्या पाठीमार्च्या भार्ावर ककवा वाम 
अधःपशुवक भार्ाांत स्थूल घषवणध्वनी (coarse rub) ऐकूां  येतात. 
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लोणहिपेशीवृस्ध्द 
(ERYTHROCYTOSIS) 

 
व्याख्या–कोणत्या तरी ज्ञात िेतनेमुळें  (Known Stimulus) रक्तातील लोहहतपेशीच्या सांख्येत 

वाढ होणे.  
 
हेिु–जर कोणत्याही कारणाांमुळें  प्राणवायूच्या पुरवठ्याांत अडथळा हनमाण झाला, तर अशा 

पहरस्स्थतींत अस्स्थमजे्जला िेतना हमळून लालपेशी फार मोठ्या प्रमाणावर हनमाण केल्या जातात. उदा. अहत 
ऊां िावर जाणें (high altitudes), जातज हृद्रोर्, फुफ्फुस धमनीकोषकाहठण्य (pulmonary 
arteriosclerosis), फुफ्फुस धमनी–नीला रोहहण्यायाम (arterio-Venous aneurysm), वातस्फीहत 
(emphysema), हृत्साद (heart failure), कुकशर् लक्षणमाहलका, कोबाल्टसारखे रासायहनक पदाथव, 
वर्ैरे.  
 

अणिलोणहिपेशणरक्ििा 
(ERYTHRAEMIA) 

(बहुलोणहिािूरक्ििा रुब्रा ककवा व्हेरा, व्हेक् वेझ् रोग. ऑस्लर रोग) 
 

व्याख्या–ज्याांत रक्ताांत फार प्रमाणाांत लालपेशींिे प्रमाण वाढते व प्लीहेिी फार मोठी वृहि होते 
(splenomegaly) असा रोर्.  

 
हेिु (Eliology) : याांत रोर्ािें नक् कीं कारण साांर्ताां येत नाहीं. परांतु कदाहित अस्स्थमजे्जकडे 

जाणाऱ्या धमन्याांिे आवरण जाड झाल्यामुळें, व्हावा तेवढा त्याला प्राणवायिूा पुरवठा होत नाही व त्यामुळें 
िेतना हमळून लाल पेशींिी उत्पत्ती वाढते–लोहहताणजुनन (erythropoiesis) होते.  

 
संप्रास्ति–(Pathology)–लाांब हाडाांतील अस्स्थमजे्जिी वृहि होते. प्लीहा वृहि पावते व इन्फाकव ट 

हदसून येतात. काांहीं रोग्याांत प्लीहेिा यक्ष्मा (tuberculosis) हदसून येतो.  
 
लक्षिें–रोर्ी सामान्यतः मध्यम वयािा पण स्त्री ककवा पुरुष कोणीही असतो. काांहीं वळेाां कुटुांबाांतील 

इतरही व्यस्क्त्तत रोर् हदसून येतो. रोर्ािी सुरवात फार हळुवारपणें होते, व सुरवातीला हशरःशलू, सुस्ती, 
भोंवळ, श्वास लार्णें, हनद्रानाश ही लक्षणें असतात. नाकाांतून रक्तस्त्राव होतो, ककवा जठर, र्भाशय व 
क् वहित फुफ्फुसाांतूनही रक्तस्त्राव होतो. रोग्यािा िेहरा व हात हे जास्त लाल हदसावयास लार्तात (high 
coloured). काांहीं वळेाां हाडाांत तीव्र वदेना होतात.  

 
िपासल्यास–िेहरा लाल असून, कानािी पाळी, ओठ, हात व बोटे ही हनळसर हदसतात 

(cyanosed). प्लीहा कमी अहधक वृहि पावलेली असते. सामान्यतः हृदयािी वृहि झालेली नसते. रक्ि : 
रक्त नेहमींपेक्षाां दुपटीनें ककवा हतपटीनें वाढलेले असते. लालपेशी एका घन हम. हम. मध्यें ७ ते १२ दशलक्ष 
असतात. हहमोग्लोहबन १२५ ते १५० टक् के असून रांर्दशवक ०·८ ते ०·९ इतका असतो. रक्ताांत थोड्या 
लोहहतपेशीप्रसू व जाललोहहत पेशी हदसून येतात. काांहीं वळेाां प्लेटलेटिी सांख्या वाढते. श्वेतपेशी एका घन 
हम. हम. मध्यें १५,००० ते २०,००० असतात. त्याांत बव्हाकारीकें द्रयुक्त पेशी जवळ जवळ ७० ते ९० टक् के 
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असतात. थोड्या प्राककणयूक्तश्वेत पेशीही हदसून येतात. मूत्र : मूत्राांत फारि थोड्या प्रमाणाांत लाला-
वसा-मेह (trace of albumin) असतो व थोडे उत्पेक्ष (casts) हदसून येतात. रक्तदाब वाढतो. काांहीं वळेाां 
हिरकारी प्लीहावृहियुक्त कामला (Acholuric jaundice) असते.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–हा रोर् नुसत्या होणाऱ्या लाल पेशींिी वृहि या रोर्ापासून हनराळा दाखहवला 

पाहहजे. या रोर्ाांत लालपेशींच्या वृहििे काांहीं कारण दाखहवताां येते.  
 
उपद्रव–रोर् पुष्ट्कळ काल राहातो पण मधुन मधुन तो बरा झाल्यासारखा हदसतो. काांहींत 

लालपेशींिे प्रमाण ३० लाखापयंत उतरते व त्यािबरोबर अपूणव वाढीच्या श्वेतपेशींिे प्रमाण वाढते, व मृत्य ू
पूवी मज्जाश्वतेपेशीरक्तता ककवा अस्स्थमजे्जच्या क्षयामुळें पांडुरोर् (aplastic anaemia) होतो. उपद्रवाांत 
हृत्साद व मस्स्तष्ट्क शल्यावरुिता (cerebral thrombosis) हे येतात.  

 
साध्यासाध्यिा–हनदान झाल्यापासून ३ ते ८ वषांत मृत्यू येतो. पण रेहडओ ॲस्क्टव फॉस्फरस 

देण्यापासून फार फायदा होतो. या औषधामुळें  रोग्यािे भहवतव्य फार बदलून रे्ले आहे.  
 
णिणकत्सा–आहाराांतील लोहािे प्रमाण कमी करण्याकहरताां रोग्याला माांस, यकृत, वृक् क, माांसरस 

(meat soups), ककवा अांडी देऊां  नयें. रक्त काढण्यापासून तात्पुरता काां होईना पण फायदा होतो. या 
कहरताां हहमोग्लोहबनिे प्रमाण ८० टक् के व लालपेशी ५० लाखावर येईपयंत प्रत्येक वळेीं ५०० सी. सी. 
याप्रमाणें आठवड्याांतून दोन वळेाां रक्त काढाव.े  

 
फेणनल हैड्राझईन–जर यकृत वा वृक् क हवकार नसेल तर हविारपूववक फेहनल हैड्रझाईन 

हैड्रोक्लोराईड द्याव.े ते ०·१ गॅ्रम रोज १० हदवस कॅप्सूलमधून द्याव.े रक्त तपासून त्यािा कसा काय 
पहरणाम होतो ते पहावें. जर जाललोहीत पेशी ककवा अपूणव वाढ असलेल्या श्वेतपेशी याांिे प्रमाण वाढल्यािे 
हदसून आले. तर औषध बांद कराव.े फेहनल हैड्रझाईन योग्य प्रमाणाांत बाहेर टाकले जात नाहीं, व त्यामुळें  ते 
मर् शहरराांत साांठते. त्यामुळें  अस्स्थमजे्जच्या क्षयामुळें  हनमाण होणारा पांडुरोर् हनमाण होतो. जर औषध 
देण्यापासून तोटा झाला नाहीं, तर एका पांधरवड्यानांतर परत १० हदवस द्याव.े ॲहसहटल फेहनल हैड्रझाईन 
हे त्यामानानें कमी हवषारी आहे. ते ०·१ गॅ्रम या प्रमाणाांत आठवड्यातून दोन ते तीन हदवस याप्रमाणें पुष्ट्कळ 
आठवडे द्याव.े पण हल्लीं हीं औषधें क् वहित वापरली जातात.  

 
शस्त्रहक्रया करून प्लीहा काढून टाकणें िाांर्ले नव्हें. लाांब हाडाांवर ‘एक्सरे’ िा उपयोर् करावा. 

त्यािा फायदा होतो. परांतु एक्सरे मुळें  अस्स्थमज्जा उते्तहजत होणार नाहीं ककवा अस्स्थमजे्जच्या क्षयामुळें 
होणारा पांडुरोर् हनमाण होणार नाहीं यािी काळजी घ्यावयास पाहहजे.  

 
रेणडओॲस्क्टव्ह फॉस्फरस देण्यापाांसून फार फायदा होतो. हे अस्स्थमज्जेंत साांठहवले जाते, व त्या 

हठकाणीं रक्तघटक तयार करणाऱ्या पेशीजालावर या द्रव्यािा सारखा भहडमार होत असतो. या द्रव्यािा 
लाल पेशींवर होणारा पहरणाम समजून येण्यास जवळ जवळ तीन महहनें लार्तात. हे हशरेंतून द्यावयािे 
असल्यास त्यािी सुरवातीिी मात्रा सामान्यपणें ३·८ हमहलक्युरी इतकी असते. या माते्रनांतरही लालपेशींिे 
एका घन हम. हम. मधील प्रमाण ६,०००,००० च्याही वर राहहले तर सहा महहन्यानांतर परत इांजेक्शन द्यावे. 
जर औषध पोटाांत द्यावयािे असेंल, तर p ३२ हे ५ ते ८ हमहलक्युरी या माते्रत द्यावे. ३ ते ६ आठवडेपयंत 
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लालपेशींिे प्रमाण खालीं येत नाहीं, व या औषधािा पूणव पहरणाम होण्यास तीन महहनें तरी लार्तात. जर 
परत मात्रा द्यावयािी वळे आल्यास ३ ते ५ हमहलक्युरी p ३२ हे औषध सकाळीं द्याव,े व देण्यापूवी १२ तास व 
औषध हदल्यानांतर ३ तास पयंत पोटाांत काांहीं देऊां  नयें.  

 
याऐवजी नैरोजन मस्टडव ही देतात. हे देण्यापूवीं हशरेतून रक्त काढाव.े हे १० ते २० हम. गॅ्रम या 

प्रमाणाांत हशरेतून आठवड्यातून एकदा या प्रमाणें लालपेशी योग्य प्रमाणाांत खाली येईपयंत द्यावे. या 
औषधोपिारानें मळमळ व वाांहत फार तीव्र होते. ‘टेम’ TEM हे “एांटहरक कोटेड” वड्याांच्या स्वरूपाांत पोटाांत 
देताां येते. यािी मात्रा आठवड्याला ५ हम. गॅ्रम द्यावयािी असते, यािे हवषारी पहरणाम नैरोजन मस्टडवच्या 
मानानें कमी तीव्र असतात. पण हे देत असताांना रक्त फार काळजीपूववक तपासावयास पाहहजे. बायसल्पान 
(Bisulpan) ही देताां येते.  

 
आंत्रजन्य नीणलमा 

(ENTEROGENOUS CYANOSIS) 
सस्फणहमोंग्लोणबन रक्ििा – मेटहीमोश् लोणबनरक्ििा 

(Sulphaemoglobinaemia–Methaeanoglobinaemia) 
 

व्याख्या–सल्फहहमोग्लोहबन ककवा मेटहहमोग्लोहबन याांच्या रक्ताांतींल अस्स्तत्वामुळें  येणारा 
नीहलमा.  

 
हेिु–स्टॉक स्व्हस (stockvis) यानें १९०२ मध्यें, ज्याला आांत्रजन्य नीहलमा म्हणतात, अशा एका 

हिरकारी प्रवाहहकाच्या (chronic dysentery) रोग्यािी माहहती प्रहसि केली. त्याच्या रक्ताांत 
मेटहहमोग्लोहबन होते. असें धरले जाते कीं, अशा रोग्याांच्या रक्ताांत आांत्रामधून नैरोइट शोहषले जातात. व 
त्याांिे मुळें  हहमोग्लोहबन कमी होते. हें कमी झालेले हहमोग्लोहबन आांत्राांत असणाऱ्या सल्फ्युरेटेड 
हाइड्रोजनबरोबर सांयोर् पावते व मर् सल्फहहमोग्लोहबन ककवा मेटहहमोग्लोहबन हनमाण होते. काांहीं 
रोग्याांच्या लाळ व मलाांतील नैरीकारी जांतू (nitrifying organisms) अलर् केले रे्ले आहेत. हा रोर् 
झालेल्या रोग्याांच्या, सीरम, मूत्र व लाळ याांत अपिायक पदाथव (reducing substances) असतात. १९२५ 
मध्यें स्नॅपर यानें (snapper) असें सुिहवलें  कीं, ॲहनहलन औषधाांमुळें  हहमोग्लोहबन प्रहतसांवहेदत होते 
(sensitised) आहण नांतर ते आांत्राांमधून शोहषल्या रे्लेल्या सल्फाइड बरोबर सांयोर् पावते. पोटॅहशयम 
क्लोरेट, ॲसेटॅहनहलड, (ॲस्न्टफेहव्रन,) ॲस्न्टपायहरन (फेनॅझोन), फेनॅहसहटन, नायराइट आहण 
सल्फोनल याांिेमुळें  मेटहहमोग्लोहबन रक्तता होण्यािी शक्यता असते. हपण्याच्या पाण्यामधील नाइरटेमध्यें 
(हे कृहत्रम भोज्य artificial feeds बनहवण्याकहरताां वापरतात). लल्यू वाटर बेबीज” ही लक्षण माहलका 
हनमाण होते. सल्फनमाइड हिहकत्सेमुळें  सल्फहहमोग्लोहबन रक्तता होण्यािी शक्यता असते. प्रहतसांवहेदत 
रोग्याांत सल्फहहमोग्लोहबनरक्तता वा मेटहहमोग्लोहबनरक्तता हनमाण होणार हे हकती प्रमाणाांत बिकोिता 
आहे यावर अवलांबून असते. पण हे प्रत्येकवळेीि हदसून येते असे नाहीं. कौटुांहबक अकारणज 
मेटहहमोग्लोहबनरक्ततेच्या काांही रोग्याांिी माहहती हदली रे्ली आहे. पण अशा रोग्याांच्या रक्त, मूत्र व लाळ 
याांत नाइराइट नेहमीं एवढे असते, तर आांत्रजन्य नीहलमाच्या रोग्याांत नाइराइटिे प्रमाण ज्यास्त असते.  

 
लक्षिें–रोर्ी सामान्यतः प्रौढ असतो. रोर् स्त्री व पुरुष असा भेद करीत नाहीं. रोर्ािी सुरुवात 

अर्दी अस्ते कदम होते. हशरःशूल, अशक्तता, भोंवळ आहण मानहसक अस्स्थरता (nervous instability) ही 
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लक्षणें असतात. मळमळ, वाांहत व उदराांत वदेनाहीं काांहींवळेाां असतात. मेटहहमोग्लोहबनरक्ततेंत सौम्य 
ककवा क्षहणक (transitory) बिकोिता असते, तर सल्फहहमोग्लोहबनरक्तेत तीव्र व हिरकारी बिकोिता 
असते.  

 
िपासल्यास–रोग्यािे हठकाणीं हवहशष्ट प्रकारिा नीहलमा हदसून येतो. सल्फहहमोग्लोहबनरक्ततेंत 

तो मौव्ह–लव्हेंडर रांर्ािा (Mauve-lavender in colour) असतो, तर मेटहहमोग्लोहबनरक्ततेंत तो लल्सू– 
िाकोलेट-ब्राऊन (blue-chocolate-brown) या रांर्ािा असतो. हे प्रत्येकवळेीं असेंि असते असें नाहीं. 
लाक्षहणक तपासहणत नीहलमा हनमाण करणारे असे कोणतेही शाहररीक कारण हदसून येत नाहीं. रक्ि : 
वणवक्रमदर्चशय (spectroscopic) परीक्षेंत मेटहहमोग्लोहबन ककवा सल्फहहमोग्लोहबनिा पट्टा वणवक्रमाांत 
(spectrum) सी आहण डी या रेषाांत असतो. आणखी वणवक्रमदर्चशय कसोट्याांनीं त्याांत भेद दाखहवता 
येतात. सीरम ककवा मूत्र याांत रांर्जद्रव्य नसते. याच्या प्रकाराांत फरक दाखहवणाऱ्या लाक्षहणक कसोट्या 
पुढील प्रमाणें होत. जर रक्त पुष्ट्कळ काल हवमेध्यें ठेवल्यावर त्यािा शामवणी मातट रांर् (brown muddy 
colour) नाकहसा झाला तर पोटाांत घेतलेल्या रासायहनक पदाथांमुळे हनमाण झालेला 
मेटहहमोग्लोहबनरक्तता हवकार आहे असे समजावें. जर रांर् नाहहसा झाला नाहीं, तर 
सल्फाहहमोग्लोहबनरक्ततेमुळें  ककवा जातज मेटहहमोग्लोहबनरक्ततेमुळें  होय असें समजाव.े  

 
व्यवच्छेदक णनदान–नीहलमािी इतर कारणें, हवशषेतः हृदय व फुफ्फुस रोर्ामुळें  नाहीं हें 

लाक्षहणक परीके्षनें ठरहवताां येते.  
 
रोगक्रम व उपद्रव–आांत्रजन्य रोग्याांत रोर् पुष्ट्कळ काल राहातो व रोर् पूणव बरा होण्यािी शक्यता 

कमी असते, काांहीं रोग्याांत रोर्ाांत खांड व पुनराववत (intermissions and relapses) हे मलावरोध नसलेला 
काल आहण तीव्र मलावरोधािा काल याांशी जुळते असते.  

 
साध्यासाध्यिा–या रोर्ामुळें  रोर्ी मृत्यू पावत नाहीं, पण पूणव बराही होत नाही.  
 
णिणकत्सा–फेनॅहसटीन, सल्फोनल, पोटॅहशयम क्लोरेट सारखी सांवदेनाकारी औषधें (sensitising 

drugs) हदली जात आहेत, ककवा नाहीं यािी पूणव िौकशी करावयास पाहहजे. मलावरोधावर 
मृदुहवरेिकाांिा (laxatives) उपयोर् करावा. पण ज्याांत र्ांधक आहे (sulphur) अशी औषधें टाळावी. 
मेटहहमोग्लोहबनरक्ततेमुळें  होणाऱ्या नीहलमावर २ गे्रन मेहथहलन लल्यूिी र्ोळी (methylene blue pill) 
हदवसाांतून ३ ते ४ वळेाां द्यावी ककवा शहरराच्या दर हकलो गॅ्रम वजनाला १ हम. गॅ्रम या प्रमाणाांत बनहवलेला 
१% द्राव हशरेतून द्यावा. पुढें अनुरक्षण मात्रा म्हणनू (maintenance dose) एक हदवसाआड १ गे्रन 
हदल्यास पुरे होते. मेटहहमोग्लोहबनरक्ततेच्या जातज प्रकाराांत, महहनाभर रोज ३०० हम. गॅ्रम ॲर्स कॉर्चबक 
ॲहसड हदल्यास, रक्ताांतींल मेटहहमोग्लोहबनिे प्रमाण नीहलमा नाकहसा होण्याएवढे कमी होतें. ॲसकॉर्चबव 
अम्ल द्यावयािे बांद केले कीं परत नीहलमा येतो. 
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रक्िणपत्त 
(PURURA) 

 
केशवाहहन्याांच्या कभतीमधून रक्त बाहेर आल्यामुळें  त्विा ककवा अांतःत्विा याांत रक्त साांिणें याांनी 

युक्त अशी अवस्था.  
 
हेिु–पुष्ट्कळशा रोर्ाांत रक्तहपत्त हें लक्षण असते. यािे मूलभतू व उपद्रवात्मक असे दोन वर्व पाडले 

जातात. मूलभतू प्रकार हा माहहत असलेल्या कारणाांव्यहतहरक्त कारणाांनी होतो. उपद्रवात्मक ककवा 
लक्षणाांहकत रक्तहपत्त (symptomatic purpura) हे कोणत्यातरी ओळखता येणाऱ्या रोर्ािे लक्षण असते. 
पुढील प्रकार, वर्चणले आहेत.  

 
१. मूलरू्भि रक्िणपत्त–यािे दोन र्ट पाडतात. (अ) रक्तस्त्रावी रक्तहपत्त (Haemorragie 

purpura) याांत साधा, रक्तस्त्रावी ककवा तीव्र रक्तहपत्त (purpura fulminans) व, (ब) हवहशष्ट 
पदाथाक्षमताजन्य (anaphylatcoid purpuras) : याांत आमवातज रक्तहपत्त (purpura rheumatica) व 
हेनॉच् रक्तहपत्त (Henoch’s purpura) हे येतात.  
 

२. उपद्रवात्मक रक्िणपत्त–हा प्रकार हकतीतरी रोर्ाांत हदसून येतो.  
(अ) संसगक–जांतुमय रक्तरोर्, साांसर्चर्क हृदाांतरत्वर्दाह वर्ैरे.  
(ब) ज्वर–टाय् फस, र्ोंवर, देवी वर्ैरे.  
(क) रक्िणवकार–ल्युकीहमया, असाध्य पांडुरोर्, हॉच् हकन रोर्, वर्ैरे.  
(ड) जीवनसत्वािंा अर्भाव–स्कव्ही, आहाराांत जीवनसत्व ‘पी’िा अभाव.  
(इ) रासायणनक कारिें–आयोडाइड, पारा, स्क् वहनन, बेलाडोना, अर्वट, क्लोरल हैडे्रड, 

असवहनक, सल्फनमाइड, फेनॅहसहटन, सहॅलहसहलक ॲहसड, सपवहवष वर्ैरे.  
(ई) वैवण्यक–(cachesia) –कार्चसनोमा, यक्ष्म, वृित्व, व हिरकारी वृक् कदाह याांत असते.  
(फ) मज्जािंिूिे णवकार–टेबींज डॉरसहॅलस (tabes dorsalis), अनुप्रस्थ पिृवांशरज्जदूाह 

(transverse myelitis), मज्जातांतूव्यथा (seulalgia), भीहत, उन्माद (hysteria), वर्ैरे.  
(र्) आघािजन्य कारिें–त्विेवर दाब, डाांग्याखोकला, अपस्मार वर्ैरे.  
(ह) प्रोथ् राणबनिा अर्भाव–तीव्र कामला, यकृतािा सुत्रण रोर् वर्ैरे.  
 
संप्रास्ति–रक्तस्त्रावी रक्तहपत्तामध्यें रक्ताांतील सवव घटक, केशवाहहनीं मधून बाहेर येतात. हवहशष्ट 

पदाथाक्षमजातन्य रक्तहपत्ताांत, काांहीं पेशीजालाांत फक्त रक्तद्रव बाहेर पडतो; तर दुसऱ्या भार्ाांत रक्तहपत्त 
स्पष्ट हदसून येते. साध्या रक्तहपत्ताांत फक्त लालपेशींि बाहेर पडतात. अशाप्रकारें हनरहनराळ्या हठकाणीं 
हनरहनराळे प्रकार द्दष्टीस पडतात. अर्दी सूक्ष्म डार् असतात त्याांना ‘पेटेिी’ (petechiae) म्हणतात. 
रक्तहपत्तािे डार् १ ते ३ हम. हम. व्यासािे असतात; इतर जे फार मोठे असतात त्याांना ‘इक् कीमोहसस’ 
(ecchymoses) म्हणतात. रक्तस्त्राव त्विेच्या खालीं ककवा त्विेंत, अांतःत्विेत ककवा अांतःत्विेपासून ककवा 
आांतील इांहद्रयाांच्या भार्ाांत वा डोळ्याांत होतो. हे ध्यानाांत ठेवावयास पाहहजे. की रक्तहपत्त होण्यास 
प्लेटलेट पेशींिी कमतरता ककवा अभावि असावा लार्तो असे नाहीं. काांहींवळेाां या पेशींिा पूणव अभाव 
असूनही रक्तहपत्त होत नाहीं. रक्तस्त्रावी रक्तहपत्ताांत प्लेटलेट पेशींिे प्रमाण कमी असते. त्याि प्रमाणें 
रक्तहपत्ताच्या इतर प्रकाराांतही या पेशींिे प्रमाण कमी असते व हे हकती प्रमाणाांत रक्तहपत्त होते (severity 
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of the bleeding) यावरही अवलां बनू असते. महामूललोहहतापेशी (megakaryocytes) पेशी पासून 
अस्स्थमजे्जत प्लेटलेट पेशी हनमाण होतात व प्लीहेत मारल्या जातात. प्लेटलेटमुळें केशवाहहन्याांिे अशक्त 
भार् सांरहक्षले जातात. त्याांिे अशा भार्ाांवर आवरण तयार होते, व त्यामुळें  त्या हठकाणाहून रक्त बाहेर 
जाऊ हदले जात नाही. रक्तहपत्तामध्यें केशवाहहन्याांच्या कभतीिी तात्पुरती का होईना भेद्यतेत 
(permeability) फरक होतो. हें कदाहित हवषें (toxins) ककवा हवहशष्ट पदाथाक्षमतेमुळें  होत असेल. जो 
पयंत केशवाहहन्याांच्या कभती व्यवस्स्थत असतात, तो पयंत त्याांतून रक्त बाहेर जाऊ शकत नाहीं. जरी 
रक्तािी र्ाांठ हळूांहळूां  आक्रसत असली, तरी रक्तहपत्ताांत रक्त र्ोठण्यािा काल नेहमीं एवढाि असतो. जर 
प्लेटलेट पेशींिे प्रमाण कमी असेल तर साध्या रक्तहपत्ताांत रक्तस्त्रवण काल फार वाढतो. प्लीहा शस्त्रहक्रया 
करून काढून टाकल्यानांतर प्लेटलेट पेशींिे प्रमाण फार जलद वाढते. यािे कारण अस्स्थमज्जेंत याांिी 
हनर्चमती ज्यास्त होत असते व त्याि वळेीं त्या प्लीहेंत मारल्याही जात नाहींत हे असावे. जरी, या रोर्ािी 
लक्षणें नाकहशी झाली, तरी प्लेटलेटिे हें वाढलेले प्रमाण, पुढें कमी होते.  
 

साधे रक्िणपत्त 
(PURPURA SIMPLEX) 

 
लक्षिें–२०।३० वषापूवी हा रोर् पुष्ट्कळ प्रमाणाांत हदसून येत असे. पण हल्ली क् वहित हदसून येतो. 

रोर्ी सामान्यतः लहान ककवा तरुण वयािा असतो. याांत सुरुवातीला बैिेनी वाटणें, हशरःशूल, साांध्याांत 
वदेना, व अहतसार ही लक्षणें असतात. जर आहाराांत जीवनसत्व ‘पी’िा अभाव असेल, तर त्विेंत लहान 
लहान डार् हनमाण होतात. पुढें रोर्ी माांद्य (lassitude) व खाांदा व पाय या हठकाणी वदेना होत असल्यािी 
तक्रार करतो.  

 
िपासल्यास–पायाच्या पढुच्या भार्ावर रक्तहपत्तािे लहान लहान डार् हदसून येतात. शरीर 

(trunk), हात व क् वहितवळेाां िेहऱ्यावरही असे डार् येतात. ते उफऱ्याांनी येतात (come in crops). थोडा 
ज्वर असतो. या रोर्ाांत अांतःत्विे पासून मात्र रक्तस्त्राव होत नाहींत. रक्त : प्लेटलेटिी सांख्या नेहमीं 
एवढींि असते. रक्त र्ोठण्याच्या कालाांतहीं काांहीं, फरक नसतो.  

 
उपद्रव–डार् पूणवपणें नाहीसें व्हावयास ५।६ आठवडे तरी लार्तात. डार् परत येण्यािा सांभवही 

पुष्ट्कळ असतो.  
 
णिणकत्सा–सवव डार् नाहहसे होईपयंत रोग्याला हनजवनू ठेवावा. लायकर असवहनक्याहलस द्याव.े 

पण त्यािा हकतपत उपयोर् होतो याबिल शांका आहे. लाक्षहणक हिहकत्सा करावी.  
 

रक्िस्त्रावी रक्िणपत्त 
(PURPURA HAEMORRHAGICA) 

 
(अज्ञातहेतुक हवम्बाणअुल्पता Essential Thrombopenia मूलभतू प्लीहाअहतक्रीयता Primary 
Hypersplenism, हवम्बाणुअल्पताजन्य रक्तहपत्त Thrombocytopenic Purpura) 
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ज्याांत त्विा, अांतत्विा व आांतील इांहद्रयें याांत रक्तस्त्राव होतो व प्लेटलेटिे प्रमाण फार कमी असते 
असा रोर्.  

 
हेिु–सोने, असवहनक, स्क् वनीन या सारख्या औषधी द्रव्याांिा उपद्रव म्हणून व कदाहित 

पूयीभवनामुळेंही (Sepsis) हा रोर् होत असावा.  
 
संप्रास्ति–याांत प्लेटलेटिी सांख्या सदोहदत कमी असते. कदाहित १ त्या अस्स्थमज्जेंत तयार होत 

नसाव्यात. यािे कारण पुष्ट्कळवळेाां एकादे औषधिे सांवदेन वैहशष्ट्ट्य (idiosynerasy) हे असते. २. प्लीहेंत 
ज्यास्त प्रमाणाांत प्लेटलेट पेशी मारल्या जातात, ककवा ३. केशवाहहन्याांच्या कभती ज्यास्त भेद्य असल्यामुळें  
(increased capillary permeability) पुष्ट्कळ प्लेटलेट बाहेर जातात, हे असावे. प्लीहा नेहमी एवढीि 
असते. प्लीहा काढून टाकल्यास पुष्ट्कळवळेाां रक्तस्त्राव थाांबतात. प्लीहा काढून टाकाल्यावर जरी 
सुरुवातीला प्लेटलेटिी सांख्या वाढली, तरी पुढें कमी होते. यावरून प्लेटलेटिी उणीव (deficiency) हे 
रक्तस्त्रावाच्या हनरहनराळ्या कारणाांपैकीं एक कारण होय असें समजावयास हरकत नाहीं.  

 
लक्षिें–रोर् आशुकारी ककवा हिरकारी स्वरूपाांत येतो. रोर्ी सामान्यतः नुकतीि वयाांत आलेली 

व्यस्क्त्त असते. रक्तहपत्त कोणत्याही वयाांत होऊां  शकते. हा रोर् हस्त्रयाांत ज्यास्त प्रमाणाांत हदसून येतो. 
रोर्ािी सुरुवात आकस्स्मकपणें नाकाांतून, जठर, वृक् क ककवा र्भाशय याांतून रक्तस्त्राव होऊन होते.  

 
िपासल्यास–शहररावर रक्तहपत्तािे लहान मोठे डार् हदसून येतात. हहरड्याांतूनही रक्तस्त्राव 

होतो, पण हहरड्या स्कव्ही रोर्ाांत असणाऱ्या स्पांजासारख्या मात्र नसतात. साांधारणपणे एक तृतीयाांश 
रोग्याांत प्लीहावृहि हदसून येते. ज्वर असतो. रक्त : प्लेटलेटिी सांख्या फार कमी असते, व काांहींवळेाां त्या 
अजीबात नाहींशा होतात. पण ज्यावळेीं सुरुवातीिी लक्षणें हदसावयास लार्तात त्यावळेीं त्याांिी सांख्या 
एका घन हम. हम. मध्यें १,००,००० च्या आसपास असते. रक्त र्ोठण्यािा काल (coagulation time) 
नेहमीं एवढाि असतो. पण रक्तस्त्रवण काल (bleeding time) मात्र पुष्ट्कळ तासही असतो. रक्ताच्या 
र्ाांठीिे आक्रसणें (retraction) मात्र हततकेसे िाांर्ले नसते. रक्ताांत हहमोग्लोहबनिे हहनत्व असलेली 
पांडूता असते. रक्ताांत जाललोहहतपेशीिे (reticulocytes) प्रमाण वाढते व ते १०% पयंतही जाते. फार 
थोड्या कें द्रयुक्त लालपेशीहीं हदसून येतात. श्वेतपेशींिी वृहि ककवा क्षय ही असतो. पण त्याि बरोबर 
लहसकापेशींिी सापेक्ष वृहि असते. उरोस्स्थला हछद्र पाडून त्यातील अस्स्थमज्जा तपासल्यास त्याांत 
कोणत्याही प्रकारच्या हवकृत पेशी (abnormal cells) हदसून येत नाहींत.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–हहमोहफलीया हा रोर् लक्षणाांवरून हनराळा दाखहवताां येतो. प्लेटलेटिी 

सांख्या व रक्तस्त्रवण काल नेहमीं एवढाांि असतो पण रक्त र्ोठण्यािा काल मात्र लाांबतो. वांशपरांपरार्त 
रक्तस्त्रावी रक्तहपत्त हा रोर् लक्षणाांनीं रक्तस्त्रावी रक्तहपत्तासारखा असतो. पण वांशपरांपरार्त्व, फक्त 
हस्त्रयाांत हदसून येणें व प्लीहा काढून टाकल्यास रोर्ी मरणें, यावरून तो रक्तस्त्रावी रक्तहपत्तापासून हनराळा 
ठरतो. स्कस्व्हव या रोर्ाांत जे रक्तस्त्राव होतात ते थोडेसे र्भीर पेशीजालाांत होतात, हहरड्या स्पांजासारख्या 
असतात व जीवनसत्वाच्या अभाांवािे पूवववृत्त हमळते. हा रोर् तीव्र ल्युकीहमयासारखा असतो. पण रक्त 
तपासल्यास ताबडतोब फरक समजून येतो. पण क् वहित तीव्र ल्युकीहमयाांत सापेक्ष लहसकापेशी वृहि बरोबर 
श्वेतपेशींिा क्षय ही असण्यािी शक्यता असते, हें ध्यानाांत ठेवावयास पाहहजे. जर हनदानाबिल शांका 
असेल तर, ‘हेस कसोटी’ (capillary resistance test of Hess) हनणायक ठरते. एक इांि व्यासाच्या 
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वतुवळािी वरिी कड कोपराच्या साांध्याच्या दोन इांि खाली येईल अशा तऱ्हेने अग्रबाहूवर (forearm) एक 
वतुवळ काढावें. दांडावर रक्तदाब मोजण्याच्या यांत्रािा पट्टा बाांधावा व दाब वाढवावा व तो हृदयाच्या आकुां िन 
कालाच्या व प्रसरण कालाच्या दाबाच्या मध्यावर असेल, एवढा पण १५ हमहनटें ठेवावा. नांतर पट्टा सोडून 
टाकावा, व ५ हमहनटाांनांतर त्या वतुवळाांत रक्तस्त्रावािे डार् हकती आहेत ते पहावे. जर हवसािे वर असतील 
तर त्यािा अथव केशवाहहन्याांिी हभदुरता (fragility) वाढली आहे असें समजावे. यालाि हेस केशवाहहन्याां 
प्रहतरोध कसोटी (capillary resistance test of Hess) म्हणतात.  

 
उपद्रव–या रोर्ाांत काांहींवळेाां मृत्यू फार लौकर येतो, ककवा काांहींवळेाां मधुनमधुन रोर् बरा होतो व 

पुन्हा पुन्हाां होत रहातो ककवा सुरुवातीपासूनि हिरकारी असतो व मधुन मधुन रक्तस्त्राव होत पुष्ट्कळ वष े
राहातो. पुष्ट्कळ रोग्याांत मस्स्तष्ट्कावरणाच्या खाली रक्तस्त्राव होऊन (subdural haemorrhage) मृत्य ू
येतो. मस्स्तष्ट्काांत ककवा पृिवांशरज्जतू रक्तस्त्राव होणें हे उपद्रव होतात.  

 
साध्यासाध्यिा–तीव्र प्रकाराांत फार कहठण आहे. हिरकारी प्रकाराांत रोर् पुष्ट्कळवष े रहातो. व 

काांहींवळेा तो एकाएकी बरा होतो.  
 
णिणकत्सा–रक्तस्त्राव थाांबहवण्याकहरताां दर तीनिार हदवसाांनी साांधारणपणें ३०० सी. सी. रक्त 

द्यावें. ४ सी. सी. नॉमवल सलाईन मधून ४०० हम. गॅ्रम ॲस्कोर्चबक ॲहसड रोज िार हदवस हशरेतून द्याव,े 
ककवा ‘काांर्ो रेड’िा १% िा २० सी. सी. द्राव हशरेतून द्यावा. जर रक्तस्त्रावािे प्लीहा हेि मूळ कारण 
असेल तर शस्त्रहक्रयाकरून प्लीहा काढून टाकणें हें िाांर्ले. पण तत्पूवी काांहींवळेाां रक्त द्यावें. 
शस्त्रहक्रयेनांतर सहसा रक्तस्त्राव होत नाहीं. पण क् वहित वळेाां परत रक्तस्त्राव होतात. पण त्यािे कारण 
म्हणजे रोग्याच्या शरीराांत दुसऱ्या कोठेंतरी प्लीहा पेशीजाल (accessory splenic tissue) असतो. प्लीहा 
काढून टाकण्यापूवी रोग्याला रोज २०० ते ३०० हम. गॅ्रम कॉर्चटसोन ककवा ४० ते ६० हम. गॅ्रम पे्रड हनसोलोन 
द्याव.े यािा िाांर्ला पहरणाम होतो, व पुष्ट्कळ महहने हटकतो. जर रोर् उपद्रवात्मक असेल, तर त्या 
कारणावर उपिार करावयास पाहहजे. जर सोने ककवा असवहनकमुळें असेल तर १०० हम. गॅ्रम ‘बीएएल’ 
(BAL) िी इांजेक्शने द्यावी. हे स्नायतूून देतात. प्रौढ रोग्याला पहहल्या हदवशीं १०० हम. गॅ्रम िार वळेाां. पुढे 
तीन हदवस १०० हम. गॅ्रम सकाळ सांध्याकाळ व नांतर दोन हदवस १०० हम. गॅ्रम एकदाां याप्रमाणें द्याव.े  

 
अणििीव्र रक्िणपत्त 

(PURPURA FULMINANS) 
 

रक्तहपत्ताच्या अहततीव्र प्रकाराांत (hyperacute variety) रोर्ी १ ते ५ हदवसाांत मरतो. सामान्यतः 
रोर् नवजात बालकाांत हदसून येतो. याांत ताप िढतो व त्विेखाली रक्तहपत्तािे फार मोठाले डार् (large 
subcutaneous ecchymorces) हदसून येतात. रक्त तपासल्यास पांडुता हदसून येते, पण प्लेटलेटिी 
सांख्या मात्र नेहमी एवढींि असते. 
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िोन् लीन रक्िणपत्त 
(SCHONLEIN S PURPURA) 

(हवहशष्ट पदाथाक्षमताजन्य रक्तहपत्त, आमवातज रक्तहपत्त).  
 

हेिु–कारणाबद्दल कल्पना नाहीं. आमवात हे या रोर्ािे कारण आहे, असे दशवहवणारा कोणताही 
सबळ पुरावा नाहीं. कदाहित नत्रपदाथव वा हवहशष्ट अन्न याांिेमुळें  शहरराांत सांवदेनहशलता (Sensitivity) 
हनमाण झाल्यामुळें  होत असावा.  

 
लक्षिें–रोर् सामान्यतः तरुण पुरुषाांत हदसून येतो. सुरुवातीला ताप व घसा दुखणें, हनरहनराळें 

स्नायू व साांधे याांत वदेना होणें ही लक्षणें असतात. काांहींवळेाां साांधे सुजतात.  
 
िपासल्यास–पहहलें  काांहीं थोडे हदवस १००⁰ फॅ. पयंत ताप असतो. रु्ढर्ा ककवा घोटा या सारखें 

साांधे थोडे सुजलेले असून, पीडनाक्षम असतात. पण त्यावरील त्विा मात्र लाल नसते. त्विा : त्विेंत 
हदसून येणारे फरक म्हणजे रक्तहपत्तािे हदसून येणारे बाहरक बाहरक डार्–हे हवशषेतः पायाच्या पढुच्या 
बाजूस हदसून येतात व हपत्ताच्या र्ाठी (urticarial wheals) हे होत. पाय, पायािा िवडा, िेहरा ककवा हात 
याांवर अँहजओन्युरॉहटक सूज येण्यािा सांभव असतो. रक्त : प्लेटलेटिी सांख्या कमी नसते व रक्त 
र्ोंठण्यािा व रक्तस्त्रवण काल नेहमीं एवढाांि असतो.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–ज्वर, घसा सुजणें व साांधे दुखणें यावरून आशुकारी आमवात व रक्तमेह 

(haematuria) यावरून आशुकारी वृक् कदाह वाटण्यािा सांभव असतो. पण रक्तहपत्तािे डार् व हपत्ताच्या 
र्ाांधीं यावरून हनदान होते व सॉहलहसलेट देऊनही काांहीं फायदा होत नाहीं.  

 
उपद्रव–रोर् कैक हदवस रहातो व परत उलटण्यािाही सांभव असतो. काांहीं रोग्याांत उदराांत 

वदेना, वाांहत, अहतसार यासारखी हेनॉक रक्तहपत्ताांत हदसून येणारी लक्षणें, असतात. मूत्राांत लाल-वसा-
मेह व रक्त हदसून येते.  

 
णिणकत्सा–रोग्याला हनजवनू ठेवाव. बनॅेहड्रल ५० हम. गॅ्रम कॅप्सूल हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावी. २० 

गे्रन कॅल्शम लॅक्टेट हदवसाांतून तीनवळेाां द्यावे. तोंड वा इतरत्र कोठें पूयीभवन होत असेल (septic focus) 
तर त्यावर इलाज करावा. ज्या रोग्याांत जीवनसत्व ‘पी’िा अभाव हें कारण असेल, अशाांना हेसपेहरहडन 
(Hesperidin) १५० हम. गॅ्रमिी र्ोळी हदवसाांतून ४ वळेाां द्यावी. साांध्यातील वदेनाांवर सहॅलहसटेिा उपयोर् 
होत नाहीं. 

 
हेनॉक रक्िणपत्त 

(HENOCH’S PURPURA) 
 

िोनहलन रक्तहपत्तािा हा तीव्र प्रकार होय. याांत आांतड्याांच्या हभहत्तकें त रक्तद्रव ककवा रक्त याांिे 
हनःस्त्रवण झाल्यामुळें  एका एकीं कळा यावयास लार्तात (abdominal crises).  
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लक्षिें–रोर्ी नवजात बालक ककवा प्रौढवयािाही असतो. एकाएकी उदराांत कळा यावयास 
लार्तात, वाांहत, अहतसार, ककवा बिकोिता असते. काांहींवळेाां साांधे दुखतात.  

 
िपासल्यास–ज्यावळेीं रोग्यािा जोर असतो, त्यावळेीं उदर ताठर लार्ते (rigid). रक्तहपत्त 

नसते. पण फार काळजीपूववक तपासल्यास काांहीं डार् हदसून येतात. शहररावर हपत्ताच्या र्ाांधी व साांधे 
सुजल्यािे हदसून येते. रक्त : प्लेटलेटिी सख्या नेहमीं एवढींि असते. रक्त र्ोठण्यािा काल, व 
रक्तस्त्रवण काल याांत फरक होत नाहीं. ज्वर असतो व मलातून शमे व रक्त पडते.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–लहान बालकाांत आांत्राांत्रप्रवशे (intussusception) व प्रौढाांत आांत्रयोजनी 

अवरुिता (mesenteric thrombosis) ककवा अशाि प्रकारिा उदरािा तीव्र रोर् वाटण्यािा सांभव असतो. 
शस्त्रहक्रया करण्यापूवी प्रथम अर्दीं सूक्ष्मपणें कोठे रक्तहपत्तािे डार् आहेत काां ते पहाव.े  

 
उपद्रव–एकदोन हदवसाांत रोर्ािा जोर कमी होतो. उपद्रवाांत रक्तमेह, आांत्राांत्रप्रवशे व 

मस्स्तष्ट्काांत रक्तस्त्राव हे येतात. रोर् उलटण्यािा फार सांभव असतो  
 
साध्यासाध्यिा–रोर् फार र्ांभीर आहे.  
 
णिणकत्सा–रोग्याला हनजवनू ठेवावा, व उदराांतील वदेना थाांबहवण्याकहरताां उदरावर बफािी 

हपशवी धरावी. जर यािा उपयोर् झाला नाहीं तर प्रौढ रोग्याला ५ ते १० थेंब कटक्िर क्लोरोफॉमव एट 
मर्चफन. को. द्याव.े जरूर लार्ल्यास परत द्याव.े अँटीस्रेप्टोकॉकर्स सीरम एक हदवसाांआड २५ सी. सी. 
पोटाांत द्याव.े या प्रमाणें तीन वळेाां द्यावे. हदवसाांतून तीन वळेाां २० गे्रन कॅल्शम लॅक्टेट पोटाांत द्याव.े बेनॅहड्रल 
सारखी औषधें, कॉर्चटकोस्टेरॉइड व स्व्हटॅहमन पी देण्यापासून फायदा होतो.  
 

उपद्रवात्मक रक्िणपत्त 
(THE SECONDARY PURPURAS) 

 
कोणकोणत्या रोर्ाांत उपद्रवात्मक रक्तहपत्त हदसून येते, ते वर साांहर्तले आहे. (पहा रक्तहपत्त) 

 
णहमोफीणलया 

(HAEMOPHILIA) 
 

थोड्याही जखमेनें तीव्र प्रकारिा रक्तस्त्राव होणारा व कुटुांहबयाांत हदसून येणारा असा रोर्.  
 
हेिु–हहमोफीहलया हा रोर् थ् राांबोकायनेज (Thrombokinase) च्या अभावामुळें  होतो असें धरलें  

जाते. रोर् पुरुषाांत हदसून येतो. पण आईकडून हमळतो (transmitted by females) नासे हनयम (Nasse’s 
law). जर या रोर्ानें पछाडलेला रोर्ी असेल व आईकडून पुढें जात असेल. तर क् वहित हा रोर् हस्त्रयाांतही 
हदसून येतो. पण हे रोर्ी ज्याला कूट हहमोफीहलया म्हणतात (pseudo-Haemophilia) त्यािे असावते. 
पण या रोर्ानें आई ककवा बाप पछाडलेले असतील तर मुलर्ा अर्र मुलर्ी कोणासही होतो.  
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लक्षिें–कुटुांबाांतील इतर परुुषही रक्तस्त्रावी आहेत असे पूवववृत्त हमळते, व अशा प्रकारिे रोर्ी 
मार्च्या हपढ्याांतही असल्यािे समजून येते. रोर् साधारण दुसऱ्या वषीं समजून येतो. जर अर्दीं ककहित 
मार लार्ला ककवा अर्दीं थोडें कापलें , तरीही फार मोठ्या प्रमाणाांत रक्तस्त्राव होतो. नुसता दाांत 
काढण्यानेंही तीव्र प्रकारिा रक्तस्त्राव होतो.  

 
िपासल्यास–त्विेंत फार मोठाले रक्तहपत्तािे डार् हदसून येतात ककवा त्विेंतील रक्तरु्स्म 

(haematoma) हाताला समजूां शकतो. रु्ढर्ा ककवा कोपर यासारख्या साांध्याांत रक्त साांिल्यािे समजून 
येते. अशा प्रकारच्या साांध्याांत वदेना होतात व त्यावरील त्विा लाल असते. ज्वर साधारणपणें १००⁰ फॅ. 
च्या आसपास असतो. स्नायतू रक्तस्त्राव झाला असल्यास, मज्जातांतूांच्या टोंकावर दाब पडून, त्याहठकाणीं 
वदेना होतात. रक्त : रक्तस्त्रावामुळें  हनमाण होणारा पांडुरोर् हदसून येतो. प्लेटलेटपेशी नेहमीं एवढ्याि 
असतात. रक्तस्त्राव होत राहाण्यािा काल नेहमी एवढाांि ककवा थोडा जास्त असतो. टोंिल्यास एवढा 
रक्तस्त्राव होत नाही, पण थोडें जरी कापलें  तरी फार होतो. कारण टोंिल्यािी सूक्ष्म जखम, त्या हठकाणीं 
प्लेटलेट पेशी जाऊन बांद केली जाते. त्यामुळें  हशरेंतून रक्त काढणें धोक्यािे नसते, रक्त र्ोंठण्यािा काल 
मात्र नेंहमीच्या कालाच्या पाांि ते आठ पट लाांबलेला असतो. पण ज्यावळेीं रोर्ािा जोर नसतो, त्यावळेीं 
काांहीं हदवस तरी तो नेहमीं इतका राहतो. ज्यावळेीं रोर्ािा जोर असतो, त्यावळेीं अस्स्थमजे्जत 
महामूललोहहत पेशी (megakaryocytes) ब महामलूलोहहकपेशीप्रसू याांिी वृहि होते.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–काांहीं वळेाां दाांत काढल्यानांतर जो सतत रक्तस्त्राव होत राहातो (abstinate 

bleeding), त्यापासून हहमोफीहलया हा रोर् हनराळा दाखहवताां आला पाहहजे. सतत होणारा रक्तस्त्राव हा 
स्त्री ककवा पुरुष कोणाांतही होतो व त्याांत हहमोफीहलयािे पूवववृत्त हमळत नाहीं. रक्तस्त्रावी रक्तहपत्ताांत, 
रक्तस्त्राव होण्यािा काल वाढलेला असतो. फाइब्रोनोजेनअभाव (Fileropenia) हा क् वकित हदसून येणारा 
रोर् आहे. याांत रक्ताांत फायहब्रनोजेनि नसते व त्यामुळें  रक्त र्ोंठत नाहीं. नवजात बालकाांतील रक्तस्त्रावी 
रोर्ाांत, अर्दीं पहहल्या थोड्या हदवसाांत रक्तस्त्राव होतो.  

 
उपद्रव–जसजसें वय वाढत जाते, तसा रोर् बरा व्हावयास लार्तो. ज्या साांध्याांत रक्तस्त्राव 

झालेला असतो. त्याांत ताांतवधातू हनमाण होऊन, तो साांधा हलेनासा होतो. 
 
साध्यासाध्यिा–रोर् फार र्ांभीर आहे. या रोर्ानें पछाडलेले पुष्ट्कळसे रोर्ी तारुण्य काांहीं पहात 

नाहीं, त्या आधींि मृत्यू पावतात. 
 
णिणकत्सा–रोग्याला कोणत्याही प्रकारिी इजा पोहोंिणार नाहीं. यािी काळजी घ्यावयास पाहहजे. 

लहान प्रमाणावर होणारा रक्तस्त्राव, त्यावर लायकर ॲहड्रनलीन हैड्रोक्लोराइडमध्यें बुडहवलेला कापूस 
ठेवल्यास थाांबतो. जर यािा उपयोर् झाला नाहीं, तर हनजंतुक केलेला रसेल व्हायपर व्हेनमिा (Ruse’lls 
Viper Venom) १०,००० त १ या प्रमाणात बनहवलेला द्राव र्ॉजवर घेऊन तो लावावा. ज्यािे रक्त िालेल 
अशा माणसािे सैरटे घातलेले रक्त द्याव.े त्यामुळें  ५।६ हदवस तरीं रोग्यािा रक्त र्ोंठण्यािा काळ मूळ 
पदावर राहातो, व कोणत्याही प्रकारिी शस्त्रहक्रया करण्यापूवीं अशा प्रकारें रक्त द्याव,े ककवा ताजा प्लॅझ्मा 
द्यावा. साांध्याांत रक्तस्त्राव झाला असेल तर तो साांधा वर उिलून धरावा व त्यावर बफाच्या पाण्याच्या घड्या 
ठेवाव्या. काांहींत साांध्याांत असलेले रक्त सुहिकेनें काढून टाकाव े लार्ते (aspirate the joint). रोर्ािा 
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जोर कमी झाल्यावर तोंडाांत असणारी सवव पूयीभवन कें द्रें (all foci of sepsis) नाकहशीं करावयास 
पाहहजेत. 

 
लायोहफल ह्यमून प्लॅझ्मा हा सैरेट हमसळलेल्या पूणव रक्तापेक्षाां फार िाांर्ला. याांत रक्त कोणत्या 

घटकािे (type) आहे हे जाणून घ्याव ेलार्त नाहीं. अशा प्रकारें आठवड्याला २०० सी. सी. हशरेंतून हदलें  
तर अर्दीं अांथरूणाला हिकटलेला रोर्ी हलकीसलकी कामें करूां  शकेल एवढा बरा होतो, साांध्याांत 
रक्तस्त्राव होण्यािा थाांबतो व मूत्रातूनही रक्त जात नाहीं. त्याला आळा बसतो. दाांत काढण्यापूवीं हा प्लॅझ्मा 
१५० सी. सी. हशरेतून द्यावा, म्हणजे रक्तस्त्रावािा धोका टळतो. रक्त र्ोंठण्यािा काल १५ हमहनटाांच्या 
आांत मूळ पदावर येतो. दाांत काढून टाकल्यावर त्या खड्याांत हा शुष्ट्क प्लॅझ्मा भरावा. पुढील काांहीं हदवस 
सतत हा प्लॅझ्मा हदल्यास रक्त र्ोंठण्यािा काल २० हमहनट कालाच्या मयादेत ठेवता येतो. 
 

नवजाि बालकािंील रक्िस्त्रावी रोग 
(HAEMORRHAGIC DISEASE OF THE NEWBORN) 

 
नवजात बालकाांत आकस्स्मकपणें होणारे रक्तस्त्राव. ही बालकें  कमी हदवसाांिी असतात. 
 
हेिु–यािे कारण म्हणजे जीवनसत्व ‘के’ च्या अभावी हनमाण होणारी प्रोथ् राांहबनिी न्यनूता 

(hypoprothrombinaemia). ही न्यूनता साधारणपणें जन्मानांतर एक दोन हदवसाांत सुरू होऊन, 
सामान्यतः आठव्या हदवसानांतर नाहहशीं होते. 

 
लक्षिें–जन्मानांतरच्या पहहल्या ४ ते १० हदवसाांत बेंबी, जठर, आांतडी याांपासून रक्तस्त्राव होतात. 

त्यािप्रमाणें शहररावर रक्तहपत्तािे मोठाले डार् हदसतात, ककवा मूत्रमार्व ककवा योहन याांतूनही रक्तस्त्राव 
होतो. बालक घाबरलेले हदसून येते, दूधही िाांर्ल्या प्रकारें घेत नाहीं व काांहीं वळेाां कामला हदसून येते. 
रक्त : प्लेटलेट पेशी नेहमीं इतक्याि असतात. रक्त र्ोंठण्यािा व रक्तस्त्राव होत राहाण्यािा काल मात्र 
वाढलेला असतो. प्रोथ् राांहबनिी न्यूनता असते.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–सामान्यतः हहमोफीहलया हा रोर् इतक्या बालवयाांत हदसून येत नाहीं. 

स्थाहनक रक्तस्त्राव हे मार लार्ल्यामुळें  होतात. नवजात बालकािा एहरथ् रोललास्टोहसस (erythroblastosis 
foctalis), कबकेल रोर् व बुहल रोर् (Buhl’s disease) याांत कामला असते. हफरांर् रोर् व बेंबींत पूयीभवन 
याांत अशाि प्रकारिी लक्षणें हदसून येतात. 

 
साध्यासाध्यिा–जर औषधोपिारािा हततकासा पहरणाम झाला नाहीं तर मात्र रोर् बरा होण्यािी 

शक्यता फार कमी. 
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–मूल जन्मण्यापूवीं १२ ते ४ तास र्भार स्त्रीला जीवनसत्व के च्या पाांि वड्या 

पोटाांत द्याव्या; व बालकाला पहहल्या हदवशीं ५ हम. गॅ्रम द्याव.े 
 
रोग झाल्यास–बालकाला केपॅहलनिे १ सी. सी. िे इांजेक्शन द्याव,े व दोन हदवसाांनांतर परत द्यावे. 

फार तीव्र रोर्ाांत बालकाला ६० सी. सी. Rh. हनरे्हटव्ह रक्त हशरेतून द्याव.े परत दुसऱ्या हदवशीं द्यावे. पण 
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स्नायूांत हकतीही वळेाां रक्तािे इांजेक्शन हदलें  तरी बालकाच्या रक्ताांतील प्रोथ् राँहबनिे प्रमाण वाढतें असें 
हदसत नाहीं.  
 

णक्रस् मस् रोग 
(CHRISTMAS DISEASE) 

 
या रोर्ानें हवकाहरत झालेल्या रोग्याच्या नाांवावरून, याला हें नाांव देण्याांत आले आहे. लक्षणाांनीं व 

प्रयोर् शाळेंतील कसोट्याांनीं तो हहमोहफहलआसदृश आहे. १९५२ मध्यें असें दाखवनू देण्याांत आलें  कीं 
हहमोफीहलआच्या काांही रोग्याांत, हहमोहफहलयारोधी ग्लोबूहलन (antihaemophilic globulin) प्लाझ्माांत 
असते. या रोग्याांत रक्त र्ोठण्याच्या हक्रयेला जो फार काळ लार्तो, तो थ् राांबोप्लॅस्स्टनच्या हनर्चमतीला ज्या 
दुसऱ्या एका तत्वािी जरुरी असते, त्यािा अभाव असतो, म्हणनू होय. हे जे हक्रर्स मर्स तत्व (Christmas 
factor) म्हणून म्हणतात, ते स्स्थर असते. त्यामुळें  अशा रोग्याांत सांग्रहहत रक्ताच्या रुहधराधानानें फायदा 
होतो. 

 
रक्िस्त्रावी णवम्बािुबहुलिा 

(HAEMORRHAGIC THROMBOCYTHAEMIA) 
 

हा फार क् वहित हदसून येणारा असा हवकार आहे. या रोर्ाांत, अस्स्थमज्जेंत महामूललोहहताण ु
(megakaryocytes) व प्लेटलेट याांिे फार प्रमाण असते व रक्ताांतील प्लेटलेट तीन दशलक्ष ककवा 
त्याहींपेक्षा ज्यास्त असतात. पायाांतील स्थूल हशरा व आांत्रयोजनी हशरा (mesenteric vessels) 
शल्यावरुि होतात, त्याि प्रमाणें त्विेंत रक्तसांिय होतो (haematomata). काांहीं रोग्याांत रेहडयमधमी 
(radioactive) फॉस्फरस हिहकत्सेने फायदा होतो. 
 

अल्पगामाग्लो्युणलनरक्ििा 
(HYPOGAMMAGLOBULINAEMIA) 

 
सीरम प्रहथनाांच्या हवदु्यतसांिारी (Electrophoretic) अभ्यासावरून असें हदसून आले आहे कीं काांहीं 

व्यस्क्त्तत र्ामाग्लोलयुहलन घटकािा अभाव असतो हकवा तो अर्दीं अल्प प्रमाणाांत असतो. मलूभतू प्रकार 
हा जातज ककवा उपार्चजत (acquired) असतो. इतर काांहींत तो वारांवार होणाऱ्या सांसर्ािा अनुशांहर्क 
म्हणून होतो. याांत पूयभतृत्विा (pyoderma), पूयभतृ नेत्रावरणशोफ (purulent conjunctivitis), 
मध्यकणवशोफ, पूयभतू वायुहववरशोफ (purulent sinsuitis), न्यूमोहनया, मस्स्तष्ट्कावरणशोफ, आहण 
पूयभतृ सांहधशोफ हे येतात. असें हदसून येते कीं र्ामाग्लोलयुहलनमध्यें प्रहतरक्षक कपड (immune bodies) 
असतात. आहण या रोर्ानें पीहडत झालेल्या रोग्याांत हनरहनराळ्या प्रहतजनाहवरुि (antigens) प्रहतकपड 
(antibodies) हनमाण होऊां  शकत नाहींत. काांहीं रोग्याांत दर महहन्याांला र्ामाग्लोलयुहलनिे इांजेक्शन 
हदल्यास रोर्ी सांसर्वरहहत राहातो. 
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स्थूलग्लो्युणलनरक्ििा 
(MACROGLOBULINAEMIA) 

 
याांत रक्ताांत स्थूलग्लोलयुहलनिी फार प्रमाणाांत वाढ होते. लालपेशीच्या अवसदनािे प्रमाण 

(sedimentation rate) वाढते आहण रक्त र्ोठहवणारे घटक (clotting factors) कमी होतात. हा रोर् 
वयस्क लोकाांत हदसून येतो. याांत दृहष्टपटलहवकार (retinopathy), सौम्य नकसीर (mild epistaxis), 
पांडुरोर् आहण सांसर्ािी ज्यास्त ग्रहणशीलता (increased susceptibuility) हदसून येते. त्यािबरोबर 
हृत्साद, सीमान्त मज्जातांतूहवकार (neuropathy), आहण मनोहवहक्षस्प्तही (psychosis) असते. काांहीं 
रोग्याांत, मूत्राांत बेंन्स जोन्स प्रोटीन हदसून येतात. 
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प्रकरि ८ 
 

सकं्रामक ज्वर 
(THE INFECTIOUS FEVERS) 

 
या साांसर्चर्क रोर्ाांिे रोर्ी, साांसर्चर्क रोर्ाांच्या रुग्णालयाांत दाखल केले पाहहजेत, असा 

मोठमोठ्या शहराांत कायदा असतो. पण प्रत्यक्षाांत हे करणें शक्य नसते व पुष्ट्कळशा साांसर्चर्क रोर्ाांत त्यािी 
जरुरीही नसते. याांत काांहींवळेाां दुसरा एकादा रोर् जडण्यािी पण भीहत असते (cross infection). जर 
अशा रोग्यािी सुश्रुषा घरीं करता येणें शक्य असेल, तर रोग्याला घरींि ठेवणें ज्यास्त श्रेयस्कर व उहित 
असते. पुष्ट्कळवळेाां मुलाांच्या वॉडांत घटसपािे व हहमोहलहटक स्रेप्टोकॉकाय जांतू असण्यािा सांभव असतो. 

 
साांसर्चर्क रोर्ािा फैलाव एका माणसापासून दुसऱ्यास, अशा प्रकारें झपाट्याने होत असल्यामुळें 

थोड्याि काळाांत त्या रोग्याने अनेक लोक पछाडले जातात व अशा रीहतने त्या रोर्ािी साांथ (Epidemic) 
सुरु होते. 

 
साांसर्चर्क रोर्ािे जांतू माणसाच्या शहरराांत कोणत्यातरी मार्ाने प्रवशे करतात, त्याांिी तेथे वाढ होते 

व त्याांच्यापासून शहरराांत हवषारी द्रव्य तयार होतात व मर् रोर् उद् भवतो. 
 
साांसर्चर्क रोर्ाांच्या अनुषांर्ाांनीं काांहीं शद्बप्रयोर् वापरण्याांत येतात. त्यािे बद्दलिी माहहती 

असावयास पाहहजे :— 
 
अणधशयन काल (Incubation period) : रोर्ािे जांतू शहरराांत हशरल्याबरोबर लरे्ि रोर्ािी लक्षणें 

हदसावयास लार्त नाहींत. मध्यांतरी काांहीं काल जातो. शरीराांत रोर्ािे जांतू हशरल्यापासून, तो रोर्ािी 
लक्षणें हदसूां लारे्पयंतिा जो काल जातो, त्याला “अहधशयन काल” म्हणतात. हनरहनराळ्या रोर्ाांत हा 
अहधशयन काल हनरहनराळा असतो. पूवकरूप काल (Prodromal period) : अहधशयन कालािा शवेट व 
हवहशष्ट पीहटका उद् भवणें यामधील काल, पीणटका ककवा स्फोटार्भ (Exanthem) : त्विेवरील पुरळ. 
आभ्यिंर पीणटका (Exanthem) : उदा. र्ोंवरामधील कॉप्लीकिे कबदु (Koplik’s Spots). संगरोधकाल 
(Quarntine period) : साांसर्चर्क रोग्याच्या साहनध्याांत असलेल्या माणसास रोर् उद् भवण्यास लार्णारा 
ज्यास्स्ततज्यास्त काल. हा आहधशयन कालाच्यापेक्षाां एकदोन हदवस ज्यास्त असतो. अलग िेवण्यािा 
काल (Isolation period) : रोग्याला इतराांपासून अलर् ठेवण्याांत येणारा काल. संक्रमिीपदाथक 
(Fomites) : साांसर्चर्क रोग्यािा सांसर्व जडलेले व ज्यामुळें  इतराांना तो सांसर्व होण्यािा सांभव असतो असे 
पदाथव. 

 
सूिनीय रोग (Notifiable diseases) : पुढील साांसर्चर्क रोर्ाांिी वदी द्यावीि लार्ते : १. देवी, २. 

हवषहूिका, ३. प्लेर्, ४. आांत्रज्वर, ५. लोहहताांर्ज्वर, ६. पीतज्वर, ७. घटसपव, ८. टायफस, ९. 
पहरवतीज्वर, १०. प्रसूहतज्वर–(puerperal fever),११. यक्ष्मा, १२. महारोर्, १३. इन्फ्ल्युएांझा, १४. 
प्रमस्स्तष्ट्कमेरुज्वर, १५. पोहलओमायलायहटस, १६. हवषाणुज मस्स्तष्ट्कशोफ, १७. सांक्रामी यकृतशोफ, १८. 
रक्तस्त्रावी ज्वर, १९. डेंग्यूज्वर. 
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णशशू व बाल यािें प्रणिरक्षि 
(IMMUNISATION OF INFANTS AND CHILDREN) 

 
हल्लीं प्रहतरक्षण करीत असल्यामुळें  साांसर्चर्क रोर्ाांिें प्रमाण फार घटलेले आहे. त्यािप्रमाणें साांथही 

फार िटकन तालयाांत येते. पुढील प्रमाणें कायवक्रम असावा :–वय २ मणहनें घटसपव, डाांग्याखोकला, व 
धनुवात याांिे ॲलम असलेले हत्ररु्ण प्रहतजन (alum-containing triple antigen) इांजेक्शन १ सी. सी. वय 
३ मणहनें : वरील प्रमाणें दुसरें इांजेक्शन. वय ४ मणहनें : वरील प्रमाणें ३ रे इांजेक्शन. वय ५ मणहने : देवीिी 
लस टोिणें. वय ७ मणहनें : पहहले पोहलओमायलायहटसिें व्हॅस्क्सन देणें. सहॅबन तनुकृत हत्रसांयुज हजवांत 
व्हॅस्क्सनिें (Sabin attenuated trivalent live Vaccine) तीन थेंब साखरेंतून देणें. हे परत ४।४ 
आठवड्याांनी दोन वळेाां द्यावें, परत एक वषानांतर, आहण वयाच्या ५व्या व १० व्या वषी द्याव.े शाळेिील 
प्रवेशाच्या काली : घटसवप आहण धनुवाताच्या व्हॅस्क्सनिें इांजेक्शन द्यावें. वय ७ िे ९ वष े: घटसपव आहण 
धनुवात व्हॅस्क्सनिें इांजेक्शन. देवींिी लस परत टोंिावी. वय १० िे १५ वषें : जर पूवी बी.सी.जी. हदलें  
नसेल तर ककवा मनॅटॉक्स हनहित हमळाली नाहीं तर (if mantoux negative), बी. सी. जी. व्हॉस्क्सनेश 
द्याव.े 

 
जर बालक खुल्या क्षय रोग्याच्या (open case of tuberculosis) साहन्नध्याांत असेल, तर पहहल्या 

महहन्याच्या शवेटीं, त्याच्या दांडावर बी. सी. जी. व्हॅस्क्सन द्याव.े त्या दांडावर सहा महहन्याांपयंत तरी दुसरें 
कोणतेहीं इांजेक्शन देऊां  नयें. 
 

गोंवर, रोमाणंिका 
(MEASLES) 

 
व्याख्या–तीव्र प्रकारिा साांसर्चर्क रोर् असून, सुरुवातीला सदी व ताप व नांतर हवहशष्ट प्रकारिा 

पुरळ (typical rash) ककवा र्ोंवर यानें युक्त असा रोर्. 
 
हेिु–या रोर्ािे नक्ी कारण अजून साांपडलेले नाहीं. पण अहतसूक्ष्म हवषाणुमुळें  होतो असें धरलें  

जातें. या रोर्ािा फैलाव रोग्याच्या कशकण्यामुळे नाकाांतींल स्त्राव हवेंत उडून ककवा त्याच्या खोकल्यामुळें 
होतो. सुरुवातीच्या सदीच्या कालाांति तो फार साांसर्चर्क असतो. तो साधारणतः ८ महहने ते ५ 
वषापयंतच्या मुलाांत फार मोठ्या प्रमाणाांत आढळून येतो. एकदाां येऊन रे्ल्यावर दुसऱ्याांदा क् वहिति येतो. 
यािी साांथ हहवाळा व वसांतऋतु याांत येते व एक वषाआड ती तीव्र व मोठ्या प्रमाणाांवर येते. स्त्री व पुरुष 
कोणासही होतो. 
 

अणधशयन काल–७ ते १४ हदवस, पण सामान्यतः १० ते ११ हदवस. 
 
लक्षिें–साधारणतः रोर्ी लहान मलू असते. सुरुवातीला ताप येतो. पडसे, डोळे जड होतात व 

उजेडाकडे बघवत नाहीं. कशका, डोळ्याांतून पाणी व नाकातून पाण्यासारखा स्त्राव येतो. खोकला येतो, घसा 
खवखवतो व केव्हा केव्हा अहतसार होऊन हहरवट हपवळट शौिास होते. 
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आकृिी ५०. र्ोंवराांतील तापपत्रक 

 
िपासल्यास–पहहल्या हदवशीं अांर्ावर लाली हदसते (appears flushed). डोळे लाल हदसतात व 

९९⁰ ते १००⁰ फॅ. ककवा त्याहीं पेक्षाां ज्यास्त ताप िढतो. याि वळेीं पुष्ट्कळशा रोग्याांत र्ालाच्या आांतल्या 
भार्ाांत, उपदाढाांच्या समोर, बारीक हनळसर उांिवटे (Koplik’s Spots) हदसावयास लार्तात. याांिा तळ 
लाल असून त्याांिा आकार टाांिणीच्या डोक्या एवढा असतो. ही र्ोंवर ओळखण्यािी खूण होय. हे उांिवटे 
र्ाल व ओठ याांच्या अांतःत्विेवरही पसरतात. दुसऱ्या ककवा हतसऱ्या हदवशीं ताप उतरतो (remission of 
measles). हतसऱ्या हदवशीं र्ोंवर उठावयास लार्ल्यावर, ताप परत िढतो, व र्ोंवर पूणव बाहेर पडेपयंत 
िढत जातो. ताप १०२⁰ फॅ. ककवा त्यािेही पेक्षाां ज्यास्त असतो. जर रोर्ामध्यें दुसरा काांहीं उपद्रव हनमाण 
झाला नाहीं, तर साधारणपणें ४८ तासाांत ताप उतरतो. याि वळेाांत र्ोंवर पण मावळतो (आकृहत ५०). 
काांहीं वळेाां र्ोंवर व ताप िारपाांि हदवस राहातो. कॉस्प्लकिे हठपके र्ोंवर हदसावयास लार्ला कीं 
मावळतात. 
 

र्ोंवर प्रथम कपाळावरती केशमूळाशीं व कानािे पाठीमार्ें उर्वतो.  साधारणपणें २४ तासाांत तो 
िेहरा, मान, छाती, पोट, पाठ व हातपाय याांवर पसरतो. (आकृती ५१). र्ोंवर प्रथम लहान पुरळासारखा 
(macular) असून, त्यािे फार जलद लहान फोडाांत रूपाांतर होते. ते साधारण लालसर रांर्ािे असून 
त्याांिा आकार साधारणतः २ ते ६ हम. हम. असून अहनयहमत आकार हदसून येतो. हे एकमेकाांत हमसळतात. 
व यावर दाब हदल्यास याांिा रांर् नाकहसा होतो. हे एकमेंकाांत हमसळलेले भार् लालसर हदसतात (diffuse 
erythema), हवशषेतः पाठीवर ज्यास्त प्रमाणाांत हदसून येतात व क् वहित वळेाां यावर लहान फोड (small 
vesicles) हनमाण होतात. आांर् र्ोबरे हदसते. र्ोवर जसजसा येतो तसतसाि तो नाकहसा व्हावयास 
लार्तो. आल्या हदवसापासून २ ते ५ हदवसाांत मावळावयास सुरुवात होते. साधारणपणें १ ते २ आठवड्याांत 
पूणवपणें मावळतो. पुष्ट्कळशा रोग्याांत त्विेवरील खवलें  पडावयास लार्तात. 
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आकृिी ५१. र्ोंवराच्या पुरळािा आरेख. 

 
पुरळ खालच्या बाजूस, पाठीमार्ें आहण पुढें, हस्त, पाद आहण हातापायाांिें तळवें याांवर २४ ते ३६ तासाांत 
पसरतो आहण पुढें साधारण २ हदवसाांनीं मावळावयास लार्तो. नांतर थोडी रांजकता राहाते आहण कोंडा 
झडतो. फुल्याांच्या हठकाणी सामान्यतः पुरळािी सुरुवात होते. 
 

सुरुवातीला रक्ताांतील श्वतेपेशींिे प्रमाण वाढते. पण पुढें तापाांत श्वेतपेशींिें प्रमाण कमी होते 
(leucopema), व त्याांत सापेक्ष स्थूल लहसकापेशी वृहि हदसून येते. पुष्ट्कळवळेाां तापाांत मतू्राांत लाला–
वसा–मेह हदसून येतो. काांहीं प्रमाणाांत श्वासवाहहन्यादाह असतो. 

 
हनरहनराळे प्रकार हदसून येतात :–१. सौम्य–याांस सुरुवातीिी सवव लक्षणें असतात, पण र्ोंवर 

मात्र उमटत नाहीं. २. िीव्र प्रकार (अ) रक्िस्त्रावी (haemorrhagic or black measles) हा क् वहित 
हदसून येणारा आहे. पण याांत रोर्ी बहुत करून दर्ावतो. याांत अांतःत्विा व त्विा याांत रक्तस्त्राव होतो. (ब) 
णवषारी (toxic)–याांमध्यें प्रथमपासूनि लक्षणें फार तीव्र असतात. अहतताप (hyperpyrexia), वात, 
मलमूत्र हबछान्याांत होतें. व शवेटीं मृत्यू येतो. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–सुरुवातीला सदी, इन्फ्ल्युएांझा, स्वरयांत्रािा घटसपव, ककवा श्वासवाहहन्यादाह 

वाटण्यािा सांभव असतो. पण रोग्यािे वय व कॉस्प्लकिे हठपके व रोर्ािा सांसर्व यावरून हनदान करताां 
येते. या रोर्ािा पुरळ, रुबलेा, देवींिा पूववरूप पुरळ (prodromal rash), हफरांर्रोर्ािा पुरळ (syphilitic 
rosella), काांहीं औषधाांमुळें  येणारा पुरळ, वर्ैरे वाढण्यािा सांभव असतो. 

 
उपद्रव–श्वासवाहहन्यादाह, ब्राांकोन्युमोहनया, स्वरयांत्रािादाह, फुफ्फुसावरणदाह, आांत्रदाह, 

नेत्रव्रण (corneal ulecration), कणवशूल व दाह (otitis media), र्ांडमाळा (cervical adenitis) हे 
महत्वािे उपद्रव होत. या रोर्ािा अनुर्ामी म्हणनू फुफ्फुसयक्ष्मा होण्यािा सांभव असतो. 
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णिणकत्सा–रोग्याला पहहल्या हदवसापासून तो ताप उतरल्यानांतर दोन तीन हदवसपयंत हनजवनू 
ठेवणें अहतशय जरूरीिे असते. जर र्ोंवर पूरेपूर बाहेर आला नाहीं, तर र्रम शके द्यावा. कोमट बोहरक 
लोशननें रोज दोनतीन वळेाां डोळें  धुवावें व दर ४ तासाांनीं १०% आल्लयुहसड द्रवािे दोन थेंब डोळ्याांत 
टाकाव,े व पापण्याांना ‘येलो मक्यवहरक ऑक्साइडिे’ मलम लावाव.े तोंड आांतून, जेवणापूवी व जेवणानांतर 
हैड्रोजन पेरॉक्साइडच्या द्रावाांत कापूस बुडवनू, त्यानें साफ करावें. नाक साफ कराव े ककवा रोग्याला 
मधुनमधुन नाक हशकरावयास साांर्ावें. नाकाांत िाांर्ल्या तुपािे दोन थेंब टाकावें. ताप फार असेल तर आांर् 
एक ककवा दोन वळेाां कोमट पाण्यानें पुसून काढावें (Tepid sponcing), हदवसाांतून एकदाां तरी कोठ्या 
साफ होईल यािी काळजी घ्यावी. या कहरताां ‘अर्ार अर्ार’ (Agar Agar) ककवा हमल्क ऑफ मगॅ्नेहशया 
द्याव.े 

 

 
फोटो २१ र्ोंवराांत हदसून येणारा िेहरा (पहा र्ोंवर, रोमाांहतका) 

 

 
फोटो २२ र्ोंवराांत हदसून येणारे कॉप्  हलक हठपके (पहा र्ोंवर, रोमाांहतका) 
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कणवशूल व दाह याकहरताां ओहरसूल ककवा सल्फा हडमहॅडन यासारख्या वड्या रोग्याच्या 
वयोमानाप्रमाणें द्याव्या. त्यािप्रमाणें पेहनहसलीनिी (२ लाख युहनटिी) इांजेक्शनें द्यावी. शके द्यावा. 
‘क्लोरोमाय् हसहटन इअर ड्रॉप्स’िे २।३ थेंब हदवसाांतून िार वळेाां कानाांत टाकावें. सल्फा व पेहनहसलीन 
देण्यापासून ब्राांकोन्युमोहनया होण्यािी भीहत फार कमी असते. तापाांत खालील हमिर द्यावे. औषध २ 
वषाच्या मुलाांकहरता आहे.  
 
    
  सोडा. सहॅलहसलस. गे्रन १० 
  सोडा. बाय काबव. गे्रन १५ 
  लायकर अमोहन. ॲहसटेट. थेंब १० 
  स्स्पहरट अमोहनया ॲरोमटॅ. थेंब १० 
  हटक्िर कँफर को. थेंब २० 
  हसरप वसाका. ड्राम १ 
  हसरप टोल ् ड्राम १ 
  पाणी औांस १ 
 

¼ भार् हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावा. त्यािप्रमाणें पहरपाठािा काढा याांत फार रु्णकारी आहे. 
 

रोर्ी बरा झाल्यावर त्याच्या र्ादीवरील िादर वर्ैरे कपडे उकळून धुवावे. त्यािी र्ादी दोन हदवस 
उन्हाांत टाकावी. रोग्याला िाांर्ली आांघोळ घालावी, त्यािे केस स्वच्छ धुवाव ेव मर् त्याला इतराांत हमसळूां 
द्यावा. याांत उपद्रव झाल्यास त्याप्रमाणें इलाज करावा. 
 

जमकन गोंवर, रुबेला 
(GERMAN MEASLES, RUBELLA) 

 
व्याख्या–ताप, लहसकाग्रांथी वृहि व हवहशष्ट पुरळ याांनीं युक्त असा तीव्र साांसर्चर्क रोर्. 
 
हेिु–या रोर्ाच्या कारणाबद्दल कल्पना नाहीं. पण हवषाणु हेंि कारण असाव.े या रोर्ािा प्रसार 

प्रत्यक्ष सांसर्ानें, हवशषेतः कशकण्यानें तुषार उडून होतो (droplet infection). रोर् लहान मुलें  व तरुण 
माणसें याांत हदसून येतो. वषाच्या पहहल्या सहा महहन्याांत ज्यास्त प्रमाणाांत होतो. एकदाां येऊन रे्ल्यावर 
परत सहसा होत नाही. 

 
अणधशयन काल–५ ते २१ हदवस, पण सामान्यतः १७ ते १८ हदवस. 
 
लक्षिें–सामान्यतः रोर्ी लहान मलू ककवा तरुण असतो. एकाद हदवस डोके दुखते, बिेैन वाटते, 

घसा दुखतो, नाकातून पाणी येते व मानेतींल लहसकाग्रांथी वाढल्यामुळें  मान पकडते (Stiffness in the 
neck). दुसऱ्या हदवशीं पुरळ उठतो. काांहींवळेाां एकाएकीं थांडी वाजते, मान धरते व डोके पाठीमार्च्या 
बाजूस दुखते (occipital headache). 
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िपासल्यास–सुरुवातीला ताप िढतो, तो ९९⁰ ते १००⁰ फॅ. इतका जातो. डोळे थोडे लाल 
होतात, व मानेच्या पाठीमार्ील वाढलेल्या ग्रांथी हाताला लार्तात. दुसऱ्या ककवा हतसऱ्या हदवशीं पुरळ 
उठतो. प्रथम कपाळ व कानाच्या पाठीमार्ें उर्वतो, व नांतर िेहरा, शरीर, व हात पाय यावर फार जलद 
पसरतो (आकृहत ५२). पुरळ सुरुवातीला लालसर लहान असून, पुढें थोडा मोठा होतो. पुरळ रु्लाबी 
रांर्ािा ककवा लालभडक असतो. तोंडावरील पुरळ १२ ते २४ तासाांत मावळतो व काांहींवळेा थोडी खवलें  
पडतात (slight desquamation). शहररावरील पुरळ ज्यास्त सांर्हमत (confluent) असतो. हातापायावर 
सवव हठकाणी सारखा नसतो. हातापायाांच्या तळव्यावरही येतो. छत्तीस तासाांत तो पूणवपणें मावळतो. पुरळ 
उर्वल्यावर दोन तीन हदवसाांत ताप उतरतो. काांहींवळेाां ताप फार थोडा असतो ककवा अहजबात नसतो 
(आकृहत ५३). डोळे लाल हदसतात, व प्लीहा थोडी हाताला लार्ते. शरीराांतील हनरहनराळ्या हठकाणच्या 
लहसकाग्रांथी म्हणजे डोक्याच्या पाठीमार्ील (Sub-occipital). मानेच्या पाठीमार्ील, खाांक, जाांघ वर्ैरे 
हठकाणच्या ग्रांथींिी वृहि होते. पुरळ उठण्यापूवी रक्त तपासल्यास त्याांत लहसकापेशींिी वृहि झाल्यािे 
हदसून येते (lymphocytosis). पण पुढे मात्र श्वेतपेशींिा क्षय होतो. 
 

 
आकृणि ५२. जमवन र्ोंवराच्या पुरळािा आरेख.  

िेहरा, मान, धड आहण हस्तपाद याांवर पुरळ फार जलद पसरतो. हातापेक्षाां पायावर पुरळ कमी 
असतो. सामान्यतः पुरळ ३६ तासाांत मावळतो, नांतर रांजकता राहात नाही. फुल्याांच्या हठकाणीं पुरळािी 

सुरवात होते. काळी वतुवळें  लहसकाग्रांथी दशवहवतात. 
 

व्यवच्छेदक णनदान–पुरळ उर्वल्यानांतर दुसऱ्या हदवशीं िेहऱ्यावरील पुरळ मावळत असल्यामुळें, 
स्कालेट तापापासून हा ताप हनराळा दाखहवणें फार कहठण असते. कारण यावळेीं तोंडा भोवती हनस्तेजता 
असते (circum-oral pallor) व शहररावरील पुरळ हा सांर्हमत असतो. पण रोग्याच्या हनदशवक खुणा 
म्हणजे मानेंतील, डोक्याच्या पाठीमार्ील, खाांकेतील ग्रांथींिी वृहि, तापािे कमी प्रमाण, घशाांतील 
लक्षणाांिा अभाव, या होत. र्ोंवराांपासून हा रोर्, पुढील लक्षणाांभावी-फार सदी नसणें व, कॉस्प्लकिे हठपके 
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न हदसणें–हनराळा दाखहवता येतो. औषधे, एहनमा वर्ैरेमुळें  येणारा पुरळ हा या रोर्ासारखा भासण्यािा 
सांभव असतो. पण याांच्या हनदशवक र्ोष्टी म्हणजे पूवववृत्त व त्यािी हवहशष्ट लक्षणें ही होत. 
 

 
आकृणि ५३. जमवन र्ोंवरािे तापपत्रक 

 
उपद्रव–रोर्ी सामान्यतः एका आठवड्याांत बरा होतो, व सहसा कोणतेहह उपद्रव होत नाहींत. पण 

काांहींवळेाां श्वासवाहहन्यादाह, तोंड येणें व स्नायूांत तीव्र वदेना हे उपद्रव होतात. मस्स्तष्ट्कदाह 
(encephalitis) हा अर्दीं क् वकित वळेाां उपद्रव होतो. 

 
साध्यासाध्यिा–रोर्ी पूणवपणें बरा होतो. 
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–र्भार हस्त्रयाांना अशा रोग्याांिा सांसर्व झाल्यास, त्याांना पहहल्या िार 

महहन्याांत, बऱ्या झालेल्या रोग्यािे, रोर्ाच्या १४ व्या हदवशीं काढलेले २० सी. सी. सीरम स्नायतूून द्यावें. 
सहाव्या महहन्यानांतर मात्र मुलाांत जातज व्यांरे् (congenital deformities) होण्यािी भीहत नसते. सांसर्व 
झालेल्या लोकाांना २१ हदवस हनराळे ठेवावें (quarantine period). पुरळ उठल्यापासून सात हदवस 
रोग्याला हनराळा ठेवावा (isolation period). 

 
रोग झाल्यास–रोग्याला हनजवनू ठेवावा व पुरळ नाहहसा झाल्यावरही दोन हदवस पयंत त्याला 

उठूां देऊां  नयें. तापावर इलाज करावा. रोग्यािी खोली पूणव जांतुरहहत करावी. त्यािे अांथरूण पाांघरुण दोन 
हदवस कडकडीत उन्हाांत टाकावें. त्यािे बाकीिे कपडे िाांर्ले उकळावें. बरा झाल्यावर त्याला लोकाांत 
हमसळूां  देण्यापूवी िाांर्ली स्वच्छ आांघोळ घालावी. 
 

स्कालेट ज्वर (लोणहिागं ज्वर) 
(SCARLET FEVER) 

 
व्याख्या–ज्याांत ताप, घसा येणें, हवहशष्ट प्रकारिा पुरळ, व पुढें खवले पडतात (desquamation). 

असा तीव्र साांसर्चर्क रोर्. 
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हेिु–या रोर्ािा उद्भव ‘स्रपे्टोकॉकर्स स्कालेहटनी’ या जांतूमुळें  होतो, असें धरले जातेx. या जांतूिें 
मनुष्ट्याांत रोर् उत्पन्न करणारे असें २८ प्रकार आहेत. या जांतूमुळें  लोहहताांर्ज्वर येणार ककवा नुसताि जांतूिा 
सांसर्व होणार हे त्या जांतूांकडून हनमाण होणारी लोहहतपेशीजनक हवषे (erythrogenic toxins) व त्या 
रोग्याच्या शहरराांत त्याांिी प्रहत हवषें हकती प्रमाणाांत तयार होतात यावर अवलां बून असते. पुरळ, घशाच्या 
बाजू लाल होणें (congested fauces) व जीभ लाल होणें या र्ोष्टी या हवषामुळें होतात. यािा प्रसार 
प्रत्यक्ष सांसर्व म्हणजे थुांकीिें तुषार उडणें, रोग्याच्या उत्सजवनानें खराब झालेले कपडे, खेळणीं व पुस्तकें  
(by fomites), दुधावाटे, दुधािी भाांडी, रोग्यािी शुश्रूषा करणारे व जांतूवाहक याांिे वाटे होतो. पुरळापासून 
जी खवले पडतात ती मात्र सांसर्वजन्य नसतात. प्रविकक कारिें–रोर् ५ ते १० वषांमधील मुलाांत फार 
प्रमाणाांत होतो. तरुण मुलाांसही होण्यािा सांभव असतो. एक ते दोन वषांतील मुलाांपकैीं जवळ जवळ ७०% 
मुलें  ग्रहणक्षम (suceecptible) असतात. समशीतोष्ट्ण प्रदेशाांत या रोर्ािा ज्यास्त प्रादुभाव असतो. ज्याांना 
रोर् झालेला नाहीं अशाांना ज्यास्त प्रमाणाांत होतो. पण एकदाां झालेल्याांना परत होणार नाहीं असें नव्हें. 
घटसपातून बरा होणाऱ्या बालकास (convalescenec from diphtheria) हा होण्यािा सांभव असतो. 

 
संप्रास्ति–घशाच्या कडा फुर्लेल्या असतात. त्विेच्या केशवाहहन्या हवस्तृत होतात व मानेंतींल 

लहसकाग्रथीं सुजतात. हृदयावरण व हृदाांतरत्विा, बोटाांिें साांधे व मनर्ट या हठकाणी सदाहशोफ असतो. 
फार झटकन मरणारे रोर्ी हे हवषमयरक्ततेनें मरतात. तर काांहींत कोणतातरी उपद्रव होऊन मृत्यू येतो. 

 
अणधशयन काल–१ ते ८ हदवस, पण सामान्यतः २ ते ३ हदवस. 
 
लक्षिें–रोर्ी सामान्यतः लहान मूल असते. ते एकाएकीं आजारी पडते, व सुरवातीला हशरःशूल, 

घसा दुखणें व वाांहत ही लक्षणें असतात. मुलािा िेहरा लाल हदसतो, पण तोंडाभोंवती मात्र हनस्तेज असें 
वलय (circum-oral pallor) असते. डोळे िकाकतात पण लाल नसतात. हजभेवर जाड हपवळा साका 
धरतो. घशाांतील र्ाांठी लाल असतात व काांहींवळेाां त्याांतून थोडा द्रव पदाथव पाझरतो. तालूवर लहान 
लहान लाल डार् हदसून येतात. ताप १०२⁰ फॅ. च्या सुमारास असून, नाडी जलद िालते, व ती १३० पयंत 
ही जाते. दुसऱ्या हदवशीं अांर्ावर पुरळ उठावयास लार्तो. प्रथम मान व छातीिी वरिी कडा या भार्ावर 
उठतो, व तेथून थोड्याि वळेात तो सवव शरीर व हातपाय याांवर पसरतो. खाांक, जाांघ, कोपरािी पुढील 
बाजू व ढोपरािी पाठीमार्ील बाजू या हठकाणीं ज्यास्त िाांर्ल्या रीहतनें हदसून येतो (आकृहत ५४). हात व 
पाय याांिी पाठीमार्ील बाजू व काांहीं प्रमाणाांत हातापायािे तळव ेयावरून हदसून येतो. पण िेहरा लाल 
होण्याहशवाय त्याांत दुसरा कोणताही फरक हदसून येत नाहीं. हा पुरळ, लालट भार्ावर अहतशय लाल 
भडक हठपके (bright red points) याांनी बनलेला असतो. त्यावर दाब हदल्यास मात्र सवव लालपणा 
नाकहसा होतो. जरी पुरळ मावळला तरी थोडे हदवस लालपणा (staining) राहातोि. कोपरािी पढुील बाजू 
व रु्ढग्यािी पाठीमार्ील बाजू यावर लहान लहान लालसर डार् (small petechiae) हदसून येतात. 

 
साधारणपणें ४ थ्या हदवशीं खवलें  पडावयास सुरवात होते. प्रथम िेहऱ्यावरील खवले पडावयास 

लार्तात. जशीं काांहीं खरखरीत िेहऱ्यावर पावडर लावावी असा भास होतो. सातव्या हदवसाच्या सुमारास 
मान, जत्रूच्या खालीं व ओटीपोटािा खालिा भार् या हठकाणिीं खवलें  पडावयास लार्तात, हतसऱ्या व 
िौथ्या आठवड्याांत हात व तळव े यावरील खवलें  पडावयास लार्तात व शेंवटीं तळपायािी पडतात. 
जीभेवर हवहशष्ट प्रकारिे फरक हदसून येतात. दुसऱ्या हदवशीं हजभेवरील साक्यामधून लाल उांिवटे 
हदसावयास लार्तात (white strawberry tongue), हजभेिें टोंक व कडा यावरील साका झडावयास 
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लार्तो, व िौथ्या हदवसाच्या सुमारास स्पष्ट ऊां िवटे असलेली लाल तेजदार जीभ हदसावयास लार्ते (red 
strawberry tongue). बोळ्यानें घसा पसूुन घेऊन तपासल्यास पुष्ट्कळशा रोग्याांत या रोर्ािे जांतू 
(haemolytic streptoeci) साांपडतात. खालच्या जबड्याच्या खालीं असणाऱ्या लहसकाग्रांथी सुजतात व 
काांहींवळेाां त्याांत पूयीभवन होतो. 
 

 
आकृणि ५४. लोहहताांर्ज्वराच्या पुरळािा आरेख. 

फुल्याांच्या हठकाणी प्रथम पुरळािी सुरवात होते. काळी वतूवळे लाहसका ग्रांहथ दशवहवतात.  
 

ज्वर–सुरवातीला एकदम ताप येतो, व सौम्य प्रकाराांत िौथ्या पाांिव्या हदवशीं तो हळू हळू कमी 
होत साधारणपणें आठव्या हदवशीं पूणवपणें उतरतो. ताप असताांना श्वतेपेशींिें व त्यािबरोबर इओहसनोहफल 
पेशींिे प्रमाण वाढते. मूत्राांत थोड्याप्रमाणाांत लाला–वसा–मेह हदसून येतो. (आकृहत ५५). 

 
प्रकार–१. अणिसौम्य–पुरळ फार थोडा असतो ककवा शहरराच्या काांहीं भार्ावरि हदसून येतो. 

नांतर पुरळावरील खवले पडतात व क् वहित उपद्रव होण्यािी भीहत असते. 
 
२. मारक ककवा णवषारी–याांत क्षीणता, तीव्र ताप, वाांहत, अहतसार, वात, हनद्रानाश व अहतशय 

थकवा वर्ैरे लक्षणें असतात. याांत पुरळ एवढाां स्पष्ट नसतो. पण एक दोन हदवसाांत रोग्याला मतृ्यू येतो. 
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आकृणि ५५. लोहहताांर्ज्वरािे तापपत्रक.  

 
३. पूयजन्य (septic)–याांत घशाांतील र्ाांठी व तालू यावर व्रण पडतात, व कोथहवनाश 

(necrosis) होतो. मानेंतील रसग्रांथी सुजतात व सांधाजकपेशीजालशोफ (cellulitis) होतो. अपरदन 
(erosion) झाल्यास रक्तस्त्राव होतो. 

 
४. रक्िस्त्रावी (Haemorrhagic) : फार क् वहित हदसून येणारा पण हततकाि घातकी प्रकार आहे. 

याांत त्विा व अांतःत्विा याांपासून रक्तस्त्राव होतो. 
 
व्यवच्छेदक णनदान–रोर्ािी सुरवात होत असताांना तो घशाांतील र्ाांठींिा दाह (tonsillitis) व 

घटसपव यापासून हनराळा दाखहवताां आला पाहहजे. जर घशाांतील र्ाांठीतून घाण पाझरत असेल, तर ती 
कापसाच्या बोळ्यानें पसूुन घेऊन, तो तपासण्यास पाठवावा. पुरळ फार लौकर येत असल्यामुळें  हनदान 
करणें फार सोपे जाते. या रोर्ािा पुरळ पढुील पुरळाांपासून हनराळा दाखहवताां आला पाहहजे. र्ोंवर, 
लोकरीच्या कपड्यामुळें  येणारा पुरळ (flannel rash), एहनमा पुरळ, काांहीं औषधामुळें  येणारा पुरळ, देवींिा 
सुरवातीिा पुरळ, ककवा दुसऱ्या काांहीं साांसर्चर्क रोर्ाांमुळें येणारा पुरळ. या पुरळाांिी वैहशष्टें त्या त्या रोर्ाांत 
हदली आहेत. 

 
रोर् ओळखण्याकहरताां दोन कसोट्या उपयोर्ाांत आणतात:— 
  
१. णडक् कसोटी (THE Dick Test)–याांत स्कालेट तापाच्या स्रेप्टोकॉकल हवषािा ठराहवक 

प्रमाणाांत बनहवलेला ²/₁₀ सी. सी. द्राव त्विेंत (intradermal) देतात. त्याि बरोबर दुसऱ्या हातावर 
तापहवलेले हवष (heated toxin) टोंितात. याांिी प्रहतहक्रया पाहून णडक णनणश्चणि ठरहवतात. ही हडक 
हनहित (Dick positive) पहहल्या तीन हदवसाांत जवळ जवळ ९०% रोग्याांत हदसून येते. साधारणतः १० 
हदवसाांत ककवा त्यानांतर ही हमळत नाहीं. जर स्कालेट तापाच्या सुरवातीला ही हनहिहत हमळाली नाहीं तर 
तो स्कालेट ताप नव्हे असे समजावयास हरकत नाहीं. 
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२. शूल्टझ्–िालकटन कसोटी (The Schultz-charlton Test) याला “लोपखूण”(Extinction 
sign) असेही म्हणतात. स्कालेहटनल अँहटस्रेप्टोकॉकर्स सीरमिा १०त १ या प्रमाणाांत बनहवलेला ⅕ सी. 
सी. द्राव उदरावर ज्या हठकाणीं पुरळ स्पष्ट उमटलेला असेल अशा हठकाणीं त्विेत देतात. जर स्कालेट 
ताप असेल तर सहा ते आठ तासाांत त्या भार्ावर हफकट वतुवळाकृहत भार् (a circular area of blanching) 
हनमाण होतो, व तो तीन हदवस राहातो. जर पुरळ दुसऱ्या काांहीं कारणानें असेल तर अशा प्रकारिे वतुवळ 
हनमाण होत नाहीं. या प्रकारिी हनहिहत स्कालेट तापाच्या रोग्याांत पहहल्या तीन हदवसाांत फार मोठ्या 
प्रमाणाांत हदसून येते. 

 
रोगािी वाटिाल व उपद्रव–रोर्ािी वाटिाल ही रोर्ािा जोर व हकती लौकर औषधोपिार हदला 

रे्ला यावर अवलां बून राहील. िौथ्या पाांिव्या आठवड्याांत रोर् परत उलटण्यािा सांभव असतो व तो 
पूवींसारखाि होतो. महत्त्वािा उपद्रव म्हणजे वृक् कदाह. हा साधारणपणें रोर्ाच्या २० व्या हदवशीं होतो. 
संणधवाि–पहहल्या आठवड्याच्या शेंवटीं, दुसऱ्या आठवड्याांत ककवा नांतरही साांधे पकडतात. बोटे, 
मनर्ट, खाांदा, घोटा, व ढोपर हे साांधे पकडतात. पण याांत पूयीभवन मात्र जवळ जवळ कधींि होत नाहीं. 
दुसरे उपद्रव म्हणजे मध्यकणवदाह, मस्स्तष्ट्कावरणदाह, मस्स्तष्ट्कहवद्रहध, हृदाांतरत्वर्दाह, हृदयावरणदाह, 
श्वासवाहहन्यादाह, घटसपव वर्ैरे. याांत तालूभेद (perforation of the palate) होण्यािा सांभव असतो. 
हातापायाांत रक्तशल्यावरुिता झाल्यामुळें  हातापायािा कोथ झाल्यािी उदाहरणें आहेत. 

 
साध्यासाध्यिा–प्रकारावर अवलां बून असते. मारक व रक्तस्त्रावी प्रकाराांत रोर्ी फार त्वहरत मरतो. 

जरी या रोर्ािा अनुर्ामी म्हणून वृक् कदाह, हृदाांतरत्व र्दाह वर्ैरे होत असले व कैफ वषांनांतर मृत्यूला 
कारण होत असले, तरी सौम्य प्रकाराांत रोर्ी मरत नाहीं. 

 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–रोग्याशी सांपकव  आलेल्याांिी हडक हनहिहत तपासावी. जर ही हनहिहत 

हदसून आली तर त्याांना ७ हदवस हनराळे ठेवाव.े पण ज्याांच्याांत अशा प्रकारिी हनहिहत हदसून येत नाहीं, 
त्याांना हनराळे ठेंवावयािे कारण नाहीं. ज्या लोकाांत हडक हनहिहत हमळते, अशाांना स्नायूांतून १० सी. सी. 
कॉन्सेन्रेटेड स्कालेट फीवर स्रेप्टोकॉकर्स अँहटटॉस्क्झन हदल्यास त्याांच्याांत उरार्चजत हनस्ष्ट्क्रां य रोर् 
प्रहतबांधक शस्क्त्त (passive immunity) हनमाण होते. पण अशाप्रकारें रोर् प्रहतबांधक शस्क्त्त हनमाण 
करण्यापासून पुढें रोग्याला धोका हनमाण होतो. असे लोक “घोड्याच्या लसीला”(horse serum) अक्षम 
होतात. त्यामुळें  हल्लीं रोग्याशीं सांपकव  आलेलेल्या लोकाांना स्लफाहडमहडन् ०·५ गॅ्रम हदवसाांतून तीन वळेाां 
ककवा हक्रस्टलाईन पेहनहसलीन २ ते ५ लाख युहनट हदवसाांतून दोन वळेाां ४।५ हदवस देतात. रोग्याला 
हनदान िार आठवडे तरी कोणाांत हमसळूां  देऊां  नयें. 

 
रोग झाल्यास–रोग्याला कहमतकमी दोन आठवडे हनजवनू ठेवावा. रोग्याला मोकळी हवा हमळेल 

असें कराव.े त्यािी शुश्रूषा करणाऱ्या माणसा व्यहतहरक्त कोणासही रोग्याजवळ जाऊां  देऊ नये. रोग्याला 
उबदार ठेवण्यािा प्रयत्न करावा. ताप असताांना दूध, कलब ूसरबत, बालीिे पाणी अशासारखा पातळ आहार 
द्यावा. व जसजसा रोर् बरा होत जाईल तसा आहार वाढवीत जावा. तापात रोग्यािे आांर् रोज पसूुन 
काढाव.े रोग्याच्या आजूबाजूस र्रम पाण्याच्या बाटल्या ठेवाव्या. त्यामुळें  पुरळ स्पष्ट उमटणयस मदत होते. 
हदवसाांतून दोन तीन वळेाां रोग्याला रु्ळण्या करावयास साांर्ावे. याकहरताां एक ग्लास र्रम पाण्याांत ६० थेंब 
स्ग्लसरीन थैमॉल को. घालून, त्यानें रु्ळण्या कराव्या. अन्न घेतल्यानांतर प्रत्येक वळेीं स्ग्लसरीन 
बोरॅहससमध्यें कापसािा बोळा बुडवनू त्यानें तोंड साफ करावे. नाक िोंदलें  असल्यास तेंही साफ करावे. 
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कोठ्या साफ ठेवण्याकहरताां मगॅ्. सल्फ. द्याव,े ककवा कास्कारा. इव्हॅक्युएांटिे (cascara Evacuat) ३० ते 
६० थेंब द्याव.े 

 
वृक् कदाह होऊां  नयें म्हणनू मूत्र अल्कधमीय ठेवण्याकहरताां मोठ्या प्रमाणाांत अल्क द्यावी. सात 

वषाखालील मुलाांना सोडा. बाय काबव. व पॉट. सैरस. प्रत्येकी ३० गे्रन हदवसाांतून तीन वळेाां द्याव े व ७ 
वषावरील मुलें  व प्रौढ याांना त्याच्या दुप्पट द्याव.े 

 
या रोर्ावरील रामबाण उपाय:– 
 
१. पेणनणसलीन–प्रोकेन पेहनहसलीन ४ लाख युहनट रोज स्नायतूून द्यावे. असे पाांि ते सात हदवस 

द्याव े ककवा पेहनहसलीन सोहडयम जी २ लाख युहनट हदवसाांतून दोन वळेाां स्नायूांतून द्याव,े ककवा १ लाख 
युहनट पेहनहसलीनच्या वड्या हदवसाांतून दर तीन तासाांनी द्याव्या. ककवा पेहनहसलीन “पाम”P. A. M २ सी. 
सी. (६ लाख युहनट) दर दोन हदवसाांनीं स्नायतूून द्यावे. 

 
२. ऑणरओमायणसन–(Aureomycin) -०·२५ ते ०·५ गॅ्रम दर ६ तासाांनीं द्याव.े 
 
३. स्कालेट फीवर स्रेप्टोकॉकस अणँटटॉस्क्झन–सौम्य अर्र तीव्र प्रकाराांत द्याव े (मात्रा ९००० ते 

३६००० युहनट). हे स्नायूतून द्याव.े पण यािा एक तोटा असतो. पढुें घोड्याच्या लसीला अक्षम होतो. 
त्याच्या ऐवजी “कॉन्व्हलेसेन्ट सीरम” ३० ते १२० सी. सी. स्नायूतून द्याव.े यािा उपयोर् अँहटटॉस्क्झन 
सारखाि होतो, व त्यािेमुळें  रोर्ी घोड्याच्या लसीला अक्षमही होत नाहीं. 

 
मारक प्रकाराांत, सौम्य न करताां २० सी. सी. सीरम शहरराच्या उष्ट्णते इतके र्रम करून हशरेतून 

द्याव,े व ४० सी. सी. स्नायतूून द्याव.े दुसऱ्या हदवशीं परत ४० सी. सी. स्नायूतून द्याव.े ककवा त्यािे ऐवजीं 
स्कालेट तापातून उठलेल्या माणसािे १०० सी. सी. रक्त स्नायूतून द्याव.े 
 

उपद्रवावंरील इलाज:– 
 

१. संणधवाि–(Arthritis)–पकडलेले साांधे र्रम कपड्याांत रु्ांडाळून ठेवाव.े रोग्याला उबदार 
पाांघरूणाांत हनजवनू ठेवावा. त्याला खालील हमिर द्याव.े 
 
    
  सोडा. सॉहलहसलस गे्रन १० 
  सोडा. बाय काबव.  गे्रन १५ 
  हसरम ऑरेंशा थेंब २० 
  पाणी औांस १ 

एक औांस हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावे. 
 

२. मध्यकिकदाह–कानावर शके द्यावा. याकहरताां र्रम पाण्यािी हपशवी वापरावी ककवा इन्फ्रारेड 
हदव्यािा उपयोर् करावा. जरूर पडल्यास शस्त्रवैद्याकडून कानािा पडदा कापून घ्यावा. जर पडदा फुटून 
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त्याांतून पू येत असेल, तर कान साफ करावा व त्याांत १ सी. सी. ऊध्ववपाहतत जलाांत (Distilled water) 
१००० युहनट पेहनहसलीनिा द्राव बनवनू त्यािे थेंब दर तीन तासाांनी कानाांत टाकावे. सल्फडाय् हझन वड्या 
द्याव्या व पेहनहसलीनिी इांजेक्शनें द्यावी. 

 
३. मानेंिील लणसकागं्रथींिा सदाहशोफ (Adenites) – स्थाहनक शके द्यावा ओहरसुल ककवा 

मेहडकल या सारख्या सल्फनमाइड वड्या द्याव्या. 
 
४. वृक् कदाह (Nephritis)–यािा इलाज त्या प्रकरणाांत हदला आहे. 
 
स्कालेट तापाांत होणाऱ्या पुष्ट्कळशा उपद्रवाांत पेहनहसलीनिा फार िाांर्ला उपयोर् होतो. 

 
घटसपक 

(DIPHTHERIA) 
 

व्याख्या–हा अहत साांसर्चर्क रोर् असून याांत र्ळ्याांत एक प्रकारिा पापुद्रा हनमाण होतो व 
साहन्नपाहतक ज्वरािी लक्षणें असतात. 

 
हेिु–हा रोर् घटसपािे जांतूमुळें  (Klebs-Locffler bacillus) होतो. या जांतूांिा प्रसार प्रत्यक्ष 

सांसर्ानें, खोकल्यातून, दुधाच्या बाटल्या, पेस्न्सली तोंडाांत धरल्यामुळें, रुमाल ककवा दुधावाटे होतो. 
साधारणपणें १ ते १५ वषापयंतच्या मुलाांत ज्यास्त प्रमाणाांत हदसून येतो. काांहीं वळेाां घटसपािी साांथ हनमाण 
होते. त्यािप्रमाणें घटसपव एकदाां होऊन रे्ला म्हणजे परत होत नाहीं. असें नव्हें. परत घटसपव होण्यािी 
भीहत असते. 

 
अणधशयनकाल–२ ते १० हदवस, पण सामान्यतः ३ ते ४ हदवस. 
 
संप्रास्ति–याांत एक पापदु्रा तयार होतो. तो घसा, नाक, स्वरयांत्र, श्वासनहलका ककवा क् वहितवळेाां 

अन्ननहलका व जठर वा त्विा यावर हदसून येतो. यािेमुळें  हृदयािे स्नायूांत मेदापक्राांहत फार झपाट्यानें 
होते. काांहींवळेाां यािे जांतू श्वसातून आांत जातात व ब्राांकोन्युमोहनया होतो. आशुकारी वृक् कदाह होतो. 
सीमान्त मज्जातांतूच्या आवरणाांत अपक्राांहत हदसून येते. 

 
लक्षिें–या रोर्ािे तीन प्रकार पाडतात. १. पडजीभेच्या बाजूच्या कमानीच्या आांतल्या बाजूस 

होणारा (Faucial) २. कां ठाांत होणारा (Laryngeal) व ३. नाकाांत होणारा (Nasal). 
 
१. गल िोरणिका घटसपक (Faucial Diphtheria)–रोर्ी सामान्यतः लहान मूल असते. 

सुरवातीला डोकें  ककवा पाय दुखतात. पुष्ट्कळ वळेाां घशािा रोर् दशवक लक्षणें नसतात. काांहीवळेाां 
सुरवातीला अहतसार ककवा वाांहत होते. 

 
िपासल्यास–तीव्र प्रकाराांत मूल फार आजारी व हनस्तेज हदसते. पडहजभेच्या बाजूच्या कमानींत 

ककवा घशाांतील र्ाांठीवर सुरवातीला पाांढरे असे हठपके हदसतात. ते वाढत जाऊन एकमेकाांत हमसळतात, 
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व एक हपवळसर पाांढरा असा पापदु्रा बनतो. तो मृदुतालू, पडजीभ व घशाकडे पसरत जातो. जर रोर् फार 
तीव्र असेल तर आजूबाजूच्या भार्ाला सूज येते. पापदु्रा हहरवट-काळसर होतो व त्याला घाण मारते. 
पापदु्रा घट्ट हिकटलेला असतो व जर ओढून काढण्यािा प्रयत्न केला तर त्या हठकाणीं रक्तस्त्राव होतो. 
मानेंतील रसग्रांथी वाढतात व त्यामुळें  मान फुर्लेली हदसते (Bull neck). ताप ९९⁰ ते ११०⁰ फॅ. इतका 
असतो, व तीनिार हदवसाांत उतरतो. तापाच्या मानानें नाडी फार जलद िालते, हमहनटाला ११० ते १२० 
इतकी असते. रक्ताांतील श्वतेपेशींिें प्रमाण वाढते. 

 
कंिगि घटसपक (Laryngeal Diphteria)–हा स्वतांत्रपणें होतो ककवा घशाांत होणाऱ्या रोर्ािा 

उपद्रव म्हणनू होतो. हा प्रौढाांत क् वहिति होतो. याांत हवहशष्ट आवाजाच्या खोकल्याच्या उबळी 
(paroxysmal attacks of ccroupy’ cough), श्वास व घशाांत घरघर वर्ैरे लक्षणें असतात. 

 
नासागि घटसपक (Nasal Diphtheria)–याांत पाण्यासारखा ककवा शेंबडा सारखा घट्ट, रक्तहमहश्रत 

स्त्राव, पण एकाि नाकपुडीतून येतो. पापुद्रा नाकाच्या पाठीमार्च्या भार्ाांत पण हदसण्यासारखा असतो. 
 
इिर णिकाििा घटसपक–कान, हवशषेतः बाह्यकणव, नेत्रावरण, रु्दद्वार, योहनबाह्यभार्, व त्विा 

याहठकाणींही होतो. जखमाांवर हा पापदु्रा तयार होतो, ककवा तो एस्क्झमासारखा हदसतो. 
 
व्यवच्छेदक णनदान–पापदु्रा, मानेंतील लहसका ग्रांथींिी वाढ, थोडा ताप यावरून हनदान कठीण 

नाहीं. पण शांका असल्यास जांतुपरीक्षा करणें िार्ले. पण सवव लक्षणाांवरून रोर् वाटत असेल तर, जरी 
जांतूिे हनदान हमळालें  नाहीं तरी त्यावर इलाज करावा. 

 
उपद्रव–१. हृदयाच्या स्नायूिंी अपक्राणंि–ही दुसऱ्या ककवा हतसऱ्या आठवड्याांत होते. याांत 

शहररािे उष्ट्णतामान उतरते, रोर्ी बेिैन होतो, हृदयास्थानीं वदेना होतात (praecordial pain) व वाांहत 
होते. नाडी जलद ककवा हळू िालते. हृदयाच्या आवाजाांत फरक हदसून येतात. यकृतात रक्ताहधक्य होते व 
हातपाय थांड पडतात. 

 
२. सीमान्ि वाणहकासाद (peripheral vascular failure) –जांतूांच्या हवषामुळें  होतो. पहहल्याि 

आठवड्याांत होतो. रोग्याला पांडुता येते व बलक्षय होतो, शरीर थांड पडते व क् वहित अांर्ावर सूज येते. 
रक्तदाब १०० हम. हमटर पाऱ्याच्या खालीं जातो, नाडी जलद पण क्षीण असते. 

 
आंगवध–िालूिा (palatal)–साधारणपणें दुसऱ्या आठवड्याांत होतो. याांत नाकाांत आवाज व 

नाकाांतून द्रव पदाथव बाहेर पडतात (nasal regurgitation). 
 
२. दृणष्टमज्जािंिूिा–हतसऱ्या ककवा िौथ्या आठवड्याांत होतो. याांत काणेपणा (squient) व 

एकाच्या दोन वस्तू हदसतात. ३. घशािा–हा ७व्या आठवड्याांत होतो. याांना अन्न हर्ळताां येत नाहीं व 
हर्ळण्यािा प्रयत्न केला तर ठसका लार्तो. ४. श्वासपटल स्नाय ूव फासंळ्यािंील स्नायूिंा वध, ६ व्या 
आठवड्याांत होतो. याांत श्वास लार्तो, फाांसळ्याांतील भार् आांत ओढले जातात, व काांहींवळेाां एकाि 
फुफ्फुसािे हनमीलन (massive collapse) होते. ५. हािापायािंा वध–स्नायू हवशहवशीत होतात व 
स्पशवज्ञान कमी होते. स्तांहभत झालेले स्नायू (paralysed muscles) िार आठवड्याांत बरे होतात. 



 अनुक्रमणिका 

दुसरे उपद्रव म्हणजे ब्राांकोन्युमोहनया, कणवदाह, वृक् कदाह, हृदाांतरत्वर्दाह व हृत्स्नायदूाह. 
 
साध्यासाध्यिा–जर लस त्वहरत हदली रे्ली तर रोर् साध्य आहे. जर पापुद्रा फार पसरला असेल 

व मूल फार लहान असेल तर रोर् असाध्य आहे. शहैथल्यकालिा रक्तदाब खालीं उतरणें हें दुःहिन होय. 
रक्तस्त्रावी प्रकाराांत रोर्ी सहसा जर्त नाहीं. कां ठाच्या घटसपांत अांर्वध क् वहिति होतो. 

 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–सवव लहान मुलाांना प्रहतबांधक लस टोंिावी. एका वषािे आांत लस टोंिावी 

(दुसऱ्या सहा महहन्याांत). याकहरताां ‘हडप्थीहरया टॉक्झाइड’िी इांजेक्शनें ०·५, १·० व १·० सी. सी. या 
प्रमाणें एका महहन्याच्या अांतरानें द्यावी. प्रौढाांना “टॉक्झाइड–अँहटटॉस्क्झन फ्लॉक्युलर्स” (toxoid-
antitoxin floccules) (T. A. F.) िी इांजेक्शनें द्यावी. १ सी. सी. दर दोन आठवड्याांनी, अशी तीन 
इांजेक्शनें द्यावी. इांजेक्शन दोन्हीं हातावर पण आलटूनपालटून द्यावे. 

 
रोग झाल्यास–रोग्याला ताबडतोब हनजवनू ठेवावा. त्याला उठूां ककवा हालिाल करूां  देऊां  नये. 

कारण याांत हृदय अधू असण्यािा सांभव असतो. साधारणपणें एकदोन महहनें पूणव हवश्राांहत घेणें जरूर असतें. 
जांतूांिी परीक्षा करण्याकहरताां ताबडतोब स्वाब (Swab) घ्यावा व अहँटहडफ्थेहरहटक सीरमिे 
(Antidiphtheritic serum) इांजेक्शन द्याव.े यािी मात्रा रोर्ािा जोर व रोर् होऊन हकती काल झाला यावर 
अवलां बून असते, वयावर नसते. जर ४८ तास होऊन रे्ले असतील तर माांत्रा दुप्पट द्यावयास पाहहजे. 

 
जर घशाांतील र्ाांठी व त्याच्या आजूबाजूिा भार् यावर रोर् पसरला असेल व त्यािा जोर फार 

असेल तर ८००० ते १६००० युहनट द्याव.े इांजेक्शन माांडीच्या बाहेरच्या भार्ाांत द्यावे. रोर्ािा जास्त जोर 
असून रोर् घशाांतील र्ाांठी, ताळू व पडजीभ यावर पसरला असेल तर २४००० ते ४०००० युहनट द्याव.े जर 
इांजेक्शनिा पहरणाम होत असेल, तर पापऱु्द्यािी वाढ थाांबते व रोग्याच्या स्स्थतींतही फरक पडतो. जर 
रोग्याच्या स्स्थतींत फरक झाला नाहीं ककवा पापऱु्द्यािी वाढ होत असेल तर १२ तासाांत दुसऱ्याांदा इांजेक्शन 
द्याव.े जर रोर्ािा फार जोर असेल तर ७०,००० ते २,००,००० युहनट द्यावयास पाहहजे. इांजेक्शन हशरेंतून 
व स्नायूतून दोन्हींही मार्ांने द्यावे. इांजेक्शन शहरराच्या उष्ट्णतेएवढें र्रम करून पण सौम्य न करता द्यावे. 
हशरेंतून ककवा स्नायूांतून देण्यापूवीं २ सी. सी. ॲहड्रनलीनिे इांजेक्शन द्यावे. त्यामुळें  अनाहफलॅस्क्टक शॉक 
(Anaphylactic shock) येत नाहीं. हशरेंतून देताांना इांजेक्शन फार सावकाश द्याव,े व जर रक्तदाब कमी 
झाला तर हपरहेसन १ सी. सी. इांजेक्शन स्नायूतून द्याव.े ककवा ‘नॉर ॲहड्रनलीन’िे इांजेक्शन हशरेतून द्याव.े 

 
२ लाख पेहनहसलीन सोहडयम जी दर तीन तासाांनीं स्नायतूून तीन ते िार हदवस द्यावे. यामुळें 

पुष्ट्कळसे रोर्ी जांतुवाहक होण्यािे टळते, घशींतील जांतूांिा नाश होतो व पापुद्रा लौकर सुटण्यास मदत 
होते. यािबरोबर ग्लुकोजिे १०० सी. सी. इांजेक्शन हशरेतून पहहले दोन हदवस, हदवसाांतून दोन वळेाां द्याव,े 
व १० युहनट इन्स्युहलन त्विेखालीं द्यावे. फार तीव्र प्रकाराांत याांिा फार फायदा होतो. 

 
काांहींवळेाां सीरमच्या इांजेक्शनिे वाईट पहरणाम इांजेक्शन हदल्यानांतर ५ ते १० हदवसाांतही हदसून 

येतात. त्यािी लक्षणें म्हणजे सूज, हपत्त उठणें (rash), ताप व साांधे दुखणें. अशावळेीं १ सी. सी. 
ॲहड्रनलीन दर ४ तासाांनीं त्विेखालीं द्याव,े व अहँटहहस्टॅहमन औषध द्यावे. उदा. बेनॅहड्रन ५० हम. गॅ्रम 
कॅप्सूल हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावी. ५ ते १० सी. सी. कॅल्शम ग्लूकोनेटिे इांजेक्शन द्यावे. त्विेला फार 
खाज सुटत असल्यास कॅलहमन लोशन लावाव.े घशावर काांहींहीं स्थाहनक उपिार करूां  नये. रोग्यािी 
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थुांकी कापसाच्या बोळ्यावर घेऊन, ते जाळून टाकावे. तापाांत व घसा साफ होईपयंत रोग्याला पातळ 
आहार द्यावा. नांतर वाढवावा. कोठ्या साफ होण्याकहरताां एक हदवसाआड एहनमा द्यावा. 

 
कंि घटसपक–याांत २० ते ४० हजार युहनट द्याव,े ककवा यापेक्षाांही ज्यास्त माते्रिी पुष्ट्कळवळेाां जरुरी 

असते. हदवस रात्र वाफ द्यावी. जर श्वासोच्छ् वासास अडथळा होत असेल तर श्वासनहलकेवर शस्त्रहक्रया 
करून त्याांत नहलका घालावी 

 
नाकािंील घटसपक–फार मोठ्या प्रमाणाांत अँहटटॉस्क्झन द्यावयास पाहहजे. ६० हजार युहनट 

हदल्यावर नाकाांतील स्त्राव थाांबतो. 
 
काांहीं उपद्रवाांकहरताां औषधोपिारािी जरुरी असते. 
 
हृत्स्नायदूाह–रोग्याला हनजवनू पूणव हवश्राांहत द्यावी. त्याला स्वतःला काांहींहीं करूां  देऊां  नयें. द्रव 

पदाथवही २४ तासाांत २ पाईांटच्यावर देऊां  नयें. याांत हडहजटॅहलस घातक आहे. ते जर कर्चणका कां प असेल 
तरि द्याव.े सीमाांत पहरसांिरण पातात खाटेिे पायाकडील बाजू वर करावी ॲहड्रनलीन १ सी. सी. दर २ ते 
५ तासाांनीं त्विेखालीं द्याव.े हात व पाय यावर घट्ट बडेँज बाांधावे. अगंवध–ज्या भार्ािा अांर्वध झाला 
असेल त्याला हवश्राांहत द्यावी व प्रौढ माणसाला १० ते १५ थेंब कटिर नक्स. व्हॉहमका. हदवसाांतून तीन वळेाां 
पोटाांत द्याव े व मुलाांना त्याांच्या वयोमानाप्रमाणें द्यावे. जर घशािा वध झाला असेल (pharyngeal 
paralysis) तर नाकाांतून नळी घालून त्याांतून अन्न द्याव,े व त्या हठकाणीं हनमाण होणारी श् लेष्ट्मा (mucus) 
पांपानें काढून टाकावी (suction). रोर् बरा झाल्यावर हनदान सहा महहने तरी रोग्याला धकाधकीिें काम 
करू देऊां  नयें. 
 

काणंजण्या, मसूणरका 
(CHIKEN–POX, VARICELLA) 

 
व्याख्या–हा तीव्र प्रकारिा रोर् असून, याांत एका पाठोपाठ (Successive crops) एक प्रकारिा 

पुरळ उठत जातो व तापही असतो. 
 
हेिु–हा रोर् हवषाणुमुळें  होतो. यािा फैलाव प्रत्यक्ष सांसर्ानें ककवा हववेाटे होतो. जांतू नाकाांवाटें 

आांत जातात. सामान्यतः १० वषाखालील बालकाांत आढळणारा असा हा रोर् आहे. एकदा येऊन रे्ल्यावर 
सहसा परत होत नाहीं. रोर् कोणत्याही ऋतूांत होतो. 

 
अणधशयन काल–११ ते २१ हदवस; सामान्यतः १२ ते १४ हदवस. 
 
लक्षिें–रोर् सामान्यतः लहान मुलाांत हदसून येतो. पण प्रौढाांत होत नाहीं असें नाहीं. काांहींवळेाां 

पुरळ हेंि पहहलें  लक्षण असतें. ककवा त्याच्यापूवीं एक दोन हदवस रोर्ी बेिनै असतो, त्यािे डोके दुखते 
ककवा त्याला हुडहुडी भरते. 
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िपासल्यास–सुरवातीला थोडा ताप असतो व दुसऱ्या हदवशीं पुरळ (rash) हदसावयास लार्तो. 
हपडका प्रथम लहान असतात व मर् मोठ्या होतात. त्याांत लस भरते. २४ तासाांत पू होतो, व मर् फुटतात. 
हपडका प्रथम मध्य शहररावर (छाती, पोट, पाठ) उर्वतात व मर् सवव बाजूला पसरतात. (आकृहत ५६). 
हपडका हनरहनराळ्या हदवशीं हनरहनराळ्या हठकाणीं उर्वतात. त्यामुळें  एकाि भार्ावर, हपडका 
हनरहनराळ्या अवस्थाांत हदसून येतात. शहररावरील हपडकाांच्या मानानें हात व पाय यावर थोड्या हदसून 
येतात. हपडका लाांबट वाटोळ्या व कमी अहधक आकाराच्या असतात. त्याांच्या भोंवताली थोडा लाल भार् 
हदसून येतो. या हपडका देवींच्या फोडासारखा मध्यें दबलेल्या नसतात. हपडका सुट्या सुट्या असतात, पण 
क् वहितवळेाां एकमेकाांत हमसळतात. िार पाांि हदवसाांत त्याांिी तोंडे काळी पडावयास लार्तात. खपली 
पडावयास िार हदवस ते ४ आठवडेही लार्तात. ज्यावळेीं या हपडका फार प्रमाणाांत असतात, त्यावळेीं 
खाज सुटते. ताप फार नसतो, पण िारएक हदवस राहातो. हपडका उर्वल्यावर थोडे हदवस रक्ताांतील 
श्वेतपेशींिे प्रमाण वाढलेले असते. (आकृहत ५७). 

 
प्रकार–१. रक्िस्त्रावी–क् वहितवळेाां हपडकाांत रक्तस्त्राव होतो व काांहीं वळेाां अांतःत्विेंतूनही 

रक्तस्त्राव होतो. हा प्रकार फार क् वहित वळेाां हदसून येतो. पण याांत रोर्ी मरतो असें नाहीं. २. कोथयुक्ि 
(Gangrenous) : याांत त्विा व अहधत्विा याांत कोथ होतो. हा प्रकार फार अशक्त मुलाांत हदसून येतो व 
याांत रोग्याला मृत्यू येतो. 

 

 
आकृणि ५६. काांहजण्याांच्या परुळािा आरेख. 

फुल्याांिे हठकाणी प्रथम पुरळािी सुरवात होते. 
 
व्यवच्छेदक णनदान–या रोर्ािे हनदान करणें कठीण नाहीं. देवी ककवा त्विेवर येणारे साधे फोड 

(impetigo) याांिे पासून काांहजण्याांिे सहज हनदान करताां येतें. काांहजण्याांत देवीं सारखी तीव्र लक्षणें 
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नसतात, त्या शहररावर ज्यास्त प्रमाणाांत उर्वतात, एका पाठोपाठ येतात, याांत परत ताप िढत नाहीं व 
त्या मध्यें दबलेल्याही नसतात. या सवांवरून हनदान करणें कठीण नाही. 

 
उपद्रव–हा रोर् फार सौम्य आहे. पण क् वहितवळेाां ब्राांकोन्युमोहनया ककवा कणवशूळ हे उपद्रव 

होतात. काांहींवळेाां मस्स्तष्ट्कसुषुम्नाशोफ (encephalomyelitis) होतो. 
 

 
फोटो २३ बृहन्मसूहरका पूयस्फोहटका (देवी, माता, बृहन्मसूहरका पहा) 

 

 
फोटो २४ सांर्हमत बृहन्मसूहरकातील िेहरा (देवी, माता, बृहन्मसूहरका पहा) 

 
णिणकत्सा–रोग्याला ताप जाईपयंत ककवा फोडाांिी तोंडे काळी पडावयास लारे्पयंत हनजवनू 

ठेवावा. साध्या तापाच्या औषधोपिाराहशवाय रोर्ी हपडका खाजवणार नाहीं यािी काळजी घ्यावी. 
हपडकाांवर टॅल्क, बोरॅक्स, कझक ऑक्साइड समप्रमाणाांत हमसळून ती पावडर लावावी. खपल्या पडावयास 
लार्ल्यावर पोटॅहशअम परमरँ्नेटच्या पाण्यानें आांघोळ घालावी. खपल्या पडून रे्ल्यानांतर व्रणाांवर कझक 
ऑक्साइडिे मलम लावाव.े जर हपडकाांत दुसऱ्या जांतूांिा सांसर्व झाला (Secondary infection) तर १ 
लाख युहनट पेहनहसलीन हदवसाांतून दोन वळेाां स्नायूांतून द्यावे. 
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आकृणि ५७. काांहजण्याांिे तापपत्रक 
 

देवी, मािा, बृहन्मसूणरका 
(SMALL-POX, VARIOLA) 

 
व्याख्या– हा अहततीव्र साांसर्चर्क रोर् असून. त्याांत ताप व हवहशष्ट प्रकारिे फोड उठतात. 
 
हेिु–हा रोर् हवषाणुमुळें  होतो. फोडाांच्या लसीत “पािन बॉडीज”(paschen bodies) म्हणून जे 

सूक्ष्म जांतू हदसून येतात तेि रोर्ािे जांतू असावते असें धरलें  जाते. या रोर्ािा प्रसार हववेाटे, माशाांच्यामुळें 
ककवा प्रत्यक्ष सांसर्ानें होतो. हा रोर् कोणत्याही वयाच्या माणसास होतो. पण जर देवी टोंिून घेतल्या 
असतील तर मात्र होत नाहीं ककवा फार सौम्य होतो. 

 
अणधशयन काल–१० ते १४ हदवस, पण सामान्यतः १२ हदवस. 
 
लक्षिें–रोर्ी मूल ककवा प्रौढ कोणीही असतो. तो एकाएकी आजारी पडून त्याला थांडी वाजते 

ककवा हुडहुडी भरून येते, कां बर व डोके दुखते. उमासे येतात ककवा वाांहत होते, व बेिनै वाटते. 
 
िपासल्यास–ताप १०२⁰ ते १०४⁰ फॅ. पयंत िढतो. हतसऱ्या हदवशीं ताप थोडा कमी होतो व 

पुटकुळ्या उठावयास लार्तात. परत ताप िढतो. थोडी वाढलेली प्लीहा हाताला लार्ते. पुटकुळ्या प्रथम 
कपाळ, डोके व मनर्टािी पाठीमार्ील बाजू यावर उठतात, व नांतर सवव शरीरभर पसरतात. शहरराच्या 
उघड्या भार्ावर त्या जास्त प्रमाणाांत असतात. त्यामानानें छाती, पाठ व पोट या भार्ावर त्या कमी 
असतात. खाांकेत जवळ जवळ अहजबात नसतात. (आकृहत ५८).  
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आकृणि ५८. मसूहरका पुरळािा आरेख 

 
शाखाांिे सीमान्त प्रसारणी भार् हवशषे हवकाहरत होतात. परुळ, दाब भार्ावर म्हणजे कां बर व र्ाटवर रेषा या 

हठकाणीं फार प्रमाणाांत असतो. फुल्याांिे स्थानीं पुरळ प्रथम उठतो. 
 

तापाच्या हतसऱ्या हदवशीं पटुकुळ्या उठावयास लार्तात. पाांिव्या सहाव्या हदवशीं त्याांत द्रव 
भरावयास लार्तो. नवव्या हदवशीं त्यात पू भरावयास लार्तो, बाराव्या हदवशीं त्या फुटतात. सोळाव्या 
हदवसापासून खपल्या धरावायास लार्तात, व २१ हदवसानांतर त्या खपल्या पडावयास सुरवात होते. नांतर 
त्या हठकाणीं व्रण राहातो. देवींच्या फोडाांत कप्पे असतात (loculated) त्यामुळें  त्या फोडाांत जरी सुईां 
टोंिली, तरी फोड दबला जात नाहीं. देवींिे फोड मध्यें दबलेले असतात. फोडाांच्या भोंवतालिी जार्ा 
लाल असून (red areola) त्विा सुजलेली हदसते. त्विेिी फार आर् होते व त्याहठकाणीं वदेना होतात व पू 
भरावयास लार्ल्यावर फार दुर्ंधी मारते. पुळ्या उठावयास लार्ल्या कीं ताप ९९⁰ फॅ. ककवा त्यापेक्षाां थोडा 
उतरतो व पू भरावयास लार्ला कीं परत साधारणपणें १०१⁰ फँ. पयंत िढतो. पढुें हळुहळु उतरत जाऊन 
हतसऱ्या आठवड्याांत पूणवपणें उतरतो. (आकृहत ५९) 
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आकृणि ५९. बृहन्मसूहरकािे ताप पत्रक. 

 
ज्यावळेीं रोर्ािा जोर असतो, त्यावळेीं रोर्ी बडबड करावयास लार्तो व वात होऊन दर्ावण्यािा 

सांभव असतो. रक्त तपासल्यास–पहहल्या पाांि हदवसाांत रक्ताांतील श्वेतपेशींिें प्रमाण कमी असल्यािे 
हदसून येते. व दुसऱ्या हतसऱ्या आठवड्याांत त्याांिे प्रमाण वाढलेले हदसून येते. देवी हातािा व पायािा 
तळवा, डोळे, तोंड, कान वर्ैरे हठकाणींही येतात. यानें नुसती हवदु्रपताि येते असें नव्हें, तर डोळा, कान 
जाण्यािी भीहत असते. 
 

प्रकार–पृथक् (Discrete)–अहतसौम्य प्रकार; देवी अहतशय कमी येतात. 
 
२. संगणमि (confluent)–याांत देवी एकमेकाांत हमसळून जातात. सूजही फार असते. मोठाले व्रण 

पडतात व रोर्ी दर्ावण्यािा सांभव फार असतो. 
 
३. रक्िस्त्रावी (Haemorrhagic)–याांत दोन प्रकार सांभवतात. दोन्हींही मारक असतात. 
 
(अ) पतयुकणरक–देवी फार थोड्या येतात. पण याांत त्विा, अांतःत्विा व आांतील इांहद्रयें याांत 

रक्तस्त्राव होतो. (ब) दुसऱ्या प्रकाराांत (Variola haemorrhagica pustulosa), अांर्ावर नुसता पुरळ 
असताांनाि हठकहठकाणीं रक्तस्त्राव होतो व पूणवपणें देवी येण्यापूवींि पुष्ट्कळदाां रोर्ी मरतो. देवीच्या फोडाांत 
थोडा रक्तस्त्राव होणें याला ‘रक्तस्त्रावी देवी’ (haemorrhagic small-pox) म्हणत नाहींत, व तो तीव्रही 
नसतो. 
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व्यवच्छेदक णनदान–सुरवातीच्या कालाांत या रोर्ाऐवजीं इन्फ्ल्युएांझा, न्युमोहनया, र्ोंवर ककवा 
पप्युवरा वाटण्यािा सांभव असतो. ज्यावळेीं पुरळ उठतो, त्यावळेीं तो काांहजण्या, र्ोंवर, टायफर्स ताप, ककवा 
औषधामुळे फोड येणें उदा. आयोडाईड व ब्रोमाइड, याांपासून हनराळा दाखहवताां आला पाहहजे. असें जरी 
असलें , तरी यािे हनदान करणें हततके कठीण नसते. याांत पूरळ िेहरा व हातपाय याांवर ज्यास्त प्रमाणाांत 
असतो. त्यािप्रमाणें तो एकापाठोपाठ येत नाहीं. याांिे फोड वाटोळे व मध्यें दबलेले असतात. त्यािप्रमाणें 
फक्त याि साांसर्चर्क रोर्ाांत पुरळ उठावयास लार्ल्यावर ताप कमी होतो. या फोडाांतील लस तपासल्यास 
ताबडतोब हनदान होते. 

 
जर रोग्याला नुकत्याि देवी टोंिलेल्या असतील तर तो पुरळ देवींिा नसण्यािी शक्यता असते. 
 
उपद्रव–जर रोर् सांर्हमत ककवा रक्तस्त्रावी असेल, तर तीव्र असतो व पुष्ट्कळवळेाां रोर्ी फार जलद 

मरतो. उपद्रवाांत स्वरयांत्रदाह, ब्राांकोन्युमोहनया, डोळ्याांत व्रण व अांधत्व, कणवदाह, वृषणदाह (orchitis), 
र्ळव े(boils) वर्ैरे येतात. 

 
साध्यासाध्यिा–देवींिा प्रकार व त्याला देवी काढल्या आहेत ककवा नाही यावर अवलां बून राहील. 

रोर्ािे बारावा ते िौदावा हे हदवस फार धोक्यािे असतात. सांर्हमत रक्तस्त्रावी प्रकाराांत रोर्ी फार 
तडकाफडकी मरतो. 

 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–बाल्यावस्थेंत देवी काढून घेणें िाांर्लें . जर त्या िाांर्ल्या आल्या असतील 

तर त्याांिा जोर ७ वषें हटकतो. याकहरताां दर ७ वषांनीं देवी काढून घेणें िाांर्ले. पण जर साांथ असेल तर 
मात्र ताबडतोब देवींिी लस टोंिनू घ्यावी. रोग्यािे घर जांतुरहहत कराव.े 

 
रोग झाल्यास–रोग्याला लाल मांद उजेडाच्या खोलींत हनजवनू ठेवावा. सुरवातीला ५ लाख 

हक्रस्टलाइन पेहनहसलीनिे इांजेक्शन हदवसाांतून दोन वळेाां द्यावे. आहार पातळ असावा व ताप उतरल्यानांतर 
हळुहळु वाढवीत न्यावा. केस बारीक कापाव े व आांर् र्रम पाण्यानें दोनदा पसूुन काढावे. देवींिे फोड 
फुटल्यानतांर पोटॅहशयम परमरँ्नेटिा र्रम पाण्याांत द्राव बनवनू त्यानें आांघोळ घालावी. जर वास मारीत 
असेल, तर त्विेवर १०० त १ या प्रमाणाांत बनहवलेला कार्  बॉहलक ॲहसडच्या द्रावािा उपयोर् करावा. 
बोहरक लोशननें डोळे धुवाव ेव पापण्याांना व्हॅसहलन लावाव.े जर डोळ्याांत फोड आले असतील तर डोळ्याांत 
दर ४ तासाांनीं १०% ॲल्लयुहसडिे थेंब टाकावे. पापण्याांना १ औांस व्हॅसहलनमध्यें ८ गे्रन हैड्राजव. ऑक्साहड. 
फ्लेव्ही. (Hydrarg. axid. flav) व १६ गे्रन ॲरोहपन. सल्फ. घालून ते मलम दर िार तासाांनीं लावाव.े 
डोळे शकेवाव.े ककवा ऑहरओमायहसनिे डोळ्यािे मलम लावावे. 

 
खपल्या लौकर पडण्याकहरताां िेहरा व इतर भार् यावर अळशीच्या पोहटसािा कलटवर पातळ थर 

पसरून ते लावाव ेव दर दोन दोन तासाांनीं बदलावे. खपल्या पडल्यानांतर त्या व्रणावर कझक ऑक्साइडिे 
मलम लावाव.े कमरेिा ठणका व डोकेदुखी यावर ॲस्स्पहरन १० गे्रन व सोडा. बाय काबव. १० गे्रन ही पावडर 
द्यावी. झोपेकहरताां पोटॅहशयम ब्रोमाइड ३० गे्रन ककवा डोव्हरिी पावडर १० गे्रन द्यावी. वात झाला असल्यास 
⅟₁₀₀ गे्रन हायोहसन हैड्रोब्रोमाइडिे इांजेक्शन द्यावे. पाांि औांस पाण्याांत स्ग्लसरीन थायमॉल को. िे थेंब 
टाकून त्याच्या बोळ्यानें प्रत्येक जेवणानांतर तोंड पसूुन काढावे. जर घशाला त्रास होत असेल तर पाण्याांत 
कटक्िर बेंझोइन टाकून त्यािी वाफ द्यावी. 
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सल्फनमाइड व पेहनहसलीन याांिाहह उपयोर् करावा. त्यामुळें  फोडाांत पू होत नाहीं व रोर् पण 
लौकर बरा होतो. सुरवातीलाि बेस्न्झलपेहनहसलीन ५००,००० युहनटिे इांजेक्शन दर १२ तासाांनीं स्नायूांतून 
द्याव.े 

 
गोशीिला 

(VACCINIA) (COW-POX) 
 

हा र्ाईांिा रोर्. जर हा रोर् झालेल्या र्ाईांशी माणसािा सांस्पशव झाला, तर त्याला रोर् होतो. 
माणसाला क्षीण केलेले देवींिे हवषाण ू(attenuated Variola Virus) असलेली लस टोंिल्यानांतर होणाऱ्या 
पहरणामालाहह हा शलदप्रयोर् लावतात. 
 

देवी काढिें (Vaccination)–याांत वापरण्याांत येणारी लस जर घराांतील प्रशीतकाांत (domestic 
refrigerator) ठेवली तर दोन आठवडे िाांर्ली राहू शकते, व काळोख व थांड जार्ी ठेवल्यास सात हदवस 
हक्रयाशील राहूां शकते. 

 
देवी काढण्याकरताां, दांडाच्या बाह्य भार्ावरील त्विा, साबू वा पाणी याांनीं धुवून काढून, मर् 

कोरडी करतात, ककवा ईथरमध्यें कापसािा बोळा बुडवनू त्याांने साफ करतात. या भार्ावर दोन ककवा तीन 
हठकाणीं लस ठेऊन, त्यावर िाकूनें अशा प्रकारें ओरखडा ओढतात, कीं तो बाह्यत्विेतून आांत जाईल पण 
रक्त येणार नाहीं. बालकाांतील प्रथम टोंिलेल्या देवींकरताां पट्टी मारण्यािी जरुरी नसते. देवी काढल्यावर 
सातव्या हदवशीं तपासावयास पाहहजे. जर देवी काढलेल्या “उठल्या” तर ५ व्या हदवशीं पुळी उठते, 
आठव्या हदवसापयंत ती वाढत जाते, १० व्या हदवशीं त्याांत पू भरावयास लार्तो. हे फोड सुखतात व त्यावर 
खपली धरते व १४ ते २१ हदवसाांपयंत ती पडते. दुसऱ्या आठवड्याांत फोडा भोंवतालिी त्विा लाल व 
सुजलेली असते आहण खाांकें तील लहसका ग्रांथी वृहि पावतात. फोडावरील खपली पडल्यावर, त्या 
हठकाणीं हनमाण होणाऱ्या व्रणधातूांत लहान लहान खोलर्ट भार् हदसतात. सामान्यतः दुसऱ्या आठवड्याांत 
बेिैन वाटते, व थोडा ताप असतो. देवी काढींत राहहल्यास त्यापढुें उठत नाहींशा होतात आहण पुष्ट्कळ वळेाां 
त्या हतसऱ्या िौथ्या वळेाांनांतर उठतही नाहींत. देवी काढल्यानांतर १० व्या हदवसाच्या सुमारास 
रोर्प्रहतबांधक शक्ती हनमाण होते. एस्क्झमासारख्या हिरकारी त्विा रोर्, आशुकारी सांसर्चर्क रोर्, अशाांत 
देवी काढूां नयेत. 

 
उपद्रव–१. पूणििा (Sepsis)–दांड लाल होतो व सुजतो व दुखतो. ताप िढतो व खाांकेतील 

लहसकाग्रांहथ वृहि पावतात. २. सावकरृ्भि गोशीिला–हें खाजवण्यामुळें  स्वतःिीि लस लार्नू िेहरा व इतर 
भार्ावर फोड उठतात ककवा रक्तावाटे सांसर्व पसरून ४ थ्या ते १० व्या हदवसाांत सवव शहररावर फोड 
उठतात. ३. हनरहनराळ्या प्रकारिा पुरळ उठतो. ४. अस्स्थशोफ. ५. मस्स्तष्ट्कसुषुम्नाशोफ 
(encephalomyelitis)–फार भीहतदायक पणक् वहित हदसून येणारा उपद्रव. जवळ जवळ ३५% रोग्याांत 
मृत्यू येतो. 
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गालफुगी, पाषािगदकर्भ 
(MUMPS) 

 
व्याख्या–हा तीव्र साांसर्चर्क रोर् असून, त्यामध्यें लालोत्पादक कपडाना, हवशषेतः कणवपूवव ग्रांथींना 

(parotids) सूज येते व त्यािी वृहि होते. 
 
हेिु–हा रोर् हवषाणुमुळें  होतो. ते बोलण्यानें ककवा खोकल्यामुळें  हवेंत फेकले जातात. ग्रांथी 

सुजण्यापूवीं २ ते ३ हदवस रोर्ी दुसऱ्याला रोर् देण्याइतका सांसर्वजन्य (infectious) असतो. हा रोर् 
सामान्यतः ५ ते १५ वषापयंतच्या मुलाांत व १८ ते २५ वषांपयंतच्या माणसाांत हदसून येतो. एकदाां रोर् 
झाल्यावर सहसा परत होत नाहीं. या रोर्ाच्या साांथी जर्भर उद्भवतात. 

 
संप्रास्ति–ग्रांथीच्या सांयोर्ी पेशीजालाांत रक्ताहधक्य हदसून येते. वृषणाांत ताांतवधातू वाढन 

वृषणाच्या ग्रांथीपेशींना (The glandular tissue) कृशता येते. काांहीं वळेाां स्वादुकपडाांत रक्ताहधक्य होते. 
 
अणधशयन काल–१२ ते २८ हदवस. सामान्यतः १८ हदवस. 
 
लक्षिें–रोर्ी सामान्यतः मूल ककवा तरुण असतो. एका बाजूच्या लालोत्पादक कपडात वदेना ककवा 

सूज येण्यापूवीं डोके दुखणें, बैिैनी, घसा दुखणें, ककवा मान अवघडणें वर्ैरे लक्षणें हदसून येतात. पण 
पुष्ट्कळ वळेाां लालोत्पादक कपडाला सूज येणें हेंि पहहलें  लक्षण असते. 

 
िपासल्यास–मानेवर कानाखालिी बाजू सुजलेली हदसते, व त्या बाजूिा लालोत्पादक कपडही 

सुजतो. एकदोन हदवसाांत दुसऱ्या बाजूकडील ग्रांथीही सुजते. ग्रांथीवरील त्विा अर्दीं ताणल्यासारखी 
हदसते, व वदेनाांमुळें  तोंड पूणवपणें उघडताां येत नाहीं. प्लीहाही थोडीशी वाढलेली असते. घशाांतील र्ाांठी 
सुजतात. त्या मुळें  व वदेनाांमुळें  हर्ळण्यास त्रास होतो. १०१⁰ फॅ. ककवा त्याहीपेक्षाां ज्यास्त ताप िढतो व 
िार एक हदवसाांत उतरतो. पण वृषणदाह ककवा स्वादुकपडदाह यासारखा उपद्रव झाल्यास ताप परत 
िढतो. नाडीही थोडी सावकाश–हमहनटाला ५० ते ६० िालते. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–हततकेसें कठीण नाहीं. काांहींवळेाां हवद्रहध ककवा अबुवदामुळें  ग्रांथी सुजते. पण ती 

एकाि बाजूला असते. जर हवद्रहध असेल तर त्याांत पू होतो. हमक्युहलक्झ रोर्ाांत (Mikulicz’s disease) 
लालोत्पादक ग्रांथीिी सूज ही हिरकारी असते. त्याि प्रमाणें त्यात वदेना नसतात व अश्रुकपडही (lacrimal 
glands) हवकाहरत होतात. र्ालफुर्ींत रक्ताांतील लहसकापेशींिी वृहि होते व त्यामुळेंही हनदानास मदत 
होते. 

 
उपद्रव–र्ालफुर्ींत सुजलेले लालोत्पादक कपड एका आठवड्याांत मूळ पदावर येताांत व त्याांत 

जवळजवळ कधींि पूयीभवन होत नाहीं. याांतील महत्त्वािा उपद्रव म्हणजे वृषणदाह (orchitis) होय. हा 
लहान वयाांत क् वहिति होतो. हा सामान्यतः सातव्या हदवशीं ककवा त्याच्या आसपास होतो. सववसाधारणपणें 
एकाि बाजूिा वृषण हवकाहरत होतो. जलवृषण (Hydroecle) होण्यािा सांभव असतो. हस्त्रयाांत बीजकोश व 
स्तनग्रांथी याांना सूज येते. क् वहित वळेीं स्वादुकपडाांला सूज येते व अशावळेीं पोटाच्या खळर्ींत दुखते, वाांहत 
व बिकोिता होते. 
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साध्यासाध्यिा–रोर्ी कधींि दर्ावत नाहीं. पण वृषणसदाहशोफामुळें  काांहीं वळेाां वांध्यत्व येते, पण 
नपुांसकत्व येत नाहीं. कायमिा बहहरेपणा ककवा मधुमेह हे अनुर्ामी म्हणून होतात. 

 
णिणकत्सा–रोग्याला हनदान १० हदवस तरी हनजवनू ठेवावा. त्यामुळें  वृषण ककवा बीजकोश याांना 

सूज येण्यािी भीहत कमी असते. सुरवातीला सौम्य रेिक द्यावे. जों पयंत ग्रांथींत सूज असून वदेना आहेत 
तोंपयंत रोग्याला पातळ आहार द्यावा. सुजलेल्या ग्रांथीवर स्ग्लसरीन बेलाडोनािा लेप लावावा व जर फार 
वदेना असतील तर त्यावर शके द्यावा. जर वृषण सुजला असेल तर त्यावर स्ग्लसरीन बेलाडोना लावावा व 
लां र्ोटी बाांधावी. स्स्टस्ल्बस्रॉल (stilboestrol) १ हम. गॅ्रम हदवसाांतून िार वळेाां द्यावे. त्यामुळें  वृषणशोफ 
होत नाहीं ककवा झालेला असल्यास पुष्ट्कळ आराम पडतो. तोंड स्ग्लसरीन थाय् मॉल को. नें हदवसाांतून 
पुष्ट्कळ वळेाां पुसून काढावे. तापाकहरताां सोडा. सहॅलहसलस हमक्िर द्याव.े वृषणशोफावर लार्ोपाठ दोन 
हदवस १०० युहनटिे कॉर्चटकोरोहफनिे इांजेक्शन हदल्यास वदेना नाकहशा होतात. अग्न्याशयशोफावर 
शस्त्रहक्रयेिी जरूरी पडत नाहीं. 

 
डागं्या खोकला 

(WHOOPING COUGH) 
(PERTUSSIS) 

 
व्याख्या–हा तीव्र साांसर्चर्क रोर् असून त्याांत एकापाठोपाठ खोकल्याच्या उबळी येऊन शवेटीं ‘हूप’ 

असा आवाज होतो. 
 
हेिु–हा रोर् हवहशष्ट प्रकारच्या जांतूमुळें–हहमोफायलस पटयुवहसस (Haemophilus pertussis) 

होतो. काांहीं लोकाांच्या म्हणण्याप्रमाणें या रोर्ाला हवषाणु कारणीभतू होतात. मुख्यतः हा रोर् २ ते ४ 
वषांच्या मुलाांत हदसून येतो. पण प्रौढाांत होत नाहीं असें नाहीं. यािा प्रसार खोकल्यावाटे थुांकी उडून होतो. 
हा सुरवातीला फार साांसर्चर्क असतो. उन्हाळ्याांत हवशषेेंकरून ज्यास्त होतो. दुसऱ्याांदा क् वहिति होतो. 

 
अणधशयन काल–६ ते १८ हदवस, पण सामान्यतः ७ हदवस. 
 
लक्षिें–याच्या तीन अवस्था असतात. 

 

 
फोटो २५ डाव्याबाजूकडील र्ालफी (पहा र्ालफुर्ी, पाषाणर्दवभ) 

 
१. सदी अवस्था–(Catarrhal stage) सामान्यतः रोर्ी मूल असून त्याला सुरवातीला तीव्र सदी 

असून थोडा खोकला यावयास लार्तो. ताप साधारणपणे ९९⁰ ते १००⁰ फॅ. पयंत िढतो. रक्त तपासल्यास 
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श्वेतपेशींिें प्रमाण वाढल्यािे हदसून येते. त्या एका घन हम. हम. मध्यें १२००० ते २७००० असतात. व त्याांत 
जवळ जवळ ६०% टक् के ककवा त्याहीपेक्षाां जास्ती लहसकापेशी असतात. या अवस्थेंत रोग्याच्या 
खोकल्यावाटे बाहेर पडणारे जांतू, जर रोर्ी, रक्त व अर्ार (blood-agar) पसरलेल्या बशीवर खोकला 
तर त्याांत दाखहवताां येतात. 
 

२. आवेगावस्था–(paroxysmal stage)–यािी सुरवात ५ ते १४ हदवसानांतर होते. याांत ढास येऊां  
लार्ते. एकामार्ून एक ठसके येतात. मूल हनळसर होते. डोळ्याांतून पाणी येते व नाकाांतून शेंबूड येतो. 
आठ दहा वळेाां ठसके लार्ल्यावर (याांत फक्त उच्छ्  वासािीि हक्रया घडते) एकदम श्वास आांत घेतला 
जातो व त्यािवळेीं ‘हूप’ असा आवाज होतो. हे आवरे्, अन्न घेताना, थोडे श्रम केल्यास ककवा रार्ावले 
असताां येतात, रात्रींही आवरे् येतात. मलू भीहतनें एकदम उठून हबछान्याच्या बाहेर पडते. आवरे् रे्ल्यावर 
मुलाला झोंप लार्ते. काांहीं वळेाां आवरे्ानांतर वाांहत होते. मुलािे वजन घटते. जर आवरे् फार जोरािे 
असतील तर डोळ्याांत रक्तस्त्राव होतो. िेहरा थोडा सुजलेला हदसतो व हजभेखाली दाांताांच्या घषवणामुळें 
व्रण पडतो. आताां ताप नसतो. हदवसाांतून पुष्ट्कळ वळेाां असे आवरे् येतात. रक्ताांत अजूनही श्वेतपेशींिे 
प्रमाण वाढलेले असते. मूत्राांत काांहीं वळेाां जास्त प्रमाणाांत युहरक ॲहसड असते. 

 
काांहीं वळेाां रोर् अहत सौम्य असतो. याांत हदवसाां व रात्रीं खोकल्याच्याि उबळी येतात. पण त्याांत 

‘हूप’ मात्र नसतो. 
 
३. रोगोपशम अवस्था–(Convalescent stage)–साधारणपणें ४ ते ६ आठवड्यानांतर हळुहळु 

‘हूप’ कमी होतो. खोकलाहह कमी व्हावयास लार्तो. पण खोकला अशक्त मुलाांत पुष्ट्कळ हदवस राहातो. 
श्वेतपेशींिें प्रमाण मूळ पदावर येते. 

 
व्यवच्छेदक णनदान प्रथमावस्थेंत फार कठीण आहे. सदी, र्ोंवरािी प्रथमावस्था श्वासनहलका व 

श्वासवाहहन्यादाहामुळें  येणाऱ्या खोकल्याच्या उबळी, ककवा यक्ष्मज फुफ्फुस ग्रांथीिा श्वासवाहहन्याांवर दाब 
पडून येणाऱ्या खोकल्याच्या उबळी वर्ैरे लक्षाांत ठेवावयास पाहहजे. ‘हूप’ अवस्थेंत हनदान कठीण नाहीं. 

 
उपद्रव–महत्त्वािे उपद्रव श्वासवाहहन्यादाह, ब्राांकोन्युमोहनया, आांकडीं, मस्स्तष्ट्कातील रक्तस्त्राव, 

वायुभतृफुफ्फुसावरण, आशुकारी वायुकोषहवस्तार, उपरु्दभ्रांश (prolapse of the rectum), नाक, कान, 
डोळे याांत रक्तस्त्राव होणें व खोकल्यामुळें  उदराांतील दाब वाढल्यामुळें  आांत्रवृहि (hernia) होते. 

 
साध्यासाध्यिा–जर मूल फार लहान, अहत अशक्त असेल, ककवा हरकेटी (Rickety) असेल, 

ककवा त्याला आांकडी येत असतील वा ब्राांकोन्युमोहनया असेल तर रोर् दुःसाध्य आहे. त्यािप्रमाणें जर 
हदवसाला वीसापेक्षा ज्यास्त खोकल्याच्या उबळी येत असतील तर रोर् बरा होणें कहठण असते. 

 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–हूकपर्कफ् व्हॅस्क्सनिी इांजेक्शनें द्यावी. एकेक महहन्यािे अांतरानें तीन 

इांजेक्शनें द्यावी. मलू िार महहन्यािें झाले कीं पहहलें  इांजेक्शन द्यावे. पुढें वयाच्या दुसऱ्या वषी व नांतर परत 
मूल शाळेंत जावयास लार्लें  की १ सी. सी. (एकि इांजेक्शन) द्यावें. 
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रोग झाल्यास–रोग्याला भरपूर हवचे्या खोलीत, पण ऊबदार कपड्याांत झोपवनू ठेवावे. आहार 
द्रवरूप असावा. वाांहत होत असल्यामुळें  पोटाांत अन्न हटकणें फार कठीण असते, म्हणून वाांहत झाल्यावर १० 
हमहनटाांनीं अन्न द्यावें. त्यामुळें  अन्न पोटाांत राहाण्यािा सांभव ज्यास्त असतो. डेक्स्रोज देण्यामुळें  फायदा 
होतो. याकहरताां डेक्स्रोज ६० गे्रन हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावे. यामुळें  वाांतीमुळें  रक्तात हनमाण होणारी 
आम्लता होत नाही (prevents acidosis). खोकल्यातून जे बेडके पडतात ते जाळून टाकाव.े सदी करताां 
कटक्िर बेंझोइनिी वाफ द्यावी. त्यामुळें  पुष्ट्कळ फायदा होतो. 

 
खोकल्या कहरताां खालील हमिर द्याव.े (एक वषाच्या मुलािे आहे). 
 
    

  पॉट–ब्रोमाइड गे्रन २० 
  कटक्िर बलेाडोना थेंब १२ 
  हसरप कोडीन ड्राम १ 
  हसरप टोलू ड्राम १½ 
  ऑस्क्झमेल सीला ड्राम १½ 
  एक्स्रॅक्ट स्ग्लसरायझा हलस्क् वड  ड्राम १ 
  पाणी औांस २ 

⅛ भार् हदवसाांतून िार वळेाां द्यावे. 
 

तरीही यानें खोकल्याच्या उबळी थाांबल्या नाहींत तर उपरु्दाांत ½ औांस ऑहलव्ह ऑईल मध्यें ६० 
थेंब ईथरिे टाकून ते हदवसाांतून दोन वळेाां द्यावे. ककवा ⅟₂₄गे्रन फेनोवार्चबटोन दुधामधून हदवसाांतून तीन 
वळेाां द्यावें. 

 
क्लोरोमायसेहटन पाहमटेट फार रु्णकारी आहे. एक वषाखालील बालकाांना दर ६ तासाांनीं १ 

िमिा द्याव.े एक वषावरील मुलाांना १ ते २ िमिे दर िार तासाांनीं द्यावे. त्यािप्रमाणें स्रेप्टोमायहसन ½ 
गॅ्रमिे इांजेक्शन सकाळ सांध्याकाळ स्नायूांतून द्यावे. 

 
जर आांकडी येत असतील. तर मुलाला र्रम पाण्याांत ठेवावा, क्लोरोफॉमव हुांर्ावयास द्यावा, 

कहटभेद करावा. (lumber puncture) ककवा रु्दामधून एक औांस पाण्याांत १० गे्रन पोटॅहशयम ब्रोमाइड 
द्याव.े 

 
न्युमोहनया ककवा कणवदाह होऊां  नयें म्हणून ओहरसुल ककवा अशाि प्रकारच्या सल्फा वड्या िार 

पाांि हदवस द्याव्या. जर हें उपद्रव झालेि तर पेहनहसलीनिा उपयोर् करावा. 
 
आल्राव्हायोलेट लाईट देण्यानेंही फार फायदा होतो. रोर् बरा झाल्यावर त्याला शस्क्त्त 

येण्याकहरताां कॉडहलव्हर ऑईल ककवा माल्ट एक्स्रॅक्ट सारखी शस्क्त्तवधवक औषधें द्यावी. 
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आंत्रज्वर 
(TYPHOID OR ENTERIC FEVER) 

 
व्याख्या–हा तीव्र साांसर्चर्क रोर् असून, याांत सतत ताप, प्लीहेिी वृहि, व अांर्ावर हपहटका 

(roseolar eruption) असतात. 
 
हेिु–हा रोर् बी. टाय्  फोझस (B. typhosus) या जांतूमुळें  होतो. हा रोर् उन्हाळा व पावसाळ्यािे 

आधीं व १० ते ३५ वष े वयाच्या माणसाांत हदसून येतो. यािेमुळें  आांतड्याांत व्रण पडतात. या रोर्ािे जांतू 
रोग्याच्या मलमूत्रामधून बाहेर पडतात. या मलमूत्रानें दूहषत झालेले पाणी ककवा दूध, त्या पाण्यावर तयार 
झालेला भाजीपाला, त्या मलावर बसलेल्या माशा अन्नावर बसल्यामुळें  ककवा जांतूवाहक, या सांवांच्यामुळें, 
या रोर्ािा फैलाव होतो. कदाां होऊन रे्ल्यावर परत सहसा होत नाहीं. 

 
संप्रास्ति–जांतूांिी हवषे आांतड्याांतून रक्तामध्यें पसरतात. जांतू हपत्ताशय व आांतड्याच्या रसग्रांथी 

याांत घर करून राहातात. लहान आांतड्यािा शेंवटला १८ इांिािा भार् ज्यास्त पछाडला जातो. त्या 
हठकाणच्या लहसका पेशीजाला (lymphoid tissue) सूज येते. त्याहठकाणी व्रण पडतात व क् वहितवळेाां 
हछद्र पडते. प्लीहेिी वृहि होते व ती मऊ असते. 

 
अणधशयन काल–७ ते २१ हदवस, पण सामान्यपणें १४ हदवस. 
 
लक्षिें–रोर्ािी सुरुवात हळुवार हरतीने होते. सुरुवातीला र्ळल्यासारखे होते, डोके दुखते, कां बर 

फुटते, बिकोष्टता, क् वहित नाकाांतून रक्त पडते. (epistaxis), अस्वस्थ वाटते व याि बरोबर ताप िढतो. 
काांहींत रोर् फार जलद होतो (sudden onset). याांत ताप िढतो, हुडहुडी भरते, वाांहत होते व वात होतो 
(delirium). रोर् साधारणपणें िार आठवडे राहातो. पुढील प्रमाणें त्याच्या अवस्था होत. 

 
पणहला आिवडा–रोग्यािा िेहरा थोडा फुललेला (little flushed) हदसतो. हजभेवर पाांढरा साका 

िढतो, पण कडा स्वच्छ असतात. डोळ्यािी बाहुली हवस्तार पावलेली हदसते. पोट दुखते. ताप हळुहळु 
िढत जातो. रोज सांध्याकाळीं वाढत वाढत जातो, व सकाळीं ½⁰ ते १⁰ उतरतो (step-ladder fashion). 
अशारीहतनें ताप हळुहळु वाढत जाऊन पहहल्या आठवड्यािें शवेटीं तो १०३⁰ फॅ. पयंत िढतो. तापाच्या 
मानानें नाडी सावकाश िालते (९० ते १०० ि असते). वायूमुळें  पोटाला थोडीशी फुर्वटी आलेली हदसतें. 
जर उदराच्या उजव्या व खालच्या भार्ाांत दाबले तर पोटाांत र्डर्ड असा आवाज (gurgling sound) 
होतो. प्लीहा थोडी वाढलेली हाताला लार्ते. साधारणपणें ७व्या हदवशीं छाती व पोट यावर पीहटका 
(Typhoid spots, rose spots) हदसतात. या रु्लाबी रांर्ाच्या २ ते ४ हम. हम. व्यासािा असून, त्याांवर दाब 
हदल्यास, त्या नाकहशा होतात. या हपहटका दोन िार हदवसाांत जातात व परत दुसऱ्या हठकाणीं उर्वताता 
त्या पुष्ट्कळ नसतात, ८ ते १०ि असतात. थोडा खोकला येतो. रक्त तपासल्यास त्याांत श्वतेपेशींिें प्रमाण 
कमी असल्यािे हदसून येते. त्या एका घन हम. हम. मध्यें ४ ते ५ हजार असतात. काांहींवळेाां मूत्राांत फार 
थोड्या प्रमाणाांत लाला-वसा-मेह हदसून येतो. क् वहितवळेाां त्याांत आांत्रज्वरािें जांतू हदसून येतात. पण 
पुष्ट्कळवळेाां ते दुसऱ्या आठवड्याआधीं हदसून येत नाहीं. काांहींवळेाां बिकोिता असते, तर काांहींिेवळेाां 
शौिास पातळ काळसर हपवळसर-(pea-soup) होते, व त्याला वास मारतो. काांहींवळेाां मलाांत 
हवषमज्वरािे जांतू हदसून येतात. (आकृहत ६०) 
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आकृणि ६०. हवषमज्वरािे तापपत्रक 

 
दुसरा आिवडा–हल्ली सुरवातीलाि क्लोरम् फेहनकॉल देत असल्यामुळें, ही अवस्था हदसून येत 

नाही. याांत रोर्ी ज्यास्त अशक्त होतो. बहहरेपणा येतो, हजभेवर मध्यावर साका िढतो व जीभ शुष्ट्क असते. 
झोप लार्त नाही व वात होतो. ताप सतत १०३⁰ फॅ. पयंत राहातो. नाडी थोडी जलद िालते. साधारणपणें 
१० व्या हदवसानांतर हवडाल हनहिहत (widal reaction) हमळते. रक्ताांत आांत्रज्वरािे जांतू सापडतात. या 
आठवड्याांत अहतसार होतो. 

 
णिसरा आिवडा–या आठवड्याांत सवव लक्षणें तीव्र होतात. याांत रोर्ी ‘टायफॉइड स्टेट’ मध्ये 

जातो. यािा अथव बेशुिावस्थेत मलमूत्र याकक्रया हबछान्याांत होणें. यािबरोबर वात, स्नायुकां प, सजर् 
सांन्यास (comavigil), शुष्ट्क व तकाहकत जीभ (shiny tounge) व ओठावर कीट (sordes) बाजते. हा 
आठवडा रोग्याला फार धोकादायक असतो. कारण याि आठवड्याांत रक्तस्त्राव होतो ककवा आांत्रभद होतो 
(perforation). जर रोर्ी दर्ावला नाहीं तर त्याच्यात सुधारणा व्हावयास लार्ते. ताप हळुहळु 
उतरावयास लार्तो. पण क् वहित वळेाां एकदमही उतरतो (by crisis). वायुधरल्यामुळें  पोटािा फुर्ोटा 
मात्र वाटतो (distended by meteorism). रोर्ी फार कृश होतों. 

 
िौथा आिवडा–हळुहळु ताप उतरतो. प्लीहा हाताला लार्त नाहींशी होते. आांतड्याांतील व्रण बरे 

व्हावयास लार्तात. या आठवड्याांत काांहींवळेाां ताप उलटण्यािा सांभव असतो. पण उलटलेला ताप सतत 
नसतो, प्लीहेिीही वृहि होत नाहीं व हपहटकाहीं येत नाहींत. 

 
काांहींवळेाां एका आठवड्यानांतर ताप उलटतो. परत सवव लक्षणें तशीि हदसून येतात. फक्त तापािी 

मुदत मात्र कमी असते. 
 
प्रकार–१. सौम्य–याांत लक्षणें फार सौम्य असतात व रोर्ीही कहडता हफरता असतो (ambulant). 

२. िापरणहि (Apyrexial). ३. िीव्र : याांत फुफ्फुसदाह (pnenmonia) ककवा मस्ष्ट्तष्ट्कावरणदाह होतो. 
याांत रोर्ी दर्ावण्यािा फार सांभव असतो. 
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व्यवच्छेदक णनदान–सुरुवातीला इन्फ्ल्युएांझा, न्युमोहनया, मस्स्तण्कावरणदाह, वृक् कदाह वर्ैरे 
रोर् वाटण्यािा सांभव असतो. याकहरताां ताप दर दोन तासाांनीं पहावा. सतत असणारा ताप हा पारा 
टायफॉईडताप, यक्ष्मज उदरावरणदाह, जांतुज हृदांतरत्वर्दाह (bacterial endoarditis) ककवा हॉिहकन 
रोर् भासण्यािा सांभव असतो. वर साांहर्तलेले रोर्ािे हित्र क् वहिति हदसून येते. याकहरताां रक्त व मल 
याांिी मशार्त करावी व हवडाल हनहिहत पहावी. यावरून हनदान करताां येते. 

 
उपद्रव–हल्लीं नवीन औषधोपिारामुळे हे उपद्रव हदसून येत नाहींत. पण लक्षाांत ठेवावयास 

पाहहजेत. 
 
१. रक्िस्त्राव–आांतड्याांत साधारणपणे हतसऱ्या आठवड्याांत रक्तस्त्राव होतो. उष्ट्णतामान िटकन 

कमी होते. नाडी जलद िालते व हळुहळु हतिा जोर कमी व्हावयास लार्तो; पाांडुरकेपणा येतो. (pallor) व 
मलातून रक्त पडते. 

 
२. आंत्ररे्भद–हतसऱ्या आठवड्याांत होण्यािा सांभव असतो. एकदम पोटाांत कळ मारते, पोटािे 

स्नायू ताठ होतात (board like). त्या भार्ावर पीडनाक्षमता (tenderness) हदसून येते. त्याच्या 
िेहऱ्यावरील भाव वदेना दाखहवतात. (anxious expression). रोर्ी पाय जवळ घेऊन झोंपतो, नाडी 
जलद िालते. ताप असतोि असें नाहीं. पोट ज्यास्त फुर्लेले हदसते. 

 
३. णशरा शल्यावरुििा (Venous thrombosis) सामान्यतः वाम ऊरु हशरा (left Femoral vein) 

अवरुि होते. हा उपद्रव साधारणपणे िौथ्या आठवड्याांत होतो. 
 
४. श्वासवाणहन्यादाह. 
 
५. न्युमोणनया–हतसऱ्या आठवड्याांत ककवा नांतर होतो. काांहींत सुरुवातीलाि होतो. 
 
६. हृत्स्नायूिंी अपक्राणंि–हृदयावरणदाह व हृदाांतरत्वर्दाह हे फार क् वहित होतात. 
 
७. वृक् कदाह : 
 
दुसरे उपद्रव म्हणजे मध्यकणवदाह व लालकपडदाह, हे अर्दीि काांहीं क् वहितवळेाां होत नाहींत, 

मस्स्तष्ट्कावरणदाह, पृिवांशरज्जदूाह (myelitis), टाय् फॉइड स्पाइन (typhoid Spine), याांत 
कशरेूकाांतरमांडल (intervertebral, discs) जाड होतात. हा उपद्रव रोर्ाांत शवेटीं शेंवटी होतो व तीव्र 
वदेना होतात. अस्थावरणदाह (periostitis), र्ळव,े आशुकारी हपत्ताशयदाह, वर्ैरे होतात. 

 
साध्यासाध्यिा–हल्लीं क्लोरोम्फेहनकॉल सारख्या औषधामुळें  रोर् असाध्य नाहीं. तरी त्यािा 

र्ांभीरपणा आांत्र भेदासारख्या उपद्रवाांवर अवलांबून रहातो. 
 
णिणकत्सा–प्रकिबंधक–साांथीच्या हदवसाांत सवव लोकाांनी टी. ए. बी. व्हॅस्क्सन टोंिनू घ्याव.े 

पहहल्या हदवशी ½ सी. सी. व एक आठवड्यानांतर १ सी. सी. द्याव.े पण जर फुफ्फुसािा यक्ष्मा असेल तर 
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इांजेक्शन देऊ नये. साांथीच्या हदवसात पाणी व दूध उकळून प्यावे. या इांजेक्शनमुळे हनमाण होणारी रोर् 
प्रहतबांधक शस्क्त्त दोन वष े हटकते. जांतुवाहकत्व नाहहसें करील अशा प्रकारिा कोणताहह वैद्यकीय 
औषधोपिार नाहीं. काांहींत २००,००० लाख युहनट पेहनहसलीन दर दोन तासाांनीं ६।८ हदवस व त्याि 
बरोबर १ गॅ्रम सल्फमायझॉल दर तीन तासाांनीं पोटाांत हदल्यामुळे ही पहरस्स्थती नाहींशी होते. काांहींत 
क्लोरम्फेहनकॉलिा उपयोर् होतो. रोग्यािी आरोग्य खात्यास वदी द्यावी. 

 
रोग झाल्यास–ताप उतरून दोन आठवडे होईपयंत रोग्याला हनजवनू ठेवावा. त्याला उठू देऊ 

नये. पण त्याला एकदाां एका कुशीवर व नांतर दुसऱ्या कुशीवर वळवावा. त्यामुळे शय्याव्रण (bed sores) 
होण्यािे टळते. रोज र्रम पाण्यानें आांर् पुसून काढावें. नांतर दाब पडणाऱ्या भार्ावर (pressure points) 
स्स्पहरट िोळून, मर् पावडर लावावी. जर रोर्ी फार कृश असेल, तर त्याला हवनेे भरलेल्या रबरी र्ादीवर 
हनजवावा, ककवा दाबाच्या भार्ाखाली हवेंने भरलेले रबरी र्ाडे ठेवाव े(air rings). 

 
हल्लीं क्लोरम्फेहनकॉलमुळे २४ तासाांत रक्ताांतींल जांतू नाकहसें होतात, व रोर्ी थोड्याि हदवसाांत 

बरा होतो. रोग्याच्या शुश्रुषा करणाऱ्या माणसानें हातात रबरी हातमोजे घालावे; व आपले हात साबू व पाणी 
याांनीं स्वच्छ धुवाव ेव नांतर २०००त १ याप्रमाणाांत बनहवलेल्या परक्लोराइड ऑफ मक्युवरी द्रवाांत बिुकुळून 
काढावें. आहार सकस, २००० ते ३००० कॅलरी इतका पण पातळ असावा. त्याांत दुधािे प्रमाण कमी असावे. 
कारण त्यािे जे दही बनते त्यािेमुळे आांतड्याला त्रास होतो. भरपूर पाणी, कलबू सरबत, ककवा त्याांत 
ग्लूकोज हमसळून द्याव.े आहार दर दोन तासाांनीं द्यावा. प्रत्येक जेवणानांतर तोंड स्वच्छ धुवावें. याकहरताां 
हैड्रोजन पेरॉक्साइड ककवा स्ग्लसरीन व लेमन याांत कापसािा बोळा बुडवनू त्याने साफ करावे. 

 
जर बिकोिता असेल तर एक हदवस आड एहनमा द्यावा. जर अहतसार असेल तर खालील हमिर 

द्याव.े 
 
    
  हबस्मथ सॉलीहसलेट ड्राम १ 
  म्युहसलेज जरुरी पुरते.  
  ऑहलयम हसनामोनी थेंब १० 
  स्स्पहरट कॅम्फर थेंब ४० 
  पाणी औांस ६ 
 
⅙ भर् हदवसाांतून ४ वळेाां द्यावा. त्यािप्रमाणें स्टािव व ओहपयम एहनमा द्यावा. याकहरताां दोन औांस पाण्याांत 
६० गे्रन स्टािव व ३० थेंब कटक्िर ओपाय टाकून त्यािा वापर करावा. जर पोटाांत फार वात धरला असेल 
(meteorism) तर टपेंहटन स्टूपिा उपयोर् करावा. यािे कहरताां २ पाईट र्रमपाण्याांत ६० थेंब टरकबहथन 
तेंल (ol. terebinthin) टाकून, त्याांत कपडा बुडवनू हपळून त्याच्या घड्या पोटावर ठेवाव्या. जर तापािे 
प्रमाण फार असेल(१०४ फॅ. वर) तर डोक्यावर बफािी हपशवी ककवा हमठाच्या पाण्याच्या घड्या ठेवाव्या. 
 

तापाकहरताां क्लोरोमायसेहटनच्या कॅप्सूल द्याव्या. सुरुवातीला दोन व नांतर दर तीन ते िार 
तासाांनीं एकेक या प्रमाणें ताप उतरून दोन तीन हदवस होईपयवत द्याव्या. त्याच्या बरोबर स्व्हटेहमन बी 
कॉम्प्लेक्सच्या वड्या द्याव्या. 
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उपद्रवाांपैकी जर रक्िस्त्राव झाला, तर रोग्याला पूणव हवश्राांहत द्यावी. २४ तासाांत पोटाांत काांहींही देंउ 
नये. खाटेिीं पायाकडील बाजू ऊां ि करावी. ¼ गे्रन मॉर्चफयािें इांजेक्शन द्यावें. जर रक्तस्त्राव िालू राहहला 
तर कॅल्शम लॅक्टेट २० गे्रन हदवसाांतून तीन वळेाां द्याव,े व स्टािव व ओहपयम एहनमा द्यावा. काांहींवळेाां 
हशरेंतून थेंबा थेंबाने रक्त द्यावें लार्ते. 

 
आंत्ररे्भद–शस्त्रहक्रया हा एकि उपाय. 
 
श्वासवाणहन्यादाह–ककवा न्युमोणनया झाल्यास :– 
 
पेहनहसलीन व सल्फाहडमहॅडन यािा उपयोर् करावा. खालील हमिर द्याव.े 

 
    
  पोटॅहशयम सैरटे  ड्राम १ 
  लायकर अमोहन. ॲसटेट ड्राम १ 
  स्स्पहरट अमोहनया ॲरोमटॅ ड्राम १ 
  कटक्िर हडहजटहलस ड्राम १ 
  हसरप टालू ड्राम ४ 
  कटक्िर सीला ड्राम १ 
  पाणी औांस ६ 

⅙ भार् हदवसाांतून ४ वळेाां द्यावा. 
 

रोग्यािे मलमतू्र २० त १ याप्रमाणाांत बनहवलेल्या कारबॉहलक ॲहसडच्या द्रावाांत हमसळून दोन 
तास झाांकून ठेवनू नांतर त्यािी हवल्हेवाट लावावी. रोग्याच्या मलमूत्रािें खराब झालेले कपडे ४० त १ 
याप्रमाणाांत बनहवलेल्या कारबॉहलकच्या द्रावाांत ६ तास बुडवनू ठेवनू मर् धुवावें. रोग्याच्या खोलींत 
फ्लायपेपर टाांर्ून ठेवाव.े 
 

पराटायफॉईड िाप 
(PARATYPHOID FEVER) 

 
या रोर्ािे आांत्रज्वराशी साम्य आहे. हा रोर् बी. पाराटाय् फोझोस अ. ब. क. याजांतूांमुळें  होतो. या 

रोर्ािा प्रसारही दूहषत पाणी, दूध, अन्न, माशा याांच्यािमुळें होतो. 
  
ह्या तापािी सुरुवात थोडी जलद होते व तो थांडी वाजून येतो. हा ताप हततका तीव्र नसतो. त्यािी 

मुदतही कमी असते. त्यािप्रमाणें याांत आांतड्याांत हततक्या प्रमाणाांत व्रण पडत नाहींत. या रोर्ािें जांतूही 
रोग्याच्या मलाांत पुष्ट्कळवळेाां हदसून येतात. याांत येणारा तापही हवषमज्वराच्या तापासारखा नसतो. तो 
पुष्ट्कळसा अहनयहमत असतो. या रोर्ािा श्वसन पराटायफॉईड (respiratory paratyphoid) म्हणून एक 
प्रकार वर्चणला जातो. याांत श्वासवाहहन्यादाह ककवा न्युमोहनया होतो, व थुांकींत पराटायफॉईडिे जांतू हदसून 
येतात. 
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यािा औषधोपिार हवषमज्वराच्या औषधोपिारा सारखा आहे. 
 

टाय् फस ज्वर, णित्तीदार ज्वर 
(TYPHUS FEVER, SPOTTED FEVER) 

 
व्याख्या–हा तीव्र साांसर्चर्क रोर् असून, याांत ताप, हवहशष्ट प्रकारिा पुरळ, तीव्र हवषमयरक्तता 

(profound toxemia) व मस्स्तष्ट्क रोर् दशवक लक्षणें हदसून येतात. 
 
हेिु–या रोर्ािे जांतू, हरकेट् हसया प्रॉव् झेहक (Rickettasia prowaezki) हे अहत सूक्ष्म असून ते 

रोर्ाच्या शरीराांत व ज्या कीटकाांच्याद्वारे या रोर्ािा फैलाव होतो, त्या उवाांच्या शहरराांत हदसून येतात. या 
रोर्ािा प्रसार उवाांच्या िावण्यामुळें  ककवा त्याांिी हवष्टा पडलेल्या जार्ीं खाजवल्यामुळें  जांतू शरीराांत जाऊन 
होतो. टायफसच्या रोग्याला िावल्यानांतर ६ ते ७ हदवसाांनीं ऊ दुसऱ्याला रोर् देण्या लायक होते. प्रवतवक 
कारणें :––कमी प्रतीिा आहार व दुष्ट्काळ, घाणींत व अहतर्दीच्या हठकाणीं राहाणें. कोणत्याही वयाच्या 
स्त्री पुरुषाांना होतो. हा रोर् हवशषेतः हहवाळा व वसांत ऋतू याांत होतो. 

 
संप्रास्ति–प्लीहेिी वृहि होते व ती मऊ असते. हनरहनराळ्या हठकाणच्या अांतःत्िेंिेंत लहान लहान 

रक्तस्त्राव झालेले हदसून येतात. 
 
अणधशयन काल–५ ते २१ हदवस, पण सामान्यतः १२ ते १४ हदवस. 
 
लक्षिें–थोडे हदवस बेिैन वाटते. नांतर एकाएकी डोकें  दुखावयास लार्ते, पाठ व पाय दुखतात, 

थांडी वाजते, मळमळ वाटते व क् वहित वाांहत होते. 
 
िपासल्यास–रोर्ी थोडा लालसर हदसतो (flushed) व त्याच्या डोळ्यावर झाांपड असते. डोळे 

लाल होतात व हजभेवर पाांढरा साका धरतो व १००⁰ ते १०१⁰ फॅ. ताप िढतो. हल्ली क्लोरम्फेहनकॉल व 
ऑहरओमाांयहसन, याांच्या वापरण्यामुळें  रोर्ाांत फार फरक पडला आहे. 

 
िौथ्या पाांिव्या हदवशीं अांर्ावर पुरळ उठतो. हा पुरळ रु्लाबी रांर्ािा, पण दाबल्यास नाकहसा 

होणारा असा असतो. पुढें त्याच्या मोठ्या हपहटका बनतात. त्या रांर्ानें काळसर लाल असतात. पण आताां 
मात्र त्या दाबल्या असताां नाकहशा होत नाहीं. हपहटकाांच्या मध्यें मध्यें बारीक बारीक रक्तस्त्राव झालेले 
(Small petechiae) हदसून येतात. या सवाला मलबरी रॅश (mulberry rash) म्हणतात. यािी सुरुवात 
प्रथम धडावर होते व नांतर हातापायवर पसरते. फक्त िेहऱ्यावर मात्र असत नाहीं. पण िेहरा लाल व 
सुजलेला हदसतो. दुसऱ्या आठवड्याांत हपहटका नाकहशा होतात, पण त्या हठकाणी थोडा काळसरपणा 
(staining) हशल्लक रहातो. या रोर्ाच्या हपहटका एका पाठोपाठ उर्वत नाहींत. त्विेला हवहित्र (उांदराच्या 
वासासारखा) वास मारतो. पहहल्या िार हदवसाांत ताप िढ उतार करीत शेंवटीं १०३⁰ ते १०४⁰ फॅ. पयंत 
िढतो. नांतर एक आठवडाभर तो तसाि राहातो व १२ ते १४ व्या हदवशीं एकदम उतरतो. काांहींवळेाां ताप 
पूणवपणें उतरण्यास दोन तीन हदवसही लार्तात. तापाच्या प्रमाणाांत नाडी जलद िालते. श्वासोच्छवासही 
जलद िालतो. 
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या सवव हदवसाांत रोर्ी फार आजारी हदसतो. पहहल्या आठवड्याांत तो वातात बडबडत असतो, पढेु 
भलतीकडे पण स्स्थर नजर असते-सजर् सन्यास (Coma-Vigil). दुसऱ्या आठवड्याांत तो अधववट 
जार्तृावस्थेंत अधववट डोळे उघडे आहेत अशा अवस्थेंत असतो. स्नाय ू ‘उडत’ असतात (twitching). 
डोळ्याच्या बाहुल्या लहान असतात. रु्ढग्यािी प्रहतहक्षप्तहक्रया हमळत नाहहशीं होते. जीभ शुष्ट्क व काळीं 
पडते व त्यावर भेर्ा पडतात. पुष्ट्कळवळेाां सुरुवातीला बिकोिता असते पण दुसऱ्या आठवड्यात अहतसार 
होतो. अहतशय तृष्ट्णा लार्ते. काांहींवळेाां थोडा बहहरेपणाहह असतो. हाताला लार्ण्याएवढी प्लीहेिी वृहि 
होते. रक्त तपासल्यास त्याांत श्वेतपेशींिे प्रमाण वाढल्यािे, त्याांतही एककें द्रकश्वेतपेशींिे प्रमाण वाढल्यािे 
हदसून येते. जर रोर्ी बरा व्हावयािा असेल तर ताप उतरतो व त्यािी प्रकृहत झपाट्यानें सुधारते. 

 
प्रकार–१. सौम्य:–याांत लक्षणें सौम्य असतात. रोर्ी िटकन बरा होतो. 
 
िीव्र–२. याांत प्रथम पासूनि लक्षणें फार तीव्र असतात. व रोर्ी सहसा जर्त नाही. 
 
व्यवच्छेदक णनदान–तीव्र बलक्षय, हवहशष्ट प्रकारिा पुरळ व वले–फेहलक्स प्रहतहक्रया (weil-felix 

reaction) यावरून हनदान कठीण नाहीं. पण सुरुवातीला हवषमज्वर ककवा र्ोंवर वाटण्यािा सांभव असतो. 
इन्फ्ल्युएांझा, दुदवम्य कहवताप, मस्स्तष्ट्कदाह, पप्युवरा, पहरवर्चतज्वर (relapsing fever) ककवा 
मूत्रहवषमयरक्तता नाहींना हे ठरवावयास पाहहजे. 

 
उपद्रव–जरी रोर् उलटण्यािा सांभव क् वहिति असला तरी काांहींवळेाां रोर् दुसऱ्याांदा होण्यािा 

सांभव असतो. उपद्रवाांत श्वासवाहहनीदाह, हृत्स्नायूांिी अपक्राांहत, हशराशल्यावरुिता व वृक् कदाह हे येतात. 
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–उवाांिा नाश करणें अहतशय आर्त्यािे असते. साांथींत सवव लोकाांच्या 

अांर्ावर डी. डी. टी. िा फवारा मारावा. त्यामुळें  उवाांिा नाश होतो. या रोर्ावर व्हॅस्क्सन हमळते. यािी एक 
सी. सी. िी एक आठवड्याच्या अांतरानें तीन इांजेक्शनें द्यावीं. प्रहतबांधक म्हणून याांिा फार िाांर्ला उपयोर् 
होतो. 

 
रोग झाल्यास–रोग्याला साांसर्चर्क रोर्ाांिे हॉस्स्पटलमध्यें पाठवावें. त्यािे कपडे डी.डी.टी.ने 

उवारहहत कराव.े त्याच्या शरीरावरील सवव केस–खाकें तील व जघनावरील केस (pubic hair) व 
डोक्यावरील केस काढून टाकावे. रोग्याला भरपूर प्रमाणाांत द्रव पदाथव द्यावे. त्यामुळें  रोर्ािी हवषें शरीरा 
बाहेर जाण्यास मदत होते. रोज दोन तीन वळेाां त्यािे आांर् पसूुन काढावे. प्रत्येंक जेवणानांतर त्यािे तोंड 
हैड्रोजन पेरॉक्साईड ककवा स्ग्लसरीन थायमॉल को याांच्या बोळ्यानें पुसून काढावे. प्रलाप वाताकहरता 
(excited delirium) पॅरास्ल्हाईड ६० ते १२० थेंब पोटात द्यावें ककवा हायोहसन हैड्रोब्रोमाइड ⅟₂₀₀ गे्रनिें 
इांजेक्शन त्विे खालीं द्यावें. बलक्षयाकहरताां कोरॅहमनिे इांजेक्शन दर िार तासाांनीं द्यावें. ऑहरओमायहसन 
ककवा क्लोरोमायहसटीन द्याव.े सुरुवातीला ०·५ गॅ्रम दर तासाला या प्रमाणें तीन वळेाां व नांतर ०·२५ ते ०·५ 
गॅ्रम दर ६ तासाांनीं ताप उतरून दोन हदवस होईपयंत द्यावें. 
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णवसपक 
(ERYSIPELAS) 

 
व्याख्या–हा तीव्र साांसर्चर्क रोर् असून याांत ताप व त्विेिा हवहशष्ट प्रकारिा सदाहशोफ (typical 

inflammation of the skin) होतो. 
 
हेिु–हवसपव हा रोर् हहमॉहलहटक स्रेप्टोकॉकर्स च्या हवहशष्ट जातीमुळें  (special strain) होतो. मद्य 

प्राशनािी सवय, अशक्तता व र्हलच्छ रहाणी या रोर्ाला अनुकूल असतात. हा रोर् नवजात बालक ककवा 
पुढें २० ते ५० वषांच्या माणसाांस होतो. एकदा होऊन रे्ला तरी परत होण्यािा सांभव असतो. 

 
जांतू त्विेतून प्रवशे करतात. जखम अहतसूक्ष्म असेल, शस्त्रहक्रयेंत झालेली असेल ककवा प्रसूतीत 

झालेली असेल (puerperal erysipelas) जांतू प्रत्यक्ष सांसर्ानें, दूहषत झालेलें  हात ककवा हत्यारे याांिे वाटे 
त्विेंत हशरतात. 

 
संप्रास्ति–जांतू त्विेच्या सदाहशोफाच्या बाजूच्या भार्ाांतील रसवाहहन्याांत हदसून येतात. तेथून ते 

अहधत्विेंत (Subcutaneous tissues) हशरतात व त्या हठकाणीं पू होण्यािा सांभव असतो. याांत 
हवषमयरक्तता (toxaemia) फार तीव्र असते. 

 
अणधशयन काल–२ ते ३ हदवस ककवा ज्यास्तीही. 
 
लक्षिें–िेहऱ्यावर कोठें लहानशीं जखम झाल्यािें पूवववृत्त हमळेल ककवा रोर्ी नुकताि शस्त्रहक्रये 

मधून बरा होत असेल. लक्षणें एकदम हदसावयास लार्तात. हुडहुडी भरते, डोके दुखते, बेिैन वाटते, 
क् वहितवळेाां वाांहत होते व घशािा दाह होतो. ज्या हठकाणीं हवसपव होणार असेल, त्या हठकाणच्या त्विेिी 
आर् होते. 

 
िपासल्यास–त्या हठकाणिा भार् लाल हदसतो व त्यािी कडा सुजलेली हदसते. त्या 

हठकाणापासून रोर् पसरत जातो. त्विा ताठरलेली (tense) व तकतकीत हदसते. त्यावर फोड उठून त्याांत 
हपवळसर द्रव भरतो. पण त्या द्रवाांत जांतू मात्र हदसून येत नाहींत. 

 
िेहऱ्यावरील रोर्ािी सुरुवात नाकाजवळ ककवा डोळ्याच्या आांतील कडेजवळ होते. तोंड सुजते व 

डोळ्याच्या पापण्या सुजेमुळें  बांद होतात. कान लाल होतात, व त्यावरील त्विा ताठरलेली असते. हजभेवर 
साका धरतो. त्विेिा तो भार् दाबल्यास वदेना होतात. त्यावरील त्विा घट्ट ताणलेली हदसून येते (tightly 
stretched). डोके फार दुखते, झोप येत नाहीं ककवा रोर्ी जोराने बडबडतो. 

 
हवसपव त्विेच्या एका भार्ावरून दुसऱ्या भार्ावरही जातो (wandering erysipelas). काांहींवळेाां 

रोग्यािी सुरुवात पाठीवर होते, नवजात बालकाच्या बेंबीच्या आजुबाजूला, प्रसूतीनांतर योहनमुखा जवळ 
ककवा शस्त्रहक्रयेच्या जखमे जवळ होते. घसा लाल होतो व सुजतो (faucial erysipelas) ककवा नाकािी 
अांतःत्विाही हवकाहरत होते. एकाएकी १०३⁰ ते १०४⁰ फॅ. पयंत ताप िढतो व ७–८ हदवस कमीअहधक 
प्रमाणाांत तसाि राहातो. तो नांतर एकदम उतरतो ककवा हळुहळु उतरतो. नाडी तापाच्या प्रमाणाांत जलद 
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िालते. रक्ताांत बव्हाकारीकें द्रयुक्त श्वतेपेशींिें प्रमाण वाढते. हपहटका नाहहशा व्हावयास लार्ल्या कीं त्या 
हवकृत भार्ाांपासून कोंडा झडूां लार्तो (desquamation). 

 
व्यवच्छेदक णनदान–साधा सदाहशोफ (simple inflammation) व हा रोर् याांत फरक आहे. या 

रोर्ाच्या त्विेिी कड, ऊां ि, सुजलेली, लाल, व पसरत जाणारी असते, तर साध्या सदाहशोफाांत कड 
ऊां िावलेली व लाल नसते, तर मधला भार् ज्यास्त लाल हदसतो व त्याांत लक्षणें ही एवढी तीव्र नसतात. 

 
उपद्रव–काांहींवळेाां ताप उतरल्यावर एक दोन हदवसाांनीं ककवा काांहीं महहन्याांनींही रोर् परत 

उलटतो. जांतूमयरक्तरोर् (Septicaermia), भार्ाांत हवद्रहध, व ब्राांकोन्युमोहनया हे उपद्रव होतात. 
 
साध्यासाध्यिा–पुष्ट्कळवळेाां हवसपव हा सौम्य असतो. पण नवजाांत बालक, दारुबाज लोक ककवा 

वृि माणसाांना रोर् झाल्यास हजवाला धोका असतो. 
 
णिणकत्सा–रोग्याला इतर लोकाांपासून अलर् पण हनजवनू ठेवावा. ताप असें पयंत पातळ आहार 

द्यावा. भरपूर पाणी द्याव.े कोठा साफ होण्याकहरताां मरॅ्. सल्फ. द्याव,े ककवा एहनमा द्यावा. झोपेकहरताां ए. 
पी. सी. पावडर द्यावी ककवा फारि त्रास होत असेल तर ¼ ते ½ औांस पारास्ल्डहाईड द्यावे. जर रोर्ी 
बडबडत असेल तर ⅟₂₀₀ ते ⅟₁₀₀ गे्रन हायोहसन हैड्रोब्रोमाइडिे इांजेक्शन द्यावे. हृद् दौबल्याकहरताां व 
श्वसनािे उते्तजनाकहरताां कोरॅहमन, हडहजटॅहलन, ककवा स्स्रक नीन जरूरीप्रमाणें द्याव.े 

 
त्विेवर ज्या हठकाणीं रोर् झाला असेल त्यावर थांड मगॅ्नेहशयम सल्फेटच्या सांपृत्त द्रावाांत कलट 

बुडवनू ते पसराव.े डोळे बोहरक लोशनने धुवावें व १०% अल्लयुहसड द्रावािें थेंब दर िार तासाांनी डोळ्याांत 
टाकाव.े 

 
दोन ते पाांि लाख युहनट पेहनहसलीनिे इांजेक्शन हदवसाांतून दोन वळेाां स्नायूांतून पाांि ते सात हदवस 

द्यावें. ४८ तासाांत ताप उतरतो. 
 

बु्रसेलोणसस 
(BRUCELLOSIS) 

 
(उर्जमल, माल्टा ककवा गर्भकस्त्रावी ज्वर) 

(UNDULANT, MALTA OR ABORTUS FEVER) 
 

व्याख्या–हा रोर् हवहशष्ट सूक्ष्मजांतूमुळें  होतो व तो दुधामधून पसरतो. 
 
हेिु–ब्रसेूला जांतूमध्यें हनरहनराळे प्रकार आहेत. बुसेला मेहलटेस्न्ससमुळें बोकड व मेंढरें याांना सांसर्व 

होतो. व बु्रसेला ॲबॉटवर्स पासून रु्रे व बु्रसेल सुईसपासून डुकराांना सांसर्व होतो. हे सवव ब्रसेूला मनुष्ट्याांत रोर् 
उत्पन्न करतात. माल्टा ज्वर हा बकऱ्याांिे दूध हपण्यामुळें होतो. बकऱ्यामुळें  पाणीही दूहषत होते, व िीज 
खाण्यामुळें  ही रोर् होण्यािा सांभव असतो. रोर् जर्भर हदसून येतो. १५ ते ४५ वषांच्या पुरुषाांत ज्यास्त 
प्रमाणाांत हदसून येतो. 
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अणधशय नकाल–५ ते ३० हदवस, पण सामान्यतः २ ते ४ आठवडे. 
 
लक्षिें–हळुहळु रोर्ािी लक्षणें हदसावयास लार्तात. सुरुवातीला बिैन वाटते, डोके दुखते, व 

पाठ व हातपाय याांत वदेना होतात. काांहींत थांडी वाजून एकाएकी रोर्ािी सुरुवात होते. काांहींत घसा 
दुखतो व हर्ळताांना त्रास होतो. 

 
िपासल्यास–ताप सतत राहतो. ताप सुरुवातीला अहनयहमत असतो. व नांतर तो १ ते ४ आठवडे 

सारखा वाढलेला राहातो. ताप उतरल्यावर परत एक दोन हदवसाांत िढण्यािा सांभव असतो. पण यावळेीं 
तापािा काल पहहल्यापेक्षा थोडा कमी असतो. नांतर ताप उतरतो व केव्हाांतरी ९९⁰ फॅ पयंत िढतो ककवा 
आठ नऊ महहने अहनयहमत येत राहातो. नाडी मात्र सावकाश िालते. पुष्ट्कळवळेाां ती हमहनटाला ८० असते. 
सकाळी फार घाम येतो. व साांध्याांत मधुनमधुन सूज येते. बिकोिता असते. काांहींत प्लीहा हाताला लार् ू
शकते. क् वहितवळेाां यकृत व लहसकाग्रांथी सुजतात. पुढें पढुें रोर्ाांत नाकाांतून रक्त पडते. रक्त तपासल्यास 
त्याांत श्वेतपेशी कमी असल्यािे पण त्याांतील लहसकापेशींिी सापेक्ष वृहि हदसून येते. त्या सामान्यतः ५०% 
असतात. त्यािप्रमाणें काांहीं प्रमाणाांत पांडुता हदसून येते. रक्तािी मशार्त केल्यास त्याांत जांतू हदसून 
येतात. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–हा रोर् इतर लाांब मुदतीिे ताप (prolonged fevers), घाम येणें, व साांधे 

दुखणाऱ्या इतर रोर्ाांपासून म्हणजे आांतड्याांिा सांसर्व, यक्ष्मा पूयजन्य सांसर्व (septic infection), कहवताप, 
आमवात, व एन्फ्ल्युएांझा वर्ैरेपासून हनराळा दाखहवता आला पाहहजे. हनदान दशवक र्ोष्टीं म्हणजे 
श्वेतपेशींिा क्षय व रक्ताांत रोर्ािे जांतू हदसून येणें. त्यािप्रमाणें बु्रसेहलन ०·१ सी. सी. त्विेंत देऊन कसोटी 
लावता येते. जर रोर् असेल तर इांजेक्शन हदल्याजार्ीं सूज येऊन त्याच्या भोंवताांली २ ते ६ सें. हम. 
व्यासािा लाल भार् ४ ते ४८ तासाांत हनमाण होतो. यावरून रोग्याला पूवी ब्रसेूला सांसर्व झाला असला 
पाहहजे ककवा आताां आहे असें दशवहवलें  जाते. 

 
उपद्रव–काांहींत रोर् काांहीं हदवसि राहतो तर काांहींत वषानुवष ेअसतो. रोर् परत परत उलटत 

असल्यामुळें  रोर् कें व्हा बरा झाला हें साांर्णें फार कठीण असते. उपद्रवाांत श्वासवाहहन्यादाह, वृषणदाह, 
र्भवपात, लालकपडदाह, साांधे जखडणें व हातापायाांत वदेना वर्ैरे येतात. 

 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–फक्त उकळलेले दूधि प्याव.े 
 
रोग झाल्यास–रोग्याला हनजवनू ठेवनू पूणव हवश्राांहत द्यावी. सुरुवातीला त्याला सौम्य रेिक द्यावे. 

तापामध्यें उकळलेलें  दूध, बालीिे पाणी, कलबू सरबत वर्ैरे सारखा पातळ आहार द्यावा. वदेनाांकहरता 
ॲस्स्पहरन १० गे्रन व सोडा. बाय काबव. १० गे्रन हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावें. जर ताप फार िढला, १०३⁰ ते 
१०४⁰ फॅ. च्यावर रे्ला, तर रोग्याच्या डोक्यावर बफव  ठेवावा ककवा कोंबट पाण्याने आांर् पुसून काढावे. 
त्यामुळें  ताप खाली उतरतो. प्रौढ माणसाला ॲक्रोमायहसन ०·५ गॅ्रम दर ६ तासाांनीं २ ते ३ आठवडे द्याव.े 
जर रोर् उलटला तर परत द्यावे. फार तीव्र रोर्ाांत, हवशषेतः ब्रसेूला मेहलटेस्न्सस ककवा ब्रसेूला सूइस या 
जांतूमुळें  होणाऱ्या रोर्ाांत १ गॅ्रम स्रेप्टोमायहसन इांजेक्शन हदवसाांतून दोन वळेाां एक आठवडा द्याव ेव नांतर 
०·५ गॅ्रम हदवसाांतून दोन वळेाां दोन आठवडे द्यावे. रोग्याच्या मलमूत्राांत लायसॉल, ककवा फेनॉल सारखे 
जांतुनाशक समप्रमाणाांत हमसळून, दोन तास झाकून ठेऊन, मर् त्यािी िाांर्ल्या तऱ्हेने हवल्हेवाट लावावी. 
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क्य ूज्वर 
(Q FEVER) 

 
व्याख्या–हरकेट् हसआ सांसर्ामुळें  होणारा तीव्र ज्वरीय रोर्. या रोर्ाला “क्यू ज्वर” हे नाांव डेहरक 

(Derrick) याने हदले. क् वीन्र्स लँड मध्यें १९३७ सालीं, यानें हा रोर् वर्चणला. पुढें युरोप, अहफ्रका आहण 
अमेहरका या हठकाणीही हा रोर् हदसून आला. 

 
हेिु–हरकेट् हसआ बनेटी (Reckettsia burneti) या जांतूमुळें  हा रोर् होतो. दुभत्या जनावराांिी 

देखभाल करणाऱ्या माणसाांना हा रोर् होतो, ककवा सांसर्व झालेल्या र्ाईिे दूध प्यायल्यास रोर् जडतो. 
हरकेट् हसआ बनेटी हा जांतू झाडीत वस्ती करून राहाणाऱ्या बांहडकूट (Bandicoot) या लहान आस्रेहलयन 
प्राण्याांत आहण हनरहनराळ्या र्ोिड्याांत हदसून येतो. 

 
संप्रास्ति–फुफ्फुसे, प्लीहा वृषण, मेंदू, आहण वृक् क याांत हरकेट् हसआ जांत हमळू शकतो. फुफ्फुसािें 

सूक्ष्मदशीय स्वरूप, हवषाणूज न्युमोहनयासारखे, ककवा हसटॅकोहससमध्यें हदसून येते, त्याप्रमाणें असते. 
 
अणधशयन काल : १२ ते १५ हदवस. 
 
लक्षिें–रोर्ािी सुरुवात एकाएकी होते. ताप १०३⁰ ते १०४⁰ फॅ. पयंत िढतो. २४ तासाांत तो 

एकवळेाां ककवा दोनदाहीं नॉमवलवर येतो. नाडी मांद िालते व तीव्र प्रकाराांत हुडहुडी भरते, आहण अहत घाम 
येतो. अवसन्नता (prostration), प्रलाप (delirium) आहण बेशुहि येण्यािा सांभव असतो. याांत तीव्र 
पिकपाल आहण प्रत्यग् नेत्र (retroorbital) हशरःशलू होतो. सवव स्नायूांत वदेना होतात. थोड्याांि हदवसाांत 
शुष्ट्क क्षोभकर कास (dry irritating cough) सुरू होते, आहण थोडी रक्तहमहश्रत थुांकी पडते. 

 
िपासल्यास–फुफ्फुसाांत हठकहठकाणी लहान लहान भार्ाांत ऊच्चस्वहरत श्वासवाहहनीय श्वसन 

(high-pitched bronchial breathing) व त्याि बरोबर सूक्ष्म बुदबुद ध्वनी (fine rales) ऐकू येतात. 
क् वहितवळेाां फुफ्फुसखांडािे घनीभवन (lobar consolidation), फुफ्फुसावरण घषवण, ककवा 
फुप्फुसावरणाांत द्राव भरतो. प्लीहा हाताला लार्ते, आहण यकृतअहतवृहि (hepatomegaly) असून थोडी 
कामला असते. इतर हरकेट् हसआ सांसर्ाप्रमाणें याांत पुरळ उठत नाहींत. जर फुफ्फुसािा क्ष–हकरणाांनी 
फोटो घेतला तर त्याांत फुफ्फुसाांत हठकहठकाणीं समरूप डार् (uniform shadows) हदसून येतात व ते 
रोर्ी बरा झाल्यावरही तसेि राहतात. ताप एका आठवड्यानांतर साधारणपणें नॉमवलवर येतो, पण 
काांहींवळेाां ३ ते ४ आठवडेही राहातो. पांडुरोर् नसतो व जरी सापेक्ष ककवा पूणवपणें लहसकापेशींवृहि असली, 
तर श्वेतपेशीवृहि नसते. रक्ताांत हरकेटेहसआ जांतू हदसून येतात व त्याच्या खालोखाल मूत्रात हदसून येतात. 
जर बाराव्या ककवा हवसाव्या हदवशीं रोग्यािे सीरम काढून घेतले तर हरकेट् हसआ पायसाबरोबर 
(Rickettsial emulsions) त्यािा समहून अनुमापनाांक (agglutination titre) ४ त १ ते २० त १ या 
प्रमाणाांत वाढलेला हदसून येतो. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–पुष्ट्कळसे रोर्ी हवषाणुज न्युमोहनयािे म्हणून समजले जातात. डेहरकच्या 

म्हणण्या प्रमाणें टायफसज्वर, अांडयुलांटज्वर, हवषमज्वर, आहण पराटायफॉइट ज्वर आहण एन्फ्ल्युएांझा 
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वाटण्यािा सांभव असतो. यािे हनदान समूहन कसोटी आहण रक्त ककवा मूत्र याांत रोर्कारक जांतू 
हदसल्यास करता येते. 

 
साध्यासाध्यिा–याांत मृत्यूिे प्रमाण साधारणपणे ५०० त १ असें असतें. 
 
णिणकत्सा–क्लोर् टेरासायस्क्लन (ऑहरओमायहसन) दर तासाला १ गॅ्रम याप्रमाणें तीन वळेाां द्याव,े 

व नांतर दर ६ तासाांनीं ०·५ गॅ्रम ते १·४ गॅ्रम याप्रमाणें ताप नॉमवल आल्यावर ४८ तास पयंत द्यावयास पाहहजे. 
यािा पहरणाम फार जलद होतो, ज्वर फार जलद उतरतो, हशरःशलू नाकहसा होतो आहण रोग्याला बरें 
वाटतें. 

 

 
फोटो २६ खालच्या ओठावरील हफरांर्रोर्ज व्रण (पहा ज्ञात व अज्ञात कारणाांमुळे होणारे साांसर्चर्क रोर्) 

 

 
फोटो २७ हजव्हेवरील मूलभतू हफरांर्जव्रण(पहा ज्ञात व अज्ञात कारणाांमुळे होणारे साांसर्चर्क रोर्) 
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फोटो २८ हफरांर्रोर्ाच्या हद्वतीयावस्थेंतील र्ांठाळ 
आहण वतुवळाकार हवहक्षत (lisions) (पहा ज्ञात व 

अज्ञात कारणाांमुळे होणारे साांसर्चर्क रोर्) 

 

फोटो २९ हफरांर्रोर्ाच्या हद्वतीयावस्थेंत वृत्ताकार 
हवहक्षत (circinate lesions) आहण त्याांिा 

अहतवणवहकत कें द्र(पहा ज्ञात व अज्ञात कारणाांमुळे 
होणारे साांसर्चर्क रोर्) 

फोटो ३० हफरांर्रोर्ज कॉहडलोंमा (माांसकहलका) 
(पहा ज्ञात व अज्ञात कारणाांमुळे होणारे साांसर्चर्क 
रोर्) 
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प्रकरि ९ 
 

ज्ञाि व अज्ञाि कारिामुंळे होिारे सासंर्जगक रोग 
(INFECTIOUS DISEASES OF KNOWN AND DOUBTFUL ETIOLOGY) 

 
गरमी, िट्टा, णफरंग 

(SYPHILIS) 
 

व्याख्या–हा साांसर्चर्क रोर् असून, तो हवहशष्ट जांतूमुळें  होतो. रोर् झालेल्या स्त्री ककवा पुरुष 
सांर्ामुळे हा रोर् होतो. 

 
हेिु–या रोर्ािा जांतू ‘रेपोनेमा पहॅलडम् (Treponema Pallidum) हा नार्मोडी आकारािा 

असतो. हा रोर् प्रत्यक्ष सांसर्ानें होणारा आहे. तो रोर् झालेल्या स्त्री ककवा पुरुषािे सांर्ाने होतो. र्रमीिा 
व्रण व कॉहडलोमाटा (condylomata) हे फार सांसर्वजन्य असतात. त्यािप्रमाणें या रोर्ाच्या हद्वतीयावस्थेंत 
रोग्याच्या लाळेंत व मूत्राांत जांतू असण्यािा सांभव असतो. क् वहितवळेाां रोग्यानें वापरलेल्या, दूहषत झालेल्या 
वस्तू (infected articles) जर दुसऱ्यानें वापरल्या, तर त्याला रोर् होतो. जर रोग्याच्या तोंडाांत व्रण 
पडलेले असतील, तर त्याांने वापरलेले पाण्यािें भाांडे, पाईप वर्ैरे द्वारें दुसऱ्यास रोर् होतो. जर रोर्ी 
तपासतानाां काळजी घेतली नाहीं तर डॉक्टराांच्या बोटावर व्रण पडतो. जर आई ककवा बाप या रोर्ाने 
पछाडलेले असतील व त्याांिे बालक हजवांत जन्मले तर त्यालाही हा रोर् होतो (congenital syphilis).  

 
संप्रास्ति–प्रथमावस्थेंत सांसर्व झालेल्या हठकाणीं व्रण पडतो. हशश्रमणी, त्यावरील त्विा ककवा 

हशश्नमणीिा कां र्ोरा (fraenum) या हठकाणीं ककवा ओठ, जीभ, स्तन, बोट व इतर हठकाणींही व्रण पडतो. 
हा व्रण हदसावयास लार्ण्याच्या सुमारास ककवा तत्पूवीही जवळच्या रसग्रांथींत यािे जांतू जातात व त्या 
सुजतात. त्यािप्रमाणें हें जांतू रक्तामधूनही सवव शरीरभर पसरतात. हस्त्रयाांत हा व्रण स्थूल भर्ोष्ट (labia 
majora), लघुभर्ोि, ककवा र्भाशयग्रीववेर होतो. 

 
हद्वतीयावस्थेंत हवष सवव शरीरभर पसरलेले असल्यामुळें  शरीराांतील हनरहनराळ्या हठकाणच्या 

रसग्रांथी–उदा. मानेंतींल, खाांकेतील, दांडाच्या खालच्या भार्ाांत असणाऱ्या, रसग्रांथी मोठ्या होतात व 
हाताला लार्तात. सवव अांर्ावर पुरळ उठतो. त्यापळु्या बांदुकीच्या र्ोळ्यासारख्या टणक (shotty) 
असतात. तोंडाच्या, नाकाच्या, ककवा रु्दद्वाराच्या अांतःत्विेवर व्रण पडतात, व ते मोठे होतात. त्याांना 
कॉहडलोमाटा म्हणतात. 

 
हत्रहतयावस्थेंत शहरराांत हनरहनराळ्या हठकाणीं र्ाांठी (gumma) येतात. त्विा, हृदय, फुफ्फुसें, 

यकृत, हाडें, मज्जासांस्था कोठेंही र्ाांठी येतात. त्याांना रक्तािा पुरवठा फार कमी असतो. रक्तवाहहन्याांवर 
या रोर्ािा पहरणाम होतो. त्याांत, हवशषेतः महाधमनींत, धमहनहवस्तार (aneurysm) होतो. हृत्पोषक 
धमन्याांिी (coronary arteries) तोंडे आवळली जातात. पण त्याांवर या व्यहतहरक्त दुसरा कोणताही 
पहरणाम होत नाही. र्रमीिा व्रण व त्याच्या आजूबाजूच्या रसग्रांथी याांत या रोर्ािे जांतू फार मोठ्या 
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प्रमाणाांत असतात. त्यािप्रमाणें रक्त व मस्स्तष्ट्कावरणाांतील द्रव याांतही ते साांपडतात. पण 
हत्रतीयावस्थेंतील र्ाांठींत मात्र फारि क् वहित हदसून येतात. 

 
उपर्जजि गरमी 

(ACQUIRED SYPHILIS) 
 

अणधशयन काल–सामान्यतः २८ हदवस, १० हदवसाांपेक्षाां कधींहह कमी नसतो 
 
लक्षिें–सांर्ानांतर (ofter sexual intercourse), तीन ते सहा आठवड्याांत जननेंहद्रयाांवर व्रण 

पडतो. त्यािा तळ जाड व टणक असतो. जाांघेतील रसग्रांथीं सुजतात. त्या सुट्या सुट्या व टणक 
असतात. त्या त्याांच्यावरील त्विेला हिकटलेल्या नसतात. जर व्रण स्वच्छ असेल (clean) तर या 
वाढलेल्या रसग्रांथी दुखतही नाहींत. त्या एका ककवा दोन्हींही बाजूला वाढतात, आणखी थोडे हदवसाांनीं 
शहरराांतील इतर हठकाणच्याही ग्रांथी सुजतात. तर हशश्र्नावरील त्विा मारे् जात नसेल, तर त्या हठकाणिा 
व्रण िरत जातो, त्याांत पू उत्पन्न करणारे जांतू हशरतात व मर् जाांघेतींल रसग्रांथींत पू होतो. (bubo) आहण 
हा व्रण हशश्र्नावरील त्विा खाऊन टाकतो. जर इलाज केला नाहीं व व्रणाांत पू उत्पन्न करणारे जांतू हशरले 
नाहींत, तर हा व्रण ६ ते ८ आठवड्याांत बरा होतो व त्याहठकाणी व्रण धातू (scar) हशल्लक राहातो. रक्त 
तपासल्यास आठ आठवड्यानांतर वासरमन हनहिहत हमळते. (positive wassermann reaction), 
प्रमस्स्तष्ट्क मेरुतरलाांतींल प्रोटीन व पेशी याांत फरक होतात. 

 
णद्विीयावस्था–सहा महहने ते दोन वष े पयंत हद्वतीयावस्थेिी लक्षणें हदसतात. सवव रक्ताांत रोर् 

हभनत असल्यामुळें  शरीराांतींल सवव हठकाणच्या रसग्रांथींिी वाढ होते; डोके दुखणें, घसा सुजणें, पांडुता, 
शरीरावर पुरळ उठणें वर्ैरे लक्षणें हदसून येतात. अस्थावरणदाहामुळें  (periostitis) हातपाय दुखतात. 
पुरळ हनरहनराळ्या प्रकारिा असतो. पण त्याला खाज सुटत नाहीं. रु्द्  द्वार, योहनबाह्यभार् व स्तनाांिी 
खालिी बाजू जर साफ ठेवली नाहीं, तर त्या हठकाणी कोहडलोमाटा होतात. घसा लाल होतो व घशािी 
बाजू ककवा मृदूतालू यावर करड्या पाांढऱ्या रांर्ािें र्ोर्लर्ाईच्या मार्ासारखे (snail-track) पटे्ट हदसतात. 
घशाांतील र्ाांठीवर व्रण पडतात. र्ालाच्या आांतील बाजूस अांतःत्विेवर पाांढरे डार् हदसून येतात. केसाांिे 
पुांजके र्ळतात. यकृतािी वृहि होऊन कामला होण्यािा सांभव असतो. रक्त तपासल्यास त्याांत पांडुता, 
पुष्ट्कळवळेाां जांतू हदसून येतात व वासरमन हनहिती हमळते. 

 
णत्रिीयावस्था–ही अवस्था, दुसऱ्या अवस्थेच्या पाठोपाठ येते ककवा २० ते ३० वषांनांतरही हनमाण 

होते. याांत ‘र्माटा’ हनमाण होतात. हे र्माटा (हे र्मािे अनेकविन) शहरराांतील हनरहनराळ्या इांहद्रयाांत 
होतात. त्विेंत हे र्माटा र्ाांठीप्रमाणें असतात. त्या र्ाांठी फुटतात व त्याहठकाणीं व्रण होतो. तो बरा 
झाल्यावर त्या हठकाणीं पातळ असा व्रणधातू हनमाण होतो. स्नायूांत र्ाांठ होते पण दुखत नाहीं. पढुें 
त्याहठकाणीं व्रण पडतो. हाडाांत र्मा झाल्यास, त्याांत वदेना होतात व हवशषेतः रात्रींच्या वळेीं वदेनाांिी 
तीव्रता वाढते. यकृत, वृषण, फुफ्फुसे, शीषवस्थ कपड, ककवा उपवृक याांत होतो. त्यािप्रमाणें हृदयाांतहह 
होण्यािा सांभव असतो−त्यामुळें  हृत्स्नायतू स्थाहनक अपक्राांहत होते. या रोर्ामुळें  रक्तवाहहन्याांत फरक 
होतात व त्यामुळें  हृदयािी ककवा वृक् कािी अपक्राांहत होते. या रोर्ामुळें  मज्जासांस्थेिे हनरहनराळे रोर् होतात. 
उदा. सोन्माद सवांर्वात, टेबीज, डस्सहॅसल मस्स्तष्ट्कावरणदाह वर्ैरे. पिन सांस्थेत हवकृहत होते. जीभ 
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येणें, हजभेवर व्रण पडणें, हजभेवर पाांढरे डार् पडणें वर्ैरे हजभेिे रोर् होतात. डोळ्यािे, कानािे हवकारही 
या अवस्थेंत होतात. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–प्रथमावस्थेंत व्रण, व रसग्रांथी यावरून ककवा व्रणाांच्या द्रावाांतील जांतू 

सूक्ष्मदशवक यांत्राखालीं पाहून हनदान करताां येते. पढुें रक्तािी वासरमन हनहिहतवरून हनदान करताां येते. 
 
उपद्रव–जर इलाज झाला नाहीं तर रोर् हिरकारी होतो. रोर्ािे जांतू हनरहनराळ्या इांहद्रयाांत 

रक्तप्रवाहापासून लाांब सूप्तावस्थेंत पडून राहातात. ते पढुें हत्रतीयावस्थेंतील वर साांहर्तलेल्या तीव्र हवकृहत 
हनमाण करतात. 

 
साध्यासाध्यिा–हा रोर् फार धोकेबाज आहे. जर बरोबर इलाज झाला नाहीं तर न बरें करताां 

येणारे असे मज्जासांस्थेिे हवकार होतात. सुरवातीलाि पूणव इलाज केल्यास रोर् पूणवपणें बरा होतो. 
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–बाहेरख्याली न करणें या सारखा िाांर्ला प्रहतबांधक उपाय नाहीं. जर 

राहाताां येणें शक्य नसेल, तर सांभोर्ािे वळेीं िाांर्ली, उत्तम दजािी रबरािी हपशवी (condom or sheath) 
वापरावी, व सांभोर्ानांतर सवव भार् साबू व पाणी याांनीं स्वच्छ धुवनू काढावा व त्यावर ३३% कॅलोमलिे 
मलम लावाव.े सांभोर्ापूवी ६ लाख प्रोकेन पेहनहसलीनिे इांजेक्शन घ्याव.े 

 
रोग झाल्यास–पेहनहसहलनिा शोध लार्ल्यापासून या रोर्ाच्या औषधोपिाराांत फार फरक पडला 

आहे. 
 
व्रणावर स्थाहनक इलाज करण्यािी हततकीशीं आवश्यकता नसते. पणां काांहींवळेाां जखमेंत पू उत्पन्न 

करणारे जांतू जाण्यािा सांभव असतो. याकहरताां व्रणावर सल्फनमाइड पावडर लावावी. 
 
रोर्ावर पेहनहसलीनिा फार िाांर्ला उपयोर् होतो. याकहरताां ‘पाम’(P.A.M) (२% ॲल्युहमहनयम 

मोनोस्स्टरेट असलेले व तेलाांत बनहवलेले प्रोकेन पेहनहसलीन) िे इांजेक्शन द्यावे. रोज एकदाां ६ लाख 
युहनट १२ ते १४ हदवस स्नायूांतून द्याव.े काांहीं लोकाांिें म्हणणें असें कीं नुसते पेहनहसलीन देऊन भार्त 
नाहीं. तर त्याबरोबर असवहनक व हबस्मथिीही इांजेक्शनें देणें िाांर्ले. याकहरताां ‘पाम’िी इांजेक्शनें देऊन 
झाल्यानांतर, दर आठवड्याला एक हनओअसवहफनमाइनिे (N.A.B.) व एक हबस्मथिे अशीं १० आठवडे 
द्यावी. पूणव इलाज झाल्यावर, दोन महहन्याांनीं रक्तािी परीक्षा करावी. एकेक महहन्याच्या अांतरानें एकां दर 
तीन वळेाां रक्तािी परीक्षा करावी. रक्ताांत दोष राहाताां कामा नये. 

 
पेहनहसलीन, असवहनक व हबस्मथ याांिे इांजेक्शन देताांना काांहीं र्ोष्टीं लक्षाांत ठेवावयास पाहहजेत. 

काांहींवळेाां या इांजेक्शनाांिा वाईट पहरणाम होतो. 
 
पेहनहसलीनमुळें काांहींवळेाां ‘अनाहफल्यास्क्टक शॉक’ होतो. हा सौम्य ककवा तीव्र होतो. जर सौम्य 

असेल तर श्वास लार्तो. रोर्ी लाल होतो, तोंडाांत हवहित्र िव येते, िक् कर येते, बाहुल्या मोठ्या होतात व 
रोर्ी बेशुि पडतो. अशावळेीं स्नायूांत ॲहड्रनलीनिे १ सी. सी. इांजेक्शन द्याव.े त्याि बरोबर बेनाहड्रल ककवा 
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अांहथसानिे इांजेक्शन द्याव.े ५० ते १०० सी. सी. ग्लूकोज हशरेमधून द्याव.े जर शॉक तीव्र असेल तर रोर्ी 
ताबडतोब मरतो. 

 
असवहनकमुळेंही या र्ोष्टी होतात. काांहींवळेाां ताबडतोब पहरणाम न होताां काांहीं तासाांनीं होतो. डोके 

दुखतें, थुडी वाजते ककवा हुडहुडी भरते, ताप िढतो, वाांहत होते व अहतसार होतो. पायाांत पेटके येतात, 
अांर्ावर हपत्त उठते. हे टाळण्याकहरताां असवहनकच्या इांजेक्शन बरोबर ककवा त्यािे आधीं हशरेतून ग्लूकोज 
द्याव.े 

 
हबस्मथिा वाईट पहरणाम होऊां  नये म्हणून तोंड व दाांत स्वच्छ ठेवावयास पाहहजेंत. नाहींतर तोंड 

येते, व हहरड्याांवर हनळी रेषा येते. 
 

जािज गरमी 
(CONGENITAL SYPHILIS) 

 
हा रोर् आई ककवा बाप याांिेकडून मुलाला हमळतो. एका पाठोपाठ र्भवपात झाल्यािे पूवववृत्त 

हमळते. पुष्ट्कळवळेाां र्भवपात झाल्यावर मर् मूल जर्ते. अशा तऱ्हेिे मूल सववसाधारण मुलासारखें ककवा 
बारीक असते. त्विा कळाहीन व िेहरा वयाच्या मानानें जुनाट हदसतो. जन्मताि त्यािे अांर्ावर फोड ककवा 
पुटकुळ्या हदसून येतात. या रोर्ाांत ठराहवक वयाांत ठराहवक र्ोष्टीं (manifestatious) हदसून येतात. 

 
जन्मिाि (At birth) मुलाच्या डोक्यावर फार मोठा केशसांभार (syphilitie mop) असतो. मलू 

वयाच्या मानानें मोठे वाटते. हातापायाांच्या तळव्यावर फोड (Bullous rash) हदसून येतात. 
 
िीन िे िार मणहनें–हाडाांच्या वाढणाऱ्या टोंकाांना सूज येते (epiphysitis). त्यामुळें  मुलाला 

हालिाल करताां येत नाहीं. तोंडाच्या कोपऱ्यापासून बाहेरच्या बाजूस रे्लेले लाांबट व्रण (fissures) पडतात 
व ते बरे झाले म्हणजे, त्याहठकाणी लाांबट वण (radiating sears) राहातात. रु्द् द्वारािे आजूबाजूस व 
खाांकें त काँहडलोमाटा होतात. प्लीहा व यकृत याांिी वृहि होते. 

 
सहा मणहनें िे एक वषक–डोळ्याांतील कृष्ट्णमांडलािा शोफ (iritis) कपाळािे व डोक्याच्या दोन्हीं 

बाजूकडील हाडे बाहेर आलेली (parrot’s nodes or hot cross bun appearance) हदसतात. डोक्याच्या 
हाडाांिें काांहीं भार् मऊ होतात (craniotabes). 

 
दुसरे वषक–हातापायाांच्या बोटाांतील हाडें सुजतात (dactylitis). नाकाांत व्रण पडून नाकािे हाड 

बसते (saddle-bridge). 
 
बालवयािं–दाांतात फरक होतात. कायमच्या वरच्या पटाशीच्या दाांताांत वरच्या बाजूस खाांि 

पडते, त्याांिा तळािा हहरड्याकडील भार् रुां द व वरिा भार् हनमुळता असतो. दाांत सुटे सुटे असतात. 
त्याांना ‘हहिन्सन दाांत’(Hutchison’s teeth) म्हणतात. अांतरकणांत र्मा झाल्यामुळें  त्यािा नाश होतो व 
एकदम ऐकावयास येत नाकहसे होते. दोन्हीं पायाांतील प्रजांहघका (tibiae) जाड होताांत व पढुिें बाजूस 
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वाकतात. ढोप्यासारखे मोठाले साांधे सुजतात, पण त्याांत वदेना अहजबात नसतात. रक्त तपासल्यास त्याांत 
वासरमन हनहिहत हमळते. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–दाांतावरून, तोंडाच्या कोपऱ्याच्या हठकाणीं हदसून येणाऱ्या हवहशष्ट प्रकारच्या 

वणावरून व रक्तािी वासरमन हनहिहत यावरून हनदान करताां येते. 
 
साध्यासाध्यिा–रोर्ािा जोर व कोणती इांहद्रयें रोर्ानें पछाडली आहेत, यावर अवलांबनू राहील. 
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–र्रोदरपणापूवीं ककवा र्रोदरपणाांत या रोर्ािा पूणव इलाज करावयास 

पाहहजे. मातेला ५ लाख युहनट प्रोकेन पेहनहसलीनिे इांजेक्शन हदवसाांतून एकदाां याप्रमाणें १४ हदवस 
स्नायूांतून द्याव.े पुढच्या र्रोदरपणाांत अशाप्रकारें इांजेक्शनें द्यावी. 

 
रोग झाल्यास–हनदान झाल्याबरोबर इलाज सुरू करावा. मुलाांकहरताां ‘ॲसेहटल असवनिी’ 

(Acetylarsan) स्वतांत्र इांजेक्शनें आहेत, ती द्यावी. पेहनहसलीन इांजेक्शनें हदल्यास फार त्वहरत इलाज 
होतो. रोज ३ लाख युहनट प्रोकेन पेहनहसलीनिे इांजेक्शन १४ हदवस स्नाांयूांतून द्याव.े दोन वषांत अशा तऱ्हेंने 
िार वळेाां इांजेक्शनें द्यावी. 
 

उपदंश 
(CHANCROID) 

 
व्याख्या–हा साांसर्चर्क रोर् असून, तो हवहशष्ट जांतूमुळें  होतो. रोर् झालेल्या स्त्री अर्र पुरुष 

सांर्ापासून या रोर्ािा प्रादुभाव होतो. 
 
हेिु–हा रोर् ड्युके्रिे जांतू (Hemophilus Ducreyi) मुळें  होतो. ह्या रोर्ापासून पछाडलेल्या स्त्री 

ककवा पुरुषाशीं सांर् झाल्यापासून तीन ते पाांि हदवसाांत या रोर्ािी लक्षणें हदसावयास लार्तात. सुरवातीला 
जननेंकद्रयावर एक फोड येतो, त्याांत पू होतो, व तो फोड फुटून व्रण पडतो. व्रण एक ककवा अनेकही 
असतात. साधारणतः हशश्नमणीच्या पाठीमार्ें जो कां र्ोरा असतो, त्याहठकाणीं हे व्रण पडतात. व्रण िरत 
जातो. जर हा भार् साफ ठेवला नाहीं, तर हशश्नमणीवरील त्विेखालीं घाण साांठते, व त्विेला सूज येते. 
त्यामुळें  त्विा हशश्न मण्यावरून पाठीमार्ें जाऊां  शकत नाहीं. जाांघेमधील र्ाांठी सुजतात, त्याांत पू होतो व 
ठणका मारतो. याला ‘बद’ (bubo) असें म्हणतात. सामान्यतः हा ‘बद’ एकाि बाजूला हदसून येतो. हा 
एकदोन आठवड्याांत येतो. या बदमध्ये पू होतो ककवा तो िटकन बसूनही जातो. उपदांश व र्रमी एकाि 
वळेीं असू शकतात. 

 
र्रमी व उपदांश याांतील फरक:— 
 
१. र्रमींत व्रणाच्या कडा जाड व टणक असतात, तर उपदांशाांत त्या मृदू असतात. 
 
२. र्रमीिा व्रण दुखत नाहीं, तर उपदांशािा व्रण दुखतो. 
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३. र्रमींत जाांघेत दोन्हींकडे र्ाठीं येतात व त्या टणक असतात; तर उपदांशाांत सामान्यतः एका 
बाजूिीि र्ाांठ सुजते व ती मऊ असून, त्याांत पू होतो. 

 
४. सांर् झाल्यापासून उपदांशािा व्रण ३ ते ५ हदवसाांत येतो, तर र्रमीिा व्रण त्यामानानें फार 

उशीरानें येतो. 
 
णिणकत्सा–डायहैड्रोस्रेप्टोमायहसनिे १ गॅ्रमिे इांजेक्शन सकाळ सांध्याकाळ पाांि हदवस स्नायूांतून 

द्याव.े 
 
सल्फडायहझन ककवा अल्काहसन दोन दोन वड्या हदवसाांतून तीन वळेाां ७ हदवस द्याव्या. प्रत्येकवळेीं 

वड्याांबरोबर भरपूर पाणी प्यावयास साांर्ाव.े त्यािबरोबर मूत्र अल्क ठेवण्याकहरताां खालील हमिर द्याव.े 
 
    
  सोहडयम बाय काबोनेट ड्राम १ 
  पोटॅहशयम सैरटे ड्राम १ 
  कटक्िर हायोसायमस ड्राम ३ 
  पाणी औांस ६ 

⅙ भार् दर ४ तासाांनीं द्यावा. 
 

व्रण, रोज साबू व पाणी याांनीं साफ करून, त्यावर सल्फनमाइड पावडर लावावी. जाांघेंतील 
सुजलेल्या ग्रांथीवर शके करावा. त्यामुळें  ती बसते तरी, ककवा ती हपकते तरी. जर पू झाला तर तो जाड सुई 
(large gauge needle) व हसकरजने काढून टाकावा (aspirate) ककवा शस्त्रहक्रया करून बद कापून पू 
काढून टाकावा. 
 

परमा, पूयमेह 
(GONORRHOEA) 

 
व्याख्या–ह्या सांसर्वजन्य रहतरोर् असून, तो हवहशष्ट सूक्ष्म जांतूमुळें  होतो. 
 
हेिु–ह्या रोर्ािे कारण र्ॉनोकॉकर्स जांतू होय. हा रोर् स्त्रीपुरुष सांर्ामुळें  होतो. ज्या व्यक्तीला हा 

रोर् झाला असेल, ती व्यस्क्त्त दुसऱ्या व्यक्तीला देते. जर आईला हा रोर् असेल, तर मूल जन्मताांना 
डोळ्यास हा रोर् घेऊन येते. काांहींवळेाां सांस्थेंत राहाणाऱ्या एकाद्या मुलीस परमाजन्य योहनशोफ 
(Gonorrheal Vaginitis) झाला असेल, तर त्यानें दूहषत झालेले कपडे ककवा टॉवले यामुळें  मुलींत यािी 
साांथ हनमाण होते. 

 
संप्रास्ति–परम्यािे जांतू मूत्रमार्व ककवा योहनमार्व याांिी अांतःत्विा भेदून आांत जातात; ककवा सरळ 

र्भाशय, बीजवाहहन्या, उदराांतरवषे्टन, बाथोहलनिी ग्रांथी, अिीला (prostate), बस्स्त, मूत्रवाहकािे 
कहटर ककवा उपरु्द वर्ैरे हठकाणीं जातात. नांतर त्या हठकाणीं सूज येते. रक्तामधूनही हे जांतू हृदय, 
मस्स्तष्ट्कावरण, साांधे, स्नायू ककवा डोळे याांकडे नेले जातात. त्याच्या हवषाांमुळें  शहरराांत हनरहनराळे हवकार, 
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उदा. सीमान्त मज्जातांतूदाह, केरॅटोडर्चमया, ककवा कृष्ट्णमांडलदाह (iritis) होतात. बोटाांनींही डोळ्याांत जांतू 
जाऊन हवकार होण्यािा सांभव असतो. 

 
अणधशयन काल–सामान्यतः ३ ते १० हदवस. 
 
लक्षिें–हा रोर् आशुकारी ककवा हिरकारी होतो. या रोर्ानें पीहडत झालेल्या स्त्री ककवा पुरुषाशीं 

सांर् झाल्यानांतर ३ ते १० हदवसाांत लक्षणें हदसावयास लार्तात. सुरवातीला लघवींत हतडका मारतात, 
लघवीिी आर् होते व मर् लघवीतून पू जावयास लार्तो. लघवीला थोडे थोडे पण पुष्ट्कळ वळेाां होते. 
मूत्रनहलकेमधून सुरवातीला पाांढरट पण पातळ स्त्राव जातो. पुढें तो हपवळा व घट्ट होतो. मूत्रनहलकेच्या 
अांतःत्विेला सूज येते. 

 
जर योग्य व त्वहरत इलाज केला, तर रोर् बरा होतो. पण जर इलाज झाला नाहीं तर रोर् 

हिराकरी होतो. रोर् हळूहळू पुढिे भार्ाांतून पाठीमार्िे भार्ाांत (posterior urethra) जातो. त्या हठकाणीं 
असणाऱ्या अिीला ग्रांथींत हे जांतू हशरतात. व त्या ग्रांथीिा दाह (prostatitis) होतो. तेथून ते जांतू शुक्राशयाां 
(semishal Vesicles) मध्यें हशरतात व त्याांिा दाह होतो. शेंवटी रोर् वृषणापयंत पोहोंितो व त्याला सूज 
येते. या सवव हठकाणाांहून या जांतूांना काढणें फार कठीण जाते, व मर् रोर् हिरकारी होतो. सकाळीं मूत्र 
नहलकें तून, ती दाबली असताां हपवळसर घट्ट असा पदाथव (Gleet) बाहेर पडतो. 

 
हस्त्रयाांमध्यें या रोर्ािी सुरवात मूत्रनहलका, योहनमार्व ककवा त्याच्या तोंडाशीं असणाऱ्या ग्रांथी यामध्यें 

होते. लघवीला त्रास व आर् होते, व लघवीतून पू जातो. तेथून रोर् पुढें र्भाशय, बीजवाहहन्या ककवा 
कहटस्थ उदराांतरवषे्टन याांत जातो व त्यामुळें  ओटीपोटाांत वदेना होतात. 
 

 
फोटो ३१ जातज हफरांर्रोर्ज िेहरा आहण पयाण नाक (saddle nose), मुखकोण हवदर (rhagades) 

आहण अांतरालीय स्वच्छपटल शोफ (पहा जातज र्रमी) 
 

व्यवच्छेदक णनदान–सांभोर्ानांतर थोड्याि हदवसाांत लघवीिी आर्, पू जाणें या र्ोष्टीं हनदान 
दशवक आहेत. पण पुवािी परीक्षा करून, त्याांत जांतू हदसून येणें हे हनहित हनदान होय. जर साांध्याला सूज 
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आली असेल तर सांकधवात वाटण्यािा सांभव असतो. पण यावर सहॅलहसलेटिा पहरणाम होत नाहीं. 
परम्याच्या सांसर्ािे पूवववृत्त, हवहशष्ट साांधे पकडणें, मूत्रनहलकें तील स्त्रावाांत र्ॉनोकॉकाय हदसून येणें 
यावरून हनदान होते. 

 
उपद्रव–१. मोठाले साांधे, उदा. रु्ढर्ा, कोपरा वर्ैरे, जखडले जातात. पुष्ट्कळवळेाां एकादाि 

साांधा जखडला जातो. साांधा सुजलेला व पीडनाक्षम असून, त्यावरील त्विा थोडी लालसर हदसते व 
हाताला थोडी र्रमही लार्ते. साांध्याांत द्रव भरतो व साांधा हालवला तर वदेना होतात. ताप येतो, नाडी 
जलद िालते. त्या साांध्याांतील द्रव काढल्यास त्याांत र्ॉनोकॉकाय् हदसून येतात. 

 
जर बरोबर व पूणव इलाज केला रे्ला, तर साांधा मूळ पदावर येतो, बरा होतो. पण साांध्याांत पुष्ट्कळ 

हदवस ताठपणा राहातो. 
 
२. आशुकारी उपवृषिदाह (Acute epididymitis)–उपवृषणाला सूज येते. त्याप्रमाणें वृषणही 

सुजतो. त्या हठकाणीं वदेना होतात, तो भार् लाल होतो. व र्रम लार्तो. अिीलावर मालीश केल्यावर 
मूत्रनहलकें तून जो थेंब बाहेर येतो, तो तपासल्यास त्याांत या रोर्ािे जांतू हदसून येतात. 

 
३. मूत्रस्त्रोि : संकोि (stricture of the utethra)–मूत्र नहलकें त जखम झाल्यामुळें, त्याहठकाणीं 

व्रणधातू हनमाण होऊन, मतू्रनहलका आवळली जाते त्यामुळें  मूत्र बाहेर पडण्यास त्रास होतो ककवा लघवी 
बांद होते. 

 
याकहरताां दरवषीं एकदाां हवस्तारक (dialaters) घालून मूत्रमार्व मोठा करावा लार्तो. 

 
णस्त्रयामध्यें : 

 
१. योहनमार्ाच्या तोंडावर असणाऱ्या बाथोहलन ग्रांथींना सूज येते. 
 
२. बीजवाणहनीशोफ (salpingitis)–बीजवाहहनी नहलकाांना सूज येते. त्याांत स्त्राव साांितो. त्याांिीं 

तोंडें बांद होतात. दोन्ही बाजूकडील बीजवाहहनी नहलकाांन सूज येते व त्यामुळें  वांध्यत्व येते. 
 
३. कणटस्थ उदरािंरवेष्टनटशोफ (pelvic peritonitis)–जांतू र्भाशय व बीजा वाहहनी याांतून 

सरळ आांत जातात. उदराांतरवषे्टनाला सूज येते. जर योनींत बोट घालून तपासलें , तर तो भार् सुजलेला 
लार्तो व त्याहठकाणीं वदेना होतात. 

 
४. काांहींवळेाां रक्ताांत हे जांतू हशरून जांतुमयरक्तरोर् (septicaemia) होतो, ककवा परमाजन्य 

मस्स्तष्ट्कावरणदाह होतो. 
 
णिणकत्सा–पेहनहसलीन व सल्फनमाइड या औषधाांमुळें  या रोर्ाबद्दल आताां भीहत वाटत नाहींशी 

झाली आहे. पूवीं या रोर्ामध्यें जे नेहमीं उपद्रव हनमाण व्हावयािे ककवा हा रोर् हिरकारी होत असें, तसें 
आताां होत नाहीं. 
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सवव अँहटबायॉहटक्स, व सल्फा या रोर्ाांवर रु्णकारी आहेत. पण या सवांत पेहनहसलीनिा उपयोर् 
फार मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. पण पेहनहसलीन देण्यामध्ये एक धोका असतो. याांिेमुळें  र्रमी 
(syphilis) हा रोर् झाांकला जातो. त्यामुळें  पेहनहसलीन हविारपूववक द्यावयास पाहहजे. 

 
पेहनहसलीन खालील प्रमाणें देताां येते:— 
 
सोहडयम पेहनहसलीन जी िे इांजेक्शन (२ लाख युहनट) सकाळ सांध्याकाळ तीन हदवस स्नायूांतून 

द्याव,े ककवा पेहनहसलीन ‘पाम’ ६,००,००० युहनट स्नायूतून एकदाां द्याव.े 
 
सल्फा–एल्कॉणसन दर िार तासाांनीं दोन दोन वड्या सहा हदवस द्याव्या ककवा ओहरसूल–पहहल्या 

हदवशीं सकाळीं दोन व सांध्याकाळीं दोन व नांतर सकाळीं एक व सांध्याकाळीं एक याप्रमाणें ओहरसूलच्या 
वड्या द्यायवा, ककवा, महॅड्रबॉन, व अशाि प्रकारिे दुसरे सल्फा हदल्यासही उपयोर् होतो. या सल्फा बरोबर 
भरपूर पाणी प्यावयास द्याव.े खालील हमक्िरही द्याव.े 
 
    
  सोहडयम बाय काबोनेट ड्राम १ 
  पोटॅहशयम नैरटे ड्राम १ 
  कटक्िर हायोसायमस ड्राम ३ 
  पाणी औांस ६ 

⅙ भार् दर ४ तासाांनीं द्यावा. 
 

जर पेहनहसलीनिा उपयोर् झाला नाहीं तर, 
 
१. स्रेप्टोमायहसन १ गॅ्रमिे इांजेक्शन रोज एकदाां अशाप्रमाणें तीन हदवस स्नायूांतून द्याव.े ककवा, 
 
२. ऑहरओमायहसन दोन कॅप्सूल दर ८ तासाांनीं दोन ते तीन हदवस द्याव्या. ककवा, 
 
३. टेरामायहसन कॅप्सूल वरीलप्रमाणें द्याव्या. 
 
आशुकारी उपवृषिदाह (Acute epididymitis)–रोग्याला हनजवनू ठेवावा. वृषणावर थांड 

पाण्याच्या घड्या ठेवाव्या. वदेनाांकहरताां ॲस्स्पहरन ककवा अशा सारखेंि वदेनाशामक औषध द्यावे. वर 
साांहर्तल्याप्रमाणें पेहनहसलीन व सल्फनमाईड द्यावे. 

 
आशुकारी परमाजन्य बीजवाणहनीदाह–रोग्याला हनजवनू ठेऊन पूणव हवश्राांहत द्यावी. रोर्ािा जोर 

असताांना डूश देऊां  नयें. हक्रस्टलाइन पेहनहसलीन २ लाख हदवसाांतून तीन वळेाां, पाांि हदवस द्याव,े ककवा 
ताप जाऊन दोन हदवस होईपयंत द्यावे. त्यािप्रमाणें वर साांहर्तल्याप्रमाणें सल्फनमाईड द्याव.े रोर्ािी 
लक्षणें पूणवपणें नाकहशीं होईांपयंत (सामान्यतः ६ ते ८ आठवडे) सांभोर् वजव करावा. 
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इनं्लल्युएंझा 
(INFLUENZA) 

 
व्याख्या–हा तीव्र साांसर्चर्क रोर् असून, याच्या साांथी येतात. याांत ताप, बलक्षय (muscular 

prostration), आांर् दुखणें व पुष्ट्कळवळेाां श्वसनसांस्थेिे उपद्रव होतात. 
 
हेिु–हहमोफायलस इन्फ्ल्युएांझी या हवषाणूमुळें  हा रोर् होतो असे फार थोडे मानतात. जरी हा 

हवषाणू सवव प्रकारच्या इन्फ्ल्युएांझाच्या पुष्ट्कळ रोग्याांच्या थुांकीत हदसून येत असला तरी तोि कारणीभतू 
होतो असें म्हणताां येत नाहीं. हा जांतू इन्फ्ल्युएांझाजन्य मस्स्तष्ट्कावरणदाहाच्या रोर्ाला कारणीभतू होतो असें 
धरलें  जाते. या जांतूिे ए बी. व सी. असे तीन प्रकार समजले जातात. हवषाणू ‘ए’ हा बाकीच्याांपेक्षाां ज्यास्त 
तीव्र आहे, व त्याच्यामुळें  साांथी हनमाण होतात. ह्या हवषाणूबद्दल माहहती प्रथम १९३३ सालीं हमळाली. 
हवषाणू ‘बी’ िा १९४० सालीं व ‘सी’ िा १९४९ सालीं शोध लार्ला. इन्फ्ल्युएांझाच्या साांथी दर ४ ककवा ५ 
वषांनीं येतात, व त्या थोडेशा सौम्य असतात. फार मोठ्या प्रमाणावर येणाऱ्या साांथी या हवषाणू ‘ए’ मुळें  
येतात. हवषाणू ‘बी’ च्या सांसर्ांत फुफ्फुसािे उपद्रव फार कमी होतात. दर १० ते ४० वषांत या रोर्ािी सवव 
जर्भर साांथ पसरते. १८८९ सालच्या साांथींत लहान मुलें  व वृि माणसें याांना फार प्रमाणाांत लार्ण झाली; 
तर १९१८ सालच्या प्राणघातक साांथीत–जनपदमारी (pestilence) तरूण लोक मृत्यूमुखीं पडले. या 
रोर्ाच्या जांतूांिा फैलाव हववेाटे होतो. या रोर्ािी साांथ फार जलद पसरते. 

 
अणधशयनकाल–साधारणपणें ४८ तास. 
 
लक्षिें–रोर् फार िटकन जडतो. बेिनै वाटते ककवा तीव्र बलक्षय होतो व काांहींवळेाां थांडी 

वाजल्यासारखे होते. अहतशय डोकें  दुखते, डोळ्याच्या पाठीमारे् दुखतें, उरोस्स्थच्या पाठीमारे्, पाठ, कां बर 
व पोटऱ्या दुखतात. क् वहितवळेाां नाकाांतून रक्त येते ककवा वाांहत होते. 

 
िपासल्यास–िेहरा फुललेला हदसतो, डोळे लाल असतात व त्विा शुष्ट्क असते. ताप १०२⁰ ते 

१०३⁰ फँ. पयंत िढतो. नाडी जलद िालते. दुसऱ्या हदवशीं खोकला सुरू होतो. जर छाती नीट तपासली, 
तर फुफ्फुसाांच्या खालच्या भाांर्ाांत बुद् बुद् ध्वनी (basal rales) ककवा कुईांकुां ईांध्वहन ऐकूां  येतात. काांहींवळेाां 
हात, पाय व शरीर यावर हवहशष्ट पुरळ (scarlatiniform rash) येतो. रक्त तपासल्यास त्याांत श्वेतपेशींिें 
प्रमाण कमी असल्यािे हदसून येते. तीन िार हदवसाांत ताप उतरतो. पण अशक्तपणा मात्र फार हदवस 
राहातो. 

 
काांहींवळेाां रोर् तीव्र प्रकारिा असतो. याांत दोन प्रकार समजले जातात. 
 
१. फुलफुसािा–(Broncho pneumonic type)–या प्रकाराांत रोर्ािी सुरवात साध्या 

रोर्ाांप्रमाणेंि होते. पण याांत जांतूांिी हवषे रक्ताांत हभनल्यामुळें  लक्षणें फार तीव्र स्वरूपािी होतात. ताप १०४⁰ 
फॅ. च्याही वर राहातो. रोर्ी हनळा पडावयास लार्तो व काांही तासाांति मरतो. काांहींत थोड्याि हदवसाांत 
ब्राांको न्युमोहनया होतो ककवा तीव्र पूयुक्त श्वासवाहहन्यादाह होतो. श्वासोच्छ् वास जलद िालतो. तो 
हमहनटाला ५० ते ६० इतकाही जातो. पण त्याप्रमाणाांत नाडी प्रमाण वाढत नाहीं. ती हमहनटाला ११० ते १२० 
इतकीि राहाते. ताप १०२⁰ ते १०४⁰ फॅ. इतक्याांत असतो. खोकल्यािा फार त्रास होतो. थुांकी हनरहनराळ्या 
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प्रकारिी पाांढरी व फें साळ, हहरवी व पूयुक्त, ककवा अहत घट्ट व रक्तहमहश्रत असते. छाती तपासल्यास सवव 
छातीभर कुईांकुईां ध्वनी ऐकूां  येतात. ककवा फुफ्फुसािे काांहीं भार् घन झाल्यामुळें, त्या हठकाणीं बद्दध्वनी व 
सूक्ष्म बुद् बुद् ध्वनी ऐकूां  येतात. रक्ताांतील श्वेतपेशींिे प्रमाण फार कमी होते, व त्याांत ५० ते ६०% पेशी या 
बव्हाकारीकें द्रयुक्त पेशी असतात. मूत्राांत फार सूक्ष्म प्रमाणाांत लाला-वसा-मेह-थोड्या लाल व श्वेतपेशी 
हदसून येतात. मरण्यापूवीं रोग्याला वात होतो. जे रोर्ी बरे होतात, त्याांना मधुन मधुन िक् कर येते ककवा 
अहतशय घाम येतो. 

 
२. पिनेंणद्रयािा (Gastro-intestinal)–याांत पोटाांत दुखतें, वाांहत व अहतसार होतो व काांहींवळेाां 

मलाांतून लालभडक रक्त पडते. 
 
व्यवच्छेदक णनदान–हा साध्या तापापासून हनराळा दाखहवताां आला पाहहजे पण तीव्र बलक्षय, 

हातपाय, पाठ दुखणें व डोळ्यािे बाहेरील स्नायू दुखणें व हें सवव साांथींत होणें हे हनदशवक आहे. कहवताप व 
डेंग्यू हे ताप हविाराांत घ्यावयास पाहहजेत, व याांपासून इन्फ्ल्युएांझा हनराळा दाखहवला पाहहजे. फुफ्फुसाच्या 
प्रकाराांिे सामान्यतः साांथीहशवाय इतरवळेीं हनदान होत नाहीं. पण हनळेपणा (heliotrope cyanosis) व 
रक्तस्त्रावाकडे प्रवृत्ती हे हनदान दशवक आहे. 

 
उपद्रव–उपद्रवाांत ब्राांकोन्युमोहनया, कणवदाह, फुफ्फुसावरणाांत पू भरण, तोंडावर जर उठणें 

(herpes facialis), मस्स्तष्ट्कावरणदाह, काांहींवळेाां सूप्तावस्थेंत असलेला फुफ्फुसाांतील यक्ष्मा एकदम 
प्रज्वहलत होतो, व फुफ्फुसर्त ताांतवधातू व वायुकोशहवस्तार होण्यािा सांभव असतो. काांहींवळेाां 
इन्फ्ल्युएांझा येऊन रे्ल्यावर सवव आांर्भर अहतशय घाम येतो व तो आठवडा भरही येत राहातो. 

 
साध्यासाध्यिा–सौम्य प्रकाराांत रोर्ी सहसा दर्ावत नाहीं. ब्राांकोन्युमोहनया झालेल्या रोग्याांपकैीं 

३० ते ४० % रोर्ी मरतात. त्यािप्रमाणें हनहलमा येणे हे धोका दशवहवते, व जर श्वासोच्छ् वास ५० पेक्षाां 
ज्यास्त वळेाां होत असेल, तर रोर्ी सहसा जर्त नाहीं. तीव्र प्रकाराांत अहतशय घाम येणें हे शुभ दशवक हिन्ह 
होय. 

 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–साांथीच्या हदवसाांत र्दीिी हठकाणें टाळावी. हमठाच्या पाण्याच्या ककवा 

४००० त १ या प्रमाणाांत बनहवलेल्या पोटॅहशयम परमँर्नेटच्या द्रावानें रु्ळण्या कराव्या. शुश्रूषा करणाऱ्या 
माणसानें आपल्या तोंडावर फडका बाांधावा. 

 
रोग झाल्यास–रोग्याला इतराांपासून हनराळा ठेवावा. हवा व उजेड असणाऱ्या खोलींत रोग्याला 

सुरवातीपासून तों ताप उतरल्यानांतर दोन तीन हदवसपयंत स्वस्थ हनजवनू ठेवावा. जर फार लौकर काम 
करण्यास सुरवात केल्यास काांहींवळेाां ताप उलटून तो तीव्र स्वरूप धारण करतो, व रोर्ी दर्ावण्यािा सांभव 
असतो. सुरवातीला कोठा साफ होण्याकहरताां सौम्य रेिक द्यावें. तापाांत आहार पातळ असावा. भरपूर 
प्रमाणाांत द्रव पदाथव देण्यामुळें  हवषें बाहेर जाण्यास मदत होते. जर अहतसार असेल तर खालील हमिर 
द्याव.े 
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  हबस्मथ सहॅलहसलेट गे्रन २० 
  कटक्िर ओपाय.  थेंब ५ 
  स्स्पहरट अमोहन. ॲरोमटँ.  थेंब १०  
  पाणी औांस १ 

१ औांस दर िार तासाांनीं द्याव.े 
 

जर तीव्र नीहलमा असेल तर नाकाांतून नळी घालून त्यानें प्राणवायू द्यावा. स्रेप्टोकॉकसजन्य 
ब्राांकोन्युमोहनयाकहरताां बी आर एल ्१२४१ (सेल्बेहनन celbenin) १ गॅ्रमिे इांजेक्शन दर िार तासाांनीं पाांि ते 
सहा हदवस द्याव.े यावर रामबाण उपाय नाहीं. पण ताप, हातपाय व पाठ दुखणें यावर खालील हमिर द्यावे. 

 
  सोहडयम सहॅलहसलेट ड्राम १ 
  सोहडयम बाय काबोनेट ड्राम १ 
  स्स्पहरट अमोहनया ॲरोमटॅ ड्राम १ 
  लायकर अमोहन. ॲसेटॅट ड्राम १ 
  कटक्िर कँफर को.  ड्राम ३ 
  हसरप टोलू ड्राम ४ 
  हसरप वसाका ड्राम ४ 
  एक्स्रॅक्ट स्ग्लसरायझा हलस्क् वड ड्राम २ 
  पाणी औांस ६ 

⅙ भार् दर िार तासाांनीं द्यावा. याि बरोबर 
 
    
  ॲस्स्पहरन गे्रन ५ 
  सोहडयम बाय काबोनेट गे्रन ५ 
 

अशी एक पावडर हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावी. 
 
तापाांतून उठल्यावर लरे्ि जड कामें करू नयें. ककवा फार श्रमािी कामें करू नयें. त्यामुळें  हृदय 

हवस्तार पावण्यािा सांभव असतो. 
 

धनुवाि, धनुस्िंर्भ, हनुस्िंर्भ 
(TETANUS, LOCKJAW) 

 
व्याख्या–हा तीव्र रोर् असून, तो हवहशष्ट जांतूांमुळें  होतो. याांत अहतशय जोरािे व दुःखद असे 

स्नायूिे सांकोि (spasms) येतात. 
 
हेिु–धनुवात हा रोर् क्लॉस्स्रहडयम टेटनी (clostridium tetani) या जांतूमुळे होतो. हे जांतू घोडा 

ककवा अशाि प्रकारिी जनावरे याांच्या आांतड्याांत असतात. ते त्याांच्या मलावाटे बाहेर पडतात. माणसाला 
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झालेल्या जखमेिा, या खत वा केरकिऱ्याांशीं सांबांध आला, तर ते जांतू जखमेंतून माणसाच्या शहरराांत 
जातात. साध्या शस्त्रहक्रयेंत दूहषत धार्ा (catgut) वापरल्यास, ककवा नवजात बालकािी नाळ 
बाांधण्याकहरताां वापरलेला दोरा जर दूहषत असेल, तर हा रोर् होतो. र्ांजलेल्या लोखांडामुळें  झालेल्या 
जखमेनें ककवा स्क् वहननच्या इांजेक्शनमुळेंही क् वहित होतो. 

 
संप्रास्ति–जांतू इतरत्र कोठेंही पसरत नाहींत. ते जखमेच्या हठकाणींि राहातात ते हवषें तयार 

करतात. ती हवषें स्नायूांत असणाऱ्या आज्ञावाहक मज्जातांतूांच्या टोकाांकडून (The end plates of motor 
nerves) शोहषली जातात, व मज्जातांतूमधून मेंदूमध्ये नेली जातात. जरी मज्जासांस्थेंत फार हवशषे फरक 
हदसून येत नसले, तरी त्याांिी सांवदेनशीलता (The excitability) वाढते. 

 
अणधशयन काल–सामान्यतः १२ हदवस. पण तो तीव्र प्रकाराांत २ हदवसही असतो. तर काांहींत तो 

हकत्येक महहनेंही असतो, हवशषेतः जर अहँटटेटॅहनक सीरम हदले असेल तर. 
 
लक्षिें–बार् काम करताांना जखम झाल्यािे ककवा नूकताि शस्त्रहक्रयेमधून उठल्यािे पूवववृत्त 

हमळेल. हल्ली तीव्र जखमाांपेक्षा लहान जखमाांमुळेंि धनुवात पुष्ट्कळवळेाां जास्त प्रमाणाांत हदसून येतो. कारण 
तीव्र जखमाांत नेहमीि ॲहटटॉस्क्झनिे इांजेक्शन हदले जाते. सुरवातीला मानेिे ककवा जबड्यािे स्नाय ू
आखडल्यासारखें होतात. थोड्याि अवधींत त्यािा जोर वाढतो व स्नायतू दुःखद पेटके यावयास 
लार्तात. अन्न हर्ळता येत नाहींसे होते. लहान मुलाांत आांकडी हेि रोर्ािे काांहीवळेाां पहहले लक्षण असते. 

 
िपासल्यास–सुरवातीला तसे काांहींि फरक हदसून येत नाहींत. फक्त प्रहतहक्षप्त हक्रया जास्त तीव्र 

झाल्यािे हदसून येते. ज्या रोग्यात हा रोर् पूणव हवकहसत झाला असेल तर ते हित्र महा भयांकर असते. स्नाय ू
हकतीतरी वळेाां एकापाठोपाठ जोराने आकुां िन पाव ूलार्तात. त्यामुळे काांहींवळेाां शरीर पाठीमार्िे बाजूस 
धनुष्ट्याकृहत होते–बहहराथाम–(opisthotonus), ककवा पुढिे बाजूस धनुष्ट्याकृहत होते–अांतरायाम–
(Emprosthotonus), वा उजव्या ककवा डाव्याबाजूस धनुष्ट्याकृहत होते–भग्नपाश्वव–(pleurosthotonus). 
जबड्यािे स्नायू अहतशय घट्ट आवळले जातात–हनुस्तांभ (trismus) व िेहऱ्यािेही स्नायू आकुां िन 
पावल्यामुळें  िेहरा हवकृत होतो–हस्थानुकारी मुखभांर् (risus sardonicus). थोड्याशा आवाजाने, 
उजेडाने ककवा नुसत्या स्पशानेही स्नायू आकुां िन पाव ू लार्तात. रोर्ी भीहतने ओरडतो ककवा स्नायूच्या 
आकुां िनामुळें  त्याच्या तोंडातून शलदही बाहेर पडत नाही. त्विा ओली असते ककवा घामही येतो. पण ताप 
नसतो व नाडीही नेहमीप्रमाणें िालते. काांहींवळेाां स्नायूांिे आकुां िन एवढें तीव्र असते कीं स्नायू तुटतात. 
अांतकाळीं मात्र ताप १०८⁰ फॅ. पयंतही िढण्यािा सांभव असतो. पण स्नायुसांकोि मात्र नसतात. रक्ताांत 
श्वेतपेशींिे प्रमाण वाढलेले–एका घन हम. हम. मध्यें १२ ते १४ हजार–हदसून येते. त्यािप्रमाणें 
प्रमस्स्तष्ट्कमेरुतरल (cerebro–spinal fluid) जरी नेहमी प्रमाणें असला, तरी तो दाबाखालीं असल्यािे 
हदसून येते. 

 
स्थाणनक धुनुवािाि (local tetanus) : सांकोि काांहीं स्नायुसमुच्चयाांत येतात व ते सौम्यही 

असतात. मस्स्तष्ट्कािा धनुवात (cephalic tetanus) म्हणून एक प्रकार असतो. त्याांत अन्न हर्ळताां येत 
नाहीं, मेंदूपासून हनघालेल्या मज्जातांतूांिा वध होतो व त्यािबरोबर सवांर् आांकडीही येतात. 

 



 अनुक्रमणिका 

व्यवच्छेदक णनदान–पूवववृत्तावरून हनदान करताां येते. यािबरोबर कुिल्याच्या सत्त्वािी हवषबाधा 
(strychinine poisoning), मस्स्तष्ट्कावरणदाह व कॅल्शमच्या आभावामुळें  येणारी आांकडी, ही लक्षाांत 
ठेवावयास पाहहजेत. पण धनुवाताांत सांकोि पावणारे स्नायू सांपूणवपणें पूवववत स्स्थतींत जात नाहींत. 

 
उपद्रव–जे रोर्ी मरतात, त्याांच्यामध्यें स्नायुसांकोि फार तीव्र असतात ते एका पाठोपाठ फार 

जलद येतात. उपद्रवाांत ब्राांकोन्युमोहनया व स्नायू तुटणें हें हदसून येतात.  
 
साध्यासाध्यिा–जर इलाज त्वहरत व पूणवपणें केला रे्ला, तर रोग्याच्या हजवाला धोका नसतो. 

जीव कोंडल्यामुळें  ककवा हृदै्वकल्यामुळें  रोर्ी दोनिार हदवसाांत मरतो. जखम झाल्यावर, रोर् हततका 
लौकर जडतो, हततका तो धोकादायक असतो. त्यािप्रमाणें जखम जेवढी मस्तकापासून लाांब, त्याप्रमाणाांत 
रोर् साध्य. 

 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–टेटॅनर्स टॉक्साइड १ सी. सी. स्नायतूून द्याव,े व परत िार आठवड्याांनीं 

द्याव.े अशा रीहतनें एकां दर तीन वळेाां द्यावे. नांतर परत वषानें द्याव ेककवा जखम झाल्यास द्याव.े 
 
कोणत्याही प्रकारें रस्त्याांत, घाणीिे हठकाणीं ककवा र्ांजलेले लोखांड लार्नू जखम झाल्यास १५०० 

ते ३००० युहनट अहँट-टेटॅहनक सीरमिे इांजेक्शन द्यावे. त्यािबरोबर ¼ सी. सी. ॲहड्रहनलीनिे इांजेक्शन 
द्याव.े जर जखम होऊन जास्त हदवस झाले असतील, ककवा जखमेंत पूयीभवन झाले असेल, तर एक 
हदवसाआड तीन वळेाां ३००० ते ५००० युहनटिे इांजेक्शन द्यावे. नांतर आठवड्यातून एकदाां याप्रमाणें जखम 
भरून येईांपयंत द्याव.े जखम २० त १ याप्रमाणाांत बनहवलेल्या कार् बॉहलक ॲहसडच्या द्रावानें धुवनू काढावी.  

 
हल्लीं लहान वयाांत प्रहतबांधक शस्क्त्त हनमाण करण्याकहरताां इांजेक्शनें हदली जातात. पुढें दर पाांि 

वषांनीं ही इांजेक्शनें हदल्यास रोर्प्रहतबांधक शस्क्त्त कायम राहाते. रोर्ातून उठलेल्या माणसास टेटॅकर्स 
टॉक्झाइडिे इांजेक्शन देणें िाांर्लें .  

 
रोग झाल्यास–रोग्याला हवा भरलेल्या र्ादीवर, काळोख असलेल्या खोलींत हनजवनू ठेवावें. 

आवरे् येतील अशी कोणतीही र्ोष्ट करताां कामा नये. २ लाख युहनट अँहट-टेटॅहनक सीरमिे इांजेक्शन 
हशरेतून द्याव.े त्यािा पहरणाम जवळजवळ १० हदवस हटकतो. काांहींिे म्हणणें असें कीं रोर्ािी लक्षणें 
हदसावयास लार्ल्याबरोबर १ सी. सी. टेटॅनर्स टॉक्झाइडिेही इांजेक्शन द्यावे. हे परत ५।६ हदवसाांनीं द्याव.े 
सीरमिे इांजेक्शन देऊन झाल्यावर एक ते दीड तासानें जखमेंत छेद घेऊन, ती हैड्रोजन पेरॉक्साइडनें धुवनू 
काढावी व त्यावर त्यािीि पट्टी बाांधावी. िारिार तासाांनी पट्टी बदलावी. 
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फोटो ३२ धनुवातात हदसून येणारा हास्यानुकारीं मुखभांर् (risus sordonicus) (पहा धनुवात, धनुस्तांभ, 

हनुस्तांभ) 
 

 
फोटो ३३ शीषवस्थ धनुवातािा िेहरा (पहा धनुवात, धनुस्तांभ, हनुस्तांभ) 

 
५ लाख हक्रस्टलाइन पेहनहसलीन व ½ गॅ्रम स्रेप्टोमायहसन हदवसाांतून दोन वळेाां द्यावे. त्यामुळे 

सांसर्ािा जोर कमी होतो, व उपद्रवही हनमाण होत नाहीत. स्नायूांिे सांकोि थाांबहवण्याकहरताां (muscle 
relaxant), १. मेफेस्न्सन–(Mephensin) १०% िा १० सी. सी. द्राव हशरेतून सावकाश द्यावा. इांजेक्शन 
स्नायूांतही देताां येते. इांजेक्शन दर ४ ते ६ तासाांनीं द्याव.े हशरेतून इांजेक्शन हदल्यावर, रोग्याच्या जठराांत 
नहलका घालून हेंि औषध ०·५ ते १ गॅ्रम दर ४ तासाांनीं देताां येतें. २. सोणडयम ॲणमटॉल– ०·२५ ते ०·५ गॅ्रम 
दर ४ ते ६ तासाांनीं स्नायूांतून द्यावे. ३. क्युरारे–शहरराच्या दर हकलोगॅ्रम वजनाला ४ हम. गॅ्रम या प्रमाणाांत 
स्नायूांतून द्याव.े यािा पहरणाम १६ ते २० तास राहातो. 
 

कॉर्जटकोस्टेरॉइडस्–पे्रड हनसोलोन ३० ते ४० हम. गॅ्रम हदवसाांतून हवभार्नू द्यावे. जर पोटाांत देताां 
येणें शक्य नसेल, तर हैड्रोकॉर्चटसोन ककवा डेक्झामेथसॅोन (Dexamethazone) स्नायतूून ककवा हशरेतून 
द्याव.े 

 
जर श्वासोच्छ्  वास फार जलद व वरवर होत असेल व नीहलमा आला असेल तर ⅟₁₂₀गे्रन ॲरोहपन 

सल्फेटिे इांजेक्शन त्विेखालीं द्यावें व नाकाांतून नळी घालून ऑस्क्सजन द्यावा. जर अन्न हर्ळताां येत नसेल, 
तर नाकाांतून जठराांत नळी घालावी व त्याांतून अन्न द्यावे. 
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गं्रणथशोफयुक्ि ज्वर 
(GLANDULAR FEVER) 

 
व्याख्या–हा तीव्र साांसर्चर्क रोर् असून याांत शहरराांतील हनरहनराळ्या हठकाणच्या ग्रांथी सुजतात, 

ताप येतो, व रक्ताांतील एककें द्रक (mononuclear) पेशींिें प्रमाण वाढतें. 
 
हेिु–या रोर्ािे कारण मात्र समजलेले नाहीं. कदाहित अहतसूक्ष्म हनस्दांदी हवषाणूमुळें 

(ultramicroscopic filterable virus) हा रोर् होत असावा. मुले व तरुण स्त्री पुरुष याांत हा रोर् ज्यास्त 
प्रमाणाांत हदसून येतो. काांहींवळेाां याच्या लहान लहान साथी पसरतात. 

 
अणधशयन काल–सामान्यतः ७ ते ८ हदवस. 
 
लक्षिें–सामान्यतः रोर्ी लहान मलू ककवा तरुण असून, रोर्ािी लक्षणें हदसावयास लार्ण्यापूवी 

थोडे हदवस त्याला बरे वाटत नाहीं. नांतर त्यािे डोके दुखावयास लार्ते, ताप येतो, मानेंत वदेना होतात व 
काांहींवळेाां घसा दुखतो व वाांहत होते. 

 
यािे तीन प्रकार वर्चणले आहेत. १. ग्रांहथशोफयुक्त (glandutar) २. वाहहका–हवकृहतज 

(anginose) व ३ ज्वरयुक्त (febrile). 
 
१. गं्रणथशोफयुक्ि–हजभेवर पाांढरा साका धरतो व घसा लाल हदसतो. मानेंतींल हनरहनराळ्या 

हठकाणच्या र्ाांठीं सुजतात व त्या हातालाही लार्तात. पहहल्याांदा एका बाजूच्या र्ाांठी सुजतात. त्यामुळें 
मान थोडेहदवस वाकडी, मन्याांस्तभ (torticollis) होतो. पुढें मानेच्या दोन्हीं बाजूकडील ग्रांथी सुजतात 
कानापढुच्या, खाकें तींल व जाांघेतींल र्ाांठी सुजतात त्या र्ाांठी थोड्या कठीण व पीडनाक्षम असतात. 
त्यामुळें  रोर्ी आपली मान थोडी ताठ ठेवीत असतो. ताप १०२⁰ ते १०३⁰ फॅ. पयंत, ककवा काांहींवळेाां 
त्याच्याही वर िढतो. तापाच्या प्रमाणाांत नाडी जलद िालते. जर उरस्थ ग्रांथी सुजल्या असतील, तर 
खोकल्याच्या उबळी (paroxymal cough) येतात. जर आांतड्याच्या ग्रांथी (mesenteric glands) सुजल्या 
असतील, तर पोटाांत दुखतें. जवळ जवळ ⅓ रोग्याांत प्लीहा हाताला वाढलेली लार्ते. कामला क् वहिति 
होते. पण ज्यावळेीं कामला असते, त्यावळेीं ती प्रहतहार हवदराांतील (portal fissure) वाढलेल्या ग्रांथींच्या 
दाबामुळें  होते. 

 
२. वाणहका-णवकृणिज प्रकार–याांत घशाांतींल र्ाांठीवर ककवा त्याच्या आसपास, जसा घटसपाच्या 

रोर्ाांत पापदु्रा येतो, तशा प्रकारिा पापुद्रा येतो. मानेंतील ग्रांथींिी वाढ पहहल्या प्रकाराांतींल ग्रांथींच्या वाढी 
एवढी नसते. पण मानेवर सूज हदसून येते व त्या हठकाणी पीडनाक्षमताही असते. तापही दोन तीन आठवडे 
राहातो. 

 
३. ज्वरयुक्ि प्रकार–हा प्रकार प्रौढाांत हदसून येतो. याांत िौथ्या ते सातव्या हदवसाांत धडावर 

रु्लाबी रांर्ािा हित्ती-हपहटकीय पुरळ (pink maculopopular) येतो. िौथ्या आठवड्या पयंत वाढलेली 
ग्रांथी हाताला लार्त नाहींत. याांत पुष्ट्कळ महहनें रोर् उलटण्यािी भीहत असते. याांत मेंदू ककवा मज्जातांतू 
यावर पहरणाम (neurological manifestations) हदसून येतात. ते म्हणजे डोकेदुखी, मस्स्तष्ट्कदाह, 
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मस्स्तष्ट्कावरणदाह, र्हतहवभ् रम (ataxia), बेशुहि, पक्षाघात, आांकडी, सीमाांतमज्जातांतूदाह, वर्ैरे. 
प्रमस्स्तष्ट्कमेरुतरल तपासल्यास त्याांत लहसकापेशी ज्यास्त असल्यािे हदसून येते. रक्त तपासल्यास त्याांत 
श्वेतपेशीवृहि हदसून येते. त्या एका घन हम. हम. मध्यें साधारणपणें २०,००० असतात, व त्यात एककें द्रक 
पेशीिे प्रमाण ८० ते ९०% असते. काांहीत श्वतेपेशींिी वृहि हदसून येत नाहीं व एककें द्रक पेशींिे प्रमाण 
४०% च्या सुमारास असते. हे रक्ताांत होणारे फरक काांहींवळेाां फार थोडा काळ पुरतेि असतात. काांहींवळेाां 
मूत्राांत लाला-वसा-मेह व रक्त हदसून येते. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–हनदान हततकेसे कहठण नाहीं. पण दुसरे काांहीं रोर् कीं ज्याांत लहसकाग्रांथींिी 

वृहि होते, ते म्हणजे घटसपव, ल्युकीहमसा, हॅिहकन रोर्, व यक्ष्मा, र्रमी, जमवन र्ोंवर, हवषमज्वर वर्ैरे 
लक्षाांत ठेवावयास पाहहजेत. रक्ताांतील श्वेतपेशींिी वृहि व वृहिपावलेल्या रसग्रांथी यामुळें  ल्युकीहमया 
भासण्यािा सांभव असतो. पण लालपेशींत काांहींि फरक पडत नाहींत यावरून ल्युकीहमया बाद होतो. जर 
उदरस्थ ग्रांथी वाढल्या असतील तर आांत्रपुच्छदाह वाढण्यािा सांभव असतो. ग्रांहथशोफयुक्तज्वर हा 
र्ालरु्ांडापासून हनराळा दाखहवता येतो कारण याांत लालकपड हवकाहरत होत नाहीं. 

 
उपद्रव–एकदोन आठवड्याांत ताप उतरतो. पण ६ महहनेपयंत सांध्याकाळीं थोडा वाढलेला हदसून 

येतो. पुष्ट्कळ आठवडे हाताला लार्ण्यासारखा ग्रांथी वाढलेल्या राहातात. ग्रांथींत पूयीभवन जवळ जवळ 
कधींि होत नाहीं. रक्तस्त्रावी वृक् कदाह, हृत्स्नायूदाह, व प्लीहा फुटणें हे उपद्रव होण्यािा सांभव असतो. 

 
साध्यासाध्यिा–रोर्ी क् वहिति मृत्यू पावतो. पण वाहहका हवकृहतज प्रकाराांत ब्राांकोन्युमोहनया 

होऊन मृत्यू येण्यािा सांभव असतो. 
 
णिणकत्सा–रोग्याला दोन आठवडे हनजवनू ठेवावा. यावर रामबाण असा कोणताही इलाज नाही. 

ग्रांथीवर शके द्यावा ककवा अहँटफ्लोजेस्स्टन लावाव े तापाांत द्रव आहार असावा. असवहनकच्या (N.A.B.) 
इांजेक्शनपासून पुष्ट्कळवळेाां फायदा होतो. वाहहका हवकृहतज प्रकाराांत कॉर्चटकोस्टेरॉइडिा िाांर्ला उपयोर् 
होतो. 
 

जलसंत्रास 
(HYDROPHOBIA) 

 
व्याख्या–हा रोर् हपसाळलेल्या जनावराांच्या िावण्यामुळें  होतो. 
 
हेिु–जांतूबद्दल अजून पुरेपूर कल्पना नाही. या रोर्ािा जांतू अहतसूक्ष्म हनस्दांदी हवषाण ू

(ultramicroscopic filtrable) असावा. हे जांतू हपसाळलेला कुत्रा, माांजर, लाांडर्ा, वर्ैरे प्राण्याांच्या लाळेंत 
असतात. हे जांतू माणसाच्या शहरराांत अशा प्राण्याांच्या िावण्यानें ककवा त्यानें माणसाला झालेली जखम 
िाटल्यास होतो. 

 
संप्रास्ति–नेग्रीकण (Negri bodies) (नेग्री या शास्त्रज्ञानें शोधून काढले म्हणून त्याच्या नाांवानें 

सांबोधले जातात), हपसाळलेल्या प्राण्याांच्या मेंदूत असतात. हे मज्जापेशींत, हवशषेतः हायपोकॅम्पर्स व मेंदूच्या 
करड्या रांर्ाच्या भार्ाांत असतात. 
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अणधशयन काल–साधारणपणें ६ आठवडे. पण १२ हदवस ते ८ महहनें ककवा त्याहींपेक्षाां ज्यास्त 
असतो. 

 
लक्षिें–रोर्ी मूल ककवा प्रौढ कोणाही असेल. हपसाळलेला प्राणी, पुष्ट्कळवळेाां हा कुत्रा िावल्यािे 

पुववृंत्त हमळते. जखम भरून आलेली असते. अहदशयन काल सांपल्यानांतर लक्षणें हदसावयास लार्तात. 
सुरुवातीला बिेैन वाटते थोडा ताप येतो, व िावलेल्या व्रणाच्या हठकाणीं दुखूां लार्ते. आवाजाांत थोडा 
फरक पडतो, आवाज थोडा घोर्रा होतो. रोर्ी थोडा हिडखोर बनतो नांतर हर्ळण्याच्या हक्रयेिे व 
श्वासोच्छवासािे स्नायूांत आिकें  यावयास लार्तात. यामुळें  रोर्ी फार भीहतग्रस्त होतो. हें आांिकें  
हर्ळण्यािा प्रयत्न केला, ककवा अन्न वा पाणी जरी पाहहले ककवा त्याांिा नुसता हविार आला तरीही येतात. 
सुरुवातीला हे आांिके वा आवरे् सौम्य असतात (clonic). पुढें ते तीव्र बनतात (become tonic) व ते 
अधातासही हटकतात. तीव्र वदेना होतात, 

 
िपासल्यास–ताप १०१⁰ ते १०२⁰ फॅ. पयंत असतो. नाडी जलद िालते. तोंडाांतून किकट लाळ 

बाहेर पडतें व नाकाांतूनही हिकट श् लेष्ट्मा बाहेर पडते. आवरे्ाांत रोर्ी हनळा पडतो व हपसाळल्यासारखा 
करतो (maniaca). साधारणपणें दोन ते िार हदवस ही अवस्था हटकते. नांतर स्नायूांिा वध होतो. यािी 
जबड्याच्या स्नायूांपासून सुरुवात होते. ताप एकदम कमी होतो रोर्ी बेशुि पडतो व हृदै्वकल्याने थोड्याि 
वळेाांत रोर्ी मरतो. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–हपसाळलेला प्राणी िावल्यािे पूवववृत्त, लक्षणें व हपसाळलेल्या प्राण्याांच्या मेंदूत 

‘नेग्रीकण’ साांपडणें, यावरून सहज हनदान करता येते. जर ‘नेग्रीकण’ शोधण्यािी व्यवस्था नसेल, तर 
हपसाळलेला प्राणी पकडून नजरेखाली ठेवावा. जर िावल्यापासून १० हदवसाांच्यावर तो प्राणी जर्ला, तर 
जलसांत्रास रोर् नाहीं असे समजावें. खोट्या जलसांत्रास (psendohydrophobia) पासून हा, रोर् हनराळा 
दाखहवला पाहहजे. खोटा जलसांत्रास ही कुत्रा िावल्यानांतर अपतांत्रकजन्य हवकृती (hysterical 
condition) होय. याांत स्नायूांत खरें आांिकें  येत नाहीत. पण रोर्ी कुत्र्यासारखा भुांकतो ककवा िावतोही. 
धनुवात ककवा कुिल्याच्या सत्वािी हवषबाधा : याांत पूवववृत्त हमळते व जलसांत्रास सारखे हर्ळण्यािे व 
स्वासोच्छवासािे स्नायू हवकाहरत होत नाहींत. 

 
उपद्रव–रोर्ी ४–५ हदवसाांत मरतो. याांत उपद्रव होत नाहीत. 
 
साध्यासाध्यिा–एकापेक्षाां ज्यास्त िाव े असतील तर ते धोकादायक असते. त्यािप्रमाणें जखम 

हजतकी मेंदूच्या जवळ, हततकी अहधक धोकादायक. जर लक्षणें हदसावयास लार्ण्यापूवी इलाज केला 
नाहीं तर रोर्ी हमखास मरतो. 

 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–प्रत्येक कुत्र्याच्या मुसक्या बाांधल्याि पाहहजेत. (muzzling) असा कायदा 

पाहहजे, व जे उनाड कुते्र असतील (stray dogs) त्याांिा नाश करावयास पाहहजे. िावलेल्या हठकाणच्या 
जखमेतून रक्तस्त्राव होऊां  द्यावा, व नांतर जखम २०% साबूच्या द्रावानें धुवनू काढावी. खोल जखमा तीव्र 
नैहरक ॲहसडने जाळाव्या (coauterisation). िावलेल्या माणसास ताबडतोब या हवषाहवरुि तयार 
केलेल्या लसीिी (Antirabic injections) इांजेक्शनें द्यावी. ही रोज २ सी. सी. याप्रमाणें १४ हदवस द्यावी. 
जर लौकर हदली रे्ली, तर पुष्ट्कळसे रोर्ी बिावले जातात.  
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रोग झाल्यास–मॉर्चफयािे इांजेक्शन ककवा क्लोरोफॉमव हुांर्ावयास देणें, या उपशामक औषधाांहशवाय 
काांहीं करताां येत नाहीं. 
 

िरंणगल दण्डािुजन्य कामला, वेएल् रोग, लेप्टोस्पायरल कामला 
(SPIROCHAETAL JAUNDICE, WEIL’S DISEASE LEPTOSPIRAL JAUNDICE) 

 
व्याख्या–सर्चपलदांडाणूमुळें  (Spirillum) कामला व रक्तस्त्राव याांनीं युक्त असा रोर्. 
 
हेिु–वएेल रोर् हा लेप्टोस्पायरा इक्टरोहहमोऱ्हेजी (Leptospira icterohoemorrhagioe) या 

जाडसर नार्मोडी जांतूमुळें  होतो. हे जांतू र्टाराांतील ऊां दराांत व काांहींवळेाां इतर ऊां दराांत असतात. हे जांतू 
ऊां दराांच्या मूत्राांमधून बाहेर पडतात व त्यामुळें  पाणी दूहषत होते. लेप्टोस्पायरा कॅहनकोला (L. Canicola) 
या जांतूिा प्रसार कुत्र्याांकडून होतो. हे जांतू मनुष्ट्याच्या शहरराांत त्विेतून, दूहषत अन्नावाटे ककवा दूहषत पाणी 
हपण्याांत आल्यास हशरतात. हा रोर् हॉलां ड, जपान, इहजप्त वरै्रे हठकाणीं, पण हवशषेतः खाणींतील 
मजुराांत होतो. 

 
संप्रास्ति–शरीर हपवळे पडते. स्नाय,ू त्विा, मध्यवती मज्जासांस्था, जठर व आांतडे याांिी अांतःत्विा, 

त्यािप्रमाणें फुफ्फुसें व वृक् क याांत रक्तस्त्राव हदसून येतात. यकृतात काांहीं फरक हदसून येत नाहींत ककवा 
काांहींवळेाां त्याांत मेदोभरण होते (fatty liver). प्लीहा मृदु असून, वलेने वर्चणलेल्या प्रकारच्या रोर्ाांत ती 
वृहि पावलेली असते. 

 
अणधशयन काल–सामान्यतः ८ ते १२ हदवस. 
 
लक्षिें–रोर्ािी सुरुवात आकस्स्मकपणें होते, व काांहींवळेाां हुडहुडी भरते. हशरःशूल उठतो व 

हातापायाांत व पाठींत तीव्र वदेना होतात. काांहींवळेाां भोंवळ येते व वाांहत ककवा अहतसार होतो. सौम्य 
प्रकारही हदसून येतो. 

 
िपासल्यास–डोळे लाल हदसतात. ताप िढतो. तो १०३⁰ ते १०४⁰ फॅ. पयंतही जातो. पण 

त्यामानानें नाडी सांथ िालते. हमहनटाला ८० ते ९० इतकीि असते. जवळ जवळ हनम्या रोग्याांत हतसऱ्या 
िौथ्या हदवशीं कामला हदसावयास लार्ते व त्यावळेीं अांर्ाला खाज सुटते. त्विेंत रक्तस्त्राव हदसून येतात. 
त्यािप्रमाणें हहरड्या व नाकाांतूनही रक्तस्त्राव होतो. तोंडावर जर उठते व त्याांतही रक्तस्त्राव होतो. 
तोंडावाटे ककवा फुफ्फुसावाटे रक्त पडते, ककवा मलातून रक्त पडते. ताप अहनयहमत ककवा िढलेला 
राहातो, व सात ते िौदाव्या हदवसापयंत हळुहळु खाली उतरतो. काांहींवळेाां तो सोळाव्या हदवशीं परत 
िढतो व थोडे हदवस राहातो. जीभ शुष्ट्क असते. काांहींवळेाां यकृत हाताला लारे्ल एवढें वाढलेले असते. 
पण प्लीहा मात्र वाढलेली नसते. खाांक व जाांघ या हठकाणच्या रसग्रांथी वाढतात. पुष्ट्कळवळेाां बिकोिता 
असते, व मलािा रांर् पाांढरा असतो. आजाराच्या पहहल्या आठवड्याांत रक्तािी मशार्त केल्यास ककवा 
हर्हनहपर्च्या उदराांतरवषे्टनाांत रक्त ककवा मूत्रािे इांजेक्शन हदल्यास, लेप्टोस्पायरा जांतू हदसून येतात. रक्त 
तपासल्यास त्याांत रक्तहवनाशज पांडुरोर् (haemolitic anaesmia) व श्वेतपेशीवृहि हदसून येते. श्वेतपेशींिे 
प्रमाण एका घन हम. हम. मध्यें २०,००० ते ३०,००० असते. प्लेटलेटिे प्रमाण कमी असते. रक्ताांतींल 
युहरयािे प्रमाण वाढते. ऐस्च्छक स्नायूांिा छेद सूक्ष्मदशवक यांत्राखालीं तपासला तर या स्नायूवरील काळे पटे्ट 
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(striations) नाकहसे झाल्यािें व त्याांत रसाधानीभवन (Vacuolation) झाल्यािे हदसून येते. याला हपक 
कसोटी (pick test) म्हणतात. ही हनहिहत हनदान दशवक समजली जाते. मतू्रािे प्रमाण घटते व त्याांत 
ॲल्लयुहमन, हपत्त व रक्त हदसून येते. रोर्ाच्या दहाव्या हदवसानांतर मूत्राांत लेप्टोस्पायरा हदसावयास 
लार्तात. लेप्टोस्पायरा कॅहनकोलाच्या सांसर्ात (L. canicola infection) कामला क् वहित होते पण 
मस्स्तष्ट्कावरणदाह फार वळेाां हदसून येतो व पुष्ट्कळवळेाां तो तीव्र असतो. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–हा ज्वर पीतज्वरा पासून हनराळा दाखहवला पाहहजे. पीतज्वर हा डासाांमुळें 

होतो. त्यािप्रमाणें सांक्रामी यकृद्दाह (infective hepatitis) व पहरवतीज्वर (relapsing fever) हे ही हनराळे 
दाखहवताां आले पाहहजेत. ज्याांत कामला नसते त्यावळेीं तो एन्फ्ल्युएांझा भासण्यािा सांभव असतो. या 
रोर्ाच्या हनदानदशवक खुणा म्हणजे रक्त ककवा मूत्र याांत लेप्टोस्पायरा हदसून येणें व श्वेतपेशींिी वृहि, या 
होत. 

 
उपद्रव–काांही रोग्याांत तीव्र प्रकारिी कामला व मस्स्तष्ट्कावरणदाह होतो. या व्यहतहरक्तही रोर् 

बरा झाल्यावर हकती तरी महहन्याांनीं मस्स्तष्ट्कावरणदाह होण्यािा सांभव असतो. कृष्ट्णमांडलदाह हा उपद्रव 
होण्यािा सांभव असतो. यकृतज हवषमयरक्तता व मूत्रहवषमयरक्तता (uraemia) होऊन रोर्ी मरतो. 

 
साध्यासाध्यिा–रोर् फार र्ांभीर आहे. पण पुष्ट्कळसे रोर्ी बरें होतात. 
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–ऊां दराांिा नायनाट करावायास पाहहजे. ज्या भार्ाांत या रोर्ािा प्रादुभाव 

असतो, अशा हठकाणीं खाणींत काम करणाऱ्या माणसाांनी बूट वापरावयास पाहहजेत. 
 
रोग झाल्यास–रोग्याला हनजवनू ठेवावा. सुरुवातीला त्याला जुलाबािे औषध द्याव.े आहार द्रव 

असावा पण स्स्नग्ध पदाथव देऊां  नयें. कलबूसरबत व डेक्स्टोज द्याव,े आहण मूत्र अल्कधमीय राहील एवढ्या 
मोठ्या प्रमाणाांत अल्क द्याव.े या रोर्ाांत पेहनहसलीनिा फार िाांर्ला उपयोर् होतो. पण ते फार मोठ्या 
प्रमाणाांत द्यावयास पाहहजे. ऑहरओमायहसन देऊन पहावयास हरकत नाही. ते १ गॅ्रम दर ४ तासाांनी द्याव.े 
अँहटलेप्टोस्पायरल सीरमिा िाांर्ला उपयोर् होतो. पण ते पहहल्या तीन ते पाांि हदवसाांत द्यावयास पाहहजे. 
पुढे त्याांिा हततकासा उपयोर् होत नाहीं. हे हशरेंतून २० सी. सी. हदवसाांतून तीन वळेाां तीन हदवस द्याव.े 
रोग्याच्या मलमूत्राांत फेनॉल सारखे एकादे जांतुनाशक टाकून ते दोन तास झाांकून ठेवाव े व नांतर त्यािी 
िाांर्ल्या प्रकारें हवल्हेवाट लावावी. 
 

मूषकदंश ज्वर 
(RAT-BITE FEVER) 

 
व्याख्या–हवहशष्ट नार्मोडी जांतूांिा सांसर्व झालेल्या ऊां दराांच्या िावण्यामुळें  होणारा रोर्. 
 
हेिु–हा ताप हवहशष्ट नार्मोडी जांतूमुळें–स्पारीलम् मायन् स (Spirillum minus) ककवा 

स्रेप्टोबॅहसलर्स मोहनलीफॉर्चमस (streptobacillus moniliformis) होतो. हे जांतू ऊां दराांच्या शहरराांत 
असतात. अशा प्रकारिें सांसर्व झालेले ऊां हदर माणसास िावल्यास, हे जांतू माणसाच्या शहरराांत हशरतात. 
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काांहींवळेाां माांजराच्या िावण्यामुळेंही हा रोर् होतो. हा रोर् जपान, कहदुस्तानिे काांहींभार् हवशषेतः मुांबई व 
तुरळक सवव जर्भर, हदसून येतो. 

 
संप्रास्ति–रसग्रांथी मोठ्या होतात. फुफ्फुसाांत रक्तस्त्राव हदसून येतात प्लीहेिी वृहि होते. 

शहरराच्या आांतील इांहद्रयाांत हे नार्मोडी जांतू हदसून येतात. 
 
अणधशयन काल–दोन महहन्याांपयंत असतो.  
 
लक्षिें–ऊां दीर िावल्यािे पूवववृत्त हमळते. िावलेल्या हठकाणिी जखम फार सावकाश भरून येते. 

एक दोन आठवड्याांत, त्या हठकाणी दुखावयास सुरुवात होते, सूज येते व ती जखम परत फुटते. त्याच्या 
आजूबाजूच्या रसग्रांथी सुजतात. यावळेीं डोके दुखते, हातपाय दुखावयास लार्तात, थांडी वाजते, क् वहित 
वाांहतही होते. 

 
िपासल्यास–हनयतकाहलक (periodical) ताप येतो. ताप १०२⁰ फॅ. च्या आसपास असतो. तो 

दोन ते पाांि हदवस राहातो व नांतर एकाएकीं उतरतो. एक दोन हदवसाांनीं परत िढतो. काांहींवळेाां ताप 
ज्यास्त हदवसही राहातो. तापाांत अांर्ावर लालसर पुरळ उठतो. नेत्रावरणािा दाह होतो. काांहींवळेाां स्नायूांत 
लहान लहान वदेनायुक्त र्ाांठी (painful swellings) हदसून येतात. ताप परत परत हकतीतरी महहनें येत 
राहातो. 

 
जर तापाांत रक्त तपासलें  तर त्याांत हे नार्मोडी जांतू ककवा स्रॅप्टोबॅहसलर्स हदसून येतात. त्याांत 

श्वेतपेशींिे प्रमाण वाढते. एका घन हम. हम. मध्यें १५,००० च्या आसपास असतात. व त्याांत इओहसनोहफल 
पेशींिे प्रमाण ज्यास्त असल्यािे हदसून येते. वासरमनिी प्रहतहक्रयाही हमळते. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–ऊां दीर िावल्यािे पूवववृत्त व रक्ताांत हे जांतू हदसून येणें, यावरून हनदान करता 

येते. 
 
उपद्रव–जर इलाज केला नाहीं, तर रोर् हकती तरी हदवस राहातो. या रोर्ाांत वृक् कदाह होण्यािी 

भीहत असते. 
 
णिणकत्सा–या रोर्ावर ‘हनओअसवहफन माइन’ (N.A.B.) हे इांजेक्शन उत्तम रु्णकारी आहे. ०·३ 

गॅ्रमिे इांजेक्शन हशरेतून दर पाांि हदवसाांनीं ताप उतरेपयंत द्यावे. स्पायहरलम मायनर्स कहरताां ६०,००० 
युहनट हक्रस्टलाइन पेहनहसहलनिे इांजेक्शन दर ६ तासाांनीं ७ हदवस द्याव,े व स्रेप्टोबॉहसलस मोहलमीफॉर्चमस 
सांसर्ाकहरताां १ गॅ्रम स्रेप्टोमायहसनिे इांजेक्शन दर १२ तासाांनीं ताप उतरून २ हदवस होईपयंत स्नायूतून 
द्याव.े 
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ग्लँडरस् 
(GLANDERS) 
(फासी farcy) 

 
व्याख्या–हवहशष्ट दण्डाणूमुळें (bacillus) होणारा हवहशष्ट गॅ्रन्युलोमा. 
 
हेिु–ग्लँडरर्स हा रोर् फाइफरेला मेलाई (pfeifferella mallai) या जांतूमुळें  होतो. माणसाला हा 

रोर्, या रोर्ािा सांसर्व झालेल्या घोडा, र्ाढव ककवा खेंिर या सारख्या प्राण्याांकडून प्रत्यक्ष सांसर्ानें होतो. 
हे जांतू त्विेत झालेल्या जखमेंतून, ककवा नाकाच्या अांतःत्विेतील जखमेतून आांत जातात. त्यािप्रमाणें 
माणसापासून माणसालाही रोर् होतो. 

 
संप्रास्ति–दांडाणू अांतरहवषें हनमाण करतात. ज्याहठकाणीं जांतू आांत हशरतात, तेथे गॅ्रन्युलोमा 

हनमाण होतो, व जांतूमयरक्तता (septicaemia) ककवा पूमयरक्तरोर् (pyaemia) होण्यािा सांभव असतो. 
त्विेंत असणाऱ्या र्ाांठींना “फसी कहलका”(Farcy buds) म्हणतात. व जाड झालेल्या रक्तवाहहन्याांना 
“फसी नहलका”(Farcy pipes) म्हणतात. मरणोत्तर परीके्षत यकृत व प्लीहा याांत हवद्रहध हदसून येतात. 

 
अणधशयन काल–३ हदवस ते ३ महहनें या दरम्यान असतो. 
 
लक्षिें–िीव्र प्रकार–सामान्यतः रोर्ी हा मोतदार ककवा घोड्यािे काम करणारा असतो. 

सुरुवातीला त्याला बेिैन वाटते, डोके दुखते व काांहींवळेाां उमासे येतात व वाांहत होते. 
 
िपासल्यास–ताप १०१⁰ फॅ. ककवा त्यापेक्षाां ज्यास्त असतो, व तो अहनयहमत असतो. सुरुवातीला 

हात, दांड, ककवा िेहरा यावर लहानसर फोड उठतो व त्याभोंवताली लाली हदसून येते, रसवाहहन्या लाल 
रेषाांसारख्या हदसतात. सवव शरीरभर पुरळ ककवा फोड उठतात व त्विेखाली ककवा स्नायूत हवद्रहध हनमाण 
होतात. काांहींत नाकाांत हवकार होतो व नाकाांतून हिकट स्त्राव वाहातो, नाकाांत व्रण पडतो व मानेंतील 
रसग्रांथी वाढतात. या रोर्ािे जांतू नाकाांतील स्त्रावाांत ककवा थुांकीत हदसून येतात. 

 
णिरकारी ग्लँडरस्–याांत त्विेखालीं र्ाांठी हनमाण होतात, हवशषेतः हातावर. या र्ाांठी व्रहणत 

होतात व त्याांतून पू वाहतो. बाकीिी शाहररीक लक्षणें फार कमी असतात. 
 
व्यवच्छेदक णनदान–रोग्याच्या धांद्यावरून हनदान होते. रोर्ािे जांतू हदसून येणें यावरून हनदान 

नक्ी होते. 
 
उपद्रव–तीव्र प्रकाराांत रोर्ी दोन आठवड्याांच्या आांत मरतो. हिरकारी रोर् पुष्ट्कळ महहने राहातो व 

हळुहळु कमी होतो ककवा एकाएकी तीव्र होतो. 
 
साध्यासाध्यिा–तीव्र प्रकार हा नेहमी मारकि ठरतो. 
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णिणकत्सा–प्रणिबंधक–ज्या जनावराांना ग्लँडरर्स िा सांसर्व झाला असेल, त्याांना मारून जाळून 
टाकावयास पाहहजे. 

 
रोग झाल्यास–सल्फाडाय् हझन ककवा सल्फाहडहमहडन व स्रेप्टोमायहसन याांिा काांहीं प्रमाणाांत 

उपयोर् होतो. रोग्याला इतराांपासून हनराळा ठेऊन, हनजवनू ठेवावा. जसजसे हवद्रहध हनमाण होतील 
तसतसे त्यावर शस्त्रहक्रया करून कापून काढावे. सवव स्त्राव जांतुरहहत कराव.े याकहरताां बेंझाल ्कोहनयम 
क्लोराइड (benzalkonium chloride) वापरतात. 
 

शूकरोग, ऑर्जनथोणसस 
(PSITTACOSIS, ORNITHOSIS) 

 
व्याख्या–पोपट ककवा अशासारख्या पक्षाांकडून प्रसार होणारा तीव्र साांसर्चर्क रोर्. याांत ताप, 

बलक्षय व पुष्ट्कळवळेाां फुफ्फुसजन्य लक्षणें असतात. 
 
हेिु–हा रोर् अहत सूक्ष्म हवषाणूमुळें  होतो. या रोर्ाच्या साथी घराांत ककवा मजल्यावर पसरतात. 

लव्हबडवही रोर्ािा प्रसार करतात. हवषाणू पक्षाांच्या हवष्टेंत ककवा त्याच्या िोंिीतील स्त्रावाांत असतात. 
कबुतरे, हवहशष्ट जातीिा र्ाणारा पक्षी (canaries), बदके ककवा कोंबडीिी हपलें  याांिेकडूनही रोर्ािा 
प्रसार होतो. माणसाला होणारा सांसर्व हा श्वसनमार्ावाटें होतो. प्रत्यक्ष सांसर्ानें माणसापासून माणसास 
कधींि होत नाही. 

 
संप्रास्ति–प्लीहा थोडी वाढलेली, लाल व मऊ असते. फुफ्फुसावरणाखाली लहान लहान 

रक्तस्त्राव हदसून येतात. फुफ्फुसािे लहान लहान भार् घन होतात (areas of consolidation). ते 
हफकटलाल व शुष्ट्क असतात. पण त्याांत पूयीभवन हदसून येत नाहीं. सूक्ष्मदशवकयांत्राखालीं तपासल्यास 
फुफ्फुसाच्या मुळाच्या हठकाणच्या रसग्रांथींत, फुफ्फुसाच्या वायुकोषाांतींल स्त्रावाांत, प्लीहा, कूफर पेशींत 
(kupffer cells) व रसग्रांथींत “प्राथहमक कपड”(elementary bodies) हदसून येतात. 

 
अणधशयन काल–सुमारे १० हदवस. 
 
लक्षिें–सामान्यतः रोर्ी प्रौढ असून, पोपट ककवा अशासारख्या एखाद्या आजारी पक्षाशीं प्रत्यक्ष 

सांबांध आल्यािे ककवा असा पक्षी नांतर मेल्यािे पूवववृत्त हमळते. रोर्ािी सुरुवात एकाएकी होते, सुरुवातीला 
बेिैन वाटते, थांडी वाजते व डोके दुखते. काांहींवळेाां नाकातूांन तीव्र रक्तस्त्राव होतो, मळमळ, वाांहत ककवा 
अहतसार होतो. 

 
िपासल्यास–सुरुवातीला ताप १०२⁰ ते १०४⁰ फॅ. िढतो, पण त्या मानानें नाडी फार सावकाश 

िालते, साधारणपणें हमहनटाला १०० असते. रोग्याच्या डोळ्यावर झाांपड असते, ककवा डोक्याच्या 
पाठीमार्च्या भार्ाांत तीव्र वदेना होत असल्यािी तक्रार करतो. ताप एक ते तीन आठवडे तसाि असतो व 
हळुहळु उतरतो. थोड्या हदवसाांत खोकला सुरु होतो व छाती तपासल्यास श्वासवाहहन्यादाहािी लक्षणें 
हदसून येतात. याच्या पाठोपाठ फुफ्फुसाांत घन भार् हनमाण होतात. ककवा फुफ्फुसाांत हठकहठकाणी 
हनमीलन हदसून येते, व हे ताप उतरल्यावर नाहहसे होते. काांहींत रोर्ी हवषमयरक्तेत जाऊन तोंडातल्या 
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तोंडात बडबडत असतो–(low muttering delirium). काांहींत पोट फुर्ते व दुर्ंधीयुक्त पातळ शौिास 
होते. पाठ ककवा छाती यावर लहान लहान डार् हदसून येतात. प्लीहा क् वहिति हाताला लार्ते. मूत्राांत 
लाला-वसा–मेह पुष्ट्कळवळेाां असते रक्त तपासल्यास, त्याांत श्वेतपेशी सामान्यतः एका घन हम. हम. मध्यें 
७००० असतात, पण काांहींत त्याांिी वृहि असल्यािे हदसून येते. रोर्ाच्या सुरुवातीच्या पहहल्या ७ हदवसाांत 
हे हवषाणू हदसून येतात. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–हा रोर् इन्फ्ल्युएांझा, आांतड्यािा सांसर्व, कां रु्यक्ष्मा (miliary tuberculosis), 

न्युमोहनया वर्ैरे पासून हनराळा दाखहवला पाहहजे. हवषमज्वरापेक्षाां या रोर्ािी सुरुवात फार जलद होते. 
इन्फ्ल्युएांझा सारखे याांत डोळे ककवा हातपायही दुखत नाहींत. आजारी पोपट, ककवा अशा सारख्या एकाद्या 
पक्षाशीं प्रत्यक्ष सांसर्ािें पूवववृत्त, वर साांहर्तल्याप्रमाणें लक्षणें व पक्षी ककवा रोर्ी याांत हवषाणू हदसून येणें, 
यावरून हनदान करताां येते. 

 
साध्यासाध्यिा–रोर् फार र्ांभीर आहे. १० ते ३० टक् के रोर्ी मरतात. वृि माणसाांत हा ज्यास्त 

घातक ठरतो. 
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–या रोर्ाने आजारी असणारे पक्षी मारून टाकून त्याांना जाळाव,े जाळणाऱ्या 

व्यस्क्त्तने हातात हातमोजे घालाव ेव तेही त्याबरोबर जाळून टाकाव.े 
 
रोग झाल्यास–ताप उतरून िार हदवस होईपयंत रोग्याला हनजवनू ठेवावा. टेरामायहसन ककवा 

ऑहरओमायहसन द्याव.े पहहले दोन हदवस दर आठ तासाांनीं १ गॅ्रम द्याव ेव नांतर १ गॅ्रम दर १२ तासाांनीं ७ 
हदवस द्याव.े 
 

बॅणसलरी डीसेंटरी, दण्डािुज प्रवाणहका 
(BACILLARY DYSENTERY) 

 
व्याख्या–या रोर्ाांत पोटाांत मुरडा होऊन वारांवार शौिास होते, व मलातून रक्त व शमे पडते. 

आहण हा रोर् हवहशष्ट दांडाणमुूळें  होतो. 
 
हेिु–या रोर्ाच्या क् वहित साांथी येतात. हा रोर् हवहशष्ट प्रकारच्या दण्डाणूमुळें  (bacilli) होतो. या 

दण्डाणूिे तीन मुख्य प्रकार समजले जातात. १. णशगेला णडसेंटरी (Shigella dysenteriae) (शीर्ा व 
हश्मटझ दांडाणू Sehmitz). २. णशगेला सोनी (Shigella sonnei) सोने दण्डाणू Sonne bacillus), व ३. 
णशगेला ललेक्जनरी (Shigella flexneri) (याांत फ्लेग्जनर व बॉइड दण्डाणू येतात). शीर्ा दण्डाणूमुळें 
हनमाण होणारा रोर् ज्यास्त तीव्र असतो, तर फ्लेग्जनर व सोने दण्डाणूमुळें  हनमाण होणारा रोर् त्यामानाने 
सौम्य असतो. या रोर्ािे जांतू माणसाच्या शहरराांत दूहषत पाणी व अन्न यावाटे प्रवशे करतात. माशा व 
जांतुवाहक या रोर्ािा फैलाव करतात. या रोर्ािा प्रादुभाव पावसाळ्यािे सुरुवातीस होतो. 

 
संप्रास्ति–या दांण्डाणूमुळें  बृ्रहदाांत्राच्या अांतःत्विेिा आशुकारी, सदाहशोफ होतो, व काांहींवळेाां 

लघ्वाांत्रािा शवेटिा भार्ही हवकाहरत होतो. अांतःत्विेवर मोठे, वडेेवाकडे पण आडव ेव्रण पडतात. त्याांच्या 
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कडा आांत रे्लेल्या नसतात. (no undermining). पुढें अांतःत्विा नाश पावते व ती काळीहनळी पडते. तो 
भार् सडतो (slough) व आांतडे जाड नळीवजा होते (firm rigid tube). 

 
अणधशयन काल–काांहीं तास ते सात हदवस. 
 
लक्षिें–सामान्यतः रोर्ी प्रौढ असून, तो एकाएकी आजारी पडतो. सुरुवातीला पोट दुखतें व थोडा 

अहतसार होतो. ताप िढतो व बेिैन वाटते. पोटाांत फार मुरडा होतो. तीव्र प्रकाराांत शौिाला वारांवार जावें 
लार्ते, पण रे्ल्यावर फारि थोडा मल पडतो. क् वहितवळेाां वाांहत होते व फार तहान लार्ते. 

 
िपासल्यास–पोट दाबून पाहहल्यास पीडनाक्षम (tender) असल्यािे हदसून येते, व पोटािे स्नाय ू

थोडे ताठ होतात. ताप १०२⁰ ते १०३⁰ फॉ. पयंत िढतो, व नाडीही जलद िालते. जर रोर् तीव्र असेल, 
तर जीभ शुष्ट्क पडते, व शहरराांतून पाणी जाण्यामुळें  व हवषमयरक्ततेमुळें, रोग्यािा बलक्षय होतो. मूत्रािे 
प्रमाण घटते, सौच्यातून पाांढरा हिकट पदाथव व रक्त (Jelly-like material with blood) पडते, पण मल 
जवळ जवळ नसतोि. शौि र्ांधरहहत असते. 

 
मलािी परीक्षा केल्यास त्याांत थोडे दण्डाण,ू मोठ्या प्रमाणाांत बव्हाकारी कें द्रयुक्त श्वेतपेशी (या 

जवळ जवळ ८०%), काांहीं लालपेशीना हर्ळलेल्या अशा बृहत् भक्षकपेशी (macrophage) हदसून येतात. 
रक्ताांत श्वेतपेशींिे प्रमाण थोडे वाढते. तीव्र प्रकाराांत रक्ताांतील युहरआिे प्रमाण वाढते व अल्कली सांिय 
कमी होतो. 

 
प्रकार–१. अणि िीव्र (Fulminating) – हा सामान्यतः शीर्ा प्रकाराांत हदसून येतो. याांत पटकी 

सारखी लक्षणें हदसतात. वाांहत, अहतसार होऊन बलक्षय होतो. काांहींत कोथ होतो, पोटाांत फार दुखते व 
हवषमयरक्तत्ता होऊन रोर्ी मरण्यािा सांभव असतो. 

 
२. सौम्यप्रकार–याांत लक्षणें अजीबात तीव्र नसतात. शौिात पुष्ट्कळ मल असून, त्यामानानें फारि 

थोड्या प्रमाणाांत शमे व रक्त असते. हा प्रकार सामान्यतः सोने दण्डाणूमुळें  होतो. ३. णिरकारी प्रकार–हा 
रोर् पुष्ट्कळ हदवस राहातो. याांत बध्दकोिता व अहतसार आळीपाळीने होत असतात. याांत पांडुता व 
अशक्तता फार येते. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–बॅहसलरी डीसेंटरी व ॲहमहबक डीसेंटरी याांत पुष्ट्कळ फरक असतो. बहॅसलरी 

डीसेंटरीिी सुरुवात फार जलद होते, तापािे प्रमाण ज्यास्त असते, पोटाांत मुरडाही ज्यास्त होतो, बलक्षय 
ज्यास्त असतो, त्यािप्रमाणें शौिात शमे व रक्त ज्यास्त असून मल जवळ जवळ अजीबात नसतो. याच्या 
उलट ॲहमहबक डीसेंटरींत बाकीच्या लक्षणाांिे प्रमाण कमी असून, शौिात मलािे प्रमाण ज्यास्त असते व 
त्याला वास मारतो. रोर् हनमाण करणाऱ्या जांतूतहह फरक असतो. बहॅसलरी डीसेंटकरत सांहधशोथ 
(Arthritis) हा उपद्रव होतो, तर ॲहमहबक डीसेंटरींत यकृतहवद्रहध हा उपद्रव होतो. काांहीं रोग्याांत 
बॅहसलरी डीसेंटरीमुळें  व्रहणत स्थूलाांत्रशोफ (ulcerative colitis) होतो. हिरकारी रोर्ाच्या हनदानाकहरताां 
हसग्मॉय् डॉस्कोपने केलेली परीक्षा फार उपयोर्ी पडते. यानें पाहहले असता, आांतड्यािी अांतःत्विा लाल 
हदसते, व त्यावर दाण्यासारखे भार् हदसतात, त्यापासून सहज रक्तस्त्राव होतो. आांतड्याच्या कभतीतला 
मऊपणा जाऊन ती टणक (rigid) होते. 
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उपद्रव–शीर्ाच्या तीव्र प्रकाराांत रोर् जलद वाढत जातो व रोर्ी मरतो. साध्या तीव्र प्रकाराांत ७ ते 
१० हदवस अहतसार राहातो, व हळुहळु फरक पडत शौिाांत मलैा यावयास लार्तो. रोर् परत परत उलटून 
शौिातून शमे व रक्त पडते व शेंवटी रोर् हिरकारी होतो. उपद्रवाांत सांहधशोफ, लालाकपडदाह, 
नेत्रावरणदाहासारखे काांहीं डोळ्याांिे हवकार, व आांत्रसांकोि, हे येतात. सांहधशोफ हा सामान्यतः 
रु्ढग्यासारख्या मोठाल्या साांध्याांत होतो. त्याांत स्वच्छ द्रव साांितो, व कोणत्याही प्रकारिे हिन्ह मार्ें न 
ठेवता तो बरा होतो. हा हवकार, रोर्ािा जोर असताांना ककवा रोर्ाांतून उठल्यावर होतो. 

 
साध्यासाध्यिा–जर फार तीव्र प्रकारिा रोर् असेल तर रोर्ी थोड्याि हदवसाांत मरतो, जर 

सुरुवातीलाि व सल्फनमाईड ककवा अहँटबयॉहटकिा पूणव इलाज केला रे्ला तर रोर्ी सहसा मरत नाही. 
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–अन्नावर माशा बसणार नाहींत यािी काळजी घ्यावयास पाहहजे. अन्न 

झाांकून ठेवाव.े रोग्याच्या मलाांत फेनॉल सारखे जांतूनाशक टाकून ते दोन तास झाांकून ठेवावे व नांतर त्यािी 
िाांर्ल्या प्रकारें हवल्हेवाट लावावी. 

 
रोग झाल्यास–रोग्याला हनजवनू ठेवावा. त्यािे पोट शकेाव.े या कहरताां टपेहटन स्टूप्सिा फार 

िाांर्ला उपयोर् होतो. आांतड्याांतील सलणारी घाण हनघून जाण्याकहरताां सुरुवातीला एरांडेल तेल द्यावे. 
 
या रोर्ाांत सल्फडाय् हझन फार िाांर्ले काम देते. सुरुवातीला ४ वड्या व नांतर दर ४ तासाांनीं २–२ 

वड्या द्याव्या. वड्याांबरोबर एक ग्लास पाण्याांत २० गे्रन सोहडयम बायकाबोनेट घालून ते हपण्यास द्यावे. 
सल्फाग्वॉहनहडनही उपयोर्ी पडते. हे औषध आांतड्यातून जवळ जवळ अजीबात शोहषले जात नाहीं. 
त्यामुळें  कोणतीही वृक् कहवकृहत होत नाहीं. याच्या हदवसाला ८ ते १० वड्या द्याव्या. व जोर कमी झाल्यावर 
मात्रा कमी करावी. 

 
टेरामायहसन ककवा ऑहरओमायहसन द्यावे. सुरुवातीला १ गॅ्रम व नांतर दर ६ तासाांनीं ०·५ गॅ्रम द्याव.े 

याच्यापेक्षा मोठी मात्रा देण्याांत एक तोटा होतो. याांिेमुळें  स्टॅहफलोकॉकर्स जन्य आांत्रदाह हनमाण होतो. 
 
जर अहत द्रवशोष (severe dehydration) झाला असेल, तर हशरेतून १००० ते १५०० सी. सी. 

नॉमवल सलाईन मधून ५% डेक्रोज द्याव.े जर फार मुरडा होत असेल तर त्याकहरताां स्टािव ओहपयम 
एहनमा द्यावा (२ औांस पाण्याांत २० थेंब कटक्िर ओपाय व ६० गे्रन स्टािव). जर फार त्रास होत असेल व झोंप 
येत नसेल, तर फेनोबार्चबटल सोहडयम १½ गे्रन रात्री द्याव.े 

 
आहार : पहहल्या २४ तासाांत फक्त पाणी द्यावें. पढुें ॲल्लयुहमनिे पाणी, डेक्रोज हमसळून पातळ 

आरारूट द्याव.े द्रव आहार एवढा असावा कीं २४ तासाांत हनदान २ पाईांट तरी मूत्र होईल. पढुें हळुहळु 
आहार वाढवावा 

 
हिरकारी रोर्ाांत सुरुवातीला यारेन (yatren) रु्दद्वारातून द्याव.े नांतर दोन औांस कॉडहलव्हर 

ऑईल त्यािप्रमाणें द्याव;े व शक्य हततकावळे रोखून धराव.े सांहधशोफाकहरताां स्कॉटर्स िे मलम लावाव.े 
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ॲस्क्टनोमायसीजिा 
(ACTINOMYCOSIS) 

 
हेिु–हा रोर् स्रेप्टोस्थ् रक्स-ॲस्क्टनोमाय् सेर्स ककवा रे फां र्र्स मुळें  होतो. धान्य व र्वत याांिेमुळें  सूक्ष्म 

जखम होते व त्यामधून सांसर्वकारक जांतू आांत हशरतात. मनुष्ट्याला होणारा सांसर्व हा अांतःत्विा व त्विा 
यामधून होतो. सांसर्व पुष्ट्कळ वळेाां आांत जाण्याच्या जार्ा म्हणजे दाांत, घशाांतींल र्ाांठी, आांत्रपुच्छ व त्विा. 
हा रोर् पुरुषाांत ज्यास्त प्रमाणाांत व २० ते ४० वषांच्या वयाांत ज्यास्त प्रमाणाांत हदसून येतो. 

 
संप्रास्ति–गॅ्रन्युलोमाटाच्या आांत पू होऊन तो पुष्ट्कळ तोंडाांनीं बाहेर पडतो. पवुाांत हपवळसर 

‘सल्फर’ कण असतात. पुष्ट्कळवळेाां डोके व मान यावर हे गॅ्रम्युलोमाटा होतात. त्यािप्रमाणें ते फुफ्फुसें, 
फुफ्फुसावरण, छातीिी कभत, उपरु्द. ककवा यकृत, वृक् क, ककवा स्त्रीिा जनन मार्व, ककवा त्विा यावरही 
होतात. जर सांसर्व रक्तामधून पसरला तर मस्स्तष्ट्काांतही होतो. 

 
लक्षिें–रोर्ािी सुरुवात फार हळुवारपणें होते. हवकार कोणत्यास्थानीं आहे यावर लक्षणें अवलां बनू 

असतात. 
 
मान व िेंहऱ्यावरील णवकार (cervico-facial Type)–िेहरा, जबड्यािे हाड ककवा मान याांवर 

सूज येते, पढेु त्याांत मऊपणा येऊन, पुष्ट्कळ तोंडे पडतात. 
 
उदरस्थ णवकार (Abdominal type) – सामान्यतः हवकार आांत्रपुच्छाकडून स्थलाांत्राशय 

(caecum) याकडे जातो. उपद्रवात्मक यकृत हवद्रहध हनमाण होतात ककवा उदरस्थ सूज वाढून उदराच्या 
कभतीमधून पुष्ट्कळ तोंडे पडतात (sinuses). हा हवकार पषु्ट्कळवळेाां आांत्रपुच्छदाहाकरीताां शस्त्रहक्रया करीत 
असताांना समजून येतो. 

 
त्विेंिील णवकार – त्विा ककवा अहधत्विाि फक्त हवकाहरत होतात. याांत सांसर्व र्वताकडून 

हमळतो. 
 
व्यवच्छेदक णनदान – हा हवकार साकोमा, यक्ष्मा, ककवा पूयजन्यसांसर्व वाटण्यािा सांभव असतो. 

पुआमधील जांतू पाहून हनदान होते. 
 
उपद्रव–रोर् हिरकारी आहे. याांत उपद्रवही क् वहिति होतात. यकृत ककवा मेंदू याांत होणारा 

उपद्रव हा रोर् रक्तावाटे पसरल्यास होतो. 
 
णिणकत्सा–शक्य असल्यास शास्त्रहक्रया करून पू काढून टाकावा. पोटॅहशयम आयोडाइड पोटाांत 

द्यावें. यािी मात्रा हळुहळु वाढवीत ९० गे्रन हदवसाांतून तीन वळेाां याप्रमाणें द्यावे. सामान्यतः मोठी मात्रा 
रोग्याला मानवते. १० लाख युहनट हक्रस्टलाईन पेहनहसलीन दर ६ तासाांनी स्नायतूून, ६ आठवडे द्याव.े 
याबरोबर सल्फाहडमहडनही द्यावे. काांहीं रोग्याांत ‘हडप एक्सरे’ हदल्यास फायदा होतो. 
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अथॅं्रक्स 
(ANTHRAX) 

 
व्याख्या–हा तीव्र साांसर्चर्क रोर् असून, त्विा, फुफ्फुसे ककवा आांतडी याांत कोठेही होतो. 
 
हेिु–अांथ् रॅक्स हा रोर् अांथ् रॅहसस दांडाणूमुळें  (Bacillus anthracis) होतो. हे दण्डाणू बीजाण ू

(spores) हनमाण करतात, व त्यामुळें  रोर् ते हनमाण करण्यासारख्या स्वरुपाांत पुष्ट्कळ काळ राहूां शकतात. 
मेंढ्या, र्ायीबलै, शळे्या, घोडे वर्ैरे प्राणी असे बीजाणू असलेले र्वत खातात व त्याांना रोर् होतो. अशा 
रोर्ाांने पछाडलेल्या प्राण्याांिी कातडी हाताळल्यास मनुष्ट्याला त्विेवर हा रोर् होतो, ककवा दूहषत झालेला 
दाढी करण्यािा ब्रश वापरल्यास होतो. हे ब्रश घोड्याांच्या केसाांपासून बनहवलेले असतात. या रोर्ािा 
फुफ्फुसािा हवकार लोकरीिा धांदा करणाऱ्याांना त्या लोकरींत असणारे स्पोअसव, ककवा जांतू याांमुळें  होतो. 
(wool–sorter’s disease) व आांतड्यािा रोर् अशा प्राण्याांिे दूहषत झालेले माांस खाण्यामुळें  होत असावा. 

 
संप्रास्ति–रक्ताांत या रोर्ािें जांतू हदसून येतात व त्यामुळें  जांतूमयरक्तरोर् (septicaenia) होतो. 

फुफ्फुसरोर् प्रकाराांत श्वासवाहहन्याांच्या लहसकाग्रांथी वाढलेल्या असतात, काांहींवळेाां फुफ्फुसावरणाच्या 
खालीं रक्तस्त्राव हदसून येतात. व फुफ्फुसाांत काांहीं हठकाणी सूज ककवा हनमीलन हदसून येते. याि बरोबर 
श्वासवाहहन्यादाह असतो. आांतड्याांच्या प्रकाराांत आांतड्याांच्या अांतःत्विेत मधुनमधुन रक्तस्त्राव झाल्यािे 
हदसून येते व त्यािबरोबर आांत्रयोजनी शीरा अवरुि झाल्यािें (thrombosis of mesenteric veins) 
हदसून येते. जांतूमयरक्तरोर्ाांत उपद्रव म्हणनू मस्स्तष्ट्कावरणदाह होतो. 
 

मारक फोड 
(THE MALIGNANT PUSTULE) 

 
अणधशयन काल–२४ तासापेक्षाां सुिाां कमी. 
 
लक्षिें–रोर्ािा सांसर्व त्विेंतील जखमेमधून होतो. रोर्ी कातड्यािे काम करणारा असेल ककवा 

त्याला दाढी करण्याच्या ब्रशापासून सांसर्व हमळतो. सुरवातीला िेहरा, हात ककवा मान याांच्या त्विेवर खाांज 
सुटते व खाांजवलेल्या हठकाणीं लहान लाल फोड उठतो. थोड्याि वळेाांत त्याहठकाणीं सूज येते व तो भार् 
लालभडक होतो. बेिनै वाटते, थांडी वाजते व डोके दुखते व रोर्ी फार आजारी हदसतो, ककवा मतृ्यूच्या 
थोड्या अर्ोदर तो बरा असतो. फोडाच्या हठकाणीं फारि थोड्या ककवा अहजबात वदेना नसतात. 

 
िपासल्यास–फोडाच्या भोंवताली पाांढरट रांर्ािे फोड असतात. एक दोन हदवसाांत मध्यावर काळा 

सडलेला भार् हनमाण होतो. त्याच्या भोंवतालिा भार् कठीण होतो व आजूबाजूच्या लहसकाग्रांथी वृस्ध्द 
पावतात. ताप नसतो ककवा असल्यास १०३⁰ फॅ. पयंतही जातो. तीव्र प्रकाराांत मरण्यापूवीं रक्तािी मशार्त 
केल्यास त्याांत जांतू हदसून येतात. मतृ्यू साधारणपणें सुरवातीपासून एका आठवड्याांत येतो. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–मारक फोड हा र्ळू, ककवा ग्लँडसवच्या अहधत्विेंतील हवकार वा पूयीभवन 

झालेला भार् (septic spot) याांपासून हनराळा दाखहवताां आला पाहहजे. अांथ् रॅक्सिे स्वरूप त्या रोर्ािे 
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हनदशवक असते. त्यािप्रमाणें त्यािे पूवववृत्त व फोडाांतील द्रवाांत त्यािे हदसून येणारे जांतू यावरून हनदान 
होते. 

 
साध्यसाध्यिा–काांहींवळेाां फोड एकाएकीं बरा होतो. जर रोर्ाच्या सुरवातीपासून एकदोन 

हदवसाांत पूणव इलाज केला रे्ला, तर रोर्ी बरा होण्यािा पुष्ट्कळ सांभव असतो. 
 
णिणकत्सा–सवव दाढीिे ब्रश अांथ् रॅक्सच्या बीजाणुपासून मुक्त असले पाहहजेत. फोड काांपूां नयें. 

त्यामुळें  जांतूमयरक्तता होण्यािा सांभव असतो. त्या फोडाांतील द्रव शोषनू घेण्याकहरताां त्यावर र्ॉज ठेवावा, 
व तो भार् हलणार नाहीं यािी काळजी घ्यावी. याकहरताां आधारफळ्या बाांधाव्या ककवा वाळूच्या हपशव्याांिा 
उपयोर् करावा. या रोर्ावर पेहनहसलीनिा िाांर्ला उपयोर् होतो. रोज ६,००,००० युहनट प्रोकेन 
पेहनहसलीनिे इांजेक्शन स्नायूतून एक आठवडा द्यावे. 
 

फुलफुसी अथं् रॅक्स, लोकरीिी प्रि लाविाऱ्यािंा रोग 
(WOOL-SORTER’S DISEASE) 

 
लक्षिें–रोर्ी एकाएकी आजारी पडतो. सुरवातीला बिेैन वाटते, व थांडी वाजते. नांतर छातींत 

दुखावयास लार्ते, कास, हनिीवन व फार अशक्तता येते. 
 
िपासल्यास–रोर्ी फार आजारी हदसतो. ताप १०३⁰ फॅ. च्याही वर असतो, व नाडी व 

श्वासोच्छवास जलद िालतो. फुफ्फुसाांत सववभर श्वासवाहहनीदाहािी लक्षणे हदसून येतात. थुांकी फेसाळ व 
रक्तहमहश्रत असते, आहण काांहीं वळेाां त्याांत अांथ् रॅक्सिे जांतू हदसून येतात. मरणापूवी रक्तािी मशार्त 
केल्यास त्याांत यािे जांतू हदसून येतात. सामान्यतः रोर्ी थोड्याि हदवसाांत मरतो. 

 
णिणकत्सा–वर साांहर्तल्याप्रमाणें औषधोपिार करावा. 

 
आंत्र अथं् रॅक्स 

(INTESTINAL ANTHRAX) 
 

हा क् वहित हदसून येणारा रोर् आहे. तीव्र अन्नहवषबाधेसारखीि यािी लक्षणें असतात. याांत उदराांत 
वदेना, वाांहत व अहतसार होतो. प्लीहा थोडी वृहि पावते. मलाांत अांथ् रॅक्सिे जांतू हदसून येतात. रोर्ी 
सामान्यतः मरतो. 

 
णिणकत्सा–वर साांहर्तल्याप्रमाणें. 
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माजंर नखक्षि रोग 
(माजंर दंश रोग) 

(CAT SCRATCH DISEASE) 
 

हा ऊां दराच्या िावण्यामुळें  होणाऱ्या रोर्ासारखा असतो. पण यािे जांतू मात्र समजून आलेले 
नाहींत. माांजराच्या ओरबडण्या ककवा िावण्यानांतर, दोन ककवा तीन आठवड्याांनीं, त्याच्या आजूबाजूच्या 
रसग्रांथी वृहि पावतात, परतपरत ताप येतो व कपाळ ककवा धड यावर पुरळ उठतो. हशरेंत ०·३ गॅ्रम 
हनओअसव-फेनमाईनिे इांजेक्शन द्यावें ककवा पोटाांत ऑहरओमायहसन हदल्यास रोर् िटकन बरा होतो. 
 

टुलॅणरणमआ 
(TULARAEMIA) 

(शशक ज्वर, मृग–मणक्षका ज्वर) 
(RABBIT FEVER, DEER-FLY FEVER) 

 
व्याख्या–ज्वर आहण लहसकाग्रांहथवृहि याांनीं युक्त व हवहशष्ट जांतूांमुळें  होणारा रोर्. 
 
हेिु–टुलॅहरहमआ हा रोर् पािुरेला टुलॅरेन् हसस (pasteurella tularensis) या जांतूमुळें  होतो. हा 

रोर् खार शशक, जलमूषक (water rats) आहण मेंढ्या, याांना होतो. मनुष्ट्याांना हा रोर् मृर्-महक्षकेपासून 
हमळतो. त्यािप्रमाणें तो मनुष्ट्यास, मेलेल्या सशािे खाण्याकहरताां पदाथव बनहवताांना, आहण प्रयोर्शाळेंत 
हाताळींत असता होतो. हा रोर्, टुलारे देश, कॅहलफोर्चनआ, अमेहरकेिे इतर भार्, जपान, रहशया, नॉवे, 
फ्रान्स, बेल्जम, जमवनी, टकी वर्ैरे देशाांत हदसून येते. 

 
अणधशयन काल–साधारणपणें १ ते १० हदवस. 
 
लक्षिें–गं्रणथज प्रकार–(The glandular type) –माशी िावलेल्या हठकाणीं लहान फोड येतो. 

यािा व्रण होतो व आजूबाजूच्या लहसकाग्रांकथ सुजतात. अहनयहमत ताप असतो व तो २ ककवा ३ आठवडे 
राहातो. रक्त : दुसऱ्या आठवड्याच्या शेंवटीं समूहन कसोटी हनहिहत (positive agglutination test) 
हमळते. 

 
णवषमज्वरसदृश प्रकार–(The Typhoid type) – ज्यावळेीं प्रयोर्शाळेंतील कमविाऱ्याांना हा सांसर्व 

जडतो. त्यावळेीं तो पूमयरक्ततेिे स्वरूप धारण करतो. याांत अहनयहमत ज्वर असून, तो २ ककवा ३ आठवडे 
राहातो आहण पुष्ट्कळ महहने तो परत परत होण्यिा सांभव असतो, रक्तािी मशार्त केल्यास, हनहिहत 
हमळते. 

 
यािे इतर प्रकार म्हणजे अक्षीय (ophthalmic), फुफ्फुसावरण-फुफ्फुसीय (pleuro-

pulmonary), मुखस्थ आहण उदरस्थ. 
 
व्यवच्छेदक णनदान–हा रोर्, इतर पूमयरक्ततेच्या हवकाराांपासून व इतर ज्वर युक्त 

लहसकाग्रांहथवृहि हवकार म्हणजे आांत्रज्वरवर्व (enterica group) आहण प्लेर् याांपासून हनराळा दाखहवला 
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पाहहजे. लहसकाग्रांहथभेदन करून (puncture) हमळालेला द्रव हर्हन-सूकरामध्यें टोंिणें ही जांतू पाहण्यािी 
एक पित होय. इतर हनदानाथवक कसोट्या म्हणजे त्विाांतर (intracutaneous), समूहन आहण पूरक 
स्स्थरीकरण कसोटी (complement fixation test) या होत. 

 
क्रम आणिउपद्रव–याांत श्वासवाहहन्याशोफ, ब्राांकोन्युमोहनया, न्युमोहनया, ककवा सद्रव 

फुफ्फुसावरण (pleural effusion) हे उपद्रव होण्यािा सांभव असतो. 
 
साध्यासाध्यिा–सववसाधारणपणें ५% लोक मृत्यूमुखी पडतात, पण फुफ्फुसीय प्रकाराांत हें प्रमाण 

जास्त असते. 
 
णिणकत्सा–उत्तम उपाय म्हणजे स्रेप्टोमायहसनिी इांजेक्शने देणे. याकहरता ०·५ गॅ्रम 

स्रेप्टोमायहसनिे इांजेक्शन सकाळ सांध्याकाळ स्नायूांत १२ हदवस द्याव.े पण फुफ्फुसावरण–फुफ्फुस 
प्रकाराांत मात्रा २ गॅ्रम सकाळ सांध्याकाळ द्यावी. 
 

कॉस्क्सणडओमायकोणसस 
(COCCIDIOMYCOSIS) 

 
हेिु–कॉस्स्कहडओमायकोहसस हा रोर् कास्स्कणडओणडस इणमणटस (coccidiodesimmitis) या 

फां र्समुळें होतो. हा रोर् हवशषेतः कॅहलफोर्चनआ, अहरझोना आहण टेक्सास या प्राांताांत हदसून येतो. मनुष्ट्यास 
हा रोर् अन्तःश्वसनानें (inhalation) होतो आहण क् वहितवळेाां त्विेवाटें होतो. 

 
संप्रास्ति–या फां र्समुळें र्ाांठी हनमाण होतात व त्याांिे अस्स्थ, अधस्त्विा पेशीजाल, फुफ्फुसें, यकृत 

आहण प्लीहा या हठकाणीं हवद्राधी हनमाण होतात आहण याच्या खालोखाल वृक् क, मेंदू, मस्स्तष्ट्कावरण, 
उदराांतरवषे्टन आहण हृदयावरण याहठकाणीं हवद्रहध हनमाण होतात.  

 
लक्षिे–रोर्ी फार आजारी असून, ज्वर व अवसन्नता असते. लक्षणें पुष्ट्कळशीं 

फुफ्फुलयक्ष्म्यासारखी (pulmonary tuberculosis) असतात.  
 
िपासल्यास–फुफ्फुसाांत ब्राांकोन्युमोहनयािी हिन्हें हदसून येतात आहण पातळ–आवरणािी हववरें 

(cavities) हनमाण होतात. बहुरूपी त्वग् रस्क्तमासदृश (erythema multiforme) त्विा हवकार होतात. 
याला “घाटी-ज्वर” (Valley fever) ककवा “सनॅ जॅस्क् वन ज्वर”(san joaquin fever) म्हणतात. रोर्ािा 
प्रसार होऊन अस्स्थ व अांतराांरे् (internal organs) हवकाहरत होतात. रोर्कारक फां र्स हा थुांकींत हदसून 
येतो आहण पूरक स्स्थरीकरण कसोटीिी हनहिहत हमळते.  

 
साध्यासाध्यिा–हे हवकाराच्या स्थानावर अवलां बनू असते. मूलभतू फुफ्फुस. प्रकाराांत रोर् साध्य 

आहे, पण रोर्ािा प्रसार झाल्यास फार र्ांभीर आहे.  
 
णिणकत्सा–ॲम्फोटेहरहसन बी (फां हर्झोन) द्याव.े ते हशरेतून देतात. पण ते हॉस्स्पटलमध्येंि द्याव.े 

हनमात्याच्या सूिना योग्य प्रकारें पाळावयास पाहहजेंज.  
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सार् कॉइडरोग 
(SARCOIDOSIS) 

 
(बेसनीअर–बोएक् शॉमन रोग) 

(BESNIER-BOECK-SCHAUMANN DISEASE) 
 

व्याख्या–सार् कॉइडरोर् हा हिरकारी हवकार असून, तो सामान्यतः सुदम्य आहे. तो शहरराांत सववत्र 
कलफोगॅ्रन्युलोमाच्या स्वरूपाांत असतो.  

 
हेिु (Eliology)–कारणाबद्दल कल्पना नाहीं. सार् कॉइड रोर् हा यक्ष्मामुळें  होतो हें सववसामान्यपणें 

मान्य झालेले नाहीं.  
 
संप्रास्ति (pathology)–याांत हवहशष्ट कहणकारु्ल्में (granulomata) हनमाण होतात. याच्या 

कें द्रभार्ीं भीमकाय पेशी (giant cells) असतात, त्याांच्या भोंवतालीं उपकला पेशी (epithelial cells) व 
याांच्या बाहेरील थर लहसकापेशीिा (lymphocytes) असतो. याांत सडका पदाथव (caseation) व खटभरण 
होत नाहीं. त्विा, श् लेष्ट्मल त्विा व शहरराांतील पुष्ट्कळशीं इांहद्रयें (organs) हवकाहरत होतात.  

 
लक्षिें–कोठच्या स्थानीं हवकार आहे त्याप्रमाणें सार् कॉइडरोर्ािे हनरहनराळे प्रकार हदसून येतात. 

पणरिाणरका–रोमककपडशोफ (irido-cyctlitis) पहहलें  लक्षण : भरुकट दृष्टीिे असेल. कणवपूवव 
लालकाग्रांथींिी (parotids) वृहि होते, व याबरोबर काांहींवेळाां आननवध (facial palsy) असतो. हा 
हीरफोडवट् यसू्व्हओपॅरॉहटड ज्वर (uveoparotid fever of Heerfordt) म्हणून ओळखला जातो. मज्जापटल 
हशराांच्या पहरहशराशोफामुळें  (periphlebitis) नेत्रकािाभ द्रवाांत (vitreous) अनुशांर्ी रक्तस्त्राव होतो. (एल 
रोर् Eale’s disease) 

 
दुसरे काांहीं रोर्ी आजारी असल्यािी सांहदग्ध तक्रारी करतात. छातीच्या लघु क्ष-हकरण परीके्षत 

(miniature X-ray examination) दोन्हीं बाजूकडील फुफ्फुसाांच्या मुळाांच्या हठकाणीं असणाऱ्या 
लहसकाग्रांथींिी वृहि झाल्यािें हदसून येते. यालाि “बटाटा ग्रांथी”(potato glands) अशा सांज्ञा हदली 
जाते. क्ष-हकरण परीके्षनें हदसून येणाऱ्या इतर फुफ्फुसीय अपसामान्यता (pulmonary abnormalities) 
म्हणजे ताांतवधातू (fibrosis), हनमीलन (collapse), पुटीय पहरवतवनें (cystic changes), स्थूल 
अांतरभरण (coarse infiltration) होत.  

 
जवळजवळ एक तृतीयाांश रोग्याांत र्ाांठाळ त्वग् रस्क्तमा (erythema nodoseum) हदसून येते, 

आहण िेहऱ्याच्या फुलपाांखरूां सदृश्य भार्ावर (butterfly area) व त्यािप्रमाणें नाक, कान, व बोटें याांवर 
र्ाांठाळ पीहटका (nodular skin eruption) असतात. याला ल्युपस पेर्चनओ (lupus pernio) म्हणतात. 
साधारणपणें १५% रोग्याांत अस्स्थ हवकृहत (bone lesions) हदसून येतात. क्ष-हकरण फोटोंत बोटाांत मधुन 
मधुन हवरलीभवन झालेले भार् (areas of rarefication) हदसूांन येतात. हेि जांग् कलर्िे (jungling) 
“ऑस्स्टआय् हटस टु्यबर् क्युलोझा मस्ल्टप्लेक्स हसस्स्टका” होय. हस्तपादाांच्या अस्स्थत कृशताां असते. 
र्लग्रांकथतही (tonsils) सार् कॉइड र्ाांठी हदसून येतात. काांहीं रोग्याांत अहतकॅल्शमरक्तता व त्याि बरोबर 
वृक् कसाद (renal failure) होतो, हें कदाहित अस्थीच्या सर् कॉइड हवकारामुळें  असावें. यकृत व प्लीहा 
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याांिी वृहि होते व कानाच्या पुढच्या व पाठीमार्ील बाजूस असणाऱ्या, त्यािप्रमाणें कक्ष (axillae), वांक्षण 
(groins), ग्रीवा आहण इतर हठकाणच्या लहसकाग्रांहथ हाताला लार्तात. काांहीं रोग्याांत ज्वर हे प्रमुख 
लक्षण असते. सार् कॉइड हृत्स्नायूांतही होण्यािा सांभव असतो.  

 
प्लाझ्मा प्रहथन हे वाढलेले असतात; त्याि बरोबर ग्लोलयुहलन वाढल्यामुळें  अल्लयुन–

ग्लोलयुहमनलिे प्रमाण उलटे होते. १०० : १ या प्रमाणाांत केलेल्या तनुकरणाांतही (dilution) मनॅ्टॉक्सिी 
(Mantoux) कसोटी हमळत नाही. क् वीइम कसोटींत (Kveim test) सार् कॉइड लहसकाग्रांथीच्या पायसािे 
(emulsion) अन्तरत्विेंत (intradermal) इन् जेक्शन देतात. जर कसोटीिी हनहिहत असेल तर ४ ते ६ 
आठवड्याांत, इांजेक्शन हदलेल्या हठकाणीं र्ाांठ हनमाण होते. जीवोहतपरीके्षनें (biopsy) हा हवहशष्ट 
सार् कॉइड हवकार असल्यािे समजून येते. जर जीवोहतपरीके्षकरताां उत्तल लहसकब्रग्रांथी हमळत नसेल तर 
यकृतभेदनानें (liver puncture) हनदान करताां येते. कारण जरी यकृत वृहि पावलेले नसलें  तरी या यकृत 
भेदनानें हमळालेल्या पेशीजालाांत सार् कॉइड हदसून येतो.  

 
साध्यासाध्यिा (prognosis) : सामान्यतः िाांर्ले असते. हवकार स्वतः नाकहसा होतो ककवा त्याांत 

ताांतवधातू हनमाण होऊन बरा होतो. जर डोळे हवकाहरत झाले तर मात्र र्ांभीर आहे. फुफ्फुस सूत्रणरोर्ामुळें 
रक्ताहधक्यज हृत्साद (congestive heart failure) होण्यािी शक्यता असते. काांहींत यक्ष्मा होतो. याांत 
मृत्यूिे प्रमाण जवळ जवळ ५ टक् के आहे.  

 
णिणकत्सा–जर रोग्यािी प्रकृहत हबघडली असेल तर पे्रड हनसोन १० ते ५ हम. गॅ्रमच्या मात्रेंत 

हदवसाांतून ४ वळेाां हदल्यास फायदा होतो. प्रकृहत सुधारावयास लार्ल्यावर मात्रा हळूहळू कमी करीत 
न्यावी. डोळ्याांच्या हवकारावर डोळ्याच्या तज्ञाांकडून इलाज करून घ्यावा.  
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प्रकरि १० 
 

गणिससं्था 
(THE LOCOMOTOR SYSTEM) 

 
स्नायू 

(THE MUSCLES) 
 

संधानक पेशीजालशोफ 
(FIBROSITIS) 

 
व्याख्या–स्नायू, स्नायुबांधनें, मज्जातांतूिे आवरण, अस्स्थबांधनें व अस्थावरण (periosteum) 

वर्ैरेंच्या सांधानक पेशीजालािा (connective tissue) सदाहशोफ 
 
हेिु–कारणाबद्दल नक्ी कल्पना नाहीं. आांतडी ककवा दाांत, घशाांतील र्ाांठी वा हपत्ताशय वर्ैरे 

हठकाणच्या सांसर्ामुळें  होतो, याला सबळ पुरावा नाहीं. प्रकोपक कारणाांत फाजील ताण (strain), सदी व 
साद्रव हवा ही येतात. 

 
लक्षिें–सामान्यतः रोर्ी प्रौढ असतो. काांहींवळेाां सदी, वाऱ्यािा झोत लार्ल्यािे (exposure) 

ककवा पुष्ट्कळवळेाां स्नायू ताणला रे्ल्यािे पूवववृत्त हमळते. पुष्ट्कळवळेाां कमरेिे स्नायू पकडतात (lumbago) 
ककवा मानेिे पकडतात (stiff neck) वा छातीिे स्नायू पकडतात –पाश्वववदेना–(pleurodynia). 
काांहींवळेाां, खालीं वाकल्यास ककवा जोराांने पाय झाडल्यास एकाएकी कां बर पकडली जाते. काांहीं रोग्याांत 
पाठींत तेवढ्या तीव्र वदेना होत नाहींत. पण खालीं वाकल्यास, काांहीं उिलल्यास ककवा कशकण्यानें वा 
खोकण्यानें, त्या वदेना तीव्र होतात. जोरानें दाबून तपासल्यास, स्नायूमधील पीडनाक्षम अशा र्ाांठी हाताला 
लार्तात. पुष्ट्कळवळेाां जी मान पकडली जाते, ती वाऱ्यािी झुळुक लार्ल्यामुळें  पकडली जाते व त्याांत एका 
बाजूिा उरःकणवमलू स्नायू (sternocleidomastoid) ककवा पृिच्छद स्नायू (trapezius) हवकाहरत होतो. 
काांहींवळेाां पशुवकाांतर स्नायू (intercostal muscles) हवकाहरत होऊन छातीिी एक बाजू पकडली जाते. 

 
उपद्रव–सामान्यतः रोर्ी ३ ते ४ आठवड्याांत बरा होतो; पण रोर् परत परत होण्यािा सांभव 

असतो. 
 
णिणकत्सा–ज्यावळेीं रोर्ािा जोर असतो त्यावळेीं पूणव हवश्राांहत व त्या भार्ावर शके द्यावयास 

पाहहजे. जर एकदम कां बर धरली रे्ली असेल, तर नॉमवल सलाइनमध्यें बनहवलेला १% प्रोकेनिा द्राव 
इांजेक्शननें स्नायतू असणाऱ्या पीडनाक्षम र्ाांठींत द्यावा ककवा हवकाहरत झालेल्या स्नायचू्या वर असणाऱ्या 
प्रावरणी खाली हदल्यास वदेना नाकहशा होतात व त्या भार्ािी हालिालही पूणवपणें करताां येते. २ ते १० सी. 
सी. प्रत्येक जार्ी द्याव ेव जास्तीत जास्त ३० सी. सी. द्याव.े इांजेक्शन हदल्यावर रोग्याला त्या भार्ािी पूणव 
हालिाल करावयास साांर्ावी, त्या हालिालींत वदेना होता कामा नयें. जर पाठींत फार तीव्र वदेना होत 
असतील तरि रोग्याला हनजवनू ठेवावा व पाठीवर अँहटफ्लोजेस्स्टन लावाव ेव दर १२ तासाांनीं बदलाव.े 
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वदेनाांकहरताां १० गे्रन ॲस्स्पहरन, तीन वळेाां ककवा कोडीन को. िी एक वडी हदवसाांतून तीन वळेाां ककवा 
पेहथहडन हैड्रोक्लोन ५० हम. गॅ्रमिी वडी पोटाांत द्यावी. जर अहतशने वदेना असतील तर मॉर्चफसेल सल्फ. 
¼ गे्रनिे इांजेक्शन द्यावयास पाहहजे. पढुें जर कोठें दूहषत भर् असतील तर त्यावर इलाज करावयास 
पाहहजे. पसु्कळ वळेाां अशा रोग्याांत बिकोिता असते. याकहरताां रोग्याला रोज शौिास साफ होईल, हे 
पहाव.े पाठीवर ताण पडणार नाहीं यािी काळजी घ्यावी. सारखे सारखे वाकावयास लार्णारे धांदे बांद 
करावयास पाहहजेत. 
 

साथंीिा स्नायुशोफ 
(EPIDEMIC MYALGIA) 

(बोनकहोम रोग–Bornholm disease) 
 

हेिु–हा त्या मानानें क् वहित हदसून येणारा रोर् असून, तो मुख्यतः ग्रीष्ट्मऋतूांत व मुख्यतः मुलें  व 
तरूण याांत हदसून येतो. या रोर्ाबद्दल प्रथम माहहती नॉवेमध्ये १८७२ मध्यें साांर्ण्याांत आली. १९४४ मध्यें 
याांिी अल्बानामध्यें साांथ पसरली लहान लहना साांथींिी इांग्लां डमध्येंही नोंदी केल्या रे्ल्या आहेत. हनदान 
काांहीं साांथींत तरी या रोर्ाला हवहशष्ट कोक्झॅकी हवषाण ू(Coxsackie Virus) १ ककवा २ कारणीभतू होतो 
याला पुरावा आहे. 

 
लक्षिें–रोर्ािा अहधशयन काल २ ते ४ हदवस धरला जातो. याांत ज्या हठकाणीं श्वासपटल स्नाय ू

छातीला हिकटलेला असतो त्या हठकाणी, एकाएकीं पण पुष्ट्कळ वळेा छातीच्या एकाि बाजूला दुखावयास 
लार्ते. खोकण्यामुळें  ककवा कशकण्यानें वदेनाांिी तीव्रता वाढते. काांहींवळेाां उदर, पाठ ककवा मान या 
हठकाणीं वदेना होतात. कपाळ दुखणें हें या रोर्ािे हवशषे लक्षण होय. ताप साधारणपणें १०४⁰ फॅ. पयंत 
िढतो, व २४ ते ४८ तास राहातो. काांहीं रोग्याांत शुष्ट्क फुफ्फुसावरणदाहही असतो. 

 

 
फोटो ३४ कूट अहतवृहिज स्नाांयू दुष्ट्पोषणाांतील अग्रकुलज स्स्थहत (पहा कूट-अहतवृहिज स्नायू दुष्ट्पोषण) 
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फोटो ३५ कूट अहतवृहिज स्नायू दुष्ट्पोषणाांतील कपहडकास्नायू आहण हनकतबस्नायू याांिी कूट अहतवहृि (पहा 

कूट-अहतवृहिज स्नायू दुष्ट्पोषण) 
 

 
फोटो ३६ सहज स्नायू अतानतेमधील (amyotonia congenital) अल्पतनाव (hypotonia) (पहा सहज 

स्नायू अतानता (ऑपेनहहम्रोर्) 
 

हा रोर्, जर याांत वाांहत व उदराला फुर्ोटा असेल तर उदराच्या तीव्र हवकाराांपासून (acute 
abdominal lesion) हनराळा दाखहवताां आला पाहहजे. काांहीं वळेाां तो इन्फ्ल्युएांझासारखा भासतो. पण 
इन्फ्ल्युएांझाांत मध्यच्छदर्त फुफ्फुसावरणशोफ (diaphragmatic pleurisy) हे हवशषे लक्षण नसते. 

 
पुष्ट्कळ वळेाां ताप उतरल्यानांतर दोन तीन हदवसाांनी रोर् परत उलटण्यािा सांभव असतो. 
 
णिणकत्सा–रोग्याला हनजवनू पूणव हवश्राांहत द्यावी. श्वासपटलािी हालिाल कमी व्हावी 

एवढ्याकहरताां छातीच्या खालच्या भार्ाभोंवती घट्ट पट्टा बाांधावा व वदेना शमण्याकहरताां ॲस्स्पहरन द्यावे. 
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मूलरू्भि िंिूकर स्नायशूोफ 
(PRIMARY MYOSITIS FIBROSA) 

 
हेिु–कारण अज्ञात आहे. 
 
संप्रास्ति–स्नायूतांतू कृश होतात व त्याांिी जार्ा सांधानकधातू कडून घेतली जाते. 
 
लक्षिें–पायाच्या स्नायूांत सूज व वदेना होतात. 
 
िपासल्यास–हवकारीत स्नायूांत पीडनाक्षमता तशी फार नसते. पण ते कठीण बनतात व त्या 

भार्ावरील अधःत्विेंत सूज (subcutaneous oedema) येते. 
 
साध्यासाध्यिा–जवळजवळ सवव ऐस्च्छक स्नायू हवकाहरत हाईपयंत रोर् वाढत जातो. 
 
णिणकत्सा–मालीश व हवदु्यत उपिार केल्यास पुष्ट्कळ वळेाां स्नायूांत सुधारणा होते. 

 
वर्जधष्ट्िू स्नायशूोफज अस्थीर्भवन 

(PROGRESSIVE MYOSITIS OSSIFICANS) 
 

हेिु–कारण अज्ञात आहे. 
 
संप्रास्ति–प्रथम भ्रणूजन्य (embryonic) सांधानक पेशीजाल हनमाण होतो; यािे ताांतवधातूांत 

रूपाांतर होते व नांतर अस्स्थभवन (ossification) होते. स्नायू, स्नायूबांधनें, अस्स्थबांनधने याांत अस्स्थसाठे 
(deposits of bone) हदसून येतात. काांहींत ही हवकृहत आघातानांतर होते व सुरवातीला त्या हठकाणीं 
(heamatoma) रक्तसांिय होतो. 

 
लक्षिें–रोर्ी सामान्यतः तरूण असून हस्त्रयाांपेक्षाां पुरुषाांत या रोर्ािे जास्त प्रमाण हदसून येते. 

सुरवातीच्या लक्षणाांवरून स्नायूांिा आमवात वाटतो. सुरवातीला थोडा ताप असून हवकाहरत स्नायूवरील 
त्विा लाल हदसते ककवा त्या हठकाणीं थोडी सूज हदसून येते. सुरवातीला हवशषेतः पाठीिे व मानेिे स्नाय ू
हवकाहरत होतात. हळूहळू स्नायूांत अस्स्थभवन व्हावयास लार्ते व पुढें अस्स्थबांधनाांतही पसरते व त्यामुळें 
साांधे घट्ट बसून हाले नाहींसे होतात. जर अन्न िववणािे स्नायू हवकाहरत झाले तर जबडा हालत नाहींसा 
होतो. काांहीं वळेाां तीव्र कुबड (severe scoliosis) येते. पायािे व हातािे अांर्ठे याांत व्यांर् हनमाण होते व 
बोटाांतील साांधे हवकृत होतात, त्यािप्रमाणें हाताच्या व पायाच्या बोटाांिी वाढ खुांटते. 

 
साध्यासाध्यिा–अहनष्ट आहे. रोर्ी अांथरूणाला हखळल्यास दुसरा एकादा रोर् होऊन रोर्ी मरतो. 
 
णिणकत्सा–रोर् बरा होईल असा कोणताही उपिार नाहीं. रोर् वाढलेला असल्यास, रोग्यािी 

िाांर्ल्याप्रकारे सुश्रुषा करावयास पाहहजे. 
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स्नाय ूदुष्ट्पोषि 
(MUSCULAR DYSTROPHIES) 

 
या प्रकारच्या रोर्ाांत जे फरक हदसून येतात, ते मुख्यत्वें करून मज्जातांतू ऐवजीं स्नायूजन्य 

असतात. या स्नायजून्य हवकृतींतील हवशषे र्ोष्टीं म्हणजे घराण्याांतील पूवववृत्त. रोर्ािी सुरवात होण्यािा 
काल (age of onset). हनरहनराळ्या प्रकाराांत हनरहनराळे स्नायू हवकाहरत होणें. काांहींत कूटवृहि 
(pseudohypertrophy) हदसून येते. सुषुम्ना हवकाराांत (cord lesions) होणाऱ्या कां पाप्रमाणें (fibrillary 
contractions) याांत तसे कां प हदसून येत नाहींत. त्यािप्रमाणें याांत मज्जातांतूदाहाप्रमाणें अपक्राांहतजन्य 
प्रहतहक्रया (reaction of degeneration) व सांवदेनाजन्य फरकही (sensory changes) असत नाहींत. 

 
कूट–अणिवृस्ध्दज स्नाय ूदुष्ट्पोषि 

(PSEUDO-HYPERTROPHIC MUSCULAR DYSTROPHY) 
 

हेिु–कारण अजून अज्ञात आहे. रोर् घराण्याांत हदसून येतो. रोर् आईकडून हमळतो व सामान्यतः 
मुलग्याांत हदसून येतो. 

 
संप्रास्ति–स्नायुतांतू कृश होतात, पण त्या स्नायूांत िरबी व सांधानक पेशीजालािी वृहि होते, 

त्यामुळें  ते हवकाहरत स्नायू वृहि पावल्यासारखे हदसतात. मध्यवतीमज्जासांस्थेंत काांहींि फरक हदसून येत 
नाहीं. 

 
लक्षिें–सामान्यतः रोर्ी ३ ते १२ वषांतील मुलर्ा असतो. तो उहशरा िालावयास लार्ल्यािे, 

सरळ िालताां येत नसल्यािे, िालताांना झोकाांड्या जात असल्यािे व हजना िढताांना कठीण जात 
असल्यािे पूवववृत्त हमळते.  

 
िपासल्यास–रोर्ी सववसाधारणपणें बरा हदसतो. पोटरीिे स्नायू [पराकपहडका व कपहडकास्नाय ू

(gastrocnemius and soleus muscles)], माांड्यािे पुढिे स्नाय ू [ऊरुितुरस्त्रा व दीघवतमा स्नाय ू
(quadriceps femoris and sartorius)] व हनतांब (हनहतबस्नायू glutei), हत्रहशरस्का (triceps) व 
काांहींवळेाां खाांद्यािा हत्रकोणी स्नायू (deltoid), हे वृहि पावतात. पण हे वृहि पावलेले स्नायू हनबवल 
असल्यािे हदसून येते. रोर्ी उभा राहताांना पाय लाांब करून उभा राहातो, व कुज फार प्रमाणाांत असते व 
िालताांना एकदाां एका बाजूवर कलत व नांतर दुसऱ्या बाजूवर कलत, डुलत डुलत िालतो (waddling 
gait). जर रोर्ी हनजला असेल, तर उठण्याकहरताां प्रथम तो हात व रु्ढर्ा यावर घोड्यासारखा होतो, व 
नांतर हात पायवरून वर घेत घेत उभा राहातो. िेहऱ्यािे, अन्न िववण करण्याच्या स्नायू व्यहतहरक्त इिर 
स्नाय ू व अग्नबाहूिे स्नाय ू (forearms) हवकाहरत होत नाहींत. सांवदेनाांत कोणतेही फरक होत नाहींत. 
हवकाहरत झालेल्या स्नायूांच्या कां डर प्रहतहक्रया (deep reflexes) हळूहळू नाकहशा व्हावयास लार्तात. तीव्र 
कां प (fibrillary tremors) हदसून येत नाहीत. हवदु्यत प्रहतहक्रया : अपक्राांहतजन्य प्रहतहक्रया (reaction of 
degeneration) हमळत नाही. 

 
उपद्रव–रोर् वाढत जातो, व रोर्ी प्रौढ होण्यापूवींि कृशतेमुळें  ककवा दुसरा-एकादा सांसर्व होऊन 

मरतो. 
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णिणकत्सा–रोर् बरा होईल असा कोणताही औषधोपिार नाहीं. जीवनसत्वें ककवा स्ग्लसरीनिा 
काांहींहीं उपयोर् होत नाहीं. मालीश व व्यायाम याांिा काांहीं उपयोर् होतो. 
 

बाल स्नाय ूदुष्ट्पोषि (अबक दुष्ट्पोषि) 
(JUVENILE MUSCULAR DYSTROPHY) 

(ERB’S DYSTROPHY) 
 

हेिु–कारण अजून अज्ञात आहे. 
 
संप्रास्ति–हवकाहरत स्नायूांिें तांतू कृश होतात. 
 
लक्षिें–सामान्यतः रोर्ी १५ ते ३५ वषामधील स्त्री ककवा परुुष कोणीही असतो. कुटुांबातील पुष्ट्कळ 

लोक यानें हवकाहरत झालेले असतात. सुरवातीला हात ककवा पाय याांत अशक्तता हदसून येते नांतर ते स्नाय ू
कृश झाल्यािे हदसून येते. 

 
िपासल्यास–दांड व माांडी याांिे स्नायू कृश होतात. व त्यामुळें  हात ककवा पाय हे बाटलीच्या 

आकारासारखे हदसतात (bottle-shaped appearance). धडािे काांहीं स्नायूही हवकारीत होतात. पण 
िेहरा मात्र सामान्यतः हवकाहरत होत नाहीं. हवदु्यत प्रहतहक्रया व कां डर प्रहतहक्रया हमळत नाहहशा होतात. 
सांवदेनाांत काांहींही फरक होत नाहींत. व तीव्र कां पही नसतात. काांहींत सीमाांत स्नायू (distal type of 
Gowers and spiller) म्हणजे, हात, पांजा, पाय, पायािा िवडा याांिे स्नायू कृश होतात. 

 
उपद्रव–जरी रोर् वाढत जातो, तरी रोर्ी वयाच्या मध्यापयंत जर्तो, व दुसऱ्या कोणत्यातरी 

सांसर्ानें मृत्यू येतो. 
 

सहज स्नाय ूअिानिा (ऑपेनणहम् रोग) 
(AMYOTONIA CONGENITA) 
(OPPENHEIM’S DISEASE) 

 
हेिु–कारण अज्ञात आहे. 
 
संप्रास्ति–मज्जारज्जचू्या, हवशषेतः कहटभार्ाांतील अग्रश्रृांर्ाच्या पेशींिी (anterior horn cells) सांख्या 

कमी होते, व त्याांच्यापासून हनघणारे मज्जातांतू बारीक होतात व त्याांत मायहलनिे प्रमाण कमी असते. 
सववसाधारणपणें स्नायूतांतू लहान असतात. पण काांहीं हठकाणीं, काांहीं स्नायतूांतू वाजवीपेक्षाां जास्त मोठे 
असल्यािे हदसून येते. स्नायूांतील िरबी व सांधानक पेशीजालािी वृहि होते. 

 
लक्षिें–रोर् कुटुांबात हदसून येतो. रोर्ािी सुरुवात जन्मताि ककवा त्याच्या पूवीं होते. याांत 

ऐस्च्छक स्नायू फारि हवशहवशीत असतात (extreme flaccidity). जर मूल बसत असेल, तर पुढल्या 
बाजूस पडते व बेडकासारखे हदसते (Batten’s frog child). स्नायू फार अशक्त असून, मुलाला आपलें  
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डोकें  तोलता येत नाहीं. हातापेक्षाां पाय जास्त हवकाहरत होतात. हातापायािे िवडे हे लाांब व अरुां द 
असतात. िेहरा हवकाहरत होत नाहीं. कां डर प्रहतहक्रया (deep reflexes) नाकहशी होते. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–हा रोर् पोहलओ मेरुरज्जशूोफापासून हनराळा दाखहवताां आला पाहहजे. या 

रोर्ाांत जवळजवळ सवव स्नायूांत ककहित् वध (paresis) हदसून येतो, पण पूणववध कधींि नसतो. 
 
उपद्रव–मूल दुसरा एकादा सांसर्व होऊन मरण्यािा सांभव असतो. पण पुष्ट्कळवळेाां रोर् बरा 

होण्याकडे कल असतो. स्नायूांतील हवशहवशीतपणा जाऊन, त्याांच्याांत जोर येतो (increase of mascle 
tone), व कां डरप्रहतहक्रया हमळावयास लार्ते, व रोर्ी सुधारून प्रौढ वयापयंत जर्तो. 
 

सहज स्नायिूानिा 
(MYOTONIA CONGENITA) 

 
हेिु–कारण अज्ञात आहे. 
 
संप्रास्ति–ऐस्च्छक स्नायतूांतू जाड होतात. स्नायूच्या सांधानक पेशीजालािी वाढ होत नाहीं, 

त्यािप्रमाणें मज्जातांतूतही काांहीं फरक होत नाहींत. स्नायूांिी आकुां िनें (muscular contractions) ही 
व्हेराहरन (Veratrin) हदल्यानांतर होणाऱ्या आकुां िनासारखी असतात. स्नायूच्या आकुां िनाला व हशथल 
होण्यास वळे लार्तो. हा हवकार स्नायूांिाि मलूभतू हवकार होय. तो स्नायूांत असणाऱ्या मज्जातांतूांच्या टोंकाांत 
हवकार झाल्यामुळें  हा रोर् होत नाहीं. 

 
लक्षिें–हा रोर् फार क् वहित हदसून येणारा आहे. हा सामान्यतः पुरुषाांत हदसून येतो व पुष्ट्कळवळेाां 

तो कुटुांबाांतही हदसून येतो. त्यािी सुरवात बालवयाांत होते. सुरवातीला ऐस्च्छक स्नायूांत, हवशषेतः हात व 
पाय, व क् वहित धडाच्या स्नायूांत ताठरता (stiffness) येते. काांहींवळेाां िववणािे स्नायूांही हवकाहरत होतात. 

 
िपासल्यास–स्नायूांिे ऐस्च्छक आकुां िन पावणें व प्रसरण पावणें याला वळे लार्तो. पुढें 

पुनरुस्क्िमुळें  या हक्रया जलद व्हावयास लार्तात. रोग्याला परत परत घट्ट धरावयास साांहर्तल्यास ही 
र्ोष्ट स्पष्ट होते. हनस्ष्ट्क्रय हालिाल (passive movements) केल्यास स्नायूांत ताठरता जाणवत नाहीं. 
अस्स्थपांजराच्या स्नायूांिी वृहि होते. सांवदेनाांत फरक होत नाहींत. 

 
उपद्रव–रोग्याच्या आयुष्ट्यावर रोर्ािा काांहींहीं पहरणाम होत नाहीं. 
 
णिणकत्सा–प्रोकेन अमाइड हैड्रोक्लोराइड (pronestyl) ०·२५ गॅ्रमिी १ वडी हदवसाांतून िार वळेाां 

पोटाांत द्यावी. 
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कृशिाजन्य स्नायिूानिा 
(MYOTONIA ATROPHICA) 

(स्नायिूान दुष्ट्पोषि) 
(DYSTROPHIA MYOTONICA) 

 
हेिु–कारण अज्ञात आहे. 
 
संप्रास्ति–हवकाहरत झालेल्या स्नायूांिे पुष्ट्कळ स्नायुतांतू कृश होतात, तर काांहींिी फार वृहि होते. 
 
लक्षिें–रोर्ी सामान्यतः २० ते ३५ वषांमधील पुरुष असून, त्याच्या कुटुांहबयाांत हा रोर् हदसून येतो, 

त्यािप्रमाणें मोहतकबदुही (cataract) असतो. रोर्ािी सुरवात फार सावकाश होते. सुरवातीला हात ककवा 
पाय याांत वदेना, अशक्तता, वजन घटणें, व एकदाां घट्ट पकडल्यानांतर, ती पकड हढली होण्यास अडिण 
पडते. 

 
िपासल्यास–िेहरा, मान, हात व पाय यािें स्नायू कृश होतात, त्यािप्रमाणें वीयवकपड कृश होतात. 

हवकाहरत झालेल्या स्नायूांत कां डर प्रहतहक्रया हमळत नाकहशी होते. सांवदेनात फरक होत नाहींत व 
स्नायुतांतुकां पही नसतात. हवदु्यत उते्तजनानें प्रथम स्नायू आकुां िन पावतात पण नांतर फार वळे तसेि प्रसरण 
पावलेले राहातात. 

 
उपद्रव–जर उपिार झाला नाहीं, तर रोर् वाढत जातो, व दुसऱ्या एकाद्या सांसर्ानें मतृ्यू येतो. 
 
णिणकत्सा–वरील रोर्ाांत साांहर्तल्याप्रमाणें याांतही प्रोकेन अमाइड हैड्रोक्लोराइड द्यावे. 

 
गंर्भीर स्नायदुूबकलिा, माय् स्थेणनया गे्रस्व्हस 

(MYASTHENIA GRAVIS) 
 

हेिु–कारण अज्ञाांत आहे. रोर् ॲसेहटल-कोहलनच्या न्यनूत्वामुळें  होतो असें धरलें  जाते. यािेमुळें 
मज्जातांतूतून स्नायूत पे्ररणा जावयास अडथळा येतो. ॲसेहटल-कोहलनमुळें मज्जातांतूतून ऐस्च्छक स्नायूांत 
पे्ररणा नेली जाते. पण ॲसेहटल-कोहलन हदल्यास, रोर्ावर त्यािा काांहींि िाांर्ला पहरणाम होत नाहीं. असें 
धरलें  जाते कीं इसहरन व हनओस्स्टस्ग्मन याांिेमुळें  ईस्टरेझ हनमाण होऊन, त्यानें ॲसेहटल-कोलीनिा नाश 
होऊां  हदला जात नाहीं. 

 
लक्षिें–रोर् स्त्री व पुरुषाांत सारख्याि प्रमाणाांत हदसून येतो. या रोर्ािी सुरवात वयाच्या मध्यापूवी 

पण प्रौढ वयाांत होते. पण रोर् तरूण मुलाांत हदसून येत नाहीं असें नाहीं. रोग्यािी तक्रार म्हणजे त्याला 
डोळे िाांर्ल्या प्रकारें उघडताां येत नाहीं. हे हदवसाां वाढत जाते व रात्रीच्या हवश्राांहत नांतर कमी होते. दुसऱ्या 
काांहीं रोग्याांत हनरहनराळ्या स्नायूांत कमी अहधक प्रमाणाांत थकवा येतो. त्यामुळें  बोलणें ककवा हर्ळण्याच्या 
हक्रयेंत अडथळा येतो, आवाजाांत फरक पडतो, ककवा मान वा हातपाय याांत अशक्तता येते. जर हात 
हवकाहरत झाला असेल, तर त्याच्या हालिालीमुळें, त्याांत जलद थकवा येतो, व थोड्या हवश्राांहत नांतर त्या 
स्नायूांत परत ताकद येते. काांहींवळेाां स्नायू दुखतातही. 
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िपासल्यास–करोहष्टमज्जातांतूनी पुरवठा केलेले हवहशष्ट स्नायूि हवकाहरत होतात, हवशषेतः 
पापण्याांिे व डोळ्यािे बाहेरिे स्नायू हवकाहरत होतात. त्यामुळें  वरिी पापणी पुष्ट्कळशीं खालीं येते. 
हतयवकद्दहष्ट असते (strabismus) व डोळे घट्ट हमटताां येत नाहींत. एकि डोळा हवकाहरत झाल्यािीही 
(monocular myasthenia) उदाहरणें आहेत. काांहींत ओठही हवकाहरत होतात व मर् रोग्याला शीळ 
घालताां येत नाहीं ककवा नेहमींसारखें हांसताांही येत नाहीं. रोग्याला पुष्ट्कळवळे “आऽऽ” असा उच्चार 
करावयास साांहर्तल्यास तालूला (palate) फार झटकन क्षीणता येते व मर् आवाज अनुनाहसक होतो 
(nasal voice) व द्रवरूप अन्न हर्ळण्यािा प्रयत्न केल्यास ते नाकाांतून बाहेर पडते (nasal regurgitation). 
जीभ व जबड्यािे स्नायू हवकाहरत झाल्यास, बोलताां येत नाहीं व जबडाही खाली पडतो. दुसऱ्या काांहीं 
रोग्याांत मानेिे स्नायूांत अशक्तता येते व मर् डोके ताठ ठेवण्यास त्याला हातािा आधार द्यावा लार्तो. 
हातातही अशक्तता येते हेंही दाखहवताां येते. जर रोग्याला हात ताठ करावयास साांहर्तला, तर तो हळुहळु 
खालीं यावयास लार्तो. सामान्यतः स्नासू कृश होत नाहींत. कां डर प्रहतहक्रया कमीअहधक प्रमाणाांत हमळते. 
सांवदेनाांत फरक होत नाहींत. मूत्र तपासल्यास, त्याांत हक्रॲहटन जास्त असून, हक्रऑहटहननिे प्रमाण कमी 
असल्यािे हदसून येते. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–पापण्या खालीं पडलेल्या, िेहरा वर उिललेला, व स्नायूना येणारी क्षीणता 

यावरून हनदान करताां येते. पण पापण्या खालीं पडण्यािी इतर कारणें म्हणजे अपतांत्रक, मस्स्तष्ट्कहवकार 
व टेंबीज डॉसहॅलस हे नाहींत हे हसि करावयास पाहहजे. काांहीं रोग्याांत सुषुम्नाशीषववध (bulbar 
paralysis) व घटसपवजन्य मज्जातांतूदाह याांपासून हा रोर् हनराळा दाखहवला पाहहजे. 

 
उपद्रव–रोर् वाढत जातो, पण काांहींवळेाां, हवशषेतः र्रोदरपणाांत रोर्ािी वाढ थाांबते. जर 

श्वसनािे स्नायू हवकाहरत झाले तर मृत्यू येण्यािा सांभव असतो. 
 
णिणकत्सा–हवतदु्य उपिार करूां  नये. जर हनओस्स्टस्ग्मन मेहथल ्सल्फेट १ ते २·५ हम. गॅ्रम व 

ॲरोहपन सल्फेट ⅟₁₀₀ गे्रनिे इांजेक्शन त्विेखालीं हदल्यास दहा एक हमहनटाांत हवकाहरत स्नायूांत शस्क्त्त 
येते व ३ ते ६ तास हटकते. जर औषध पोटाांत द्यावयािे असेल, तर १ हम. गॅ्रम इांजेक्शन बरोबर १५ हम. गॅ्रम 
हनओस्स्टस्ग्मन ब्रोमाइड या प्रमाणाांत द्यावयास पाहहजे. तीव्र प्रकाराांत हनओस्स्टस्ग्मन ब्रोमाइडच्या १५ हम. 
गॅ्रमच्या २४ तासाांत वीस पयंतही वड्या द्याव्या लार्तात. प्रत्येक रोग्याांत रोर् तालयाांत राहाण्याकहरताां हकती 
मात्रा द्यावयास पाहहजे हे ठरवावे. पोटाांत वदेना होऊां  नयेत म्हणनू जसें जरूर पडेल त्याप्रमाणें २० थेंब 
कटक्िर बेलाडोना द्याव.े पाय् हरडोस्स्टस्ग्मन ब्रोमाइड (mestinon) हदल्यास कमी प्रमाणाांत दुष्ट्पहरणाम 
होतात. यािी ६० हम. गॅ्रमिी वडी, १५ हम. गॅ्रम बरोबर असते. पुष्ट्कळ रोग्याांत थायमस ग्रांथी काढून 
टाकल्यास रोर् बरा होतो. पण रोर् अल्प मुदतींतला असावा लार्तो. थायमर्स अबुवदाच्या (thymoma) 
काांही रोग्याांत रेहडम हिहकत्सा काम देते. नांतर थायमस ग्रांथी काढून टाकावी. 
 

कौटंुणबक अविीं अगंंघाि 
(FAMILIAL PERIODIC PARALYSIS) 

 
हेिु–कारण अज्ञात आहे. रोर् कुटुांबाांत हदसून येतो. 
 



 अनुक्रमणिका 

संप्रास्ति–असें धरलें  जाते कीं ज्यावळेीं रोर् होतो त्यावळेीं स्नायू पेशींत पोटॅहशयम हशरते. जे 
रोर्क्षम (susceptible) असतात. अशाांना जर पोटाांत २०० गॅ्रम डेक्स्रोज हदल्यास रोर्ािा जोर येतो. 
यािेमुळें  रक्ताांतील पोटॅहशयमिे प्रमाण घटते. ज्यावळेीं रक्ताांतील पोटॅहशयमिे प्रमाण दर १०० सी. सी. त 
१० ते १२ हम. गॅ्रम होते, (नेहमींिे प्रमाण दर १०० सी. सी. त १७ ते २२ हम. गॅ्रम असते) त्यावळेीं स्नायुवध 
होतो. 

 
लक्षिें–रोर्ािी लक्षणें लहान वयाांत ककवा वयाांत येण्याच्या सुमारास हदसावयास लार्तात. 

वारांवार हात, पाय, धड व मान याांच्या स्नायूांिा वध होतो. पण सामान्यतः िेहरा, डोळे, श्वासपटलस्नायू व 
समाकुां िनस्नायू (sphinclers) हवकाहरत होत नाहींत. काांहींत पायि हवकाहरत होतात, व स्नायूांिी 
अशक्तता शहरराच्या एका भार्ापेक्षाां दुसऱ्या अध्यांत जास्त असते. काांहींवळेाां रोर् होण्यापूवीं काांहीं लक्षणें 
हदसून येतात. ही लक्षणें म्हणजे, मादं्य हाता ककवा पायाांत मुांग्या येणें, भकू, तृष्ट्णा, छातींत धडधड ककवा 
घाम सुटणें. जडान्न घेतल्यास रोर्ािा उद्भव होतो. रोर्ािी सुरवात बहुदा झोंपेत होते, व रोग्याला 
उठल्यानांतर समजून येते कीं आपणाांस हातपाय हालवताां येत नाहींत. पण ही पहरस्स्थती काांहीं तासाांत 
ककवा एकदोन हदवसाांत नाकहशी होते. 
 

 
फोटो ३७ अ 

स्नायूदुबवलता दशवक िेहरा 
अ प्रोस्स्टस्ग्मन देण्यापूवी. (पहा कौटुांहबक अवतीं 

अांर्घात) 

 
फोटो ३८ ब 

स्नायूदुबवलता दशवक िेहरा 
ब प्रोस्स्टस्ग्मन हदल्यानांतर (पहा कौटुांहबक अवतीं 

अांर्घात) 
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आकृणि ६१. पेजेटच्या रोर्ाांतील करोहट. (पहा पेजेट रोर्, हवरूपकर अस्स्थहवकृहत) 

 

 
आकृणि ६२. पेजेटच्या रोर्ाांतींल बाम आनन वध (पहा पेजेट रोर्, हवरूपकर अस्स्थहवकृहत) 
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िपासल्यास–हवकाहरत झालेले स्नायू हे हवशहवशीत असून, त्याांिा पूणव वध ककवा आांहशकवध 
झालेला असतो. त्विेच्या व कां डर प्रहतहक्रया (cutaneous or deep reflexes) काांहीं प्रमाणाांत हमळतात 
ककवा अहजबात हमळत नाहींत. सांवदेना नेहमीं सारख्या असतात. ज्यावळेीं रोर्ािा जोर असतो, त्यावळेी 
रक्ताांतील पोटॅहशयमिे प्रमाण कमी होते. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–रोर् इतका क् वहित हदसून येतो व त्यािा जोर थोडा वळे राहातो यामुळें 

रोर्ािे हनदान पुष्ट्कळवळेाां अपतांत्रक म्हणनू ककवा ढोंर् करतो आहे असें ठरहवले जाते. त्यािप्रमाणें हा रोर् 
पोटॅहशयम हाहनयुक्त वृक् कदाहापासून (potassium-losing nephritis) हनराळा दाखहवताां आला पाहहजे. 
हा हवकार काांहींवळेाां जर रोग्याला हिरकारी वृक् ककहटर पूसांिय (chronic pyelonephritis) रोर् असेल 
तर होतो. पण हा रोर् वयाच्या पुढच्या कालखांडात होतो. रोर्ािा जोरही पुष्ट्कळ काल राहातो व तो जास्त 
तीव्र असतो व रोर्ािा जोर कमी झाल्यावरही अल्पपोटॅहशयमरक्तता (hypopotanaemia) व स्नायूांिी 
अशक्तता पुष्ट्कळ काल राहाते. 

 
साध्यासाध्यिा–वयाच्या मध्यानांतर रोर्ािा जोर कमी होतो व उशीरानेही येतो. 
 
णिणकत्सा–रोग्यानें ज्याांत हपष्ट पदाथव जास्त आहेत असा आहार वजव करावा. अशा आहारामुळें 

रक्तद्रवाांतील पोटॅहशयमिे प्रमाण कमी होते. जर रोग्याला िढ येण्यािे वळेीं प्रौढाला ९० ते १८० गे्रन 
पोटॅहशयम क्लोराइड दोन औांस पाण्याांतून हदल्यास व लहान मुलास १५ ते ३० गे्रन थोड्या दुधातून हदल्यास 
रोर्ािा जोर नाकहसा होतो. 
 

बहुस्नायशूोफ 
(POLYMYOSITIS) 

 
या हवकाराांत स्नायूांना, हवशषेतः अांस मेखला (shoulder girdle) आहण श्रोहण मेखला (pelvie 

girdle) याांिे स्नायूांना अशक्तता येते. आहण या स्नायूांतही, शाखाांिे दूरच्या ऐवजीं नहजकिे स्नायू हवकाहरत 
होतात. इतर महत्त्वािी लक्षणें म्हणजे थकवा, स्नायू ताठरता आहण वजन घटणें. हस्त्रयाांत हा रोर् जास्त 
प्रमाणाांत हदसून येतो. त्याांिे पुरुषाांबरोबर २ : १ हे प्रमाण असते. रोर्ी सामान्यतः साठ वषांवरील असतो. 
पण रोर् कोणत्याही वयाांत उद्भवतो. 

 
मूलभतू प्रकाराांत कोणतेही कारण हदसून येत नाहीं. अनुशांहर्कां  प्रकाराांत रोर्, श्वासवाहहन्या 

कार्चसनोमा, सार् कॉयडोहसस (sarcoidosis), कुकशर्िी लक्षणमाहलका, याांबरोबर हदसून येतो. 
 
सीरम अल ्डोलेजिी पातळी १० ब्रन्र्स युहनटपेक्षाांहीं वाढलेलीं असते, पुष्ट्कळवळेीं ती ६० 

युहनटपयंतही वाढलेली असते. लालपेशींच्या अवसादनािे प्रमाण जवळजवळ ५०% रोग्याांत वाढलेले 
असते, व सीरम ग्लूटॅहमक ऑक्झल ्ॲसेहटक रॅस्न्स्मनेजही (glutamic oxalacetic transaminase) 
वाढलेले असते. स्नायू जीवोहत परीक्षेंत काांहीं फरक हदसून येत नाहींत आहण हवदु्यतस्नायू लेखनाांत 
(electromyography) काांहीं अध्या रोग्याांति फरक हदसून येतात. 
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णिणकत्सा–मूलभतू प्रकाराांत प्रड हनसोनिी फार मोठी मात्रा द्यावयास पाहहजे. रोज ६० हम. गॅ्रम 
याप्रमाणें रोर् बरा होईपयंत द्यावयास पाहहजे, मर् दुष्ट्पहरणाम (side effects) झाले तरी िालतील. नांतर 
मात्रा हळूहळू कमी करावी. पुढे रोज अर्दीं लहान मात्राही पुरे होते. 
 

आमवािज बहुस्नायवूेदना 
(POLYMYALGIA RHEUMATICA) 

 
हनरहनराळ्या स्नायूांत वदेना होतात, व त्याि बरोबर अस्वस्थता आहण काांहींवळेाां ज्वर असतो. 

लाल पेशींच्या, अवसादनािे प्रमाण (sedimentation rate) नेहमींि वाढलेले असते. स्नायूांत अशक्तता 
असते पण साांधे हवकाहरत झालेले नसतात. अल्डोलेज व हक्रयाहटन–कायनेज, ही सीरम प्रहकण्व े
(enzymes) नेहमीं एवढींि असतात. शांख व इतर धमन्याांिी जीवोहतपरीक्षा केल्यास भीमकाय–पेशीज 
धमनीशोफ (giant-celled arteritis) ककवा अहवहशष्ट धमनीशोफ (non-specific arteritis) हदसून येतो. 
काांहींच्या म्हणण्याप्रमाणें हा सांहधशोफािा प्रकार असून त्याांत मेरुदांड व शाखा-मेखला (limb girdles) 
हवकाहरत होतात, तर इतर काांहींच्या म्हणण्याप्रमाणें आमवाताभ रोर्ािे प्रकारान्तर (Variant of 
rheumatoid disease) होय. हवदु्यतस्नायू लेखनाांत स्नायूांत अपसामान्य क्षत (abnormal foci) असल्यािे 
हदसून येते. रोर् मुख्यतः वयस्क माणसाांत होतो. 

 
णिणकत्सा–पे्रड हनसोन द्यावयास पाहहजे. ५ हम. गॅ्रमिी वडी हदवसाांतून ४ वळेाां असे दोन आठवडे, 

नांतर एक वडी हदवसाांतून तीन वळेाां दोन आठवडे, आहण पुढें एक वडी हदवसाांतून दोन वळेाां पुष्ट्कळ महहनें 
द्यावयास पाहहजे. 

 
आनन–असंफलक–प्रगंणडका दुष्ट्पोषि 

(FACIO-SCAPULO-HUMERAL DYSTROPHY) 
 

(लॅन्डौझी–डेजणरन दुष्ट्पोषि) 
(LANDOUZY-DEJERINE’S DYSTROPHY) 

 
हा बाल स्नायू दुष्ट्पोषणाच्या प्रकारािा एक भेद होय. हा हवकार बाल्यावस्थेंत (infancy) होतो. 

सामान्यतः तो अकलर्सूत्र अांप्रभावी प्रबलत्वतामुळें  (autosomal recessive dominant factor) वांशार्त 
असतो, आहण स्त्रीपुरुष असा भेद करीत नाहीं, दोहोंत सारख्या प्रमाणाांत हदसून येतो. 

 
लक्षिें–िेहऱ्याच्या हवहशष्ट स्नायूांत अशक्तता व कृशता हदसून येते. हे स्नायू म्हणजे वक्रमांडहलका 

(orbicularis oris) व नेत्रमांडहलका (orbicularis oculi). पापण्या हमटताां येत नाहींत व ओठ बहहनवत 
(everted) असतात. खालिा ओठ पुढें आलेला असतो. हांसताांना ओठ सरळ रेषेंत असतात. पढुें 
अांसमेखला स्नाय,ू म्हणजे पृिच्छदा, कहटपाश्ववच्छदा (latissimus dorsi), अग्रदांतुरा (serratus 
anterior), उरच्छदा (pectoralis), हत्रहशरस्का, आहण हद्वहशरस्का स्नायू हवकाहरत होतात. अांसफलक 
पांखासारखे होतात. 

 
क्रम वउपद्रव–रोर् वाढत जातो. पण रोर्ी प्रौढ वयापयंत जर्तो. 
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अस्स्थ रोग 
 

पेजेट रोग, णवरूपकर अस्स्थणवकृणि 
(PAGET’S DISEASE) (OSTEITIS DEPRORMANS) 

 
व्याख्या–मोठी कवटी, कुबड व हातापायाांिे धनुष्ट्य याांनीं युक्त असा हाडाांिा हिरकारी रोर्. 
 
हेिु–कारणाांबद्दल कल्पना नाहीं. पण या रोर्ाांत नेहमी धमहनकोषकाहठन्य (atheroma) असते. 
 
संप्रास्ति–श्रोहण, कणा, डोक्यािी कवटी, प्रजांहघका (tibia) ककवा जत्रू (clavicle) सामान्यतः 

प्रथम हवकाहरत होते. हाडाच्या आवरणाच्या खालीं नवीन हाडािी हनर्चमती होत असते व आांतील बाजूस 
हाड हवरळ होत जाते (rarefaction). हाडे जाड व वाकडी हतकडी होतात. हाडाांतील िरबी वाढते व 
कॅल्शम कमी होते. हाडातून फार मोठ्या प्रमाणाांत रक्त हफरत असते. करोहट जाड होते व त्याांतील रांधे्र व 
सीवन (sutures) आवळ होतात (आकृहत ६१ पहा). 

 
लक्षिें–रोर्ी सामान्यतः परुुष असून, ४० ते ६० वष े वयािा असतो. रोर् पुष्ट्कळवळेाां घराण्याांत 

हदसून येतो. रोर्ािी सुरवात फार हळुवारपणें होते. वदेना प्रथम पायाच्या नडर्ीच्या (shises) स्थानीं सुरू 
होतात; ककवा डोके मोठे होणें वा हाडाांत वक्रता येणें, हेंि पहहलें  लक्षण असते. रोर् पूणव हवकहसत झालेला 
आहे असा रोर्ी तपासला, तर रोग्यािे डोकें  हत्रकोणी हदसते. रुां द बाजू वर व हनमुळती बाजू खाली असते. 
हात व पाय पुढच्या व बाहेरच्या बाजूस वक्र होतात. पाठीच्या वरच्या भार्ाांत कुबड असते, व कण्याच्या 
हठकाणीं फार ताठरता असते. त्यािप्रमाणें श्रोहण, स्कां ध, प्रजांहघका व माांडीिी हाडें, जाड व मोठी होतात; व 
काांही प्रमाणाांत दांड व हातािी हाडें ही जाड व मोठी होतात. रोग्यािी ऊां िी ४/५ इांिाांनीं कमी होते, पण 
हातािा पांजा व पायािा िवडा याांत मात्र फरक होत नाहींत. क् वहित एकाद्या रोग्याांत, फक्त एकाद्यािा 
हाडाांत म्हणजे जत्रू, श्रोहण, एक मणका यासारख्या हाडाांत फरक होतात. यावळेीं रोर्ाला एकास्स्थदशी 
रोर् (monostotic disease) म्हणतात, व तो अकस्मातपणें क्ष-हकरणाांनीं घेतलेल्या फोटोंत हदसून येतो. 
अशा रोग्याांत अल्कलाईन सीरम फॉस्फटेजिे प्रमाण वाढलेले नसते. हवकाहरत हाडावरील त्विा लाल 
हदसते व हाताला र्रम लार्ते. डोक्याच्या कवटींतील रांधे्र बारीक झाल्यामुळें, मेंदूपासून हनघालेले मज्जातांतू 
दबले जातात, व त्यामुळें  दृहष्टमज्जातांतूिी कृशता, बहहरेपणा, वर्ैरे हनमाण होतात. (हित्र ६२ पहा). जर 
हाांडािे क्ष-हकरणाांनी फोटो घेतले तर हाडे वृहि पावल्यािे व त्याांत व्यांर् असल्यािे (deformity), 
त्यािप्रमाणें हाडाांत कोठें घन भार् (dense) तर कोठें हवरळ भार् हदसून येतात. रक्त तपासल्यास, त्याांत 
रक्तद्रव्यातील कॅल्शम व फॉस्फरस नेहमीं एवढेंि असल्यािे, पण अल्कलाइन फॉस्फटेज मात्र वाढल्यािे 
समजून येते. लालपेशींिे अवसादनािे प्रमाणही नेहमीं एवढेंि असते. मूत्राांतील कॅल्शमिे प्रमाण 
सुरवातीला वाढते, पण पुढें कमी होते ककवा नेहमीं एवढेंि राहाते. असें हदसून आले आहे की, जर हवकाहरत 
हाडाांत हालिाल होऊां  हदली नाही (immobilised), तर हाडाांच्या हनर्चमती हशवायि हाडािा नाश (bone 
destruction) िालूि राहातो. त्यामुळें  रक्ताांतील कॅल्शमिे प्रमाण वाढते, व मूत्रातूनही कॅल्शम फार 
प्रमाणाांत बाहेर जाते. जर वृक् कामधून कॅल्शम बाहेर जाऊां  शकलें  नाहीं, तर अहतकॅल्शमरक्तातेमुळें 
(hypercalcaemia) मृत्यू येण्यािा सांभव असतो. याि प्रकारिा पहरणाम रोर्ी हनजून राहहल्यास होतो. 
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व्यवच्छेदक णनदान:–ॲक्रोमेग्याली, मुडदूस ककवा आवात वा हफरांर् रोर् याांत होणारी हाडाांिी 
स्थाहनक वाढ, याांपासून पेजेट रोर्ाांिे साहज हनदान करताां येते. हाडाांिे क्ष-हकरणाांनीं घेतलेले फोटो 
हनदान दशवक असतात. हाडाांत उपद्रवात्मक होणारा कार्चसनोमा असल्यास, हनदान करण्यास काांहींवळेाां 
थोडी अडिण पडते. पण मूलभतू अबुवद कोठेंतरी हदसून येते व क्ष–हकरणाांनीं घेतलेला फोटोही हनराळा 
हदसतो. त्यािप्रमाणें कार्चसनोमाांत लालपेशींिें अवसदनािे प्रमाणही वाढलेले असते. 

 
उपद्रव–रोर् वाढत जातो. रोर्ािी सुरुवात झाल्यापासून रोर्ी साधारणपणें २० ते २५ वषें जर्तो, 

हळूहळू पांर्ू होत जातो व कोणत्या तरी दुसऱ्या रोर्ानें (intercurrent disease) मरण पावतो. लाांब हाडाांिा 
अस्स्थभांर्, सांपीडनी, ऊरूस्तांभ (compression paraplegia) व हाडाांिा साकोमा हे उपद्रव होण्यािा सांभव 
असतो. 

 
णिणकत्सा–यावर कोणताही रामबाण उपाय नाहीं. वदेना शमण्याकहरताां ॲस्स्परीन द्यावें. 

अस्थावरि णवर्भागल्यास वेदना कमी होतात ककवा क्ष-हकरण हदल्यास २ ते ३ महहने वदेना कमी होतात. 
सुरुवातीला ज्याांत कॅल्शम व फॉस्फरस आहे असा आहार द्यावा. त्याि बरोबर रोज स्व्हटॅहमन डी १०,००० 
युहनट व स्व्हटॅहमन सी ५० हम. गॅ्रम द्याव.े पुढें ज्यावळेीं हाडाांत कॅल्शम व फॉस्फरस साांठून राहावयास 
लार्ते, त्यावळेीं ३० गे्रन ॲहसड सोहडयम फॉस्फेट हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावें. त्याि बरोबर कॅल्शम कमी 
असलेला आहार व फार मोठ्या प्रमाणाांत द्रव पदाथव द्यावयास पाहहजेत. त्यामुळें  कॅल्शम व फॉस्फरस ही 
द्रव्यें आणखीं साठत नाहींत. 
 

अस्स्थमृदुिा 
(OSTEOMALACIA) 

 
हेिु–या रोर्ािी पुष्ट्कळ कारणें सांभवतात. १. कॅल्शम व स्व्हटॅहमन डी िा आहाराांत अभाव व 

सूयवप्रकाश न हमळणें. रक्ताांतील कॅल्शमिे प्रमाण कमी होते. हा प्रौढ माणसाांतींल मुडदुसिा प्रकार होय. २. 
रजःकपडािा अांतःस्त्रावािा अभाव : हा प्रकार स्त्री वयाांत येण्याच्या वळेीं ककवा र्रोदर पणाांत होतो. कारण 
यावळेीं वाजवीपेक्षाां ज्यास्त कॅल्शम बाहेर जाते. ३. पाराथैरॉइडिे स्त्रावाहधक्य (hyperparathyroidism) : 
काांहींत रक्ताांतील कॅल्शम वाढते व पाराथैरॉइड अबुवद असते. ४. अज्ञातहेतुक वसापुरींष (idiopathic 
steatorrhoea) याांत कॅल्शम व जीवनसत्व ड याांिें अपूणवशोषण. उत्तर कहदुस्थान जपान, व उत्तर िीन याांत 
अस्स्थमृदुता हा रोर् बाराही महहनें कोठेना कोठें तरी असतो. पुरुषाांत कधींकधीं हा हवकार होतो. 

 
संप्रास्ति–हाडे हठसूळ असतात, कारण याांत कॅल्शमिी कमतरता असते. प्रामुख्यानें हवकाहरत 

होणारी हाडें म्हणजे श्रोहण, कणा, छातीिी हाडें व लाांब हाडें. 
 
लक्षिें–रोर्ी सामान्यतः २० ते ३० वषांतील स्त्री असून, हतिी तक्रार म्हणजे पाठ, छाती ककवा पाय 

याांत अशक्तता व वदेना. हनरहनराळ्या हाडाांत व्यांर् हनमाण होते, व हवशषेतः जर श्रोहणत व्यांर् हनमाण झालें , 
तर प्रसूतींत त्रास होतो. त्यािप्रमाणें कुबड, छातीत व्यांरे् व लाांब हाडें वक्र होतात. काांहींवळेाां लाांब हाडाांत 
एकाएकीं अस्स्थभांर् (spontaneous fracture) होतो. क्ष–हकरणाांनी फोटो घेतल्यास त्याांत हाडें हवरळ 
झाल्यािे हदसून येते. 
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व्यवच्छेदक णनदान–श्रोहणफलकाांत होणाऱ्या फरकावरून हनदान करताां येते. 
 
उपद्रव–टेटनी (tetany) उपद्रव म्हणून होण्यािा सांभव असतो. 
 
साध्यासाध्यिा–जर पुरेसा इलाज झाला, तर रोर्ी पूणव बरा होतो. 
 
णिणकत्सा–मुडदूस वरील उपिारा सारखाि यावरही उपिार करावयास पाहहजे. रोग्याला कॉड-

हलव्हर ऑईल, कॅस्ल्सफेरॉल, शाकोस्व्हट व कॅल्शम व फॉस्फरस हे ज्या अन्नपदाथांत ज्यास्त आहेत असे 
अन्नपदाथव म्हणजे दूध, अांडी, मासे व भाजीपाला द्यावे. जर यामुळें  काांहीं फायदा होत नसेल व रक्ताांतींल 
कॅल्शम वाढलेलें  असेल, तर पाराथैरॉइडिे अबुवद आहे ककवा काय हें पहाण्याकहरता शस्त्रहक्रया करावी व 
असल्यास काढून टाकाव.े रजःकपड काढून टाकण्यािे कारण पडत नाहीं. जर स्व्हटॅहमन डी देऊन उपयोर् 
होत नसेल, तर कॅस्ल्सफेरॉल ६ लाख युहनट आठवड्याांतून तीन वळेाां स्नायूतून द्यावे. पोटाांत ६० गे्रन 
कॅल्शम लॅक्टेट हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावे. 
 

क्षिज िािंवधािुयुक्ि अस्स्थशोफ 
(FOCAL OSTEITIS FIBROSA) 

(पणरगि िािंवधािुयुक्ि अस्स्थशोफ) 
(OSTEITIS FIBROSA CIRCUMSCRIPTA) 

 
हा हवकार पुष्ट्कळसा साववभतू ताांतवधातुयुक्त अस्स्थशोफसारखा (generalised osteitis fibrosa) 

आहे. पण याांत काांहीं थोडी–एकाद दोन हाडेंि हवकाहरत होतात. त्यािप्रमाणें या हवकारािी स्वतःि वाढूां न 
देण्याकडे प्रवृत्ती असते, अस्स्थांतील हवकार पुष्ट्कळवळेाां एकपार्चश्वक (unilateral) असतात. हा हवकार 
मुख्यतः तरुणाांत होतो. एकाएकी अस्स्थभांर्ही होतो. रक्ताांतींल कॅल्शम व प्लाझा अल्कलाइन फॉस्फटेज हे 
नेहमीं एवढें असतात व रोर् पाराथायरॉइड ग्रांहथ अबुवद ककवा पाराथायरॉइड ग्रांहथस्त्रावाहधक्याशीं हनर्हडत 
नसतो. 
 

कसहमुख अस्स्थिा 
(LEONTIASIS OSSEA) 

 
याांत िेहऱ्याच्या हाडासह, डोक्याच्या कवटीच्या सवव हाडाांिी अहतवहृि (hyperostosis) होते. 

याच्या कारणाबद्दल कल्पना नाहीं. पण काांहीं रोग्याांत हा हवकार हिरकारी अस्स्थवायुहववरशोफाशी 
(chronic sinusitis) हनर्हडत असतो. हा हवकार सामान्यतः यौवन कालाच्या सुमारास होतो, आहण तो 
पुरुषाांपेक्षाां हस्त्रयाांत ज्यास्त प्रमाणाांत हदसून येतो. रोर्ी हशरःशलू, वातहवकारवदेना (neuralgia), 
बहहरेपणा, अांधत्व आहण हनद्रानाश यासारख्या तक्रारी करतो. ३०–४० वषें मृत्यूही येत नाहीं व येतो तोही 
दुसऱ्या एकाद्या रोर्ानें येतो. 
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सावकरृ्भि िािंवधािुयुक्ि अस्स्थशोफ 
(GENERALISED OSTEITIS FIBROSA) 

 
व्याख्या–हाडाांिी मृदुता, ताांतवधातु हनमाण होणे, व भीमकाय–पेशीयुक्त साधी अबुवदे (benign 

giant-eclled tumours) आहण सद्रवग्रांहथ याांनीं युक्त असा रोर्. 
 
हेिु–रोर् पाराथायरॉइड स्त्रावाहधक्यामुळें  होतो. 
 
संप्रास्ति–हाडाांतील कॅल्शम कमी होते. काांहीं प्रमाणाांत अस्थावरणाखालीं, हाडें व हाडाांतील मर्ज 

(bone marrow) याांत ताांतवधातू हनमाण होतो, व हाडाांत कोठें कोठें नवीन अस्स्थधातू हनमाण होतो. 
पाराथैरॉइडिे अबुवद असते व ते सामान्यतः ग्रांथ्यबुवद (adenoma) असते. काांहींवळेाां वृक् काांत खटभरण 
होते. 

 
लक्षिें–रोर्ी सामान्यतः २० वषावरील असतो. रोर् स्त्री व पुरुष कोणाांतही होतो. पण जास्त करून 

रोर् हस्त्रयाांत हदसून येतो. रोग्यािी मुख्य तक्रार म्हणजे पाठ, श्रोहण व हातपाय याांत वदेना. काांहींवळेाां 
हाडाांत एकाएकीं अस्स्थभांर् होतो. हवकाहरत हाडावर दाब हदल्यास ते पीडनाक्षम असल्यािे हदसून येते. 
रक्त : सीरम कॅल्शम १०० सी. सीं. त. जवळ जवळ २३ हम. गॅ्रम असते (नेहमी ९·९ ते ११·१ हम. गॅ्रम 
असते.) व फॉस्फरस १०० सी. सी. त १ हम. गॅ्रम असतो (नेहमीं २·५ ते ४·८ हम. गॅ्रम असतो). अल्कलाईन 
फॉस्फटेज नेहमींपेक्षाां जास्त असते (नेहमीं ३·५ ते १३·५ युहनट असते). मूत्र तपासल्यास त्याांत वाजवीपेक्षाां 
जास्त कॅल्शम असल्यािे हदसून येते. पण मलाांत मात्र जवळ जवळ नेहमीं एवढेंि असते. काांहींत 
पाराथैरॉइड अबुवद हाताला लार्ूां शकते ककवा शस्त्रहक्रया केल्यास हदसून येते. जर हाडाांिा क्ष-हकरणाांनीं 
फोटो घेतला, तर त्याांत हवहशष्ट फरक, कमी झालेली घनता (diminished density) व सद्रव ग्रांथीमुळें  
हनमाण झालेले पाांढुरके भार् (pale areas) हदसून येतात. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–हा रोर् काांहींवळेाां सांहधवात ककवा अस्स्थमृदुता यासारखा भासतो. हाडाांत 

उपद्रवात्मक असाध्य अबुवद झाल्यास, जरी रक्ताांतील कॅल्शम वाढत असले, तरी त्याबरोबर फॉस्फरसिे 
प्रमाणही वाढते. वृक् काांत कॅल्शम फॉस्फेट अश्मरी हनमाण झाल्यामुळें  ककवा वृक् ककायव बरोबर न 
िालल्यामुळें  (renal insufficiency) वृक् कजन्य लक्षणें प्राधान्यें करून हदसून येतात. बहुमूत्रतेमुळें, 
उदकमेह (diabetes insipidus) वाटण्यािा सांभव असतो. या रोर्ािे हनदान क्ष-हकरणाांनीं घेतलेला फोटो, 
रक्ताांत होणारे फरक व पाराथैरॉइड अबुवद, यावरून सहज करताां येते. हे अबुवद काढून टाकल्यास रोर् बरा 
तरी होतो, नाहींतर वाढावयािा तरी थाांबतो. हाडाांिी हठसुळता (fragility of bones) हा वांशाांत हदसून 
येणारा रोर् असून, त्याांत शुभ्रपटल हनळसर (blue sclerotics) व वाढत जाणारा बहहरेपणा असतो. हा 
शुभ्रपटलािा हनळेपणा, शुभ्रपटलाच्या वाजवीपेक्षाां जास्त पारदर्चशत्वामुळें  आांतील बाजूस असणाऱ्या 
मध्यपटलाांतील (choroid) काळे रांहर्तद्रव्य हदसण्यामुळें  येतो. रोर् सामान्यतः दुसऱ्या ककवा हतसऱ्या 
दशकाांत (decade) हदसून येतो. 

 
उपद्रव–जर योग्य इलाज केला रे्ला नाहीं, तर रोर् वाढत जातो. फुफ्फुसाांत शल्यावरूि होऊन 

(pulmonary embolus) ककवा अहत थकवा येऊन (exhaustion) रोग्याला मृत्यू येतो. 
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साध्यासाध्यिा–जर अर्दीं सुरवातीला पाराथैरॉइड अबुवद काढून टाकलें , तर रोर् बरा होतो. जर 
रोर् जुनाट असेल, तर हाडाांिी घनता वाढत नाहीं, पण रोर् मात्र आवरला जातो. 

 
णिणकत्सा–पाराथैरॉइड अबुवद आहे ककवा नाहीं हें पहाण्याकहरताां शस्त्रहक्रया करावी, व असल्यास 

काढून टाकाव.े हे अबुवद भलत्याि हठकाणींही म्हणजे अन्ननहलकेच्या पाठीमार्ें, पाठीच्या दुसऱ्या व हतसऱ्या 
मणक्याच्या पुढिे बाजूस ककवा छातींतही असते. हे काढून टाकण्यामुळें  रक्ताांतील कॅल्शम कमी होते. 
रक्ताांतील कॅल्शमिी घट थाांबवावी, टेटनी होऊां  नयें म्हणून ज्याांत कॅल्शमिे प्रमाण भरपूर आहे, असा 
आहार द्यावा; व त्याि बरोबर स्व्हटॅहमन डी ही द्यावे. जर टेटनीिी लक्षणें फार तीव्रतेनें हदसावयास लार्ली 
तर १० सी. सी. १०% कॅल्शम ग्लूकोनेटिे इांजेक्शन हशरेतून द्याव े व १० ते १५ युहनट पाराथॉमोनिे 
(parathormone) इांजेक्शन स्नायूांतून द्याव.े अशा प्रकारें, रक्ताांतील कॅल्शम नेहमीं इतकें  येईपयंत रोज 
इांजेक्शनें द्यावी. 

 

 
फोटो ३९ आनन-अांसफलक-प्रर्ांड स्नायूहवकृतींतील कृशता. (पहा आनन-अांसफलक-प्रर्ांहडका 

दुष्ट्पोषण) 
 

 
फोटो ४० ऑस्क्सकेफँहल (पहा ऑस्क्सकेफॅहल) 
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अस्स्थणवरलिा 
(OSTEOPOROSIS) 

 
अस्स्थहवरलता हा फार प्रमाणाांत हदसून येणारा रोर् आहे. हाडाांिे आधारद्रव्य (bone matrix) हे 

नत्रयुक्त पदाथांिे बनलेलें  असते. अस्स्थहवरलतेत नत्रपदाथांच्या ियापियाच्या हक्रयेंत हबघाड होतो, 
त्यामुळें  हाडाांिे आधारद्रव्य बनहवण्याच्या हक्रयेंत कमतरता पडते. ही र्ोष्ट, अस्स्थ हनमाण करणाऱ्या 
अस्स्थपेशीप्रसू – (osteoblast) उद्योर्ाांत न्यूनत्व आल्यामुळें  होत असावी. 

 
यािे पुष्ट्कळ प्रकार वर्चणले आहेत: १. उपयोग न केला गेल्यामुळें  (disuse) हालिाल केली 

रे्ल्यामुळें  अस्स्थप्रसवाच्या कायाला (osteoblastic activity) जी पे्ररणा हमळते ती हालिाल रहहत अवस्थेंत 
होत नाहीं. २. आिकवणनवृत्ती पश्च : ईस्रोजेनच्या न्यूनत्वामुळें  ३. जराकालीन (senile) : ॲन्ड्रोजेन वा 
ईस्रोजेन ककवा दोहोंच्या न्यनूत्वामुळें . ४. आहार न्युनत्व व अिंिःस्त्रावी गं्रथींि णबघाड : नत्रयुक्त पदाथव कमी 
प्रमाणाांत घेतले रे्ल्यामुळें, हाडाांना नत्रयुक्त पदाथांिा पुरवठा कमी प्रमाणाांत होतो. त्यािप्रमाणें 
अस्स्थहवरलता ही स्व्हटॅहमन सी िा अभाव, कां ठस्थकपडस्त्रावाहधक्य, मधुमेह, एसीटीएि ककवा 
कॉर्चटकोस्टेरॉइड देण्यामुळें होते. ५. जािज : हाडाांिी हठसुळता (Fragilitas ossium) या रोर्ाच्या 
कारणाांबद्दल कल्पना नाहीं. ६. अज्ञािहेिुक (idiopathic) : काांहींवळेाां अस्स्थहवरलता ही अर्दीं क्षुल्लकशा 
अपघातानांतर ककवा प्रसूतीनांतर हनमाण होते. 

 
लाक्षहणक दृष्ट्ट्या जराकालीन व आतववहनवृत्ती प्रि हे प्रकार जास्त महत्त्वािे आहेत. याांच्यामुळें 

मेरुदांड हवरलता येते (Spinal osteoporosis). पाठीिा कणा, श्रोहण व माांडीच्या हाडािी ग्रीवा, ही 
हवशषेतः हवकाहरत होतात. मणक्यािे शरीर दबले जाते व माांडीच्या हाडाच्या ग्रीवचे्या हठकाणीं अस्स्थभांर् 
होतो. सीरम कॅल्शम, फॉस्फरस व अल्कलाईन फॉस्फटेजिे प्रमाण नेहमीं एवढेंि असते. रोग्यािी ऊां िी 
कमी होते, काांहींवळेाां ती ४ ते ६ इांिाांनींही कमी होते, व उदराच्या वरच्या भार्ावर अडवी घडी पडते. 

 
णिणकत्सा–वयाच्या ६० वषानांतर प्रत्येकाच्या ऊां िीिी नोंद ठेवली पाहहजे या प्रकारें कण्यािी 

अस्स्थहवरलता सुरवातीलाि समजून येण्यािी शक्यता असते. आहाराांत नत्रयुक्त पदाथांिे भरपूर प्रमाण 
पाहहजे. जर रोर् असेल, तर रोज १० हम. गॅ्रम मेहथलटेस्टोस्टेरॉन व १ हम. गॅ्रम डायहनस्रॉल पोटाांत द्याव.े 
अशा रीहतनें ४ आठवडे द्याव.े नांतर दोन आठवडे देण्यािे बांद करावे. परत ४ आठवडे द्याव.े अशा रीहतनें 
औषध द्याव.े रोज १ पाईांट दूध घ्याव.े त्याांत ६८० हम. गॅ्रम कॅल्शम असते. फार मोठ्या प्रमाणाांत कॅल्शम 
ककवा स्व्हटॅहमन डी देण्यािी जरूरी नाहीं, व काांहींवळेाां त्यािे दुष्ट्पहरणाम होण्यािा सांभव असतो. 
 

बहु दुदकम मज्जाबुदकिा (काल्हेर रोग) 
(MULTIPLE MYELOMATOSIS, KAHLER’S DISEASE) 

 
हाडाच्या मर्जाांत लालरांर्ािी अबुवदें हनमाण हाणें, पाांडुता व मूत्राांत बेन्स जोन्स प्रोटीन याांनीं युक्त 

असा हा रोर् आहे. याांत आकस्स्मक अस्स्थभांर् होतात. ही अबुवदें रुहधरोत्पादक पेशींिीं (haemopoietic 
cells) बनलेली असतात. एकाि हाडाांत असणाऱ्या प्रकाराला प्लाझ्मोसायटोमा (plasmocytoma) 
म्हणतात. रोर्ी श्रोहण ककवा छाती याांत वदेना होत असल्यािी तक्रार करतो, व काांहीं वळेाां ऊरूस्तांभ 
(palaplagia) असतो. श्वतेपेशींिे प्रमाण वाढलेले नसतें पण थोड्या प्राक कहणकाश्वेतपेशी व कहणका 



 अनुक्रमणिका 

श्वेंतपेशीप्रसू हदसून येतात. सीरम ग्लोलयुहलनिे प्रमाण वाढलेले असते, व लालपेशींिे फार झपाट्यानें 
अवसादन होते. व्यवच्छेदक हनदानाांत पेजेट रोर्, ईकवर् साकोमा, हाडाांत दूरान्वयीनें हनमाण झालेले 
मारक अबुवद, व हाडािा हफरांर् रोर् ध्यानाांत घ्यावयास पाहहजेत. हाडाांिे क्ष-हकरणाांनीं हदसणारे दृश्य, रक्त 
हित्र, मूत्राांतील बेन्स जोन्स प्रोटीन व छातीच्या हाडाांतील काढून घेतलेल्या मर्जाांत प्लाझ्मा पेशी हदसून 
येणें यावरून या रोर्ािे हनदान होते. रोर् असाध्य आहे. पण हाडाांवर क्ष-हकरण हदल्यास वदेना थाांबतात. 
वदेना शमण्याकहरताां व रोग्यािी सववसाधारण प्रकृहत सुधारण्याकहरताां युरेथेन देतात. हे युरेथेन १५ गे्रन, 
हसरप ऑरेंशा २० थेंब व पाणी १ औांस अशाप्रकारें देतात. हे ४ ते ६ गॅ्रम रोज याप्रमाणें ३ आठवडे व नांतर २ 
गॅ्रम रोज याप्रमाणें साधारण १ आठवडा द्याव.े जर श्वेतपेशींक्षय झाला; तर देण्यािें बांद कराव.े पे्रड हनसोन 
४० हम. गॅ्रम रोज पण हवभार्नू ७ ते १० हदवस हदल्यास वदेना नाकहशा होतात. 
 

अस्स्थ प्रस्िरिा रोग 
(MARBLE-BONE DISEASE) 

 
णवसूि अस्स्थकाणिण्य 

(DIFFUSE OSTEOSOLEROSIS) 
 

फार जड झाल्यामुळे व हाडाांतील पोकळी नाकहशी झाल्यामुळे हाड वाजवीपेक्षाां जास्त कडक 
असतात. जन्मण्यापूवींि हाडाांिी टोंके, मुख्य हाडाला जोडली जातात व अस्स्थभांर्ही पुष्ट्कळवळेाां हदसून 
येतो. अस्स्थमजे्जत (medulla) कॅल्शमिे अांतरभरण झाल्यामुळें, हाडाांच्या क्ष-हकरणाांनीं घेतलेल्या फोटोंत 
हाडािी घनता सवव हठकाणीं सारखी हदसते. माबवल-हाडे ही मऊ असून, ती िाकूनें कापता येतात. 
मणक्याच्या शहरराच्या वरच्या खालच्या कडा हवकाहरत होतात व त्या हवहशष्ट प्रकारच्या हदसतात (आकृहत 
६३ पहा). प्लीहा व यकृत याांिी वृहि होते. 
 

दोषास्पद अस्स्थजनन 
(OSTEOGENESIS IMPERFECTA) 

 
(अस्स्थ र्भगुरिा) 

(FRAGILI TAS OSSIVM) 
 

हा जातज रोर् असून याांत हाडे फार हठसूळ असतात, व याांत जन्मापूवीं ककवा जन्मानांतर पुष्ट्कळ 
हाडाांत अस्स्थभांर् होतो. याि बरोबर काांहीं वळेाां शुभ्रपटल हनळसर असते (blue selerotics). याांत 
पुष्ट्कळवळेाां डोक्याच्या कवटीवर टेंर्ळे असतात, व शाखा अखुड असतात (limbs are short). याच्या 
कारणाांबद्दल कल्पना नाहीं. सीरम कॅल्शम, प्लाझ्मा फॉस्फेट व कॅल्शमिे हवसजवन नेहमीं एवढेि असते. 
 

ऱ्हस्वशाखी, उपास्स्थ-अणवकसन 
(ACHONDROPLASIA) 

 
हा जातज रोर् असून, याांत हातापायाांच्या हाडाांिी वाढ खुांटल्यामुळे खुजेपणा येतो. डोके मोठे 

असून, नाकािा वाांसा (bridge of the nose) दबलेला असतो व हातािे पांजे लहान असून, सवव बोटे 
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सारख्या लाांबीिी असतात. अग्रकुबजता असून श्रोहण सांकुिन असते. शहररावरील त्विा जाड असते, 
ऐस्च्छक स्नाय ूबलवान असतात व मनोवृकतत फरक पडत नाहींत. स्त्री व पुरुष दोहोंत सारख्याि प्रमाणाांत 
रोर् हदसून येतो. 
 

ऑस्स्टओप् साथायरोणसस 
(OSTEOPSATHYROSIS) 

 
(लॉस््स्टन रोग) 

(LOBSTEIN’S DISEASE) 
 

हा हवकार दोषास्पद अस्स्थजनन या हवकारासदृश्य आहे; पण याांत हाडाांिा हठसुळपणा 
बाल्यावस्थेनांतर ककवा त्यािे पुढे समजून येतो. हा हवकार कुटुांबात हदसून येतो. 
 

ऑस्क्सकेफॅणल 
(OXYCEPHALY) 

 
(करोणटआनन संकोि) 

(CRANIOFACIAL STENOSIS) 
 

हा क् वहित हदसून येणारा असा जातज रोर् असून याांत करोहट व्यांर् असते. शीषव (Vertex) वरिे 
बाजूस टोंकदार, आहण ललाट उतरणडे असते, त्याि बरोबर तुांर्ाक्ष आहण दृहष्टमज्जातांतू कृशता (optic 
atrophy) असते. हा रोर्, अग्रपि (sagittal) आहण पुरःकपाल सीवन (Coronal sutures) याांच्या 
अकाहलक जोडणीमुळें  (union) होतो असें धरलें  जाते. शव परीके्षत करोटीच्या घुमटाच्या आांतील भार्ावर 
अस्स्थमय बांधकामुळे (bony trabeculae) “अांरु्हल ठसे”(Digital impressions) हदसून येतात; तेि हजवतां 
असताां क्ष-हकरण फोटोंत ठोकलेल्या िाांदीसारखे स्वरूप (beaten silver appearance) हदसून येते. 
रोग्यािी तक्रार म्हणजे हशरःशूल, दृहष्ट कमी होणे व काांहींवळेाां र्ांध सांवदेना अभाव. भार कमी 
करण्याकहरताां (to relieve the pressure) हवसांपीडन् (decompression) ककवा ककर् मोझेइक शस्त्रहक्रया 
करावयास पाहहजे. या शस्त्रहक्रयेत करोहट घुमट (Vault of the skull) लहान लहान िौकोनाांत हवभार्तात. 
 

अणिवृस्ध्दकारी अस्स्थसंणधणवकार 
(HYPERTROPHIC OSTEOARTHROPATHY) 

 
याांत हस्त ककवा पादाांरु्ली मुद्र्राकार असतात व त्याबरोबर महणबांध ककवा रु्ल्फ याांिी वृहि 

(enlargement) असते. 
 
हेिु–कारणाांबद्दल कल्पना नाहीं. हशराांतील रक्तप्रवाहाला अडथळा, शोथ व हवषमयरक्तता ही 

कारणें असण्यािी शक्यता असते. सामान्यतः हा हवकार, ताांतव यक्ष्मा (fibroid tuberculosis), 
वायुवाहहन्याहवस्तार, व पूयभतृ फुफ्फुसावरण, मध्यस्थाहनका अबुवदें आहण जातज हृद्रोर् याांबरोबर हदसून 
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येतो. काांहींत कोणतेि कारण हदसून येत नाहीं. पूयभतृ फुफ्फुसावरणा सारख्या हवकाराांत हा रोर् काांहीं 
आठवड्याांत हवस्तार पावतो. एका बाजूकडील बोटे मुद्र्राकार होण्यािीही शक्यता असते. 

 
संप्रास्ति–लाक्षहणक दृष्ट्ट्या दोन प्रकार सांभवतात. फुर्ीर टोंक असल्या ढोलकाठीसारखी बोटे, 

याांबरोबर वायुवाहहन्याहवस्तार हा हवकार असतो. आहण शुकिांिू (parrot-bill) प्रकार; याांत नखें मूळापासून 
टोंकाांपयंत वक्र असतात. हा यक्ष्माांत हदसून येतो. सुरवातीला बोटाांच्या टोंकावर, नखाांच्या मूळाांिे हठकाणीं 
रक्ताहधक्य असते. रोर् वाढलेला असला, तर हस्त पाद वृहि पावलेले व महणबांध आहण रु्ल्फ या हठकाणीं 
सूज असते. जानु सारख्या इतर साांध्याांत सहबरामी रसभतृसांहध (intermittet hydrarthrosis) होतो. होणारे 
फरक हे मृदु पेशींजालाांत होतात व क्ष-हकरणाांनीं फोटो घेतल्यास अधः अस्थावरणाांत जाडेपणा हदसून येतो. 
 

संणधणवकार 
 

बि कशेरुका संणधशोफ 
(ANKYLOSING SPONDYLITIS) 

 
हेिु–याच्या कारणाबद्दल हनहित अशी कल्पना नाहीं. पण सामान्यपणें यािी सांहधवातासारखीि 

कारणें धरली जातात. रोर् सामान्यतः २० ते ३० वषांच्या वयाांत होतो, व याांत पुरुषाांिे जास्त प्रमाण असते. 
 
संप्रास्ति–मणक्याांच्या साांध्याांच्या पाठीमार्ील भार्ाांत श् लेषककला शोफ (synovitis) असतो. 

मणक्याांत हवरळता (osteoporosis) असते. हत्रक-श्रोहणफलक (sacro-iliac) व पशुवका-कशरेूक 
(costo-vertebral) हे साांधे हवकाहरत होतात. कण्याच्या अस्स्थबांधनाांत व दोन मणक्यामधील कूिेच्या 
तुकड्याांच्या पाश्वव बाजूांत खटभरण होते– व त्यामुळे कणा ताठ होतो. बाांबू मेरुदांड (bamboo spine) 
(आकृहत ६४ पहा). 

 
लक्षिें–रोर्ािी सुरवात फार अस्ते कदम होते. याांत पाठींत वदेना व ताठरता असते, व ही 

पहरस्स्थती हवशषेतः सकाळीं उठल्यावर जास्त प्रमाणाांत हदसून येते. मज्जातांतूच्या मूलस्थानीं त्रास 
झाल्यामुळे हात ककवा पाय याांत वदेना ककवा छाती वा उदरपोकळी याांत वदेनावलय (girdle pains) 
हनमाण होतात. काांहींत रोर्ािी सुरवात फार झटकन होते व त्याांत ताप असतो. 

 
िपासल्यास–पाठींत ताठरता हदसून येते व काांहींवळेाां पाठीच्या वरच्या भार्ाांत कण्याला कुबड 

(kyphosis) आलेले हदसते. सुरवातीला मेरु उत्थापक स्नायूांत (erector spinae muscles) फार 
प्रमाणाांत आवरे् येतात. जर मज्जातांतूांच्या मलूावर दाब पडत असेल, तर पायाांत स्तांभरहहत ककहित वध 
(flaccid paresis) असतो, व त्याि बरोबर अपसांवदेन (paraesthesia) असते. ककवा जर मज्जारज्जिू 
दबली रे्ली तर पायािा सांस्तांभ वध असतो, पाश्वव कशरेूकाकां टकाांवर (lateral spinous processes) 
अांरु्लीताडन केल्यास तीव्र वदेना होतात. पुढें रोग्याला ताठ उभें राहणें अशक्य होते, सबांध शरीर 
वळहवल्याहशवाय त्याला वळताां येत नाहीं ककवा जोरानें श्वासही घेताां येत नाहीं. याांत आमवाताच्या र्ाांठी 
(rheumatic nodules) नसतात. लालपेशींिें अवसादनािें प्रमाण वाढतें. जर क्ष-हकरणाांनीं कण्यािा फोटो 
घेतला, तर मणक्याांत कॅल्शमिे प्रमाण कमी असल्यािे, समजून येते. पण दोन मणक्याांमधील अांतर अर्दीं 
पुढें पुढें कमी होते. कण्याच्या अस्स्थबांधनाांत खटभरण झाल्यािे हदसून येते. 
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व्यवच्छेदक णनदान–कण्याच्या क्ष-हकरणाांनी घेतलेल्या फोटोवरून या रोर्ािे हनदान करताां येते. 
प्रथम हत्रक-श्रोहणफलक साांध्याांत फरक हदसून येतात. जर हाडाांत फरक झालेले नसतील, तर कण्यािी 
ताठरता ही सामान्यतः ताांतवधातुशोफामुळे असते, व पुष्ट्कळवळेाां यािे, हिरकारी परमा हे कारण असते. 
सुषुम्नाबुवद ककवा हफरांर् रोर्जन्य मस्स्तष्ट्कावरणदाह याांत अशीि लक्षणें असतात. पण त्याांत हाडाांत फरक 
मात्र नसतात. 

 
उपद्रव–रोर् हळूहळू वाढत जातो. जर याांत श्वासवाहहन्यादाहासारखा रोर् झाला, तर मात्र रोर् 

दुःसाध्य आहे. जवळजवळ २५% रोग्याांत फुफ्फुसािा यक्ष्मा होतो. शहररािे इतर साांधेही हवकाहरत 
होण्यािा सांभव असतो. 

 
णिणकत्सा–यािा औषधोपिार सांहधवाताांत साांहर्तल्या प्रमाणेंि असतो. पाठीवर ताण पडूां नये 

म्हणून कण्यावर पट्टा बाांधाांवा (spinal brace). जर सुरवातीलाि क्ष-हकरणाांिा उपयोर् केला, तर वदेना 
नाकहशा होतात, खुल्या हालिाली होण्यास मदत होते व व्यांर्ही हनमाण होत नाहीं. फेहनलबटुाझोन 
(बुटाझॉहलहडन) १०० हम. गॅ्रमिी एक वडी हदवसातून ३ वळेाां, २ ते ३ आठवडे द्यावी; २ आठवड्याांिी 
हवश्राांहत देऊन परत द्यावी. याने वदेना नाकहशा होतात. 

 
अस्स्थसंणधशोफ 

(OSTEOARTHRITIS) 
 
हेिु–काांही रोग्याांत आघात व ताण ही प्रकोपक कारणें असतात. सामान्यतः रोर्ी ४० वषावरील 

असून, रोर् पुरुषाांत जास्त प्रमाणाांत हदसून येतो. मेदोवृहि हे हीं एक प्रवतवक कारण असते. 
 
संप्रास्ति–सामान्यतः हवकाहरत होणारे साांधे म्हणजे बोटाांतील शवेटले साांधे. याांत हेबरडेन र्ाांठी 

(Heberden’s nodes) हनमाण होतात. पण कमरेच्या मणक्याांतील साांधे, रु्ढरे्, हत्रकश्रोहणफलकसांहध, 
मानेच्या खालच्या मणक्याांतील साांधे, हनतांब व खाांदा या हठकाणिे साांधेही हवकाहरत होतात. साांध्याांिी हाडे 
ज्या हठकाणीं एकमेकाांस हमळतात, त्या हठकाणच्या कूिेत अपक्राांहत होते; व भोंवतालच्या कूिेिी व हाडाांिी 
वृहि होते, व त्यामुळें  सांहधर्त पृिभार् पूणवपणें एकमेकाांजवळ येतात. साांध्यावरील आवरणाांत ताांतवधातू 
भरतो. 

 
लक्षिें–रोर्ािी सुरवात फार सावकाश होते. प्रथमतः हवकाहरत साांध्यात ताठरता येते, व पुढे त्याांत 

वदेना व्हावयास लार्तात. याांत ताप नसतो. जर हनतांबािा साांधा हवकाहरत झाला, तर वदेना पायाच्या 
पुढच्या ककवा पाठीमार्च्या भार्ीं जाणवतात ककवा रु्ढग्याच्या हठकाणीं जाणवतात. 

 
िपासल्यास–रोग्यािे सववसाधारण पोषण (general nutrition) िाांर्ले असते. तो कृश नसतो. 

हवकाहरत झालेल्या साांध्याांिी हाडे जाड होतात व त्याांच्या वाढलेल्या कडा हाताला लार्ूां शकतात. त्या 
साांध्याांत होणारा करकर असा आवाज ऐकूां  येतो व साांध्याांत हालिाल झाल्यास तो हाताला प्रतीत होतो. 
हवकाहरत साांध्याच्या वरच्या व खालच्या बाजूिे स्नायू काांहीं प्रमाणाांत कृश होतात. ज्या रोर्ाांत हनतांबािा 
साांधा हवकाहरत झालेला असतो, ते बोटावर िालतात व कमरेंत वाकल्यामुळें  वक्रता येते (tilting of the 
pelvis and scoliosis). काांहींत रोर्ािी सुरवात फार जलद होते व मर् तो आशुकारी आमवातासारखा 
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भासतो. लालपेशींिे अवसादनािे प्रमाण फारि क् वहितवळेाां वाढते. जर हवकाहरत साांध्यािा क्ष-हकरणाांनी 
फोटो घेतला तर साांध्याांतील हाडाांच्या सांहधर्त भार्ाांत (joint surface) सद्रवग्रांथी सारखे भार् हदसतात. 
त्यामुळे हाडावरील कूिेिे अपदरन होते. 

 
उपद्रव–पुष्ट्कळ साांधेही हवकाहरत होतात व त्यापेकीं एक ककवा अहधक साांध्याांत अहजबात 

हालिाल होत नाहीं. बोटाांिे साांधेही हवकाहरत होतात व हवशषेतः मध्यम वयाच्या हस्त्रयाांत शेंवटल्या पेरावर 
हेबरडेन र्ाांठी हनमाण होतात. मेदावृहि असलेल्या हस्त्रयाांत आतववहनवहृत्तच्या कालीं हा रोर् होतो. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–हे सांहधवाताांत साांहर्तल्या प्रमाणेंि असते. या रोर्ाांत हनतांब साांध्यािे हठकाणीं, 

पाय बाहेरिे बाजूस जाण्याांत –अपवतवन–(abduction) व तो बाहेरच्या बाजूस वळण्याांत बाह्यपहरभ्रमण 
(external rotation) होणारी मयाहदत हालिाल यावरून तो सायहटका या रोर्ापासून हनराळा दाखहवता 
येतो. या रोर्ािा आशुकारी प्रकारही, आशुकारी आमशवातापासून (acute rheumatic fever) हनराळा 
दाखहवताां येतो. कारण याांत सहॅलहसलेटिा उपयोर् होत नहीं, पण आमवातात होतो. 

 
साध्यासाध्यिा–रोर् जरी पूणव बरा होत नसला, तरी रोर्ी पूणवपणें पांर्ूमात्र होत नाहीं. 
 
णिणकत्सा–साांध्यावर मालीश व शके देण्यामुळें, त्याच्या पहरसराांत रक्ताहधक्य होते व त्यामुळें 

वदेना कमी होण्यास मदत होते. हवकाहरत साांध्याांना शक्य हततकी हवश्राांहत द्यावी. जर हनतांब ककवा रु्ढग्यािे 
साांधे हवकाहरत झाले असतील, तर रोग्याला हदवसाांतून काांहीं तास तरी हवश्राांहत द्यावयास पाहहजे. 
साांध्यावर ताण पडूां देताां कामा नये. पण हदवसाांतून दोन तीन वळेाां तरी त्या साांध्याांत हजतकी हालिाल 
होण्यािी शक्यता असते तेवढी हालिाल घडवनू आणली पाहहजे. जर रोर्ी फार स्थूल असेल व त्यािे 
रु्ढरे् व हनतांब हवकाहरत झाले असतील, तर त्याच्या आहारावर हनयांत्रण ठेवावयास पाहहजे. काांहींत 
स्व्हटॅहमन बी₁ देण्यापासून फायदा होतो. याकहरताां त्यािी १०० हम. गॅ्रमिी वडी हदवसाांतून दोन ककवा तीन 
वळेाां द्यावी. इन्फ्रारेड हकरण, डायाथमी व पॅरॅहफन वकॅ्स शेंक यामुळें  हवकाहरत स्थानीं रक्तािा जास्त 
पुरवठा होतो व त्यामुळे फायदा होतो. जर या रोर्ाबरोबर आतववहनवहृत्त ककवा स्थूलपणा असेल, तर ½ ते १ 
गे्रन थैरॉइहडयम हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावे. हैड्रोकॉर्चटझोन ॲसेटेट २५ हम. गॅ्रमिे इांजेक्शन हवकाहरत 
रु्ढग्याांत हदल्यास लक्षणें फार प्रमाणाांत कमी होतात. त्याि बरोबर जर एकादाि साांधा हवकाहरत झाला 
असेल तर शस्त्रहक्रयेिा हविार करावा. या शस्त्रहक्रया म्हणजे क्लोरोफॉमव देऊन साांध्याांत हालिाल घडवनू 
आणावी, साांध्यात असणारी शल्ये काढून टाकावी, जर हाडाच्या झालेल्या बाह्यवृिीमुळें  हालिालीस 
अडथळा येत असेल तर, त्या वृहििे छेदन कराव,े वर्ैरे होत. 
 

अस्स्थसंणधशोफज कशेरुकासंणधशोफ 
(OSTEOARTHRITIE SPONDYLITIS) 

 
संप्रास्ति–अस्स्थसांहधशोफाांत होणाऱ्या अपक्राांहतजन्य फरकासारखेंि, मेरुदांडाांत फरक होतात. 
 
लक्षिें–५० वषांवरील पुष्ट्कळ व्यक्तीत अस्स्थसांहधशोफज फरक हदसून येत असलें  तरी, त्याांिेमुळें 

क् वहिति लक्षणें हनमाण होतात. मुख्य लक्षणें म्हणजे मज्जातांतू मूलर्त वदेना (root pains), मेरुदांड 
ताठरता, आहण स्नायकृूशता. जर गै्रव मेरुदांड हवकाहरत झाला, तर खाांदे, मान व दांड याांत वदेना होतात व 
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गै्रव मेरुदांडािे हठकाणीं हालिाली मयाहदत असतात आहण हॉनवर लक्षणमाहलका (Horner’s syndrome) 
हदसून येते. 

 
णिणकत्सा–मेरुदांडाला हवश्राांहत, शके, माहलश आहण काांहीं रोग्याांत, मेरुदांड आधारािी जरुरी 

असते. 
 

 
फोटो ६३. मारबल-बोन रोर्ाांतील मेरुदांड 

(पहा दोषास्पद अस्स्थजनन) 
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आकृणि ६४. बि कशरेुकासांहधशोफामधील बाांबूमेरुदांड.  

(पहा बध्दकशरेुका सांहधशोफ) 
 

णवणशष्ट संक्रमी ककवा णवषैला संणधशोफ 
(SPECIFIC INFECTIVE OR TOXIC ARTHRITIS) 

 
याांत येणारे सांहथशोफ हे ज्ञात असलेल्या जांतूमुळें  सांक्रमण होऊन ककवा सांक्रमी रोर्ाांिा उपद्रव 

म्हणून होतात. याांत न्युमोहनयाजांतुज, यक्ष्मज, पूयमेहज, माहलक व रु्च्छक जांतुज सांहधशोफ येतात, 
त्यािप्रमाणें आमवाहतकज्वर आहण हफरांर्रोर्, प्रवाहहका, हवषमज्वर, प्रमस्स्तष्ट्कमेरुज्वर, लोहहताांर्ज्वर, 
र्ोंवर आहण र्ालफी याांत हदसून येणारा सांहधशोफ. 

 
सांहधशोफािे इतर प्रकार म्हणजे, ियापिय, उदा. र्ाऊटमध्यें होणारा, रक्तस्त्रावी उदा. रक्तहपत्त, 

मज्जातांतूज–िारकॉटिे सांहधसारखे ककवा हसकरर्ोमायहलआत हदसून येणारा. मुडदुस ककवा स्कव्ही सारख्या 
िृणटरोगािं होणारा आघातज आहण सहवरामी सजल सांहधरोर् (hydrarthrosis). याांत साांध्याांत 
हनयतकाहलकसूज येते, हवशषेतः जानु व महणबांध साांध्याांत. याांत फार हनबवलता असते पण वदेना फारि 
कमी असतात. सूज २ ते ३ आठवड्याांत नाकहशीं होते. 

 
णिणकत्सा म्हणजे हवश्राांहत आहण घट्ट पट्टी बाांधणें, व ज्या कारणामुळें  झाला असेल त्यािा उपिार. 
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रायटर रोग 
(REITER’S DISEASE) 

 
या लक्षणमाहलकें त बहुसांहधशोफ, अहवहशष्ट मतू्रप्रसेकशोफ (nonspecific urethritis) व 

नेत्रावरणशोफ हे येतात. ताप व अहतसार असतो, व सुरवातीला मलामधून रक्त जाते. काांहींच्या 
म्हणण्याप्रमाणें यािे कारण दण्डाणजु प्रवाहहका हें होय. मूत्रप्रसेकशोफाकरताां टेरासायस्क्लन २५० हम. गॅ्रम 
दर ६ तासाांनीं ५ हदवस द्याव.े 
 

अधोंसकूट स्नेहपुणटशोफ 
(SUBACROMIAL BURSITIS) 

 
हेिु–हनरहनराळी कारणें साांहर्तली जातात. १. आघाि : फार वापर केल्यामुळें  ककवा हात फार 

बाहेर खेंिला रे्ल्यामुळें–अहतअपवतवन–(hyperabduction) अध्यांसपहृिका (supraspinatus) ककवा 
अवअांसपृहिका (infraspinatus) स्नायूांना इजा होऊन. पसरलेल्या हातावर पडून खाांद्याला होणारी इजा. 
२. खाांद्याच्या स्थानीं हालिालीिा अभाव. जर रोर्ी पुष्ट्कळ हदवस अांथरुणाला हखळून असेल, तर हें होते. 
३. दाांताच्या मुळाशीं दूहषत भार् असल्यास त्यािा उपद्रव म्हणून होतो. पुष्ट्कळवळेाां कोणतेि कारण हदसून 
येत नाहीं. 

 
लक्षिें–यािी सुरवात एकाएकी होते व अांसच्छदा स्नायूिे स्थानीं तीव्र वदेना होतात, व हात 

बाहेरच्या बाजूस पसरल्यास, त्या आणखीि तीव्र होतात. या वदेना दांडावरून कोपराकडे व काांहीं वळेाां 
हाताांतही पसरतात. रात्रींच्या वळेीं वदेना जास्त तीव्र होतात जहमनीवर ताठ हनजून राहहल्यास या वदेना 
काांहींशा कमी भासतात. 

 
िपासल्यास–जर हात शहरराच्या बाजूपासून २०⁰ पेक्षाां जास्त पसरल्यास स्नायूच्या बिस्थानीं तीव्र 

वदेना होतात. खाांद्याच्या सवव हालिाली मयाहदत असतात व जर रोर्ी पुरुष असेल तर आपला हात 
पँटच्या हखशाांत घालूां  शकत नाहीं. रोर्ी आपला हवकाहरत बाजूकडील हात पाठीवर नेऊां  शकत नाहीं. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–हालिालींतील हवहशष्ट मयादा व हात-पाठ कसोटी (hand-back test) या 

र्ोष्टी हनदान दशवक आहेत. खाांद्याच्या साांध्यािा क्ष-हकरणाांनीं फोटो घेतल्यास अस्स्थभांर् व साांध्यािा रोर् 
नाहीं हे हसि होते; व त्याांत काांहींवळेाां कां डराांत ककवा स्नेहपुटीच्या कभतीत खटभरण झाल्यािे समजून येते. 

 
उपद्रव–जर योग्य उपिार केला नाहीं, तर हवकार काांहीं आठवडे ककवा महहनेंही राहातो.  
 
साध्यासाध्यिा–योग्य उपिार केल्यास रोर् पूणवपणें बरा होतो.  
 
णिणकत्सा–सहक्रय हालिालीिा प्रयत्न केल्यास, तीव्र वदेना होतात व पुढे त्याहठकाणीं सांसस्क्त्त 

हनमाण होते. शके, हवदु्यत उपिार व मसाज हे हततकेि अपाय कारक होत. दांड छातीला बाांधून टाकून 
खाांद्याांत हालिाल होणार नाहीं असें करावें. हात र्ळ्याांत अडकवावा. यामुळें  वदेना त्वहरत नाहींशा होतात. 
हा बाांधून ठेवलेला हात एक आठवड्यानांतर सोडावा. हात बाांधून ठेवल्यामुळें  सांसस्क्त्त हनमाण होईल ही 
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भीहत अनाठाई आहे. जर स्नेहपुटींत द्रव साांिला, तर त्याांतील थोडा द्रव काढून टाकल्यास ताबडतोब 
वदेना कमी होतात. मोठ्या मात्रेंत ॲस्स्परीन ककवा लहान मात्रेंत बुटॅझॉहलडीन हदल्यास वदेना थाांबण्यास 
मदत होते. थोडे हदवस डीप-एक्स-रे हदल्यास फार फायदा होतो.  
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प्रकरि ११ 
 

कोलेजन आणि स्वििः प्रणिरणक्षि रोग 
(THE COLLAGEN AND AUTOIMMUNE DISEASES) 

 
कोलेजन रोग 

 
कोलेजन रोर्ाांत ककवा सांधानक पेशीजालाच्या रोर्ाांत (कारण हे याही नाांवानें ओळखले जातात) 

शहरराांत सववत्र सांधानक पेशीजालाांत फार मोठ्या प्रमाणाांत फरक घडून येतात. सांधानक पेशीजाल हा 
आधारद्रव्य (matrix,) तांतू व पेशी याांनीं बनलेला असतो. आधारद्रव्य हे अधवद्रव (semifluid) आहण श् लेषी 
(gelatinous) असते. त्याांत म्यूकोपॉहलसकॅराइड पुष्ट्कळ प्रमाणाांत असते, आहण त्याांत हायलोन्यूहरकअम्ल 
असते, यािा साांध्याांत स्नेहक म्हणून (dlubricating) उपयोर् होतो, आहण कॉन्ड्रॉयहटन सल्फेट 
(chondroitin sulphate) असते, यािेमुळें  उपास्स्थ आहण कां डरा याांना बळकटी येते. तांतू शुभ्र व पीत असे 
दोन प्रकारिे असतात. शुभ्र तांतू कोलेजनोत्पादी असतात. कोलेजन हे प्रहथन असून, ते शहरराच्या सवव 
प्रहथनाांच्या एक तृतीयाांश असते. प्रत्येक तांतू हा तांतूकाांनीं बनलेला असतो व हे इलेक्रॉन सूक्ष्मदर्चशकीनें 
(electron microscopy) समजून येते. असें धरलें  जाते की कोलेजन तांतू हे आधारद्रव्याांत तांतूप्रसू पेशींच्या 
(fibroblast) हक्रयेमुळें  हनमाण होतात. पीततांतू हे स्स्थहतस्थापक असतात. सांधानक पेशीजालाांत हदसून 
येणाऱ्या पेशी म्हणजे तांतूप्रसू, हहस्स्टओसाइट, मास्टपेशी, वसापेशी आहण प्लाझ्मा पेशी.  
 

कोलेजन रोर्ाांत, हवशषेें करून सांधानकपेशीजालािे पेशीबाह्यद्रव्यें (extracellular elements) 
हवकाहरत होतात. या सांधानक पेशीजालद्रव्याांत “फाइहब्रनसदृश”(fibrinoid) अपक्राांहत होते, आहण हे 
कोलेजन रोर्ाांिे प्रमाणहिन्ह, (hallmark) होय. या अपक्राांतीला फाइहब्रनसदृश म्हणण्यािे कारण असें कीं 
या प्रकारिे हनमाण झालेले द्रव्यािे फाइहब्रनसारखे अहभरांजन रु्णधमव (staining properties) असतात. या 
फाइहब्रनसदृश द्रव्याांत हाइड्रॉस्क्सप्रोलीन (hydroxyproline) असते, त्यािप्रमाणें त्याांत 
म्यूकोपॉहलसकॅराइड अवशषे असतात. कोलेजनोत्पादी पेशीजाल फुर्तो, एकहजनसी होतो, आहण 
अनाकार द्रव्याांिे पुांजक (clumps) हनमाण होतात व ते इओहसन रांर्जद्रव्य फार प्रमाणाांत घेते. अशा 
प्रकारिे फाइहब्रनसदृश फरक आांत्रव्रणाच्या तळाशींही होतात.  

 
काांही रोग्याांत शोफजपेशींिे (inflammatory cells) अांतरभरण होते. अपक्राांहतत पेशीजालाच्या 

ऐवजी ताांतवधातू हनमाण होतो (यािे उदाहरण म्हणजे आमवाहतकज्वराांत हृत्स्नायूांत आशॉफ कपड 
(Aschoff bodies) हनर्चमती ककवा र्ाांठाळ बहुधमनीशोफाप्रमाणें (polyarteritis nodosa) लहसकापेशी व 
इओहसनरार्ीपेशी त्यावर हल्ला करतात. असें सुिहवलें  जाते, कीं हे फरक, ॲलजीमुळें, सांक्रमणामुळें  ककवा 
सेलीच्या (selye) म्हणण्याप्रमाणें, ते भारामुळें  (stress) होतात. १९२९ मध्यें स्क्लां रे् (klinge) यानें असें 
सुिहवलें  कीं आमवाहतकज्वराांत होणारा हवकार हा सांधानकपेशीजाल तांतूकाांच्या फाइहब्रनसदृश 
अपक्राांहतमुळें  होय, याला कदाहित ॲलजी कारणीभतू असावी. क्लेम्परर आहण इतर याांनीं, हवसतृ 
कोलेजन रोर् (diffuse collagen disease) यावर आपले पेपर प्रहसि केले. त्याांत त्याांनीं 
सांधानपेशीजालाांत स्पष्ट हवकृहतकारक फरक हदसून आल्यािे, हवशषेतः शारीहरक ल्युपस एहरथीमटॅोझर्स 
आहण हवसृत त्विाकाहठण्य (diffuse seleroderma), जोर देऊन साांहर्तले आहे. पुढें जेव्हाां या कोलेजन 
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रोर्ाांवर कॉर्चटसोनिा िाांर्ला पहरणाम होत असल्यािे हदसून आले, त्यावळेीं परत या हवषयाबद्दल आस्था 
हनमाण झाली, या वर्ात येणारे रोर् म्हणजे आमवाहतकज्वर, आमवातसदृश सांहधशोफ (rheumatoid 
arthritis), शारीहरक ल्युपस एहरहथमटॅोझर्स, हवसृत त्विाकाहठण्य, त्विास्नायूशोफ (dermatomyositis), 
र्ाांठाळ बहुधमनीशोफ, आहण शांखधमनीशोफ (temporal arteritis). याांत एकि सवव सामान्य दुवा कीं ते 
काांहीं काल तरी कॉर्चटसोननें सुधारतात. या व्यहतहरक्त त्याांिा तसा एकमेकाांशीं सांबांध नाहीं असे रोर् या 
कोलेजन वर्ांत घातले जात आहेत. पण जर असे रोर्, म्हणजे व्रणयुक्त बृहदाांत्रशोफ, हेनॉक पप्यूवरा, 
सीरम प्रहतहक्रया, वर्ैरे, याांत घ्यावयािे ठरहवलें  तर अशा प्रकारें केलेल्या वर्ीकरणाला काांहीं अथव राहाणार 
नाहीं. यानें फक्त वैद्यक शास्त्राांत एका नाांवािी भर पडेल, पण वैद्यकीय ज्ञानाांत मात्र भर पडलेली नाहीं. 

 
सांक्रमणाांत कॉर्चटकोस्टेरॉइडिा अहनष्ट पहरणाम होण्यािा सांभव असतो. कारण यािेमुळे 

जीवाणुभक्षण हक्रयेला (phagocytosis) अडथळा केला जातो, कोथहवनाश (necrosis) व कलाटभवन 
(caseation) जास्त प्रमाणाांत होते आहण कणसहन्नभ धातू (granulation tissue) हनर्चमतीला अडथळा 
होतो. लाक्षहणकदृष्ट्ट्या असें हदसून आले आहे कीं हवहशष्ट सांक्रमणाांच्या हिहकत्सेंत कॉर्चटकोस्टेरॉइडिा फार 
िाांर्ला उपयोर् होतो. या प्रकाराांत, बु्रसेलोहसस, हवषमज्वर, हवषारी न्युमोकॉकायजन्य न्यूमोहनया, हवषारी 
फुफ्फुस यक्ष्मािे काांहीं रोर्ी, पुष्ट्कळ काल अवरोधजन्य कामला असेलला हवषाणुज यकृतशोफ, तीव्र 
साांसर्चर्क मोनोन्यूस्क्लओहसस, र्ालफींत होणारा वृषणशोफ आहण मज्जातांतूज महारोर् हे येतात.  

 
व्याख्या–हा तीव्र रोर् असून, याांत ताप, साांध्याांत सूज व ठणका आहण हृदयशोफािी दाहयत्व 

(liability to carditis), हे हदसून येतात.  
 

आमवाणिक ज्वर 
(RHEUMATIC FEVER) 

 
हेिु–हा रोर्, हहमॉहलहटक स्रेप्टोकॉकर्स या जांतूमुळें  होतो. हे जांतू घशाांत ककवा आांतड्याांत 

असतात, व तेथून ते रक्तामधून ज्या हठकाणी रोर् उद्भवणार असेल अशा हठकाणीं म्हणजे हृदय, साांधे वर्ैरे 
हठकाणीं जातात. काांहीं लोकाांच्या म्हणण्याप्रमाणें हे जांतू घशाांतील र्ाांठीत असतात. त्या हठकाणीं ते 
हिरकारी ॲलजी हनमाण करतात. त्याांच्या िाळवण्यामुळें  (stimulation) हा रोर् होतो. काांहींवळेाां या 
रोर्ािा प्रसार तोंडाांतील तुषार उडून (droplet infection) होतो. काांहींच्या म्हणण्याप्रमाणें या रोर्ािे जांतू 
अहतसूक्ष्म हवषाणू असतात. हा रोर् वांश परांपरार्हतत आहे. लहान मुलें  व तरुण याांत आमवात जास्त 
प्रमाणाांत हदसून येतो. लहान वयाांत मुलींत व हवशीनांतर पुरुषाांत जास्त प्रमाणाांत हदसून येतो. दाट वस्ती, 
दाहरद्र्य सकस अन्नािा अभाव व दमट घरें, या र्ोष्टीं रोर्ास कारणीभतू होतात. मुलाांत तो पावसाळ्यािे 
सुरवातीस होतो. एकदाां येऊन रे्ला कीं परत परत सदव हवेंत होतो. 

 
संप्रास्ति–शुष्ट्क वा द्रवयुक्त हृदयावरणदाह हदसून येतो. हृत्पुटावर अांकुर (vegetations) हनमाण 

होतात. साांध्यामधील अांतःत्वखेला (synovial membrane) सूज येते. साांध्याांत द्रवही भरतो. 
 
लक्षिें–सामान्यतः रोर्ी लहान मलू ककवा तरुण असतो. लहान मुलाांत या रोर्ािी सुरवात फार 

अस्ते कदम होते. मधून मधून हातपाय व कां बर दुखते, क् वहित पोटाांतही दुखते. प्रौढ माणसाांत प्रथम 
घशाला सूज येते, िैन पडत नाहीं, हातपाय दुखतात. थोडे हदवसाांनीं एकाएकीं एका ककवा अनेक साांध्याांत 
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तीव्र वदेना होतात ककवा हृदयभार्ींही वदेना होतात. काांहींवळेाां अशाि प्रकारें पूवींही होऊन रे्ल्यािे 
पूवववृत्तही हमळते. 

 
िपासल्यास–रोर्ी थोडा हनस्तेज असून, पुष्ट्कळवळेाां त्यािे केस कपर्ट (auburn hair) असतात. 

त्याला फार घाम येतो व घामाला हवहशष्ट आांबटसर वास मारतो. घशाांतील र्ाांठी खराब, वाढलेल्या, खडे्ड 
पडलेल्या (pitted) ककवा ताांतवधातूयुक्त हदसतात. दाताांच्या आजूभाजूला खराबी कदसून येते व जर क्ष-
हकरणाांनीं फोटो घेतला, तर त्याांच्या मुळाच्या हठकाणीं सांसर्व हदसून येतो. (apical infection), कोपर, 
रु्ढर्ा अशासारखे मोठाले साांधे पकडले जातात. ते सुजतात. ही सूज साांध्याांत द्रव भरल्यामुळे येते. या 
द्रवाांत कोणत्याही प्रकारिे जांतू हदसून येत नाहींत. साांध्यावरील  त्विा लालसर हदसते, व हाताला र्रम 
लार्ते. तो भार् पीडनाक्षम असतो. जर साांधा हालवण्यािा प्रयत्न केला, तर तीव्र वदेना होतात. साांधे 
एकापाठोपाठ जखडले जातात. एक बरा होतो तो दुसरा पकडतो. 

 
मुलाांत एखादाि साांधा धरला जातो. तो दुखतो व त्याहठकाणीं सूजही हदसून येते. ताप १०१⁰ फॅ. 

च्या वर असतो. पण जसजसे साांधे पकडले जातात, तसा ताप वाढतो व तो सतत असतो. मधुन मधुन जरी 
ताप नसला तरी नाडी जलद िालते. 

 
हृदय–तीव्र आमवातात हृदयशोफ (Rheumatic carditis) होतोि होतो. जर हृदयािी वृस्ध्द 

झालेली नसेल व हवलाप ऐकावयास येत नसतील, तर हृदयावर पहरणाम झालेला नाहीं असें समजावे. पण 
हृदयािा वरे्, हृदयािे स्थान व हवलाप ऐकूां  येतात ककवा नाहीं हे रोज तपासावयास पाहहजे. त्यािप्रमाणें 
हृदयाच्या आवाजाांत फरक होतो ककवा काय, ते पण पाहाणें जरूर असते. हवशषेतः हृदग्रािे स्थानीं 
प्रथमध्वनीिा उठाव (tone) व हद्वतीय ध्वनीिे हद्वत्त (reduplication) आहे ककवा काय ते तपासाव.े 
कदाहित हृदग्र नेहमींपेक्षाां थोडे बाहेर रे्लेले हदसेल व हृदयहवस्तारामुळे स्थाहनक प्रथमध्वहन हवलाप ऐकूां  
येईल. पण जसजसा रोर्ी सुधारत जातो, तसतसें हृदग्र मूळ हठकाणावर येते व हवलापही नाकहसे होतात. 
काांहीं रोग्याांत नुसता प्रथम ध्वहनहवलाप ऐकूां  येतो असें नव्हें तर हद्वहतय ध्वहन हवलापही ऐकूां  यावयास 
लार्तो, यावरून हृत्पटेु खराब झाली आहेत असे समजावे. हृदयावर रोर्ािा नक्ी पहरणाम झाल्यािी खूण 
म्हणजे हद्वतीय ध्वनीच्या सुरवातीला होणारा हवलाप (Early diastolic) ककवा प्रथम ध्वनीपूववकालीं होणारा 
हवलाप (presystolic murmur). हद्वदल पटुाांला सूज आल्यामुळे (inflamed mitral valve), त्यामधून 
जवहनका रक्त खेिून घेते (ventricle sucking the blood), त्यामुळे हवलाप हनमाण होतात. काांहींमध्ये 
रोर्ाच्या सुरवातीस शुष्ट्क हृदयावरणदाह होतो व त्यामुळे वदेना, बेंिनैी, वाांती होते व ताप िढतो. पण 
जसजसा रोर्ी सुधारतो तसें हें सवव नाहहसें होतें.  

 
लहान मुलाांत आमवताच्या र्ाांठी (Rheumatic nodules) हाताला लार्तात. या र्ाांठी 

हृदयदाहामध्ये हदसून (associated with carditis) येतात व त्यावरून रोर्ािा अजून जोर आहे असें 
समजाव.े या र्ाांठी येतात व जातात. त्यावरील त्विा ताणून धरली कीं त्या हाताला स्पष्ट लार्तात. या 
र्ाांठी रु्ढर्ा, कोपर, डोके, पाठ ककवा हाताच्या तळव्यािी पाठीमार्ील बाजू, या हठकाणीं, त्विेखालीं 
हदसून येतात.  
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मूत्रािे प्रमाण कमी होते व रांर्ही र्डद होतो. आशुकारी अवस्थेत रक्ताांतील श्वेतपेशींिें प्रमाण 
वाढते. लालपेशींच्या नाशामुळे पुढे पांडुता येते. लहान मुलाांत साांध्याांपेक्षाां हृदयावर या रोर्ािा जास्त जोर 
असतो.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–या रोर्ािे हनदान करताांना अन्न सांहधवात–तीव्र अस्स्थसांहधशोफ, ऱ्हुमटॅॉइड 

सांहधशोफ–हे, लक्षाांत ठेवावयास पाहहजेत. पण आमवातात सहॅलहसलेटिा फार झटकन पहरणाम होतो, व 
ताप, एका पाठोपाठ साांधे पकडणें या र्ोष्टींसी आमवाताच्या हनदानाला पोषक आहेत.  

 
उपद्रव–सहॅलहसलेट देण्यामुळे रोर् िटकन आटोक्याांत येतो. ताप ८।१० हदवसाांत उतरतो. एका 

पाठोपाठ साांधे पकडतात. काांहींवळेाां समाांतर साांधेही पकडले जात. काांहींवळेाां रोर् उलटून, ताप िढतो, 
मारे् पकडलेले साांधे परत पकडतात, व त्याांत वदेना सुरू होतात. तीव्र आमवातात हृदय ही धोक्यािी जार्ा 
आहे. उपद्रवाांत हृदयावरणदाह ककवा काांहींवळेाां साद्रहृदयावरणदाह हे होतात. दुसरे उपद्रव म्हणजे 
अांर्कां प (chorea) व अहततीव्र ताप. याांत ताप १०७⁰ ते १०८⁰ फॅ. च्यावरही जातो. फुफ्फुसावरणदाह हा 
क् वहित होणारा उपद्रव होय. यािे महत्वािे अनुर्ामी रोर् म्हणजे हिरकारी हृदाांतरत्वर्दाह हवशषेतः 
हद्वदल पटुस्थानीं, पुढे त्यामुळे हद्वदलपटुवरोध (stenosis) होतो. ककवा काांहींवळेाां धमनींपटुस्थानी हवकार 
होऊन, धमहनपुटापूणवता होते (aortic regurgitoauit). हृदयावरणदाहामुळे हृदयावरणाांत सांसस्क्त्त 
(pericardial adhesions) होण्यािा सांभव असतो. वारांवार आमवात होण्यािाही सांभव असतो. 
जखडलेल्या साांध्याांत कायमिी हवकृहत होत नाहीं.  

 
साध्यासाध्यिा–हा रोर् ताबडतोब मारक असा नाही. हा परत परत होण्यािा सांभव असतो. 

अांर्कां प व हृदयदाह हे उपद्रव धोकादायक आहेत. रोर्ी बरा होणें हे पुष्ट्कळवळेाां हृदयावर हकती पहरणाम 
झालेला आहे याांवर अवलां बनू राहील.  

 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–स्रेप्टोकॉकसजन्य घशाांतील र्ाांठीच्या तीव्रदाहावर पेहनहसलीन द्यावे. जर 

घशाांतील र्ाांठी खराब असतील (unhealthy) तर त्या काढून टाकणें िाांर्ले. दाांताांिी काळजी घ्यावयास 
पाहहजे. ते नेहमीं स्वच्छ ठेवाव.े खराब असतील तर स्वच्छ करून घ्यावे. ओले कपडे अांर्ावर ठेऊ नये. 
मुलाांत रोर् परत होऊां  नये म्हणून ५० पौंडापयंतच्या मुलास रोज ०·५ गॅ्रम सल्फाहडहमहडन व त्याच्या 
वजनावरील मुलास रोज १ गॅ्रम पुष्ट्कळ काल द्यावयास पाहहजे. मूल सतत डॉक्टरच्या नजरेखाांली पाहहजे.  

 
रोग झाल्यास–रोग्याला पूणव हवश्राांहत द्यावी. त्याला उबेत हनजवनू ठेवावा. ही हवश्राांहत ताप 

उतरल्यानांतरही कमीतकमी तीन आठवडे पयंत तरी असावी. जर रोग्याला लौकर उठूां हदला तर ताप 
उलटण्यािा सांभव असतो ककवा हृदयदाह होण्यािा सांभव असतो. जर हृदयावर रोर्ािा पहरणाम झाला 
असेल, तर कहमतकमी तीन महहनें पडून राहावयास पाहहजे.  

 
प्रोकेन पेहनहसलीन ४ लाख युहनटिे इांजेक्शन रोज स्नायतूून १० हदवस द्याव.े या रोर्ाांत 

सहॅलहसलेटिा फार िाांर्ला उपयोर् होतो. म्हणून खालील हमिर द्याव.े  
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  सोहडयम सहॅलहसलेट ड्राम १½ 
  सोहडयम बाय काबोनेट ड्राम ३ 
  कटक्िर हसनकोना. को.  ड्राम ३ 
  सोहडयम सल्फेट ड्राम ३ 
  हसरप ऑरेंहशआ ड्राम ४ 
  पाणी औांस ६ 
 

⅙ भार् दर ३ तासाांनीं पहहले दोन हदवस द्यावा, व नांतर दर ४ तासाांनी द्यावा. यानें ताप उतरतो व 
साांध्याांतील वदेनाही नाकहशा होतात. यािे नांतर औषध दर ६ ताांसाांनीं द्यावे. काांहींवळेाां या औषधािे, कानाांत 
आवाज येणें, वाांहत, मूत्रातून रक्त जाणें, नाडी फार मांद िालणें (६० पेक्षाांही कमी) वर्ैरे दुष्ट्पहरणाम होतात. 
अशावळेी सहॅलहसलेटिी मात्रा कमी करावी ककवा औषध अहजबात बांद करावे. त्याऐवजी १०।१० गे्रन 
ॲस्स्पहरन सोडा. बाय. काबविी पुडी हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावी. साांध्यावर कवटरग्रीन ऑईल हळूहळू िोळाव े
ककवा मेहथल सेहलहसलेटिे मलम लावनू त्यावर कापूस लपेटून ठेवावा. कोठा साफ होण्याकहरताां सौम्य 
रेिक द्याव.े रोर्ाच्या सुरवातीला वदेना कमी करण्याकहरताां व स्वस्थ झोंप लार्ावी म्हणून रात्रीं एहपकॅक 
एट ओपाय् िी १० गे्रनिी र्ोळी द्यावी.  

 
ताप असताांना आहार द्रव असावा, बालीिे पाणी, ग्लूकोज, कलबू सरबत वर्ैरे. पण माांसािे पाणी 

मात्र देऊां  नये. आहार पुढे वाढवावा.  
 
कॉर्चटसोन व ए.सी.टी.एि. याांिा फार उत्तम उपयोर् होतो. ताप उतरतो, साांध्यािी सूज उतरते, 

नाडी मूळ पदावर येते व हे सवव अर्दीं लौकर, एक आठवड्यािे आांतही होते. प्रड हनसोन सुरवातीला १५ 
हम. गॅ्रम हदवसाांतून िार वळेाां द्याव,े रोर्ािा जोर कमी झाल्यावर मात्रा १० हम. गॅ्रमवर आणावी, व हळूहळू 
कमी करीत सहा आठवड्याांत पूणव बांद करावी. मात्रा एकदम बांद केल्यास रोर्ािा जोर परत वाढतो.  

 

 
फोटो ४१ डोक्याच्या पाठीमार्ील भार्ावरील आमवातर्ाांठी (पहा आमवाहतक ज्वर) 
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फोटो ४२ कोपरावरील आमवात र्ाांठी (पहा आमवाहतक ज्वर) 

 

 
फोटो ४३ आमवातसदृश सांहधशोफ, सांहधवात (पहा सांहधवात, आमवातसदृश सांहधशोफ) 

 
संणधवाि, आमवािसदृश संणधशोफ 
(RHEUMATOID ARTHRITIS) 

 
हेिु–यािे दोन प्रकार वर्चणले आहेत. १. मूलभतू व २. सांक्रमी (infective). मूलभतू प्रकाराच्या 

कारणाांबद्दल काांहींि कल्पना नाहीं. सांसर्वजन्य प्रकारिे कारण, जांतूिी हवषे हें असावें असें समजलें  जाते. 
याांतील हवशषे जांतू म्हणजे स्रेप्टोकॉकर्स स्व्हहरडन्र्स, व बी. कोलाय. या जांतूांिा सांसर्व, दाांताांिी मुळे, नाक, 
घसा, मस्स्तष्ट्काांतील हववरें (cranical sinuses), आांतडीं, जननमूत्रमार्व (genitourinary tract), 
श्वासवाहहन्या वर्ैरे हठकाणाांहून होतो. रोर् सामान्यतः २० ते ४० वषािे वयाांत व हस्त्रयाांत जास्त प्रमाणाांत 
होतो. थकवा, अहतश्रम, मानहसक ताण, अन्नाांतील हवहशष्ट घटकाांिा अभाव व कदाहित काांहीं होर् मोन् िा 
अभाव, ही प्रवतवक कारणें होत.  

 
संप्रास्ति–हवशषेतः हातािे लहान साांधे हवकाहरत होतात. साांध्याच्या पहरसराांत सूज असते. 

सुरवातीला साांध्याांत वाजवीपेक्षाां जास्त द्रव असतो. रक्ताहधक्य (hyperaemia), साांध्याच्या पेशीजालाांत 
लहसकापेशींिे अांतरभरण व पुढें सायनोस्व्हअल आवरणािी अहतवाढ होते व त्याांत अांकुरक (Villovs 
projections) हनमाण होतात. हाडाांतील कॅल्शमिे प्रमाण कमी होते व साांध्याांतील हाडावरील कूिांिा नाश 
होतो. ज्यावळेीं बोटें, रु्ढर्ा ककवा मनर्ट हवकाहरत होते, त्यावळेीं हातािे लहान स्नायू ककवा रु्ढर्ा व 
मनर्ट याांिे प्रसारणी स्नाय ू(extensors) जलद कृश होतात. हवकाहरत साांध्याच्या आजूबाजूच्या स्नायूांत 
ताांतवधातूजन्य फरक (fibrositic changes) होतात.  
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लक्षिें–हें लक्षाांत ठेवावयास पाहहजे,कीं रोर् साववदेहहक आहे व त्यािी स्थाहनक लक्षणें साांध्याांत 
स्पष्ट हदसून येतात. सुरवातीला थकवा, सुस्ती, हातापायाांत मुांग्या येणें, वजन कमी होणें व अशक्तता ही 
लक्षणें असतात. पुष्ट्कळवळेाां रोर्ािी सुरवात फार सावकाश होते. करभ-आांरु्लास्स्थ (metacarpo-
phalangeal) ककवा बोटाांच्या साांध्याांत ताठरता येते व हे हवशषतः सकाळीं उठल्यावर जास्त प्रमाणाांत 
हदसून येते. पढेु या वदेना वाढतात व हवकाहरत साांध्याच्या हठकाणीं सूज येते. पुष्ट्कळवळेाां हातािा तळवा व 
पायािा िवडा थांड लार्तात. लहान साांध्यानांतर मोठाले साांधे, म्हणजे मनर्ट, कोपर, खाांदे, मानेिे साांधे, 
घोटे, रु्ढरे् व इतर साांधें, असें दोन्हीं बाजूकडील सारखे व सीमान्त भार्ाकडून शहरराकडे, असे हवकाहरत 
होतात. काांहींत दुसरे साांधे हवकाहरत होण्यापूवी मध्ये काांहीं आठवड्याांिा काल जातो. सुरवातीच्या कालाांत 
मधून मधून एकाएकीं रोर्ािा जोर वाढतो. त्यावळेीं प्रस्पांद वदेना होतात (throbbing pain) व झोपमोड 
होते. ज्या हठकाणीं वदेना होतात, त्या हठकाणिी त्विा लाल व जाड होते. जर मनर्ट व तळहात 
हवकाहरत झाले, तर वदेना व स्नायूांिी अशक्तता यामुळे रोग्याला काांहींही करताां येत नाहीं. ना त्याला 
काहीं उिलताां येत, ना ओढता येते. तो कोणतेही काम करण्यास असमथव होतो. जर रोर् पुष्ट्कळशा 
साांध्याांत पसरला असेल, तर हदवसाांपेक्षाां रात्रीं फार त्रास होतो. रोर्ी एकसांध १।२ तासाांपेक्षाां जास्त झोंपू 
शकत नाहीं, व खाांदा ककवा रु्ढर्ा याांत वदेना होऊन त्याला जार् येते. जर दोन्हीं खाांदे हवकाहरत झाले 
असले, तर त्याला कोणत्याही कुशीवर हनजताां येत नाहीं व अधववट झोंपल्यासारखा पडून राहहला 
(semipropped up) तर त्याला िाांर्ली झोंप लार्ते. सकाळीं उठल्यावर सवव स्नायूांत ताठरता आलेली 
असते व ती ताठरता जाण्याकहरताां काांहींवळे लार्तो. 

 
िपासल्यास–सुरवातीला पढुच्या पेराांतील साांध्यावर सूज हदसते. बोटाांच्या तळव्याकडील व 

बाहेरील बाजूकडील त्विेत ताांतवधातुजन्य लहानसर र्ाांठी (small fibrous nodules) हाताला लार्तात. 
जर योग्य काळजी घेतली नाहीं, तर पुढे हाताांत, फार मोठ्या प्रमाणाांत व्यांर् हनमाण होते. हातािा पांजा व 
बोटे आांतील बाजूस वळतात (ulnar deviation) व रोर् वाढलेला असल्यास बोटे हालहवताां येत नाहींत. व 
त्याांिा उपयोर् करणें अशक्य होते. मनर्ट ककवा अशासारखे दुसरे मोठाले साांधे, यावरील भार् जाड 
असतो व त्या हठकाणीं दाबल्यास, खड्डा पडतो, (pits on pressure) व त्या साांध्याांत हालिालही कमी 
प्रमाणाांत होते. आजूबाजूच्या स्नायूांत कृशता असते. बोटाांिी त्विा पातळ रु्ळरु्ळीत व िकाहकत असते. 
सांसर्वजन्य प्रकाराांत या साांध्याांच्या हवकाराबरोबर, हवशषेतः खाांदा, कोपरढोपर, घोटा याांच्या हवकाराांत 
उपद्रव म्हणून कां डरावरणशोफ (tenosynovitis) व स्नेहपुटीशोफ (bursitis) होतात. दोन्हीं कोपरे घट्ट 
बसल्यामुळे व हाताांत व्यांर् हनमाण झाल्यामुळे रोग्याला स्वतः होऊन अन्न घेताां येत नाहीं ककवा दुसरें काांहीं 
काम करताां येत नाहीं. पुष्ट्कळशा रोग्याांत जठराांत अम्लािा अभाव असतो. रक्तदाब कमी असतो. 
अहधिक्रक (supratrochlear) व इतर हठकाणच्या लहसकाग्रांथींिीं वृहि होते व प्लीहाही थोडीशी वाढलेली 
हाताला लार्ूां शकते. 

 
ज्यावळेीं रोर्ािा जोर असतो, त्यावळेीं अहनयहमत ताप असतो. सामान्यतः श्वेतपेशींिी वृहि होत 

नाहीं. पण उपद्रवात्मक पांडुता मात्र फार असते. जर हाडाांिा क्ष-हकरणाांनीं फोटो घेतला, तर महणबांधास्स्थ 
(carpal), करभास्स्थ (metacarpal) व अांरु्लास्स्थ याांत कॅल्शमिी कमतरता असल्यािे व अांरु्लास्स्थ 
सांधीतील कूिा हझजून रे्ल्यािे हदसून येते. काांहींवळेाां सववि हाडाांत कॅल्शमिी कमतरता असल्यािे हदसून 
येते. 
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उपद्रव–मधून मधून ताप येऊन रोर्ािा जोर वाढतो. जर अर्दीं सुरवातीला व पूणव उपिार झाला 
तर रोर्ाला अटकाव करताां येतो, व पुष्ट्कळशी सुधारणा होते. पण काांहीं रोग्याांत हकतीही औषधोपिार 
केला तरी रोर् वाढति जातो व शवेटीं रोर्ी पूणवपणें असहाय होतो.  

 
व्यवच्छेदक णनदान–लक्षणें व क्ष-हकरणाांनीं घेतलेले फोटो यावरून हा रोर् अस्स्थ-सांहधशोफ 

(osteo-arthritis) यापासून हनराळा दाखहवताां येतो. र्ाऊट पासून हा रोर् क्षारग्रांथींिा आभाव (absence 
of tophi) रक्ताांत नेहमींि एवढे युहरक ॲहसड असणें, यावरून हनराळा दाखहवताां येतो. 

 
साध्यासाध्यिा–सुरवातीलाि व पूणव इलाज झाला तर जवळ जवळ २०% रोर्ी बरें होतात, 

आणखी ५०% पुष्ट्कळसे सुधारतात, व १५ ते २० % रोग्याांत काांहींहीं केलें  तरी रोर् वाढति जातो व शवेटीं 
ते पांर्ू बनतात. 

 
णिणकत्सा–औषधोपिार पुष्ट्कळ हदवस करावयास पाहहजे. औषधोपिाराच्या मुख्य बाबी म्हणजे 

हवश्राांहत, शुि हवा व सकस आहार. शहरराांत कोठेही सांसर्वजन्य भार् नाहींना ते पहावें. याकहरता हहरड्या, 
नाक, घसा याांिा पूणव तपास करावा. दाांत व हववरें याांिे क्ष-हकरणाांनीं फोटो काढावे. काांहींवळेाां 
श्वासवाहहन्याहवस्ताराकडे दुलवक्ष होते. नहलकेनें मूत्र काढून ते तपासाव ेव मलािीही परीक्षा करून त्यात 
हवलक्षण प्रकारिे (abnormal types) स्रप्टोकॉकय ककवा बी. कोलाय् आहेत ककवा काय ते पहावे. हस्त्रयाांत 
जननेंहद्रये तपासावी व र्भाशयग्रीविेा “स्वाब” घ्यावा. (certvical swob) व तो तपासावा. जर या 
कोणत्याही हठकाणीं सांसर्व हदसून आला, तर त्यावर जरूर तो इलाज करावा. या हठकाणच्या जांतूपासून 
व्हॅस्क्सन तयार करावी व त्यािी इांजेक्शने द्यावी. इांजेक्शन आठवड्यातून एकदाां द्यावयािे असते. 
सुरवातीला ०·५ दशलक्ष द्याव.े पुढिी मात्रा प्रत्येक हतसऱ्यावळेीं ०·५ दशलक्षाांनीं वाढवीत न्यावी. 
इांजेक्शननांतर साांध्याच्या स्थानीं वदेना होताां कामा नये ककवा तापही येता कामा नये. पण मात्रा एवढीं 
असावी कीं हवकाहरत साांध्याांत सुधारणा होईल. 

 
बिकोिता होणार नाहीं यािी काळजी घ्यावी. असल्यास त्यावर इलाज करावा. मधून मधून 

स्थूलाांत्र धुवनू काढावे (colonic wash out). रोग्याला तीनिार महहनें ककवा त्यापेक्षाां जास्तही पूणव हवश्राांहत 
द्यावयास पाहहजे. याकहरताां त्याला हनजवनू ठेवावा. पाय ताठ ठेवाव.े रु्ढग्याखालीं उशी ठेवूां नये. रोज ताप 
व नाडी तपासावी व माांडून ठेवावी. रक्ताांतील पेशींिे प्रमाण पहावे. रक्तपेशींिा अवसादनािे प्रमाण पहाव े
(sedimentation rate). 

 
जर पांडुता फार असेल, तर लोह द्याव,े व जरूर भासल्यास रक्त द्याव.े साधारण तीन महहन्याांनांतर 

जर ताप नसेल व नवीन साांधे पकडले जात नसतील, तर रोग्याला हळूहळू उठूां द्यावा. 
 
ज्यावळेीं रोर्ािा जोर असतो, अशावळेीं साांध्याांत व्यांर् येऊां  नये म्हणनू साांध्यावर, ते ज्या अवस्थेत 

ठेऊन त्याांिा िाांर्ला उपयोर् होईल, त्या अवस्थेत ठेऊन, त्यावर आधारफळ्या बाांधाव्या. या आधारफळ्या 
रोजच्या रोज सोडून, त्या साांध्याांत न त्रास होता हजतकी हालिाल करताां येईल हततकी करावयास 
साांर्ावी. पण जोर मात्र करूां  नये. कारण यानें वदेना व सूज मात्र वाढेल. 
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स्थाहनक उपिाराांत सहक्रय व हनस्ष्ट्क्रय हालिाली (active and passive movements), सौम्य 
माहलश, शके, पॅरॅहफन वकॅ्स, र्रम थांड शके (contrast baths) हे उपिार कराव.े ११५⁰ फॅ. उष्ट्णता 
असलेल्या वकॅ्समध्ये हात ककवा पाय पांधरा हमहनटे बुडवनू ठेवावा ककवा ती त्यावर लावावी. हवकाहरत साांधे 
१०५⁰ ते ११०⁰ फॅ. र्रम पाण्याांत १½ हमहनट ठेवाव ेव लरे्ि ½ हमहनट ६०⁰ फॅ. थांड पाण्याांत ठेवाव.े अशा 
रीहतनें २० ते ३० हमहनटे कराव.े 

 
वदेना शमवण्याकहरताां ॲस्स्पहरन द्याव,े व रोर्ािा जोर असें तों रोज देत जावे. काांहीं हिरकारी 

रोग्याांत “प्रोटीन शॉक” देऊन िाांर्ला फायदा होतो. पण हा उपाय रोर्ािा जोर असतो अशावळेीं करूां  नये. 
या करता टी.ए.बी. व्हॅस्क्सनिा उपयोर् करतात. सुरवातीला २५ दशलक्ष टायफॉइड व १२·५ दशलक्ष पारा 
टायफॉइड ए व बी जांतू द्यावे. दर ५ ते ६ हदवसाांनीं वाढवीत वाढवीत १०० ते २०० दशलक्षपयंत न्याव.े 
यामुळे १०३⁰ ते १०५⁰ फॅ पयंत ताप येतो व साांध्याांतही प्रहतहक्रया होते. 

 
या रोर्ाांत सोन्याच्या क्षाराांिा उपयोर् करावा ककवा नाहीं याबद्दल मतभेद आहेत. या औषधाांिा 

उपयोर् करण्याांत थोडा धोका असतो. या औषधाांिा उपयोर् सौम्य ककवा माफक प्रमाणाांत तीव्र 
(moderately severe) असलेल्या रोग्याांत िाांर्ला होतो. याबरोबर इतरही इलाज िालू ठेवावयास 
पाहहजे. सॉलर्नाल बी िी इांजेक्शनें देतात. सुरवातीला ०·०१ गॅ्रम व प्रत्येकवळेीं ०·०१ गॅ्रमने वाढवीत १ 
गॅ्रम होईपयंत इांजेक्शने द्यावीं. इांजेक्शन आठवड्याांतून एकदाां द्यावयािे असते. तीन महहन्याांनी परत 
दुसऱ्याांदा इांजेक्शनें द्यावी. वृक् क व यकृत याांिे रोर्, हृत्साद वर्ैरेंत हे देऊां  नये. जर एक तासाच्या शवेटीं 
लालपेशी २५ हम.हम.च्यावर खालीं बसत असतील, रक्ताांतील श्वेतपेशींिे प्रमाण नेहमींएवढे असेल व 
मूत्राांत लाला-वसा-मेह नसेल, तर ही औषधे द्यावी. जर हे प्रमाण २५ हम. हम. च्या खालीं रे्ले तर ही औषधे 
देऊां  नये. 

 
कॉर्जटकोस्टेरॉइड–या कॉर्चटकोस्टेरॉइड औषधामुळे सांहधवात बरा होत नाहीं. पण याांिेमुळे सूज 

उतरून, लक्षणाांत फरक पडून रोग्याला पुष्ट्कळ बरें वाटतें. िालताांना ताठरता पषु्ट्कळशीं कमी होते, 
साांध्याांत मोठ्या प्रमाणाांत हालिाल होऊां  शकते, वदेना कमी होतात, ताप जातो, स्नायूांत जोर येतो व 
झोपही िाांर्ली लार्ते. यािा उपयोर् करीत असताांना काांहींवळेाां काांहीं वाईट पहरणामही हदसून येतात. 
शहरराांत सोहडयम साांिून सूज येणें, “िांद्र”वदन, तोंडावर केस येणें, मुरुम उठणें, हाडाांिी हवरलता 
(osteoporosis) वर्ैरे वाईट पहरणाम हदसून येतात. त्यािप्रमाणें हा औषधोपिार एकदम तोडू नये, तर 
मात्रा अस्ते अस्ते कमी करीत आणावी. पे्रड हनसोन, ककवाां प्रड हनसोलोन, डेक्समेॅथासोन वर्ैरेंिा उपयोर् 
करतात. प्रड हनसोनिी मात्रा सुरवातीला ५ हम. गॅ्रमच्या हदवसाला ४ वड्या, व बरें वाटावयास लार्ल्यावर 
हदवसाला तीन याप्रमाणें द्याव्या, व काांहींत हदवसा ½ वडी तीन वळेाां याप्रमाणें हदलें  तरी पुरें होतें. या 
बरोबर ॲस्स्परीन व ५० हम. गॅ्रम अस्कॉर्चनक ॲहसडही द्याव.े 

 
अिंिःसंणध इजेंक्शन–(Intraartieular injection): हैड्रोकॉर्चटसोन ककवा पे्रड हनसोलोनिे इांजेक्शन 

मोठाल्या साांध्याांत देतात. २५ ते ५० हम. गॅ्रम आठवड्याांतून एकदाां याप्रमाणें ४ ते ५ वळेाां द्याव.े जरी वदेना 
कमी झाल्या तरी काांहींवळेाां साांध्याांतील हाडे खराब होतात हें ध्यानाांत ठेवावयास पाहहजे. 

 
काांहीं रोग्याांत बुटॅझॉहलहडनिा िाांर्ला उपयोर् होतो. पण ते लहान प्रमाणाांत द्यावयास पाहहजे. 

१०० हम. गॅ्रमिी वडी हदवसाांतून तीन वळेाां तीन हदवस द्यावी व नांतर १०० ते १५० हम. गॅ्रम रोज याप्रमाणें ३ 
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आठवडे द्याव.े तीन आठवड्याांच्या हवश्राांहत नांतर परत तीन आठवडे द्यावे. जर हें औषध मोठ्या प्रमाणावर 
हदलें  रे्लें  तर ते त्रासदायक होते. त्यामुळे सूज, पांडुता ककवा दाणेदार श्वेतपेशीहीनता (agranulocytasis) 
होण्यािा सांभव असतो. 

 
जर हाडाांत कॅल्शमिी कमतरता असेल, तर कॅल्शम लॅक्टोट २० गे्रन हदवसाांतून तीन वळेाां ककवा 

१० सी.सी. कॅल्शम ग्लूकोनेट स्नायूांतून आठवड्याांतून दोन वळेाां याप्रमाणें द्यावें. योग्य प्रमाणाांत कॅलरी 
असलेला आहार द्यावा. पण रोग्यािे फार वजन वाढूां देताां कामा नये. स्व्हटॅहमन बी व सी द्यावे. प्रत्येक १०० 
हम. गॅ्रमिी एकेक वडी हदवसाांतून दोन ककवा तीन वळेाां द्यावी. 

 
हवकाहरत साांध्याांत वदेना होत नाकहशा झाल्या, ताप रे्ला, लालपेशींच्या अवसादनािे प्रमाण 

नेहमींएवढे आले, सूज नाकहशीं झाली, कीं रोग्याला कामावर जाऊां  देण्यास हरकत नाहीं. 
 
जर सुरवातीला बरोबर इलाज झाला नसेल व त्यामुळे साांध्याांत व्यांर् हनमाण झालें  असेल, तर 

त्यावर हवकलाांर् इलाज करावयास पाहहजे. 
 

स्स्टल रोग 
(STILL’S DISEASE) 

 
व्याख्या–साांध्याांना सूज, प्लीहा व लहसकाग्रांहथवृर्चि आहण ज्वर याांनीं युक्त असा लहान मुलाांिा 

सांहधवातासारखा रोर्. याि प्रकारिा रोर् प्रौढाांतही हदसून येतो. त्याला फेल्टी लक्षणमाहलका (Felty’s 
syndrome) म्हणतात. 

 
लक्षिें–रोर्ािी सुरुवात कायमिे दाांत येण्यापूवीं होते. जानु, ककवा महणबांध आहण करतलािे साांधे 

याांना सूज येते. त्याांत वदेना व ताठरता असल्यािे मूल तक्रार करते. 
 
िपासल्यास–साांध्याच्या पहरस्तराांत (periarticular) सूज हदसून येते. बोटाांिे साांधें तकूव  सदृश 

(spindle shaped) हदसतात. साांध्याांत हालिाल झाल्यास वदेना होतात, व हालिालही मयाहदत असते. 
महणबांध, जानु आहण गै्रवकशरेुका याांिे साांधेहीं हवकारीत होतात. शहरराांतील पुष्ट्कळशा हठकाणच्या 
लहसकाग्रांथींिीं वृहि होते, व प्लीहाही काांहींवळेाां हाताला लार्ूां शकते. हवकाहरत साांध्याांच्या जवळिे स्नाय ू
कृश होतात. मलू हनस्तेज हदसते, व त्याला फार घाम येतो. साधारण १००⁰ फॅ. इतका अहनयहमत ज्वरही 
असतो. 

 
उपद्रव–पुष्ट्कळशा रोग्याांत अधुनमधून रोर्ािा जोर कमी होतो व काांहींवळेाां वाढतो, व दुसरा 

एकादाां रोर् होऊन, रोर्ी दर्ावतो. हृदयावरणाांत सांसस्क्त्त होते. 
 
साध्यासाध्यिा–रोर् दुःसाध्य आहे. पण बरा झाल्यािी उदाहरणें आहेत. 
 
णिणकत्सा–ज्यावळेीं रोर्ािा जोर असतो, त्यावळेीं रोग्याला हनजवनू ठेऊन पूणव हवश्राांहत द्यावी. 

साांध्याांत व्यांर् हनमाण होऊां  नये म्हणून आधारफळ्या बाांधाव्या. जर घशाांतील र्ाांठींना सांसर्व झालेला असेल, 
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तर त्या काढून टाकाव्या. रोग्यािी शस्क्त्त वाढावी म्हणनू कॉड-हलव्हर ककवा अशाि प्रकारिी बलवधवक 
औषधे द्यावी. काांहींवळेाां रोग्यािेि रक्त त्याला देण्यापासून फायदा होतो. याकहरताां आठवड्याांतून एकदाां, 
रोग्याच्या हशरेतून ५ सी.सी. रक्त काढून, ते त्याला स्नायूांतून द्यावे. रोग्याच्या वयाच्या प्रमाणाांत त्याला 
सल्फथायझॉल द्याव.े ॲस्स्पहरन ककवा कॉर्चटकोस्टेरॉइड याांिा हकती प्रमाणाांत उपयोर् होतो तें पहावें. 

 
सावकदैणहक रस्क्िम ल्युपस 

(SYSTEMIC  LUPUS ERYTHEMATOSUS) 
 

यािी हवहशष्ट लक्षणें म्हणजे ज्वर, बहुसांहधशोफ, बहुसीरमीककलाशोफ (polyserositis), 
हृदान्तरत्वर्शोफ, हृदयावरणशोफ, रस्क्तम त्विा हवक्षहत, वृक् कशोफ, पांडुता, अल्पहवरामी क्षीणता क्रम 
(remittent cachexial course) व रोर्ाच्या सुरवातीपासून काांहीं महहन्याांनीं ककवा वषांनीं मतृ्यू आणणारा 
रोर्. प्रत्येक रोग्याांत ही सवव लक्षणें हदसून येतात असें नाहीं. पुष्ट्कळवळेाां हा हवकार हस्त्रयाांत हदसून येतो, 
जवळ जवळ ९५% रोर्ी हस्त्रया असतात. ज्यावळेीं हृदयान्तरत्वर्शोफ हे मुख्य लक्षण असते, त्यावळेीं 
रोग्याला, हलब् मन-सकॅ्स लक्षणमाहलका (Libman-Sacks Syndrome) म्हणतात. अहधमाांसीव 
हृदाांतरत्वर्शोफात (verrucous endocarditis) कोणतेही जांतू हदसून येत नाहींत, अांकुर (Vegetation) 
कपाहटका पृिभार् व हृदय कभहत यावर पसरतात. काांहीं रोग्याांत बहुसीरमीककलाशोफजन्य लक्षणें जास्त 
स्पष्ट असतात. याांत जलोदर आहण सद्रव फुफ्फुसावरण होतात. अशा रोग्याांत सामान्यतः केहशकारु्च्छ-
वृक् कशोफ (glomerulonephritis) हनमाण होतो. काांहींवळेाां फार महत्वािी लक्षणें उदरीय असतात. याांत 
वारांवार शूल उठतात व्यक्त भय अवरोधािी (threatened obstruction) लक्षणें हदसून येतात. लहान 
आांतड्याच्या काांही भार्ाांत सूज व रक्ताहधक्य असते. सामान्यतः कॉर्चटकोस्टेरॉइडिा िाांर्ला पहरणाम 
होतो. आके्षप असल्यास अपस्मार वाटेल. िेहऱ्यावरील त्विेिी हवकृहत फुलपाखरािे स्वरूप घेते (आकृहत 
६५ पहा), बोट, कोपर आहण हशरोवल्क यासारख्या शहरराच्या हनरहनराळ्या भार्ावर लाल डार् येतात 
आहण जातात. मलूभतू हवकार हा केहशकाांना आधारभतू असणाऱ्या कोलेजन पेशीजालाांत असतो. हार् ग्रीव्ह 
एल.् ई. पेशी या काांहीं प्रमाणाांत तरी हनदाांन दशवक होत, पण त्या साववदैहहक रस्क्तम ल्युपस या रोर्ाांत 
प्रत्येक वळेींि हदसून येतात असें नाही, आहण त्या सांहधवाताच्या काांहीं रोग्याांत हदसून येतात. त्या रक्त 
ककवा अस्स्थमज्जा याांत हदसण्यािा सांभव असतो. त्या जीवाणुभक्षी असून, सामान्यतः उदाहसन रार्ी 
बव्हाकारीकें द्रयुक्त पेशी (neutrophil polymor honuclears) असून त्याांत क्रोमहॅटनिे र्ठ ठे असतात व ते 
हजमसाच्या रांजक द्रव्यानें (Giemsa’s stain) र्डद जाांभळा रांर् घेतात. काांहीं रोग्याांत स्वतः–प्रहतकपड 
(auto-antibodies) हदसून येतात. ते रोर्ािे कारण असण्याऐांवजीं, रोर्ामुळे होत असाव.े 

 
कॉर्चटकोस्टेरॉइड ककवा एसीटीएिमुळें पुष्ट्कळशी लक्षणें नाहहशीं होतात, पण तीव्र प्रकारात जरी 

औषधोपिार िालू ठेवला तरीही रोर्ी मरतो. मूत्राांत प्रहथन लाल पेशी व उत्के्षप (casts) हदसून येणें, हे 
रोर्ािें खरें स्वरूप उघड करणारे पहहले र्मक होय. 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

णवसृि त्विाकाणिण्य 
(GENERALISED SCLERODERMA) 

 
व्याख्या–ज्याांत त्विा व सांधानक पेशीजाल याांिे वर्चधष्ट्णू काहठण्य होते असा कोलेजनोत्पादी 

सांधानक पेशीजाल रोर्. श् लेष्ट्मल त्विा, स्नाय,ू अस्स्थ आहण अांतरर्त इांहद्रयेही हवकाहरत होण्यािी शक्यता 
असते. 

 
हेिु–कारणाबद्दल कल्पना नाहीं. सामान्यतः मध्यम वयाच्या व्यक्तींत रोर् हदसून येतो, आहण 

पुरुषाांपेक्षाां हस्त्रयाांत यािें प्रमाण जास्त असते. 
 
संप्रास्ति–सांधानक पेशीजालाांतील कोलेजन पूहलका (bundles) सुजतात आहण ताठर व कठीण 

होतात. रक्तवाहहन्याांच्या अांतरआवरणाांत फाइहब्रनसदृश अपक्राांहत होते. 
 
लक्षिें–सुरवातीला करतल ककवा पादतल याां हठकाणीं वदेना, सूज ककवा ताठरता हदसून येते, 

पुढे िेहेरा, शाखा ककवा धड हे हवकाहरत होतात. ककवा काांहीं रोग्याांत ग्रासनली हवकाहरत झाल्यामुळें, 
र्लनदोष हेंि (dysphagia) पहहलें  लक्षण असते. 

 
िपासल्यास–सुरवातीच्या अवस्थेत हात, पाय, मान ककवा धड याांिी त्विा सुजलेली असते. त्विा 

शुभ्र व र्ोबरी (puffy) असते, पण बोटिेपी नसते. त्विा जाड असते, त्यामुळे ती खालच्या पेशीजालापासून 
वर उिलताां येत नाहीं. जर िेहरा हवकाहरत झाला असेल, तर तो भावनारहहत असतो. पढेु आांरु्ली कृश 
होतात व त्याांच्या टोंकावर व्रण पडण्यािा सांभव असतो. काांहीं रोग्याांत रेनॉड घटना (phenomenon) हे 
महत्त्वािे लक्षण असते. पुढे त्विा फार पातळ होते आहण स्नायूांना हिकटतें, साांधे हालेनासे होतात, स्नाय ू
कृश होतात, श्वासोच्छ् वास बरोबर करताां येत नाहीं, आहण रोर्ी जसा काांहीं हजवांत ममी सारखा हदसतो. 
काांहीं रोग्याांत त्विेवर धातुरजनािे डार् (pigmented areas) हदसून येतात आहण वृक् क हवकाहरत 
झाल्यास असाध्य रक्तभाराहधक्य (malignant hypertension) होते. 

 

 
आकृणि ६५. साववदैहहक रक्तवणीय ल्युपसमधील, िेहऱ्यावरींल फुलपाखरूां  सदृश पुरळ 

(पहा साववदोहहक रस्क्तम ल्युपस) 
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व्यवच्छेदक णनदान–सुरवातीच्या अवस्थेत फक्त त्विा हवकाहरत झाली असल्यास त्विा काहठण्य 
(scleroderma) हे सांहधवात (rheumatoid arthritis), रेनॉड रोर्, ककवा स्थाहनक त्विा काहठण्यािा 
प्रकार वाटण्यािा सांभव असतो. 

 
रोग्यािा क्रम आणि उपद्रव (course and complications) : रोर् अस्ते कदम वाढत जाणारा 

आहे. यािे महत्वािे उपद्रव म्हणजे ब्राांकोन्युमोहनया आहण हृद् ककवा वृक् कसाद (failure) होत. 
 
साध्यासाध्यिा–सामान्यतः ५ ते १० वषांत रोर्ी मरतो. 
 
णिणकत्सा–कॉर्चटकोस्टेरॉइड देऊन पहावे. पण याांत झालेल्या ताांतवधातुजन्य हवकृकतत मात्र या 

औषधाांनीं कोणताही फरक होत नाहीं. 
 

त्विास्नायशूोफ 
(DERMATOMYOSITIS) 

 
व्याख्या–स्नायूांिा सदाहशोफ व अपक्राांहत, अधस्त्विाशोथ, आहण त्विाशोफािे हनरहनराळे प्रकार 

याांनी युक्त असा रोर्. यािे कोलेजन रोर् म्हणून वर्ीकरण केले रे्ले आहे. 
 
हेिु–याच्या कारणाांबिल कल्पना नाहीं. 
 
संप्रास्ति–स्नायू शोथयुक्त असून, ते हफकट लाल ककवा पीत हदसतात. स्नायूांत र्ोलाकार पेशींिे 

(round-celled) अांतरभरण झालेले भार् हदसून येतात, व त्यािबरोबर स्नायूतांतूिी कृशता आहण 
बाह्यत्विा पातळ होते. रक्तस्त्राव होण्यािी शक्यता असते (रक्तस्त्राबी बहुस्नायूशोफ). 

 
लक्षिें–काांहींवळेाां रोर्ािी सुरुवात एकाएकी होतें पण सामान्यतः रोर् हळूहळू उद् भवतो. याांत 

स्नायूांत वदेना ककवा पेटके येतात, क्षधुा नाश, बिेैनी व ज्वर असतो. काांहीं रोग्याांत र्लनदोष 
(dysphagia), हद्वदृष्टी ककवा श्वासोच्छवासाला त्रास ही लक्षणें असतात. काांहींत सूक्ष्म फुफ्फुसशोफािी 
(pneumonitis) लक्षणेंि ज्यास्त उठून हदसतात. 

 
िपासल्यास–िेहरा व पापण्या याांच्या शोथामुळे रोर्ी साववदैहहक शोथ होण्यािाही सांभव असतो. 

त्विेवर हनरहनराळ्या प्रकारिें रक्तवणीय पुरळ (erythematous skin rashes) हदसून येतो. क् वहित 
इओहसनरार्ी पेशीवृहि असते. प्लीहा वाढलेली असून, हनरहनराळे स्नायू पीडनाक्षम, हनबवल, कृश, आहण 
पुष्ट्कळवळेाां ताठर (stiff) असतात. स्नायूांच्या जीवोहत परीके्षनें (biopsy) हनदान करताां येते. 

 
साध्यासाध्यिा–जवळ जवळ ६०% रोग्याांत मृत्यू येतो आहण हा श्वासोच्छवासािें स्नायू हवकाहरत 

झाल्यामुळे येतो. 
 
णिणकत्सा–रोग्याला हनजवनू ठेवावा. मालीश व हवदु्यत उपिार करावे. आहण होणाऱ्या 

वदेनाांकहरताां ॲस्स्परीन सारखे वदेनाहर औषध द्यावें. काांहीं रोग्याांत, न्यूनतम ियापियािें प्रमाण (basal 
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metabolic rate) कमी असतें आहण अशाांत थायरॉय् हडयम् (thyroideum) देण्यापासून फायदा होतो. यािी 
सुरुवातीला हदवसाला ½ गे्रन मात्रा द्यावी आहण हळूहळू मात्रा वाढहवत न्यावी. काांहीं रोग्याांत पे्रड हनसोन ५ 
हम. गॅ्रम हदवसाांतून तीन वळेाां ककवा ए. सी. टी. एच्. ३० ते ४० इ∘ यु.िे हदवसाांतून दोन वळेाां स्नायूांतून 
इांजेक्शन हदल्यास काांहींकाल तरी रोर् कमी होतो. मात्रा हळूहळू कमी करावी. 
 

आशुकारी गािंाळ बहुधमनीशोफ 
(Acute polyarteritis nodosa) 

 
व्याख्या–सवव मध्यम व लहान आकाराच्या धमनींिा धमनीशोफ व पुष्ट्कळवळेाां लघु 

धमनीकोषहवस्ताराांनीं युक्त असा रोर्. 
 
हेिु–आशुकारी र्ाांठाळ बहुधमनीशोफ हा रोर्, पुष्ट्कळसें प्रहतजन, हवशेंषतः जांतू याांच्या हवरूि 

शरीरात असणाऱ्या अहतसांवदेनत्वामुळें  होतो. सल्फनमाईड, आयोहडन, थायोयुहरआ, आहण 
हडसॉस्क्सकॉर्चटकोस्टेंरॉन हेंही सांवदेनकारक (sensitising agents) असल्यािे नमूद केले रे्ले आहे. 

 
लक्षिें–रोर्ी सामान्यतः ३० ते ४० वषांमधील असतो, पण मलूही असण्यािा सांभव असतो. 

सामान्यतः रोर्ािी सुरुवात एकाएकी होतें; याांत ज्वर, अशक्तता, स्नायू ककवा साांधे याांत वदेना, वाांहत 
आहण अहतसार ही लक्षणें असतात. इतर काांहीं रोग्याांत ती बेशुिी आहण आक्षेंप याांनीं होतें. ककवा तीव्र 
उदरस्थवदेना ककवा हृदयस्थवदेना, थुांकीतून रक्त पडणें ककवा मूत्रमेह ही लक्षणें असतात. काांहींवळेाां दमा 
हेंि मुख्य लक्षण असते. हपत्ती (urticaria) व रक्तहपत्ती (purpra) होण्यािा सांभव असतो. एकापाठोपाठ 
एक मज्जातांतू हवकाहरत होणारा असमहमत सीमान्त मज्जातांतूशोफ हेंि मुख्य लक्षण असतें, पण समहमत 
सीमान्त मज्जातांतूशोफ हेंि सववसामान्यपणें हदसून येतें. 

 
िपासल्यास–काांहींवळेाां छाती ककवा उदराच्या अधस्त्विा धमनींतील लहान र्ाांठी हाताला 

लार्तात. मूत्राांत रक्त ककवा प्रहथन असण्यािी शक्यता असते. जवळ जवळ ६५% रोग्याांत रक्तदाब 
वाढलेला असतो. ज्वर असतो. रक्त तपासल्यास श्वतेपेशीवृहि असल्यािे समजून येते. श्वेतपेशी एका घन 
हम. हम. मध्ये ३०,००० पयंतही असतात. अधस्त्विा र्ाांठी ककवा इओहसनरार्ी पेशी वृहि फक्त साधारण 
२०% रोग्याांति हदसून येते. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–ज्वर व उदहरय लक्षणें याांवरून हवषमज्वर वा कां रु्यक्ष्मा (miliary 

tuberculois) वाटण्यािा सांभव असतो. मज्जातांतुज लक्षणावरून (nervous symptoms) 
मस्स्तष्ट्कावरणशोफ ककवा प्रमस्स्तक रक्तस्त्राव वाटण्यािा सांभव असतो. तीव्र वृकस्थ वदेनाांवरून मूत्राश्मरी 
ककवा पहरवृक् क हवद्रहध (perinephric abscess) भासण्यािा सांभव असतो. मतू्रमेहावरून आशुकारी 
वृक् कशोफ वाटेंल. तीव्र अहधजठर वदेनाांवरून भेहदत आांत्रव्रण (perforated peptic ulcer) वाटेल. श्वास व 
त्याबरोबर इओहसनरार्ी पेशीवृहि यावरून दमा वाटण्यािा सांभव असतो. शवपरीक्षेंपूवी हनदान करणें 
कठीण असतें. अधस्त्विा धमनीवर असणाऱ्या र्ाांठी लार्ण्यासारख्या असतील, तर हनदान करताां येतें. 

 
रोगक्रम व उपद्रव–सामान्यतः रोर् वर्चधष्ट्णू आहे व ३ ते ४ महहनें वाढत असतो. पण मस्स्तष्ट्क ककवा 

पहरवृक् क रक्तस्त्राव झाला, तर ताबडतोब मृत्यू येण्यािा सांभव असतो. 
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साध्यासाध्यिा–जवळ जवळ ५०% रोग्याांत मृत्यू येतो. 
 
णिणकत्सा–पेहनहसलीन, सहॅलहसलेट व कार्चटसोन देण्यापासून फायदा होतो. कॉर्चटसोन ककवा 

एसीटीएच् हे आशुकारी प्रकाराांत फार उपयोर्ी पडते. अहतरक्तदाबी हवकाराांत मात्र ते फार काळजीपूववक 
वापरावयास पाहहजे. 
 

शंख धमनीशोफ 
(TEMPORAL ARTERITIS) 

 
करोणट धमनीशोफ, र्भीमकाय पेशी धमनीशोफ 

(CRANIAL ARTERITIS, GIANT CELL ARTERITIS) 
 

हा हवकार पुष्ट्कळसा र्ाांठाळ बहुधमनीशोफसदृश आहे. जरी सुरुवातीला, शांख धमनीशोफाांत 
होणारे फरक हे मूलतः हतच्या बाह्य आवरणाांत होतात असें साांर्ण्याांत आले तरी हा हवकार 
कहणकाअबुवदजन्य धमनीशोफ (granutomato usarteritis) होय. मध्यआवरणाांत एककें द्रक, प्लाझ्मा पेशी 
व भीमकाय पेशी याांिें अांतरभरण होते. अांतरआवरण जाड होते व हळूहळू धमनी अवरुि होते. र्ाांठाळ 
बहुधमनी शोफाच्या रोग्याांतही शांख धमनीशोफ वर्चणलेला आहे. हे होणारे फरक फक्त शांख धमनींत होतात 
असें नव्हें, तर पिकपालधमन्या व सामान्य मातृका धमनीच्या (Common carotid) इतर शाखा, 
महाधमनी, अभ्यांतराांर् (Viscera) व हस्तपादाांच्या धमन्याांतही हदसून येतात. 

 
लक्षिें–शांखधमनीशोफ हा हवकार ५५ वषावरील लोकाांना होतो. पहहलें ि लक्षण म्हणजे डोक्यावर 

टोपी घातल्यास त्या हठकाणीं होणारी पीडनाक्षमता सुरवातीला रोर्ी थोडा आजारी असतो, वजन घटते, 
बेिैन वाटते, रात्री घाम येतो व बारीक ताप असतो. पढुें शांख ककवा पिकपालािे हठकाणीं शीरःशलू उठतो, 
आहण मॉर्चफया हदल्यासि तो कमी होतो. काांहींवळेाां रोर्ी डोळ्याांिी तक्रार करतो. प्रथम दृष्टी भरुसट होते व 
पुढे एका ककवा दोन्हीहीं डोळ्यानाां हदसत नाहींसें होते. नेत्रस्नायूघात (ocular palsies) होण्यािा सांभव 
असतो. रक्तपेशींिें अवसादन प्रमाण (sedimentation rate) वाढलेलें  असते, आहण जीवोहतपरीके्षत शांख 
धमनींत हवहशष्ट फरक हदसून येतात. हृदयावरणशोफ हा उपद्रव म्हणनू वर्चणलेला आहे. हवकाहरत झालेली 
शांख धमनी नार्मोडी रज्ज ू सारखीं हाताला लार्ते. ती पीडनाक्षम असून जाड झालेल्या कभतींत र्ाांठी 
हाताला लार्तात. 

 
णिणकत्सा–अांधळेपणा येऊां  नये म्हणून, प्रेंड हनसोलोन मोठ्या माते्रत द्यावयास पाहहजे. ५ हम. 

गॅ्रमच्या दोन वड्या हदवसाांतून िारवळेाां ६ महहनेपयंत द्यावयास पाहहजेत. पुढे एक महहन्याने मात्रा हळूहळू 
कमी करावी. रोर् सामान्यतः एक महहन्याांत वाढावयािा थाांबतो. पण जर इलाज केला रे्ला नाहीं, तर 
रोर्ाला अटकाव होण्यापूवी रोर्ी अांधळा होण्यािी भीहत असते. 
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स्वक्षम (स्वििःप्रणिरणक्षि) रोग 
(AUTOIMMUNE DISEASES) 

 
प्रास्िाणवक–प्रहतजन (antigen) हा असा पदाथव आहे कीं यािेमुळे शरीराच्या पेशींिे उद्दीपन होऊन 

प्रहतकपड (antibodies) हनमाण होतात. या प्रहतकपडामुळे शहरराांतींल जांतू ककवा अर्ाांतुक पेशी (forein 
cells) याांिा नाश केला जातो.  

 
सामान्यतः हे प्रहतजन शहरराांत बाहेरून घातले जातात, व ज्या प्राण्यात ककवा मनुष्ट्याांत तें 

टोंितात, त्याांना तें अर्ाांतुकि असतात.  
 
स्वक्षम रोर्ाांत हे प्रहतजन शहरराांति हनमाण होतात, व अांर् (organ) ककवा पेशीजाल याांच्या 

पेशींवर त्याांिी प्रहतहक्रया होऊन प्रहतकपड तयार होतात. पुष्ट्कळ पेशीजालाांत सांभाव्य प्रहतकपड (potential 
antibodies) असतात. या प्रहतकपडाांमुळे, हवहशष्ट पेशी ककवा पेशीजाल याांिा नाश केला जातो. या पेशी 
ककवा पेशीजाल, जसें काांहीं बाहेरून घातलेलें  अर्ाांतुक आहेत असें धरून, ते अस्वीकृत केले जातात 
(rejected), हझडकारले जातात. प्रहतजनाांिा उर्म अज्ञाांत आहे. पण तो नाश पावलेल्या पेशीजालाांत 
असावा. काांहीं तज्ञ स्वक्षमता (autoimmunity) हसिाांत मानींत नाहींत, त्याांच्या मताप्रमाणें हें हवेंतींल 
मनोराज्य आहे.  

 
स्वक्षमतेबद्दल फार थोडी स्पष्ट अशी माहहती हमळते आहण त्याच्यापेक्षा कमी स्वक्षम रोर्ाांबिल 

माहहती हमळते. पुष्ट्कळ या रोर्ाांबद्दल वािाळपणे बोलतात, पण पुराव्याबद्दल हविारल्यास, फारि थोडा 
हवश्वसनीय पुरावा पढेु येतो. 

 
थायमस आणि लणसका पेशी यािें कायक (The role of the Thymus and Lymphocytes)-

जन्मकाळीं थायमसिें सवव साधारण वजन, वसा व सांधानक पेशीजाल सोडून, १८ गॅ्रम असते. 
यौवनारांभापयंत हतिा आकार वाढत जातो व पुढे ती कृश होते. खच्चीकरणानें (castration) हतच्या 
कृशतेला हवलांब लार्तो, आहण सांसर्व, क्ष–हकरण हवहकरणाने व कॉर्चटकोस्टेरॉइड हदल्यास ती कृश होते. 
यौवनारांभािे कालीं थायमसिें सववसाधारण वजन २२ गॅ्रम असते. २५व्या वषी १० गॅ्रम, ३० व्या वषी ६ गॅ्रम, 
आहण ४० व्या वषी ते २ गॅ्रम असते. सामान्यपणे ग्रांथीिा प्रान्तस्था लहसकापेशींनीं भरलेला असतो, आहण 
अांतस्थाांत जाहलका पेशी (reticulum cells), थोड्या लहसकापेशी आहण हासल सकें द्रीय कहणका 
(concentric corpuscles of Hassal) असतात. 

 
लघु लहसकापेशी या स्वक्षमतेत फार महत्वािा भार् घेतात असें धरलें  जातें. थायमस लहसकाभ 

पेशी (lumphoid cells) स्थानाांतर करतात व शहरराच्या ज्या भार्ाांत जातात, तेथे लहसकापेशी हनर्चमती 
व्हावयास लार्ते. आयुष्ट्याच्या सुरुवातीस मुख्यतः थायमसमध्ये लहसकापेशी हनमाण होतात व प्रहतरक्षण 
प्रहतहक्रयेत (immunological reaction) ज्या पेशींिा सांबांध असतो अशा पेशींिे ते मुख्य उर्मस्थान होय. 

 
लघु लहसकापेशी या मोठ्या प्रमाणाांत लहसकाग्रांथी व प्लीहा याांतही हदसून येतात. पुष्ट्कळ 

लहसकापेशी, लहसका-महावाहहनी मधून (thoracic duct) सतत रक्त प्रवाहात जात असतात आहण 
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अशाप्रकारें सतत पहरवहन राखलें  जाते. लहसकाभ र्ाांठींतील जनहनक कें दे्र (germinal centres) याांिा 
लहसकापेशींच्या हनर्चमतीशीि सांबांध असतों असें नव्हें, तर त्याांच्या नाशाशींहीं असतो. 

 
असें धरलें  जातें कीं लघु लहसकापेशी याांिी मलूभतू प्रहतरहक्षत अनुहक्रयेला (primary immune 

response) जरुरी असते, आहण प्रहतजन उद्दीपनानें लघु लहसकापेशींिें स्थूल लसीकापेशींत रूपाांतर होते, 
नांतर त्याांिे प्लाझ्म पेशींत रूपाांतर होते. आहण या पेशी, र्ामा-ग्लोलयहूलन, हे प्रहतकपड हनमाण करतात. 

 
थायमस ग्रांथीिा समस्स्थती (homeostasis) राखण्याशीं सांबांध असतो असें धरलें  जातें. समस्स्थती 

यािा अथव, ज्यािेमुळे प्रहतरक्षणकारक सहक्रय पेशींिी (immunologically active cells) हनर्चमती होते व 
ज्या अांर् घटकाांशीं (body components) प्रहतहक्रया करण्यासारख्या असतात अशा पेशींिी, जन्मानांतर 
हनर्चमती थाांबहवणारी यांत्रणा. शहरराच्या सुर्न अशा भार्ाांत असताांना ज्या पेशींत प्रहतजनाांना प्रहतकार 
करण्यािी शस्क्त्त हनमाण झालेली असते, अशा पेशींिा थायमसमध्ये नाश केला जातो. थायमस ही ग्रांथी 
स्वक्षमतेिा हवकास न होऊां  देणारी रक्षक आहे.  

 
पेशीय प्रहतरक्षणाला (cellular immunity) थायमस पेशीसांस्था जबाबदार आहे याला पुरावा आहे. 

यािेमुळे समकलम (homograft) अस्स्वकार व हवलां हबत अलजीजन्य प्रहतहक्रया होते. कोंबडीच्या हपलाांत 
अवस्कराच्या (cloaca) जरा वर, फॅहब्रहसअसिी स्नेहपटुी (burse of Fabricinp) या नाांवािा लहसकाभ 
र्ठ ठा असतो. तो प्लीहा आहण लहसकाग्रांथी याांच्या लहसकाभ पेशीजालाांतील जनहनक कें दे्र व प्लाझ्मापेशीं 
याांच्या हनर्चमतीवर हनयांत्रण करतो. इम्युनोग्लोलयुहलन आहण प्रहतकपड स्त्रावणाऱ्या प्लाझ्मा पेशींना हा 
जबाबदार असतो. 

 
सशासारख्या सस्तन प्राण्याांत, आांत्रपुच्छ व पेयरिे पॅिेस या हठकाणीं असणारा लहसकाभ 

पेशीजाल हा कायांत फॅहब्रहसअसिी स्नेहपटुी सदृश असतो. 
 
हनमाण होणाऱ्या प्रहतरक्षण प्रहतहक्रयाांत, प्रहतहवषे हनर्चमती, प्रहथन अवके्षपण (protein 

precipitation), जांतू आहण रक्तपेशी याांिे समूहन (agglutination) आहण जीवाणलूयन (bacteriolysis) 
येतात. प्रहतरक्षक कपड (immune bodies), हे र्ामा-ग्लोलयुहलनला जोडलेला असतात, व याांिेमुळे सांसर्व 
व अर्ाांतुकपेशींिें आक्रमण याांपासून शहररािें सांरक्षण होते. ज्यावळेीं लहसकापेशी मृत्यू पावतात त्यावळेीं हे 
प्रहतरक्षक कपड लहसकावाहहन्यावाटे रक्ताांत नेले जातात.  

 
असें र्ृहीत धरले जातें कीं स्वक्षमतेत प्रहतजन शहरराांति हनमाण होतात. हे हॅहशमोटो रोर्ावरून 

स्पष्ट होते. हा थायरोग्लोलयुलीनमुळे होतो असें धरलें  जातें. सामान्यतः तें कां ठस्थकपड पुटींत (Thyroid 
Vesicles) बांहदस्त असते. कां ठस्थकपड पेशीजालाांत आल्यास, तेथे त्यािी अर्ाांतुक प्रहतजन म्हणनू 
(foreign antigen) प्रहतहक्रया होते. स्वक्षमतेत शरीर, स्वतःच्या व अर्ाांतुक पेशी याांत फरक करूां  शकत 
नाही. 

 
स्वक्षम रोर् हे कां ठस्थकपड, उपवृक् क, हृदय ककवा यकृत याांना हवकाहरत करतात. त्यािप्रमाणें 

मज्जासांस्था पेशीजाल, ऐस्च्छकस्नायू व लाल पेशी हवकाहरत होण्यािी शक्यता असते. पुरुषाांपेक्षाां हस्त्रयाांत 
ज्यास्त प्रमाणाांत हवकार हदसून येतो. 
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स्वक्षमिा कसोट्या : (criteria of Autoimmunity) : १. र्ामाग्लोलयुहलन सीरम पातळी १०० सी. 
सी. त १·५ गॅ्रमच्या वर असते. २. हवकाहरत पेशीजालाांत लहसकापेशी व प्लाझ्मा पेशी समुहच्चत झालेल्या 
असतात. ३. एल्. ई. पेशींिे अस्स्तत्व. ४. हवरु्णनीकृत (denatured) र्ामा-ग्लोलयुहलन ककवा त्यािे 
व्युत्पन्न, आमवातज र्ाांठी व वृक्क्रीय केहशका रु्च्छ (renaglomeruli) याांत साांठहवले जातात. ५. 
हहमगॅ्लुहटहननिे अस्स्तत्व. 

 
संर्भाव्य स्वक्षम रोग : (probable and possible autoimmunediseases) हे स्वक्षम रोर्, 

कोणत्याही एकाद्या स्पष्ट कारणाहशवाय होतात ककवा एकाद्या सांसर्ानांतर, र्रोदरपणा, वा सल्फनमाइड वा 
फेहनलबटुाझोन यासारखी औषधें घेतल्यानांतर हदसून येतात. कॉर्चटकोस्टेरॉईड हदल्यास रोग्याला फार 
थोडा काल काां होईना पण आराम वाटतो.  

 
हॅणशमोटो रोग–जे स्वक्षम रोर्ाांबद्दल हवश्वास ठेवतात, अशाांिा हा रोर् म्हणजे बालेहकल्ला होय. 

यािी सांपूणव माहहती र्ोळा केली रे्ली आहे व हा साांहर्तलेल्या सवव कसोट्याांना उतरतो.  
 
थायरोग्लोलयुहलन प्रहतकपड हे टॅन् ड रेड-सेलड लोहहताणू समूहनाने (tanned red celled 

haemagglutination), अर्ार जेलमध्ये अवके्षपणानें (precipitation), प्रहतरक्षा प्रहतदीप्तीनें (immunno 
fluorescence) व काांहीवळेाां पूरक स्स्थहतकरणानें (complement fixation) दाखहवता येतात प्रत्याहयत 
प्रहतजन (accredited antigen), थायरोग्लोलयुहलन, हे कां ठस्थकपड पुटकाांच्या बाहेर व आांत आहण 
आजूबाजूच्या लहसकाग्रांथीत असते.  

 
सावकदैणहक रस्क्िम लुपस–एल. ई. सीरम तत्व (serum factor) हे र्ामा–ग्लोलयुहलन असते व ते 

रोर्ाच्या शहरराांत हनमाण होते असें धरले जातें आहण पेशीकें द्रकाांतींल पदाथावर त्यािी प्रहतहक्रया होते, व 
त्यािेमुळे एल. ई. पेशींिी हनर्चमती होते. यामुळे याला प्रहतकें द्रक रोर् (antinuclear disease) म्हणावयास 
हरकत नाहीं. 

 
स्वक्षम रक्िणवलयी पंडुरोग (Autoinimune haemolytic anaemia)–या रोर्ािा अभ्यास करीत 

असतानाांि, स्वक्षम रोर् हे नामाहभदान देण्याांत आले. हा रक्तहवलय, ग्लोलयुहलन हनमाण करणाऱ्या 
प्रहतकपडाच्या हनर्चमतीमुळें  होतो. हें प्रहतकपड रोग्याच्या रक्ताांतींल लोहहताणनूा हिकटलेले असतात. यािे 
ऊष्ट्म व थांड असे प्रकार समजले जातात. ऊष्ट्म प्रकाराांत प्रहतकपड हे शहरराच्या तापमानाएवढ्या तापमानाांत 
हक्रयाशील असतात, तर थांड प्रकाराांत ते शहरराच्या तापमानाच्या थोड्या कमी तापमानाांत हक्रयाशील 
असतात. ऊष्ट्म प्रकार हा ज्यास्त प्रमाणाांत हदसून येतो. यािी सुरुवात एकाएकी होते आहण रक्तहवलयी 
अवस्थेबरोबर ककवा त्या व्यहतहरक्तही हवम्बाणुअल्पताजन्य पप्युवरािें झटके (attacks of 
thrombocytopenic purpura) येतात. हा हवकार हिरकारी लहसका रक्तश्वतेाणुमयतेंतही (chronic 
lymphatic leukaemia) होण्यािा सांभव असतो. 

 
असाध्य पंडुरोग (pernicious anaemia)–यानीं हवकाहरत झालेल्या जवळ जवळ ८०% रोग्याांिा 

हसरममध्ये जठर हभहत्तक पेशींच्या (parietal gastric cells) हवरुि प्रहतकपड हदसून आलेले आहेत. पण ते 
हनदान दशवक नाहींत, कारण इतरही हवकाराांत ते हदसून येतात. जवळ जवळ ५०% रोग्याांत अांतःस्थ 



 अनुक्रमणिका 

तत्वािे (intrinsic factor) प्रहतकपड हदसून येतात व ते ज्यास्त हनदानदशी आहे. त्यािप्रमाणें हा प्रहतकपड 
सूप्त असाध्य पांडुरोर्ाच्या रोग्याांतही हदसून येतो. जाठररसाांतही प्रहतकपड हदसून येतो. 

 
गर्भीर स्नायुदुबकलिा (Myasthenia gravis)–जवळ जवळ ७०% रोग्याांत थायमस ग्रांथींच्या 

अन्तःस्थाांत पुष्ट्कळ जनहनक कें दे्र आहण लहसका पटुक (lymph follicles) असतात. सामान्यतः हे नसतात. 
सीरम र्ामाग्लोलयुहलन हदसून येतात. हवशषेतः हे थायमस अबुवद असल्यास असते. 

 
आमवाणिक ज्वर–जर या रोर्ाांत हृदय हवकाहरत झाले, तर सीरममध्ये हृदयरोधी प्रहजजन (anti-

heart antigen) असतात. 
 
वािसंणधशोफ (Rheumatoid arthritis)–सामान्यतः अहतर्ामाग्लोलयुहलनरक्तमयता 

(hypergammaglobulinaemia) असते आहण सीरम मधील ऱ्हूमॅटॉइड तत्व आहण र्ामाग्लोलयुहलन पासून 
हमळणारा प्रहतजन याांत प्रहतहक्रया हमळते. 

 
गािंाळ बहुधमणनशोफ–याांतही अहतर्ामाग्लोलयुहलनरक्तमयता असते. 
 
ल्युपॉइड यकृिशोफ (Lupoid hepatitis)–याांत यकृतािे लहसकाभ अांतरभरण, 

अहतर्ामाग्लोलयुहलनरक्तमयता, आहण काांहीं रोग्याांत रक्ताांत प्रहतकपड हदसून येतात. 
 
प्रस्िुि काणिन्य (Multiple sclerosis)–हा रोर्, स्वक्षम रोर् आहे याला तसा पुरावा नाहीं. 

अहतर्ामाग्लोलयुहलनरक्तमयताही हदसून येत नाहीं. रोग्यािें सीरम आहण हा रोर् झालेल्या रोग्याच्या मेंदूिें 
सत्व याांनीं केलेलीं पूरक स्स्थहरकरण कसोटी ही फक्त ४०% रोग्याति हनियात्मक अशीं हमळते. 

 
स्वक्षमतेमुळे होतात असे धरले जाणारे रोर् म्हणजे अज्ञातहेतुक ॲहडसन रोर्, व्रणयुक्त 

बृहदाांत्रशोफ, आशुकारी मस्स्तष्ट्क हवकार, त्विास्नायूशोफ, अहतर्ामाग्लोलयुहलनरक्तमयता, र्ाांठाळ 
बहुधमनीशोफ, बहुमज्जातांतूशोफ आहण केहशकारु्च्छवृक् कशोफ. 

 
उपसंहार–अजून पुष्ट्कळ सांशोधन व्हावयास पाहहजे. 

  



 अनुक्रमणिका 

प्रकरि १२ 
 

असात्म्योद् र्भव णवकार 
(DISORDERS OF METABOLISM) 

 
जीवनसत्वाचं्या अर्भावी होिारे रोग, तु्रणटजन्य रोग 

(DEFICIENCY DISEASES) 
 

जर आहाराांत जीवनसत्वें कमी प्रमाणाांत असतींल ककवा त्याांिा अभाव असेल तर काांहीं रोर् 
होतात. उदा. राताांधळ (night blindness), अस्स्थमादवव ककवा मुडदुस (rickets), बरेीबेरी, स्कव्ही वर्ैरे. 
अन्नात असणारी ही जीवनसत्वें शहरराच्या वाढीकहरताां व आरोग्याकहरताां फार आवश्यक असतात.  

 
जीवनसत्वें दोन प्रकारिी असतात. स्स्नग्ध पदाथांत हवरघळणारी व पाण्याांत हवरघळणारी.  
 
जीवनसत्व ‘अ’ याला शरीरवधवक व रोर् प्रहतबांधक (anti-infective) जीवनसत्व असेंही म्हणतात. 

हे जीवनसत्व पालेभाज्या–याांत हे सूयाच्या प्रकाशानें हनमाण होत असाव,े दूध, लोणी, कॉडहलव्हर ऑईल, 
हाहलबट हलव्हर ऑईल वर्ैरेंत मोठ्या प्रमाणाांत असते. वनस्पतीज तेलाांत ते फारि थोड्या प्रमाणाांत 
असते. जीवनसत्त्व ‘अ’ हे सूयाच्या उष्ट्णतेनें ककवा उघड्यावर तापहवल्यास (heating in air) नाहहसें होते. 
प्रौढ माणसाला ३००० इां. यु. (International units) िी जरूरी असते, लहान मुलाांस वयाप्रमाणें १५०० ते 
३००० इां. यु.; र्भारपणाांत ६००० इां. यु. तर मूल अांर्ावर पीत असताांना ८००० इां. यु. िी जरूरी असते. जर 
प्राण्याांच्या हपलाांना अन्नाांतून हें जीवनसत्व हदले नाहीं तर त्याांिी वाढ खुांटते. 

 
जर हे जीवनसत्व कमी प्रमाणाांत घेतले रे्ले ककवा जर ते बरोबर शोहषले रे्ले नाहीं, तर डोळ्याांिे, 

त्विेिें ककवा श्वसनेंहद्रयाांिे हवकार होतात. जर हे जीवनसत्व फारि मोठ्या प्रमाणावर म्हणजे ५ ते १० 
लाख इां. यु. रोज हदले रे्ले तर केसाांिे झुपके र्ळणें खाहलत्य (alopecia), कां ड, हाडाांत वदेना वर्रेै 
लक्षणें हदसून येतात. 

 
जीवनसत्व ‘ड’ हे जीवनसत्व कॉडहलव्हर व हाहलवट हलव्हर ऑईल याांत फार मोठ्या प्रमाणाांत 

असते. लोणी व दूध याांतही ते असते. पण लोण्याांत त्यािे प्रमाण फार थोडे असते. जर र्ाईला ओला िारा 
हमळत असेल व ती उन्हाांत िरत असेल तर हतच्या दूधाांतींल या जीवनसत्वाांिे प्रमाण वाढतें. हे उष्ट्णतेनें 
नाहहसें होत नाहीं. अर्वस्टेरॉलवर अल्राव्हायोलेट हकरणाांिा पहरणाम करून कॅल् हसफेरॉल हमळते. अशा 
प्रकारें बनहवलेल्या कॅल् हसफेरॉलमध्ये मुडदुस हवरोधी शस्क्त्त (antirachitic activity) फार मोठ्या प्रमाणाांत 
असते. प्रौढ माणसास दररोज १५० इ. यु. जरुरी असते. लहान बालकाांस ४०० इां. यु. िी जरुरी असते. 
कॉडहलव्हर ऑईलिा १ िमिा ककवा हाहलबट हलव्हर ऑईलिे ६ थेब याांिे पासून ४०० इां. यु. हमळतात. 
जर आहाराांत यािा अभाव असेल तर मुडदुस हा रोर् होतो व दातही हकडतात. जर वाजवीपेक्षा फार 
मोठ्या प्रमाणाांत घेतलें  तर अहतसार, हाडाांत कॅल्शमिी वृहि व वृक् काांत कॅल्शम साांठणें या र्ोष्टीं होतात. 
ल्युपस व्हल ्र्रॅीस व पाराथैरॉइडच्या स्त्रावािा अभाव (hypoparathyoidism) याांत मोठ्या प्रमाणाांत 
जीवनसत्त्व ‘ड’ हदल्यास फायदा होतो. 
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जीवनसत्व ‘ई’–हे स्स्नग्ध पदाथांत हवरघळणारे जीवनसत्व ऑहलव्ह ऑईल, र्व्हािें अांकुर 
(wheat embryo) व भाजीपाला याांत मोठ्या प्रमाणाांत असते. र्व्हाच्या अांकुराच्या तेलाांत ते फारि मोठ्या 
प्रमाणाांत असते. नेहमी नेहमी होणारे र्भवपात याांत हे फार रु्णकारी ठरले आहे. र्भाच्या वाढीलाही या 
जीवनसत्वािी फार जरुरी असते. 

 
जीवनसत्व ‘बी’ कॉम्तलेक्स–या जीवनसत्वाांत बी₁, बी₂, बी₆, हनकोहटहनक ॲहसड, फॉहलक 

ॲहसड, पॅन्थोथेहनक ॲहसड वर्ैरे येतात. हे जीवनसत्व तृणधान्याांिा कोंडा, पीस्ट, दूध, वर्ैरेंत हदसून येतें. 
 
जीवनसत्व ‘बी₁’ (aneurine or thiamine)–प्रौढ माणसास रोज ७०० इां. यु. िी जरुरी असते. या 

जीवनसत्वाच्या अभावी बेरीबेरी हा रोर् होतो. काांहीं प्रकारिें मज्जातांतूदाहही याच्या अभावी होत असावेंत 
असें धरलें  जाते. त्यािप्रमाणें बिकोिता, पिनहक्रयेत हबघाड व लहान मुलाांत कपक रोर् (pink disease) 
होतो.  

 
जीवनसत्व ‘बी₂’–याांत रीबोफ्लेस्व्हन व हनकोहटहनक ॲहसड येतात. या जीवनसत्वाच्या अभावी 

पेलाग्रामध्ये जीभ येणें (glossitis), तोंडाच्या कडा येणें (angular stomatitis) वर्ैरे हवकार होतात. पेलाग्रा 
होऊां  नये म्हणून ककवा झाल्यास त्यावर इलाज म्हणनू हनकोहटहनक ॲहसडिा फार िाांर्ला उपयोर् होतो. 
हनकोहटहनक ॲहसडमुळे रक्तवाहहन्या प्रसरण पावत असल्यामुळें (vasodilator action) हृच्छूल, मेंदूतील 
रक्तशल्यावरुिता (cerebral thrombosis) वर्ैरे हवकाराांत यािा फार िाांर्ला उपयोर् होतो. जर रोज ३ 
ते ६ गॅ्रम हनकोहटहनक ॲहसड घेतले तर रक्तद्रवाांतील कॉलेस्टेरॉलिे प्रमाण कमी होते. 

 
जीवनसत्व ‘बी₁₂’–हे जीवनसत्व प्रथम १९४८ सालीं यकृतापासून हनराळे केले रे्ले. एक टन 

यकृतापासून २० हम. गॅ्रम जीवनसत्व बी₁₂ हमळाले. मारक पांडुरोर् (peronicious Anaemi), हपीज 
झोस्टर वर्ैरे सारख्या हवकाराांत यािा फार िाांर्ला उपयोर् होतो.  

 
फॉणलक ॲणसड–हे भाजीपाला, यीस्ट, व यकृत याांत साांपडते. हे रक्ताच्या वाढीकरताां उपयोर्ी 

पडते व म्हणून मारक पांडुरोर्ा हशवाय इतर पांडुरोर्ाांत वापरतात.  
 
जीवनसत्व ‘सी’–हे जीवनसत्व मोसांबी, सांत्री, कलबें याांत फार मोठ्या प्रमाणाांत असते. उकळण्याने 

हे जीवनसत्व नाहीसे होते. जीवनसत्व ‘सी’ म्हणजे आर्स कॉर्चबक ॲहसड. प्रौढ माणसास रोज ५० ते १०० 
हम. गॅ्रम जीवनसत्व ‘सी’ िी जरूरी असते. व लहान बालकाांस १५ ते ५० हम. गॅ्रमिी जरूरी असते. याच्या 
अभावामुळे लहान ककवा प्रौढ माणसाांत स्कव्ही हा रोर् होतो. 

 
जीवनसव ‘के’–यािा रक्त र्ोठण्याच्या हक्रयेत फार िाांर्ला उपयोर् होतो. कामला व नवजात 

बालकाांतील रक्तस्त्राव (neonatal haemorrhage) याांत रक्तस्त्राव थाांबहवण्यास यािा िाांर्ला उपयोर् 
होतो. जर आांतड्याांत हपत्त नसेल, तर हे जीवनसत्व पूणवत्वाने शोहषले जात नाहीं. 
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अस्स्िमादकव, मुडदूस 
(RICKETS) 

 
लहान मुलात हदसून येणारा असा रोर् असून, याांत हाडाांत हवहशष्ट फरक हवशषेतः मुख्य हाडाला 

ज्याहठकाणीं त्यािी टोकें  जोडली जातात, त्याहठकाणीं (near the epiphysis) हदसून येतात. 
 
हेिु–मुडदुस हा रोर् अनेक कारणाांनीं होतो. १. आहार बरोबर नसणें. हवशषेतः आहाराांत 

जीवनसत्त्व ‘ड’ व कॅल्शमिा अभाव. दूध भरपूर प्रमाणाांत न हमळणें. २. सूयव प्रकाशािा अभाव. 
सूयवप्रकाशाांतींल अल्राव्हायोलेट हकरणामुळे त्विेखाली जीवनसत्व ‘ड’ तयार होते. ३. कोंदट जारे्त 
वास्तव्य. 

 
प्रविकक कारिे–वय ६ महहने ते १½ वषव. २. मोठाली शहरें. ३. आईिे दूध न हमळणें ककवा फार 

हदवस मुलाला पाजणें. ४. फार जलद वाढ. 
 
संप्रास्ति–हाडाांत कॅल्शम फॉस्फेटिे प्रमाण फार कमी होते. नेहमी असणारे ६३% वरून ते २१% 

वर येते, व या कॅल्शमिा अभावामुळें  हाडे वाकतात. लाांब हाडाांत दोष हनमाण होतो. याांिी टोकें  जाड 
होतात. हाडाांिीं टोकें , हाडाच्या मधल्या भार्ाला ठराहवक काळीं जुळली जात नाहींत. आांतड्याांमधून 
कॅल्शमिे क्षार शोहषले जात नाहींत, त्यामुळे हाडात त्याांिे प्रमाण कमी असते. ज्यावळेीं रोर्ािा जोर 
असतो, त्यावळेीं रक्ताांतही कॅल्शम व फॉस्फरसिें प्रमाण कमी असते. असें समजलें  जाते कीं, हाडाांत जे 
फॉस्फटेज (phosphatese) या नाांवािें एन्झाइम हनमाण होते, त्याच्यामुळे वाढणाऱ्या हाडाांत कॅल्शम 
फॉस्फेट साांठहवले जाते. ज्यावळेीं रोर्ािा जोर असतो त्यावळेीं रक्तद्रवाांतींल फॉस्फटेजिे (plasma 
phosphalase) प्रमाण वाढतें. यकृतािी वृहि होते व त्याांत मेदापक्राांहत होते आहण प्लीहेत ताांतवधाांतूिी 
वृहि होते. जसजसा रोर् बरा होत जातो, त्याप्रमाणें रक्ताांतींल कॅल्शम व फॉस्फरसिें प्रमाण वाढत जाते व 
फॉस्फटेजिे प्रमाण कमी होते. 

 
लक्षिें–सामान्यतः रोर्ी एक वषािें मूल असते. मलू हकरहकर करतें, डोक्याला रात्री घाम येतो. 

काांहींवळेाां अहतसार, श्वासवाहहन्यादाह, आांकडी, वाकर्हद्रयसांकोि वर्ैरेही हवकार होतात. पुष्ट्कळवळेाां 
रोग्याला उपिाराकहरता फार उशीरा ककवा दुसऱ्या काांहीं कारणाकहरताां म्हणजे बोलावयास, िालावयास 
ककवा दाांत येण्यास उशीर लार्णें ककवा पाय धनुष्ट्याकृहत होणें वर्ैरे कहरताां आणलें  जातें. 

 
मूल पाांढुरके, हनस्तेज हदसते. हाडाांत काांही हठकाणीं मृदुभार् (softened areas),हवशषेतः 

कानाच्या पाठीमारे्, हाताला लार्तात. थोड्याि हदवसाांत हाताच्या आांतींल व बाहेरील हाडािें, व 
माांडीच्या हाडािे खालिें टोंक, त्यािप्रमाणें पायाच्या आांतींल हाडािें (tibia) वरील टोंक जाड होते. पशुवका 
(ribs) व उपास्स्थ याांच्या सांहधच्या हठकाणीं (costochondral junction) र्ाांठीसारखा भार् हदसतो. अशा 
तऱ्हेच्या र्ाांठी वरपासून खालपयंत असल्यामुळे, जशी काांहीं मण्याांिी माळ ‘हरकेहटस्मरणी’(Rickety 
rosary) हदसते. छातीच्या खालच्या पण पुढच्या बाजूला, आांतील बाजूस ज्याहठकाणीं श्वासपटल स्नाय ू
जोडलेला असतो. त्याहठकाणीं या टोंकापासून त्या टोकाांपयंत एक आडवा खळर्ा पडलेला हदसतो. 
त्याला ‘हेहरसन पहरखा’(Harrison’s sulcus) म्हणतात. 
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उरोस्स्थ फार पुढे येत असल्यामुळे छाती थोडी हत्रकोणाकृहत (pigeon chest) हदसते. डोके लाांबट 
व िौकोनी असून कपाळ व बाजूिा भार् याांना ऊां िवटे आलेले हदसतात (Hot-cross bun appearance). 
सामान्यतः टाळू १८ महहन्याांत भरून येते. पण या रोर्ाांत ती भरून यावयास फार वळे लार्तो. हात, पाय व 
पाठीिा कणा यानाां वक्रता येते व कहटबांधािी पोकळी िपटी होते. त्यामुळे हस्त्रयाांत प्रसूतीस त्रास होतो. 
वृहि झाल्यामुळे ककवा छाती आवळली रे्ल्यामुळे, यकृत व प्लीहा हाताला लार्तात. उदर मोठें हदसते. 
छातीत रुक्षध्वनी (rhonchi) ऐकूां  येतात. रक्ताांतींल फॉस्फरसिे व कॅल्शमिे प्रमाण कमी होते व 
फॉस्फटजिे प्रमाण वाढते. साध्याही धक्क्यानें हाड मोडते. पण त्यािा पूणव अस्स्तभांर् न होता अधववट 
अस्स्थभांर् (green stick fractures) होतो. स्नायू हपसहपशींत (weak) असतात. पुष्ट्कळवळेाां 
अस्स्थबांधनाांतील ताठरपणा कमी झाल्यामुळे साांध्याांत वाजवीपेक्षाां ज्यास्त हालिाल होते. शरीर कृश होते 
(emaciated) ककवा फुर्लेले व हवसहवशींत (plump and flabby) असते. क्ष–हकरणाांनीं घेतलेला फोटो. 
हाडाांतील लौकराांत लौकर हदसून येणारे फरक म्हणजे हाताांतील बाहेरिे व आांतील हाड व माांडीिे हाड 
याांच्या खालच्या टोकाांत ज्या हठकाणी मुख्य हाड व त्यािें खालिे टोक हमळते तीं स्पष्टरेषा (Sharp margin 
of the metaphysis) नाहहशीं होते. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–या रोर्ािे हनदान करताांना जातज हफरांर् रोर् लक्षाांत ठेवावयास पाहहजे. 

याांतही लाांब हाडाांिी टोके जाड होतात. पण सामान्यतः एकाि हाडािे टोक जाड होते. त्यािप्रमाणें रक्त 
तपासल्यास हफरांर् रोर् समजून येतो. फार मोठे डोके यामुळे जलकपालािा (hydrocephalus) भास 
होतो. पण यामध्ये कवटीिीं हाडे एकमेकाांपासून सुटी झालेली हदसून येतात. लहान मुलाांच्या स्कव्हीमध्ये 
अस्स्थच्या अग्रापेक्षाां अस्स्थदांडाला (shaft) सूज येते व वदेनाक्षम (painful) असतात. 
पोहलओमायलायहटसमध्येही स्नायू अशक्त होतात पण पढेु ते कृश व्हावयास लार्तात. कण्याला आलेला 
बाांक हा मणक्याांच्या यक्ष्मामुळे नाहीं हे ठरवावयास पाहहजे. क्ष–हकरणाांनी फोटो घेतल्यास हा रोर् समजून 
येतो. 

 
उपद्रव–जर लवकर व पूणव इलाज झाला तर रोर् बरा होतो. जरी इलाज केला रे्ला नाहीं तरीही 

वयाच्या दुसऱ्या वषानन्तर रोर् बरा होतो. पण हनरहनराळ्या हाडाांत हनमाण झालेल्या हवकृहत 
(deformities) कायम राहातात. उपद्रवाांत ब्राांकोन्युमोहनया, श्वासवाहहन्या दाह, वाकर्हद्रय सांकोि हे 
महत्वािे आहेत. यामुळे रोर्ी दर्ावण्यािाही सांभव असतो. कहटबांधाच्या पोकळींत हवकृहत झाल्यास 
प्रसूहतत त्रास होतो. जर उपिार करावयास उशीर झाला ककवा पूणव केला रे्ला नाहीं तर मुलाांिी वाढ 
खुांटते व ती खुजीं होतात.  

 
साध्यासाध्यिा–रोर्ािे हनदान लवकर होऊन पूणव इलाज केल्यास रोर् पूणव बरा होतो. आांकडी 

येऊन ककवा वाकर्हद्रय सांकोि होऊन मतृ्यू येण्यािा सांभव असतो. 
 
णिणकत्सा प्रणिबंधक–र्रोदर काली मातेिा आहार समतोल असावा. रोज कहमत कमी एकशरे दूध 

द्यावयास पाहहजे. शवेटच्या दोन महहन्याांत त्याांना कॅल्शम देणें िाांर्ले. 
 
प्रत्येक बालकाला वयाच्या दुसऱ्या हतसऱ्या महहन्यापासून जीवनसत्व ‘ड’ दररोज हनदान ७०० इां. 

यु. तरी द्यावयास पाहहजे. जर मूल कमी हदवसाांिे असेल तर वरील पेक्षा दुप्पट व पुष्ट्कळ हदवस द्यावयास 
पाहहजे. त्याला एक िमिा कॉडहलव्हर ऑईल ककवा हाहलवट हलव्हर ऑईलिें ६ थेंब रोज द्याव.े 
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त्यािप्रमाणें अांड्याांतील हपवळा बलकही फार रु्णकारी आहे. पहहले दोन महहनें अधा द्यावा व मर् पुढे सबांध 
हपवळा बलक द्यावा. बालकाला रोज कोंवळ्या उन्हाांत ठेवाव े ककवा त्याला एक हदवसा आड 
अल्राव्हायोलेट हकरण द्याव.े 

 
रोग झाल्यास–मुलाला िालु देऊां  नये. याकहरताां जरूर असल्यास बालकाच्या पायापेक्षाां लाांब 

असलेल्या आधारफळ्या (restraining splints) बाांधाव्या, म्हणजे बालकाला उभे रहाताां येणार नाहीं व 
िालताांही येणार नाहीं. या आधारफळ्याांमुळे पायाांत वाकडेपणाही येत नाहीं, बाांक येत नाहीं. रोज 
जीवनसत्व ‘ड’ मोठ्या प्रमाणाांत ५००० इां. यु. द्यावयास पाहहजे. याकहरताां कॅल ्हसफॅरोल, महॅसव्ह डी. वर्रेै 
द्याव.े पण वाजवीपेक्षाां ज्यास्त प्रमाणात हदल्यास हाडे लवकर भरण्यािा सांभव असतो (bones may 
become prematurely ossified) व मूत्रकपडाांत कॅल्शम साांठण्यािा सांभव असतो. अल्राव्हायोलेट 
हकरणाांिा िाांर्ला उपयोर् होतो. हातापायाांना माहलश कराव.े आहाराांत हपष्ट पदाथांिे प्रमाण कमी करून, 
भरपूर प्रमाणाांत दूध, मोसांलयािा रस, र्व्हािी लापशी व भाजीपाला असावा. मुलाला शुि हवा व भरपूर 
सूयवप्रकाश याांिी जरूरी असते. बालकाला कॉडहलव्हर ऑईल िोपडून कोंवळ्या उन्हाांत ठेवावें. 
 

बेरीबेरी 
(BERI-BERI) 

 
हा जीवनसत्व “बी₁” च्या अभावी होणारा रोर् असून, याांत मज्जातांतूिा दाह, शोथ, (oedema) व 

हृदयहवकार ही लक्षणें, हदसून येतात. 
 
हेिु–जर आहाराांत जीवनस्तव बी, िा अभाव असेल तर हा रोर् होतो. याच्या अभावामुळे शहरराांत 

ियापिय हवषे (metabolic toxins) तयार होतात. ज्या देशाांत नुसता अहतसहडक ताांदुळािा आहार घेतला 
जातो, त्या हठकाणीं या रोर्ािा ज्यास्त प्रादुभाव हदसून येतो. कारण ज्यावळेीं ताांदूळ सडला जातो त्यावळेीं 
त्याच्या कोंड्याबरोबर हे जीवनसत्त्व नाहहसें होते. याि कारणामुळे मलाया, जपान वर्ैरे देशाांत वषािे 
बाराही महहनें कोठे ना कोठे तरी हा रोर् हदसून येतो. 

 
संप्रास्ति–हृदयािी हवशषेतः उजव्या जवहनकेिी वृहि होते. हृदयावरण, व फुफ्फुसावरण याांत द्रव 

भरतो. यकृत व प्लीहा याांत रक्ताहधक्य हदसून येते. व फुफ्फुस शोथ होतो (lungs oedematious). जठर 
व ग्रहणी याांच्या अांतःत्विेत काांहींवळेाां रक्ताहधक्य हदसून येते. त्विेकडे रे्लेल्या मज्जातांतूत अपक्राांहत 
(degeneration) हदसून येते. 

 
लक्षिें–या रोर्ािे शुष्ट्क (dry) व आद्रव (wet) असे दोन प्रकार असतात. रोर् सामान्यतः तरुणाांत 

हदसून येतो. पण ज्या हस्त्रयाांना हा रोर् झालेला असतो, त्याांच्या तान्ह्या बालकाांत या रोर्ािी लक्षणें हदसून 
येतात, पायाांत मुांग्या येणें, अशक्तता, थोड्याही श्रमानें श्वास लार्णें, छातीत धडधड, पायाच्या पोटरींत 
वदेना, पाय सुजणें वर्ैरे लक्षणें हदसून येतात. 

 
शुष्ट्क प्रकाराांत पायाांतील स्नाय ू कमजोर व क्षीण झाल्यािे हदसून येते. त्विेवर काांहीं हठकाणीं 

सांवदेना अभाव (areas of cutaneous anaethesia) तर काांहीं हठकाणी सांवदेनाहतशय 
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(hyperaesthesia) असल्यािे हदसून येते. पायाांच्या पोटरींत पीडनाक्षम व सुजलेले भार् हदसून येतात. हे 
कदाहित स्नायूांत जलधारणेंमुळे (due to water retention) असावें. त्विा शुष्ट्क असते. श्वास लार्तो.  

 
आद्रव प्रकाराांत पायावर शोथ, जलोदर, फुफ्फुसावरण व हृदयावरण याांत द्रव असल्यािे हदसून 

येते. हृदयािी हवशषेतः उजव्या बाजूिी वृहि झाल्यािें हदसून येते. नाडी वाजवीपेक्षाां ज्यास्त जलद िालते. 
मानेंतील नीला फुर्लेल्या हदसतात. काांहींवळेाां यकृतािी वृहि होते व त्याांत स्पांद हाताला प्रतीत होतात. 
शवेटीं शवेटीं फुफ्फुस शोथ होतो. याबरोबर मज्जातांतूदाहही असतो. व त्यामुळे पायाांत अशक्तता असते. पण 
याांत ताप नसतो.  

 
या रोर्ािा तीव्र प्रकारही वर्चणलेला आहे. याांत रोर्ी हृदसाद (heart failure) होऊन एक दोन 

हदवसाांत मरतो. एक हिरकारी प्रकारही असतो. त्याांत पायाच्या स्नायिूी अशक्तता ककवा मधून मधून 
पायाांत वदेना होतात. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–शोथ, सीमान्त मज्जातांतूदाह व त्याबरोबर हृदय हवकारािी लक्षणें व बेरीबेरी 

रोर्ािा प्राांत यावरून हनदान करताां येते. पण शुष्ट्क प्रकाराांत दुसऱ्या कारणाांनीं होणाऱ्या सीमान्त 
मज्जातांतूदाह यापासून हा हनराळा दाखहवला पाहहजे. जीवनसत्व बी₁ िा आहाराांतींल अभाव हे, मूत्रातून ते 
हकती प्रमाणाांत बाहेर जाते यावरून समजून येते. 

 
उपद्रव–जर आहाराांत सुधारणा केली नाहीं तर रोर् बळावत जातो.  
 
साध्यासाध्यिा–काांहींवळेाां हृदौबवल्यानें रोर्ी िटकन दर्ावतो. पण जर इलाज बरोबर झाला तर 

रोर्ी पूणव बरा होतो.  
 
णिणकत्सा प्रणिबंधक–आहार समतोल असावा. ताांदूळ खाणाऱ्या लोकाांनीं ज्यास्त सडीिें ताांदूळ न 

खाता, कमी सडीिें ताांदूळ खाव,े ज्याांना बांद डलयाांतील आहार खावा लार्तो, ककवा ज्याांना ताजा आहार 
हमळत नाहीं. त्याांनीं जीवनसत्त्व बी च्या वड्या घ्याव्या. १०० हम. गॅ्रमिी वडी हदवसाांतून तीन वळेाां घ्यावी.  

 
रोग झाल्यास–जीवनसत्त्व बी₁ हे यीस्ट, ताांदुळािा कोंडा, दूध याांत भरपूर असते. याकहरताां 

त्याांिा वापर करावा. पुष्ट्कळवळेाां जीवनसत्व बी₁ हे आांतड्याांतून शोहषले जात नाहीं. याकहरताां हबनव्हा, 
बेहरन ककवा अशाि प्रकारिी जीवनसत्व बी₁ िी ५० ते १०० हम. गॅ्रमिी इांजेक्शनें द्यावी. ही स्नायूतून 
द्यावयािी असतात. ज्यावळेीं रोर्ािा जोर असतो, त्यावळेीं रोग्याला पूणव हवश्राांकत द्यावी, हनजवनू ठेवावा. 
हातापायाांना माहलश कराव.े जर नीला फुर्ल्यामुळे श्वास लार्त असेल तर रक्त काढाव.े  
 

पेलेग्रा 
(PELLAGRA) 

 
याांत त्विा, अन्नमार्व व मज्जातांतू याांिे हवकार होतात.  
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हेिु–जीवनसत्त्व बी₂, बी₆ व कदाहित बी₁ याांच्या अभावी हा रोर् होतो. पुष्ट्कळवळेाां हा रोर् 
ज्याांच्या आहाराांत ज्यास्त प्रमाणाांत मका असून दूध व माांस याांिा अभाव वा कमतरता असते, अशा माणसाांत 
उद् भवतो. कदाहित हा मक्याांत असणाऱ्या हवषामुळेही (toxins) होत असावा.  

 
प्रविकक कारि–हा रोर् सामान्यतः २० ते ४० वषाच्या मनुष्ट्याांत, हवशषेतः हस्त्रयाांत ज्यास्त प्रमाणाांत 

हदसून येतो. त्यािप्रमाणें दाहरद्र्य, परत परत होणारा कहवताप, हफरांर् रोर्, यक्ष्मा व सतत मद्यपान, याांमुळे 
येणारी अशक्तता ही कारणे होतात.  

 

 

 
फोटो ४५. मुडदुस रोर्ाांत मनर्टािे हठकाणी हदसून 

येणारी अांतववधी अपवृहि (ephyseal 
enlargement) (पहा अस्स्तमादवव, मुडदूस) 

फोटो ४४. मुडदुसाच्या रोग्यािे िौकोनी डोके (पहा 
अस्स्तमादवव, मुडदूस) 

 

 
 

  
फोटो ४६. हरकेटी स्मरणी 

(पहा अस्स्तमादवव, मुडदूस) 
फोटो ४७. मुडदुसाच्या रोग्यात हदसून येणारे 

नर्ाऱ्या सारखे उदर (पहा अस्स्तमादवव, मुडदूस) 
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फोटो ४८. पेलाग्राच्या रोग्याांत हदसून येणारी उघड्याभार्ावरील रांजकता (pigmentation) 

 

    
फोटो ४९-५०. पेलाग्रातील रांजकता 

अ) हिहकत्सेपूवी ब) हिहकत्सेनांतर 
 (पहा पेलेग्रा) 

 

 
फोटो ५१. पेलाग्राांत हदसून येणारी अहतशय लाल हजव्हा 

(पहा पेलेग्रा) 
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संप्रास्ति–उत्तरीय तपासणींत शरीर कृश हदसते व शहरराच्या उघड्या भार्ावर त्विारोर् हदसून 
येतो. जठर व आांतडी याांिे स्नायू व अांतत्विा कृश असून, मोठ्या आांतड्याांच्या अांतःत्विेवर व्रण असतात. 
हृदय आकाराने लहान असते. मज्जारज्जचू्या पाठीमार्ील व बाहेरील भार्ाांत अपक्राांहत हदसून येते; पण 
सीमान्त मज्जातांतूदाह मात्र नसतो. मेंदू व मज्जारज्ज ूयावरील आवरणें जाड असतात. यकृतािी मेदापक्राांहत 
ककवा त्याांत ताांतवधातू हनर्चमती झाल्यािे हदसून येते. 

 
लक्षिें–सामान्यतः रोर्ी प्रौढ असतो. या रोर्ाांत सुरुवातीला भकू मांदावते वाांहत ककवा अहतसार 

होतो. त्याि बरोबर तोंड ककवा जीभ येणें व त्यामुळे ज्यास्ती लाळ र्ळणें हेही असते. पुढे शहररािे उघडें 
भार् लालसर हदसतात व त्या हठकाणीं कां ड सुटते. रोर्ी पायाांत बहधरता ककवा पेटके येत असल्यािी व 
त्याि बरोबर डोकेदुखी, िक् कर ककवा हनद्रानाश या तक्रारी करतो. 
 

हातािी पाठीमार्ील बाजू, कपाळ, नाकाच्या दोन्हीं बाजूस व पायाच्या पुढील बाजूवर पण 
शहरराच्या दोन्हीं बाजूस सारखे (symmetrical) लालसर काळसर असे पण स्पष्ट कडा असणारे डार् 
हदसून येतात. पुढे ते जास्त काळसर होतात व त्यावर फोड आल्यासारखे (blebs) हदसतात. उन्हाळ्याांत 
या डार्ाांिा रांर् पुष्ट्कळसा कमी होतो व त्विेिी खवले पडावयास लार्तात (desquamates). पुष्ट्कळ 
वषानांतर हवकाहरत झालेली त्विा पातळ होते. हहवाळ्यात परत उद् भवतो. जीभ लाल व िकाहकत हदसते. 
तोंडाच्या कडा लाल झालेल्या व फुटलेल्या (angular stomatitis) हदसून येतात. शौिातून रक्त व श् लेष्ट्मा 
(mucus) पडते. जठराांत हैड्रोक्लोहरक अम्लािा अभाव असतो. पायाांत साके्षप ककवा हशहथल अांर्वध 
(spastic of flaccid parasis) काांहींवळेा हदसून येतो. प्रमस्स्तष्ट्कमेरुतरलाांत (cerebrospinal fluid) 
फरक हदसून येत नाहींत. रक्ताांत पांडुता असते. ताप नसतो. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–त्विेवरील डार्ावरून हनदान कठीण नाहीं. 
 
उपद्रव–ठराहवक ऋतूत रोर् परत परत पण वाढत्या प्रमाणाांत होण्यािी शक्यता असते. हळूांहळूां  

शहरराला कृशता येते व मानहसक ऱ्हास व्हावयास (mental deterioration) लार्तो व शवेटी कायमिा 
अांर्वध होतो. 

 
साध्यासाध्यिा–तीव्र प्रकाराांत रोर्ी काांहीं आठवड्याति मरतो. जर रोर् तीव्र नसेल, तर रोर्ी 

पुष्ट्कळवष ेजर्तो. पण व्यवस्स्थत व पुरेपूर इलाज झाला नाहीं तर रोर्ी पुष्ट्कळवळेा वडे्यासारखा होतो व 
शवेटीं वडे्याच्या रुग्णालयाांत मरतो. 

 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–समतोल आहार महत्वािा आहे. तो द्यावा. 
 
रोग झाल्यास–ज्यावळेीं रोर्ािा जोर असतो, त्यावळेीं रोग्याला पूणव हवश्राांहत द्यावी. त्याला 

हनजवनू ठेवावा. आहाराांत ताजे दूध, माांस, अांडी, फळे द्यावी, पण मका मात्र देऊ नये. याि बरोबर 
हनकोहटहनक ॲहसड १०० हम. गॅ्रम हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावे. ककवा हनकोहटनमाइड १०० हम. गॅ्रमिी वडी 
हदवसाांतून १० वळेाां द्यावी. जीभ व तोंड आलें  असेल तर जीवनसत्त्व बी₂ १० हम. गॅ्रम हदवसाांतून तीन वळेाां 
द्याव.े अहतसार व जठराांत हैड्रोक्लोहरक अम्लािा अभाव असेल तर ३० ते ६० थेंब डायल्यूट हैड्रोक्लोहरक 
ॲहसड ४ औांस पाण्यातून, थोडे िवीला हसरप ऑरेंज हमसळून ते हदवसाांतून तीनवळेाां जेवणानांतर द्याव.े 
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हलव्हर एक्स्रॅक्टिी इांहजक्शनें द्यावी. सीमान्त मज्जातांतूदाहाकहरताां जीवनसत्त्व बी₁ १०० हम. गॅ्रमिे इांजेक्शन 
रोज द्याव.े सूयापासून त्विेिे रक्षण करण्याकहरताां शरीर झाकाव.े त्विेवरील व्रणावर ५०००त १ याप्रमाणें 
बनहवलेला पोटॅहशयम परमरँ्नेटिा द्राव लावावा. सोहडयम हथओसल्फेट १०% १० सी. सी. िे इांजेक्शन 
रोज हशरेतून २० हदवस हदल्यास िाांर्ला फायदा होतो. 
 

लहानमुलािंा स्कव्हीरोग 
(INFANTILE SCURVY) 

 
या रोर्ाांत त्विा, अांतःत्विा व अस्थ्यावरण याांिे खाली रक्तस्त्राव होतो. पण रक्ताांत मात्र कोणतीि 

हवकृहत हदसून येत नाही. 
 
हेिु–जर आहाराांत जीवनसत्त्व ‘क’ िा अभाव असेल, तर हा रोर् होतो. हा लहान मुलाांिा रोर् 

असून तो सामान्यतः ८ ते १२ महहन्याांच्या मुलाांत हदसून येतो. जर मुलाला फक्त पावडरिे, ज्यास्त 
तापहवलेले ककवा डलयाांतील दूध हदले जात असेल तर हा रोर् होतो. कारण याांतील जीवनसत्व क नाकहसें 
झालेल असते. 

 
संप्रास्ति–उत्तरीय तपासणींत लाांब हाडाांच्या आवरणाखाली रक्तस्त्राव हदसून येतात. अांतववधी 

(The epiphyses) हाडाच्या दांडापासून (shaft) सुटी होतात ककवा हाडाांत अस्स्थभांर्ही झालेला हदसून 
येतो. फुफ्फुसें, आांतडी व मतू्रकपड याांतही रक्तस्त्राव झाल्यािे हदसून येते. 

 
लक्षिें–रोर्ािी सुरुवात फार सावकाश होते. मलू हातपाय हालवीत नाहीं, ककवा हालहवण्यािा 

प्रयत्न केल्यास मूल ककिाळते. डोळे वाजवीपेक्षाां बाहेर आलेले हदसतात. पुष्ट्कळवळेाां मूल डॉक्टराकडे 
आणले जाते, ते त्याच्या हहरड्याांतून, मलावाटे, ककवा मतू्रावाटे रक्त पडते म्हणून. 

 
मूल हनस्तेज व बारीक झालेले हदसते, व हात लावल्यास रडते. हहरड्या दाबल्यास दाांताच्या 

बाजूांनी रक्त येते. हातपाय हालवल्यास वदेना होत असल्यामुळे बालक आपला हात वा पाय अांर्वध 
झाल्यासारखा ठेवते. जर हात लावला तर ककिाळते. घोट्याच्या जरा वर टेंर्ळासारखा ऊां िवटा (ill-
defined swelling) हदसतो. कारण अस्स्थ आवरणाच्या खालीं रक्तस्त्राव होतो. साांध्याांत कोणतीही हवकृहत 
हदसून येत नाही. स्नायूमध्ये पीडनाक्षम असें टेंर्ूळ हाताला लार्ते, व त्या हठकाणीं हवद्रहध झाल्यािा भास 
होतो. पण तेथे लालपणा नसतो व तो भार् हाताला र्रमही लार्त नाही. काांहींवळेाां िेहऱ्यावर सूज येते. 
प्रत्यग्–नेत्ररु्हा रक्तस्त्राव झाल्यामुळे (retro-orbital haemorrhage) डोळा फार पुढे आल्यासारखा 
हदसतो (proptosis). मूत्राांत रक्त व फार थोड्या प्रमाणाांत ॲलल्युहमन जाते. पुष्ट्कळवळेाां ताप नसतो. पण 
असल्यास फार थोडा ९९⁰ ते १००⁰ फॅ. इतका असतो पण नाडीमात्र जलद िालते. रक्त तपासल्यास 
पांडुरोर् हदसून येतो. पण रक्ताांतील प्लेटलेर्स पेशी व रक्तािी र्ोठणशस्क्त्त मात्र नेहमीप्रमाणेंि असते. क्ष–
हकरणाांनी घेतलेल्या फोटोंत अस्थ्यावरणाखाली झालेला रक्तस्त्राव ककवा अस्स्थभांर् हदसून येतो. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–या रोर्ािे हनदान करताांना दुसरे काांहीं रोर् हविारात घ्यावयास पाहहजेत. 

पोहलओमायलायहटसमध्ये हाताला सुजलेला भार् लार्त नाहीं ककवा तो भार् पीडनाक्षमही नसतो. 
आमवात–वयाच्या दुसऱ्या वषापयंत होत नाहीं व त्याांत साांधे पकडतात, स्कव्हीत साांधे पकडले जात 
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नाहींत. हफरांर् रोर्ाांत हाडाच्या टोकाांना सूज येते. पण हा रोर् वयाच्या तीन महहन्याांपयंति होतो. पप्युवरा व 
ल्युकीहमया या दोन रोर्ाांिा हविार करावयास पाहहजे. पप्युवरामध्ये हहरड्या सुजलेल्या नसतात व त्याांत 
अन्नातील हवहशष्ट घटक कमी घेतले रे्ल्यािे पूवववृत्त हमळत नाहीं (no dietetic error). रक्त तपासल्यास 
ल्युकीहमया ताबडतोब समजून येतो. डोळा पुढे आल्यासारखा हदसत असल्यामुळे प्रत्यग्–नेत्ररु्हा अबुवद 
(retro-orbital growth) भासण्यािा सांभव असतो. 
 

उपद्रव–जर औषधोपिार बरोबर झाला तर रोर् बरा होतो. उपद्रवाांत ब्राांकोन्युमोहनया, कणवशलू, 
अहतसार, केस्तुडे उठणे (furunculosis) हे महत्वािे होत. 

 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक प्रत्येक जन्मलेल्या बालकास सुरुवातीपासून जीवनसत्व ‘क’ द्यावयास 

पाहहजे. या कहरताां मोसांलयािा रस द्यावा. बालकाला २५ ते ५० हम. गॅ्रम जीवनसत्व क िी जरुरी असते. 
 
रोग झाल्यास–रोज मोसांलयािा रस द्यावा. जीवनसत्व क ५० ते १०० हम. गॅ्रम हदवसाांतून तीन वळेाां 

द्याव.े जर हात पाय दुखत असतील तर दुखणारा भार् कापसाांत रु्ांडाळावा व हालिाल थाांबहवण्याकहरताां 
आधार फळ्या बाांधाव्या. 

 
प्रौढ मािसािही स्कव्ही (Adult scurvy) हा रोर् हदसून येतो. याांतही आहारात जीवनसत्व क िा 

अभाव हेि कारण. 
 
लक्षिें–सुरुवातीला अशक्तपणा, श्वास लार्णे व हातापायाांत अहनहित पीडा (Vague limb 

pains) ही लक्षणें असतात. पुढे हहरड्याांतून व नाकातून रक्त यावयास लार्ते. काांहींवळेाां राताांधळ (night 
blindness) होते. दाताांवर कीटण बाजते, दाांत हालावयास लार्तात व तोंडाला घाण मारते. 
रक्तस्त्रावामुळे हनरहनराळ्या स्नायूांत पीडनाक्षम असे सुजलेले भार् (tender lumps) हाताला लार्तात. 
त्विेंतहीं रक्तस्त्राव झाल्यािे हदसून येते. क् वहितवळेाां रक्तभतृ फुफ्फुसावरणही होते, मूत्र तपासल्यास 
त्याांत ॲस्कॉर्चबक अम्ल (जीवनसत्व क) हदसून येत नाहीं. 

 
णिणकत्सा–आहाराांत भरपूर प्रमाणाांत दूध, फळे, हवशषेतः मोसांबी, कलबे याांिा वापर करावा. 

हैड्रोजन पेराक्साईडने हहरड्या साफ कराव्या. जीवनसत्व ‘क’िी १०० हम. गॅ्रमिी वडी हदवसाांतून तीन वळेाां 
द्यावी. ककवा ५०० हम. गॅ्रम स्नायूांतून ककवा हशरतून द्याव.े 
 

दुर्जर्भक्ष ककवा युध्यजन्य शोथ 
(FAMINE OR WAR OEDEMA) 

 
आहाराांतील प्रहथनाांऱ्या दुर्चभक्षामुळे ककवा ऊतक अवकाशाांत (tissue spaces) सोहडयमच्या 

सांियामुळे युिबांद्याांच्या पायावर सूज येते. त्यािप्रमाणें नार्री लोकाांतही, जर त्याांच्या आहाराांतील मुख्य 
अन्न अल्कोहल असेल, तर त्याांतही हा हवकार हदसून येतो, आहण अहजबात भकू नसणाऱ्या (anorexia 
nervosa) काांहीं रोग्याांतही पायावर सूज येते. प्लाझ्मा प्रोटीनिे प्रमाण कमी असते व द्रव, रसाकषवणानें 
(by osmosis) अधस्त्वक पेशीजालाांत हशरतो. 
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णिणकत्सा–आठवड्याांतून दोन वळेाां ३०० ते ५०० सी. सी. रुहधराधान (blood transfusion) 
कराव.े त्यािप्रमाणें प्रहथन योग्य प्रमाणाांत द्यावे. 
 

क्कॉणशआर ्कॉर 
(KWASHIORKOR) 

 
हा रोर् प्रथम र्ोल्डकोस्ट येथे वर्चणला रे्ला. पण आहफ्रका, एहशआ, वसे्टइांडीज, दहक्षण व मध्य 

अमेहरका या हठकाणीं तो सववत्र हदसून येतो. त्यािप्रमाणें इटली व हांरे्री या हठकाणींही हदसून आलेला 
आहे. ज्याहठकाणी बालकाांत कुपोषण (malnutrition) असते, तेथे तो सववसाधारणपणे हदसून येतो. हा रोर् 
होण्यािें कारण म्हणजे आहाराांत प्रहथनाांिा अभाव असणें. हा रोर् सामान्यतः स्तन्यत्यार् वय (ages of 
weaning) व ४थे वषव या कालाांत होतो. याांत केसाांिे रांर्जद्रव्य नाकहसे होते, ते हवरळ व शुष्ट्क होतात, व ते 
लालसर ककवा पाांढरे होतात. रोर्ी हफकट हदसतो, स्थाहनक ककवा साववदैहहक सूज, यकृतवृहि, 
उदासीनता (apathy), अहतसार, आहण जसा रोर् वाढत जातो, तसा लालटरांर्ािा अहतकेरॅहटन असलेला 
पुरळ (raddish rash consisting of hyperkeratotic patches) उठतो व त्यािी खवळे पडतात. यकृतात 
मेदापक्राांहत होते (liver is fatty) व अग्न्याशयाांत ताांतवधातू हनमाण होतो. सीरम प्रोटीन कमी असते. 
हिहकत्सा म्हणजे प्लाझ्मा आधान व मलई काढलेले दूध (skimmed milk) द्यावयास पाहहजे व रोर्ी 
सुधारावयास लार्ला कीं मलाईिे प्रमाण वाढवीत न्यावे. 
 

ग्लूकोजमेह, मधुमेहिा, मूत्रमाधुयक 
(GLYCOSURIA) 

 
अांतःस्त्रावी ग्रांथींच्या स्त्रावाांत बदल झाल्यामुळे, शहरराच्या सांिायक यांत्रणेच्या (storage 

mechanism) न्यूनतेमुळे ककवा शकव रा बाबतिी वृक् कािी हनम्न, प्रभावसीमा (lowering of the renal 
threshold for sugar) यामुळे, मूत्राांत ग्लूकोज हदसून येतो. 

 
हेिु– १ : अिंस्त्रावीं गं्रथीिे णवकार–अग्न्याशय हवकारामुळें  इन्सुहलनिी हनर्चमती न होणें, 

कां ठस्थकपडस्त्रावाहधक्य (hyperthyroidism). अहतहपयूहषकता (hyperpituitarism). उपवृक् कस्त्रावाहधक्य 
(hyperadrenia). 

 
२. प्रमस्स्िष्ट्कणवकार–(cerebral lesions) : अबुवद, रक्तस्त्राव ककवा मस्स्तष्ट्कावरणशोफ, उपवृक् क 

व यकृत याांच्या आशहयक मज्जातांतूवाटे (splanchnic nerves) प्रहतहक्षप्त हक्रयेनें उद्दीपन होऊन ग्लूकोजमेह 
होत असावा. 

 
३. संिायकन्यनूिा (storage deficiency)–घेतलेल्या ग्लूकोजिे हनमाण होणारे ग्लायकोजेन 

यकृत पूणवपणे साांठव ू शकत नाहीं. त्यामुळें  यकृत ग्लूकोजमेह (hepatic glycosuria) होतो. ‘लॅर्’ 
वक्रावरून (‘lag’ curve) (आकृहत ६६ पहा) सांिायक यांत्रणेत व्यांर् आहे ककवा काय हें समजून येते. ककवा 
अहतजलद शोषण होत आहे ककवा काय ते समजून येते. शरीरस्वास्थाांत खरोखरि आांत्रग्लूकोजमेह (फार 
हपष्ट पदाथांच्या सेवनानांतर होणारा ग्लूकोजमेह) होतो, याबद्दल शांका आहे. 
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४. प्रणिहाणरिी महानीला संस्म्मलन (portacaval anastomosis).  
 
५. िाि (streess). र्भावना, शारीणरकिाि, सांसर्व. 
 
६. णनम्न वृक् क प्रर्भावसीमा (A low Renal threshold)–जर वृक् क प्रभावसीमा नेहमीच्या १८० हम. 

गॅ्रम ग्लूकोज दर १०० सी. सी. रक्ताच्यापेक्षाां कमी असेल, तर वृक् क ग्लूकोजमेह होतो. 
 
७. सगर्भांवस्था. 
 
८. बहूप्रसविा (multiparlty) : त्यािप्रमाणें १० पौंडाच्यावर वजनािी मुले होणाऱ्या हस्त्रयाांतही 

होतो. 
 
९. इन्सुणलन णवरोध (Insulin antagonism). 
 
मूत्राांत ग्लूकोज हदसून येणाऱ्या प्रत्येक रोग्याांत, डेक्स्रोज सहनता (Dextrose tolerance) 

पहावयास पाहहजे. त्यावरून हवकारािी तीव्रता समजून येते. 
 

मधुमेह 
(DIABETES MELLITUS) 

 
याांत मूत्रास फार वळेाां पण पषु्ट्कळ होते. मूत्रातून शकव रा (Glucose) जाते. रोर्ी बारीक व्हावयास 

लार्तो पण त्याला भकूही फार लार्ते. (Voracious appetite). 
 
हेिु–मधुमेह हा स्वादुकपड ग्रांथीच्या अांतःस्त्रावाांतील इन्सूहलन या द्रवाच्या अभावी होतो. हा रोर् 

कोणत्याही वयाांत हदसून येतो. पण ३५ वषापुढील माणसाांत यािे प्रमाण फार असते. बालाांत व वृिाांत यािे 
प्रमाण फार कमी असते. परुुषाांपेक्षा हस्त्रयाांत हा रोर् ज्यास्त हदसून येतो. रोर् जरी वांशपरांपरार्त असला 
तरी तो जातज नसतो. ज्या लोकाांच्या आहाराांत स्स्नग्ध पदाथांिें प्रमाण ज्यास्त असतें अशा माणसाांना 
होण्यािा सांभव असतो. ककवा आळस, व्यायाम न करणें याही र्ोष्टी या रोर्ाला कारणीभतू होतात. पुष्ट्कळसे 
मधुमेहािे रोर्ी हे स्थूल (obese) असतात. 

 
संप्रास्ति–हा रोर् इन्स्युहलनच्या अभावी होतो. स्वादुकपडाांत जे आय् लेटर्स ऑफ लँर्रहॅन्स या 

नाांवाने पेशीपुांजक असतात, त्यामध्ये हे इन्सुहलन तयार होते. हनरोर्ी रक्ताांत दर १०० सी. सी. त ८० ते 
१२० हम. गॅ्रम शकव रा असते. पण या रोर्ाांत रक्ताांतींल शकव रेिे प्रमाण वाढते. मूत्र तपासल्यास त्याांत शकव रा 
व शकव रेिे प्रमाण फार असल्यास ॲसेटोन (Acetone) व डाय् ॲसेहटक ॲहसड (Diacetic acid) हीं हदसून 
येतात. असें धरलें  जाते कीं स्वादुकपडातींल आय् लेटर्स ऑफ लँर्रहॅन्स या पेशीपजुकाांत असणाऱ्या बीटा 
सेल्स (,B. cells) नाश पावल्या ककवा त्याांना रोर् झाला तर हा रोर् होतो. पण पुष्ट्कळवळेाां स्वादुकपडाांत 
अपक्राांहत होऊन, ताांतवधाांतू हनमाण होतो. पण काांहीं रोग्याांत स्वादुकपडाांत कोणतीही हवकृहत हदसून येत 
नाहीं. यकृत सामान्यतः यकृतात कोणतीही हवकृहत हदसून येत नाहीं. पण अन्नािी ियापियािी हक्रया मात्र 
बरोबर होत नाहीं. आांतड्यामधून शोहषल्या रे्लेल्या ग्लूकोज शकव रेिे ग्लायकोजेनमध्ये पूणवपणे रूपाांतर 
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होत नाहीं व त्यामुळें  यकृतातही ती पूणवपणें साांठहवली जात नाहीं. मर् स्नायूांनाहीं त्या शकव रेिा पाहहजे 
तेवढा उपयोर् होत नाही. मर् ती मूत्रामधून जावयास लार्ते. यकृतात. ग्लायकोजेन न साांठहवले रे्ल्यामुळें 
वाजनीपेक्षाां ज्यास्त ॲसेटोन तयार होते त्यामुळे रक्तात अम्लोपिय ककवा कीटोनमयसा (Acidosis or 
ketosis) होते. 

 
लक्षिें–पुष्ट्कळवळेाां रोर्ी डॉक्टरकडे हवहवध तक्रारी घेऊन येतो व अिानकपणे त्याला मधुमेह 

झाल्यािे हदसून येते. सामान्यतः रोर्ी मध्यम वयािा असतो. ज्याकहरताां रोर्ी डॉक्टरकडे येतो त्या तक्रारी 
पुढील प्रमाणें होत. अशक्तपणा, कृशता, अहतशय तहान लार्णें, मूत्रास फार होणें, पाय दुखणें, 
याहनमार्ािे हठकाणी कां ड (pruritus vulivae), र्ळव ेउठणें, काळपुळी (carbuncles), एखाद्या बोटािा 
कोथ, ककवा हनव्वळ बिकोिता, काांहीवळेाां दृहष्ट कमी झाल्यािे ककवा नपुसकत्व (impotence) हींि 
पहहली तक्रार असते; तर काांहींवळेा मूच्छेति प्रथम रोर्ी तपासण्याांत येतो. 

 
रोर्ी िाांर्ला जाडजुड (well nourished) ककवा कृश असल्यािे हदसून येते. जीभ शुष्ट्क व लाल 

असते. मूत्र तपासल्यास मतू्रािे हवहशष्ट रु्रुत्व १०२५च्या वर असते, व शकव राही हदसून येते. रक्ताांतींल 
शकव रेिे प्रमाणही नेहमींच्या १०० सी. सी. तील ८० ते १२० हम. गॅ्रमपेक्षाां ज्यास्त असते. हजतका रोर्ािा 
जोर ज्यास्त हततके रक्ताांतील शकव रेिे प्रमाण ज्यास्त. काांही रोग्याांत हृदै्वकल्यािी लक्षणें (signs of 
cardio-vascular degeneration) हदसून येतात. शवेटी शवेटी मूच्छा (Coma) येते.  

 
पुष्ट्कळवळेाां मूच्छा थाांबहवणे शक्य असतें. फार प्रमाणाांत हपष्टपदाथव खाण्याांत आल्यास मूच्छा येणें 

शक्य असते. पण पुष्ट्कळवळेाां रोर्ाांत, मधेंि होणाऱ्या एखाद्या सांसर्ामुळे येते. कारण या सांसर्ांत मोठ्या 
प्रमाणाांत इन्सुहलनिी जरुरी असते. दुसरें कारण म्हणजे जठराांत्रशोफ (gastro-enteritis). याांत रोर्ी फार 
थोडे अन्न घेत असल्यामुळें  तो आपली इन्सुहलनिी मात्रा कमी करतो ककवा अहजबात घेत नाहीं. पण खरें 
म्हणजे याांत इन्सुहलनिी मात्रा मोठी द्यावयास पाहहजे. काांहीं वळेाां आघात ककवा शस्त्रकक्रया याांच्यामुळे मूच्छा 
येते. ज्यावळेीं मधुमेहािा रोर्ी आजारी असतो अशावळेीं रोग्यािे मूत्र हदवसाांतून ३।४ वळेाां तपासावयास 
पाहहजे. व योग्य प्रमाणाांत इन्सुहलन द्यावयास पाहहजे. मधुमेहािी मूच्छा ही एकाएकीं येत नाहीं, आधीं काांही 
सूिनावजा लक्षणें हदसून येतात. मूच्छा येण्यापूवी पोटाांत दुखते, उसासे येतात ककवा वाांहत होते, ककवा फार 
बेिैन वाटते. 

 
मूच्छेतील महत्वािी लक्षणें म्हणजे, वायु क्षधुा (air hunger), उच्छवासाला ॲसेटोनिा वास येणें, 

व स्नायू हशहथल होणें, डोळ्याांिा टणकपणा कमी होतो हृस्पांदवधवन (tachycardia) १२० च्याही वर जातो, 
शहररािे उष्ट्णतामान ९६ अांशाच्या खालीं जाते (subnormal temperature), रक्तदाब कमी होतो (low 
blood pressure), रक्ताांतील श्वेतपेशींिे प्रमाण एका घ. हम., मध्यें १५,००० ककवा त्याहीपेक्षाां वर जाते. 
मूत्राांत शकव रेिे प्रमाण जास्त असते व त्याि बरोबर केटोन कपडही (ketone bodies) असतात. रक्ताांतही 
शकव रेिे प्रमाण फार असते. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–हनदान बरोबर होण्याकहरताां मूत्र परीक्षा करावयास पाहहजे. पण मूत्रातून 

साखर जाणें म्हणजे काांहीं मधुमेह नव्हें. कारण काांहींवळेाां हपष्टपदाथव फार मोठ्या प्रमाणाांत घेतले रे्ले तर 
मूत्रातून साखर जाते. पण अन्न घेतल्यानांतर दोन तासाांनी मात्र मूत्राांत साखर हदसून येत नाहीं. याकहरताां 
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मधुमेहािे हनदान करण्याकहरताां जशी मूत्रािी परीक्षा करावयास पाहहजे, त्यािप्रमाणें रक्ताांतील शकव रेिे 
प्रमाणेंही पहावयास पाहहजे. (आकृहत ६६ पहा) 

 
काांहीं वृक् क रोर्ाांत, उदकमेह (Diabetes insipidus) या रोर्ाांत व काांहींवळेाां अपतांत्रकाांत, 

मधुमेहाप्रमाणें मूत्रािे प्रमाण वाढते. पण त्याांत शकव रा नसते. 
 
मधुमेहामुळें  आलेल्या मूच्छेिे हनदान करताांना मस्स्तष्ट्कावरणदाह (meningitis) व मेंदूतींल 

रक्तस्त्राव (cerebral haemorrhage) यापासून मधुमेहािा व्यवच्छेद करावयास पाहहजे. कारण याांतही 
रक्तशकव राहधक्य (hyperglycaemia) व ग्लूकोजमेह (glycosuria) हदसून येतो. पण मधुमेहामुळे हनमाण 
होणाऱ्या मूच्छेत ग्लुकोजमेह नसतो व उच्छवासाला ॲसेटोनिा वास येतो. 

 
उपद्रव–सामान्यतः मुलाांतील रोर् तीव्र असतो, त्यामानाने प्रौढातींल रोर् सौम्य असतो. जर 

इलाज व्यवस्स्थत होत असेल, तर रोर् त्रासदायक ठरत नाही. उपद्रवाांत र्ळवें, काळपुळीं, त्विा, 
राजयक्ष्मा, फुफ्फुस कोथ, पायाच्या बोटाांिा कोथ, रक्ताहतशकव रा ककवा रक्तल्पशकव रा यामुळे हनमाण 
होणारी मूच्छा. दुसऱ्या प्रकारिी मूच्छा वाजवीपेक्षा ज्यास्त इन्सुहलन देण्यामुळे येते. मोहतकबदु, दृहष्टपटल 
हवकृहत (Retinopathy). हिरकारी वृक् ककहटर वृक् कशोफ इन्सुहलन वसादुष्ट्पुहष्ट (insulin lipodystrophy) 
ही ज्या हठकाणी इन्सुहलनिी हदली जातात त्या हठकाणी होतें (आकृहत ६७ पहा). हवशषेतः हस्त्रया व मुले 
यात होते. त्यामुळे फार प्रमाणात मानहसक व शारीहरक त्रास होण्यािा सांभव असतो. जशी त्याच्या 
कारणाबद्दल कल्पना नाही, तसीि त्यािी हिहकत्साही माहीत नाही. 

 

 
फोटो ५२. स्कव्हीत हदसून येणाऱ्या स्पांजी हहरड्या 

(पहा लहान मुलाांिा स्कव्ही रोर्) 
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आकृणि ६७. इन्सुहलनजन्य वसा दुष्ट्पोषण 

(पहा मधुमेह) 
 

 
आकृणि ६६. डेंक्स्रोज सहन वक्र दाखहवणारे पत्रक. 
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रक्िशकक राल्पिा–(Hypoglycoemia) एकदा रोर्ी मधुमेहाकहरताां इन्सुहलन घेत असताांना 
एकादवळेीं रक्तल्पशकव रा हनमाण होते. आहण हवशषेतः साध इन्सुहलन हदले जाते असताांना जर अध्या 
तासािे आांत हपष्ट पदाथवयुक्त जेवण घेतले नाहीं, ककवा वाजवीपेक्षाां ज्यास्त व्यायाम घेतला, तर होण्यािा 
ज्यास्त सांभव असतो. यािी सुरुवातीिी लक्षणें म्हणजे घाम सुटणें, अांर्ावर लाली येणें, ककवा पाांडुरकेपणा, 
भकू लार्णें, हशरःशूल, अशक्तपणा, कां प (tremors), उदराांत अस्वस्थता, व हातपाय र्ार पडणें. रोर्ी 
जरी शुिींत असला तरी त्याला हालिाल करताां येत नाहीं ककवा बोलता येत नाहीं. काांहींवळेाां रोग्याला 
वाांहत होते व बेशुि होऊन फार मोठ्या प्रमाणाांत आके्षप (convulsious) येतात. काांहींवळेाां पक्षवध 
(hemiplegia) होतो. मलू प्रथम पाांढुरके पडते व मर् एकाएकीं मूच्छेत जाते. 

 
साध्यासाध्यिा–सौम्य प्रकाराांत रोर्ी सहसा दर्ावत नाहीं. पण पथ्य मात्र पाळावयास पाहहजे. 

तीव्र प्रकाराांत जीहवताला धोका असतो. अशा रोग्याांना इन्सुहलनिा डोसही मोठा द्यावा लार्तो व तोही 
पुष्ट्कळ हदवस द्यावा लार्तो. तरुणाांत रोर् पुष्ट्कळवळेाां मारक ठरतो. पथ्यािा िाांर्ला पहरणाम होतो. पथ्य 
पाळले रे्ले, तर रोर्ी पुष्ट्कळ हदवस जर्तो. एवढेि नव्हे तर पुढे दोन तीन वषानांतर इन्सुहलनही द्याव े
लार्त नाकहसे होते. तरुणाांत पुष्ट्कळवळेाां बेशुहित मतृ्य ू येतो. ही बेशुहि येण्यापूवी काांहीं लक्षणें हदसून 
येतात. मूत्रािे प्रमाण कमी होते, मूत्राांत ॲल्लयूहमन, डाय्ॲसेहटक ॲहसड व व ॲसेटोन हदसून येणें, 
पोटाच्या खळर्ीत तीव्र वदेना (severe epigastric pain), डोळ्यावर झाांपड, रोग्याच्या उच्छवासाला जो 
ॲसेटोनमुळे हवहशष्ट मधुर वास येतो, त्यामुळे मधुमेहाने आलेली बेशुहि सहज ओळखता येते. 

 
णिणकत्सा–रोग्यास पूणव हवश्राांहत द्यावी, त्याला हनजवनू ठेवावा. साखरेिे प्रमाण व ॲसेटोन आहे 

ककवा नाहीं हे पहाण्याकहरताां मूत्रािी परीक्षा करावी. त्यािप्रमाणे रक्ताांतील शकव रेिे प्रमाण पहाण्याकहरताां 
रक्त तपासाव े (blood sugar estimation). जर शकव रेिे प्रमाण फार अल्प असेल, तर इन्सुहलन द्याव े
लार्त नाही. पण जर केटोहसस, मज्जातांतूदाह, फुफ्फुस यक्ष्मा, हातापायाच्या एकाद्या भार्ािा कोथ असेल 
ककवा अशासारखा एकादा उपद्रव असेल तर मात्र इन्सुहलनिी जरूरी असते व ते ताबडतोब द्यावयास 
पाहहजे. जर रोर् फार सौम्य असेल, त्याांत केटोहसस ककवा कोणताही उपद्रव नसेल, तर रोग्याला दोन 
तीन हदवस हनराहार ठेवावा. (केटोहसस असलेल्या रोग्यास कधीहीं हनराहार ठेऊां  नये. याांत एकाएकी 
बेशुहि येण्यािा सांभव असतो). पण पाणी, साखरे हशवाय सरबत, दूध व साखरेहशवाय िहा, कॉफी द्यावी. 
या कालाांत मूत्राांतून साखर जात नाहहशीं होते. नांतर हळूहळू आहार थोडा वाढवीत न्यावा व शवेटीं त्याच्या 
शहरराला जरूर असणारा आहार हमळेल एवढा द्यावा. सववसाधारण माणसाला हनदान २००० कॅलरी इतका 
आहार हमळावयास पाहहजे. पण या आहारानांतर जर मूत्रातून शकव रा जावयास लार्ली व रक्ताांतील 
शकव रेिे प्रमाण वाढावयास लार्ले (१०० सी. सी. मध्यें १२० हम. गॅ्रम पेक्षाां जास्त) तर मात्र इन्स्युहलन 
द्यावयास पाहहजे. 

 
मधुमेह झालेल्या माणसानें एक र्ोष्ट लक्षाांत ठेवावयास पाहहजे. त्यािा आहार असा असावा कीं 

त्यािे वजन हे त्याच्या ऊां िीच्या मानानें असाव्या लार्णाऱ्या वजनापेक्षाां थोडे कमीि राहील, व त्यानें 
कधींहीं फार स्थौल्य येणार नाहीं यािी काळजी घ्यावयास पाहहजे. 

 
मधुमेह असणाऱ्या रोग्याांत पथ्यामुळे जीवनसत्वाांिी कमतरता असते. त्यामुळें  त्याांना जीवनसत्वें 

हवशषेतः बी कॉम्प्लेक्स देणें जरुरीिे असते. 
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दोनदाांि पण पुष्ट्कळसा आहार घेण्यापेक्षाां, हदवसाांतून ४।५ वळेाां पण थोडे थोडे अन्न घेणें िाांर्ले. 
त्यामुळे नत्रयुक्त पदाथव पुष्ट्कळ घेताां येऊन हपष्ट पदाथांिे रक्ताांतील प्रमाण कमी करताां येते. व्यायामामुळे 
हपष्ट पदाथांिे ज्वलन (oxidtion) होते. त्यामुळे इन्सुहलनही कमी लार्ते. याकहरताां थोड्या प्रमाणाांत 
घेतलेला व्यायाम िाांर्ला. पण जे रोर्ी इन्सुहलन घेतात, त्याांनीं मात्र जास्त प्रमाणाांत हपष्ट पदाथव घेतल्या 
हशवाय फार मोठ्या प्रमाणावर व्यायम (Strenuous exercise) करू नये. नाहींतर रक्ताांतील साखरेिे 
प्रमाण एकदम कमी होऊन (hypoglycaemic reaction) बेशुहि येण्यािी भीहत असते.  

 
इन्सुणलनिा वापर–दवाखान्याांत रोजच्या रोज रक्ताांतील शकव रेिे प्रमाण हकती आहे, हे तपासणे 

जवळ जवळ अशक्य असते व जर रोज मूत्रािी परीक्षा केली, तर त्यािी हततकीशी जरूरीही नसते. 
मूत्राांतील शकव रेच्या प्रमाणावर इन्सुहलनिी मात्रा अवलां बनू असते. इन्स्युहलनिे हनरहनराळे प्रकार आहेत. 

 
१. सोल्युबल इन्सुणलन–हे दर सी. सी. त २०, ४० व ८० युहनट या प्रमाणाांत येते. ते रक्ताांत जलद 

हभनते. इांजेक्शन हदल्यापासून ½ तासाांत त्यािा कमाल पहरणाम सुरू होऊन ३ तासाांत पूणव होतो व ६ 
तासाांत त्यािा पहरणाम नाहहसा होतो. पण या इन्सुहलनिा एक त्रास म्हणजे ते हदवसाांतून पुष्ट्कळवळेाां द्याव े
लार्ते. एकावळेी ५० युहनटपेक्षाां ज्यास्त इन्सुहलन देऊ नये. पण रक्ताहतशकव रेमुळे आलेली मूच्छा, 
शस्त्रहक्रयेपूवीं व नांतर, मुलें  व तरूण यात हे इन्सुहलन वापरावे. 

 
२. प्रोटॅणमन कझक इन्सुणलन–यािा पहरणाम सावकाश होतो. इांजेक्शन हदल्यापासून ६ तासाांनीं 

यािा पहरणाम व्हावयास सुरवात होते व २४ तास हटकतो. हे दर सी. सी. त ४० व ८० युहनटमध्ये हमळते. हे 
हदवसाांतून एकदाां हदलें  तरी िालते. पण काांहींवळेाां रोज हदल्यास यािा एकवटलेला पहरणाम (cumulative 
effect) होऊन रक्ताल्पशकव रा होण्यािा सांभव असतो. याकहरताां जर प्रोटॅहमन कझक द्यावयािे असेल तर 
आहारांतील हपष्ट पदाथांिे प्रमाण हदवसाांतील दर वळेच्या आहाराांत जवळ जवळ सारखे असावयास पाहहजे. 
या प्रकारिे इन्सुहलन फार सावकाश शोहषलें  जात असल्यामुळे रक्ताहतलशकव रेमुळे होणाऱ्या मूच्छेंत यािा 
उपयोर् होत नाहीं. जर रोर् तीव्र असेल तर सोल्युबल इन्सुहलन व प्रोटॅहमन कझक इन्सुहलन दोन्हींही द्यावी. 

 
३. इन्सुणलन कझक सस्पेंशन–याांत प्रोटीन नसते. हे दर सी. सी. त ४० व ८० युहनटमध्यें हमळते. 

यािा पहरणाम २४ ते ३६ तास हटकतो. यािी जलद व सावकाश अशी दोन्हीही प्रकारिी हक्रया होते. याला 
‘लेन्टे इन्सुहलन (Lente insulin) असेही म्हणतात. लेन्टे इन्सुहलनिे इांजेक्शन सकाळीं द्यावे. इांजेक्शन 
देण्यापूवीं त्यािी कुपी िाांर्ली हालहवली पाहहजे व इांजेक्शनही झटकन हदले पाहहजे. याांत प्रोटीन 
नसल्यामुळे या इांजेक्शनिी स्थाहनक प्रहतहक्रया (local insulin reactions) क् वहिति होते. तीव्र प्रकाराांत 
यािा उपयोर् होत नाहीं. 

 
इन्सुहलनिे इांजेक्शन त्विेखाली द्यावयािे असते. इांजेक्शन घेतल्यावर थोड्या वळेाांत जेवण घ्याव.े 
 
इन्सुहलन नांतर महत्वािा शोध म्हणजे रक्ताांतील शकव रा कमी करणारी, पोटाांत द्यावयािी औषधे 

(oral hypoglycaemic agents). ही औषधे हदल्यानांतर रक्ताांतील शकव रेिे प्रमाण कमी होते, व काांहीं 
रोग्याांत इन्सुहलनिी जरूरीही पडत नाही. ककवा फार लहान मात्रा हदली तरी िालते. 
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या औषधािा उपयोर् वयस्क, स्थूल, रोर् फार तीव्र नाही. सौम्य आहे, अशा रोग्याांत फार िाांर्ला 
होतो. ज्याना इन्सुहलनिी फार मोठी मात्रा द्यावी लार्त नाहीं (४० युहनटच्या खालीं) ककवा रोर्ाला 
नुकतीि सुरवात झाली आहे अशा रोग्याांत तर या औषधाांिा फार उत्तम उपयोर् होतो. तरूण ककवा मुलें , 
त्यािप्रमाणें फार कृश रोर्ी, तीव्र रोर्ी ककवा ज्याांना रोर्ाबरोबर उपद्रव असतील अशाांना ही औषध 
देण्यापासून फायदा नाहीं. त्याप्रमाण ज्याांना यकृतािे ककवा वृक् क हवकार असतील अशाांनाहीं यािा उपयोर् 
होत नाहीं. 

 
ही औषधे दोन प्रकाराांत मोडतात:– 
 
१. सल्फोहनल युहरआज (Sulphonyl ureas) 
२. बायर्ॉहनड (Biguanids) 
 
१. सल्फोहनल युहरआज— 
 
(अ) कार ्बुटाणमड (Carbutamide) या औषधानें फायद्याऐवजी तोटेि होत असल्यामुळे, हल्लीं या 

औषधा ऐवजीं टॉल ्बुटाहमड औषध वापरतात. 
 
(ब) टॉलबुटाणमड (Tolbutamide) या औषधानें रक्ताांतील शकव रेिे प्रमाण कमी होते. पण ते 

कोणत्या रीहतनें होते याबद्दल कल्पना नाहीं. हे औषध वडीच्या रूपानें हमळते. प्रत्येक वडी ५०० हम. गॅ्रमिी 
असते. औषधािी मात्रा हकती द्यावयास पाहहजे हे प्रत्येक रोग्यावर अवलांबून राहील. पण सववसाधारणपणें 
पहहल्या हदवशीं २ ते ४ गॅ्रम, दुसऱ्या हदवशीं १ ते २ गॅ्रम व नांतर रोज ०.५ ते १ गॅ्रम धारण मात्रा (as a 
maintenance dose) द्यावयास पाहहजे. या वड्या पाण्याबरोबर जेवताांना ककवा जेवणानांतर लरे्ि घ्याव्या. 
हे औषध घेत असताांनासुिाां मूत्र व रक्त याांत शकव रा व केटोन बॉडीज आहेत ककवा नाहींत हे मधून मधून 
तपासावयास पाहहजे. त्यािप्रमाणे आहारािे व इतर पथ्येही पाळावयास पाहहजेत. 

 
ही औषधे सवव वयाच्या व सवव तऱ्हेच्या रोग्याांना उपयोर्ी पडत नाहीत. त्यामुळें  हे सत्य कीं हीं 

औषधें इन्सुहलनच्या ऐवजी (as a substitute) देताां येणार नाहींत. तेव्हाां काांहीं रोग्याांत तरी रोर् तालयाांत 
ठेवण्याकहरताां इन्सुहलन द्याविे लार्ते. 

 
शस्त्रणक्रयेच्या रोग्यािंील मधुमेह णिणकत्सा (Diabetic treatment in cases of operations)–जर 

शस्त्रहक्रया करणें जरूर असेल, तर ती स्थाहनक सांवदेनाहरण करून करावी, ककवा र्सॅ व ऑस्क्सजन, 
हथओपेन्टोन, सायक्लोप्रोपेन वर्ैरे देऊन करावी. क्लोरोफॉमव आहण ईथर मात्र देऊां  नये. सांवदेनाहरणापूवीं 
त्याला उपाशीं ठेऊां  नये. शस्त्रहक्रयेपूवीं ३ ते ४ तास आधी त्याला जेवण द्यावे. सांवदेनाहरण करण्यापूवी २॥ 
तास, त्याला ३० युहनट सोल्युबल इन्सुहलनिे इांजेक्शन द्याव,े व नांतर अध्या तासानें २ औांस डेक्स्रोज ६ 
औांस पाण्यामधून पोटाांत द्याव.े रोर्ी सांवदेनाहरणाांमधून बाहेर आल्यावर त्याला पहहल्या २४ तासाांत ५ ते ६ 
औांस हेक्स्रोज पोटाांत द्याव ेककवा हशरेंतून द्यावे. याकहरताां २ औांस डेक्स्रोज ६ औांस पाण्यामध्ये हवरघळवनू 
हदवसाांतून ३ वळेाां द्याव,े व प्रत्येकवळेीं अधातास आधीं १० ते २० युहनट इन्सुहलनिे इांजेक्शन द्यावे. जर 
१०० सी. सी. रक्ताांत १२० हम. गॅ्रमच्यावर शकव रा नसेल, ककवा मूत्र शकव रारहहत असेल, तर इन्सुहलन देऊां  
नये. पहहल्या २४ तासाांत ४ पाईांटच्यावर द्रवपदाथव देऊां  नयेत. दुसऱ्या हदवशीं रोग्याला सैरटेकृत दूध द्याव.े 
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अशाप्रकारिे ४ ते ६ औांस दूध दर तीन तासाांनीं व डेक्स्रोज द्यावें. डेक्स्रोज देण्यापूवीं अधा तास आधीं १० 
ते २० युहनट इन्सुहलनिे इांजेक्शन द्यावे. प्रत्येक इन्सुहलन इांजेक्शनपूवीं शकव रा आहे ककवा नाहीं हे 
पहाण्याकहरताां मूत्र तपासावें. हळूहळूां  आहार वाढवावा. 

 
मधुमेह आणि सगर्भावस्था (Diabetes and pregnancy) –जर योग्यप्रकारें औषधोपिार होत 

असेल, तर मधुमेहाच्या स्त्रीला र्भववती होण्यास, हरकत नाहीं. दुसरें असें हदसून येते कीं ज्याांना इन्सुहलन 
हिहकत्सा िालू नसतें, अशाांपेक्षाां, ज्याांना इन्सुहलन हिहकत्सा िालू आहे अशा मधुमेहाच्या हस्त्रयाांत र्भव 
राहाण्यािी शक्यता जास्त असते. जर योग्य प्रकारें रोर्ावर इलाज झाला नाहीं, तर मधुमेही हस्त्रयाांत मृत-
जात (Still-birth) सामान्यपणें होतो. मधुमेहाच्या स्त्रीला झालेल्या बालकाांत पुष्ट्कळवळेाां रक्तशकव रा कमी 
असते (४ ते २२ हम. गॅ्रम दर १०० सी. सी. त); त्यामुळे रक्ताल्पशकव राजन्य आके्षप (hypoglycaemic 
convulsions) येण्यािी शक्यता असते. ते डेक्स्रोज हदल्यास नाकहसे होतात. सर्भावस्थेत केटोनमेह 
(ketonuria) होण्याकडे प्रवृहत्त असते. ज्यावळेीं रोर्ीं प्रसवाांत (in labour) असतो, त्यावळेीं त्याला वर 
शस्त्रहक्रयेंत साांहर्तल्याप्रमाणें दूध, डेक्स्रोज व इन्सुहलन द्यावे. हसजेहरअनच्छेदनािी (caesarean 
section) मुळींि जरूरी नसते. सूहतकावस्थेत रक्ताल्पशकव रा होण्यािी शक्यता असते म्हणून इन्सुहलनिी 
मात्रा कमी करावी. 

 
मज्जापटलणवकार (Retinopathy)–३, हलपोराएड (lipotriad) कॅप्सूल हदवसाांतून तीन वळेाां 

पुष्ट्कळ महहनें हदल्यास रोर्ाांत सुधारणा होते. 
 
पश्चािणिणकत्सा (After treatment)–योग्य आहार व इन्सुहलनिी मात्रा ठरहवल्यावर रोग्याला 

त्याप्रमाणें वार्ावयास साांर्ावे. दर महहन्याला रक्त व मूत्र तपासावयास पाहहजे. रोग्याला, स्वतः 
इन्सुहलनिे इांजेक्शन कसें घ्यावयािे व सकाळ सांध्याकाळ मूत्र कसें तपासावयािें ते हशकवावे. त्यािप्रमाणें 
रक्ताल्पशकव रेच्या धोक्यािी माहहती द्यावी. त्यानें इांजेक्शननांतर अध्यातासाच्या आांत हपष्टपदाथवयुक्त आहार 
घ्यावयास पाहहजे. रक्ताल्पशकव रेिी लक्षणें हदसावयास लार्ल्याबरोबर शकव रा घेताां यावी, याांकहरताां त्यानें 
आपल्या बरोबर शकव रा बाळर्ावी, सदीनें थोडेसें आांर् र्रम झाल्यास थोडे हदवस इन्सुहलनिी मात्रा 
वाढवावयास पाहहजे. रोग्यानें मलावरोध होऊां  देऊां  नये. रोग्याला त्याच्या मानक आहाराांत (standard 
diet) काय बदल करताां येईल, त्यािा तक्ता द्यावा. 
 

संन्यास णिणकत्सा 
(TREATMENT OF COMA) 

 
कीटोमयसामुळे येिारी अणिमुच्छा (Coma due to ketosis)–शक्य असेल तर रोग्याला 

रूग्णालयाांत दाखल करावा. तो ऊबदार राहील यािी काळजी घ्यावी. याकहरताां जरूर लार्ल्यास र्रम 
पाण्याच्या बाटल्याांिा उपयोर् करावा. पण रोर्ी भाजणार नाहीं यािी काळजी घ्यावी. न्युमोहनया नाहींना हें 
पहाण्याकहरताां छाती तपासावी, व जर असला तर पेहनहसलीनिी इांजेक्शनें द्यावी. रबराच्या नहलकेनें मतू्र 
काढून त्याांत शकव रा व कीटोन कपड (ketone bodies) हकती प्रमाणाांत आहेत तें पहावें. रक्त काढून त्याांत 
शकव रा, युहरआ व उपलभ्य अल्कली (alkali reserve) हकती प्रमाणाांत आहे ते तपासण्याकहरताां प्रयोर् 
शाळेंत पाठवाव.े रक्तदाब (blood pressure) मापावा. 
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जर मूत्राांत फार प्रमाणाांत शकव रा असेल, तर ताबडतोब त्विेखालीं १०० युहनट सोल्युबल 
इन्सुहलनिे इांजेक्शन द्यावें. व जर नाडी फार क्षीण असेल तर २० युहनट हशरेतून द्याांवे. बहुमूत्रता व वाांहत 
यामुळें  शहरराांतील द्रव फार प्रमाणाांत बाहेर रे्ला असेल तर हशरेतून नॉमवल सलाइन द्यावे. पहहल्या तासाला 
१५०० सी. सी. व नांतर दर तासाला ५०० सी. सी. याप्रमाणें २४ तासाांत ४ ते ५ हलटरपयंत द्याव.े त्यामुळें 
फुफ्फुसशोथ होण्यािे टळते. ककवा याच्या ऐवजीं ५·८५ गॅ्रम सोहडयम क्लोराइड, ३·३६ गॅ्रम सोहडयम 
लॅक्टेट याांिा १००० सी. सी. हडस्स्टल वॉटरमध्यें बनहवलेल्या द्रावािा उपयोर् करावा. जर रोग्यािा फार 
शस्क्त्तपात झालेला नसेल, तर जठर धुवनू काढाव े व एहनमा द्यावा. मूत्र तपासून परत इन्सुहलन द्याव.े 
सुपवातीला तरी दर तासाला ५० ते १०० युहनट इन्सुहलन द्याव.े काांहींवळेाां तीव्र रोर्ाांत तर २४ तासाांत 
१००० युहनट इन्सुहलनही द्याव े लार्ते. मूत्राांतील केटोन कपड नाकहसे झाल्यावर मात्र इन्सुहलनिे प्रमाण 
कमी कराव.े याबरोबर हशरेतून डेक्स्रोज द्याव े ककवा नाही हा वादािा प्रश्न आहे. हदल्यास केटोहसस 
लवकर नाकहसे होण्यािा सांभव असतो व रक्ताांतील शकव रेिे जास्त असलेले प्रमाण एकदम कमी होण्यािा 
धोका टळतो. याकहरता सुरवातीला २ ते ३ हलटर नॉमवल सलाईन हदल्यावर, मर् ⅓ नॉमवल सलाईन मध्यें 
५% डेक्स्रोजिा द्राव द्यावा. यािेमुळें  मूत्रािे प्रमाण वाढते व रक्तदाबही वाढतो. 

 
जर रक्तदाब वाढला नाहीं तर ५०० सी. सी. रक्त द्याव;े त्यािबरोबर हशरेतून १.५ ते ५ सी. सी. 

कोऱ्याहसन द्याव.े जर आताां मूत्राांत साखर हदसून आली नाहींतर इन्सुहलन देण्यािें बांद करावे. काांहीं 
रोग्याांत केटोहसस नाकहसे झाल्यावर रक्ताांतील पोटॅहशयमिे प्रमाण फार कमी झाल्यामुळें  हातापायाांच्या 
स्नायूांत तीव्र अशक्तता येते व श्वासपटलही अशक्त झाल्यास श्वास लार्तो. याकहरताां जर रोग्याला हर्ळताां 
येत असेल तर दर तासाला २ गॅ्रम पोटॅहशयम क्लोराइड याप्रमाणें एकां दर तीन वळेाां द्यावे. ककवा हशरेतून 
पोटॅहशयम क्लोराइडिा १% २०० सी. सी. द्राव फार सावकाशपणें द्यावा. मूत्र होत नसल्यास (oliguria) 
मात्र पोटॅहशयमिे क्षार देऊां  नयें. 

 
बेशुहितून उठल्यावर रोग्याला दर तीन तासाांनीं ६ ते ८ औांस दूध द्याव,े व मधून मधून पाणी, ककवा 

सांत्र्यािा रस द्यावा, व हदवसाांतून तीन वळेाां इन्सुहलन द्यावे. मूत्राांतून शकव रा जाणार नाहीं एवढें त्यािे प्रमाण 
असाव.े ॲसेटोन बॉडीज परत येतात. याकहरताां इन्सुहलनच्या प्रत्येक इांजेक्शननांतर आहाराांत ½ ते १ औांस 
डेक्स्रोज द्याव.े ॲसेटोन बॉडीज नाहहशा होईपयंत डेक्स्रोज िालू ठेवाव.े पुढें मूत्राांत शकव रा येणार नाहीं 
याकहरताां हकती प्रणाणाांत इन्सुहलन द्यावयास पाहहजे ते ठरवनू त्याप्रमाणें देत जावे. 

 
रक्िाल्पशकक रेमुळें  येिारी बेशुणि (coma due to hypoglyeaemia) या प्रकारिी बशुेहि आकडीं 

येऊन एकाएकी येते. या प्रकारिी बेशुहि रोर्ी रात्रीं झोंपला असताांनाही एकाएकी येईल. त्यामुळें  जो रोर्ी 
इन्सुहलन घेत असतो, त्यानें आपल्या हखशाांत साखरेिी पडुी नेहमीं तयार ठेवली पाहहजे, व जरा जरी काांहीं 
लक्षण हदसावयास लार्ले तरी ताबडतोब साखर खावी. अशा प्रकारच्या बेशुहि वर ताबडतोब १ सी. सी. 
ॲहड्रहलन हायड्रोक्लोराइडिे इांजेक्शन स्नायूांतून द्याव ेव हशरेतून २० ते १०० सी. सी. डेक्स्रोजिा १०% 
िा नॉमवल सलाईनमधील द्राव द्यावा, व जरूर लार्ल्यास दर ½ तासाने द्यावा. काांहींरोग्याांत तर २०० गॅ्रम 
डेक्सरोज द्यावा लार्तो. जर बेशुहि हततकीशी तीव्र नसेल तर नाकाांतून जठराांत नहलका घालून त्याांतून ६ 
औांस पाण्याांत २ औांस डेक्स्रोजिा बनहवलेला द्राव द्यावा. तो पूणव शुहिवर आल्यावर त्याला दर तासाला ½ 
औांस डेक्स्रोज याप्रमाणें पुष्ट्कळवळेाां द्यावयास पाहहजे. 
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इन्सुहलनमुळे येणारी बेशुहि व रक्ताांत फार प्रमाणाांत शकव रा वाढल्यास येणारी बशुेहि याांतील 
फरक:— 
 

 इन्सुणलनमुळे येिारी बेशुणि 
(insulin coma) 

 रक्िाणिशकक रेमुळे येिारी बेशुणि 
(hyperglycaemic coma) 

१.  त्विा हनस्तेज, एकदम पाांढरी हदसते.  
पण काांहींवळेाां ती नेहमींसारखीही असते.  

१.  त्विा सामान्यतः लाल हदसते.  

२.  उच्छ्  वासाला ॲसेटोनिा वाांस येत नाहीं.  २.  उच्् वाला ॲसेटोनिा तीव्र वास येतो.  
३.  श्वासोच्छवास वरवर िालतो.  ३.  श्वासोच्छवास जोरानें (deep) होतो.  

४.  मूत्राांत शकव रा नसते.  ४.  मूत्राांत शकव रेिे फार प्रमाण असते 

५.  मूत्राांत ॲसेटो ॲसेहटक ॲहसड नसते.  ५.  मूत्राांत फार प्रमाणाांत ॲसेटो ॲसेहटक ॲहसड 
असते.  

६.  रक्ताांतील शकव रेिे प्रमाण दर १०० सी. सी. 
त ७० हम. गॅ्रमच्याही खाली असते.  

६.  रक्ताांतील शकव रेिे प्रमाण दर १०० सी. सी. त 
२०० हम. गॅ्रमच्याही वर असते.  

 

 
फोटो ५३. कानावरील र्ाऊटच्या र्ाांठी (पहा र्ाऊट) 

 

 
फोटो ५४. र्ाऊटच्या र्ाांठी (पहा र्ाऊट) 
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फोटो ५५. र्ाऊट सांहधशोफ(पहा र्ाऊट) 

 
अम्लरक्ििा, अम्लोपिय 

(ACIDOSIS) 
 

यािा अथव रक्ताांतील उपलभ्य अल्कली (alkali reserve) हवशषेतः बायकाबोनेट कमी होणें. 
रक्ताांतील हैड्रोजन परमाणू वाढावयास पाहहजेत असें नव्हें (acidaemia). कीटोनमयतेत रक्ताांत बीटा-
हैड्रास्क्सलयुहटहरक ॲहसड व ॲहसटोन हे असतात. 

 
अम्लरक्तता पुष्ट्कळ हवकाराांत हदसून येते. मधूमेहाांत होते. मुलाांत ज्या तापािी कारणपरांपरा 

साांर्ताां येत नाहीं असे ताप, वारांवार सारखी होणारी वाांहत ही अम्लरक्ततामुळें  असण्यािा सांभव असतो. 
अशा मुलाांना त्याांच्या आहाराांतील स्स्नग्ध पदाथव िालत नाहींत. वृक् ककायात हबघाड झाल्यास हैड्रोजन व 
अमोहनया परमाणू कमी प्रमाणाांत हनमाण होतात व मूत्रािेही प्रमाण कमी होते त्यामुळें  अम्लरक्तता होते. 
त्यािप्रमाणें तीव्र उपासमार व हिरकारी अहतसार यामुळेंही अम्लरक्तता होते. काबवन मोनॉक्साइड 
हवषबाधेंत शहरराच्या पेशीजालाांना प्राणवायू न हमळाल्यामुळे अम्लरक्तता होते. आशुकारी असाध्य कामला 
(acute yellow atrophy of the liver) व र्रोदरपणाांतील तीव्र वाांहत याांत यकृतावर हवषारी पहरणाम होत 
असल्यामुळें  अम्लरक्तता होते. काांहींवळेाां अमोहनयम क्लोराइड देण्यानेही अम्लरक्तता होते. लक्षणें थोडी 
प्रववतक कारणावर अवलां बनू असतात. लक्षणाांत डोकेदुखी, िक् कर, मळमळ, वाांहत, पोटाांत वदेना, 
मज्जातांतूदाह व ताप, ही महत्वािी होत. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–यािे हनदान ॲहसटोन बॉडीज करताां मूत्रािी परीक्षा, व रक्ताांतील उपलभ्य 

अल्कली हकती प्रमाणाांत आहे यावरून होते. 
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णिणकत्सा प्रणिबंधक–मधुमेहाांत इन्सुहलन बरोबर हपष्टपदाथव योग्य प्रमाणाांत हदल्यास अम्लरक्तता 
होण्यािे टळते. 

 
रोग झाल्यास–डेक्स्रोज १ ते २ औांस पोटाांत, र्दूद्वाराांतून ककवा हशरेतून द्यावे. त्यामुळें 

यकृताांतील ग्लायकोजेनिे प्रमाण बरोबर ठेवले जाते. जर शहरराांतील पाणी फार प्रमाणाांत बाहेर रे्ले 
असेल व क्षारही रे्ले असतील तर हशरेतून नॉमवल सलाईन ककवा आयसोटॉहनक सोहडयम क्लोराइड व 
आयसोटॉहनक सोडयम लॅक्टेट द्यावे. 
 

क्षारमयिा 
(ALKALOSIS) 

 
क्षारमयता या हवकाराांत रक्ताांतील उपलभ्य अल्कलींत (alkali reserves) वाढ होते. 

अल्कलीमयतेत (alkalaemia) हायड्रोजन आयन साांद्रता कमी झालेली असते. 
 
लक्षिें (clinical findings)–क्षारमयता हा हवकार जाठर वा आांत्रव्रणाांत फार मोठ्या प्रमाणाांत 

अल्कलीिी मात्रा हदल्यास, हवशषेतः जठर स्थैंहतकता (gastric stasis) ककवा वृक् कन्यूनतेंत (renal 
insufficiency) होते. त्यािप्रमाणे जठर हनर्वमाच्या हठकाणीं (pylorus) ककवा आांत्राांत अर्दीं वर जर 
अवरोध असेल, तर सतत होणाऱ्या वाांहतमुळेही होते. अहतसांवातन (hyperventilation) व रक्त 
ओक्सीक्षीणता (anoxemia) याांत, जर हे अहतउांिाई (high altitudes) ककवा हृत्साद (heart failure) 
याांबरोबर असले तर अल्कलीमयता होऊन, उपलभ्य अल्कली कमी होते (fall in alkalireserves). यािी 
मुख्य लक्षणें म्हणजे बेिैनी, हशरःशलू, भोंवळ, क्षधुा अभाव (anorexia), वाांहत, कां पवात (tetany) आहण 
सन्यास (coma). 

 
व्यवच्छेदक णनदान (differential diagnosis)–रक्ताांतील उपलभ्य अल्कलीिे प्रमाण पाहून या 

रोर्ािे हनदान करताां येते. याांत रक्त नैरोजनिे प्रमाण सामान्यतः वाढलेले असते. 
 
णिणकत्सा–ताबडतोब सवव अल्कली द्यावयािे बांद करावे. एक औांस डेक्स्रोज हदवसातून तीन वळेाां 

पोटाांत द्याव.े हशरेतून नॉमवलसलाईन द्यावे. तीव्र प्रकाराांत हशरेंतून पोटॅहशयम, सोहडयम व अमोहनयम 
क्लोराइड याांच्या द्रावािे इांजेक्शन देऊन हवदु्यतहवश् लेषी सांतुलन (electrolytic balance) मूळ पदावर 
आणण्यािा प्रयत्न करावा. 
 

गाऊट 
(GOUT) 

 
या रोर्ाांत रक्ताांत वाजवीपेक्षाां जास्त युहरक ॲहसड असून, साांधे व माांसलभार् याांत सोहडयम युरेट 

साांठतें, व साांध्याांना सूज येते. या रोर्ािे आशुकारी व हिरकारी असे दान प्रकार असतात. 
 
हेिु–याच्या खऱ्या कारणाबद्दल काांहीं कल्पना नाहीं. पण पुष्ट्कळवळेाां र्ाऊट हा रोर् दमा, 

शीतहपत्त (urticaria) ककवा एस्क्झमा याांिे समवते हदसून येतो. त्यामुळे असें वाटतें कीं हा रोर् कदाहित 
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नत्रपदाथांिी घडामोड नीट न झाल्यामुळे होत असावा. हा रोर् हनव्वळ रक्ताांत वाजवीपेक्षाां जास्त ल्युहरक 
ॲहसड असते म्हणूनि होतो असें नव्हें. कारण ल्युकीहमयासारख्या रोर्ाांत रक्ताांतील युहरक ॲहसडिे प्रमाण 
याहीपेक्षाां वाढते. पण त्याांत र्ाऊटिी कोणतीही लक्षणें हदसून येत नाहींत. तेव्हाां र्ाऊट या रोर्ाांत युहरक 
ॲहसडहशवाय आणखी काांहीं तरी जास्त असले पाहहजे. कदाहित अन्नाांतील वा जांतूांतील नत्रयुक्त पदाथव 
रोग्याच्या शहरराला मानवत नसतील (sensitive to protein substances contained in the food or 
bacteria), व त्यामुळे रोर्ािा प्रादुभाव होत असावा. ककवा या रोर्ावर जो ए सी टी एच् व 
कॉर्चटकोस्टेरॉइडस याांिा िाांर्ला उपयोर् होतो त्यावरून हा रोर् मस्स्तष्ट्क-उपवृक् क ग्रांथीच्या कायांत 
हबघाड झाल्यामुळे होत असावा. 

 
सामान्यतः हा रोर् प्रौढाांत, वयाच्या मध्यानांतर, पण परुुषाांत जास्त प्रमाणाांत हदसून येतो. ज्या 

व्यस्क्त्तच्या आहाराांत फार मोठ्या प्रमाणाांत माांसजनक अन्न असते ककवा जे फार मोठ्या प्रमाणावर सुरापान 
करतात अशाांना हा रोर् होण्यािा सांभव जास्त असतो. काांहींवळेाां साांध्यावर मार बसल्यामुळे ककवा 
मानहसक त्रासामुळे, अन्नाांतील हवहशष्ट पदाथव, जांतूांिा सांसर्व, वर्ैरेमुळे एकाएकीं उद्भवतो. 

 
संप्रास्ति–रक्ताांत फार मोठ्या प्रमाणाांत युहरक ॲहसड असते. शहरराच्या ज्या भार्ाला रक्तािा 

पुरवठा त्यामानानें कमी असतो व सोहडयमिे प्रमाण जास्त असते अशा भार्ाांत युहरक ॲहसडच्या क्षाराांिा–
मोनौ-सोहडयम युरेटिा (monosodium urates) सांिय होतो. या क्षाराांच्या र्ाांठी (tophyi) कानािी पाळी, 
नाक, पापणी, साांध्याच्या आजूबाजूला, स्नायुबांधनें व अस्स्थबांधनें या हठकाणीं हदसून येतात. रोर्ािा जोर 
होण्यापूवीं एकदोन हदवस आधीं मूत्राांतून फार थोडे युहरक ॲहसड जाते. पण जोर वाढल्यानांतर त्यािे प्रमाण 
वाढते. नेहमींिे रक्ताांतील युहरक ॲहसडिे प्रमाण १०० सी. सी. त १.५ ते २.५ हम. गॅ्रम असते, तर रोर्ाांत ते 
दर १०० सी. सी. त ५  ते ९ हम. गॅ्र. पयवत जातो. 

 
लक्षिें : आशुकारी गाऊट–रोर्ी सामान्यतः मध्यम वयािा असून, काांहींवळेाां रोर् झाल्यािे पूवववृत्त 

हमळते. रोर् दृष्टोत्पत्तीस येण्यापूवी थोडेहदवस, रोर्ी थोडा हकरहकरा व मलूल हदसतो, ककवा जठराांत 
आम्लािी अहधकता (acidity) होते. रोर्ािी सुरुवात रात्रीं होते. पायाच्या आांर्ठ्याांतील साांध्याांत, ककवा 
टाांिेंत रात्रीं एकाएकी तीव्र वदेना होतात व तो जार्ा होतो. काांहींत हुडहूडी भरून घामही येतो. पुष्ट्कळ 
तासाांच्या वदेनानांतर रोग्याला झोप लार्ते. सकाळीं साांधा सुजलेला, लाल व तकतकीत हदसतो. तो र्रम 
लार्तो. 

 
ज्यावळेीं रोर्ािा आवरे् येतो, त्यावळेीं १००⁰ ते १०२⁰ फॅ. पयंत ताप िढतो. जो साांधा पकडला 

जातो त्याच्या भोंवतालीं सूज असून बाजूच्या रसग्रांथी सुजतात. दोनतीन रात्रीं त्या साांध्याच्या हठकाणीं 
वदेना होत राहातात. नांतर रोर्ािे काांहींएक हिन्ह हदसून येत नाहीं. काांहीं वळेाां रोर्ािी सुरुवात हदवसाांही 
होते, व वदेना सबांध हदवस राहातात. आवरे् रे्ल्यावर पकडलेल्या साांध्यावर त्विेिी खवले पडतात व तो 
साांधा बहधर होतो. रोर्ािा जोर सांपल्यावर त्याला एकदम बरें वाटतें. बोटाांिे ककवा हाताच्या आांर्ठ्यािे 
साांधे, ढोपर कोपर, मनर्ट हे ही साांधे एखादवळेीं पकडले जातात. पण खाांदा ककवा हनतांब साांधा 
(hipjoint) फारि क् वहितवळेाां पकडला जातो. क् वहितवळेाां एकापेक्षाां जास्त साांधेहीं पकडले जातात. पण 
एका पाठोपाठ मात्र साांधे पकडले जात नाहींत (does not shift from one joint to another). हळुहळु रोर् 
परत परत पण लवकर लवकर यावयास लार्तो व शवेटीं हिरकारी होतो. मर् त्या साांध्याांत झालेली 
हवकृहत कायम राहाते. ज्यावळेीं रोर्ािा जोर असतो त्यावळेीं रक्ताांतील बव्हाकारीकें द्रयुक्त श्वतेपेशींिें 
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प्रमाण वाढलेले असते (palymorphonuclear leucocytosis). श्वेतपेशींिे प्रमाण एका घन हम. हम. मध्ये 
२०,००० ते २५,००० असते. मूत्राांतील युहरक ॲहसडिे प्रमाण रोर्ाच्या पूवीं कमी असते व रोर्ाच्या आवरे्ाांत 
२।३ हदवस वाढलेले असतात. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–आशुकारी र्ाऊटिे हनदान करताांना, आशुकारी आमवात (Acute 

reumatism). साांध्याांत ककवा साांध्याच्या आजूबाजूला पूयभरण, परम्यामुळे साांधा जखडणें (gonorrheal 
arthritis). यक्ष्मा ककवा हफरांर्रोर् याांमुळें  साांधा जखडणें (tuberculous and syphilitie arthritis) हे लक्षाांत 
ठेवावयास पाहहजेत. पण र्ाऊटिे हनदान, रोर्ािे पूवववृत्त, कानाच्या पाळींत हदसून येणाऱ्या र्ाांठी, व 
रक्ताांतील युहरक ॲहसडिे हदसून येणारे फार मोठे प्रमाण यावरून फारसे कठीण जात नाहीं. 

 
आशुकारी आमवात व र्ाऊट याांतील फरक लक्षाांत ठेवावयास पाहहजे. 

 
 आशुकारी आमवात  र्ाऊट 

१.  तरुणाांत, स्त्री व पुरुष कोणासही होतो.  १.  आयुष्ट्याच्या मध्यानानांतर हवशषेतः पुरुषाांत 
होतो.  

२.  मोठाले साांधे व एकापाठोपाठ पकडले 
जातात.  

२.  लहान साांधे पण एकापाठोपाठ पकडले जात 
नाहींत.  

३.  सुजलेला भार् हाताला र्रम लार्तो, पण 
लाल नसतो. भार् हालवल्याहशवाय ककवा 
दाबल्याहशवाय दुखत नाहीं.  

३.  सुजलेला भार्, लाल, पीडनाक्षम असून, वदेना 
सतत असतात.  

४.  र्ाांठी असत नाहींत.  ४.  कानाच्या पाळीच्या हठकाणीं र्ाांठी हदसून येतात.  
 

उपद्रव–काांहींवळेाां रोर् अहजबात परत होत नाहीं. पण पुष्ट्कळवळेाां तो एक वषाच्या आांत परत 
होतो, व नांतर तो लवकर व्हावयास लार्तो. उपद्रवाांत, र्ाांठींच्या भोंवती पू होणें, हृदै्वकल्य, व अपक्राांहत, 
हिरकारी वृक् कदाह हे येतात. 

 
साध्यासाध्यिा–फारि क् वहितवळेाां, हा रोर् मतृ्यूला कारणीभतू होतो. या रोर्ाांत मनुष्ट्याला मृत्य ू

येण्यािे कारण म्हणजे उपद्रवात्मक होणारे हृद्  वाहहका वा वृक् क हवकार (cardio-vascular or renal 
lesions). 

 
णिणकत्सा प्रणिबंधक–जर घराण्याांत र्ाऊट हा रोर् असेल, तर अशा माणसाांनीं शहरराांत असणाऱ्या 

दूहषत जार्ा (septic foci) शोधून काढून, त्यावर इलाज करावयास पाहहजे. त्यािप्रमाणें वाजवीपेक्षाां जास्त 
खाणें व सुरापान टाळावे. जर रोग्याला रोर्ािा आवरे् येणार असें समजलें  तर त्यानें कॉलहिहसन ⅟₂₄₀ 
गे्रनच्या २ वड्या दर दोन तासाांनीं अशा ४ ते ६ वळेाां घ्याव्या. 

 
रोग झाल्यास–ज्यावळेीं रोर्ािा जोर असतो, त्यावळेीं त्या भार्ाला उशीसारख्या वस्तूिा आधार 

द्यावा व त्यावर कापूस रु्ांडाळून त्याला धक् का लार्णार नाहीं असें कराव.े त्या भार्ावर शके द्यावा. 
सुरवातीला रात्रीं ३ गे्रन कॅलोमल द्याव ेव सकाळीं १२० गे्रन मरॅ्सल्फ द्याव.े या रोर्ाांत कॅलहिहसनिा फार 
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िाांर्ला उपयोर् होतो. या कहरताां खालील हमक्िर द्यावें. त्यामुळे त्या भार्ािी सूज उतरते व वदेना कमी 
होतात, व वाजवीपेक्षाां जास्त असलेलें  युहरक ॲहसडही हवरघळले जाते. 
 
    
  सोडा सहॅलहसलस ड्राम १ 
  सोडाबाय काबव ड्राम १½ 
  पॉट सैरस ड्राम १ 
  हलहथ सैरस ड्राम १ 
  व्हैनम कॉलहिसी ड्राम १ 
  हसरप हसम्प्लेक्स ड्राम ४ 
  पाणी औांस ६ 

⅙ भार् तर ४ तासाांनीं द्यावा.  
 

ककवा लक्षणें हदसावयास लार्ल्याबरोबर जारे्पणीं दर दोन तासाांनीं कॉल्  हिहसन् ०.२५ हम. 
गॅ्रमच्या २ वड्या वदेना नाकहशा होईांपयंत ककवा अहतसार सुरू होईांपयंत घ्याव्या. पण कोणत्याही 
पहरस्स्थतींत एका वळेीं ८ हम. गॅ्रमपेक्षाां जास्त देऊां  नये. ए सी टी एच् व पे्रड हनसोन याांिाही फार िाांर्ला 
उपयोर् होतो. ६० ते ८० इां. यु. ए सी टी एच् स्नायूांतून द्याव,े व जरूर लार्ल्यास २४ ते ४८ तासाांनीं परत 
द्याव.े पे्रड हनसोन २० हम. गॅ्रम हदवसाांतून दोन वळेाां तीन ते िार हदवस द्याव,े व नांतर १० हम. गॅ्रम यािप्रमाणें 
४ ते ८ हदवस द्याव.े जर अहतसार नसेल तर याांबरोबर कॉलहिहसन ०.२५ हम. गॅ्रमिी १ वडी हदवसाांतून दोन 
वळेाां द्यावी, व ए सी टी एच् ककवा पे्रड हनसोन थाांबहवल्यावरही कॉल् हिहसन् थोडे हदवस िालू ठेवाव.े 
र्ाऊटमध्ये बटुाझॉहलहडनही (Butazolidin) िाांर्ले काम देते. १०० हम. गॅ्रम दर ६ तासाांनीं ४ वळेाां, नांतर 
दर ८ तासाांनीं तीन वळेाां व नांतर रोर् जाईांपयंत हदवसाांतून दोन वळेाां द्यावे. 

 
रोग्यानें भरपूर द्रवपदाथव घ्यावयास पाहहजेत. २४ तासाांत हनदान ४ ते ८ पाईांट द्रव पदाथव पोटाांत 

रे्ले पाहहजेत.  
 
ज्या अन्नाांत युहरक ॲहसड हनमाण करणारे घटक असतात (purin bodies) असे पदाथव म्हणजे 

हकडणी, हलव्हर, ककवा पावटे, वाटाणे यासारखे पदाथव वज्यव कराव.े दह्याांतील पाणी, बालीिे पाणी द्यावे. 
त्यामुळे युहरक ॲहसड तयार होऊां  हदले जात नाहीं, काांहींवळेाां झोपेकहरताां पारास्ल्डहाईड (paraldehyde) 
द्याव ेलार्ते. तीस तीस थेंबाच्या ४ ते ८ कॅप्सूल द्याव्या ककवा त्यािे इांजेक्शन द्यावे. 

 
पुढ तोंडाांत असणाऱ्या दूहषत भार्ावर इलाज करावा. 

 
णिरकारी गाऊट 

(CHRONIC GOUT) 
 

जर र्ाऊट पुष्ट्कळ हदवस राहहला ककवा रोर् लवकर लवकर (at short intervals) येत राहहला, 
तर त्याला णिरकारी गाऊट म्हणतात. 
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लक्षिें–रोर्ी हा सामान्यतः मध्यम वयाच्या पुढील परुुष असून, स्वभावानें थोडासा त्राहसक 
(irritable nature) असतो. मधून मधून साांधा त्रास देत असतो. या रोर्ाांत पुष्ट्कळवळेाां अनेक साांधे जखडले 
जातात, व हळूहळू त्याांत कायमिी हवकृहत (permanent deformity) हनमाण होते. प्रकृहत नादुरुस्त 
राहाते. काांहींवळेाां त्विेमधून क्षाराांिे खडे (urate of soda) हदसतात. हनरहनराळ्या हठकाणीं र्ाांठी 
(Nodules of sodium biurate) होतात, व व्रण पडून त्या त्विेतून बाहेर येतात. त्याच्या भोंवतालीं 
पूयीभवन होते. काांहींवळेाां कपूवरप्रवधव (olecranon) जाड होते. मूत्रातून थोडे ॲल्लयुहमन ककवा शकव रा जाते. 
पुष्ट्कळवळेाां या रोर्ाांत एस्क्झमा (Eczema) असतो. ताांतवधातूला सूज येणें (fibrositis) हे हिरकारी 
र्ाऊटिे लक्षण (manifestation) होय. रोहहण्याांच्या कभती जाड होतात व रक्तदाब वाढतो. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–या रोर्ािे हनदान करणें हततकेसें सोपे नाहीं. हिरकारी र्ाऊट व हिरकारी 

आमवात या दोहोंमध्ये र्फलत होते. हिरकारी र्ाऊटिे हनदान करताांना पढुील र्ोष्टीं उपयोर्ी पडतात. या 
रोर्ाांत सामान्यतः लहान साांधे पकडतात, त्यािबरोबर कानाच्या पाळींत र्ाांठी, वृक् काांतील धातूिा शोफ 
(interstitial nephritis) ककवा रोर् परत परत झाल्यािे पूवववृत्त, यावरून रोर्ािे हनदान करताां येते. 

 
साध्यासाध्यिा–हिरकारी आमवातापेक्षाां हिरकारी र्ाऊट हा जास्त धोकेबाज आहे. थोड्याि 

हदवसाांत हिरकारी वृक् कदाह होतो. त्यामुळे रोर् जवळजवळ असाध्य होतो. रोर्ािी साध्यासाध्यता 
मूत्रकपडािी पहरस्स्थती, रक्तदाबािे प्रमाण व हृद्रौबवल्य यावर अवलां बून असते. या रोर्ाांत हनरहनराळे उपद्रव 
होतात. श्वासवाहहन्यादाह, नेत्रावरणाांत वा इतरत्र क्षार सांभव, मूत्रनहलकादाह, मूत्राक्ष्मरी वर्ैरे होतात. 
शवेटीं रोर्ी मूत्रहवषमयरक्तता (uraemia), हृदयावरणदाह, फुफ्फुसावरणदाह, उदराांतरवषे्टनदाह, 
मस्स्तष्ट्कावरणदाह या कोणत्यातरी रोर्ानें मरण पावतो. 

 
णिणकत्सा–ज्या अन्नमुळें युहरक ॲहसड जास्त प्रमाणाांत तयार होते, असे अन्न वजव करावे. पण 

अांडी, ताांदूळ, र्व्हािे पदाथव, दूध व भाजीपाला द्यावयास हरकत नाहीं. त्यािप्रमाणें मोसांबी, द्राके्ष, 
सफरिांद यासारखी फळे द्यावयासही हरकत नाहीं. मात्र स्स्नग्ध पदाथव फार कमी प्रमाणाांत द्यावयास 
पाहहजेत. कारण त्याांिेमुळे युहरक ॲहसडिे प्रमाण वाढते. पाणी पुष्ट्कळ प्रमाणाांत प्यावयास साांर्ाव.े दारू 
वज्यव करावी. कोठा साफ ठेवण्याकहरताां अधुन मधून झोपताांना कॅलोमल ३ गे्रन द्याव ेव सकाळीं मरॅ्सल्फ 
द्याव.े खालील हमक्िर फार रु्णकारी ठरते.  
 
    
  पॉट. आयोडाइड ग्रन ३० 
  व्हायनम कॉल ्हिसी ड्राम १ 
  कटिर हायोसायमस ड्राम ३ 
  हसरय हसम्प्लेक्स ड्राम ४ 
  पाणी औांस ६ 

⅙ भार् हदवसाांतून तीन वळेाां जेवणानांतर द्यावा.  
 

रोर् परत होऊां  नये म्हणनू व र्ाऊटच्या र्ाांठी नाकहशा व्हाव्या म्हणून काांहीं औषधाांिा उपयोर् 
होतो. याांत बेनेहमड, ॲन्टरन् (Anturan) व सहॅलहसलेट ही महत्वािी होत. बेनेहमड (Benemid) ०.६ गॅ्रम 
वड्याांच्या रूपाांत हमळते. सुरवातीला हदवसाला १ वडी देतात. पढुें रोज दोन व नांतर रोज ३ ते ४ वड्या 
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देतात. पुढ रोर् होऊ नये म्हणून हकती वड्या द्यावयाच्या (maintenance dose) हे रक्ताांत हकती युहरक 
ॲहसड आहे यावर अवलां बनू राहील. पण सामान्यतः १ ते ४ वड्या द्याव्या लार्तात. बनेेहमडमुळे रक्ताांतील 
युहरक ॲहसडिें प्रमाण १०० सी. सी. त १० हम. गॅ्रम वरून १०० सी. सी. त ४ हम. गॅ्रमवर येते. काांहीं 
आठवडे बनेेहमड घेत राहहल्यास, काांहीं रोग्याांत र्ाऊटिा झटका येतो (Benemid gout). पण हें होऊां  नये 
म्हणून बेनेहमडबरोबर कॉल् हिहसनच्या ०.२५ हम. गॅ्रमच्या हदवसाला दोन वड्या याप्रमाणें दोन आठवडे 
द्याव्या. 

 
ॲन्टरनच्या १०० हम. गॅ्रमच्या वड्या येतात. त्या रोर् होऊां  नये म्हणनू हदवसाला दोन वड्या या 

प्रमाणें द्याव्या लार्तात. सोहडयम सहॅलहसलेट ३० गे्रन व त्याच्या दुप्पट सोडा बाय काबव हदवसाांतून तीन 
वळेाां जवळ जवळ सहा महहनेपयंत द्यावयास पाहहजे. पुढे आठवड्याांतून तीन वळेाां द्यावे.  

 
जर र्ाांठी सडावयास लार्ल्या असतील (ulcerating tophi) तर शस्त्रहक्रया करून काढून 

टाकाव्या. 
 
या रोर्ाांत अहनयहमत ककवा अवरूि (Suppressed gout) म्हणून एक प्रकार आहे. काांहीं रोग्याांत 

रोर्ािा जोर असताांनाि रोर् एकदम बरा झाल्यासारखा वाटतो. रोर्ी बेशुि पडतो ककवा मरतो. रोर्िा 
मृत्यू हा र्ाऊटपेक्षाां हृदय वा वृक् क यासारख्या इांहद्रयाांत हवकृहत झाल्यामुळे होत असावा.  
 

मेदोवृस्ध्द रोग, स्थूलिा 
(OBESITY) 

 
सवकव्यापी वसाबुकदिा 

(Lipomatosis Universalis) 
 

सवव शहरराांत वाजवीपेक्षाां जास्त िरबी साांठणें.  
 
हेिु–मेदोवृहि होण्यािी हनरहनराळी कारणें सांभवतात. काांहींत वांशपरांपरार्त प्रवृहत्त हदसून येते. 

काांहींत वाजवीपेक्षाां हकतीतरी जास्त खाणें, हपणें (over drinking) वा अहजबात श्रम न करणें ही कारणें 
असतात, तर काांहींत हनरहनराळ्या अांतःस्त्रावी ग्रांथींतील–शीषवस्थ, कां ठस्थ, रजःकपड, वीयवकपड–वर्ैरे 
ग्रांथींतील स्त्राव कमी हनमाण झाल्यामुळे ही मेदोवृहि होते.  

 
लक्षिें–रोर्ी वयाच्या व उांिीच्या मानानें फार जाड हदसतो व त्यािे वजनही फार जास्त असते. 

पुष्ट्कळ वळेाां त्यािी मुख्य तक्रार म्हणजे वाजवीपेक्षाां जास्त लठपणपणा व त्यामुळे होणारा त्रास. हृदयाच्या 
भोंवताली िरबीिे थर साांिल्यामुळे त्याच्या काथांत होणारा अडथळा व त्यामुळे लार्णारा श्वास, ही लक्षणें 
हदसून, येतात. सामान्यतः िरबी ही उदरािी त्विा व हनतांब याांच्याखालीं सारख्या प्रमाणाांत साांठहवली 
जाते. 

 
उपद्रव–ही मेदोवृहि हळूहळू वाढत जाते. उपद्रवाांत हृदयाच्या स्नायूिी अपक्राांहत, मधुमेह व 

हिरकारी श्वासवाहहन्यादाह हे महत्त्वािे होत. 
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साध्यासाध्यिा–याांत उपद्रव हनमाण होत असल्यामुळे, रोग्यािे आयुष्ट्यमान कमी होते. त्यािप्रमाणे 
उदरावरील शस्त्रहक्रयाही त्रासािी होते. 

 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–ज्या माणसाांत वांशपरांपरार्त मेदोवृहििी प्रवृहत्त हदसून येते, अशाांनीं आपले 

वजन मधूनमधून तपाशींत राहहलें  पाहहजे, व जर वजन वाढल्यािे हदसून आले, तर आहारावर हनयांत्रण 
ठेवावयास पाहहजे व भरपूर व्यायामही घ्यावयास पाहहजे. 

 
रोग झाल्यास–जर वाजवीपेक्षाां जास्त आहार घेण्यामुळ मेदोवृहि झाली असेल, तर आहार असा 

असावा कीं दर आठवड्यास २।३ पौंड वजन कमी होईल. प्रथम रोग्यािा आहार काय ज्वलन 
मूल्यािा(Caloric value) आहे ते पहाव.े पुष्ट्कळवळेाां तो ४००० कॅलरीपेक्षाां जास्त असल्यािे हदसून येईल. 
आहाराांत वातूळ पदाथव म्हणजे भात, बटाटे, साखर, लोणी, तुपासारखे स्स्नग्ध पदाथव देऊां  नयेत, वजव 
करावते. यानें जर िरबी कमी झाली नाहीं तर आहार १००० कॅलरीवर आणावा. याांत ८० गॅ्रम नत्रयुक्त 
पदाथव, २० गॅ्रम स्स्नग्ध पदाथव व ७० गॅ्रम हपष्ट पदाथव हदल्यास १००० कॅलरी होतात. मेंदूच्या 
ियापियाकहरताां साधारणपणें ७० ते ७५ गॅ्रम हपष्टपदाथांिी रोज जरूरी असते. 

 
याांत व्यायामाला फार महत्व आहे. दोन अडीि मलै जलद िालण्यािा व्यायाम घ्यावा. पण हे 

िालणें रोग्याला त्रास होणार नाहीं अशा रीतीनें वाढवावे. मीठ वजव कराव.े सकाळीं उठल्यावर व रात्रीं 
झोंपताांना र्रम पाणी प्याव.े सबांध हदवसाांत साधारणपणें २ ताांबे पाणी घ्यावयास पाहहजे. 

 
भकू कमी करण्याकहरताां नास्ता व दुपारिे जेवण घेंण्यापूवी ½ तास, डेग्झाम फेटामाइन सफेल्ट 

(dexamphetamine sulphate) १० हम. गॅ्रम ककवा पे्रल्युहडन २५ हम. गॅ्रमिी र्ोळी द्यावी. जर कां ठस्थ 
कपडाच्या स्त्रावाच्या अभावी मेदोवृहि होत असेल, तर थायरॉइहडयम् रोज ½ ते १ गे्रन द्याव;े पुढे वाढवीत 
वाढवीत दर हदवशीं दोन गे्रन पयंत न्याव.े 
 

वर्जधष्ट्िू वसादुष्ट्पोषि 
(LIPODYSTROPHIA PROGRESSIVA) 

 
हा बालकाांिा हवकार असून, याांत िेहरा, मान, दांड, छाती व उदर याांत वाढत जाणारी कृशता 

हदसून येते. याच्या कारणाबद्दल कल्पना नाहीं. हे पोषण-हवहक्षस्प्तमुळे (tropho-neurosis) होतें असें धरलें  
जाते. हनतांब व पाय याांत फरक पडत नाहींत. नेहमीं सारखे असतात, पण हस्त्रयाांत या हठकाणीं जास्त िरबी 
साांठते. ही येणारी कृशता िरबीच्या अभावामुळे असते. पण स्नायूस्फूती (muscle tone) नेहमींसारखी 
असते. दोन ककवा दहा वषांपयंत िरबी हळूहळू कमी कमी होत राहाते. पण सववसाधारण रोग्यािी स्स्थती 
िाांर्ली असते. 
 

स्थाणनक वसावृस्ध्द रोग, स्थाणनक वसाबुकदिा 
(LOCALISED LIPOMATOSIS) 

 
िरबीिे स्थाहनक साठे हे पढुील हवकारात हदसून येतात:–१. मेदोबुकद (lipoma) –एक ककवा 

अनेक. जर हे फार जलद वाढावयास लार्ले, तर त्याांत साकोमाजन्य फरक होत आहेत असें समजून, 
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त्यावर शस्त्रहक्रया करून ते काढून टाकावे. २. स्थाणनक मेदोवृणि (localised obesity) – हनतांब व उदर 
यावर िरबी साांठते. अशा रोग्याांत कां पन आहण माहलश (Vibration and massage) याांिा फार िाांर्ला 
उपयोर् होतो. बुशमन व हॉटे्टन्टॉट याांत हनतांबावर िरबीिे मोठाले र्ोळे (Gluteal humps) हदसून येतात. 
उपासमारीत ते हलबहलबीत होतात. हा हवकार स्स्टटोपीजी (steatopygy) म्हणून ओळखला जातो. 
ग्रीवचे्या हठकाणीं वाजवीपेक्षाां जास्त समहमत वसापेशीजाल (excess of adipose tissue) हनमाण होतो. 
याला मडेॅलां र् “स्थूलग्रीवा” (“fat neck” of Madelung) म्हणतात. ३. सपीड मेदुरिा (adiposis 
dolorosa). ४. कूट-अणिवृस्ध्दजन्य स्नायदुूष्ट्पोषग (pseudohypertrophic muscular dystrophy). 
 

स्थाणनक वसादुष्ट्पोषि 
(LOCALISED LIPODYSTROPHY) 

 
काांहीं व्यस्क्तांत वारांवार इांन्सुहलनिी इांजेक्शनें देण्यामुळे हात ककवा पाय याांत अधस्त्वक  वसा 

(subcutaneous fat) अभाव होतो. काांहींवळेाां इन्सुहलन इांजक्शनाव्यहतहरक्तही स्थाहनक सवकंशकृशता 
(panatrophy) हनमाण होते व त्याांत अधस्त्वक पेशीजालाबरोबर स्नायूही कृश होतात. हा हवकार हात 
ककवा पाय याांत हदसून येतो. याच्या कारणाबद्दल कल्पना नाहीं. 

 
फेणनलकेटोन मेह 

(PHENYLKETONURIA) 
 

हा ियापियाि जन्मजात त्रुहटरोर् असून, याांत यकृताांतील हाइड्रॉस्क्सलेज प्रहकण्वाच्या 
अभावामुळे फेहनलॲलनीनिे टायरोहसनमध्ये रूपाांतर होऊां  शकत नाहीं. यामुळे शहरराांत फेहनलॲलनीनिा 
सांिय होतो. त्यामुळे मानहसक दोष हनमाण होतो ककवा जडबुहिता (idiocy) हनमाण होते. मूत्राांत 
फेकनलपायरुस्व्हक अम्ल हदसून आल्यास फेहनलकेटोनमहािे हनदान होते. जर मूत्राांत फेहरकक्लाराइडच्या 
५% द्रावािे काांहीं थेंब टाकले, तर हहरतनील रांर् येतो, ककवा बालकाच्या मूत्रानें हभजलेल्या लां र्ोटावर 
टाकल्यासही रांर् येतो. याच्याऐवजी “फेहनस्स्टग्झ” (phenistix) िी पट्टी मूत्राांत बुडवावी, जर 
फेहनलपायरुस्व्हक अम्ल असेल, तर ती पट्टी हहरवी होते. प्रत्येक बालकािे मूत्र वयाच्या ३ ऱ्या आठवड्याांत 
व परत हतसऱ्या महहन्याांत तपासावयास पाहहजे. 
 

णिणकत्सा–बुहििा ऱ्हास होण्यापूवीं, फेहनलॲलनीन कमी प्रमाणाांत असणारा आहार द्यावयास 
पाहहजे; फेहनलॲलनीन कमी प्रमाणाांत असणारे केसीन हाइड्रोलायसेट बरोबर इतर अमोनो-अम्लें  
हदल्यास योग्य प्रमाणाांत प्रहथन हमळते. अर्दीं लहान बालकाांना हमनॅहफन (Minafen) द्याव,े १०० गॅ्रम 
केसीन, ॲहमनो-अम्लें , हपष्ट पदाथव व स्स्नग्ध पदाथव याांिेपासून ५५० ऊष्ट्माांक (calories) हमळतात. 
यािबरोबर जीवनसत्त्व अ, ड व क द्यावयास पाहहजे. ४ थ्या व ५ व्या महहन्यापासून हमश्र आहार द्यावयास 
पाहहजे. मोठ्या मुलाांकहरताां सायमोगॅ्रन (Cymogran) वापराव.े 
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रुणधर विं रोग 
(HAEMOCHROMATOSIS) 

 
व्याख्या–त्विेिी रांजकता, यकृत व अग्न्याशय याांिा सूत्रणरोर् आहण मधुमेहता याांनीं युक्त असा 

रोर्. 
 
हेिु–रुहधरवणवरोर् हा लोहाच्या ियापियाच्या जन्मजात त्रुहटमुळे होत असावा. हस्त्रयाांपेक्षा पुरुषाांत 

तो जवळ जवळ २० पटीने ज्यास्त प्रमाणाांत हदसून येतो. तो बहुतकरून अकलर्सूत्र अप्रभावी जीन 
(autosomal recessive gene) या स्वरूपाांत वांशर्त असतो. महत्वािी हवकृहत (abnormality) म्हणजे 
ज्यास्त लोह शोहषले जाणे, यािे कारण कदाहित आांत्र अपिायक पेशींिी (intestinal reducing cells) 
ज्यास्ती असणारी अपिायक शक्त्ती हें असावें. कारण या पेशी नेहमींपेक्षाां ज्यास्त लोहस लोह (ferrous 
iron) हनमाण करतात. या रोर्ाांिे हस्त्रयाांत जे एवढे कमी प्रमाण हदसून येते यािें कारण म्हणजे हस्त्रयाांत 
आतवव व प्रसूहत याांत होणारा रक्तस्त्राव, व त्यामुळे त्या रक्तावाटे पुष्ट्कळसे लोह बाहेर फेकले जाते. असे 
सुिहवले जाते कीं हिरकारी मद्यपींत महदरा ही लोह उत्पादक असावी कारण काांहीं मद्यपींत हा 
रुहधरवणवरोर् हनमाण होतो. एप्लॅस्स्टक पांडुरोर्ा कहरताां केलेल्या शांभरािे वर रुधीराधानानांतर हा 
रुधीरवणवरोर् झाल्यािे नमूद केले रे्ले आहे. त्यािप्रमाणें ज्याांत जास्त प्रमाणाांत लोह शोहषले जाते असा 
आहार रुहधरवणवरोर् (dietary haemochromatosis) नमूद केला रे्ला आहे. 

 
संप्रास्ति–हहमोसायडहरन (haemosiderin) हे त्विेसुिाां सवव पेशीजालाांत वाजवीपेक्षाां जास्त 

साांठहवले जातें. मेलॅहननसहृश व र्ांधक असलेले हहमोफुस्स्कन (haemofuscin) हे हृत्स्नाय ूव आांत्रस्नाय ू
याांत साांठहवले जाते. यकृतात ५० गॅ्रम पयंत लोह साांठहवलें  जाते. हे रक्ताच्या नाशामुळे हनमाण न होताां, ते 
लोह जास्त प्रमाणाांत शोहषले रे्ल्यामुळे होते. यकृत, अग्न्याशय आहण प्लीहा याांत सूत्रणरोर् हदसून येतो, 
आहण मधुमेहता ही हिरकारी अांतरालीय अग्न्याशयशोफामुळे (Chronic interstitial pancreatitis) होते 
असे धरलें  जाते. 

 
लक्षिें–रोर्ी हा सामान्यतः ४० वषांवरील प्रौढ असतो. त्यािी तक्रार म्हणजे काळी पडत जाणारी 

त्विा, ककवा तृष्ट्णा, बहुमूत्रता, व वजन घटणें वा हिरकारी अम्लरक्ततेिी (chronic acidosis) लक्षणें 
म्हणजे हशरःशूल व मज्जातांतू शोफ. रोर् इतक्या उहशरा हदसून येण्यािे कारण म्हणजे लोह हे पेशीजालाांत 
फार अस्ते अस्ते साांठहवलें  जाते. 

 
िपासल्यास–शरीर थोडे कृश हदसते, आहण त्विेवर हवशषेतः िेहरा, खाांक व जाांघ या हठकाणी 

ज्यास्त रांजकता हदसून येते. रांजकद्रव्य मुखाांतही हदसून येते. पण कामला नसते. ही रांजकता, लोहामुळे 
राखाडी रांर्ािी ककवा काळसर-हनळसर रांर्ािी असते. ककवा मेलॅहननमुळे ब्राँझ रांर्ािी असते. काांहीं 
रोग्याांत त्विेच्या हठकाणीं रांजकता नसते. यकृत वृहि पावलेले, कहठण व अहनयहमत असून, प्लीहा हीं 
हाताला लार्ते. लैं हर्क अपवृहि (sexual hypoplasia) असून, जघनस्थ व कक्षस्थ केस र्ळून पडतात. 
जवळ जवळ ८०% रोग्याांत मूत्राांत ग्लूकोज असते व काांहीं वळेाां ॲहसटोन कपड हदसून येतात. मूत्रसाक्याांत 
(urinary deposit) हहमोसायडहरन हदसून येते. जर ग्लूकोजमेह असेल, तर रुहधरा शकव रा सहनकसोटी 
हवहशष्ट मधूमेह आलेख (typical diabetic curve) दशवहवतें. सुरुवातीला ग्लूकोज मेह नसतो, आहण काांहीं 
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रोग्याांत त्विीय रांजकता नसते. सीरम मधील लोहािी पातळी नेहमींपेक्षाां जास्त असते. नेहमींिी पातळी 
म्हणजे १०० सी. सी. त ८० ते १८० माइक्रोगॅ्रम. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–रांजकतेिी इतर कारणें म्हणजे उदा. ॲहडसन रोर्. त्विा आहण धमवकपड 

(sweat glands) याांत लोह हदसून येणें हे रुहधर वणव रोर्ािे हनदानदशवक होय. यकृतवृहि ही इतर 
कारणाांमुळें  होणारा सूत्रणरोर्, ककवा कार्चसनामा यापासून हनराळी दाखहवली पाहहजे. सूिी जीवोहतपरीके्षनें 
(needle biopsy) हनदान करताां येते. त्विेिी रांजकता, यकृतवहृि, ग्लूकोजमेह आहण हृत्साद (heart 
failure) हे सवव हनदानदशवक होत. 

 
क्रम व उपद्रव–रोर् अस्तेकदम वाढत जाणारा आहे. जलोदर होण्यािी शक्यता असते. इतर 

उपद्रव म्हणजे ग्रासनली अपस्फीत हशरा फुटणें (repture of ocsophageal varices), राजयक्ष्मा आहण 
मधुमेहजन्य बेशुहि. 

 
साध्यसाध्यिा–हततकीशी िाांर्ली नाहीं. मधुमेह, हृत्साद, यकृतािा सूत्रणरोर् ककवा यकृताबुवद 

(hepatoma) यामुळें  मृत्यू येण्यािा सांभव असतो. 
 
णिणकत्सा–जर ग्लूकोजमेह असेल तर, मधुमेहाप्रमाणें इलाज करावयास पाहहजे. वारांवार हशरेतून 

रक्त काढावें असें सुिहवलेलें  आहे. दर आठवड्याला ५०० सी. सी. रक्त काढाव.े यािेमुळें  २५० हम. गॅ्रम 
लोह शहरराबाहेर जाते व मर् हततकें ि लोह पेशीजालातून रक्ताांत हशरते. 
 

गैणरकिा, ऑक्रोनोणसस 
(OCHRONOSIS) 

 
व्याख्या–फार क् वहित् हदसून येणारा व ज्याांत उपास्स्थ आहण त्विा याांिी रांजकता 

(pigmentation), सांहधशोफ आहण मूत्राांत होणारे फरक याांनीं युक्त असा रोर्. 
 
हेिु–याांत तीन प्रकार हदसून येतात. १. अल्कॅप्टोनमेहाबरोबर हदसून येणारा. ही टायरोहसन व 

फेहनल ॲलनीन याांच्या ियापियािी जन्मजात त्रुहट होय याांत होमोजेन् हटहसक ॲहसड ऑस्क्सडेजच्या 
अभावामुळें, मूत्रामधून होमोजेन्टीहसक अम्लािे (homogentisic acid) उत्सजवन होते. २. कार् बॉहलक 
अम्ल पुष्ट्कळ हदवस शोहषले जात असेल तर याांत कार् बॉहलक मेह असतो. जर पायावरील व्रणावर पुष्ट्कळ 
वषें कारबॉहलकिी पट्टी मारली जात असेल, तर हा रोर् होतो. फेनॉलिे ऑक्रोनॉहटक रांर्जद्रव्याांत 
कोणत्या पायऱ्याांनीं रूपाांतर होते याबद्दल कल्पना नाहीं. ३. या दोहों व्यहतहरक्त होणारा प्रकार. 

 
संप्रास्ति–ऑक्रोनोहसस या हवकाराांत मेलॅहनन हें पीत-शामवणी कणाांत कणव, नाक, पापण्या, 

श्वासनहलका, श्वासवहहन्या याांिा उपास्स्थत व बांध (ligaments) आहण ताांतवधातू याांत साांठहवले जाते. 
स्थूल साांध्याांत हिरकारी अस्स्थसांहधशोफ हदसून येतो. ॲल ्काप्टोन मेहाांत (alkaptonuria), टायरोहसनच्या 
अपूवण ियापिया मुळें  मूत्राांतून होमोजेन् हटहझक अम्ल जाते. 
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लक्षिें–सामान्यतः रोर्ी प्रौढ असतो. तो जो वैद्याकडे औषधा करताां येतो तो कान ककवा िेहरा 
याांवरील रांजकते करताां ककवा सांहधशोफाकरताां; मूल आणले जाते ते त्यािे मूत्र काांहीं काल सांथ ठेवल्यास 
काळे होते म्हणून, कार् बॉहलकमेहामुळें  होणाऱ्या रोर्ाांत पुष्ट्कळ हदवस जखमाांवर कार् बॉहलक अम्लािे 
डेकसर् िालू असल्यािे पूवववृत्त हमळते. 

 
िपासल्यास–कानािा उपस्स्थजन्य भार् हनळसर रांर्ािा हदसतो व शुभ्रपटलावर (sclerotics) 

हनळसर, काळे डार् हदसतात. िेहरा व हस्त याांच्या त्विेवर पीत-शामवणी डार् हदसून येतात. जानु व 
इतर साांधे याांत अस्स्थसांहधशोफ हदसून येतो. क्ष-हकरण फोटोंत कशरेुकान्तर मांडलाांत खटभरण झाल्यािे 
हदसून येते. मूत्राांत होमोजेनहटहझक अम्ल असते, ककवा त्याांत कार् बॉहलक मेहािी प्रहतहक्रया हमळते. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–अल ्कॅप्टोनमेह हा ग्लूकोज मेहा पासून हनराळा दाखहवला पाहहजे. यीस्टमुळें 

होमोजेन् हटहझक अम्लािे हकण्वन होत नाहीं. 
 
क्रम व उपद्रव–अल ्कॅप्टोनमेह ही जातज अपसामान्यता आहे आहण सवव आयुष्ट्यभर राहते. 
 
साध्यसाध्यिा–अल् कॅप्टोनमेहामुळें  आयुष्ट्य कमी होत नाहीं. 
 
णिणकत्सा–पुष्ट्कळ हदवस कार् बॉहलक अम्लािे डे्रहसर् करूां  नये. 
 
रोग झाल्यास–अल ्कॅप्टोनमेहाांत, आहाराांतील प्रहथनाांिे प्रमाण रोज १०० गॅ्रमच्या वर नसाव.े 

 
मूलर्भूि अणमलॉइड रोग 

(PRIMARY AMYLOIDOSIS) 
 

हा क् वहित् हदसून येणाऱ्या रोर्ािे कारण अजून समजलेले नाहीं. याांत वांशर्त एमायलॉइडरोर् 
येतो. ज्याांत अहमलॉइडिा सांिय होतो असे पेशीजाल म्हणजे हृत्स्नायू, कां कालस्नायू व अनैस्च्छकस्नाय,ू 
लहसकाग्रांहथ, हजव्हा, धमन्या आहण त्विा. प्लीहा, यकृत, वृक् क आहण उपवृक् क हे काांहींवळेाां हवकाहरत 
होतात. हजव्हा वृहि पावलेली असते. त्विा व श् लेष्ट्मल त्विा यावर हपहटका, हवरांहजता (plaques) व 
स्थाहनक रक्तस्त्राव हदसून येतात. रोर् वयािी िाहळशी उलटून रे्ल्यावर समजून येतो. रोर्ािे लाक्षहणक 
हित्र हें पुष्ट्कळसे रक्ताहधक्यज हृत्सादािे (congestive heart failure) ककवा हद्वपाश्वव सद्रव 
फुफ्फुसावरणासारखे असते, व काांहीं वळेाां या बरोबर सीमान्त मज्जातांतू हवकारही (peripheral 
neuropathy) असतो. मर् याांत स्नायूत िमका मारतात व अशक्तता असते. सीमान्त मज्जातांतू जाड 
होतात. बोलण्याच्या व हर्ळण्याच्या हक्रयेंत अडथळा होतो. हजव्हा ककवा त्विेिा हवकाहरत भार् याांिी 
जीवोहत परीक्षा केल्यास हनदान करताां येते, पण अहमलॉइड करताां केलेला काांर्ो रेड कसोटी अहवश्वसनीय 
आहे. सामान्यतः हनदान झाल्यापासून तीन वषात रोर्ी हृत्सादानें मृत्यू पावतो. 
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वेबर - णक्रणश् ियन रोग 
(WEBER-CHRISTIAN DISEASE) 

 
पुनरावती ज्वरज अपूयज र्ाांठाळ अधस्त्विा शोफ 

(Relapsing febrile non-suppurative nodular panniculitis) 
 

याांत वारांवार ताप येतो व अधःस्त्विेंत र्ाांठी हनमाण होतात. या र्ाांठी १२ सें. हम. व्यासापयंतही 
असतात. या र्ाांठी धड व शाखा याांवर, हवशषेतः माांडीवर हदसून येतात. आन्तराांर्ाांतही हवकार होण्यािी 
शक्यता असते, व यकृत ककवा अग्न्याशय याांत वसीय पहरवतवने (fatty changes) होतात. उदरस्थ िरबींत 
प्लाझ्मा पेशी, लहसकापेशी व जीवाणुभक्षी पेशी याांिे अांतरभरण होते. काांहीं रोग्याांत हवकाहरत भाांर्ावरील 
त्विा हनळी होते व स्फोहटका (bulla) हनमाण होतात. त्या फुटतात व त्यामधून हपवळसर शामवणी 
जांतूरहहत द्रव बाहेर पडतो. त्याांत फार प्रमाणाांत वसापेशी असतात. जर स्नायू हवकाहरत झाले, तर फार 
अशक्तता येते. त्यािबरोबर स्नायू व साांधे याांत वदेना होतात. कारणाबद्दल कल्पना नाही. वसा 
ियापियािा हबघाड हें कारण असावें. असेंही सुिहवलें  जातें कीं, आयोडाइड, ब्रोमाइड, सल्फनमाइड 
ककवा पेहनहसलीन याांच्यामुळे होणारे दु्रतग्राहहकरण (sensitisation) ककवा जांतुजन्य ॲलजी, हें ही कारण 
असावें. 

 
णिणकत्सा–काांहीं रोग्याांत कॉर्चटकोस्टेरॉइड ककवा ऑस्क्सफेनबटुाझोन (टॅनडेहरल) यािेमुळें 

फायदा झालेला आहे. ऑस्क्सफेनबुटाझोनच्या १०० हम. गॅ्रमच्या दोन वड्या हदवसाांतून तीन वळेाां द्याव्या. 
पुढें हदवसाला एक वडी द्यावी. 
 

गॅलेक्टोजरक्िमयिा 
(GALACTOSAEMIA) 

 
हा रोर् अकलर्सूत्र अप्रभावी जीनमुळें  (autosomal recessive gene) पसरतो. याांत र्लेॅक्टोजिा 

उपयोर् करून घेण्यािी असमथवता असते. सामान्यतः दुधाांतील लॅक्टोजिे र्लेॅक्टोज व ग्लूकोजमध्यें 
हवभाजन होते, आहण नांतर र्लेॅक्टोजिे ग्लूकोजमध्यें रूपाांतर होते. रोर् आयुष्ट्याच्या पहहल्या २ 
आठवड्याांति हदसून येतो, व यािी सुरुवात वाांहत, अहतसार, मर् पढुें कामला, यकृतप्लीहाअहतवृहि, 
(hepatosplenomegaly) जलोदर, आहण मोहतकबदु होण्यािा सांभव असतो. सौम्य प्रकाराांत सुरवातीला 
कोणतीि लक्षणें नसतात पण पुष्ट्कळ महहन्यानांतर मानहसक आहण शारीहरक वाढ खुांटल्यािे स्पष्ट होते. मतू्र 
परीक्षेंत र्लेॅक्टोज हदसून आल्यास हनदान स्पष्ट होते. त्यािप्रमाणें लालपेशींतील प्रहकण्व हकती प्रमाणाांत 
कमी आहे यावरूनही होते. 

 
बालकाला दूध देऊां  नये. जो आहार द्यावयािा त्याांत अांडी,. शकव रा, मार्वहरन, आहण ताांदुळािे पीठ 

याांिा समावशे असावा. त्याि बरोबर जीवनसत्वें व खहनज घटकाांिा पुरवठा करावा. 
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प्रकरि १३ 
 

अिंिःस्त्रावी गं्रथींिे णवकार 
(DISEASES OF THE DUCTLESS GLANDS) 

 
आपल्या शहरराांत अशा काांहीं ग्रांथी आहेत कीं त्याांच्यात हनमाण होणार स्त्राव वाहून नेण्याकहरताां 

नहलका नसतात. हा स्त्राव त्या ग्रांथींत असणाऱ्या रक्तवाहहन्याांत शोहषला जातो, व रक्तामधून सवव शरीरभर 
नेला जातो. या स्त्रावाला ‘अांतःस्त्राव’ म्हणतात. या स्त्रावाांत हवहशष्ट प्रकारिी द्रव्य असतात. त्याांना होर् मोन 
(Hormon or active principle) म्हणतात. काांहीं ग्रांथींत दोनही प्रकारिे स्त्राव–बहहःस्त्राव व अांतस्त्राव–
हनमाण होतात. उदा. वीयवकपड, रजःकपड वर्ैरे. या अांतःस्त्रावी ग्रांथींिें कायव एकमेकाांवर अवलां बून असते. 

 
कंिस्थ गं्रणथ 

(THE THYROID GLAND) 
 

कां ठस्थ कपड हा मानेच्या पढुच्या व खालच्या भार्ाांत असतो. यािे दोन भार् असून, ते मधल्या 
भार्ानें एकमेकाांना जोडलेले असतात. या ग्रांथीला रक्तािा भरपूर पुरवठा असतो. या ग्रांथीिी रोर्ाांत व 
इतर वळेींही वृहि होते. व्यस्क्त्त वयाांत येताांना, आतवव कालाांत (during menstruation), र्रोदरपणाांत, 
प्रसूहतनांतर थोडे हदवस, काांहीं हवहशष्ट तापाांत हवशषेतः आमवाताांत या ग्रांथीिी वृहि होते. 

 
ग्रांथीच्या कोशाांत (follicles) त्याांच्या अांतःत्विेतील पेशीपासून ‘कोलॉइड (colloid) या नाांवािा 

पदाथव स्त्रवतो. त्याांत ‘थाय् रॉस्क्झन (Thyroxine) या नाांवािा होरमोन असतो. त्याांत आयोहडनिे प्रमाण फार 
असते. थाय् रॉस्क्झन हे ग्रांथीपासून ककवा रासायहनक हरत्याही बनहवता येते. थायरॉइडिे कायव बरोबर 
िालण्याकहरताां रोज ०·१६ हम. गॅ्रमिी जरुरी असते. असें धरलें  जाते कीं थाय् रॉस्क्झन हे टायरोहसनिा 
आयोहडनजशी सांयोर् होऊन तयार होते. कां ठस्थ कपडािा स्त्राव हनमाण होण्यास, शीषवस्थ ग्रांथीच्या पढुच्या 
भार्ाांत हनमाण होणारा थाय् रोरोहपक होरमोन् कारणीभतू होतो. या होरमोन् मुळे कां ठस्थकपडाांत 
थाय् रॉस्क्झन हनमाण होते. पण हे थाय् रॉस्क्झन शीषवस्थ कपडाला थाय् रोरोहपक होर् मोन जास्त प्रमाणाांत 
हनमाण करूां  देत नाहीं. त्यामुळे अशा प्रकारें शीषवस्थकपड व कां ठस्थकपड याांच्या कायांत समन्वय घडवनू 
आणला जातो. या हशवाय थायरोरोहपक होरमोनमुझळे कां ठस्थ कपडािी वृहि होते व त्याला रक्तािाही 
भरपूर पुरवठा होतो व काांहींत तुांर्ाक्ष (exophthalmos) हनमाण होतो. 
 

साधा गॉयटर 
(SIMPLE GOITRE) 

 
कां ठस्थ ग्रांथीच्या कायांत हवशषे फरक न होताां, ग्रांथीिी सवांहर्ण ककवा काांहीं भार्ािी झालेली 

वृहि. 
 
हेिु–साधा र्ॉयटर होण्यािी दोन कारणें हदली जातात १. आहाराांत ककवा पाण्याांत आयोहडनिा 

अभाव व २. जांतू ककवा पाण्याांत तरांर्णाऱ्या खहटमय द्रव्यामुळें  (Suspended calcareous matter) 
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पाण्याला आलेले दूहषत्व. कारण ज्या भार्ाांत र्ॉयटरच्या साांथी येतात, त्या भार्ाला जर शुि पाण्यािा 
ककवा आयोहडन हमहश्रत पाण्यािा पुरवठा केला तर साांथ पूणवपणें नाकहशीं होते. हा रोर् हवशषेतः हस्त्रयाांत 
हदसून येणारा आहे. व ही ग्रांथी र्रोदरपणा, व स्तनपानािा काल ककवा वयाांत येण्याच्या कालाांत वृहि 
पावते. 

 
संप्रास्ति–कोलॉईड गॉयटर–याांत ग्रांहथ सवव भार्ाांत सारखी वाढलेली हदसते. या ग्रांथीिे कोष एक 

अधवप्रवाही पदाथानें (colloid) तुडुांब भरलेले असतात. त्याांत आयोहडनिे प्रमाण फार असते. 
 
ग्रांहथधातुज र्ॉयटर (parenchymatous goilre)-जरी ग्रांहथ सवव भार्ाांत सारखी वाढलेली असली, 

तरी त्याांत अधवप्रवाही पदाथव थोडा असतो व आयोहडनिे प्रमाणही कमी असते. 
 
गािाळलेले गॉयटर (Nodular)–याांत ग्रांथीच्या काांहीं भार्ाांत ककवा सववव्यापृत अशी ग्रांथ्यबुवदें 

(adenomatta) हनमाण होतात. ग्रांहथ नेहमींपेक्षाां लहान हदसते. त्याांत ताांतवधातू जास्त असतो. ग्रांहथ भरीव 
ककवा सद्रव (cystic) असते. काांहीं वळेाां ग्रांथींत रक्तस्त्रावही हदसून येतो. काांहीं वळेाां ग्रांथीिा दाब पडून 
श्वासनहलका दबली जाते.  

 
लक्षिें–रोर्ी हा सामान्यतः तरूण असून, त्याच्या मानेच्या पुढच्या बाजूस एक फुर्ीर भार् असतो. 

त्या हठकाणीं वदेना (aching), थोडे जडत्व वाटते व काांहीं प्रमाणाांत श्वास लार्तो. हर्ळताांना त्रास होत 
नाहीं. पण, श्वासनहलकेवर दाब पडत असल्यामुळें  खोकला मात्र असतो. 

 
मानेच्या पुढच्या भार्ाांत, हर्ळण्यािी हक्रया होत असताांना वर खालीं होणारी अशी कां ठस्थ ग्रांथी 

हाताला लार्ते. ती कठीण नसते.पण ती फार हदवसाांिी असल्यास त्याांत ताांतवधातू हनमाण झाल्यामुळें, ती 
घट्ट व ओबडधोबड असते. र्ाांठाळ र्ॉयटरमध्यें, ग्रांथींत एक ककवा अहधक र्ाांठीवजा भार् हदसून येतात. ते 
फार कठीण नसतात. पण त्यावर जर ताांतवधातूिे आवरण (fibrous capsule) असेल, तर मात्र घट्ट 
असते. जर ग्रांथी छातीच्या हाडाच्या पाठीमारे् असेल, तर मात्र हाताला लार्त नाहीं. पण क्ष-हकरणाांनीं 
घेतलेल्या फोटोंत मात्र हदसून येते. या ग्रांथीच्या दाबामुळें  मात्र काांहीं लक्षणें हदसून येतत. उदा. मानेंतील 
नीला फुर्णें, घरघर आवाज (stridor), घोर्रा आवाज, बाहुल्या बारीक होणें, वर्ैरे. 

 
पुष्ट्कळशा रोग्याांत कां ठस्थ ग्रांथीिा अांतःस्त्राव वाजवीपेक्षाां जास्त ककवा कमी तरी असतो (hyper or 

hypothyroidism). स्त्राव ज्याप्रमाणें कमी अहधक असेल, त्यावर लक्षणें अवलां बनू असतात. जर का 
स्त्रावाहधक्य असेल तर हृत्स्पांदवरे्वधवन (tachycardia), घाबरेपणा वर्ैरे लक्षणें असतात. त्याच्या उलट 
जर स्त्राव फार कमी प्रमाणाांत हनमाण होत असेल, तर हृदय फार सावकाश िालते. मेदोवृहिकडे कल, 
हशहथलपणा वर्ैरें लक्षणें असतात. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–या रोर्ािे हनदान हततकेसे कठीण नाहीं पण ग्रांथीिी सववव्यापतृवृहि ही तुांर्ाक्ष 

र्लर्ांड (Grave’s disease) व मारक अबुवद यापासून हनराळी दाखहवताां आली पाहहजे. मारक अबुवद फार 
कठीण असते. 
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उपद्रव–जर तारुण्यामुळे ककवा र्रोदरपणामुळे ग्रांथीिी वृहि झाली असेल तर ती थोड्याांि 
हदवसाांत मूळ आकार धारण करते. जर ग्रांथींिी वृहि ही काांहीं हवहशष्ट भार्ाांत राहाण्यामुळे झालेली असेल, 
तर ती वृहि त्या भार्ाांत राहीपयंत हटकते. पण जर ताांतवधातुमुळे असेल तर मात्र ही वृहि कायम राहाते. 
ग्रांथ्यबुवद असल्यास, त्याांत रक्तस्त्राव होण्यािा सांभव असतो ककवा ती मारक बनते (malignant). 

 
साध्यासाध्यिा–िाांर्ले. याांत रोग्यािे आयुष्ट्य कमी होत नाहीं ककवा रोर्ी दर्ावत नाहीं.  
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–ज्या भार्ाांत या रोर्ािा प्रादुभाव असतो, त्या भार्ाच्या पाणीपुरवठ्याांत 

आयोहडन हमसळावयास पाहहजे (५०,००० र्लॅन पाांण्याांत १ पौंड सोहडयम आयोडाइड), त्या भार्ािा 
पाणीपुरवठा अहतशय शुि ठेवावयास पाहहजे ककवा तेथील लोकाांनीं पाणी उकळून घ्यावयास पाहहजे. 

 
रोग झाल्यास–लहान प्रमाणाांवर आयोहडन हदल्यास त्यािा िाांर्ला पहरणाम होतो. याकहरताां १ 

गे्रन सोहडयम आयोडाइड हदवसाांतून तीन वळेाां द्याव,े ककवा ल्युर्ॉल आयोहडनिे ६।६ थेब हदवसाांतून तीन 
वळेाां द्याव.े ग्रांथ्यबुंद असल्यास मात्र आयोहडन देऊां  नये. त्यामुळे लक्षणें तीव्र होतात. दाबामुळे त्रास होत 
असेल, मास्क होण्यािी भीहत वाटत असेल, ककवा त्याच्यामुळे कुरूपता येत असेल, तर ते शस्त्रहक्रया करून 
काढून टाकाव.े 
 

िंुगाक्ष गलगंड, गे्रव्ह रोग 
(EXOPHTHALMIC GOITRE, GRAVE’S DISEASE) 

 
कां ठस्थ कपडाांत वाजवीपेक्षाां जास्त प्रमाणाांत स्त्राव हनमाण झाल्यामुळे (overactivity of the thyroid 

gland) हा रोर् हनमाण होतो. 
 
हेिु–या रोर्ािे खरें कारण समजलेले नाहीं. पण इन्फ्ल्युएांझा, घटसपव, घशाांतील र्ाांठींिादाह 

वर्ैरे रोर्ाां नांतर हा होतो. काांहीं वळेाां मज्जाघातामुळेही (nervous shock) होतो. रोर् २५ ते ४० वषांतील 
व्यस्क्त्तत, पण पुरुषाांपेक्षाां हस्त्रयाांत जास्त प्रमाणाांत हदसून येतो. पण नुकत्याि जन्मलेल्या बालकाांतही हदसून 
आलेला आहे. 

 
संप्रास्ति–कां ठस्थ कपडािी वृहि होऊन, त्याांत ताांतवधातूिे प्रमाण वाढते. ग्रांथीला रक्तािा 

पुरवठाही मोठ्या प्रमाणाांत असतो. ग्रांथींत जो अधवप्रवाही पदाथव (colloid) असतो, त्यािे प्रमाण कमी होते. 
त्यािप्रमाणें आयोडीनही कमी असते. थायमस ग्रांथी पुष्ट्कळवळेाां वाढते. ग्रांथींत वाढलेल्या रसग्रांथी सदोहदत 
हदसून येतात. ग्रांथींत काांहीवळेाां ग्रांथ्यबुवद हकवा सद्रवभार् (cysts) असतात. त्यािप्रमाणें मानेंतील 
रसग्रांथीही वाढतात. डोळे वाटरलेले काां हदसतात (ocular prominence) यािे नक्ी कारण साांर्ताां येत 
नाहीं. कदाहित् डोळ्याच्या पाठीमारे् रक्तािा जास्त प्रवाह असल्यामुळे, शोथ ककवा डोळ्याच्या स्नायूांत 
ताांतवधातू हनमाण (fibrosis of the ocular muscles) झाल्यामुळे असेल. पण डोळ्याच्या पाठीमार्ें िरबी 
साांठण्यामुळें  मात्र नव्हें. याांत डोळ्याच्या बाहुल्या मोठ्या होत नाहींत. 

 
लक्षिें–मज्जाघात ककवा तीव्र काळजी अशा सारखे काांहींवळेाां पूवववृत्त हमळते. यानांतर लरे्ि 

घाबरेपणा, हिडखोर वृत्ती, शाांत झोप न लार्णें वर्ैरे लक्षणें हदसून येतात. रोर्ािी सुरवात फार जलद 
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होते. एके हदवशीं एकाएकीं एक ककवा दोन्हींही डोळे वटारल्यासारखे हदसतात ककवा मान फुर्लेली हदसते. 
इतर लक्षणें म्हणजे वजन कमी होणें, आलस्य, घाबरेपणा, छातींत धडधड, श्वास लार्णें, केस र्ळणें, 
तळव्याांना िेळ सुटणें वर्ैरे. रोग्याला उन्हाळ्याांत जास्त त्रास होतो. काांहीं वळेाां अहतसार होतो व 
त्यािबरोबर वाांतीही होते. उदराांतील वदेनाांमुळें  आांत्रपचु्छदाहािा भास होतो. काांहीं रोग्याांत उदकमेहािी 
(diabetes insipidus) लक्षणें (बहुमूत्रता, अहतशय तृष्ट्णा वर्ैरे) हदसून येतात. काांहींत सुरवातीला 
अत्यातवव (menorriagia) असून पुढें अनातवव (amenorrhaea) होते. 

 
रोर्ी साधारणतः कृश असून, डोळे वटारल्यासारखे हदसत असल्यामुळें  त्यािे स्वरूप थोडे 

भीहतदायक असते. त्विा ओलसर असून िेहरा व मान थोडी लालसर हदसतात (flushed). िेहरा, हात व 
शरीर (trunk) यावर धातुरांजनामुळें  डार् व अधुनमधून पाांढरे डार् (leucodermic patches) हदसून 
येतात. मानेंतील रक्तवाहहन्याांत स्पांदन (carotid pulsation) हदसून येते. 

 
या रोर्ािी हवहशष्ट लक्षणें म्हणजे, १. कंिस्थ गं्रथीिी वृिी – ग्रांहथ मऊ असून ती सवव बाजूस 

सारखी वृहि पावलेली असते. रोग्यास हनजावयास साांर्नू त्यािे डोके वर उिलल्यास, ग्रांथीिा फुहर्रपणा 
जवळ जवळ नाकहसा होतो. जर ग्रांथींत सद्रवभार् ककवा ग्रांथ्यबुवद असेल, तर ग्रांहथ वडेीवाकडी असते. 
ग्रांथीच्या बाजूच्या भार्ावर प्रथमध्वहनहवलाप (systolic murmur) ऐकू येतो. २. हृत्स्पंदवेगवधकन 
(Tachycardia)–हवश्राांहत कालीही नाडीिा वरे् हमहनटाला १२० च्यावर असतो. ३. कंप (Tremors)–
रोग्याला हात ताठ करावयास साांहर्तल्यास बोटाांत कां प हदसून येतात. ४. डोळे– दोन्हीं डोळे (पण 
क् वहितवळेाां एकि डोळा) वटारल्यासारखे हदसतात (exopththalmos). त्याांत व्रण पडण्यािी भीहत 
असते. 

 
व्हॉन गे्रफेर णिन्ह (Von. Graefe’s sign)–जर रोग्याला खालीं बघावयास साांहर्तलें  तर वरिी 

पापणी िटकन खालीं उतरत नाहीं. 
 
जॉफ्रॉय णिन्ह (Joffroy s sign)–वर पहावयास साांहर्तल्यास कपाळावर सुरकुत्या पडत नाहींत.  
 
मोणबयस णिन्ह (Moebius’ sign)– जरएखादी वस्तू डोळ्याजवळ आणली, तर दोन्हीं डोळे 

त्यावर कें हद्रत होत नाहींत. 
 
स्रेल् वगक णिन्ह (stellwags’ sign)–केव्हाां तरी डोळ्याांिी उघडझाप होते. 
 
रक्ि–लहसकापेशीवृहि हदसून येते (lymphocytosis) पण ती रोर्हनदशवक नव्हे. सामान्यतः 

रक्ताांतील कोलेस्रॉलिें प्रमाण १४० हम. गॅ्रमपेक्षाां कमी असते. नेहमीं ते १०० सी. सी. त १४० ते २८० हम. 
गॅ्रम असते. मूत्र–हपष्ट पदाथव जास्त असलेला आहार घेतल्यावर काांहींवेळाां मूत्रशकव रा हदसून येते. काांहीं 
रोग्याांत बहुमूत्रता हदसून येते. हाडाांतील कॅल्शमिे प्रमाण घटणें हे सतत हदसून येते (decaleification).  

 
व्यवच्छेदक णनदान–वर साांहर्तलेल्या तीन लक्षणाांवरून हनदान करणें कठीण नाहीं. पण 

सुरवातीला ज्यावळेीं एकि डोळा तुांर्ाक्ष असतो, त्यावळेीं या रोर्ािे हनदान करणें थोडें कठीण जाते. 
यावळेीं यािे हनदान करताांना प्रत्यर्नेत्ररु्हा अबुवद (retro-orbital tumour), अनुप्रस्थ हशरानाल 
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रक्तावरुिता (transverse sinus thrombosis), क्लोरोमा हे रोर् लक्षाांत ठेवावयास पाहहजेत. 
राजयक्ष्म्याच्या सुरवातीलाही या रोर्ासारखीि वजन घटणें, हृत्स्पांदवरे्वधवन, अशक्तता व कास ही लक्षणें 
असतात. त्यामुळें  हनदान करण्यास र्ोधळ होतो. त्यािप्रमाणें वजन घटणें, वारांवार मूत्रप्रवृहत्त व मूत्रशकव रा 
यावरून मधुमेह भासण्यािा सांभव असतो.  

 
उपद्रव–रोर्ािा जोर कमी अहधक होत रोर् पुष्ट्कळ वषें राहातो. काांहींवळेाां एकदम वाांत्या सुरू 

होऊन अहतसार होतो (gastro-intestinal crises). काांहींवळेाां नाडी तीव्र वरे्ानें िालते, रोर्ी थकून जातो 
ककवा वात होतो (Thyroid crises). तीव्र प्रकारही वर्चणला आहे (fulminating cases). त्याांत रोर् फार 
जलद वाढत जातो, ताप व वडे (mania) ही लक्षणें असतात. उपद्रवाांत हृदयाच्या स्नायूांिी अपक्राांहत 
(myocardial degeneration), हृत्साद, डोळ्याांत व्रण पडणें, मधुमेह व सवांर् घनशोथ (Myxoedema) हे 
हवशषे लक्षाांत ठेवावयास पाहहजेत.  

 
साध्यासाध्यिा–रोर् फार र्ांभीर आहे. पण यावरील औषधोपिार व्यवस्स्थत झाला तर रोर्ी पुष्ट्कळ 

वषें जर्तो. 
 
णिणकत्सा–थायोयुरॅहसल (Thiouracil) व याि जातीच्या औषधाांिा उपयोर् करावयास 

लार्ल्यापासून शस्त्रहक्रया अथवा औषधोपिार याांतील एकािी हनवड करणें फार कठीण होऊन बसलें  आहे. 
औषधीय वा शस्त्रहक्रया या दोन्हींही प्रकाराांत मृत्यूिे प्रमाण जवळ जवळ सारखेि आहे. उत्तम तज्ञाकडून 
शस्त्रहक्रया करून घेतल्यास त्याांत मतृ्यूिे प्रमाण ०.५ ते १% असते, तर औषधीय उपिाराांत साधारणपणें 
५% इतके असते. शस्त्रहक्रयेनांतर काांहींवळेाां सवांर् घनशोथ होतो, व रोग्याला आयुष्ट्यभर थायरॉइड घ्याव े
लार्ते. त्यािप्रमाणें टेटनी सारखे इतरही काांहीं उपद्रव होण्यािा सांभव असतो. थायोयुरॅहसल हदल्यामुळेहीं 
एगॅ्रन्युलोसायटोहसस सारखा उपद्रव एकाएकी होतो.  

 
थायोयुरॅणसलिी २०० हम.गॅ्रमिी वडी हदवसाांतून तीन वरे्ळाां द्यावी. या औषधािा वापर करीत 

असताांना आठवड्याांतून दोन वळेाां रक्ताांतील श्वेतपेशींिें प्रमाण तपासले पाहहजे, त्यािप्रमाणें शहररािे 
तपमान व नाडी तपासली पाहहजे. कणयुक्तश्वतेपेशीहीनता (agranulocytosis) होऊां  नये म्हणनू 
यीस्टच्या दोन दोन वड्या हदवसाांतून तीन वळेाां द्याव्या. दोन िार आठवड्याांत या औषधािा रु्ण हदसून 
येतो. न्यूनतम ियापिय प्रमाण व्यवस्स्थत खालीं आले म्हणजे एकेक वडी सकाळ सांध्याकाळ द्यावी. नांतर 
१०० हम. गॅ्रमिी वडी हदवसाांतून तीन वळेाां, पुढे दोन वळेाां व शवेटीं हदवसाला १ वळेाां याप्रमाणें द्यावी. काांहीं 
रोग्याांत दोन तीन महहन्यानांतर औषध बांद केले तरी िालते. जर कर्चणकाकां प (Auricular fibrilation) 
असेल, तर याबरोबर हडहजटॅहलस द्यावयास पाहहजे. जर थायोयुरॅहसल वाजवीपेक्षाां जास्त झाले तर ग्रांथीिी 
उलट जास्त वृहि होते, िेहरा र्ोबरा (bloated appeaance) होतो. जडत्व येते, र्ळल्यासारखे वाटते 
ककवा हखन्नता (depression) व न्यूनतम ियापिय प्रमाण वाजवीपेक्षाां जास्त खालीं जाते. पण ही औषधे 
हल्ली क् वहित वापरतात. 

 
पण या औषधाऐवजीं हल्ली ‘कार्जबमॅझॉल’ (Carbimazole) व पोटॅहशयम परक्लोरेट (परॉइहडन) 

याांिा उपयोर् करतात.  
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कार्जबमझँॉल याच्या ५ हम. गॅ्रमच्या वड्या असतात. जर रोर् सौम्य असेल तर १ वडी हदवसाांतून ३ 
ते ४ वळेाां द्यावी. जर रोर् सववसाधारण असेल (average) तर २ वड्या हदवसाांतून ३ वळेाां द्याव्या. पण जर 
तीव्र असेल तर ४ वड्या हदवसाांतून तीन वळेाां द्याव्या. जेव्हाां न्यूनतम ियापिय प्रमाण (B.M.R.) नेहमीं 
एवढा येते, तेव्हाां रोज ५ ते ३० हम. गॅ्रम एवढींि मात्रा असावी व कमी करीत करीत वषाअखेर शून्यावर 
आणावी. या औषधािे वाईट पहरणाम म्हणजे त्विेवरील हपहटका (skin rashes), उमासे व कणयुक्त 
श्वेतपेशीहीनता 

 
पोटॅणशयम परक्लोरेट (पेरॉइहडन) च्या २०० हम. गॅ्रमच्या वड्या असतात. हदवसाांतून १००० हम. 

गॅ्रम पण ४ वळेाांत हवभार्ून द्यावे. साधारण दोन एक महहन्यानांतर मात्रा कमी करीत करीत २५० हम. गॅ्रम 
हदवसाांतून दोन वळेाां द्यावी. औषधोपिार वषवभर तरी करावयास पाहहजे. हें औषध िालू असताांना 
आयोडाइड असलेले हमक्िर देऊां  नये. या औषधािे हवषारी पहरणाम वर साांहर्तल्याप्रमाणेंि असतात. पण 
यािे हवषारी पहरणाम सहसा हदसून येत नाहींत. 

 
शस्त्रणक्रया करून गं्रथी काढून टाकिें (Thyroidectomy). ल्युर्ॉल आयोहडनिे १० थेंब, 

हदवसाांतून तीन वळेाां एक औांस दुधाांतून द्यावे. याच्यामुळे नाडीिे प्रमाण कमी होते, व न्यूनतम ियापिय 
प्रमाण खालीं उतरते. पण या औषधािा पहरणाम थोडे हदवस हटकतो. दोन तीन आठवड्यानांतर परत सवव 
मूळ पदावर येते. याकहरताां ज्यावळेीं आयोहडनिा पूणव पहरणाम झाला असेल (maximum effect) (तो १० 
ते १२ हदवसाांत होतो), त्यावळेीं ग्रांथीवर शस्त्रहक्रया करावी. ज्यावळेीं तीव्र प्रकाराांत नुसत्या आयोहडनिा 
उपयोर् होत नाहीं अशावळेीं, वर साांहर्तल्याप्रमाणें कार्चबमझॅॉल द्याव,े व शस्त्रहक्रयेपूवीं ५ हदवस आयोहडन 
द्याव.े 

 
लहान र्ाांठाळ र्ॉयटरवर शस्त्रहक्रया करण्यापूवीं पोटॅहशयम परक्लोरेट द्यावे. पण शस्त्रहक्रयेपूवी 

आयोहडन देऊां  नये. जर र्ॉयटर फार मोठा असेल ककवा त्यामुळे भार लक्षणें असतील तर कां ठस्थकपड 
अधववट प्रमाणाांत काढून टाकावा (partial thyroidectomy). त्यािप्रमाणें र्ॉयटर फार प्रमाणाांत र्ाांठाळ 
असेल, ककवा उरोस्स्थच्या पाठीमारे् असेल, ककवा पूणव औषधोपिारानांतर परत उद् भवला तर वरील 
शस्त्रहक्रया करावी. 

 
झोपेकहरताां पोटॅहशयम ब्रोमाइड २० ते ३० गे्रन ककवा ल्युहमनॉल १ गे्रन रात्रीं झोंपण्यापूवीं द्याव.े क्ष-

हकरणाांनीं छातीिा फोटो घ्यावा. त्यामुळ हृदयािी वृहि झाली असल्यास ते समजून येते, व जर ग्रांथी 
छातीिा हाडाच्या पाठीमारे् असेल तर तेंही समजून येते. हृदयाच्या स्नायूांिी स्स्थती जाणनू घेण्याकहरताां 
हवदु्यत हृद्लेख घ्यावा. जर शस्त्रहक्रयेपूवीं हडहजटॅहलस हदले जात असेल, तर शस्त्रहक्रयेनांतरही एकदोन 
आठवडे द्यावें. 

 
ग्रांथीवर ‘क्ष’-हकरण देणें िाांर्लें  नाहीं. त्यामुळे तीव्र रोर्ाांत एकाद वळेीं िटकन मतृ्यूही येण्यािा 

सांभव असतो. 
 
काांहींवळेाां तीव्र रोर्ाांत (severe Grave’s disease), रोर्ी वडे्याहपशासारखा वार्तो (maniacal 

symptoms). अशावळेीं ⅟₂₀₀ गे्रन हायोहसन हैड्रोब्रोमाइडिे इांजेक्शन त्विेखालीं द्यावे. त्यािबरोबर २४ 
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तासाांत ल्युर्ॉल आयोहडनिे १०० पयंत थेंब द्याव.े जर फार वाांती व्हावयास लार्ली तर ल्युर्ॉल 
आयोहडनिे १० थेंब, नॉमवल सलाइनतील १०% डेक्स्रोजच्या २० सी. सी. द्रावातून हशरेमधून द्याव.े 
 

कंिस्थगं्रणथस्त्राव न्यनूत्व, हीनावटुिा 
(HYPOTHYROIDISM) 

 
ज्याप्रमाणें कां ठस्थ कपडाांत जास्त स्त्राव हनमाण झाल्यामुळे रोर् हनमाण होतो; त्यािप्रमाणें जर कमी 

प्रमाणाांत स्त्राव हनमाण झाला तरीही, रोर् हनमाण होतो. काांहींत जन्मतःि या स्त्रावािा अभाव असतो. 
अशावळेीं होणाऱ्या रोग्याला अपूिकवाढ (cretinism) म्हणतात. पण या स्त्रावािा अभाव जर मोठ्या वयाांत 
झाला, तर त्यावळेीं होणाऱ्या रोर्ाला सवांर्ीण घनशोथ (myxoedema) असें म्हणतात. 

 

 

फोटो ५६. साधा र्लर्ांड (पहा तुांर्ाक्ष र्लर्ांड, गे्रव्हरोर्) 
 

 
फोटो ५७. हमस्क्सहडमा िेहरा(पहा सवांर्ीण घनशोथ, हमस्क्झहडमा) 

 
अपूिकवाढ, जडवामनिा अवटुवामनिा 

(CRETINISM) 
 

जन्मतःि कां ठस्थकपड स्त्रावाच्या अभावामुळे होणारा रांर्. 
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हेिु–यािे खरें कारण काांहीं समजलेलें  नाहीं. जर र्रोदरपणाांत स्त्रीच्या आहाराांत आयोहडनिे 
प्रमाण कमी असेल, तर हा रोर् होतो. ज्या प्रदेशाांत र्लर्ांड फार मोठ्या प्रमाणावर असतो (goitrous 
districts), अशा हठकाणीं जर आईवहडलाांना र्लर्ांड रोर् असेल, तर मुलाांत अपूिकवाढ हा रोर् होतो. 
मुलामुलींत या रोर्ािे जवळ जवळ सारखेि प्रमाण हदसून येते. 

 
संप्रास्ति–काांहींवळेाां कां ठस्थ कपडि नसतो ककवा अहतशय लहान व अपूणव वाढीिा असतो. 

ग्रांथींतील सांयोर्ी पेशीजालािे प्रमाण वाढते. 
 
लक्षिें–अशा जडवामनाांिी (cretins) वाढ जन्मापासूनि बरोबर होत नाहीं. ज्याप्रमाणें शहररािी 

वाढ होत नाहीं, त्याप्रमाणें मानहसकही वाढ होत नाहीं. शहररािी हालिाल म्हणजे राांर्णें, बसणें ककवा 
िालणें या हक्रया उहशरा होतात. दाांत फार उहशरा येतात. बिकोिता फार तीव्र असते. 

 
रोग्यािा िेहरा भावरहहत असून, डोक्यावर केस तुरळक असतात. कपाळ अरुां द पण डोके रुां द–

लघुहशरस्क–(brachycephalic), नाक बसके, व जीभ फार मोठी असून, त्विा जाड व शुष्ट्क असते. 
पोटािा नर्ारा असून, काांहींवळेाां नाहभर्तआांत्रवृहि (umbilical hernia) हदसून येते. कां ठस्थकपड हाताला 
लार्त नाहीं ककवा काांहींवळेाां कां ठस्थकपडािी वृहि झाल्यािे हदसून येते. त्यािी मानहसक वाढ अहतशय कमी 
असून, मलू जवळ जवळ खुळे असते (practically idiot). पण हे शाांत असते, त्रास देत नाहीं. काांहींवळेाां 
मुलािी वाढ एवढीं खुजी असते कीं रोर्ी जरी वीस वषािा असला, तरी त्यािी ऊां िी पाांि वषाच्या मुला 
एवढीहदसते. धडाच्या मानानें हातपाय तोकडे असून, मानही फार आांखूड असते. जत्रूच्या हाडाच्या वरच्या 
भार्ावर िरबीिे थर (pads of fat) हदसून येतात. नाडी मांद िालते. शहररािे उष्ट्णतामान ९७⁰ फॅ. च्या 
खालीं असते. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–बालवयाांत मांर्ोहलझम लक्षाांत ठेवावयास पाहहजे. मांर्ोहलझममध्ये बालकािी 

ठेवण हवहशष्ट प्रकारिी असते, व याांत थायरॉइडिा उपयोर् होत नाहीं. जातज मानहसक द्रौबवल्यही 
(congenital mental deficiency) लक्षाांत ठेवावयास पाहहजे. याांत मलू नेहमींसारखे हदसते. पण त्याला 
कोरडें अन्न (solid food) खाताांना त्रास होतो, नीट बसताां येत नाहीं ककवा डोळे िकणे असतात. 

 
उपद्रव–जर सुरवातीलाि औषधोपिार झाला नाहीं, तर मूल तसेंि बहुिहीन व खुजे राहाते. 

त्याच्या बुकित काांहींि सुधारणा होत नाहीं. जर दुसरें काांहीं रोर् झाले तरि उपद्रव होतात. 
 
साध्यासाध्यिा–जर रोर्ािे हनदान लवकर झाले व इलाजही त्वरीत केला रे्ला, तर रोर् 

पुष्ट्कळसा बरा होतो. पण थाय् रॉइड मात्र त्याला आयुष्ट्यभर द्यावयास पाहहजे. पण तरीही त्यािी बहुि काांहीं 
हततकीशीं सुधारत नाहीं. 

 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–ज्या प्रदेशाांत र्लर्ांड रोर्ािा प्रादुभाव असतो, अशा हठकाणच्या र्रोदर 

हस्त्रयाांना १ गे्रन सोहडयम आयोडाइड हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावें. 
 
रोग झाल्यास–रोर्ावर थायरॉइड एक्स्रॅक्ट हे औषध फार रु्णकारी आहे. सुरवातीिी मात्रा 

लहान असावी. थायरॉयहडयम ¼ गे्रन पासून मुलाच्या वयाप्रमाणें व त्यािा पहरणाम कसा होतो यावर १ ते २ 
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गे्रन हदवसाांतून तीन वळेाां होईल येथपयंत वाढवीत न्यावी. पण जर याांत दुसरा एकादा रोर् झाला तर मात्र 
थायरॉइड काांहीं काल बांद करावयास पाहहजे. दर आठवड्यास मुलािे वजन करावयास पाहहजे. जर 
वाजवीपेक्षाां जास्त थाय् रॉइड हदले रे्ले (over dosage) तर हृत्स्पांदवरे्वधवन, फार घाम येणें, वाांहत, 
अहतसार, तर्मर् (restlessness), वजन कमी होणें वर्रेै लक्षणें हदसून येतात. जर ही लक्षणें हदसून आली 
तर औषधोपिार थाांबवावा. नांतर थोड्या हदवसाांनीं लक्षणें नाहहशीं झाल्यावर परत थायरॉइड सुरू करावे. 
पण मात्र थोडी लहान असावी. 
 

सवांगीि घनशोथ, णमस्क्झणडमा 
(MYXOEDEMA) 

 
हेिु–रोर्ािे नक्ी कारण समजलेले नाहीं. काांहींवळेाां जर शस्त्रहक्रयेनें कां ठस्थकपडािा वाजवीपेक्षाां 

जास्त भार् काढला रे्ला तर (याला अनवटु क्षीणता cachexia stumipriva म्हणतात), शीषवस्थ ग्रांथीिा 
स्त्राव कमी प्रमाणाांत हनमाण झाल्यास (hypopituitarism), ककवा हाहशमोटो रोर्ािा अनुर्ामी म्हणून हा रोर् 
होतो. हा हस्त्रयाांत जास्त प्रमाणाांत व ३० ते ६० या वयोमयादेत् हदसून येणारा हा रोर् आहे. काांहींवळेाां हा 
रोर् घराण्याांतही हदसून येतो. 

 
संप्रास्ति–कां ठस्थग्रांहथ फार लहान असते. त्याांत कोष फार थोडे असून ताांतवधातू हदसून येतो. 

त्विेखालीं सांयोर्ीपेशीजाल व िरबीयुक्त पेशीजाल फार मोठ्या प्रमाणाांत हदसून येतात. पण दाबलें  असताां 
खड्डा पडेल अशा प्रकारिी बोटिेपी सूज नसते. 

 
लक्षिें–रोर्ी हा बहुधा ४० वषावरील असून सुरवातीला र्ळल्यासारखे वाटणें, सुस्तपणा 

(torpor), बहहरेपणा, केस र्ळणें, त्विा शुष्ट्क पडणें, बिकोिता वर्ैरे लक्षणें हदसून येतात. हातापायाच्या 
साांध्याजवळील स्नायूांत वदेना होतात. काांहींवळेाां मोठ्या साांध्याांना हवशषेतः रु्ढग्याांना सूज येते व वदेना 
होतात. उन्हाळ्याांत रोग्याला जरा बरें वाटतें. 

 
रोग्यािा िेहरा थोडासा र्ोल पण भावरहहत हदसतो. त्विेवर थोडी हपवळट झाांक मारते. 

पापण्याांवर सूज असल्यामुळें, त्या पूणवपणें हमटत नाहींत. ओठ सुजलेले असल्यामुळे, आवाज बरोबर हनघत 
नाहीं. तो घशातून हनघाल्यासारखा (guttural voice) येतो. केस शुष्ट्क असून, केस हवरळ असतात व 
हभवयाांिे बाहेरच्या बाजूिे केस र्ळतात. जीभ फार मोठी झाल्यामुळे तोंडाांत मावनेाशीं होते व त्यामुळे 
बोलणेंही फार जड होते. 

 
कां ठस्थकपड फार बारीक असतो. त्विा शुष्ट्क असते. जरी हात व पाय सुजलेले हदसत असले, तरी 

दाबल्यास त्या हठकाणीं खड्डा पडत नाहीं. सूज बोटिेपी नसते.जत्रूच्या हाडाच्या वरच्या भार्ाांत िरबीिे थर 
हदसून येतात. हृदय काांहींवळेाां हवस्तृत होते, व रोहहण्या जाड होतात. रक्तदाब वाढतो. नाडी मांद िालते व 
शहरराांत उष्ट्णतान्यनूत्व हदसून येते. रक्ताांतील कॉलेस्टरॉलिे प्रमाण वाढते. आतवव हनवहृत्तपूवीं (before 
the climacteric) जर रोर् झाला, तर माहसक पाळी महहन्याच्या महहन्याला येत नाहीं. काांहीं वळेाां पांडुता 
हदसून येते. 
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व्यवच्छेदक णनदान–जर रोर् पूणव हवकहसत झाला असेल, तर हनदान कठीण नाहीं. शहरराच्या 
लठपणपणािी, मेदोवृहििी इतर कारणें लक्षाांत घ्यावयास पाहहजेत. हृदयहवकार व वृक् कहवकार याांिेमुळे 
येणारी सूज ही बोटिेपी असते, तर या रोर्ामुळे येणारी सुज बोटिेपी नसते. 

 
उपद्रव–रोर् हळूहळू वाढत जाणारा आहे. पण काांहींवळेाां एकाएकी वाढावयािा थाांबतो. काांहीं 

वळेाां तीव्र मानहसक ऱ्हास होतो (mental deterioration). 
 
साध्यासाध्यिा–औषधोपिारानें रोर् पुष्ट्कळसा बरा होतो. 
 
णिणकत्सा–थायराइिे सत्त्व फार रु्णकारी आहे. सुरवातीला ¼ गे्रन द्याव ेव पुढे वाढवीत वाढवीत 

१ गे्रन हकवा अहधक हदवसाांतून तीन वळेाां द्याव,े व हे रोर् पूणव बरा होईपयंत िालूां  ठेवावें. ही पहरस्स्थती 
कायम राखण्याकहरताां केवढ्या माते्रिी आवश्यकता आहे ते पहावे. नेहमीं लहान मात्रा देण्यािी खबरदारी 
घ्यावी. नाहींतर छातींत धडधड, हृच्छूल (Angina) ककवा हृत्साद होण्यािी भीहत असते. जर रक्ताांतील 
कोलेस्टेरॉल मूळ पदावर आले तर थायरॉइड बरोबर हदले जात आहे असें समजावे. यानें मूत्रािे प्रमाणही 
वाढते. बिकोितेकहरताां व्यवस्स्थत आहार व जरूर वाटल्यास सौम्य रेिकािा उपयोर् करावा. 

 
आशुकारी कंिस्थकपडशोफ, आशुकारी अवटुशोफ 

(ACUTE THYROIDITIS) 
 

आशुकारी कां ठस्थहपडशोफ हा हवकार सववसाधारणपणें हदसून येत नाहीं. आहण झालाि तर तो 
ज्याांना र्लर्ांड झालेला आहे अशाांना होण्यािी शक्यता असते. ज्याांिा कां ठस्थहपड हवकाहरत झालेला 
नसतो. अशाांत होत नाहीं. हा रोर् मुख्यतः तरुणाांना होतो. इन्फ्ल्युएांझा, लेहहताांर्ज्वर, हवषमज्वर, वर्ैरेंिा 
उपद्रव म्हणूनही हा रोर् होण्यािा सांभव असतो, ककवा काांहींही नसताांना एकाएकीं होतो. एकाएकीं 
कां ठस्थहपड सुजतो. वदेना होतात, श्वास लार्तो व हर्ळण्याच्या हक्रयेला अडथळा होतो. थोडा ज्वर असतो 
व काांहींवळेाां हुडहुडीही भरते. जर हवद्रहध हनमाण झाला नाहीं, तर सूज थोड्याि हदवसाांत उतरते. मानेवर 
थांड पाण्याच्या घड्या ठेवाव्या. आहण १० ते १५ गे्रन पॉट. ब्रोमा. हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावे. तीव्र प्रकाराांत 
हदवसाांतून १५ ते २० हम. गॅ्रम पे्रड हनसोन द्यावयास पाहहजे. 
 

णरडेल रोग 
(RIEDEL’S DISEASE) 

 
या रोर्ाांत कां ठस्थ कपडािा काांहीं भार् लोखांडासारखा कठीण होतो. त्यामुळे मारक अबुवदािा भास 

होतो. ग्रांथीिा पृिभार् रु्ळरु्ळीत असतो, व लहसका ग्रांथीही हवकाहरत होत नाहींत. कां ठस्थ कपडात होणारे 
फरक हे हिरकारीदाहजन्य असतात. याांत ताांतवधातु वाढतो. ग्रांथीच्या हवकाहरत भार्ाांत हनमाण झालेला हा 
ताांतवधातु आजूबाजूच्या इांहद्रयाांत उदा. श्वासनहलका, मानेंतील स्नायू व मातृका आवरण (carotid 
sheath) वर्ैरेंत पसरतो. हा रोर् स्त्री व पुरुष याांत जवळ जवळ सारख्या प्रमाणाांत हदसून येतो. काांहींवळेा 
तो तरुणाांतही हदसून येतो. 
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या रोर्ािी लक्षणें ही पुष्ट्कळवळेाां श्वासनहलका, अन्ननहलका ककवा आवतवक कां ठ मज्जातांतूवर 
(recurrent laryangeal nerve) दाब पडल्यामुळे होतात. कानािे हठकाणीं दूर प्रतीत वदेना (referred 
pain) होतात. ग्रांथीच्या आकाराच्या मानानें लक्षणें फार तीव्र असतात. रोर् झालेल्या ग्रांथीच्या भार्ाला 
त्विा हिकटून बसत नाहीं. ती सुटी असते. 

 
शस्त्रहक्रया करून ग्रांथी काढून टाकणें श्रयेस्कर. पण आजूबाजूच्या इांहद्रयाांबरोबर सांसस्क्त्त 

(adhesious) झाल्यामुळे समूळ ग्रांथी काढून टाकताां येणें जवळ जवळ अशक्य असते. 
 

हाणशमोटो रोग 
(HASHIMOTO’S DISEASE) 

 
प्रथम हाहशमोटोनें वणवन केलेल्या या रोर्ािे कारण म्हणजे आपल्या शहरराांत आपल्या स्वतःच्याि 

कां ठस्थकपडाच्या हवरूि स्वतः प्रहतरक्षण (autoimmunisation) शस्क्त्त हनमाण होणें. जर पांजरपेशीजालाांत 
(Stromal tissue) कोलॉइड पाझरले तर रेहटक्युलो-एन्डोथेहलअल पेशींत थायरोग्लोलयुहलनच्या हवरूि 
प्रहत कपड हनमाण होतात. अवके्षपी कसोटीनें (precipitin test) रोग्याच्या रक्तद्रवाांतील ही प्रहतहपड शोधून 
काढताां येतात. 

 
सामान्यतः ४५ वषांवरील हस्त्रयाांत हा हवकार हवशषेतः हदसून येतो. कां ठस्थकपड फार घट्ट असून, 

त्याांत लहसकापेशींिे अांतरभरण होते, कोलॉइड मात्र नसते. ग्रांथीिी सववव्यापतृ वृहि होते व भारजन्य लक्षणें 
हदसून येतात. पढेु सवांर्ीण घनशोथ होतो. या रोर्ावर थाय् रॉइडिा िाांर्ला उपयोर् होतो. यािेमुळे 
ग्रांथीिा आकार लहान होऊन लक्षणें नाकहशी होतात. ग्रांथीवर शस्त्रहक्रया मात्र करूां  नये कारण त्यामुळे तीव्र 
सवांर्ीण घनशोथ होण्यािा सांभव असतो. 
 

कंिस्थगं्रथीिी अबुकदे 
(TUMOURS OF THE THYROID) 

 
कां ठस्थकपडािी साधी अबुवदे म्हणजे ग्रांथ्यबुवद, ताांतवाबुवद व स्पशांकुराबुवद (papilloma). पण ही 

अबुवदे फार क् वहित हदसून येतात. टेराटोमाही (र्भाच्या तीनही कलालापासून हनमाण होणारे) सहसा 
हदसून येत नाहीं व र्मा तर अहजबात हदसून येत नाहीं. काांहींवळेाां पराथाय् रॉइडिें अबुवद थाय् रॉइड ग्रांथींत 
असते व मर् लक्षणें थाय् रॉइड ग्रांथ्यबुवदािी भासतात. कार्चसनोमा पुष्ट्कळवळेाां हदसून येतो. सामान्यतः तो 
मूलभतू असतो; पण काांहींवळेाां स्तन, जीभ ककवा जठर याांच्या अबुवदामुळे दूरान्वयीनेंही होतो (may be 
secondary) ककवा अन्ननहलकेच्या कॅन्सर पुढे पसरूनही ग्रांहथ हवकाहरत होते. 

 
यािी हवहशष्ट लक्षणें म्हणजे यािे दर्डासारखे कहठणत्व, त्विा, श्वासनहलका ककवा स्वरयांत्र याांिे 

बरोबरील सांसस्क्त्त व श्वासनहलका ढकलली रे्ल्यामुळें, अन्ननहलका दाबली रे्ल्यामुळे ककवा आवतवक कां ठ 
मज्जातांतू (recurrent laryngeal) व अनुकां पी मज्जातांतू (Sympathetic nerve) हवकाहरत झाल्यामुळे काांहीं 
लक्षणें हनमाण होतात. कानाच्या हठकाणीं वदेना होतात. लहसकाग्रांथी, फुफ्फुसें, हाडे, यकृत, डोळा ककवा 
त्विा याांत दूरान्वयीनें रोर् होण्यािा (secondary deposits) सांभव असतो. 
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हनदान करणें फार कठीण असते. पण काांहीं हदवस स्वस्थ असून जर अबुवद एकाएकीं जलद 
वाढावयास लार्ले, जर ते फार कठीण असेल, व याबरोबरि जर लक्षणाांत तीव्रता आली (toxic 
symptoms develops), तर मारक अबुवद आहे असें समजावे. त्यािप्रमाणें जर फार सुरवातीलाि 
हर्ळण्याच्या हक्रयेला अडथळा होत असेल तर मारक अबुवद आहे असें समजावे. 

 
णिणकत्सा–शस्त्रहक्रया करून अबुवद काढून टाकाव े व रेहडओ आयोहडन द्यावे. पण रोर् असाध्य 

आहे. दूरान्वयीनें हाडाांत झालेल्या रोर्ामुळे शस्त्रहक्रयेनें कां ठस्थकपड काढून टाकल्यावर 
कां ठस्थकपडस्त्रावाहधक्यािी (hyperthyroidism) लक्षणें हदसावयास लार्तात. हाडाांतील हवकाहरत भार् 
काढून टाकल्यास सवांर्ीण घनशोथ होतो. काांहीं थोड्या रोग्याांत ₁₃₁Ⅰ, मोठ्या माते्रत म्हणजे २०० 
हमहलक्युरीज पोटाांत हदल्यास फायदा होतो. 

 
कां ठस्थकपडािा साकोमा फारि क् वहित हदसून येतो. 

 
पराथॉय् रॉइड गं्रथी, परावटुगं्रथी 

(PARATHYROID GLAND) 
 

सामान्यतः पराथॉय् रॉइड या िार ग्रांथी असून त्या थॉय् रॉइड ग्रांथीच्या बाजूच्या भार्ाच्या (lateral 
lobes) पाठीमारे् पण त्याला लार्नू असतात. काांहींवळेाां या ग्रांथीच्या अहतहरक्त (accessory glands) 
म्हणून थायमर्स ग्रांथीच्या वरच्या ककवा खालच्या भार्ाांत ककवा मातृका आवरणाांत (corotid sheath) 
लहानसर ग्रांथी असतात. या पराथॉयरॉइड ग्रांथीत पराथार् मोन (parathormone) या नाांवािा होर् मोन 
हनमाण होतो. याच्यामुळे मूत्राांतून जाणाऱ्या फॉस्फेटिे हनयांत्रण केले जाते. जर हॉरमोन् िे प्रमाण वाढले तर 
मूत्रकपडाच्या सूक्ष्म नहलकाांतून फॉस्फेट फार थोड्या प्रमाणाांत शोहषले जातात. रक्ताांतील फॉस्फेटिे प्रमाण 
कमी झाल्यामुळे, हाडाांतील कॅल्शम फॉस्फेट बाहेर फेकले जाते व मर् हाडाांत त्याांिी कमतरता होते. 
फॉस्फेटवर जीवनसत्व ड िा हवरूि पहरणाम होतो. जीवनसत्व ड हदल्यास हे मूत्रातून जाणारे फॉस्फेट 
मूत्रकपडाच्या सूक्ष्म नहलकाांतून (through the renal tubules) परत शोहषले जाऊन, हाडाांत साांठहवले 
जाते. पण जर फार मोठ्या प्रमाणाांत हदलें  तर अहतकॅल्शमरक्तता (hypercalcaemia) होते. जर 
पराथॉयरॉइड ग्रांथी शस्त्रहक्रयेनें काढून टाकल्या तर रक्ताांतील कल्शमिे प्रमाण घटल्यामुळे टेटनी 
(tetany) हा रोर् होतो. 
 

पराथॉयरॉइड गं्रथी स्त्रावाणधक्य 
(HYPERPARATHYROIDISM) 

 
हा आशुकारी रोग (Acute hyperparathyroidism) क् वहित होतो. हा रोर् िुकून पराथॉर् मोनिी 

फार मोठी मात्रा हदली रे्ल्यामुळे ककवा पराथॉयरॉइडच्या ग्रांथ्यबुवदामुळे होतो. यािी लक्षणें म्हणजे अरुहि 
(anorexia), उमासे, वाांहत, डोळ्यावर झाांपड, बिकोिता व रक्तदाबन्यूनता (low blood perssure), 
रक्ताांतील युहरआ व कॅल्शमिे प्रमाण वाढते. काांहींवळेाां यामुळे मूत्रहवषमयरक्ततेिा भास होतो. 

 
हिरकारी पराथॉय् रॉइडग्रांथीस्त्रावाहधक्य (chronic parathyroidism) हा मलूभतू ककवा 

उपद्रवात्मक असतो.  
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मूलरू्भि पराथॉयरॉइडगं्रथीस्त्रावाणधक्य 
(PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM) 

 
संप्रास्ति–हाडाांत कॅल्शम कमी असते. पराथरॉयइडिे अबुवद हदसून येते, व पुष्ट्कळवळेाां हे अबुवद 

ग्रांथ्यबुवद असते. क् वहित पराथॉय् रॉइडिी साववभतृ अशी वृहि हदसून येते. वृक् काांत खटभरण होते. 
अस्थावरण, हाडें व त्याांतील मर्ज (bone marrove) याांत काांही प्रमाणाांत ताांतवधातू हनमाण होतो. 

 
लक्षिें–रोर्ी सामान्यतः २० वषांवरील असून, स्त्री ककवा पुरुष कोणीही असू शकतो. पण हस्त्रयाांिें 

प्रमाण ज्यास्त असते. हतिी तक्रार म्हणजे पाठ, कहटबांध व हातपाय याांत वदेना. काांहींवळेाां एकाएकी 
अस्स्थभांर् होतो. हवकाहरत हाडावर पीडनाक्षमता हदसून येते. रक्ि : रक्तद्रवाांतींल कॅल्शमिे प्रमाण फार 
वाढते. सामान्यतः ते १०० सी. सी. त ९ ते ११ हम. गॅ्रम असते. ते या रोर्ाांत १०० सी. सी. ते २३ हम. गॅ्रम 
पयंत जाते. जर हाडे हवकाहरत झाली तर अल्कलाइन फॉस्फटेजिे प्रमाण वाढते. पण पुष्ट्कळशा रोग्याांत 
हाडाांत हवकार होत नाहीं. मूत्राांतही कॅल्शमिे प्रमाण फार असते. मलाांतील कॅल्शमिे प्रमाण मात्र जवळ 
जवळ नेहमीं एवढेंि असते. काांहीं रोग्याांत पराथॉय् रॉइडिे अबुवद हाताला लार्ूां शकते, ककवा शस्त्रहक्रयेच्या 
वळेीं अबुवद असल्यािे समजून येते. क्ष–हकरणाांनी फोटो घेतल्यास हाडाांत हवहशष्ट फरक हदसून येतात. 
त्याांिी घनता कमी झाल्यािे व सद्रव ग्रांथीमुळें  काांहीं हठकाणीं धूसर भार् (pale areas) हदसून येतात. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–रक्ताांतींल कॅल्शमिे अहतप्रमाण (hypercalcaemia) फार मोठ्या प्रमाणाांत 

हदलेल्या जीवनसत्त्व ‘ड’ मुळे ककवा अहत मोठ्या प्रमाणात हदलेल्या कॅल्शम व अल्कलीमुळें  असेल. काांहीं 
हाडाांच्या रोर्ातांही ते वाढते ककवा वृक् कािे कायव बरोबर होत नाकहसे झाल्यासही (renal failure) ते वाढते. 
पण याांत रक्ताांतींल फॉस्फरसिे प्रमाण सामान्यतः नेहमीं एवढें असते रोर् आमवात ककवा सांहधशोफ 
(arthritis) वाटण्यािाही सांभव असतो. काांहींत कॅल्शम फॉस्फेट अश्मरी ककवा वृक् ककायव बरोबर न 
िालल्यास वृक् क रोर्दशवक लक्षणें ही ज्यास्त प्रमाणाांत हदसून येतात. वारांवार मूत्र प्रवृहत्त यावरून उदकमेह 
(dibetes insipidus) वाटण्यािा सांभव असतो. त्यािप्रमाणें रक्ताांतींल फरक व पराथॉयरॉइजे अबुवद 
हदसून येणें यावरून हनदान करताां येते. हे अबुवद काढून टाकल्यावर रोर् बरा होतो ककवा त्यािी वाढ तरी 
खुांटते. 

 
उपद्रव–जर व्यवस्स्थत इलाज झाला नाहीं, तर रोर् वाढत जातो. फुफ्फुसशल्यावरुिता, 

वृक् कहवकार ककवा अहत दमण्यामुळें  (exhaustion) मृत्यू येतो. 
 
साध्यासाध्यिा–जर शक्य हततक्या लौकर पराथॉय् राइड अबुवद काढून टाकले तर रोर्ी सुधारतो. 
 
णिणकत्सा–मानेवर शस्त्रहक्रया करून पराथॉय् रॉइड अबूवद शोधून ते काढून टाकले पाहहजे. 

काांहींवळेाां हे अबुवद हवहित्र हठकाणी असते; अन्ननहलकेच्या पाठीमारे्, पाठीच्या दुसऱ्या व हतसऱ्या 
मणक्याच्या पुढें ककवा छातींत असते. हे अबुवद काढून टाकल्यावर पढेु रक्ताांतींत्रल कॅल्शम कमी झाल्यामुळे 
जर टेटनीिी लक्षणें हदसावयास लार्ली, तर त्यावर पुष्ट्कळ प्रमाणाांत कॅल्शम असणारा आहार, ६० गे्रन 
कॅल्शम लॅक्टेट हदवसाांतून तीन वळेाां पोटाांत व याि बरोबर रोज जीवनसत्व ‘ड’ ५०,००० युहनट द्यावयास 
पाहहजे. जर लक्षणें फार तीव्र असली तर कॅल्शम ग्लूकोनेट १०% १० ते ३० सी.सी. िे इांजेक्शन रक्ताांतींल 
कॅल्शमिे प्रमाण नेहमीं एवढां होईपयंत रोज हशरेतून द्यावे. 
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कंपवाि 
(TETANY) 

 
हेिु–याांत दोन कारणें सांभवतात. 
 
१. रक्िािंील कॅल्शमिे न्यनूत्व––पुष्ट्कळवळेाां या रोर्ाांत रक्ताांतील कॅल्शमिे प्रमाण कमी असते. 

त्यामुळे याांत जर पराथॉरमोन (पराथॉय् रॉइडिा होरमोन) वा कॅल्शम पोटाांत, स्नायतूून वा रक्तातून 
हदल्यास, रक्ताांतील कॅल्शमिे प्रमाण वाढते व कां प बांद होतात. 

 

 
फोटो ५८. कां पवाताांतील हातािा िांबू (पहा कां पवात) 

 
२. क्षारोपिय (Alkalosis)–(रक्ताांत अल्क वाढणें) याांत रक्तद्रवाांत असणाऱ्या कॅल्शमिी 

कमतरता नसते. पण याच्यामुळे आयनीकृत कॅल्शम (ionised calcium) मात्र कमी होतो. काांहींच्या 
म्हणण्याप्रमाणें अल्कलोहससमुळे मज्जातांतू व मज्जाकें दे्र याांिी उद्दीप्यता (excitability) वाढते. 

 
कंपवाि (tetany)–पुढील कारणाांमुळे होतो. १. पॅराथॉय् रॉइडस्त्राव कमतरतेमुळे (Parahyrtoid 

deficiency) ही थॉयरॉइड ग्रांथीवरील शस्त्रहक्रयेमुळे, होते. तुांर्ाक्षर्लर्ांड या रोर्ाांत पराथॉरॉय् इड ग्रांथीही 
हवकाहरत झाल्यास, व पराथॉय् रॉऊडिा सदाहशोफ (parathyroiditis). २. जर कॅल्शमिे क्षार नीट शोहषले 
रे्ले नाहहत तर. मुडदुस या रोर्ाांत काहींवळेाां कां पवात होतो. कारण जीवनसत्व ‘ड’ च्या अभावी कॅल्शम 
शोहषले जात नाहीं. प्रौढाांत होणारी अस्स्थमृदुतात (osteomalaeia) हा ही याि कारणाांनीं होतो. हसलीयाक 
रोर्, सांग्रहणी, आांव, पटकी वर्ैरें रोर्ाांत उपद्रव म्हणनू हा रोर् होतो. 

 
३. अल्कलोणसस–जठराच्या अधोमुखािा सांकोि व जाठरव्रणाांत उपिाराथव फार मोठ्या प्रमाणाांत 

काांहीं अल्कली घेतल्यास होतो. हिरकारी सोमल हवषबाधेत फार प्रमाणाांत वाांहत होत असल्यामुळे 
काांहींवळेाां हा रोर् होतो. त्यािप्रमाणें लहान आांतड्याच्या वरच्या बाजूिा आांत्रावरोध (high intestinal 
obstruction) व वृक् कदाह यामध्येही होतो. 

 
४. प्रोटणशयमिे न्यनूत्व. असें म्हटलें  जाते कीं, काांहीं प्रकारच्या हवषबाधेत म्हणजे क्लोरोफामव, 

नार्हवषबाधा (lead) ककवा मॉर्चफन याांत कां पवात होतो. त्यािप्रमाणें हसकरर्ोमायहलया ककवा मस्स्तष्ट्काबुवद 
यासारख्या हवकारात होतो. यािी कारण परांपरा लावणें मात्र फार कहठण आहे. त्यािप्रमाणे र्रोदरपण व 
मूल अांर्ावर पीत असताांच्या कालाांत (lactation) हा होतो. कारण या कालाांत स्त्रीला कॅल्शमिी फार 
जरूरी असते व कॅल्शम हततक्या प्रमाणाांत शोहषले जात नाहीं. 

 
संप्रास्ति–पुष्ट्कळवळेाां पराथॉयरॉइड ग्रांथीला सूज आलेली असते. त्याांत रक्तस्त्राव ककवा ताांतवधाांतू 

हनमाण झाल्यािे हदसून येते. त्यािप्रमाणें कां रु्यक्ष्मा (miliary tnberculoris) हदसून येतो. तर काहीवळेा 
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अबुवद ककवा पराथॉयरॉइडिा कोणताि रोर् हदसून येत नाही. मुख्यत्वें करून लहान ऐस्च्छक स्नायूति 
आकषव (spasms) येतात. पण अनैस्च्छक स्नायूांत आकषव येत असावते ककवा नाहीं याबद्यल शांका आहे. 
नेत्रमण्याांत कॅल्शम फॉस्फेट क्षार साांिल्यामुळे मोतीकबदु (cataract) होत असावा. काांहींवळेाां जी आांकडी 
(convulsions) येतात, यािे कारण मेंदूच्या रोहहण्याांत जे खटभरण होते (calcification of cerebral 
arteries) ते असाव.े 

 
लक्षिें–सहा महहने ते दोन वष े वयाच्या मुलाांत जर मुडदुस रोर् असेल, तर हा रोर् होतो. 

पुष्ट्कळवळेाां या मुलाांना अहतसार होतो. 
 
प्रौढाांत होणाऱ्या रोर्ाांत, सुरुवातीला रोर्ी बोटाांत हझणहझण्या ककवा बहधरता (tingling or 

numbness) येत असल्यािी तक्रार करतो. नांतर बोटे व हात एकदम ताठ होतात. हातािा आांर्ठा 
तळव्यावर इतका जोरानें दाबला जातो की वदेना होतात. काांहींवळेाां पायही ताठ होतात, घोटा (ankle) 
आांतील बाजूस वळतो, व बोटे खालच्या बाजूस वळतात. शहरराच्या हनरहनराळ्या स्नायूांत आांिकें  
(twitching) येत असल्यािे हदसून येते. ज्यावळेीं रोर्ािा आवरे् (attack) येतो, त्यावळेीं िेहरा व ओठ 
याांिे स्नायू आांवळलें  जातात व त्यामुळ बोलणे व खाणे अशक्य होते. रोर्ािा आवरे्, एकाएकी येतो. ककवा 
नुसते ताठ पडले असताां वा नुसता हात वर उिलला तरी येतो (provoked by raising the arm). 
ज्यावळेीं रोग्याांला आांकडीिे आवरे् येतात (convulsive fiits) त्याांत काांहींवळेाां बेशुहिही येते. अधुन मधून 
दृष्टी अधू होते व पुढे मोतीकबदू होऊन जातेही. 

 
ज्यावळेीं रोर्ािा आवरे् येतो, त्यावळेीं हातािा िांबू होतो. मनर्ट व कोंपर या हठकाणिें साांधे 

वाकलेले हदसून येतात. ढोपराच्या हठकाणीं पाय ताठ होतो (extended). घोट्याच्या हठकाणीं वरच्या 
बाजूस वळलेला (dorsiflexed) असून, बोटे खालच्या बाजूस वळतात व तळव्याला बाांक असल्यािे हदसून 
येते. हातापायाांत रक्ताहधक्य हदसून येते (congested). ओठ पुढच्या बाजूला वळल्यासारखे हदसतात व 
तोंडािे कोपर खालच्या बाजूला ओढल्यासारखे होतात (corp mouth). उदरािे स्नाय,ू श्वासपटल व 
बरर्ड्याांिे स्नायू याांनाही आवरे् येतात. डोळे बाहेरच्या बाजूस हफरतात (lateral deviation). जर रोर् 
पुष्ट्कळ हदवसाांिा असेल, तर त्विा शुष्ट्क पडते, नखे हठसूळ होतात, दाांत हकडतात व केस र्ळतात. 
डोळ्याांत मोतीकबदु होतो. जर रोर् फार तीव्र असेल तर आांकडीं येतात.  
 

सूप्त कां पवातात (tatent tetany) मज्जातांतूस्नाय ू सांस्थेिी (neuromuscular system) 
उते्तजनशीलता वाढलेली असते हे खालील हिन्हाांवरून दाखहवताां येते. िौस्टेक हिन्ह (chvosteks sing) 
कानाच्या पालीच्या पढुच्या बाजूस आननमज्जातांतूवर (facial nerve) बोटानें आघात केल्यास, तो मज्जातांतू 
ज्याच्या स्नायूांकडे जातो, त्या स्नायूांत सांकोि (contractious) यावयास लार्तात. तोंडािे कोपरें, 
डोळ्याच्या बाहेरिा कोन (outer canthus), र्ाल, कपाळ, व नाकपुड्या या हठकाणीं आिके येतात. 

 
रावसी णिन्ह (Trousseau’s sing)–दांडाांतील रोहहणीमधील रक्तप्रवाह थाांबले एवढा जर दांडावर 

दाब हदला, तर पाांि हमहनटाांिे आांत हाताांतींल स्नायूत पेटके यावयास लार्तात. 
 
शल्टझे णिन्ह (schultze’s sing)–जीभ पुढे काढावयास साांर्नू, त्यावर जर आघात केला तर, 

त्याहठकाणीं खळी (localised dimpling) पडते. 
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पूल णिन्ह–जर हात जोरानें खेिून खाांद्यािे वर नेला, तर हात व दांड याांतील स्नायूांत पेटके 
येतात. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–हातािा िांबू होणें हे फक्त याि रोर्ाांत होते. त्यामुळे ते हनदान दशवक आहे. 

लहान मुलाांत आांकडी येण्यािी इतर कारणें म्हणजे मुडदुस, पिनाांत हबघाड ककवा साांसर्चर्क रोर्ाांिी 
सुरुवात, हे लक्षाांत ठेवावयास पाहहजे. प्रौढ माणसाांत ज्यावळेीं आांकडी येतात, त्यावळेीं आपस्मार 
(epilepsy) म्हणून फसवणकू होण्यािा सांभव असतो. याांत प्रत्येकवळेीं बेशुहि येतेि असें नाहीं व वदेनाही 
असतात. धनुवात व कुिल्यािी हवषबाधा (strychnine poisoning) हे ओळखण्यास कठीण जात नाहीं. 
अपतांत्रकाांत येणारे आांिके हे शहरराच्या दोन्हीं बाजूकडे (bilateral) येत नाहींत. 

 
उपद्रव–हा रोर् परत परत होण्यािी भीहत असते. आवरे् काांहीं हमहनटाांपासून तो काांहीं तास वा 

हदवसही राहातो. मोतीकबदु हा महत्वािा उपद्रव होय. 
 
साध्यासाध्यिा–रोर् फार र्ांभीर आहे. लहान मुलाांत स्वरयांत्राच्या सांकोिा मुळे (larynyospasm) 

ककवा सववव्यापृत आांकडी आल्यास जीहवतास धोका असतो. प्रौढाांत प्रसूहतत, वृक् कदाह, ककवा थायरॉइड 
वरील शस्त्रहक्रयेनांतर झाल्यास धोकादायक आहे. 

 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–लहान बालकाांत मूडदुस होणार नाहीं यािी काळजी घ्यावयास पाहहजे. 
 
जर आवरे् फार जोरािे येत असतील तर ते थाांबहवण्याकहरताां ताबडतोबीिा इलाज म्हणजे 

क्लोरोफॉमव हुांर्ावयास देणें. पण मॉर्चफन मात्र कधींही देऊां  नये. जर रक्ताांतींल कॅल्शमिे प्रमाण फार कमी 
असेल, तर ज्याांत कॅल्शमिे प्रमाण ज्यास्त आहे अशी अांडी, पालेभाज्या, व दूध याांिा भरपूर प्रमाणाांत 
उपयोर् करावा. त्याि बरोबर २० गे्रन कॅल्शम लॅक्टेट हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावे. कॅल्शम बरोबर 
जीवनसत्व ‘ड’ देणें श्रेयस्कर असते. ऑस्टोकॅल्शम वड्या फार रु्णकारी आहेत. ऑस्स्टहलन फोटव वड्या 
(५०,००० इ. यु.) सकाळीं एक व सांध्याकाळीं एक, याप्रमाणें आठवड्याांतून पाांि हदवस द्याव्या. कॅल्शम 
लॅक्टेटिे १०% १० सी.सी. इांजेक्शन रोर्ािी लक्षणें नाकहशीं होईपयंत रोज हशरेंतून द्यावे. मोतीकबदुकहरताां 
शस्त्रहक्रया करावयास पाहहजे. 

 
बिकोितेकहरताां एहनमा द्यावा, व एक हदवसाआड एक ते दोन पाईांट नॉमवल सलाइनने स्थूलाांत्र 

धुवनू काढाव े(colonic washout). प्रौढ रोग्याला त्रास होऊां  नये म्हणून पहहले दोन तीन हदवस ५ ते १० 
गे्रन क्लोरल हैडे्रट हदवसाांतून दोनवळेाां द्यावे. जर जठरहवस्तार झाला असेल तर नळी घालून नॉमवल 
सलाइननें जठर धुवनू काढाव.े रक्ताांतींल कॅल्शमिे प्रमाण नेहमी एवढे आल्यावर रोग्याला ज्याांत कॅल्शमिे 
प्रमाण जास्त आहे असा पदाथव म्हणजे दूध व अांडी द्यावी व रोज ५ ते १० गे्रन कॅल्शम लॅक्टेट द्याव.े 

 
उपवृक्क 

(THE SUPRA RENAL GLANDS) 
 

या दोन ग्रांथी असून, प्रत्येक वृक् कावर एक, याप्रमाणें त्या टोपीसारख्या बसहवलेल्या असतात. 
प्रत्येक ग्रांथी दोन भार्ाांनीं बनलेली असते. प्रान्तस्था (Cortex) व अांतस्था (Medulla). शरीर धारणेंकहरताां 
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या बाहेरील भार्ािी फार जरुरी असते. याांतील हक्रयाशील द्रव्य (active principle) म्हणजे यूकॉटोन 
(Eucortone). या बाहेरच्या भार्ापासून जवळ जवळ ३० द्रव्ये हनराळी केली आहेत. याांत मोठ्या प्रमाणाांत 
असणारा होरमोत्, म्हणजे हैड्रोकार्चटसोन. बाहेरील भार्ाांत जीवनसत्व ‘क’ साांठहवले जाते. प्रान्तस्था नक्ी 
कायव काय आहे याबद्दल अजून बरोबर कल्पना नाहीं. पण शरीर धारणा (maintenance of life), शहररािी 
व लैं हर्क वाढ (sexual development) याांच्याशीं मात्र या बाहेरील भार्ािा हनर्हडत सांबांध असतो. 
यूकॉटोनमुळे सोहडयम, क्लोहरन व फॉस्फरस याांच्या ियापियािी हक्रया (metabolism) बरोबर िालते. 
त्यािप्रमाणें शहरराांत पाण्यािे सांिलनही (distribution) बरोबर होते. यािी हक्रया मूत्रकपडािे हठकाणीं होत 
असावी असे वाटतें. कारण ज्यावळेीं या बाह्यभार्ािा अभाव असतो, त्यावळेीं सोहडयम व क्लोहरन याांिे 
रक्ताांतींल प्रमाण घटते व मूत्राांतील प्रमाण मात्र वाढते. 

 
आांतील भार्ाांत ॲहड्रनलीन (Adrenaline) हनमाण होते. ज्याहठकाणी अनुकां पी मज्जातांतू पेशींत 

हशरतात, त्याहठकाणीं ॲहड्रनलीनिी हक्रया होते. ज्यावळेीं शहररावर ताण पडतो (in times of stress) 
त्यावळेीं रक्ताांत पुष्ट्कळसे ॲहड्रनलीन ओतले जाते. ॲहड्रनलीनिे इांजेक्शन हदलें  तरि त्यािा पहरणाम 
होतो. पोटाांत हदल्यास त्यािा जठराांत नाश होतो. ॲहड्रनलीनमुळे डोळ्याच्या बाहुल्या मोठ्या होतात, 
रक्तदाब वाढतो, हृदय जलद िालते, श्वासवाहहन्या प्रसरण पावतात, स्नायूांत असणारे ग्लायकोजेन 
यकृतात नेले जाते, रक्ताांतींल साखरेिे व लॅस्क्टक ॲहसडिे प्रमाण वाढते, आांतड्याांिे स्नायू हशहथल 
होतात, केस ताठ उभे राहातात व त्विेतींल रक्तवाहहन्या आकुां िन पावतात. आांतील भार्ाांत 
नॉर् ॲहड्रनलीन (Noradrenaline) या नाांवािे द्रव्यही हनमाण होते. हे नॉमवल सलाइन मधून हशरेतून 
हदल्यास हृदयाच्या कायांत हबघाड न करताां त्यानें रक्तदाब मात्र वाढतो. असें धरलें  जातें कीं ज्यावळेीं 
शहररावर ताण पडतो त्यावळेीं हाय् पोथलॅमर्स च्या मार्े ॲहड्रनलीनकडून शीषवस्थ ग्रांथीिा पुढिा भार् 
उते्तहजत केला जातो. यािेमुळे एसीटीएच् हनमाण होऊन, मर् उपवृक् काच्या बाहेरील भार्ात ११ व १७ 
ऑस्क्सस्टेरॉइड हनमाण होतात. यामुळें  रक्ताांतींल ज्यास्त हनमाण झालेल्या इओहसनोहफल पेशींिे प्रमाण 
घटते. 
 

उपवृक्क स्त्रावाणधक्य 
(HYPERADRENIA) 

 
जर उपवृक् कािी वृहि झाली ककवा त्याांत अबुवद हनमाण झालें  तर स्त्रावाहधक्य होते. 
 
उपवृक् क प्रान्िस्थ अबुकदे (The Cortical Tumours)– याांत ग्रांथ्यबुं, ग्रांथ्यबुं–कार्चसनोमा व 

कार्चसनोमा ही येतात. उपवृक् कािा कार्चसनोमा वृक् कालाही हनर्हडत करतो व दूरान्वयीने उदराांतींल व 
उरस्थ रसग्रांथी, फुफ्फुसे यकृत व मेंदू याांत होतो. अबुवदामुळे दुसरी कोणतीही लक्षणें हनमाण न होता फक्त 
भारजन्य लक्षणें हनमाण होतात (pressure effects) ककवा त्याच्यामुळे हस्त्रयाांत पूांवत्ता (Virilism) हनमाण 
होते, ककवा पुरुषाांत फार क् वहितवळेा स्त्रीत्वािी लक्षणें स्त्रणता हनमाण होतात. (feminism). दूरान्वयीने 
इतर इांहद्रयाांत रोर् हनमाण होण्यापूवी या अबुवदाांिे हनदान करणें कठीण नसते व अबुवद काढून टाकल्यावर 
रोर् हटतो. या प्रकाराला उपवृक् क जननगं्रणथ लक्षिमाणलका (The adreno-genital syndrome) 
म्हणतात. 
 



 अनुक्रमणिका 

उपवृक् क–जननगं्रणथ लक्षिमाणलका–ही मुलें  ककवा प्रौढ याांना कोणालाही होते. ही हवकृहत 
होण्यािे कारण म्हणजे उपवृक् काच्या प्रान्तस्थािी वृहि (cortical hyperplasia) ककवा त्यािे साांधे वा 
हळूहळू वाढत जाणारे मारक अबुवद होय. मुलग्याांत हदसून येणारी लक्षणें म्हणजे अहतरेकी स्नायुवृहि 
(excessive muscular development), बारीक आवाज व अकाली लैं हर्क वाढ (The infant Hercules). 
मुलींत पुरुषी हिन्हें हदसावयास लार्तात. आतववकाल पुढें ढकलला जातो, िेहऱ्यािी त्विा भरभरीत 
(coarse) व लाल असते, आवाज ककव श, रहतहर्रीवरील केसाांिे प्रमाण वाढते, स्थूलत्व येते व 
योहनकलर्ािी वृहि होते. प्रौंढात कुकशग लक्षणमाहलके सारखी जवळ जवळ लक्षणें असतात. शहररािा 
स्थूलपणा, िेहऱ्यावर केसाांिे जांजाळ (facial hirsuties), सांभोर्ाबद्दल अहनच्छा व हस्त्रयाांत अनातवव. 
काांहींवळेाां सतत मूत्रशकव रा व रक्तभाराहधक्य असते. जर वृक् कभार्ािा सरळ–क्ष हकरणाांनी व नांतर 
पाय् लेक्टान (pyelecton) िे इांजेक्शन देऊन क्ष-हकरणाांनीं फोटो काढल्यास उपवृक् कािे अबुवद समजून 
येते. या हनदानाला मदत म्हणून मूत्र तपासून त्याांत, ॲन्ड्रोजेनिे प्रमाण हकती आहे ते पहावे. सवव 
साधारणपणें २४ तासाांत ॲन्ड्रोजन ५ ते १५ हम. गॅ्रम ‘स्टेरॉन’ बाहेर पडतात. जर हस्त्रयाांत उपवृक् क अबुवद 
असेल तर १०० हम. गॅ्रमच्या वरही ‘स्टेरॉन’(sterone) बाहेर फेकले जातात व पुरुषाांतही पुष्ट्कळ प्रमाणाांत 
ॲन्ड्रोजेन मूत्राांत हदसून येतात. याांत १७-केटोस्टेरॉइड जवळ जवळ ४ ते २० पट जास्त बाहेर फेकले 
जातात, तर कुकशर् लक्षणमाहलकें त त्याांिे प्रमाण कमी असते. १७-केटोस्टेरॉइड हे टेस्टोस्टेरॉनच्या 
अपियामुळें  (breakdown) हनमाण होतात. ते मूत्रामधून बाहेर फेकले जातात. यािे रोजिे पुरुषाांतील 
प्रमाण (३·५ ते १५ कम. गॅ्रम) हे हस्त्रयाांतील प्रमाणापेक्षाां (१·७ ते १२·६ हम. गॅ्रम) जास्त असते. हस्त्रयाांत जर 
बीजकोश काढून टाकला तर यावर जवळ जवळ काांहींि पहरणाम होत नाहीं. पण ॲहडसन रोर्ाांत मात्र 
यािे प्रमाण शून्यावरही जाते. यावरून हस्त्रयाांत हे ॲन्ड्रोजेन उपवृक् काच्या बाहेरील भार्ाांति हनमाण होतात; 
तर पुरुषाांत बाहेरील भार् व वीयवकपड या दोन्हींपासून हमळतात. 

 
उपवृक् काच्या प्रान्तस्थािी वृहि (suprarenal cortical hyperplasia) व उपवृक् क वा बीजकोशािे 

अबुवद याांतील फरक, जर २४ तासाांत ५० ते १०० हम. गॅ्रम हैड्रोकार्चटसोन हशरेतून हदल्यास समजून येते. जर 
बाह्यभार्ािी वृहि असेल तर मूत्राांतील १७-केटनेंस्टरॉइडिे प्रमाण फार जलद कमी होते पण अबुवद 
असल्यास मात्र याच्या प्रमाणाांत फरक होत नाहीं. 

 
उपवृक् काच्या प्रान्तस्थाच्या वृहिवर रोज २५ हम. गॅ्रम कॉर्चटसोन स्नायूमधून इांजेक्शन रूपानें 

हदल्यास िाांर्ला पहरणाम होतो. रोर् लक्षणरहहत राहाण्याकहरताां हे हकती प्रमाणाांत द्यावयास पाहहजे हे 
मूत्राांतील केटोस्टेरॉइडिे प्रमाणावरून ठरवावयास पाहहजे. मूत्राांत केटोस्टेरॉइडिे प्रमाण ८ हम. गॅ्रम 
राहील एवढे कॉर्चटसोन द्यावयास पाहहजे. 

 
कॉन लक्षिमालीका (conn’s syndrome)–हे उपवृक् क प्रान्तस्थ अबुवदामुळे (adreno-cortical 

tumour) होते. हे अबुवद सामान्यतः ग्रांथ्यबुवद असते, व यािेमुळें  ॲल्डोस्टेरॉनिे (aldosterone) उत्सजवन 
फार प्रमाणाांत होते. यािी लक्षणें म्हणजे स्नायूांिी अशक्तता, ककवा वध (paralysis), पेटके, हातापायाांत 
वदेना, रक्तभाराहधक्य (hypertensian), व बहुमूत्रता (polyuria). याांत रक्ताांतील पोटॅहशयमिे प्रमाण 
कमी होऊन, सोहडयम बाहेर जाऊां  हदलें  जात नाहीं, व मूत्राांतील पोटॅहशयमिे प्रमाण फार वाढते. अबुवद 
शस्त्रहक्रयेनें काढून टाकाव.े 
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उपवृक्क अिंस्था अबंुदें 
(THE MEDULLARY TUMOURS) 

 
फौओक्रोमोसायटोमा (The phoeochromocytoma)-हे अबुवद आांतील भार्ाच्या वणवरोर्ी 

(chromaffin) पेशीजालाांत हनमाण होते. यािेमुळें  रक्तभाराहधक्यािे झटके येतात. त्यािबरोबर तीव्र 
डोकेदुखी, उमासे, वाांहत, थांडी वाजणें, घाम सुटणें, हृदस्पांदवरे्वधवन, व ताप ही लक्षणें हदसून येतात. 
दुसऱ्या काांहीं रोग्याांत रक्तदाब सारखा वाढलेला असतो. याच्या हनदानाकहरताां काांहीं कसोट्या लावतात. 
ज्या रोग्याांत सतत रक्तदाब असतो अशा रोग्याला ५ हम. गॅ्रम रोहजटाइन (Rogitine) हशरेतून देतात. पण 
हे देण्यापूवीं २४ तास त्याला कोणतेही शामक औषध हदलेले नसाव ेव इांजेक्शन देण्यापूवीं अधातास तरी 
स्वस्थ पडून असावयास पाहहजे. दुसऱ्या हातावर दर ½ हमहनटानें १० हमहनटे तरी रक्तदाब मोजावयास 
पाहहजे. जर अबुवद िाांर्ले स्त्रवत असेल (actively secreting) तर हृदयाच्या आकुां िन कालािा रक्तदाब 
(Systolic pressure) ६० हम. हम. (पाऱ्यािा) खालीं उतरतो व प्रसरण कालिा रक्तदाब (diastolic 
pressure) हा २५ हम. हम. (पाऱ्यािा) खालीं उतरतो. जर रक्तदाब फार खालीं रे्ला तर ३० हम. गॅ्रम 
मेथेहड्रनिे (Methedrine) इांजेक्शन हशरेमधून द्याव.े जर फौअक्रोमोसायटोमा असेल तर मूत्राांतील 
नॉर्ॲहड्रनलीनिे प्रमाण वाढते. यािी हिहकत्सा म्हणजे अबुवद काढून टाकणें. पण शस्त्रहक्रयेंत फार प्रमाणाांत 
रक्तदाब खालीं जाऊां  नयें म्हणून काळजी घ्यावयास पाहहजे. 

 
अांतस्थािी इतर अबुवदे म्हणजे गॅस्ग्लओन्युरोमा (ganglioneuroma) हे साांधे अबुवद असते व दुसरें 

न्यरूो्लास्टोमा–तांहत्रकाप्रसूपेशीबुवद–(neuroblastoma) हे फार मारक असते. न्यरूोललास्टोमा हे मूलाांत 
हदसून येते. जर अबुवद उजव्या बाजूला असेल तर दूरान्वयीनें यकृतात रोर् होतो. जर डाव्या बाजूस असेल 
तर हाडे व डावा डोळा हवकाहरत होतो (हहिनसन लक्षणमाहलका). 

 
गे्रव्ह रोर्ाांत (Grave’s disease) ककवा स्तलधतेनांतर (after shock) उपवृक् काांिी 

अहतहक्रयाशीलता (overactivity) हदसून येते व त्याि बरोबर शकव रा सहनता (sugar tolerance) कमी 
होते आहण मधुमेहता असते. ही शकव रा यकृत व स्नायू याांतील ग्लायकोजेनपासून हमळते आहण कदाहित 
प्रोटीन पासूनही हमळत असावी. आतववहनवहृत्तच्या वळेीं (climacteric) हदसून येणारी काांहीं लक्षणें, उदा. 
रक्तदाब वाढणें, ही उपवृक् कस्त्रावाहधक्यामुळे (hyperadrenia) असावीत. 
 

उपवृक्क अल्पस्त्राविा 
(HYPOADRENIA) 

 
ॲहडसन रोर् हे उपवृक् क अल्पस्त्रावतेिे महत्वािे उदाहरण होय. उपवृक् क अल्पस्त्रावाशीं हनर्हडत 

असणारे इतर हवकार म्हणजे :–पहरसांिरणघात (circulatory failure) आहण घटसपव, हवषमज्वर, 
हवषहूिका वर्ैरेंतील स्तलधता लक्षणें (shock symptoms). याांत उपवृक् काांिा रक्तस्त्रावी कोथहवनाश 
(haemorrhagie necrosis) हा हवकार असावा. अांतःस्थात होणारा तीव्र उपवृक् करक्तस्त्राव हा 
मेहनर्ोकॉकाय् जन्य पूमयरक्ततेच्या (septicaemia) तीव्र प्रकाराांत हदसून येतो. सामान्यतः यामुळे जलद 
मृत्यू येतो व याला “वॉटर हाऊस–हफ्रडकरिसेन लक्षणमाहलका”(Water-house-Friderichsen 
syndrome) म्हणतात. जातज जलकपालाच्या (hydrocephalus) काांहीं रोग्याांत उपवृक् काच्या 
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अन्तस्थािा अभाव असल्यािे हदसून आले आहे. अकालजरा (progeria) ही उपवृक् क प्रान्तस्थाच्या 
अहवकामुळे (hypoplasia) होते. 
 

उपवृक्कणवकार, ॲणडसन रोग 
(ADDISON’S DISEASE) 

 
व्याख्या–अल्परक्तदाब, अशक्तता, जठर आांत्र हवक्षोभ (gastro-intestinal disturbances) व 

त्विेंत धातुरांजनता (pigmentation) वर्ैरे लक्षणाांनीं युक्त असा रोर्. 
 

 
फोटो ५९. उपवृक् कजनन लक्षणमाहलकें तील वृहि पावलेले योहनकलर्. (पहा उपवृक् क स्त्रावाहधक्य) 

 

 
फोटो ६०. िेहऱ्यावर पुांवतरोमता (hirsutism) हदसत आहे. (पहा उपवृक् कस्त्रावाहधक्य) 

 
हेिु–हा रोर् पुष्ट्कळवळेाां उपवृक् क हवकाहरत झाल्यास होतो, व काांहींवळेाां आशयी रु्स्च्छका 

(splanchnic ganglia) हवकाहरत होण्यामुळे होतो. पुरुषाांत यािे जास्त प्रमाण हदसून येते. 
 
संप्रास्ति–हनरहनराळ्या रोग्याांत या ग्रांथीला हनरहनराळे हवकार म्हणजे यक्ष्मा, कार्चसनोमा, 

ताांतवधातुवृहि ककवा रक्तस्त्राव झाल्यािे हदसून येते. काांहींवळेाां ग्रांथीला र्मा होतो, हतला कृशता येते ककवा 
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त्याांत पू होतो. त्विेंत होणारे ते धातुरांजन पीयहूषका ग्रांथींत हनमाण होणाऱ्या मेलॅनोसाइट उते्तजक 
होरमोनच्या (melanocyte-stimulating) स्त्रावाहधक्यामुळें  होते, आहण यािे कारण म्हणजे उपवृक् काांत 
हायड्रोकॉहटजोनिी हनर्चमती घटणें. 

 
लक्षिें–सामान्यतः रोर्ी २० ते ४० वषािा असून, त्यािी तक्रार म्हणजे, वाढत जाणारी अशक्तता, 

भकू मांदावणें, कृशता, त्विा काळी पडणें व हातपाय थांड असणें. काांहींवळेाां दुसरी कोणतीही लक्षणें 
हदसण्यापूवीं हकती तरी आहध त्विेवर काळसर डार् हदसावयास लार्तात. अधुन मधून वाांहत होते ककवा 
काांहीवळेाां ती सतत होत राहाते. अहतसारही होतो. 

 
िपासल्यास–रोर्ी कृश असल्यािे हदसून येते. हातािी पाठीमार्ील बाजू, खाांक, स्तनाग्रािे 

भोंवती व नाभीभोंवती वा कमरेवर रांहर्त ताांबसु कपर्ट डार् (Chestnut-brown pigmentation) हदसतात. 
हातावर बारीक बारीक काळसर डार् हदसून येतात. काांहींवळेाां धवल रोर्ािे डार् (leucodermic 
patches) हदसून येतात व त्या हठकाणिे केसही पाांढरे असतात. जीभ, मुखाांतील अांतःत्विा नेत्रावरण, 
रु्द् द्वार व योहनमार्व या हठकाणींही काळसर डार् (slaty pigmentation) हदसतात. रक्तदाब १०० हम. हम. 
पाऱ्याच्याहीखालीं असतो. नाडी जलद िालते. शहररािे तपमान नेहमींपेक्षाां थोडे कमी असते 
(Subnormal); पण जर हक्रयाशील यक्ष्मा असेल, तर मात्र ताप असतो. काांहीं रोग्याांत, या ग्रांथींत खटभरण 
झाल्यािे, क्ष-हकरणाांनीं घेतलेल्या फोटोंत हदसून येते. रक्ि : लघुलोहहताणु अल्परांर्जद्रवीय पांडुरोर् 
(microcytic hypochromic anaemia) असतो. सापेक्ष लहसका पेशीवृहि व इओहसनरार्ी पेशी ६% पयंत 
असतात. जवळ जवळ शेंवटच्या अवस्थेंत रक्तहवस्तार कमी झाल्यामुळें, रुहधर साांद्रतेमुळें 
(haemoconcentration), व वृक् कामधून रक्तािा होणारा कमी प्रवाह यामुळे रुहधर युहरआ व अ-प्रोटीन 
नैरोजन वाढतात, आहण मर् वृक् कबाह्य नैरोजनरक्तता (azotaemia) हनमाण होते. सोहडयम पोटॅहशयम 
अनुपात (ratio), नेहमींच्या ३० पेक्षाां, कमी होतो. १७-कीटोस्टेरॉइड आहण सांपूणव १७-ऑक्झोजेहनक 
स्टेरॉइड, हे मूत्राांत कमी प्रमाणाांत असतात ककवा त्याांिा अभाव असतो. न्यनूतम ियापिय प्रमाण (basal 
metabolic rate) कमी असते. हवदु्यत् मस्स्तष्ट्कलेख (electroencephalogram) पुष्ट्कळवळेाां अहतमांद तरांर् 
(abnormally slow waves) दाखहवतो. उपवृक् कप्रान्तस्थािें कायव पहाण्याकहरताां पुढील कसोट्या 
कराव्या :– 

 
१. थॉनक कसोटी : (thorn’s test) एसीहटएच् ला हमळणारा इओहसनरार्ी प्रहतसाद (eosinophil 

response) :– सामान्यतः २५ हम. गॅ्रम एसीटीएच् िे स्नायूांत इांजेक्शन हदल्यावर, उपवृक् क प्रान्तस्थाकडून, 
११-१७-ऑक्झोस्टेरॉइडिी उत्पत्ती वाढते व त्यामुळे इओहसनरार्ी पेशींिा ५०% पेक्षाां ज्यास्त ऱ्हास होतो. 
उपवृक् क प्रान्तस्थाच्या न्यूनतेंत (adrenal corlical insufficiency) या इओहसनरार्ींिा ५०% पेक्षाां कमी 
ऱ्हास होतो. पहरवहनाांत असणाऱ्या इओहसनरार्ीपेशी, सामान्यतः दर घन हम. हम. मध्यें १०० ते ४०० 
असतात. पहहलें  र्णन (count) सकाळीं रोग्याला काांहीहीं खावयास देण्यापूवीं करतात. नांतर एसीहटएच् िे 
इांजेक्शन देतात, व मर् न्याहारी देतात आहण दुसरे र्णन, पहहल्या र्णनानांतर ४ तासाांनीं करतात. 

 
२. एसीहटएच् ला हमळणारा १७-कीटोस्टेरॉइड उत्सजवन, प्रहतसाद : िार हदवस, हदवसाांतून दोन 

वळेाां, याप्रमाणें २० युहनट एसीहटएच् िे इांजेक्शन हदल्यावर, जशा पहरवहनाांतील इओहसनरार्ीपेशी कमी 
होतात, तसें १७-कीटोस्टेरॉइडिे उत्सजवन वाढते. मलूभतू उपवृक् क न्यनूतेंत उत्सजवनािे प्रमाण वाढत 
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नाहीं. अग्रपीयूहषका हवकारािा अनुशांहर्क म्हणून होणाऱ्या उपवृक् कन्यूनतेंत, १७-कीटोस्टेरॉइड उत्सजवन, 
दुसऱ्या हदवशीं थोडें वाढते. 

 
३. रॉहबन् सन-केप्लर-पॉवर कसोटी (The Robinson-Kepler-Power test) :, ही कसोटी 

भयावह नाहीं. ही दोन भार्ाांिी आहे. पहहला, ॲडीसनच्या रोर्ाांत, हवलां हबत जल उत्सजवनशीं (delayed 
excretion of water) हनर्हडत असतो व दुसरा, मूत्राांतील क्लोराइडिे जास्त उत्सजवन व रक्ताांतील 
सापेक्ष युहरआ अवरोधन (relative retention of urea) याांशीं हनर्हडत असतो. सामान्यतः जल भार कसोटी 
(water load test) पुरेशी होते. याांत रोग्याला रात्रीं १० नांतर कोणताही द्रवपदाथव देत नाहींत. दुसऱ्या 
हदवशीं सकाळीं ७ वाजताां रोग्याला मूत्र करावयास साांर्तात. मर् पुढच्या अध्या तासाांत रोग्याला त्याच्या 
वजनाच्या दर हकलोगॅ्रमला २० सी. सी. पाणी प्यावयास देतात. नांतर ८, ९, १० व ११ वाजताां त्याला मतू्र 
करावयास साांर्तात. हे सवव मूत्र मापतात, ॲहडसन रोर्ाांत प्यायलेल्या पाण्यािे ८.०% पेक्षाां कमी उत्सजवन 
होते. जर असें असेल तर परत थोड्या हदवसानांतर ही कसोटी करतात. पण यावळेीं, रोग्याला पाणी 
देण्यापूवीं ४ तास आधीं, १०० हम. गॅ्रम कॉर्चटझोन, पोटाांत देतात. यािेमुळें  ॲहडसन रोर्ाांत मूत्रािे प्रमाण 
वाढावयास पाहहजे. 

 
४. रोग्याला २४ तासाांत काांहींहीं खावयास देत नाहींत. या कालात त्याला फक्त पाणी प्यावयास 

देतात. त्यामुळें  रुहधरशकव रेिे प्रमाण दर १०० सी. सी. ला २० हम. गॅ्रमपेक्षाां कमी होते, आहण मर् अल्प 
रुहधरशकव रेिी (hypoglycaemia) लक्षणें हदसावयास लार्तात. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–अशक्तता व धातुरांजन यावरून असाध्य पांडुरोर् (pernicious anaemia) 

वाटण्यािा सांभव असतो. पण रक्त तपासल्यास पांडुरोर् समजून येतो. धातुरांजन व जठर हवकृतीिी कारणें 
म्हणजे असवहनकिी हवषबाधा, जठरािा कार्चसनोमा व र्रोदरपण हे लक्षाांत ठेवावयास पाहहजे. भकू न 
लार्णें, मळमळ व वाांहत यावरून हिरकारी हपत्ताशयदाह (chronic cholecystitis) वाटण्यािा सांभव 
असतो. जर हवषबाधोिी शांका असेल तर केस तपासावा. त्याांत असवहनक हदसून येईल. जठरािा कार्चसनोमा 
आहे ककवा काय हे ठरहवण्याकहरताां बेहरयम मील देऊन क्ष-हकरणाांनीं फोटो काढावा, परीक्षान्न देऊन (test 
meal) तपास करावा, व मलािी परीक्षा करावी. जर हृदयाच्या आकुां िन कालिा रक्तदाब १०० हम. हम. 
पाऱ्याच्यापेक्षाां पुष्ट्कळ वर असेल, तर उपवृक् क रोर् नाहीं असें धरून िालावयास हरकत नाहीं. 

 
उपद्रव–जर रोर्ावर इलाज झाला नाहीं, तर तो हळूहळू वाढत जातो. पढेु त्याांत एखाद्या रोर्ािा 

सांसर्व होतो ककवा हृदयाच्या स्नायूिी अपक्राांहत होते. रोग्यािा एकदम बलक्षय होतो. रक्ताांतील साखरेिे 
प्रमाण फार कमी झाल्यामुळें  मूच्छा येऊन (Hypoglycaemic coma) रोर्ी मरतो. मधुमेह हा क् वहित 
होणारा उपद्रव आहे. 

 
साध्यासाध्यिा–रोर् फार र्ांभीर आहे. रोर्ी काांहीं हदवसाांतही मरतो ककवा पुष्ट्कळ हदवसही जर्तो. 

पण हल्लीं नवीन औषधोपिारामुळें  रोर् पुष्ट्कळ साध्य झाला आहे. जर फुफ्फुस यक्ष्मािा जोर असेल तर रोर्ी 
मरतोि. 
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णिणकत्सा–या रोर्ावर उपवृक् क प्रान्तस्थािे सत्व (cortical extract), मीठ, व पाणी देण्यापासून 
फार फायदा होतो. पण पोटॅहशयम फार कमी द्यावयास पाहहजे. या रोर्ाांच्या बाबतीत सोहडयम हे जीवन तर 
पोटॅहशयह हा मृत्यू होय. 

 
पे्रड हनसोन ककवा पे्रड हनसोलोन याांच्या ५ हम. गॅ्रमच्या र्ोळ्या येतात. या औषधािा फार िाांर्ला 

उपयोर् होतो. सबांध हदवसात २५ ते ३० हम. गॅ्रम पण हवभार्ून द्याव.े पुढें हळूहळू एकेका आठवड्यानें कमी 
करीत करीत जेवढी आवश्यक तेवढीि मात्रा द्यावी. मीठ भरपूर प्रमाणाांत द्यावयास पाहहजे. जर रोग्याच्या 
शहरराांतील द्राव कमी झाला (dehydration) तर त्याला भरपूर पाणी द्यावे. पण जर वाजवीपेक्षाां जास्त 
प्रमाणाांत मीठ व पाणी हदले रे्ले, तर रक्तदाब वाढतो, सूज येते व रक्ताहधक्यज हृद्पात (congestive 
heart failure) होते. याकहरताां रोग्याला दर पांधरा हदवसाांनीं नीट तपासवयास पाहहजे, म्हणजे हे उपद्रव 
टाळताां येतील. 

 
आहाराांत हपष्ट पदाथव व नत्रयुक्त पदाथव भरपूर प्रमाणाांत असावे. आहार हदवसाांतून िारपाांि वळेाां 

पण थोडा थोडा द्यावा. आहाराांत पोटॅहशयमिे प्रमाण कमी असावे. याकहरताां आहाराांत वाटाणें, घेवडा, 
मसूर डाळ, सुका मेवा व िाकोलेट हे वजव करावे. 

 
कोणत्याही रोर्ािा सांसर्वदोष होणार नाहीं यािी काळजी घ्यावी. झाल्यास त्याच्यावर त्वहरत व 

पूणव इलाज करावा. 
 
टेस्टोस्टेरॉन प्रोहपओनेटिे १० ते २५ हम. गॅ्रमिें इांजेक्शन द्याव.े हे स्नायूतून द्यावयािे असते. हे 

इांजेक्शन एक हदवसा आड ककवा आठवड्याांतून दोन वळेाां द्यावे. 
 
जर रोर्ािा जोर एकदम वाढला (crisis) तर, रोग्याला र्रम ठेवण्याकहरताां, र्रम पाांघरुणाांत 

रु्ांडाळावा, त्याच्या आजूबाजूला र्रम पाण्याच्या बाटल्या ठेवाव्या ककवा हवदु्यत घोडीने (electric cradle) 
उष्ट्णता द्यावी. १०० हम. गॅ्रम हैड्रोकॉर्चटसोनिे इांजेक्शन हशरेतून द्याव े व रोग्याला हर्ळताां यावयास 
लार्ल्यावर, २४ तासाांत १०० ते २०० हम. गॅ्रम कॉर्चटसोन तोंडानें द्याव.े 

 
रक्तामधून थेंबाथेंबानें (Intravenous drip) डेक्स्रोजिा द्राव (१००० सी. सी. पाण्याांत १०० गॅ्रम 

डेक्स्रोज, १० गॅ्रम सोहडयम क्लोराइड, ५ गॅ्रम सोहडयम सैरटे व ५० सी. सी. यूकॉटोन) द्यावा. 
 
जर या ग्रांथी व वृक् क याांना यक्ष्मा झाला असेल तर काांहींवळेाां शस्त्रहक्रया करून ते काढून टाकणें 

जरूर असते. शस्त्रहक्रयेल्च्या वळेीं, पूवीं व नांतर रोग्याला ७५ हम. गॅ्रम कॉर्चटझोन ॲहसटेट स्नायूांतून 
इांजेक्शन रूपानें द्याव.े 
 

पीयणूषका गं्रणथ 
(THE PITUITARY BODY) 

 
प्रास्थाणवक–पीयहूषका ही जीवनाला अहतशय आवश्यक अशी ग्रांहथ आहे. ती पुढील भार्ाांनीं 

बनलेली असते. अग्रखड(anterior lobe) : हा वणवहवरार्ी (chromophobe) ककवा कणरहहतपेशी आहण 
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वणवरार्ी (chromophil) ककवा कणयुक्तपेशी (granular cells) याांनी बनलेला असून, त्याांिी रिना 
स्तांभाकार असतो. व त्याांत सांधानक पेशीजाल व रक्तवाहहन्या असतात. वणवरार्ी पेशी या इओहसनरार्ी 
(eosinophil) ककवा α पेशी आहण भस्मरार्ी (Basophil) ककवा ,B पेशी असतात. उपवृक् क प्रान्तस्था 
न्यूनतेंत भस्मरार्ी पेशींिी कमतरता असते. वणवहवरार्ी पेशी या कणयुक्त पेशींच्या “मातृपेशी”(mother 
cells) होत. याांपासून स्त्राव हनमाण होतो. अग्र पीयूहषका होरमोनमध्ये वृस्ध्दकारी होरमन्(growth). 
जननग्रथीपोषी होरमोन् (gonadotrophic hormones), हे हस्त्रयाांत पुटक उद्दीपक(folhele stimulating-
FSH) आहण कोषोत्पादक व गर्भकप्रविोत्तजेक होरमोन् (Iuteinizing hormone-LH) आहण पुरुषाांत 
अन्िरालीय पेशीउत्तके (interstitial cell stimulating hormone-ICSM) ककवा ल्युणटनायणझग होरमोन : 
प्रोलॅस्क्टन ककवा दुग्धोत्सजकक (lactogeme) होरमोन : किस्थणपडोत्तजेक होरमोन् (Thyrotropin) : 
आहण उपवृक् क प्रान्तस्थाउते्तजक (adrenocorticotrophin) होरमोन एसीटीएि. वृहिकारी होरमोन हा 
इओहसनरार्ी पेशींपासून हनमाण होतो व कां ठस्थकपडोते्तजक आहण उपवृक् कप्रान्तस्थाउते्तजक हे भस्मरार्ी 
पेशींपासून हनमाण होतात असें धरलें  जाते. माणसाांत पहरणाम कारक ठरणारा वृहिकारी होरमोन्, 
शवपरीके्षत हमळणाऱ्या पीयहूषकाग्रांथी पासून हमळतो. अहलकडे असें धरलें  जातें कीं वृहिकारी होरमोन व 
उपवृक् कप्रान्तस्थाउते्तजक होरमन याांिा हपष्ट पदाथांच्या ियापियावर प्रभाव पडतो आहण वृहिकारी 
होरमोन् कीटोजनक पहरणामही (ketogenic effect) करतो. जर श्वानाला वृहिकारी होरमोन् िे इांजेक्शन 
हदले तर त्यामुळे भधुमेह होतो. असें धरलें  जाते कीं जे हपष्ट पदाथव पेशीजालाकडून उपयोर्ाांत आणले जात 
नाहींत त्याांच्या ज्वलनाांकहरताां जे जास्त इन्सुहलन हनमाण होते त्यामुळे अांतरपुटकपेशी द्वीहपका 
(interalveolar cell islets) –हेर्र् हॅन्सच्या द्वीहपका कृश होतात. 

 
वृहिकारी होरमोन् हा इओहसनरोर्ी पेशी हनमाण करतात असें धरले जाते. एसीहटएच् मुळे 

उपवृक् कप्रान्तस्थाांतील, ॲल्डोस्टेरॉन व्यहतहरक्त इतर सवव होर्  मोन् उद्दीपत होतात. हा होरमोन् स्नायूांतून 
देण्याऐवजी हशरेतून हदल्यास जास्त पहरणामकारक ठरतो. जननग्रांहथपोषी (gonadotrophic) होरमोन् हे 
स्त्री व पुरुष याांच्या जनन सांस्थेला प्रभाहवत करतात. पुटक उद्दीपक होरमोन् (F.S.H.) मुळे हस्त्रयाांत 
बीजकोश पटुकाांिा (ovarian follicles) हवकास होतो आहण ईस्रहॅडऑल (oestradiol) हा स्त्रीमदजनक 
होरमोन् (oestrogenic hormone) हनमाण होतो. पुरुषाांत यािी वृषणावर हक्रया होऊन शुक्राणजुनन 
(spermatogensis) व्हावयास लार्ते. ल्युहटनायकझर् होरमोन् मुळे (L.H.) पीतकपड (corpus luteum) 
हनमाण होतो, त्यािप्रमाणें माहसक पाळीच्या (menstrual cycle) पहहल्या अध्या कालाांत ईस्रोजन स्त्रवते व 
प्राजेस्टेरॉन (progesterone) हा बीजकोश होरमोन् स्त्रवावयास लार्तो. पुरुषाांत अांतरालीय पेशी-उते्तजक 
(interstitial cellstimulating) होरमोनमुळ (I.C.S.H.) उदरामधून वृषण नेहमींच्या जार्ीं येतात आहण 
टेस्टोस्टेरॉन (testosterone) हा अांतरालीय पेशींत हनमाण होणारा अन्तःस्त्राव, स्त्रवावयास लार्तो. 
ईस्रहॅडऑल हे स्त्री व पुरुष या दोघाांच्याही मूत्राांमधून बाहेर पडते आहण हस्त्रयाांत सर्भावस्थेत व माहसक 
पाळीच्या काांहीं अवस्थेत यािे प्रमाण वाढते. प्रोजेस्टेरॉन हे पे्रग्नॅनेहडॲल (pregnanediol) व टेस्टोस्टेरॉन 
हे ॲन्डेरोस् रॉन या स्वरूपाांत मूत्रामधून बाहेर पडते. अपराच्या (placenta) जरायू पेशीजालाांत (chroionic 
tissue) हनमाण होणारा अग्र पीयूहषका-सद्दश ल्युहटनायकझर् जननग्रांहथपे्ररक पदाथव मूत्राांत असणें, यावर 
सर्भावस्थेकरताां वापरण्याांत येणारी ॲहश् ियम झाँडेक कसोटी (Aschheim-Zondek test) आधारलेली 
आहे. यािेमुळे यौनपक् व नसलेल्या (sexually immature) ऊां दराच्या मादीच्या बीजकोषाांत रक्तस्त्रावी 
पुटक (haemorrhagie folliclas) हनमाण होतो. यािप्रकारिे द्रव्य जरायू उपकलाबुवद (chorion 
epithelioma), सल (hydatidifrmomole) आहण वृषणािा असाध्य रोर् (malignant disease) याांत, 
मूत्राांत हदसून येते. ईस्रोजेन हे सांहश्लष्ट पदाथव रासायहनकदृष्ट्ट्या स्टेरॉलशीं जुळते आहेत. ईस्रोजेन हे 
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बोजकोष, अपरा (placenta) व उपवृक् कप्रान्तस्था याांपासून, स्त्रीच्या जनन-कालाांत (reproductive 
period) मूत्राांत उतरतात. हा स्त्राव पीयूहषका ग्रांथीच्या अग्रभार्ाच्या अहधपत्याखालीं असतो. दुय्यम 
दजाच्या कलर्हवहशष्ट खुणाांि ँ हवकासाला (secondary sex characteristics) कारणीभतू असतात. 
सर्भावस्था, प्रसवन (parturition) व दुग्धस्त्रवण याांना त्यािी जरूरी असते. ॲन्ड्रोजेन हे 
रासायहनकदृष्ट्ट्या ईस्रोजेन सदृश्य असतात, व ते वृषण व उपवृक् क प्रान्तस्था याांपासून स्त्रवतात. यामुळे 
पुरुषाांत दुय्यम दजाच्या कलर्हवहशष्ट खुणा हदग्र्ोिर व्हावयास लार्तात. 

 
जननगं्रणथ पे्ररक होरमोन् िे लाक्षणिक उपयोग (Clinical applications of The Gonadotropic 

Hormones)–यािी हमळणारी औषध हीं सामान्यतः पीयूहषकेपासून तयार करीत नाहींत, तर तो र्ाभण 
घोडीच्या सीरमपासून आहण र्रोदर स्त्रीच्या मूत्रापासून तयार करतात. ती अपराांत हनमाण होत असावीत 
असें समजलें  जाते. जी र्ाभण घोडीच्या सीरमपासून बनहवतात ती पुष्ट्कळशीं, पीयूहषकाग्रांथीपासून 
हमळणाऱ्या जननग्रांहथपे्ररक होरमोन् ला, हमळती जुळती असतात, पण र्रोदर स्त्रीच्या मूत्रापासून हमळणारी, 
हततकीशीं हमळती जुळती नसतात. ती मुख्यतः ल्युहटनी स्वरूपािी (luteinizing in character) असतात. 
पहहल्या प्रकाराांत जेस्स्टल, र्ोनॅहडल, आहण सेरोर्ान यासारखी औषधे येतात आहण र्रोदर स्त्रीच्या 
मूत्रापासून बनहवण्याांत येणाऱ्या औषधाांत र्ोनॉन, पे्रग् हनल आहण ॲन्टू्यहरन एर्स (antuitrin S) यासारखी 
औषधे येतात. ही औषध पीयहूषकाजन्य बालकायता (pituitary infantilism), अन् अवरोहहत वृषण 
(undescended testis) व लैं हर्क अल्पहवकसतता (sexua underl development) आहण असृग्दर 
(metrorrhagia) व वांध्यत्व याच्या काांहीं हवहशष्ट प्रकाराांत उपयोर्ाांत आणतात. 

 
पीयहूषकेिा कंदर्भाग(The pars tuberalis)–हा मनुष्ट्याांत तरी दाखहवणें फार कठीण असते, 

त्याच्या कायाबद्दलही काांहीं कल्पना नाहीं. 
 
मध्यस्थर्भाग (The pars intermedia)–हा कमी अहधक प्रमाणाांत असतो. तो पिखांडाच्या भोंवती 

असून, त्याांत भस्मरार्ी पेशी (basophil cells) असतात. यािेपासून इांटरमेहडन (intermedin) हा स्त्राव 
स्त्रवतो. यािा बेडकाांत मेलॅहननधर हवस्तारकारी पहरणाम (melanophore-expanding effect) होतो व 
त्याांत मूत्रमलतारोधी (antidiuratic) रु्णधमवही असावते. 

 
पश्चखंड (The posterior lobe)–हा िेताबांध पेशी (neuroglial cells) अांतरावरण पेशी 

(ependymal cells) आहण हपरॅहमडीय कणयुक्त पेशी (pyramidal granular cells) याांनी बनलेला असतो. 
हपरॅहमडीय कणयुक्त पेशींना हपटु्यसाइट (pituicytes) म्हणतात. त्यािप्रमाणें त्याांत मायहलन हपधानरहहत 
मज्जातांतू (non-medulated nerve fibres), कािाभ द्रव्यमान (hyaline masses) व रक्तवाहहन्या 
असतात. अधःश् िेतक कें द्रकाांमधून (hypothalmic nuclei), ऑस्क्सटॉहसन (oxytocin) व व्हाजोप्रोहसन 
(Vasopressin) हे दोन होरमोन स्त्रवतात असें धरलें  जाते. ते मज्जातांतूमार्े पीयहूषकाग्रांथीकडे जातात व 
हतच्या पिभार्ाांत साांठहवलें  जातात. ऑस्क्सटॉहसनमुळे र्भवप्रसवािे वळेीं र्भाशयािे स्नायू आकुां िन 
पावतात आहण दुग्धस्त्रवणाला मदत होते. त्यािप्रमाणें आांतडी, हपत्ताशय, मूत्रवाहक आहण मूत्राशय याांिे 
आकुां िन स्नायू पावतात. प्राण्याांत यािेमुळे रक्तदाब वाढतो. व्हाजोपे्रहसन हे मूत्रलतारोधी आहे. त्यािी 
हक्रया वृक् कनहलकाांवर (renal tubules) होते. मनुष्ट्याांत यािेमुळे रक्तदाबावर पहरणाम होत नसावा. हा 
स्त्राव पिपीयूहषकें तून रक्तावाटे बाहेर नेला जातो. 
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अग्रखांड, कां दभार् (pars tuberalis) आहण मध्यस्थ भार् या सवांमुळे ग्रांहथल भार् (glandular 
division) बनतो व तो आहदमुखाच्या (stomodaeum) राथ् के कोिापासून (from Rathke’s pouch) 
हनमाण होतो. पिखांड कीपाकार स्तांभ (infundibular stem) आहण मध्य उत्सेध (median eminence), हे 
िेता हवभार्ाांत (neural division) मोडतात. ते मेंदूच्या ४ थ्या हववराच्या तळापासून (floor of the fourth 
ventricle) हनमाण होतात. याच्या कायांत हबघाड झाल्यास त्याला दूष्ट्पीयहूषकता (dyspituitarism) 
म्हणतात. मर् ती ग्रांथीच्या एकाद्या भार्ािी ककवा सबांध ग्रांथीिी अहतहक्रयाशीलता (overactivity) असेल 
तर अहतपीयहूषकता (hyperpituitarism) होते ककवा हीन हक्रयाशीलता (under activity) असेल तर 
अल्पपीयूहषकता (hypopituitarism) होते. 
 

अणिपीयणूषकिा 
(HYPERPITUITARISM) 

 
पीयहूषका ग्रांथीिा अांतस्त्राव वाजवीपेक्षाां जास्त हनमाण झाला तर त्यामुळे हनमाण होणारी लक्षणें 

पुढीलप्रमाणें होत :– 
 
जर स्त्राव फार मोठ्या प्रमाणाांत पण लहान वयाांत हनमाण झाला तर त्यामुळे मूल वयाांत येण्यापूवींि 

त्याच्यात पौरुषत्व व स्त्रीत्व दृग्र्ोिर होते (sexual precocity), वा बृहत्कायता (gigantism) हनमाण होते. 
पण जर अशा तऱ्हेिा स्त्राव प्रौढ माणसाांत हनमाण झाला तर अक्रोमेग्याली (Acromegaly) हा रोर् होतो. 

 
अर्दीं बालवयाांत (In infancy) जर अशा प्रकारिा स्त्राव हनमाण झाला तर बालकाच्या शहरराच्या 

एका बाजूिीि वृहि होते ककवा नुसत्या एका पायािीि होते. पण पुढे जशी बालकािी वाढ होत जाते, 
त्याप्रमाणें दोन्हीं बाजूकडील फरक हळूहळू नाकहसा होतो. 

 
लहान वयाांत बृहत् कायता होते, ककवा मूत्रातून शकव रा जाते (pituilary glycosuria). या 

बृहत्कायतेमुळे ९ वषािा मुलर्ाही सहा, साडेसहा फूट ऊां ि असतो. 
 
याांत जी मूत्रातून शकव रा जाते, त्यािे बरोबर कारण समजलेले नाहीं पण शीषवस्थ ग्रांथीच्या पुढील 

भार्ाांत जो ‘डायबटेॉजेहनक होरमोन्’ (diabetogenic hormone) हनमाण होतो, त्यामुळे स्वादुकपडाांतील 
‘बीटापेशींना’ ,B. Cells इजा पोहोंित असावी व त्यामुळें  मूत्रातून शकव रा जात असावी. काांहींच्या 
म्हणण्याप्रमाणें याांत हवहशष्ट पदाथव (aglycotrophic substance) स्त्रवला जातो. त्यामुळे इन्सुहलनिी हक्रया 
होत नाहीं व मर् रक्ताांतील शकव रेिे प्रमाण वाढते. 
 

काकशग लक्षिमाणलका 
(CUSHING’S SYNDROME) 

 
हा हवकार पीयहूषकाच्या अग्रखांडाच्या ग्रांथाबुवदाबरोबर (basophil adenoma) हदसून येतो. 

काांहींवळेा तो सूक्ष्म असतो. काही रोग्यात ते अबुवद हदसूनही येत नाही. पण उपवृक् कप्रान्तस्थािी अहतवृहि 
ककवा अबुंद असते. इतर काांहीं रोग्याांत श्वासवाहहनीं, बीजकोश, थायमर्स याांिा कार्चसनोमा असते ककवा 
अग्न्याशयािा कार्चसनोमा वा इन्सूलोमा (insuloma) असतो. ग्लूकोकॉर्चटकॉइडिी वाजवीपेक्षाां जास्त 
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हनर्चमती होते. मुख्यतः तरुण हस्त्रयाांना हा हवकार होतो. सामान्यतः हस्त्रया ठर्ू असतात व पुरुष ऊां ि 
असतात. िेहरा, मान व धड यावर िरबी साांठते, पण हातापायावर मात्र बसते. उदरािा खालिा भार् व 
माांड्या याांवरील त्विेवर जाांभळट रांर्ाच्या रेखा (purplish cutaneous striae) हदसून येतात. रक्तदाब 
वाढलेला असतो व हस्त्रयाांत हनुवटी, वरिा ओठ व बाजूिे कल्ल्याांिे के्षत्र (side-whiskar areas) यावर 
रोमाहतवृहि (hypertrichosis), असते. िेहरा िांद्राकार असतो. जघनावरील केस (public hair) पुरुषी 
पितीिे असतात. डोक्यावरील केस र्ळतात. काांहीं रोग्याांत लोहहताणबुहुलता (erythrocytosis) होते. 
अस्स्थ मृदू असतात. पीयहूषका आहण उपवृक् क हवकाराांबरोबर बीजकोश ककवा वृषण कृश असल्यािे हदसून 
येते. 

 
उपवृक् कजनन लक्षणमाहलकेपासून (adrenogenital syndrome) हा हवकार हनराळा 

दाखहवण्याकहरताां हवहशष्ट कसोट्याांिी जरुरी असते. मूत्राांतील सांपूणव १७–कीटोजनक स्टॅरॉइडिी (१७–
ऑक्सोजेहनक स्टॅरॉइड) हनपज, हस्त्रयाांतील त्याांच्या नेहमींच्या २४ तासाांतील ४ ते २६ हम. गॅ्रम व पुरुषाांतील 
दर २४ तासाांतील ५ ते २१ हम. गॅ्रम पेक्षाां वाढलेली असते. हे कॉर्चटसॉलिे उपापियवज (metaboolites) 
होत. उपवृक् कप्रान्तस्था ॲन्ड्रोजेनिे उपापियवज १७–कीटोस्टरॉइड, त्याांच्या उत्सजवनाांत फरक पडत 
नाही. उपवृक्प्रान्तस्था दमन कसोटीने (Adrenocortical suppression tests) उपवृक् क प्रान्तस्था 
अहधवृहि (hyperplasia) आहण उपवृक् क अबुवद याांत फरक दाखहवताां येतो. अहधवृहित डेक्समेथसॅोन 
(dexamethasone) हदल्यास १७-कीटोजनक स्टेरॉइडिी हनपज कमी होते, पण अपवृक् कप्रान्तस्था 
अबुवदाांत हें होत नाहीं. कारण यावर पीयहूषकेिा अहधकार िालत नाहीं. 

 
सामान्यतः रुहधर हवदु्यत हवश् लेष्ट्यावरून (Blood electrolytes) सोहडयम आहण क्लोराइड 

वाढल्यािे व पोटॅहशयम कमी झाल्यािे हदसून येते. डेक्स्रोज सहन कसोटी (dextrose tolerance test) 
वरून पुष्ट्कळवळेाां मधुमेह प्रकारिा वक्र (diabetic type of curve) हमळतो. उदरािा सरळ क्ष-हकरणाांनीं 
फोटो घेतल्यास, पहरवृक् क हवा प्रधमनानांतर (perirenal air insuflation) क्ष-हकरणानें फोटो घेऊन, 
अन्तःहशरा वृक् ककहटरहित्र (intravenous pyelogram) आहण टोमोग्राम (Tomograms) याांनी उपवृक् क 
अबुवद असल्यास हदसून येते. 

 
बीजकोशािा ॲऱ्हेनोललास्टोमा (Arrhenolastoma) हे अहधरोमतेिे (hirsuties) आणखी एक 

कारण होय. पण या क् वहित हदसून येणाऱ्या हवकाराांत रोर्ी स्थूल नसतो, त्विेवरील रेखा (cutaneous 
striae) असल्यास त्या जाांभळट रांर्ाच्या नसतात आहण रक्तदाब वाढलेला नसतो. पीयहूषका अबुवदामुळे 
दृहष्ट जाणें, आहण हशरःशलू या सारखी भारजन्य लक्षणें (pressure symptoms) हनमाण होतात, पण स्त्रावी 
हवक्षोभािी (secretory disturbance) लक्षणें मात्र हदसून येत नाहींत. जर यािा दाब भस्मरार्ी 
पेशीजालावर (basophilic tissue) पडत असेल तर अनातवव (amenorrhoca) होण्यािी शक्यता असते. 
याांत दृहष्टमज्जातांतूकृशता (optic atrophy) व पायाांत वदेना आहण जानुके्षप अभाव असतो, व डोळ्यावर 
उजेड टाकल्यास बाहुलीिी प्रहतहक्रया हदसून येते व त्यामुळे टेबीज डॉर् सहॅलसपासून हनराळा होतो. 

 
णिणकत्सा–एसीहटएच् िी हनपज कमी करण्याकरताां पीयूहषकेवर क्ष-हकरण हिहकत्सा करावी, 

ककवा रेहडयमधमी याहरयम-९० (yttrium-90) ककवा सुवणव-१९० िे हनरोपण (implantation) कराव,े पण 
अांधत्व येतेि. नांतर उपवृक् काांिा काांहीं भार् ककवा सांपूणव दोन्हीं उपवृक् क व त्यािे अबुवद काढून टाकाव,े 
आहण पुढे कॉर्चटसोन व ल्फुड्रोकॉर्चटसोन (fludrocortisone) द्याव.े 



 अनुक्रमणिका 

वृंि अबुकदे (stalk tumours)–याांिेमुळे हशरःशलू व दृहष्टनाश होतो. पुष्ट्कळवळेाां पयाहणका (sella 
turcica) हवकृत होते (distortcal) आहण क्ष-हकरणफोटोंत त्याच्यावर एक साांवली हदसून येते. सुरवातीला 
दृहष्टमज्जातांतूशोफ (optic neuritis) होतो व पुढे तो कृश होतो. लाक्षहणकदृष्ट्ट्या तो पुष्ट्कळसा पीयहूषका 
ग्रांथ्यबुवद सदृश्य असतो. अहधपयाहणका अांतःकलाबुवद (Suprasella endothelioma) ही होण्यािी शक्यता 
असते. 

 
पीयुणषका मधुमेहिा (pituitary glycosuria)–या प्रकारिी मधुमेहता अहतपीयहूषकतेत 

(hyperpituitarism) होण्यािी शक्यता असते. पीयहूषकेिे “मधु मेहजनकत्व”(diabetogenic factor) हे 
वृहिकारी होरमोन् बरोबर असते असें धरलें  जाते. यािा इन्सूहलनिा हवरूि पहरणाम होतो, व इन्सूहलन 
प्रहतरोधी आहे. यािेमुळे अग्न्याशय हद्वहपकाांनींही इजा पोहोंित असावी. 
 

अक्रोमेग्याली 
(ACROMEGALY) 

 
व्याख्या–िेहरा व हस्तपाद याांच्या अहतवहृिनें युक्त असा रोर्. 
 
हेिु–अक्रोमेग्याली हा रोर् पीयहूषका वृहिकारी होरमोन् च्या स्त्रावाहधक्यामुळे होतो. 
 
संप्रास्ति–सामान्यतः अग्रखांडािा इओहसनरार्ी ग्रांथ्यबुवद असते. त्याच्या खालोखाल हदसून येणारे 

अबुवद म्हणजे ग्लायोमा, अांतःकलाबुवद ककवा साकोमा. उपवृक् कप्रान्तस्थािी अहधवृहि असते. 
 
लक्षिें–रोर्ी सामान्यतः २० ते ४० वषािा असून, त्याांत स्त्री व पुरुष याांिे प्रमाण जवळ जवळ 

सारखे असते. रोर् प्रथमि सर्भावस्थेनांतरही हदसून येतो. सुरवातीला हातापायाांत मुांग्या येतात व पढेु 
डोके, िेहरा, हात ककवा पाय याांिी बढेप वाढ होते. डोके फार दुखते, दोन्हीं कानहशलाांिे स्थानीं डोकेदुखी 
असते. यािबरोबर दृहष्टत दोष हनमाण होतो. दोन्हीं बाजूकडील वस्तू स्पष्ट हदसत नाहींत, धूसर हदसतात. 
अनातवव हेंि सुरवातीिे लक्षण असण्यािा सांभव असतो. र्ांधज्ञान होत नाकहसे होते. नाकाांतून रक्तहमहश्रत 
श्लष्ट्मल स्त्राव यावयास लार्तो, ककवा प्रमस्स्तष्ट्क मेरुतरल वाहते. काांहींत रोग्याला एखादी िव ककवा वास 
आल्यािा भास होतो (an aura of taste or smell), अांकुश (खांड) झटके येतात (uncinate fits) आहण 
नांतर आके्षप (convulsions) येतात. 

 
िपासत्यास–िेहरा फार मोठा हदसतो. त्यातल्यात्याांत खालच्या जबड्यािे हाड एवढे वाढतें कीं ते 

वरच्या जबड्याच्या पुढे जाते. जवळ जवळ २० टक् के रोर्ी ५ फूट ११ इांिापेक्षाां ऊां ि असतात. दाांतामध्ये 
फटी पडतात. जीभ फार मोठी होते, नाक रुां द होते. त्विा जाड, खरखरीत होते व काळी पडते. 
मज्जातांतूताांतवाबुवदे (neurofibromata) असतात. हातापायाांिी हाडे लाांब व जाड होतात. छाती मोठी हदसते 
व पाठीला कुबड (kyhosis) येते. हातािे पांजे पावड्याप्रमाणें (spade-like) हदसतात. कां ठस्थकपड 
(Thyroid gland) पुष्ट्कळवळेाां हाताला लारे्ल एवढा मोठा असतो. रोर्ाांत पुढच्या अवस्थेत शहररािे 
तपमान कमी होते. पण रक्तदाब मात्र वाढलेला हदसून येतो. 
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णवणशष्ट परीक्षा (special examinations)–डोळे–याांत होणारा हवहशष्ट फरक म्हणजे स्वहतकाांतील 
दृहष्टमज्जातांतूच्या ितुष्ट्कतांतूवर (decussating fibres) अबुवदाच्या पडणाऱ्या दाबामुळे येणारी हद्वशांखी 
अधांधता (bi-temporal hemianopia). दृहष्टके्षत्रािे आलेखन करून ही ठरहवता येते. सुरवातीिे फरक 
म्हणजे दृहष्टमज्जातांतू कृशता (optic atrophy) व लाल रोर्ािे अांधके्षत्र (scotoma). दृहष्टमज्जातांतूशोफ 
क् वहिति होतो आहण तो होण्यािे कारण म्हणजे वाढलेला अन्तःकरोटी दाब, र्हवर हशरानालात 
(cavernous sinus) हतसऱ्या, िौथ्या ककवा सहाव्या करोहट मज्जातांतूवर (cranial nerves) दाब पडल्यास 
अहक्षस्नायू (ocular muscles) अशक्त होतात. करोटीिा क्ष-णकरि फोटो : याांत पयाहणका (sella 
turcica) वृहि पावल्यािे ककवा एका ककवा दोन्हींही अग्र वा पि स्थाणुक प्रवधािे (clinoid processes) 
अपरदन (erosion) झाल्यािे हदसून येते. हस्िािंा क्ष-णकरि फोटो : अांहतम अांरु्लास्स्थांत झुबकेदार स्वरूप 
(tufting appearance) हदसून येते, पांख्यासारखा हवहकरण रेषा (lines radiating like a fan) हदसून 
येतात. शकक रा सहन कसोटी (Sugar tolarance test) : सुरवातीला सहन (tolerance) कमी होते, 
रुहधरशकव रा वृक् क प्रभावसीमेच्या (renal threshold) वर जाते आहण मधुमेहता हनमाण होते. पुढे अल्प 
पीयहूषकता असते व शकव रा सहन वाढते. न्युनिम ियापिय प्रमाि (Basal metabolic rate) : सुरवातीला 
वाढते व पुढे पढेु कमी होते. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–रोर् वाढलेला असेल, तर वरील लक्षणाांवरून हनदान कठीण नाहीं. 

सुरवातीच्या अवस्थेत वर साांहर्तलेल्या हवहशष्ट परीक्षाांवरून पीयहूषका हवकारािे हनदान करताां येते. 
सवांर्ीण घनशोथ हा अक्रोमेग्याली या रोर्ासारखा भासतो. पण सवांर्ीण घनशोथाांत (myxoedema) 
िेहरा िांद्राकार नसतो, त्विा शुष्ट्क असते व हाडाांिी वाढ झालेली हदसून येत नाहीं. 

 
रोगक्रम व उपद्रव (Course and Complications)–रोर् वाढत जातो. पण काांहींवळेाां त्याांत खांड 

पडतो. काांहीं प्रकार वर्चणले आहेत : १. सुदम्य (benign) : ५० वषांपयंतही राहातो. २. णिरकारी : अवधी 
८ ते ३० वष.े ३. िीव्र मारक (Acute malignant) : अवधी – ते ४ वषें. ४. शीषाणर्भमूख (Cephalic) : फक्त 
शीषवि हवकाहरत होते. ५. स्स्थर. ६. फॉमेस फ्रस्टीस (Formes frustes) : हशरःशलू अहततीव्र असतो आहण 
अांधता ककवा मनोभ्रांश (dementia) होतो. हृत्साद, आके्षपक, मधुमेह, मूत्रहवषमयरक्तता (uraemia), 
ककवा न्युमोहनया ककवा यक्ष्मा यासारखा दुसरा एकादा रोर् होऊन रोर्ी मृत्यूमुखीं पडतो. 

 
साध्यासाध्यिा–रोर् असाध्य आहे; पण काांहींत रोर्ाला खांड पडण्यािी शक्यता असते. शस्त्रहक्रया 

करून रोर् बरा झाल्यािीही उदाहरणे आहेत. 
 
णिणकत्सा–डोक्यावर क्ष-हकरणाांिा उपिार केल्यास पुष्ट्कळ आराम पडतो, ककवा पयाहणकें त, 

रेहडयमधमी याहरयम-९० (uttrium-90) वा सुववण-१९० िे, हनरोपण केल्यासही फायदा होतो. पण जर 
दृहष्ट जात असेल, ककवा कोणत्याही उपायानें तीव्र हशरःशूल थाांबत नसेल तर शस्त्रहक्रया करणें जरुरीिे 
असते. जरी अबुवद काढून टाकताां येण्यासारखे नसले, तरी जर हवसांपीडन (decompression) आहण 
दृढताहनकेच्या सांपुटाांत (Capsule of dura) छेद घेतला, तर हशरःशलू नाकहसा होतो. मधुमेहते करताां 
आहारािें पथ्य पाळावयास पाहहजे व इन्सूहलन द्यावयास पाहहजे. रोर्ाच्या सुरवातीला थायरॉइड सत्त्व 
हदल्यास फायदा होतो. यािी मात्रा रोज १ गे्रन पासून वाढवीत वाढवीत ५ गे्रनपयंत न्यावी. पीयहूषकें तील 
इओहसन रोर्ी कमी होण्यास व त्यािी वाढ थाांबहवण्यास रोज ५ हम. गॅ्रम ककवा त्याच्यापेक्षाां जास्त 
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स्स्टल ्हबस्रॉल द्यावयास पाहहजे. पुढें अल्पपीयहूषकता हनमाण झाल्यावर रोज १ सी. सी. हपच्यइूहरनिें 
इांजेक्शन द्यावयास पाहहजे. 
 

अल्पपीयणूषकिा 
(HYPOPITUITARISM) 

 
पीयहूषकाग्रांथींत जर अांतःस्त्राव कमी प्रमाणाांत हनमाण झाला तर त्यािे होणारे पहरणाम हे वयपरत्व े

हनरहनराळे होतात. त्याांतील महत्त्वािे म्हणजे पीयूहषकाजन्य बालकायता, िरबी साांठणें, ियापियािी 
हक्रया कमी प्रमाणाांत होणें व मूत्रािे प्रमाण वाढणें. 
 

पीयणूषकाजन्य बालकायिा 
(PITUITARY INFANTALISM) 

 
लॉरेन प्रकार (The Lorain type) : या प्रकाराांत मुलािी वाढ होत नाहीं. हवशषेता धड (trunk) 

आांखुड असते. रोग्यािी बहुि िाांर्ली असते. जननेंहद्रयाांिी वाढ झालेली नसते पण मेदोवृहि मात्र कोठेही 
हदसून येत नाहीं. हा प्रकार पीयहूषका ग्रांथीच्या पुढील भार्ाांतील वृहिकारी होरमोन स्त्राव कमी प्रमाणाांत 
हनमाण झाल्यामुळे होतो. 
 

फ्रॉलीि प्रकार–(Frohlich’s type) (जननेहद्रय वसा दुष्ट्पोषण)–रोर्ािी सुरवात पुष्ट्कळ वळेाां 
फार उशीरानें म्हणजे मोठ्या वयाांत होते. हात, पाय, कमरेिे हठकाणीं व पाठीवर िरबीिे थर साांठतात. 
त्विा रु्ळरु्ळीत असून, बोटे हनमुळती असतात, व जननेंहद्रयाांिी वाढ खुांटते. बहुि िाांर्ली असते, पण 
डोळ्यावर झाांपड आल्यासारखी असते (tendency to somnolence). पुष्ट्कळवळेाां रक्तदाब थोडा 
वाढलेला हदसून येतो. शहररािे तपमान नेहमींपेक्षाां कमी असते. पुरुषाांच्या शहररािी ठेवण हस्त्रयाांसारखी 
हदसते. 
 

प्रौढािंील पूणषकास्त्राव न्युनिा 
(HYPOPITUITARISM IN ADULTS) 

 
सामान्यतः सवव शहरराांत मेदोवृहि असते पण हवशषेतः कमरेच्या हठकाणीं ती जास्त असते. 

त्यािप्रमाणें सांभोरे्च्छाही कमी होते. पुरुषाच्या शहररािी ठेवण व त्याांच्या जघनावरील केसाांिी ठेवण 
(public hair), हस्त्रयाांतील रहतहर्रीवरील केसाांच्या ठेवणीसारखी असते. बोटे नाजुक व हनमुळती होतात. 
त्विा रु्ळरु्ळीत असते. हस्त्रयाांत अनातवव असते. 

 
सायमंड रोग (Simmond’s Disease)–हा शीषवस्थ ग्रांथीच्या पुढील भार्ाच्या स्त्रावन्यूनत्वामुळें 

होतो. पुष्ट्कळवळेाां या भार्ाांिे ऐवजीं त्या हठकाणीं व्रणवस्तुधातु (scar tissue) असतो. ककवा त्याहठकाणीं 
शल्यावरुिता ककवा रक्तस्त्राव होतो. हा रोर् सामान्यतः ३० वषावरील स्त्रीपुरुषाांत हदसून येतो. रोर्ी पुष्ट्कळ 
वळेाां कृश असतो. भकू मांदावते, वाांहत व तीव्र अशक्तता असते. खाांक व जघन यावरील केस र्ळतात. 
हळूहळू नपुसांकत्व येते. शहररािे तपमान कमी असते. काांहीं बाबतीत हा ॲहडसन रोर्ासारखा वाटतो. पण 
त्याांत धातुरांजन नसते. जर यावर इलाज केला रे्ला नाहीं तर एकदोन वषांत रोर्ी मरतो. काांहींत 
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रक्ताल्पशकव रेमुळे बेशुहि येऊन (hypoglycaemic coma) रोर्ी मरतो. सायमांडच्या रोर्ािे अहतसौम्य ते 
अहततीव्र असे सवव प्रकार हदसून येतात. जर स्त्री परत र्भार राहहली तर रोर् पूणव बरा होतो. 

 
डर् कमिा रोग (Dercum’s Disease)-हा रोर् हस्त्रयाांत सामान्यतः आतववहनवृहत्त नांतर होतो. दांड 

व माांड्या या हठकाणीं त्विेच्या खालीं वदेनायुक्त असे िरबीिे र्ठ ठे हनमाण होतात, व अशक्तताही फार 
असते, व बुहिमाांद्य येते. कवटीिा क्ष-हकरणाांनीं फोटो घेतल्यास शीषवस्थ ग्रांथीच्या खातेत (pituitary 
fossa) फरक झालेले हदसून येतात. दृहष्टत हवकृहत होण्यािा सांभव असतो. 

 
णिणकत्सा–औषधोपिार हततका समाधानकारक नाहीं, जर अबुवद असेल व त्यावर क्ष-हकरणाांिा 

पहरणाम होत नसेल तर हशरःशूल नाहीसा करण्याकहरताां व दृहष्ट जाऊां  नये म्हणून शस्त्रहक्रया करावयास 
पाहहजे. बालकायतेकहरताां थाय्  रॉयहडयम देण्यास ½ गे्रन पासून सुरवात करावी. हपच्युटरीिे सत्व पोटाांत 
देण्यापासून फायदा नाहीं. मनुष्ट्याच्या शीषवस्थ ग्रांथीपासून बनहवलेला ‘ग्रोथ होरमोन् लहान मुलाांना 
इांजेक्शनच्या रूपानें त्विेखाली द्यावा. सायमांड रोर्ावर कॉर्चटसोनिा िाांर्ला उपयोर् होतो. याकहरताां 
कॉर्चटसोन १२.५ हम. गॅ्रम रोज १ ते ३ वेळाां पोटाांत द्यावे. कॉर्चटसोन १० हदवस हदल्यानांतर मर् 
थाय् रॉयहडयम ½ गे्रनने सुरवात करून हळूहळू वाढवीत रोज १ ते १½ गे्रन पयंत न्याव.े 
 

उदकमेह 
(DIABETES INSIPIDUS.) 

 
अहतशय तृष्ट्णा, सतत असणारी बहुमूत्रता (polyuria), फार कमी असणारे मूत्रािे हवहशष्ट रु्रुत्व 

वर्ैरे लक्षणाांनीं युक्त असा रोर्. 
 
हेिु–जवळ जवळ सवव रोग्याांत प्रहतमूत्रल होरमोन् िा अभाव (lack of aniti diaunti-retic pituitary 

Hormone) व त्यािबरोबर शीषवस्थ ग्रांथीच्या पाठीमार्ील भार्ाच्या स्त्रावािीही थोडी कमतरता (hypo-
function) असते. ऑहलग्युहरक होरमोनमुळे शहरराांतील द्रव पदाथव मतू्रावाटे वाजवीपेक्षाां जास्त बाहेर जाऊां  
हदलें  जात नाहीं. यामुळे मूत्रकपडाांत परत पुष्ट्कळसे पाणी शोहषले जाते व मूत्रािे हवहशष्ट रु्रुत्व कायम ठेहवलें  
जाते. िोहवस तासाांत जवळ जवळ १७० हलटसव पाणी मूत्र कपडाांत परत शोहषले जाते. पण उदकमेह या 
रोर्ाांत हा ऑहलग्युहरक होरमोन नाहहसा झाल्यामुळे हे पाणी परत शोहषले जाण्यािे प्रमाण फार कमी होते. 
ते जवळजवळ १२० हलटर इतक्यावर येते. कां ठस्थ कपडाच्या स्त्रावामुळेही जास्त पाणी बाहेर टाकले जाते. 
कारण काांहींवळेाां अवटुहवषाक्तता हा रोर् उदकमेहाबरोबर हदसून येतो. उदकमेह हा रोर् १० ते ४० 
वषांच्या पुरुषाांत फार मोठ्या प्रमाणाांत हदसून येतो. 

 
संप्रास्ति–शीषवस्थ ग्रांथीिा साकोमा, दुसऱ्या एखाद्या हठकाणच्या कॅन्सरिा उपद्रव म्हणून होणारा 

कॅन्सर, र्मा वर्ैरे हदसून येतात. वृक् क, मूत्रवाहक व मूत्राशय याांिी वृहि झाली असल्यािे हदसून येते. 
 
लक्षिें–रोर्ी सामान्यतः तरुण असून, सुरवातीिी त्यािी तक्रार म्हणजे अहतशय तृष्ट्णा, व फार 

मोठ्या प्रमाणाांत होणारी लघवी. काांहींवळेाां एकाद्या आघातानांतर ही लक्षणें एकाएकीं हदसावयास लार्तात. 
शौिास बरोबर होत नाहीं. तोंड कोरडे पडते व वारांवार लघवीस होत असल्यामुळे झोंप नीट लार्त नाहीं. 
काांहीं वळेाां अहतशय भकू लार्ते व हकतीही पाणी प्यायले तरी तहान शमत नाहीं. 
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िोवीस तासाांत जवळ जवळ १० ते ४० हलटर इतके मूत्र होते. मूत्र जवळ जवळ रांर्हीन, 
पाण्यासारखे असून, त्यािे हवहशष्ट रु्रुत्व १००१ ते १००५ असते. क् वहित वळेाां मूत्राांत फारि अल्प प्रमाणाांत 
लाल–वसा–मेह व शकव रा हदसून येते. जर रोर् तीव्र असेल तर त्विा शुष्ट्क पडते, शरीर कृश होते. तीव्र 
भकू व आलटून पालटून बिकोिता व अहतसार होतो. मधून मधून तापही येतो. हिडखोरपणा, क् वहित 
वळेाां डोकेदुखी, स्नायूांत आांिके (muscular twitching), कां बर दुखणें वर्ैरे लक्षणें हदसून येतात. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–या रोर्ािे हनदान करताांना खालील र्ोष्टीं लक्षाांत ठेवावयास पाहहजेत. 

बहुमूत्रकारी हिरकारी वृक् कदाह (Chronic intersttial inephrites) या रोर्ाांत वय जास्त असते, तृष्ट्णा 
नसते व अहतशय भकूही नसते. त्याप्रमाणें मूत्राच्या परीके्षवरूनही हा रोर् उदकमेहापासून हनराळा 
दाखहवताां येतो. वृक् कस्थ मतू्रसांिय (hydronephrosis) व सद्रव वृक् क (cystic Kidney) याांत वृक् कािे 
स्थानीं हाताला र्ोळा लार्तो. मधुमेहाांत मूत्रातून साखर जाते. अहिला वृहि (enlarged prostate) 
रु्दामधून बोट घालून तपासल्यास समजून येते. याांत फार मोठ्या प्रमाणावर लघवी होत नाहीं व मूत्रािे 
हवहशष्ट रु्रुत्व ही जास्त असते. 

 
साध्यासाध्यिा–सौम्य काराांत रोर् पुष्ट्कळ वषें राहातो. जर रोर् मस्स्तष्ट्क अबुवदामुळे (intracranial 

tumour) असेल, तर रोर् फार िटकन बळावतो व रोर्ी थोड्याि हदवसाांत मरण पावतो. ज्या रोग्याांत रोर् 
िटकन जडतो, उदाहरणाथव डोक्याला मार लार्ल्यामुळे–ते बरे होतात. पण ज्याांच्याांत रोर् हळूहळू 
जडतो, त्याांच्याांत रोर् बरा होण्यािी शक्यता फार कमी असते. हळूहळू रोग्यािा शस्क्त्तपात होऊन, 
डोळ्यावर झाांपड येते, व शवेटीं बेशुहि येऊन रोर्ी मरतो ककवा यक्ष्मा वा न्युमोहनया होतो. 

 
णिणकत्सा–िहा कॉफी यासारखीं पेये व हमठासारखे पदाथव कीं ज्याांच्यामुळे मूत्र जास्त प्रमाणाांत 

हनमाण होते अशा र्ोष्टीं टाळाव्या. पण हजतके मूत्र होते हततके तरीं द्रव पदाथव घेतले पाहहजेत. पण पाणी 
मात्र कमी कराव.े 

 
जर हफरांर् रोर्ामुळे असेल तर आयोडाइड व पेहनहसहलन द्यावे. 

 
    
  पोटॅहशयम आयोडाइड  ग्रन ३० 
  व्हॅलेहरयन अमोहनएटा ड्राम १ 
  स्स्पहरट अमोहनया ॲरोमटॅ ड्राम ½ 
  ॲक् का मेंहथहपप औांस ३ 

 
⅓ भार् हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावा.  

 
हपच्युहरनमुळे मूत्रािे प्रमाण कमी होते. १ सी. सी. हपच्युहरन हदवसाांतून दोन ते तीन वळेाां स्नायूतून 

द्याव ेककवा ½ सी. सी. हपरेहसन द्याव.े हपरहेसन टॅनेटिे १ सी. सी. इांजेक्शन द्याव.े यािा पहरणाम २४ ते ७२ 
तास हटकतो. औषधोपिार आयुष्ट्यभर करावयास पाहहजे. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

 
फोटो ६१. अहतकायतेिा रोर्ी (पहा अक्रोमेग्याली) 

 

 
फोटो ६२. अहतकायता िेहरा (पहा अक्रोमेग्याली) 

 

 
फोटो ६३. जननेंहद्रय वसा दुष्ट्पोषण (Dystrophia adiopose genitatis) ककवा फ्राहलि लक्षणमाहलका 

(पहा : पीयूहपकाजन्य बालकायता) 



 अनुक्रमणिका 

जर आांतड्याांत शलू उठावयास लार्ला तर १ सी. सी. हपच्युहरनिा दोन सी. सी. द्रव बनवनू 
त्यािा नाकाांतून फवारा मारावा, ककवा कापूस बुडवनू त्यािा बोळा नाकाांत भरावा. पण यािा म्हणावा तसा 
उपयोर् होत नाहीं. 

 
काांहीं रोग्याांत कां ठस्थ कपड काढून टाकण्यापासून फायदा होत नाही. 

 
थायमस गं्रथी 

(THYMUS GLAND) 
 

थायमस ग्रांथी ही व्यस्क्त्त वयाांत येईपयंत वाढत जाते, नांतर हळूहळू कृश होत जाते. जर उपवृक् क 
कृशता पावले तर थायमस ग्रांथी वृहि पावते. 
 

थायमस गं्रथीिी अबुकदें 
 

ही अबुवदे साधी म्हणजे मेदोबुवद हकवा ताांतवाबुवद असते; सद्रव, उदा. तीनही कलाला पासून 
बनलेले (dermoll), ककवा मारक म्हणजे कार्चसनोमा ककवा साकोमा. ते अबुवद हॉच् हकन रोर्ामुळेही 
असण्यािा सांभव असतो. यािी लक्षणें वरील भार्ाांतील उरथ्थ अबुवदाप्रमाणें (superior mediestinal 
tumour) भारजन्य असतात. जर क्ष-हकरणाांनीं बाजूने फोटो घेतल्यास थायमसिे अबुवद हदसून येते. 

 
णिणकत्सा–काांहीं रोग्याांत शस्त्रहक्रया करून हे अबुवद काढून टाकताां येते. जर हें शक्य नसेल तर 

त्यावर क्ष-हकरणाांिा उपयोर् करावा. 
 

वीयककपड, वृषि 
(THE TESTS) 

 
शीषवथ ग्रांथींत जो पीतकपडकर होरमोन (luteinising hormone) हनमाण होतो, त्यामुळे वीयवकपड हे 

उदराांतून त्याांच्या नेहमींच्या स्थानीं उतरतात व वीयवकपडाांतील पेशीटेपासून स्टोस्टेरॉन हा अांतःस्त्राव हनमाण 
होतो. 

 
टेस्टोस्टेरॉन हा रासायहनक पितीनेंही तयार करताां येतो. पोटाांत हदल्यास त्यािा उपयोर् होत 

नाहीं व इांजेक्शन रूपानें हदल्यास पहरणाम फार थोडा काळ हटकतो. 
 
मेहथल टेस्टोस्टेरॉन पोटाांत हदल्यास त्यािा उपयोर् होतो. पण आांतड्यातून शोहषले रे्ल्यावर 

थोड्याि वळेाांत त्यािा नाश होतो. याच्या १० ते २५ हम. गॅ्रमच्या िपट्या वड्या तोंडाांत हजभेखालीं ठेवाव्या, 
त्या हवरघळूद रक्ताांत हमसळतात. 

 
टेस्टोस्टेरॉन द्रोहपओनेट यािाही पहरणाम थोडा काल हटकतो; त्यामुळे ते ५ ते २० हम. गॅ्रम या 

माते्रत आठवड्याांतून दोन ते तीन वळेाां इांजक्शन रूपानें स्नायतूून द्यावे. 
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यािी पुष्ट्कळ काल पहरणाम राहाणारी इांजेक्शनें (Testosterome Propionate Depot) हमळतात 
(२५० हम. गॅ्रम) याांिा पहरणाम ३ ते ४ आठवडे हटकतो.  

 
या होरमोन् िे तीन मुख्य उपयोर् होतात. १. दुय्यम दजािा कलगणवणशष्ट खुिािंी वाढ करिें. हे 

होरमोन मलूभतू वीयवकपड कृशता ककवा र्ालफी, ककवा इजा यामुळे उपद्रवात्मक हनमाण झालेली वीयवकपड 
कृशता याांत देतात. त्यािप्रमाणें ते वणवहवरार्ी ग्रांथ्यबुवदा (chromophobe adenoma) सारखे शीषंस्थ 
ग्रांथीिे हवकार वा शांढ ककवा ज्याांिे वीयवकपड काढून टाकले आहेत अशात उपयोर्ी पडतात. २. 
ईस्टोजेनरोधी पणरिाम (Anti-oestrogenic effect)–काांहीं आतवव हवकृतीत रोज १० हम. गॅ्रम मेहथल 
टेस्टोस्टेरॉन हदल्यास उपयोर् होतो. हे माहसक स्त्राव सुरू होण्यापूवीं दोन आठवडे देतात. नॉर्-
एहथस्टेरॉनच्या ५ हम. गॅ्रमच्या वड्या हदवसाांतून एक ककवा दोन वळेाां द्याव्या. त्या जास्त रु्णकारी आहेत. ही 
दोन्हींही औषध शस्त्रहक्रया न करताां येण्यासारख्या स्तनािा कॅन्सर, ककवा मूलभतू र्ाांठ वाढू नये म्हणनू 
देतात. मेहथलटेस्टोस्टेरॉन फार मोठ्या प्रमाणाांत द्यावयास लार्तें, व त्यामुळे हस्त्रयाांत पौरुषत्व यावयास 
लार्ते (Virilising effect). नॉर् एहथस्टेरॉनमुळे हे होण्यािी शक्यता कमी नसते. ३. ियािी णक्रया 
(Analcolicaction)–रोज ॲन्ड्रोजेन देण्यामुळे कृश हस्त्रयाांिे वजन वाढते, व हाडे व स्नायू याांत नत्रािे 
प्रमाण वाढते. पुरुषाांत जर ॲन्ड्रोजेनच्या न्यनूत्वाने स्नायूांत अशक्तता आली असल्यास, याांिा िाांर्ला 
उपयोर् होतो. वृिापकाळच्या हाडाांच्या हवरलतेत (senite orteoporouis) हे ईस्रोजेन बरोबर देतात.  

 
बीजकोश 

(THE OVARIES) 
 

बोजकोशाि णनमाि होिारे होरमोन–ज्यावळेीं शीषवस्थ ग्रांथी जननग्रांहथपे्ररक होरमोनमुळे 
बीजकोश उते्तहजत होतो, त्यावळेी ईस्रॅहडऑल व पीतकपडापासून प्रोजेस्टेरॉन असे दोन होरमोन हनमाण 
होतात. ईस्रॅहडऑल हा, स्तनग्रांथी नहलकाांच्या वाढीला व माहसक पाळीच्या पहहल्या अध्यांत र्भाशयाांत जे 
फरक होतात त्याकहरताां जरूर असतो. प्रोजेस्टरॉनमुळे आतववपूवव कालाांत र्भाशयाच्या अांतःत्विेंत फरक 
होतात, र्भाशयाांत सुफहलत्वबीजािे पाय रोंवण्याला व वार हनमाण होण्यास (placental formation) व 
र्रोदरपणाांत स्तनग्रांथीिी वृहि होण्यास मदत होते. 

 
ईस्रहॅडऑल हा जो मूलभतू होरमोन म्हणून समजला जातो, तो मूत्रात हदसून येत नाहीं. त्यािे 

ऐवजीं रिनेंत सदृश पण शरीर हक्रयात्मक दृष्ट्ट्या कमी हक्रयाशील असें ईस्रोन व ईस्स्रऑल हदसून येतात. 
त्यािप्रमाणें मूत्राांत प्रोजेस्टेरॉनी पदाथवही (progestational substances) हदसून येत नाहींत. सर्भावस्थेत 
शवेटींशवेटीं मूत्राांतून ककवा रक्तामधून प्रोजेस्टेरॉन हनराळा करताां येत नाहीं. पण त्याच्यापासून हनमाण 
होणारे शरीरहक्रयात्मक अहक्रयाशील अपियनद्रव्य (physiologically inactive reduction product)–
पे्रग्नॉनेहडऑल (pregnonediol) हमळते सांहश्लष्ट ईस्रोजे समरूप, स्स्टस्ल्बस्रॉल, हेक्झेस्रॉल आहण 
डायनेस्रॉल ही औषधे हमळतात. प्रोजेस्टेरॉन हे डुकहरणीच्या पीतकपडापासून बनहवतात ककवा रासायहनक 
पितीनेंही बनहवताां येते. 

 
मूलभतू अनातववाांत (primary amenorrhoea) ईस्रोजेनिा काांहीं उपयोर् होत नाहीं. जर काांहीं 

कारणाांकहरताां आतवव पुढे ढकलावयािें असेल, तर माहसक पाळीच्या २५ व्या हदवसापासून 
नॉरएहथस्टेरॉनिी ४ हम. गॅ्रमिी मात्रा, हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावी. आतववपूणव ताण (premenstrual 
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tension) कमी होण्याकहरताां माहसक पाळी सुरू होण्यापूवीं थोडे हदवस आधी मतू्रवधवक औषधें द्यावी ककवा 
माहसकपाळीच्या हदवसाांपूवीं १० हदवसापासून सात हदवस नॉरएहथ स्टरॉन, ५ हम. गॅ्रमिी वडी हदवसाांतून 
दोन वळेाां द्यावी. आकषी दुःखातवव, (spasmodic dysmemorshea) कमी करण्याकहरताां एनॉस्व्हड-इ 
(Enauid-E) १ वडी ५ व्या हदवसाांपासून २ हदवसपयंत ३ पाळ्या द्यावी. अत्यातववाकरताां (Menorraghia) 
नॉर् एहथस्टेरॉन् ५ हम. गॅ्रमिी वडी हदवसाांतून तीन वळेाां पाळीच्या पहहल्या हदवसाांपासून १० हदवस ३ 
पाळ्यापयंत द्यावी. रक्तप्रदर (metrorrhagia) याांकरताां, जर लोह देऊन काांहीं फायदा झाला नाहीं तर, 
नॉरएहथस्टेरॉन, ५ हम. गॅ्रमिी वडी ५ व्या हदवसाांपासून तों २६ व्या हदवसाांपयंत द्यावी. ताबडतोब रक्तस्त्राव 
थाांबहवण्याकहरताां एहथहनल-ईस्रॉहडऑल ०.०५ हम. गॅ्रमिी वडी दर ४ तासाांनीं द्यावी. दुग्धस्त्रवण होऊां  नये 
म्हणून (Suppression lactation) स्स्टस्ल्बस्ड्रॉल, ५ हम. गॅ्रम वडी दर ६ तासाांनीं याप्रमाणें ६ हदवस द्यावी, 
व पुढे १० हदवसाांत हळूहळू मात्रा कमी करावी. जराकालीन योहनबाह्यभार्-योहनशोफाकरताां (semile 
vaginitis and Vulvitis) ईस्रोजेनपेसरी ककवा ०.१ हम. गॅ्रम दर गॅ्रमला या प्रमाणे बनहवलेले मलम वापरावे. 
आवती स्तन कार्चसनोमा व अहिला कार्चसनोमा (carcinomag prostate) करताां स्स्टस्ल्बस्रॉल ५ हम. गॅ्रम 
वडी, हदवसाला ६ पयंत द्याव्या. 
 

बालकायिा आणि वामनिा 
(INFANTILISM AND DWARFISM) 

 
व्याख्या–हशशुता या हवकाराांत प्रौढात्व येण्याला (adult development) हवलां ब होतो व त्याि 

बरोबर र्ौण कलर् हवहशष्ट खुणा (Secondary sescual characteriotis) याांिा अभाव असतो. याांत वृहििी 
हवकृहत (abrnormality of growth) असत नाहीं. वामनतेंत, मानहसक व शारीहरक र्ौण कलर् हवहशष्ट खुणा 
असतात, पण वाढ खुांटलेली असते. 
 

बालकायिा 
 

यािी हनरहनराळी कारणें सांभवतात. १. अिंिःस्त्रावािा अर्भाव : कां ठस्थकपड स्त्रावन्यनूतेमुळे 
जडवामता (cretinism) होते, पीयूहषकास्त्राव न्यूनतेमुळे लॉरेन प्रकारिी (Lorain type) ककवा फ्राहलि 
प्रकारिी (Frohbich’s type) हशशूता होते. अग्न्याशयस्त्रावन्यूनतेमुळे होणारी अग्न्याशय हशशुता : याांत 
योग्य प्रकारें स्स्नग्ध पदाथांिे पिन होत नाहीं. वृक् कन्यूनतेमुळें  होणारी वृक् कजन्य हशशुता, याबरोबर 
हृदयवकृ् क अपक्राांहत (cardiorenal degeneration) आहण मूत्राशय. मूत्रवाहक व वृक् ककहटर (pelvis of 
the Kidneys) याांिा हवस्तार असतो. वृषण व बीजकोश स्त्रावन्यनूतेमुळें  परुुष व स्त्री षांढाभता 
(eunuchoidism) होते. २. मोगोलिा : (Mongolism) डाऊन लक्षणेंमाहलका (Down’s Syndroje) : हा 
प्रकार, हवशषेतः फार मोठ्या कुटुांबाांतील शेंवटल्या मुलाांत ककवा, जर माता फार प्रौढ असेल, तर हतच्या 
मुलाांत हदसून येतो. मानहसक वाढ झालेली नसते, आहण मुलािे स्वरूपही हवहशष्ट असते. डोळ्यािी ठेंवण 
खालच्या व आांतील बाजूस हतरपी असते. हस्त फार रुां द असतात. तजवनी आखूड असते, आहण करांर्ळीिी 
मध्य अांरु्लास्स्थ आखूड असून ती आांतील बाजूस वळलेली असते. जवळ जवळ २७% रोग्याांत एका ककवा 
दोन्हीं हाताच्या करांर्ळीवर हतना ऐवजीं दोन घड्या असतात. दूरस्थ आहण मध्य घडीिे ऐवजीं, दूरस्थ 
आहण समीपस्थ अांतरअांरु्ळीसांधीच्या मध्ये एक घडी असते (पेनरोज). पुष्ट्कळवळेाां हजव्हा फार मोठी असते, 
हतच्यावर भेर्ा पडलेल्या असतात व ती बाहेर आलेली असते. सामान्यतः रोर्ी वृत्तीनें शाांत व पे्रमळ असतो. 
काांहीं वळेाां कां ठस्थकडवृहि व जातज हृद्रोर् असतो. रोर् असाध्य आहे व थैरॉइड हिहकत्सेिा काांहींही 
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उपयोर् होत नाहीं. ३. जािज णवपथन आणि रोग (Congenital aberrations and diseases) उदा. 
लघुहशरस्कता (microcephaly), जातज हृद्रोर्, दीघवस्थायी थायमस (persistant thymus), आहण 
जातज हफरांर् रोर्. ४. उपर्जजि रोग आणि संसगक (Acquired disease and infection) उदा. 
हवस्तृतवायुवाहहन्याहवस्तार, अांकुशकृहमरोर्, कहवताप आहण पानात्यय. 
 

वामनिा 
 
वामनता हनरहनराळ्या कारणामुळे होते. उदा. जातज अग्रपीयूहषका वृहि होरमोनिा (growth 

hormone) अभाव, मुडदूस (rickets), वृक् कीय वामनता (renal dwarfism), मेरुदांड क्षरण (Spinal 
caries), अपूणव अस्स्थजनन (osteogenesis imperfecta), उपास्स्थ अहवकास (achondroplasia), 
जलकपाल आहण लघुहशरस्कतावृहि होरमोनच्या अभावामुळें  होणाऱ्या वामनतेंत, वृहि होरमोन हदल्यास 
फायदा होतो. 
 

कलग णनिकयन 
(SEX DETERMINATION) 

 
काांहीं रोग्याांत नुसत्या लाक्षहणक परीके्षनें (clinical examination) रोग्यािे खरें कलर् ठरहवताां येत 

नाहीं. हवहशष्ट पेशींिी सूक्ष्मदशी तपासणी करून कलर् ठरहवतात. 
 
केदं्रक कलग णनिकयन (Nuclear Sex determination)–सन १९४९ मध्यें असे हदसून आलें  कीं, 

पुष्ट्कळ वळेाां स्त्रीच्या पेशींच्या कें द्रकाांत, कें द्रकाच्या आवरणाच्या आांतील बाजूस एक र्डद रांर् घेणारा कबदू 
हदसून येतो, आहण हा पुरुषाांच्या पेशींत नसतो. ही कसोटी पहाण्याकहरताां, मुख श् लेष्ट्मल त्विेिा सूक्ष्मछेद 
रांर्वनू, तो सूक्ष्मदशवक यांत्राखालीं तपासतात; आहण या कबदूला, कलर्रांज्या (Sex chromatin) अशी सांज्ञा 
हदलेली आहे. रांज्या-धनी कपड (Chromatin-postive body) स्त्री दशवहवते, तर रांज्या-ऋणी 
(chormatinenegative) पुरुष दशवहवते. 
 

सन १९५४ मध्ये असें हदसून आले, कीं स्त्रीयाांतील बव्हाकारीकें द्रयुक्त श्वतेपेशीच्या लहान 
कें द्रकावर ढोल-काठीच्या आकारािा प्रके्षप (projection) हदसून येतो; पण पुरुषाांत हदसून येत नाहीं. ही 
ढोल-काठी बाकीच्या कें द्रकाला एका बारीक धाग्याने जोडलेली असते. काांहीं रोग्याांत ही कें द्रकावर 
र्ाांठीवजा असतात. 

 
जींन कलग णनिकयन (Genetic sex determination)–१९५६ मध्ये असें दाखवनू देण्याांत आले कीं 

मानवाांतील रु्णसूत्राांिी (human chromosomes) सांख्या ४६ असते, आहण पूवीं मानली रे्ल्याप्रमाणें ४८ 
नसते. या रु्णसूत्राांपैकीं ४४ रु्णसूत्र (२२ जोड्या) अकलर्सूत्रािी (Autosomes) असतात आहण एक जोडी 
कलर् रु्णसूत्राांिी (Sex chromosomes) असते. हस्त्रयाांत हे सारखे असतात, त्याला ΧΧ म्हणतात, आहण 
आकाराप्रमाणें ती ७ वी जोडी होय. ते उपललध कें द्रीय (metacentric) असतात, म्हणजे, रु्णसूत्र उभे 
हवभार्ले रे्ल्यावर, त्यापासून हनमाण झालेली, दोन अधवसूत्रें (chromatids), त्याांच्या कें द्रािे हठकाणीं ती 
एकमेकाांना जोडलेली असतात. पुरुषाांत ही रु्णसूते्र असमान असतात आहण त्याला ΧY म्हणतात; Y 
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रु्णसूत्र हे Χ रु्णसूत्रापेक्षाां लहान असते. Y रु्णसूत्र हे अांर्ाग्रकें द्रीय (acrocentric) असते, म्हणजे उभ्या 
हवभाजनाने हनमाण झालेली, दोन अधवसूते्र, एकमेकाांना एका टोकाच्या हठकाणीं जोडलेली असतात.  

 
ऊतकपेशींतील (tissue cells) रांज्या कबदु आहण बव्हाकारीकें द्रयुक्त पेशींतील कें द्रकावरील 

ढोलकाठी सदृश्य प्रके्षप हे ΧΧ रु्णसूत्रािे भार् होत. असें धरलें  जाते. जर कें द्रक कलर् कसोटी, रांज्या-धनी 
(chromatin-positive) असेल, तर दोन Χ रु्णसूत्र आहेत असें धरलें  जाते. 

 
जननगं्रणथ कलग णनिकयन (Gonadal Sex determination),–सामान्यतः स्त्रींत आद्य जननग्रांथीच्या 

प्रान्तस्थािे, बीजकोशाांत (ovary) रूपाांतर होते, आहण पुरुषाांत, अांतस्थािे (medulla) वृषणाांत रूपाांतर 
होते. जननमार्ािा पुरुष ककवा स्त्रींत हवकास व्हावयािा हे या जननग्रांथीवर अवलां बून असते. जननग्रांहथ 
दुष् जनन (gonadal dysgenesis) दोन प्रकारिे असते. स्क्लनेफेल्टर लक्षणमाहलका (klineflter’s 
syndrome) आहण टनवर लक्षणमाहलका (Turner’s syndrome). स्क्लनेफेल्टर लक्षिमाणलका : याांत रोर्ी 
पुरुष असल्यासारखे वाटतें. त्यािे वृषण अर्दीं लहान असतात. ते पक् व (mature) होत नाहींत, स्तनवृहि 
(gynaecomastia) आहण शुक्राणुअभाव (azoo-spermia) असतो कें द्रककलर् रांज्या कसोटीिी (nuclear 
Sex Chromatin test) हनहिती हमळते. आहण ४७ रु्णसूते्र असतात, कारण एक जास्त Χ रु्णसूत्र असते. 
जीन प्रकृहत असते ΧΧY. टनकर लक्षिमाणलका (बीजकोश दुष् जनन ovarian dysgenesis). रोर्ी शरीर 
रिनेच्या दृष्टीनें स्त्री वाटते. पण “ती” पुरुष वा स्त्री ही नसते, याांत वामनता पटलयुक्त ग्रीवा (webbing of 
the neck), काांहींवळेाां महाधमनीसांकोि लाल-हहरत रांर्ाांधाांर् (ही जवळ जवळ ८% रोग्याांत हदसून येते), 
अर्दीं लहान र्भाशय व यौवनारांभाांच्या सुमारास र्ौण कलर् हवहशष्ट खुणा हवकहसत न होणें, ही वैहशष्ट्टे्य 
असतात. बीजकोश पांजराांत (Stroma) क् वहिति जवहनका, पेशी (germinal cells) हदसून येतात. कें द्रक 
कलर् रांज्या कसोटी पुष्ट्कळवळेाां हमळत नाहीं, आहण फक्त एकि Χ रु्णसूत्र असते व Y रु्णसूत्र नसते. 
त्यामुळें  जीन प्रकृहतही ΧO असते.  

 
मंगोलिेि (In Mongolism) सवव रु्णसूत्राांिी सांख्या ४७ असते, कारण एक जास्त अांर्ाग्रकें द्रीय 

अकलर्सूत्र (acrocentric autosome) असते, व ते पुरुष व स्त्री दोन्हींतही हदसून येते. 
 
कूट उर्भयकलगिेि (pseudo-hermaphroditism)–रोर्ी पुरुष ककवा स्त्री, हे असणाऱ्या 

जननग्रांथीवरून ठरहवतात, आहण बाह्यजननेंहद्रय कोणते आहे यावरून ठरवीत नाहींत. कारण ते पुरुष व 
स्त्री हमश्र असेल ककवा जननग्रांथीच्या हवरूि कलर्ािे असेल. कें द्रक कलर् हनणवयन कसोटीवरून कोणत्या 
प्रकारिी जननग्रांथी आहे हें समजून येते. यािा फायदा काांहीं प्रमाणाांत काां होईना, ज्यावळेीं 
बाह्यजननेंहद्रयाांतील व्यांर् नाकहसे करून, रोग्याला पुरुष ककवा स्त्री बनहवण्याकहरताां प्लॅस्स्टक शस्त्रहक्रयेिा 
हविार करताांना होतो. ज्या कलर्ाांत रोग्याला वाढहवलेला असेल, ते कलर् प्रत्येक वळेी कें द्रक कलर्ासारखेि 
असते असें नव्हें, पण शरीर रिनीय कलर्ासारखे असेल, आहण ही र्ोष्ट ज्यावळेीं प्लॅस्स्टक शस्त्रहक्रया 
करावयािा हविार असेल, त्यावळेीं ध्यानाांत घ्यावयास पाहहजे. 

 
खऱ्या उर्भयकलगिेंि (True hermaphroditism) जननग्रांथींत, वृषणीय व बीजकोशीय पेशीजाल 

असतात ककवा एक बीजकोश व एक वृषण असतो. बाह्यजननेंहद्रय पुरुष ककवा स्त्रीिे असेल. पुष्ट्कळशा 
कें द्रककलर् हनणवयन कसोटी ही रांज्या-धनी (chromatin-positive) असते, पण रांज्या-धनी कसोटी 
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हमळण्यािे प्रमाण व बव्हाकारीकें द्रयुक्त पेशींतील कें द्रकावर ढोलकाठी हदसून येण्यािे प्रमाण हीं नेहमींच्या 
प्रमाणाांत असतात. 
 

मुखसेव्य गर्भकणनरोधक 
(ORAL CONTRACEPTIVES) 

 
कोनॅस्व्हड (Conavid), एनॅस्व्हड, नॉर् लेस्स्रन, ओलह्यलेून वर्ैरे हकतीतरी र्भवहनरोधक वड्या 

हमळतात. त्याांत हनरहनराळ्या प्रमाणाांत सांहश्लष्ट (Synthetic). प्रोजेस्टोजेन व ईस्रोजेन असतात. 
प्रोजेस्टीजेनिी हक्रया सरळ बीजकोशाांवर होऊन ककवा अप्रत्यक्षहरत्या पीयूहषकाग्रांथीवाटे होऊन 
बीजप्रसवाला हनरोध केला जातो. त्यािप्रमाणें त्याांिेमुळे र्भाशयािी अांतःत्विा नेहमींप्रमाणें पहरपक् व होऊन 
हदली जात नाहीं. त्यामुळे सुफहलत बीजाला (ovum) पाय रोवण्यास अडथळा होतो. त्यािप्रमाणें याांिेमुळे 
गै्रव श् लेष्ट्मा (cervrical mucus) जास्त जाड होते व मर् शुक्राणूांच्या प्रवशेाला अडथळा होतो. र्भाशयाच्या 
अांतःत्विेला आधार हमळावा व वड्या घेत असताांना मध्येि “एकाएकी रक्तस्त्राव” होऊां  नये (“break 
through” bleeding) म्हणून थोड्या प्रमाणाांत ईस्रोजेनिा वापर करतात. ईस्रोजेन असल्यामुळे 
प्रोजेस्टोजेनिी लहान मात्रा पुरते. 

 
देण्यािी पध्दि (Mode of administration)–माहसकपाळीच्या ५व्या हदवसापासून रोज १ वडी 

याप्रमाणें पुढे २० हदवस घ्यावयाच्या. सामान्यतः वड्या घ्यावयािे बांद केल्यावर ३ ककवा ४ हदवसाांत 
“एकाएकी रक्तस्त्राव” सुरू होतो. या रक्तस्त्रावािा पहहला हदवस हा पाळीिा पहहला हदवस धरावयािा. 
पाांिव्या हदवसापासून २० हदवसाांिा क्रम (20 days course). याप्रमाणें दर महहन्याला द्यावयािा. काांहीं 
कां पन्याप्रमाणें हा २१ वड्याांच्या क्रम असतो, व त्यामुळे तो लक्षाांत ठेवावयासही सोपा. सामान्यतः वड्याांमुळें 
पाळी हनयहमत राखली जाते पण पहहल्या पाठाांत २० व्या हदवसापूवींि “एकाएकी रक्तस्त्राव” होण्यािा 
सांभव असतो. जर अशा प्रकारिा रक्तस्त्राव झाला, तर र्भाशयाच्या शहररािा कार्चसनोमा नाहीं ना हें 
ठरहवण्याकहरताां र्भाशयािें लेखन करून ते तपासावायास पाहहजे. जर र्भवधारणा व्हावयास पाहहजे 
असेल, तर वड्या घ्यावयािे बांद केले म्हणजे पुरे होते. जर हनयहमत वड्या घेतल्या, तर जवळजवळ 
१००% उपयोर् होतो. 

 
अनुषगंी पणरिाम (side effects.)–याांत मळमळ, वाांहत, शहरराच्या उघड्या भार्ावर धातुरांजन 

(pigmentation), स्तनाांत रर् लार्णें, उदराांत आवरे् येणे (cramps) आहण सुस्स्त हे होते. पण काांहीं 
हस्त्रयाांना वड्या घेत असताांना बरे वाटते. काांहीं र्ांभीर पहरणामही नोंदहवले रे्ले आहेत. ते म्हणजे, घनास्त्र 
हशराशोफ (Thrombo-phelelitis), फुप्फुस शल्य (pulmonary embolus), हृत्पोषक व 
मस्स्तष्ट्कधमनीशल्यावरूि होणें, कामला, यकृतात हबघाड आहण हपष्टपदाथव कमी प्रमाणाांत सहन होणें 
(lowered carbohydrate tolerance.) त्यामुळें  या वड्या मधुमेहाच्या रोग्याांना देताां कामाां नये. या वड्या 
कार्चसनोमाजनक आहेत ककवा काय हें इतक्या लौकर ठरहवणें कठीण आहे. पण त्या तशा आहेत याला 
अजून तरी पुरावा नाहीं. 
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फोटो ६४. २३ आहण २२ वष ेवयािा भाऊ आहण बहहणीतील पीयूहषका हशशुता(पहा कलर् हनणवयन) 

 

 
फोटो ६५. त्याच्यािवयाच्या दोन अहवकृत व्यस्क्त्त बरोबर पीयहूषका वामन (पहा कलर् हनणवयन) 
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फोटो ६६. कूट उभयकलर्तेतील हद्वकलर्ी िेहरा. जननेंहद्रय पहा (पहा मुखसेव्य र्भवहनरोधक) 
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प्रकरि १४ 
 

उष्ट्िकणटबंधीय रोग 
(THE TROPICAL DISEASES) 

 
कहविाप 

(MALARIA.) 
 

व्याख्या–हा रोर् हवहशष्ट प्रकारच्या जांतूिी–प्लास्मोहडयम मलेरी–रक्ताांत वाढ झाल्यामुळे होतो. 
याांत तापाच्या पाळ्या येतात. 

 
हेिु–ॲनॉहफलीस डासाच्या मादीच्या िावण्यानें या रोर्ािा प्रसार होतो. कहवतापाच्या िार 

प्रकारच्या जांतूमुळे माणसाांत रोर्ािा फैलाव होतो; प्लॅस्मोहडयम स्व्हव्हॅक्स (P. Vivax), प्लॅ. मलेरी (P. 
Malariae) व प्लॅ. फालहसपारम (P. falciparum). प्लॅस्मोहडयम ओव्हेल (P. Oval), याांत हवकाहरत पेशी 
अांडाकार होते. 

 
प्लॅ. स्व्हव्हॅक्समुळे एक हदवसाआड म्हणजे दर ४८ तासाांनीं ताप येतो. 
 
प्लॅ. मलेहरईमुळे दोन हदवसाांआड म्हणजे ७२ तासाांनीं ताप येतो. 
 
प्लॅ. फालहसपारममुळें अहततीव्र (malignant) कहवताप येतो. हा ही साधारणपणें ४८ तासाांनीं येतो. 

पुष्ट्कळवळेाां यािेमुळें  मस्स्तष्ट्कािा कहवताप (Cerebral malaria) होतो. जर दोनही प्रकारिे जांतु असतील, 
तर ताप रोज म्हणजे २४ तासाांनीही येतो. प्लॅ. ओव्हेलमुळे २४ तासाांनीं येतो. 

 
एखाद्या भार्ाांत कहवतापािे प्रमाण हकती आहे हे दोन र्ोष्टींवरून आजमावताां येते. १. त्या भार्ाांतील 

हकती लोकाांिी प्लीहा वाढलेली आहे व २. हकती लोकाांच्या रक्ताांमध्ये कहवतापािे जांतू हदसून येतात. या 
दोहोंिे जवळ जवळ सारखे प्रमाण हदसून येते. 

 
उष्ट्णकहटबांधाांत कहवताप जास्त प्रमाणाांत हदसून येतो. कहदुस्तानाांत दरवषीं हहवतापामुळे हकतीतरी 

लोक मरण पावतात व त्याच्यापेक्षाां हकती तरी पटीनें जास्त हनकामी होतात. पावसाळ्याांत हहवतापािे प्रमाण 
जास्त असते. कहवताप कोणत्याही वयाच्या माणसास होतो. कहवताप हा कहदुस्तान, आहफ्रका व अमेहरका या 
हठकाणीं फार प्रमाणाांत असतो स्स्थर पाण्याांत डाांस आपली अांडी घालतात. 

 
कहवतापाच्या जांतूांिी वाढ दोन हठकाणीं होते–माणसू व डाांस. त्याांच्या दोन अवस्था समजल्या 

जातात. १. अमथुैनज (Asexual cycle), व २. मथुैनज (sexual cycle). 
 
अमैंथुनज कालिक्र (The Asexual cycle)–ज्यावळेीं डाांस माणसाला िावतो, त्यावळेीं 

माणसाच्या शहरराांत ‘स्पोरोझॉइट–बीजाणुज’(Sporozoites) हशरतात. दोन तासाांच्या आांत रक्ताांतून 
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स्पोरोझॉइट नाहहसे होतात व यकृतासारख्या इांहद्रयाांच्या पेशीजालाांत हशरतात. ते नांतर खांडप्रसू अवस्थेतून 
(Sehizontc stage) खांडजाणु अवस्थेत येतात व हें खांडजाणु (merozoites) रक्ताांत फेकले जातात. 
साधारण एका आठवड्याच्या सुमारास ते लाल पेशींत हशरतात व त्याांिे पोषवी जाणू (trophozoits) मध्ये 
रूपाांतर होते. याांिी वाढ होते व त्यािे हवभाजन होऊन त्यािे खांडप्रसू मध्ये (rosette) रूपाांतर होते. हे 
फुटून, खांडजाणु रक्ताांत फेकले जातात. हे दुसऱ्या लालपेशींत हशरतात व त्याच्यापासून पोषबीजाण ु
हनमाण होतात. अशा रीतीनें हे अमथुैनज कालिक्र परुें होते. यािवळेीं कहवतापािी लक्षणें हदसावयास 
लार्तात. हे जांतू प्लीहा व हाडाांतील मर्ज याांतील केशवाहहन्याांत असतात, पण सीमान्त रक्तवाहहन्याांत 
नसतात. 

 
मैंथुनज कालिक्र (The Sexual cycle)–काांहीं पोषबीजाणांिी वाढ होते व त्याांिे 

रु्रुयुग्मकजनकाणू ककवा लघुयुग्मकजनकाणूमध्ये रूपाांतर होते. हे जर तसेंि रक्ताांत राहहले, तर ते नाश 
पावतात. पण जर हे रक्ताांत असताांना माणसाला डाांस िावला, तर ते रक्ताबरोबर डाांसाच्या जठराांत 
जातात. तेथे त्याांिी वाढ होते. रु्रुयुग्मकजनकाणिेू स्त्रीयुग्मकाांत (female gamete) रूपाांतर होते व 
लघुयुग्मकजनकाणूांिे पुांयुग्मकाांत (microgamete) रूपाांतर होते. याां दोघाांच्या सांभोर्ापासून युग्मनज 
(zygote) हनमाण होतो. हा युग्मनज डाांसाच्या जठराच्या अांतःत्विेमधून आांत हशरतो व त्यािे युग्मकपूटीत 
(oocyst) रूपाांतर होते. या हसस्टमध्ये पुष्ट्कळ बीजाणजु तयार होतात. व ते डाांसाच्या उदराांत फुटतात 
तेथून ते डाांसाच्या लालोत्पादक कपडात हशरतात, व ज्यावळेी डाांस माणसास िावतो त्यावळेी ते बीजाणुज 
माणसाच्या शहररात जातात. 

 
या अवस्था पुढील आरेखानें दाखहवताां येतींल. 
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संप्रास्ति–प्लीहेिी वृहि होते व हिरकारी रोर्ाांत जी अहतटणक होतें (aguc cake), आशुकारी 
प्रकाराांत ती मऊ व फुर्लेली हदसते. यकृतािी ही वृहि होते. मेंदू काळसर (dark slate-coloured) 
हदसतो. प्लीहा, मूत्रकपड, मेंदू वर्ैरेसारख्या इांहद्रयाांच्या रक्तवाहहन्याांत कहवतापािे जांतू हदसून येतात. 
प्रत्येक वळेीं जांतू लालपेशी फोडून बोहर पडत असल्यामुळे, लालपेशींिा नाश होतो. अशा रीतीनें रक्ताांतील 
लालपेशींिे प्रमाण फार कमी होते व पांडुरोर् होतो. 

 
लक्षिें–कोणत्याही प्रकारच्या तापाांत लक्षणें जवळ जवळ तींि असतात. मात्र तापाच्या पाळीच्या 

हदवसाांमध्ये (the time intervals of fever) फरक ककवा लक्षणाांत सौम्य ककवा तीव्रपणा काय असेल तोि. 
तापािी सुरुवात दुपारी ककवा त्याच्यापेक्षाां थोड्या उशीरा होते. रोर्ी बेिनै होतो, थांडी वाजते, डोकें दुखते, 
व क् वहित वाांतीपण होते. सुमारे दोन एक तासाांत ताप भरावयास लार्तो. डोकेदुखीही तीव्र होते. ही 
अवस्था दोन तीन तास राांहाते; नांतर घाम यावयास लार्नू, ताप उतरतो व रोग्याला बरें वाटतें. 

 
जरी थांडी वाजत असली, तरी त्यावळेीं ताप िढत असतो. एक दोन तासाांिे अखेरीस ताप १०२⁰ ते 

१०४⁰ फॅ. पयंतही िढतो. नाडी जलद िालते. ज्यावळेीं जांतू व त्याांिी हवषे रक्ताांतील ताांबड्या पेशी फोडून 
रक्ताांत हमसळतात, त्यावळेीं ताप िढावयास लार्तो. ताप िढतो त्यावळेीं आांर् लाल होते. प्लीहा वाढते. 
साधारणपणें दोन एक तासानांतर घमावस्था सुरू होते व सवव आांर्ाला घाम सुटून ताप उतरतो. ही अवस्था 
दोन ते िार तास हटकते. 

 
ज्या प्रकारच्या जांतूांिा शहरराांत हशरकाव झाला असेल, त्यावर तापािी पाळी अवलां बनू असते. ताप 

एक हदवसाआड, दोन हदवसाांआड ककवा रोज येतो. काांहीं वळेाां थांडी न वाजताांही ताप येतो व तो २४ तासही 
राहातो. 

 
मेंदूच्या कहवतापाांत रोर्ी बेशुि पडतो व ताप अहत तीव्र म्हणजे १०७⁰ फॅ. िेही वर जातो. काांहींत या 

तापाांत आांकडी येतात, पक्षाघात होतो ककवा मस्स्तष्ट्कावरणदाहािी लक्षणें हदसतात. काांहींत थांडी वाजते, 
पण ताप िढत नाहीं (Algid type). याांत बलक्षय व अशक्तपणा फार येतो. काांहींत वाांहत ककवा अहतसार 
होतो ककवा त्विा व इतर इांहद्रय याांत रक्तस्त्राव होतात. तर दुसऱ्या काांहींत सतत ताप, कामला व हपत्तीिी 
वाांहत होते (A bilious remittent fever) याांत उदराच्या खळर्ीच्या हठकाणीं फार वदेना होतात. 
हवषमज्वरजन्य प्रकाराांत रोर्ी फार आजारी असतो, जीभ कोरडी असते व वात होतो. 

 
तापाांत प्लीहा वाढते व ताप उतरल्यावर कमी होते. पण हिरकारी रोर्ाांत मात्र ती वाढलेलीि 

राहाते व ती कठीणही असते. काांहीं वळेाां ती बेंबीपयंतही पोहोंिते. रक्त : ताप वाढत असताांना कहवतापाच्या 
जांतूांकहरताां रक्त तपासाव.े पण ताप नसताांना रक्त तपासल्यास, सामान्यतः त्याांत जांतू हदसून येत नाहींत. 
हिरकारी प्रकाराांत लालपेशींिा नाश होत असल्यामुळे रक्तहवनाशज पांडुरोर् (haemolytic anaemia) 
हनमाण होतो, स्थूल एककें द्रक पेशींिे प्रमाण २०% टक्क्यापतंही वाढते. ताप येऊन रे्ल्यावर वासरमनिी 
हनहिती हमळते, पण ती कहवतापामुळेि आहे असें धरलें  जात नाहीं. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–ज्या प्रदेशाांत कहवताप घर करून असतो, अशा हठकाणीं पुष्ट्कळ वळेाां तापािे 

कहवताप हे कारण असते. पण जर रोर्ी पुष्ट्कळ वष े कहवताप नसलेल्या भार्ाांत रहात असेल, तर 
कहवतापािा सांसर्व नाकहसा होतो. कहवताप हा काळा आजार, यक्ष्मा, हवषमज्वर, मस्स्तष्ट्कावरणदाह, पटकी 
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वर्ैरेंपासून हनराळा दाखहवला पाहहजे. याच्या हनदानाथवक र्ोष्टीं म्हणजे रक्ताांत कहवतापािे जांतू हदसणें. 
पण स्क् वहनन ककवा मेपहॅक्रन हदलेले असल्यास हनदान करताां येत नाहीं. कारण सीमान्त रक्ताांत जांतू असत 
नाहींत. पुष्ट्कळ वळेाां तीन अवस्था बघनू हनदान करणें सोपे जाते. जर योग्य प्रमाणाांत स्क् वहनन हदलेले 
असेल तर कहवताप जातो. त्यामुळें  जर योग्य प्रमाणाांत स्क् वहनन देऊनही ताप उतरला नाहीं, तर तो खात्रीनें 
कहवताप नाहीं. जर रक्ताांतील श्वेतपेशींिे प्रमाण वाढले असेल, तर ताप कहवताप नव्हे. कहवतापाांत 
पुष्ट्कळवळेाां तोंडावर जर उठतो. 

 
उपद्रव–काांहीं भार्ाांत कहवतापाच्या हिरकारी रोग्याांत ककवा ज्याांना योग्य औषधोपिार झालेला 

नाहीं अशाांत ललॅकवॉटरज्वर होण्यािा सांभव असतो. ज्या हठकाणी नवीन सांसर्व हमळण्यािा सांभव नसतो, 
अशा हठकाणीं पुष्ट्कळशा काळाां नांतरही रोर् उलटण्यािा सांभव असतो. यािे कारण म्हणजे खांडप्रस्तू 
आांतील इांहद्रयाांत कोठे तरी दडी मारून बसलेले असतात ककवा सीमान्त रक्ताांत ते इतके कमी असतात कीं 
ते हदसून येत नाहींत. हिरकारी कहवतापामुळें  हनमाण होणारे वैवण्यव (malarial Cachacia) फार त्रासदायक 
असते. उपद्रवाांत श्वासवाहहन्यादाह, तोंडावरील जर (labial herpes), दमा, मूत्राहतशकव रा, मज्जातांतूदाह व 
न्युमोहनया हे येतात. यक्ष्मा हा अनुर्ामी रोर् म्हणून होण्यािा सांभव असतो. मारक रोर्ाांत ललॅक वॉटर ज्वर 
हा रोर् उपद्रव म्हणून होतो. 

 
साध्यासाध्यिा–जर त्वहरत हनदान झाले व उपिारही पहरपूणव झाला तर रोर्ी पूणव बरा होतो. 

मेंदूच्या कहवतापाांत ककवा अस्ल्जांड प्रकाराांत पहरस्स्थती र्ांभीर असते. पुष्ट्कळ वळेाां मृत्यूिे मस्स्तष्ट्क कहवताप 
हे कारण असते. 

 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–डाांसाांिा नाश करावयास पाहहजे. त्याांिी अांडी घालण्यािी हठकाणें 

असतील त्या हठकाणीं पाणी तुांबणार नाहीं यािी काळजी घ्यावी. तळी, हवहीरी याांवर डी.डी.टी. िा फवारा 
मारावा, पॅहरस ग्रीन टाकाव,े त्या पाण्याांत लहान लहान मासे पाळावते म्हणजे डाांसािी अांडी व अळी याांिा 
नाश होईल. घराांतील डाांसाांिा नाश करावा. डाांस िावणार नाहीं यािी काळजी घ्यावी. घराांत पांखे लावाव,े 
मच्छरदाणींत झोपाव,े जर तसें करताां येत नसेल तर जाड कपडे व बूट घालून हनजाव ेव उघड्या भार्ावर 
तीव्र वासािे, युक्या हलप्टस सारखे तेल लावावे. रोर् जडू नये म्हणून क्लोरोस्क् वन डायसल्फेट, केमोस्क् वन, 
ॲटॅहब्रन ककवा पॅल्युहड्रन यासारखी औषधे द्यावी. जर ही नि हमळाली तर स्क् वनीन द्याव.े 

 
क्लोरोस्क् वन ककवा कोमोस्क् वन हे आठवड्याला दोन वड्या याप्रमाणें द्याव,े तर मेपॅहक्रन ककवा 

पॅल्युहड्रन रोज १ वडी याप्रमाणें द्यावे. या प्रकारिा औषधोपिार हहवतापाच्या प्रदेशाांत हशरण्यापूवीं दोन 
आठवडे सुरूां  करावा व त्या भार्ाांतून बाहेर रे्ल्यावरही िार आठवडे घ्यावा. 

 
रोग झाल्यास–रोग्याला र्रम पाांघरूणाांत हनजवनू ठेवावा. घाम यावयास लार्ल्याबरोबर स्क् वनीन 

द्याव.े 
 
    
  स्क् वहनन सल्फ.  गे्रन १० 
  ॲहसड हैड्रोक्लोहरक हडल्यटू थेंब १० 
  हसरप् ऑरेंहशया थेंब ३० 
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  पाणी औांस १ 
 

१ औांस दर िार तासाांनीं द्यावे. ताप उतरल्यावर रोज रात्रीं एकदाां, आठवड्याांतून ६ हदवस, असे 
दोन महहने द्याव.े जर स्क् वनीन मुळें  वाांहत होत असेल, तर खालील हमिर द्यावे. 
 
    
  स्क् वहनन हैड्रोक्लोर गे्रन १० 
  ॲहसड सैहरक गे्रन १० 
  पाणी औांस ½ 
 
व अमोहनयम काबव. गे्रन ४ व पोटॅहशयम बाय काबव. गे्रन २० व ½ औांस पाणी. दोन्हीं एकमेकाांत हमसळून 
फसफसत असताांनाि घ्याव.े अहततीव्र तापाांत काांहींवळेाां स्क् वहनन इांजेक्शन देणें जरूर पडते. इांजेक्शन 
स्नायूांत ककवा हशरेतून देताां येते. स्नायूांत हदलेले इांजेक्शन फार दुखतें व सुजून त्याहठकाणीं पू होण्यािा 
ककवा धनुवात होण्यािा सांभव असतो. या कहरताां इांजेक्शन हसकरज बरोबर उकळून घ्याव े म्हणजे धनुवात 
होत नाहीं. स्नायूांत इांजेक्शन हदल्यावर त्या हठकाणीं िाांर्ला शके करावयास साांर्ाव े म्हणजे पू होण्यािी 
भीहत फार अल्प असते. 
 

फार तीव्र स्वरूपािा कहवताप असेल ककवा रक्ताांत फार मोठ्या प्रमाणाांत कहवतापािे जांतू असतील 
तर स्क् वहननिे इांजेक्शन हशरेतून द्यावे. याकहरताां १० गे्रन स्क् वहनन हैड्रोक्लोराइड २० सी.सी. 
हडस्स्टलवॉटरमध्ये हमसळून, ते हशरेतून फार सावकाश द्यावे. नाहींतर मज्जाघात होण्यािा सांभव असतो. 
जर रोग्याच्या पहरस्स्थतीं फरक पडला नाहीं, तर परत ६ तासाांनीं इांजेक्शन द्याव.े 

 
क्लोरोस्क् वन, केमोस्क् वन ककवा मेपॅहक्रनिाही िाांर्ला उपयोर् होतो. क्लोरोस्क् वन सुरवातीला ४ 

वड्या व ६ तासानांतर २ वड्या द्याव्या. नांतर पुढिे तीन हदवस रोज २ वड्या द्याव्या. केमोहक्रन पहहल्या 
हदवशीं ३ वड्या व नांतर दोन हदवस २।२ वड्या. मेपॅहक्रन पहहल्या हदवशी ३ वड्या हदवसाांतून तीन वळेाां, 
दुसऱ्या हदवशीं २ वड्या हदवसाांतून तीन वळेाां, व नांतर ५ हदवस रोज १ वडी हदवसाांतून तीन वळेाां. 

 
काांहीं वळेाां हनओअसवफेनमाईनिे इांजेक्शन (N.A.B.) देण्यानें फायदा होतो. हिरकारी 

कहवतापामुळे पांडुता हनमाण होते. याकहरताां फेहरएट अमोहन. सैरस. पुष्ट्कळ हदवस द्यावयास पाहहजे. 
खालील हमक्िर देऊन पहाव.े  
 
    
  फेहरएट अमोहन. सैरस गे्रन ५ 
  लायकर असवहनक्याहलस थेंब २ 
  कटक्िर नक्स. व्हॉहमका थेंब ५ 
  स्स्पहरट क्लोरोफॉमव थेंब ७ 
  पाहण औांस १ 

१ औस हदवसातून तीन वळेा जेवणानांतर द्यावे. 
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्लॅकवॉटर ज्वर 
(BLACKWATER FEVER) 

 
कहविापजन्य मंणजष्टमेह 

(Malarial Haemoglobinuria) 
 

व्याख्या–हा कहवतापािा उपद्रव असून याांत मांहजिमेह (Haemogloinuria) होतो. 
 
हेिु–हा हहवतापामुळेि उद्भवतो. थांडी, थकवा ककवा स्क् वहनन हदल्यास एकाएकी हा होतो. हल्लीं 

स्क् वनीन ऐवजीं इतर कहवताप हारक औषधे हदली जात असल्यामुळे ललॅकवॉटर फीवर तेवढ्या प्रमाांणाांत 
हदसून येत नाहीं. याांत जो लालपेशींिा नाश होतो तो लायहसनमुळे होत असावा असें धरलें  जातें. पण अशा 
प्रकारिे लायहसन काांहीं सीमान्त रक्ताांत हदसून येत नाहीं. मांहजिमेह होण्यापूवीं पुष्ट्कळशा रोग्याांच्या 
रक्ताांत जांतू हदसून येतात. पण ज्यावळेीं फार मोठ्या प्रमाणाांत रक्तहवनाश होत असतो त्यावळेीं रक्ताांत जांतू 
हदसणें फार कठीण असते. हा रोर् ऑहफ्रका व कहदुस्तानिा काांहीं भार् याांत हदसून येतो. तदे्दशीय 
लोकाांपेक्षाां युरोपीय लोकाांत तो होण्यािा ज्यास्त सांभव असतो. ज्याांना वारांवार कहवताप होतो, अशाांना 
होण्यािा सांभव असतो; ककवा एकदाां ललॅकवॉटर फीवर झालेला असल्यास होतो. 

 
संप्रास्ति–वृक् क वृहि असून त्याांत रक्ताहधक्य हदसून येते. प्लीहा व यकृत याांिीही वृहि होते व ते 

मऊ असून त्याांत धातुरांजन हदसून येते. हृन्त्स्नायूांत मेदापक्राांकत हदसून येते. 
 
लक्षिें–रोर्ी सामान्यतः प्रौढ युरोहपयन असतो. तो पुष्ट्कळ हदवस कहवतापाच्या भार्ाांत राहात 

असून व वारांवार कहवताप होत असल्यामुळे स्क् वहनन घेत असल्यािे पूवववृत्त हमळते. रोर् िटकन होतो. 
सुरवातीला थांडी वाजते. मतू्राला लाल रांर् येतो व वारांवार होते. बेिनै वाटणें, डोके दुखणें, तृष्ट्णा, भकू 
नसणें वर्ैरे लक्षणें हदसून येतात. पोटािे खळर्ींत ककवा कहटप्रदेशी तीव्र वदेना होतात, हृल्लास वा मळमळ 
ककवा हपत्तहमहश्रत वाांहत होते. जर रोर् फार तीव्र असेल तर उिकी लार्ते. 

 
िपासल्यास–रोग्याला थोडी कावीळ झाल्यािे हदसून येते. ताप १०२⁰ फॅ. ककवा त्याच्याही पेक्षाां 

जास्त असल्यािे हदसून येते. प्लीहा वाढलेली असून, त्या स्थानीं, पोटािें खळर्ींत ककवा वृक् कस्थानीं 
पीडनाक्षमता हदसून येते. मतू्र : काांहींत बहुमूत्रता (Polyuria) तर काांहींत मूत्रास फार कमी होणें ककवा 
अहजबात न होणें हें हदसून येते. मूत्राच्या रांर्ातही फरक हदसून येतो. ते काळ्या रांर्ापासून तो हफकट लाल 
रांर्ािे असते. मूत्र सांथ ठेवल्यास हा रांहर्त साका खालीं बसतो. हा रांर् रक्ताांतील रांर्जद्रव्ये मूत्राांत 
उतरल्यामुळे येतो. मूत्रािी प्रहतहक्रया आम्ल असून, हवहशष्ट रु्रुत्वही वाढल्यािे हदसून येते. त्यािप्रमाणें 
लाला-वसा-मेहही फार प्रमाणाांत असते. या साक्याांत रक्त, कणयुक्त उत्पेक्ष (granular casts), 
अच्छादक पेशी (epithetial cells) व रक्तपेशी असतात. रक्त : या रोर्ाांत लालपेशींिा नाश होत 
असल्यामुळे रक्तहवनाशज पांडुरोर् होतो. २४ तासाांत लालपेशींिे प्रमाण ५०% टक्क्याांनी कमी होते. स्थूल 
एककें द्रक १०% टक्क्याांपयंत वाढतात. रक्ताांतील युहरआिे प्रमाण वाढते. रक्तद्रव्याांत 
ऑस्क्सहहमोग्लोहबन व मेहथमाल्बुहमन (methaemalbumin) हदसून येते. 
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व्यवच्छेदक णनदान–लक्षणाांवरून हनदान कठीण नाहीं. पण कामला, ताप, हपत्तहमश्रीत वाांहत व 
मूत्रािा काळा रांर् यावरून पीतज्वर वाांटण्यािा सांभव, असतो. पण या रोर्ाांत वाांतीतून रक्त पडते व मतू्राांत 
हपत्त असते, व या र्ोष्टी या रोर्ाांत नसतात. 

 
उपद्रव–मूत्राांतील रांजकद्रव्ये काांहींतास ककवा काांहीं हदवसही जात राहतात. रोर् उलटण्यािीही 

भीहत असते. मूत्राांतून रांर्ज द्रव्ये जात नाकहशीं झाली कीं ताप उतरतो. उपद्रवाांत मूत्र हनर्चमती थाांबणे 
(Suppressian of urine) व अहत तीव्र ताप, हे येतात. अनुर्ामी म्हणून हपत्ताश्मरी (cholelithiasis) 
होण्यािा सांभव असतो. 

 
साध्यसाध्यिा–जर रोर् सौम्य असेल तर पुष्ट्कळ रोर्ी बरे होतात. पण जर रोर् तीव्र असेल तर 

रोर्ी बरा होणे फार कठीण असते. 
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–कहवतापािा पूणव व ताबडतोब इलाज करणें इष्ट. जर पूवी हा रोर् झाला 

असेल तर कहवतापाांत स्क्लनीन ऐवजी मेपाहक्रन ककवा क्लोरोस्क् वन द्याव ेव मूत्र अल्क राहील यािी काळजी 
घ्यावी. 

 
रोग झाल्यास–रोग्याला हनजवनू ठेवनू पूणव हवश्राांती द्यावी. त्याला भरपूर प्रमाणाांत डेक्स्रोज 

घालून द्रव पदाथव द्यावे. २४ तासाांत हकती मूत्र होते ते मोजावे. ज्यावळेीं मूत्र भरपूर व्हावयास लार्ते, 
त्यावळेी द्रवािे प्रमाण वाढवावे. पण हनरहनराळ्या मार् ेशहरराांतील हजतका द्रव बाहेर जातो, त्याच्यापेक्षाां 
जास्त मोठ्या प्रमाणाांत द्रव देऊां  नये. पण उष्ट्ण देशाांत मात्र थोडा ज्यास्त घ्यावयास हरकत नाही. 

 
मूत्र अल्क ठेवण्याकहरताां खालील हमक्िर द्याव:े– 

 
    
  प्रोटॅहशयम सैरटे ड्राम २ 
  प्रोटॅहशयम बायकाबोनेट ड्राम २ 
  हटक्िर हायोसायमस ड्राम ३ 
  पाणी औांस ६ 

⅙ भार् दर िार तासाांनीं द्यावा. 
 

काांही रोग्याांत एवढ्या मोठ्या प्रमाणाांत अल्कलाईन हमक्िर देऊनही मूत्र आम्ल राहते. जर 
वाांतीमुळे हमक्िर देताां येत नसेल, तर १ पाईांट सलाईनमध्ये १२० गे्रन सोहडयम बाय काबोनेट घालून, तो 
द्राव उपरु्दामधुन थेंबा थेंबाने द्यावा. जर मूत्र फार थोडे होत असेल, तर कहट प्रदेशी शके द्यावा. नॉमवल 
सलाईन मध्ये ५% डेक्रोजिा १ पाईांट द्राव हशरेमधून द्यावा. नॉमवल सलाईन मध्ये सोहडयम बाय 
काबोनेटिा २% द्राव द्यावा. त्यािा फायदा होतो. मूत्रािी उत्पत्ती थाांबू नये एवढ्याकहरताां १० ते २० हम. 
गॅ्रम पे्रडहनसोन हदवसाांतून िार वळेाां द्यावे. जर मूत्रािी उत्पत्ती थाांबली तर जठराांतून थेंबाथेंबाने सतत 
पुष्ट्कळ काळ डेक्स्रोजिा द्राव (continuous intragastric drip) द्यावा. उपरु्दातून सलाईन देण्यापूवी 
एहनमा द्यावा. बहुमूत्रतेच्या रोग्याना ५०० ते १००० सी. सी. रक्त थेंबाथेंबानें द्याव.े रोर्ाच्या तीव्र अवस्थेत 
कहवतापािे कोणतेही औषध न देणें िाांर्ले. मतू्रातून रांजकद्रव्ये जावयािे बांद झाल्यावर थोड्या हदवसाांत 
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रक्ताांत जांतू हदसावयास लार्तात. अशावळेीं मपाहक्रन द्यावे. सुरुवातीला हदवसाांतून एक वडी द्यावी व 
हळुहळु वाढहवत हदवसाला तीन वड्यापयंत जावे. रोर्ातून उठल्यावर कहवतापािा प्रदेश सोडून जाणे 
िाांर्ले. कारण रोर् उलटून धोका होण्यािा सांभव असतो. 
 

ॲणमबाजन्य प्रवाणहका 
(AMOEBIC DYSENTERY.) 

 
व्याख्या–हा रोर् एांटॲहमबा हहस्टॉहलहटका (Entamoeba histolytica) या जांतूमुळे होतो. 
 
हेिू–या रोर्ािा जांतू एांटॲहमबा हहस्टॉहलहटका हा होय. हा ॲहमबाभ ककवा व्हेजीटेहटव्ह आहण 

अवरु्ांठींत अवस्था (cyst) या दोन्हींही स्वरूपाांत राहूां शकतो. ॲहमबो हा फार िळवळ्या असून त्याांतील 
बाह्यद्रव्य (ectoplasm) स्वच्छ असून, पुष्ट्कळवळेाां त्याांत र्ट्ट केलेल्या लालपेशी हदसून येतात. अवरु्हठत 
अवस्थेत िार कें द्र भार् असतात. हे अवरु्ांहठत जांतू अन्नामधून ककवा पाण्यामधून माणसाांिे शहरराांत जातात. 
आांतड्याांत त्याांिी वाढ होते. या ऍहमबाांिे अवरु्ांहठत प्रकाराांत रूपाांतर होते, व हे मलामधून बाहेर पडतात. 
माशाांच्यामुळे हे अहमबा अन्नात जातात व अशा प्रकारें माशाांकडून अन्न दूहषत होते. त्यािप्रमाणें ज्या 
माणसाच्या मलामधून हे अवरु्ांहठत ॲहमबा बाहेर पडतात त्याच्या बोटाांनींही अन्न दूहषत केले जाते. हा रोर् 
कहदूस्थान, ईहजप्त, मेसोपेटीहमया व अमेहरकेिा काांहीं भार् या हठकाणीं हदसून येतो. 

 
संप्रािी–ॲहमबामुळे मोठ्या आांतड्याला सूज येते. त्यात व्रण पडतात. हे व्रण उभे असतात. 

बॅहसलरी डीसेंटरींतींल व्रणासारखे आडव ेनसतात. जांतू आांतड्याांच्या अांतःत्विेत हववर करीत जातात; त्या 
हठकाणच्या जीवाणूांिा नाश (necrosis) होत असल्यामुळे हे व्रण बाटलीच्या आकाराांसारखे (bottle-
shaped) हदसतात. हे व्रण हवशषेतः अांधात्राांत (caecum) व आांतड्याांच्या वक्राांत (intestinal flexures) 
हदसून येतात. काांहींवळेाां हे जांतू कोिनीलेतून यकृातात जातात. त्यामुळें  यकृतशोफ (hepatitis) ककवा एक 
ककवा अनेक यकृहद्वद्रहध होतात. याांतील पू लालसर-तपहकरी रांर्ािा (pinkish-brown (anchouy 
sauce) असून, तो रोर्जांतूरहहत (sterile) असतो. या हवद्रहधच्या कभती खरवडल्यास त्या खरवडीत मात्र 
जांतू हदसून येतात. हा यकृहद्वद्रहध फुप्फुस, जठर, स्थूलाांत्र, उदराांतरवषे्टन व क् वहित हृदयावरणाांत 
फुटण्यािा सांभव असतो. हे जांतू रक्तामधून जाऊन ककहितवळेाां मेंदू ककवा प्लीहा याांत हवद्रहध होण्यािा 
सांभव असतो. 

 
लक्षिें–रोर्ी लहान मलू ककवा प्रौढ असतो. त्यािी तक्रार म्हणजे हळूहळू येणारा अहतसार व 

पोटाांत वदेना. जर हवकार उपरु्दाांत असेल तर मुरडा होतो. 
 
िपासल्यास–पोट दाबल्यास खालच्या भार्ात पीडनाक्षमता हदसून येते. याांत ताप नसतो. 

हदवसाांतून १२।१५ वळेाां शौिास होते. शौिातून शमे, पू, रक्त व थोडा मल पडतो. जर इलाज केला रे्ला 
नाहीं तर थोड्या आठवड्याांत लक्षणें नाकहशी होतात. पण परत परत रोर् उद् भवतो. मलािी परीक्षा 
केल्यास त्याांत ॲहमबा ककवा त्यािी अवरु्ांहठत अवस्था हदसून येते. पण काांहींवळेा मल रोज पाि सात वळेाां 
तपासावा तेंव्हा जांतू हदसून येतात. जर रोर् हिरकारी झाला असेल तर, आांतडे हाताला ताठ लार्ते, व 
दाबल्यास स्थूलाांत्राजवळ दुखते. रु्दद्वारातून हसग्मोयडास्कोप घालून पहाता येते, ककवा व्रण खरवडून 
काढल्यास त्या खरवडींत ॲहमबा हदसून येतात. 
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प्रकार १:–आशुकारी कोथयुक्ि प्रवाणहका (Acute gangrenous dystentery) या तीव्र प्रकाराांत 
रक्तस्त्राव व आांत्रभेद होऊन रोर्ी थोड्याि हदवसाांत मरतो. 

 
२. णिरकाणर प्रकार:–(अ) याांत पांडुता, अशक्तपणा व वारांवार अहतसार होतो. (ब) सूप्त याांत 

रोग्याच्या मलामधून अवरु्ांहठत ॲहमबा जातात व आांतड्याांत व्रणही असतात. पण कोणतेही लक्षण नसते. 
 
३. ॲणमबाजन्य यकृिशोफ (Amoabic hepatitis) हा आमाांशािा उपद्रव म्हणून होतो. ज्यावळेीं 

यकृत हवकाहरत होतो त्यावळेीं ताप भरतो यकृताच्या स्थानीं वदेना होतात ककवा उजव्या खाांद्याांत दुखते. 
तपासल्यास तो भार् पीडनाक्षम असल्यािे समजून येते. रक्ताांत श्वेत पेशींिे प्रमाण वाढतें. काांहींत 
यकृस्व्दद्रहध होतो. सामान्वकेरून एकि पण उजव्या भार्ाांत हवद्रहध होतो. जस जसा हवद्रहध वाढत जातो 
तसे यकृतािा भार्ाांत वदेना होतात. बेिनै वाटते, डोंके दुखते थांडी वाजते ककवा घाम सुटतो. हवद्रहधच्या 
भार्ावर यकृत पीडनाक्षम असते, व त्या भार्ावरील त्विेवर सूजही हदसून येते. क् वहितवळेीं यकृतात 
लहान लहान पण पुष्ट्कळ हवद्रहध होतात. अशावळेीं लक्षणें फार तीव्र असतात, व थोडी कामला हदसून येते. 
याांत जीहवतास फार धोका असतो. काांहींवळेाां हवद्रहध यकृताच्या खालच्या भार्ाांत असतो. व मर् तो हाताला 
प्रतीत होत नाहीं. 

 
फुतफुसािा ॲणमबा रोग (pulmonary amoebiasis) हा मूलभतू ककवा उपद्रवात्मक होतो. पण 

उपद्रवात्मकि पुष्ट्कळवळेाां हदसून येतो. मलूभतू प्रकाराांत ॲहमबा आांतड्याांमधून रक्तावाटे पसरतात. 
यकृस्व्दद्रधीमधून सरळ फुप्फुसाांत ॲहमबा जाऊन उपद्रवात्मक हवकार होतो. मूलभतू प्रकाराांत थुांकीवाटे 
रक्त पडते (haemoptysis), सतत ताप असतो, व रोर्ािा हनयतकालीक जोर होऊन यक्ष्मा आहे ककवा 
काय असा भास होतो. अवरु्ांहठत अवस्थेतींल ॲहमबा मलामधून बाहेर पडतात व रक्ताांत इओहसनोहफल 
पेशींिे प्रमाण वाढल्यािे हदसून येते. त्याि प्रमाणें आमाांशािेही पूवववृत्त हमळते. उपद्रवात्मक प्रकाराांत 
उजव्या फुप्फुसाच्या खालच्या भार्ाांत घहनभवनािे ककवा हवद्रहध झाल्यािी लक्षणें हदसून येतात. काांहींवळेाां 
यकृहतद्रहध फुप्फुसावरणाांत फुटून पूयभतृ फुप्फुसावरण (empyema) होते. जर यकृहद्वद्रहध फुप्फुसाांत 
फुटल्यास थुांकी लालसार–तपहकरी रांर्ािी (anchovy Sauce) असते. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–ॲहमहबक डीसेंटरी ही बहॅसलरी डीसेंटरी पासून हनराळी दाखहवली पाहहजे. 

पण मलािी परीक्षा केल्यास हनदान होते. अहवकारी अहमबा कोलाय् व त्यािी अवरु्ांहठत अवस्था या 
एांटएहमबा हहस्टॅहलहटका या पासून हनराळे दाखहवले पाहहजे. अवरु्ांहठत ॲहमबा कोलाय मध्ये आठ कें द्र भार् 
असतात. ॲहमबा कोलाय् हे लालपेशी र्ट्ट करीत नाहींत, तो कमी हालिाल करणारा असून, त्यािा 
पेशीद्रव हततका स्वच्छ नसतो. फुप्फुसािा ॲहमबा रोर् याांत पुष्ट्कळवळेा थुांकीतून रक्त पडत असल्यामुळे 
यक्ष्मा वाटण्यािा सांभव असतो. डीसेंटरीिें पूवववृत्त हमळतही नाहीं. पण एमेहटन हदल्यावर बरा होतो 
त्यावरून हनदान होते. थूलाांत्राांत ॲहमबोमा हे कठीण अबूवद झाल्यास कार्चसनोमा वाढण्यािा सांभव असतो. 

 
उपद्रव–जर सुरुवातीलाि व पूणव उपिार झाला तर उपद्रव उद्  भवत नाहींत. काांहीं हिरकारी व 

ज्यावर इलाज झाला नाहीं, असे रोर्ी, बरे करणें कठीण जाते. उपद्रवाांत आांत्रभेद, आांत्रसांकोि व कोथ, 
यकृस्व्दद्रहध, फुप्फुसहवद्रहध, मस्स्तष्ट्कहवद्रहध, हे येतात. 
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साध्यासाध्यिा–जर लौकर व पूणव इलाज झाला तर रोर् साध्य आहे. मस्स्तष्ट्क हवद्रहधिा रोर्ी 
सहसा जर्त नाहीं. जर यकृतात पुष्ट्कळ हवद्रहध असतील तर रोर् फार र्ांभीर समजावा. फुप्फुस हवद्रहध 
औषधोपिारानें पूणव बरा होतो. 

 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–पाणी व अन्न नेहमी झाांकून ठेवावे. म्हणजे माशाांमुळे ते दूहषत होणार 

नाहीत. रोग्याच्या मलमूत्राांत जांतुनाषक टाकून ते झाकून ठेवाव ेव दोन तासाांनीं त्यािी िाांर्ली हवल्हेवाट 
लावावी. ज्याांिा मलातून अवर्ांहठत ॲहमबा जातात त्याांना स्वयांपाकी म्हणून नेमूां नयें. जांतुवाहकाांना 
डाय्ओडोस्क् कनिी ६५० हम. गॅ्रमिी १ वडी दर ८ तासाांनीं दोन आठवडे द्यावी. 

 
रोग झाल्यास–जर रोर् तीव्र असेल, तर रोग्याला र्रम पाांघरुणाांत हनजवनू ठेवावा. आहार द्रव 

असावा. याकहरताां ॲल्लयुहमन वॉटर, दूध, व डेक्स्रोज, ऑरेंजेड हदवसाांतून २ ते ३ पाईांट द्याव.े सुरुवातीला 
एरांडेल द्याव.े 

 
या रोर्ावर एमेहटक हैड्रोक्लोराइड या औषधािा िाांर्ला उपयोर् होतो. यािी १ गे्रन ककवा ½ 

गे्रनिी इांजेक्शनें, रोज १ या प्रमाणें १० ते १२ हदवस, त्विेखाली ककवा स्नायूांतून द्यावी. ही इांजेक्शनें पुरी 
होईपयंत रोग्याला हनजवनू ठेवावा. कारण हृदयावर यािा अवसादक म्हणून वाईट पहरणाम होतो 
(depressant effect) याकहरताां याबरोबर स्स्रक्नीन ककवा स्व्हटॅहमन बी, १०० हम. गॅ्रम देतात. 

 
त्याि प्रमाणें एन् टरो व्हायोफामव, डाय्–आयोडोहैड्रास्क्स स्क् वनोहलन यासारख्या वड्याांिाही 

िाांर्ला उपयोर् होतो. या वड्या रोज १ ते २ हदवसाांतून तीन वळेाां १० हदवस द्याव्या. एक आठवड्यानांतर 
परत १० हदवस द्याव्या. या वड्याांबरोबर स्व्हटॅहमन बी क्रोम्प्लेक्सच्या वड्याही द्याव्या.  

 
खालील हमिर द्याव:े– 

 
    
  एरांडेल तेल ड्राम २ 
  सलॅॉल ड्राम १ 
  एक्स्रॅक्ट बेली. हलस्क् वड ड्राम १½ 
  एक्रॅक्ट कूिी हलस्क् वड ड्राम १½ 
  म्युहसलेज  जरुरी पुरते.  
  पाणी औांस ३. 

⅓ भार् हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावा.  
 

जर यािेबरोबर अहतसारही असेल, तर खालील हमक्िर द्याव.े :– 
 
    
  लायकर हबस्महथएट अमोहन सैरस ड्राम ३ 
  एक्स्रॅक्ट बेली हलस्क् वड ड्राम १½ 
  कटक्िर हायोसायमस ड्राम १½ 
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  स्स्पहरट अमोहन. ॲरोमटॅ.  ड्राम ½ 
  पाणी. औांस ३ 

⅓ भार् हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावा.  
 

जर रोर् हिरकारी झाला असेल तर इलाज पुष्ट्कळ हदवस करावयास पाहहजे. याकहरताां प्रथम 
आांतडे सोहडयम बाय काबोनेटिा एहनमा देऊन (२० औांस पाण्यात ५० गे्रन सोहडयम बाय काबोनेट) धुवनू 
काढाव.े नांतर १ तासानें ८ औांस पाण्यात ९६ गे्रन यारेनिा द्राव करावा व त्यािा एहनमा (पाणी र्रम असाव)े 
फार सावकाश द्यावा. तो शक्य हततक्यावळे रोखण्यास साांर्ावे. असें १० हदवस कराव.े त्याि बरोबर 
एमेहटन हबस्मथ आयोडाइड २ गे्रन, कठीण हजलेहटन कॅप्सूलमधून रात्रीं झोंपताांना द्याव.े मळमळ ककवा 
वाांहत होऊ नये म्हणून कॅप्सूल शवेटच्या जेवणानांतर िार तासाांनीं द्यावी व तत्पूवी एक तास १½ गे्रन 
फेनोबार्चबटोन द्याव.े अशा रीहतने एकां दर १२ वळेाां द्याव.े 

 
फुप्फुसाच्या मूलभतू ॲहमबा रोर्ाांत (primary pulmonary amoebiasis) एमेहटन हैड्रोक्लोराइड 

½ गे्रनिी इांजेक्शनें रोज सकाळ सांध्याकाळ ५ ते ७ हदवस द्यावी व त्याि बरोबर ०·२५ गे्रन काबासान 
कॅप्सूलमधून हदवसाांतून तीन वळेाां जेवणानांतर द्याव.े नांतर फक्त काबासांन ५ हदवस द्याव.े जर पाांि 
हदवसाांच्या हवश्राांहतनांतर रोर् बरा झाला नाहीं, तर परत सवव औषधोपिार करावा. 

 
ॲहमबाजन्य स्थूलाांत्रहाद (amoebic colitis) यावर ऑहरओमायहसन ककवा टेरामायहसन याांिा 

फार िाांर्ला उपयोर् होतो. २५० हम. गे्रन दर ६ तासाांनी दोन आठवडे द्यावे. नांतर दोन आठवड्याांनी परत 
द्याव.े रोर्ातून उठल्यावर, मसाल्यािे पदाथव, िीज, बटाटे वर्ैरे पदाथव वजव करावते. 

 
जर यकृहद्वद्रहध असेल, तर त्याांतील पू हसकरजनें काढून टाकावा (Aspiration) व नांतर १ औांस 

हडस्स्टलड वॉटरमध्ये १ गे्रन एमेहटन हैड्रोक्लोराईड हमसळून, ते हवद्रहधच्या खड्डड्याांत घालावे. त्याि 
बरोबर एमेहटन हैड्रोक्लोराइडिी १ गे्रनिी १२ इांजेक्शनें त्विेखालीं ककवा स्नायूांत द्यावी. ककवा 
क्लोरोस्व्कनच्या ४ वड्या रोज एकदाां याप्रमाणें २ हदवस व नांतर रोज एकदाां ३ वड्या याप्रमाणे २१ हदवस 
द्याव्या. जर यकृहद्वद्रहधत उपद्रवात्मक सांसर्व असेल, ककवा हवद्रकधतींल पू हसकरजने काढताां येण्यासारखे 
नसेल, तरि शस्त्रहक्रया करून पू काढून टाकावा (open operation). 
 

पटकी, णवषणूिका 
(CHOLERA) 

 
व्याख्या–पाण्यासारखे रेि, पेटके व बलक्षय याांनी युक्त असा तीव्र साांसर्चर्क रोर्. 
 
हेिु–या रोर्ािे जांतू (Vibrio cholerae) स्वल्पहवरामाच्या आकारासारखे असून, ते अन्न, दूध ककवा 

पाणी यामधून माणसाच्या शरीराांत हशरकाव करतात. हे जांतू रोग्याच्या मलातून ककवा वाांतीवाटे बाहेर 
पडतात. व पाणी दूहषत होते. माशाांकडूनही या रोर्ािा प्रसार होतो. मोठमोठ्या यात्रा व मेळे या हठकाणीं या 
रोर्ािा प्रादुभाव होतो व याते्रकरू व व्यापारी याांिेकडून तो हनरहनराळ्या हठकाणीं नेला जातो. हा रोर् 
कहदुस्थानाांत बाराही महहनें कोठे ना कोठे तरी घर करून असतो (endemic) ककवा त्याच्या साांथीही येतात. 
पावसाळ्याच्या सुरुवातीला साथ येण्यािा ज्यास्त सांभव असतो. 
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संप्रास्ति–शहरराांतील पाणी फार प्रमाणाांत रे्ल्यामुळे शरीर कृश व शुष्ट्क असते. लहान आांतड्यािी 
अांतःत्विा लाल हदसते, व आांतड्याांत भाताच्या पेजेसारखा द्रव असतो. प्लीहा लहान असून, मूत्रकपडाांत 
रक्ताहधक्य हदसून येते. जांतू फक्त आांतड्याांति हदसून येतात. पण काांहींवळेाां कपत्ताशयातहीं साांपडतात. 
जर जांतूमयरक्तरोर् (Septicaemia) झाला (हा फारि क् वहितवळेाां होतो) तर मात्र मर् जांतू मूत्र व प्लीहा 
याांतही साांपडतात. 

 
अणधशयन काळ–काांही तासापासून ३ ते ५ हदवस. 
 
लक्षिें–काांहींवळेाां रोर्ािी लक्षणें ताबडतोब हदसावयास लार्तात, ककवा प्रथम साधा अहतसार 

होतो. डोकें  दुखते, िक् कर आल्यासारखे होते ककवा वाांहत होते. या रोर्ाांत प्रथम आांतड्याांतील मल बाहेर 
पडल्यावर, नुसते पाण्यासारखे रेि होतात. हे रेि हवहशष्ट प्रकारिे, भाताच्या पेजेसारखे असतात. अहत 
थकवा येतो, पोटाच्या व पायाच्या स्नायूांत पेटके येतात, व काांहींवळेाां त्याांिा जोर एवढा असतो कीं ते स्नाय ू
तुटतात. वाांहत व्हावयास लार्ते, व वाांहतमधून नुसते पाणी पडते, आहण अशा रीहतने शरीराांतींल द्रव कमी 
झाल्यामुळे फार तीव्र तहान लार्ते. 

 
िपासल्यास–त्विा र्ार लार्ते, व हतिा लवहिकपणाही कमी होतो. डोळे खोल जातात. 

श्वासोच्छवास व नाडी जलद िालते. आवाज खोल जातो. खाांकेत ताप पाहहला तर उष्ट्णतामान नेहमींएवढे 
ककवा थोडे कमी असल्यािे हदसून येते. पण रु्दद्वाराांत मात्र उष्ट्णतामान ज्यास्त असते. शहरराांतींल द्रव 
जुलाब व वाांहत याांिेमुळे कमी होत असल्यामुळे मूत्रािे प्रमाण, घटते हवहशष्ट रु्रुत्व ज्यास्त होते व त्याांत 
लाला–वसा–मेहही पुष्ट्कळ वळेाां हदसून येतो. रक्तदाब कमी होतो. हृदयाच्या आकुां िन कालािा दाब १०० 
हम. हम. पाऱ्याच्याही खाली जातो. रक्तही घट्ट (sticky) व्हावयास लार्ते, रक्तपेशी एका घन हम.हम. मध्ये 
५० लाखाच्याही पेक्षाां जास्त असतात. श्वेतपेशींिे प्रमाण वाढतें. त्या एका घन हम.हम. मध्ये २०,००० ते 
५०,००० इतक्या असतात. रक्तािे हवहशष्ट रु्रुत्वही वाढावयास लार्ते, ते १०६२ पयंतही जाते. रक्तािी 
मशार्त केल्यास ते रोर्जांतूरहहत असते. अशा पहरस्स्थतींत रोर्ी फार जलद मरतो, ककवा थोड्या हदवसाांत 
प्रहतहक्रया सुरू होते. शहररािे उष्ट्णतामान वाढते, त्विा र्रम लार्ावयास लार्ते, रक्तदाब वाढावयास 
लार्तो, नाडीिा वरे् कमी होतो व ती हाताला लार्ावयास लार्ते. मूत्रािे प्रमाण वाढते, अहतसार व वाांत्या 
थाांबतात. काांहींवळेाां ताप यावयास लार्ून, त्याांत रोर्ी बडबडावयास लार्तो ककवा बशुेि पडतो. नाहींतर 
ताप उतरून रोर्ी बरा होतो. 

 
प्रकार–१. शुष्ट्क णवशूणिका (cholera sicca)–याांत रोर्ी फार जलद दर्ावतो. याांत रेि होत 

नाहींत. पण आांतड्याांत मात्र फार द्रव साांठलेला असतो. 
 
२. सौम्य (ambulatory). याांत अहतसार हततका तीव्र नसतो. लक्षणेंही सौम्य असतात व पेटके येत 

नाहींत. 
 
व्यवच्छेकद णनदान–ज्यावळेीं साांथ असते, त्यावळेीं हनदान कठीण नसते पण अन्न हवषबाधा लक्षाांत 

ठेवावयास पाहहजे. जर मलािी पहरक्षा केली तर त्याांत पटकीिे जांतू (Vibrio) हदसून येतात. 
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उपद्रव–पटकीच्या तीव्र प्रकाराांत रोर्ी फार जलद मरतो. पण सौम्य प्रकाराांत रोर् बरा झाल्यावर 
अहतसार होऊन रोर् उलटण्यािा सांभव असतो. उपद्रवाांत ब्राांकोन्युमोहनया, लालाकपडदाह, वृक् कदाह, 
मूत्रहवषमयरक्तता व अहततीव्र ताप हे येतात. 

 
साध्यसाध्यिा–हा फार तीव्र व प्राणघातक असा रोर् आहे. साांथींत सुरुवातीिे रोर्ी बहुधा मरतात. 

पुढे पुढे मात्र रोर्ािी तीव्रता कमी होते. ज्या प्रमाणाांत रोग्याच्या शहरराांतील द्रव कमी होतो, त्या प्रमाणाांत 
रोर्ािी तीव्रता असते. 

 
णिणकत्सा–प्रहतबांधक : साांथींत पाणी व दूध उकळून घ्यावे. अन्न नेहमीं हशजहवलेले व र्रम खावे. 

ताक ककवा कलबािा रस घ्यावा. ज्यामुळे शौिाला ज्यास्त व पातळ होईल असा आहार घेऊां  नये. उत्तम 
उपाय म्हणजे अँहट कॉलेरा व्हॅस्क्सनिी इांजेक्शनें घ्यावी. सुरुवातीला ०·५ सी. सी. व आठवड्यानांतर १ सी. 
सी. द्याव.े सात हदवसाांत रोर् प्रहतबांधक शस्क्त्त हनमाण होते. एक वषाखालील मुलाांना व्हॅस्क्सन देऊां  नये. १ 
ते ५ वषांमधील मुलाांना ०·२५ सी. सी. व नांतर एका आठवड्यानें ०·५ सी. सी. द्याव.े 

 
हशरेमधून टेरासायस्क्लन हदल्यास जांतू मरतात व अहतसारही कमी होतो. पहहल्या २४ तासाांत दर 

६ तासानी १०० हम. गॅ्रम हशरेमधून द्याव.े आहण नांतर ५०० हम. गॅ्रम ४ हदवस पोटाांतत द्याव.े 
 
रोग झाल्यास–रोग्याला पूणव हवश्राांहत द्यावी व उबेत झोपवनू ठेवावा. त्यािे मलमूत्र जांतुरहहत 

करण्याकहरताां त्याांत २० भार्ाांत १ भार् या प्रमाणाांत बनहवलेला कारबॉहलक ॲहसडिा द्राव हमसळावा व ते 
दोन तास झाकून ठेवावे. नांतर त्यािी योग्य ती हवल्हेवाट लावावी. रोग्याला डेक्स्रोज पाणी, ॲल्लयुहमन 
पाणी ककवा साधे पाणी वारांवार पण थोडे थोडे द्यावे. मॉर्चफन ककवा अफू कधींही देऊां  नये. वाांहत 
थाांबहवण्याकहरताां कोकेन ⅟₂₀ गे्रनिी वडी द्यावी. जरूर लार्ल्यास ½ तासानें परत द्यावी. 

 
स्रप्टोमायहसन १ गॅ्रम दर ६ तासाांनी स्नायूांतून द्याव.े जर रक्तदाब ८० ककवा ७० हम. हम. पाऱ्यािा 

असेल तर रोजसव हायपर टॉहनक सलाइन हशरेतून द्याव.े यािेमुळे रक्ताांतींल द्रव पदाथव बाहेर जाऊन हदला 
जात नाहीं, व रक्ताांतींल जांतूांच्या हवषाांबरोबर क्लोराइडिा सांयोर् होतो व हनमाण झालेला पदाथव बाहेर 
टाकला जातो. मूत्रहवषमयरक्ततेकरताां हशरेतून अल्कलाईन द्राव द्यावा. 

 
अल्कलीिा द्राव (alkaline solution) रु्दामधूनही द्यावा. १० औांस दर दोन तासाांनीं द्यावा, नांतर 

दर दोन तासाांनी द्यावा; व अशाहरतीने मूत्रािे प्रमाण दर २४ तासाांत २० औांस तरी होईपयंत द्याव.े 
 
कॅल्शम परमरँ्नेटच्या २ गे्रनच्या वड्या, प्रत्येक १५ हमहनटाांनीं द्याव्या. याांिेमुळे जांतूांिी हवषे नाश 

पावतात. 
 
वाांहत थाांबहवण्याकहरताां ॲव्होमाईनिा (Avomine) फार िाांर्ला पहरणाम होतो. सौम्य ककवा तीव्र, 

कोणत्याही प्रकाराांत १ ते ६ वड्या २४ तासाांत देऊन वाांहत थाांबहवताां येते. यानें फक्त वाांहत थाांबते पण रेि 
थाांबत नाहींत. रेि व वाांहत थाांबल्यावर आहार हळूहळू वाढवीत न्यावा. प्रथम द्रव पदाथव द्याव े व नांतर 
सावकाश घन पदाथव द्यावयास सुरुवात करावी. 
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संग्रहिी 
(SPRUE) 

 
व्याख्या–कृशता (emaciation), लालभडक जीभ (sore tongue) व अहतसार याांनी युक्त असा 

रोर्. 
 
हेिु–या रोर्ाच्या कारणाबद्दल अजून सुर्ावा लार्लेला नाहीं. त्यामुळे काय कारण असाव ेयाबद्दल 

हनरहनराळें  हविार प्रवाह प्रिलीत आहेत. १. लहान आांतड्याांत जी शोषण कें दे्र (villi) असतात, त्याांना इजा 
पोहोंिल्यामुळे स्स्नग्ध पदाथव, शकव रा, व जीवनसत्वें बरोबर शोहषली जात नाहींत. २. मोहनलीया व 
स्रेप्टोकॉकाय् या जांतूांिा सांसर्ामुळे, ३. जीवनसत्व बी₁₂ व फॉहलक अम्लािा अन्नातील अभाव. प्रविकक 
कारिें–हा रोर् िीन. कहदुस्तान, हसलोन, ईस्ट व वसे्ट इांहडज वर्ैरे देशाांत दृष्टोपत्तीस येतो. तरुण व 
मध्यम वयाच्या माणसाांत पण हवशषेतः हस्त्रयाांत थोड्या ज्यास्त प्रमाणाांत हदसून येतो. 

 
संप्रास्ति–लहान आांतड्याांिी हभहत्तका पातळ होते व अांतःत्विेला कृशार् येते. त्यावर व्रण पडतात 

व आांत्रभेद होण्यािा सांभव असतो. अशाि प्रकारें मोठे आांतडेही हवकाहरत होते. हृदय, यकृत व प्लीहा कृश 
होतात. आांतड्याांतींल अांतःत्विेच्या कृशतेमुळें  अन्नाच्या त्याांतल्यात्याांत स्स्नग्धपदाथांच्या शोषणाला 
अडथळा हनमाण होतो. 

 
लक्षिें–रोर्ािी सुरुवात फार आस्ते आस्ते होते. सुरुवातीला अशक्तपणा वाटतो, अजीणव होते, 

छातीत जळजळ होते व पोटाांत वायू धरल्यामुळें  दुखते, शौिास पुष्ट्कळ, सैल, फेसाळ व दुर्ंधीयुक्त होते. 
हळूहळू रोग्यािे वजन घटते. तोंड येते. मुखपाक तीव्र असेल तर जीभ लालभडक हदसते. हजभेच्या दोन्हीं 
कडा फुटल्याप्रमाणें हदसतात. पुष्ट्कळवळेाां जीभ मध्यभार्ी तुळतुळींत हदसते. अन्ननहलका व उपरु्द ककवा 
योहन याांिाही दाह काांहीं रोग्याांत हदसून येतो. 

 
िपासल्यास–जर रोर् काांही हदवसाांिा असेल, तर रोर्ी खांर्लेला हदसतो. त्विा काळसर हदसते 

व तोंडावर काळे डार् (pigmentation) हदसतात. सुरुवातीला जीभ लाल हदसते. पुढें त्यावर लहान 
पुटकुळ्या (vesicles) हदसतात, व हतिा पृिभार् रु्ळरु्ळीत व िकािकीत हदसतो. जर रोर् जास्त 
हिरकारी असेल तर जीभ कृश व हनस्तेज हदसते. तोंडाच्या अांतःत्विेवर व्रण हदसून येतात. यकृताच्या 
स्थानीं अांरु्ली ताडनानें तपासल्यास यकृत लहान झाल्यािे समजून येते. परीक्षान्न देऊन तपासल्यास 
जाठररसाांत हैड्रोक्लोहरक आम्लािी कमतरता असल्यािे समजून येते. शौिातून मल पुष्ट्कळसा, पाांढुरका 
व फेसाळ पडतो. मळािा पाांढुरका रांर् हा त्याांत वाजवीपेक्षाां ज्यास्त स्स्नग्ध पदाथव असतात म्हणून नव्हे, तर 
स्टकोहबलीनिे ल्युकोहबहलनमध्ये रूपाांतर होते म्हणनू. काांहींत पुष्ट्कळ पण पातळ शौिास होते. मळातील 
एकां दर स्स्नग्ध पदाथांिे प्रमाण ५० ते ८०% पयंतही जाते. स्व्हटॅहमन ‘अ’ व ‘ब’ याांच्या अभावी अहत 
केरॅहटनता सारखें रोर् होतात. रक्ताांतींल श्वेतपेशींिे प्रमाण नेहमींपेक्षाां थोडे कमी असते, पण सापेक्ष 
लहसकापेशीवृहि हदसून येते. उरोस्स्थ भेदन करून आांतील मर्ज तपासल्यास असाध्य पांडुरोर्ाांत जसे 
फरक हदसून येतात, तशाि प्रकारिे फरक याांतही हदसून येतात. 
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व्यवछेदन णनदान–जीभ व मलािे स्वरूप यावरून हनदान कठीण नाहीं. प्रौढाांिा सीहलयाक रोर् 
या रोर्ासारखा भासतो. काांहींत रक्तािे स्वरूप असाध्य पांडुरोर्ाांसारखें असते. हर्याहतसार (Hill 
dlarrhoea) हा सांग्रहणीसारखा भासतो. याांतहीं मलािा रांर् पाांढुरका असून फेसाळ असतो. 

 
उपद्रव–रोर् हिरकारी असून, काांहींवळेाां रोर् उलटून हदवसाांतून १५ ते २० वळेाां शौिाला होते. 

याांत तोंडातून रक्तपडणें (haematemesis) व टेटनी (tetany). हे उपद्रव होण्यािा सांभव असतो. 
 
साध्यासाध्यिा–जर उपिार केला रे्ला नाहीं तर रोर्ी एक वषांिे आांत मरतो जर रोर्ी वयािा 

मध्य उलटलेला असेल तर रोर् फार कष्टसाध्य आहे. 
 
णिणकत्सा–रोग्याला हनदान ६ आठवडे तरी पूणव हवश्राांहत द्यावी. त्याला हनजवनू ठेवावा. त्याला 

मोठ्या प्रमाणाांत दूध व नैरोजनयुक्त पदाथव प्रोहटनेक्स, स्प्रूलॅक्स, वर्ैरे द्यावें. हा आहार दर दोन तासाांनीं 
द्यावा. दूध सुरुवातीला हदवसाला ३ पाईांट द्याव ेव हळूहळू वाढवीत हदवसाला ६ पाईांट पयंत द्याव.े ते आस्ते 
आस्ते िाखत प्याव.े स्प्रूलॅकमध्ये नैरोजनयुक्त पदाथािें प्रमाण जास्त असून स्स्नग्ध पदाथव फार कमी 
असतात. हे दूधाऐवजी द्यावयास हरकत नाहीं. हे दोन दोन तासाांनीं हदवसाांतून ६ वळेाां द्यावें. पाांि सहा 
आठवड्याांच्या औषधोपिारानांतर मलािे स्वरूप मूळ पदावर येते. पुढें आहाराांत केळे द्याव ेव हळूहळू आहार 
वाढवावा. जेवणानांतर हबस्मथिे हमक्िर द्यावे. त्यामुळें  मलाला घट्टपणा येतो. जेवणाबरोबर ककवा लरे्ि 
नांतर डायल्यूट हैड्रोक्लोहरक ॲहसड ½ ड्राम व हसरप ऑरेंशा ½ ड्राम एक ग्लास पाण्यामधून द्याव.े या 
रोर्ाांत हलव्हर एक्स्रॅक्ट व स्व्हटॅहमन बी₁₂ या इांजेक्शनिा फार िाांर्ला उपयोर् होतो. हेपार १२ ककवा 
हेपॅफोहलन ४ सी. सी. पहहल्या हदवशीं व नांतर एक हदवस आड २।२ सी. सी. द्याव.े स्व्हटॅहमन बी₁₂ मोठ्या 
प्रमाणाांत, ज्याप्रमाणें असाध्य पांडुरोर्ाांत देतात त्याप्रमाणें द्यावे. मुखपाकाकहरताां हनकोहटहनक ॲहसड १०० 
हम. गॅ्रम व हरबोफ्लेस्व्हन (स्व्हटॅहमन बी₂) ३ हम. गॅ्रम हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावे. त्यािबरोबर कॅल्शम लॅक्टेट 
२० गे्रन व ॲडॉस्क्सहलन कॅप्सूल २, हे हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावे. हलव्हर एक्स्रॅक्टच्या ऐवजी फॉहलक 
ॲहसड द्याव.े तीव्र अवस्थेंत रोज १० ते २० हम. गॅ्रम व पढुें २·५ ते १० हम. गॅ्रम रोज रोर् बरा होईपयंत द्याव.े 
पण जर मज्जातांतूदाह ककवा अनुतीव्र सांयुक्त अपक्राांहत (subacute combind degeneration) असेल तर हे 
देऊां  नये.  

 
प्रत्येक जेवणानांतर तोंड अल्कलाईन द्रावानें (पाांि औांस पाण्याांत ६० गे्रन सोहडयम बाय काबोनेट) 

धुवाव.े रोर्ाांत खांड पडावा म्हणून पे्रड  हनसोन ५ हम. गॅ्रम हदवसाांतून िार वळेाां २ ते ३ आठवडे द्यावी व नांतर 
मात्रा हळूहळू कमी करीत २ महहन्याांत शून्यावर आणावी.  
 

तलेग 
(PLAGUE) 
काळामृत्य ू

(Black death) 
 

व्याख्या–हा तीव्र स्वरूपािा साांसर्चर्क रोर् असून तो हवहशष्ट जांतूमुळे होतो. याांत जांतुमयरक्तरोर् 
होतो व शहरराांतील रसग्रांथी सुजतात. 
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हेिू–बॅहसलर्स पेस्स्टर्स (Bacillus pestis) या जांतुमुळे हा रोर् होतो. प्रथम ऊां दराांत या रोर्ािा 
प्रादुभाव होतो. नांतर ऊां दरावरील हपसवा माणसाला िावतात व मर् त्याला र्ाांठीिा प्लेर् होतो. हपसवाांच्या 
िावण्यामुळे रोर्ािा फैलाव होतो. फुप्फुसाच्या प्लेर्ािा प्रसार हववेाटे होतो. ज्या माणसाला फुप्फुसािा 
प्लेर् होतो त्या माणसाच्या खोकल्यावाटे या रोर्ाांिे जांतू हवेंत फेकले जातात, व हववेाटेि या रोर्ािा 
प्रसार होतो. घाण व दाटीिी रहाणी ही या रोर्ाला पोषक असतात. या रोर्ाच्या पुष्ट्कळवळेाां साांथी हनमाण 
होतात. याच्या साांथी उन्हाळ्याांत येतात. कोणत्याही वयाच्या स्त्रीपुरुषाांत हा रोर् होतो. कहदुस्तान, 
इांडोिायना, ईस्ट इांहडज, आहफ्रका वर्ैरे हठकाणीं प्लेर् हा कोठे न कोठे तरी असतो.  

 
संप्रास्ति–या रोर्ाांत रसग्रांथींना सूज येऊन त्या वाढतात व एकमेकाांना हिकटतात (matted 

together); आजूबाजूिा भार् सुजून त्याांत रक्तस्त्राव होतो. प्लीहा मऊ व वाढलेली हदसते. शामशोफामुळे 
(cloudy swelling) यकृताला सूज येते व त्याांत बारीक बारीक हवद्रहध हनमाण होतात. त्यािप्रमाणें 
मूत्रकपडाांतही तसेि फरक झालेले हदसून येतात. काांहींवळेाां स्थूलाांत्राांत व्रण पडल्यािे हदसून येते. 
फुप्फुसाांत रक्ती ब्राांकोन्युमोहनयािे भार् हदसून येतात. रक्त, रसग्रांथी, प्लीहा वर्ैरे हठकाणाहून या रोर्ािे 
जांतू दाखहवताां येतात. 

 
अणधज्ञयन काल–२ ते १० हदवस. 
 
लक्षिें–र्ाांठीच्या प्लेर्ाांत (Bubonic plague) रोर्ी एकाएकी आजारी पडतो. रोर्ी बिनै होतो 

थांडी वाजतो, पाठ व पाय दुखतात, मळमळते व वाांहत होते. अशक्तता वाढत जाते, िालण्याांत स्स्थरता 
राहात नाहीं (staggering gait), वर्ैरे र्ोष्टी क्रमाक्रमाने होत जातात. एक दोन हदवसाांत खाांकेत ककवा 
जाांघेत दुखावयास लार्ते व त्या हठकाणीं र्ाांठी येतात. 

 
िपासल्यास–िेहरा र्ोब्रा (flushed) हदसतो, डोळ लाल होतात व िेहऱ्यावर सांत्रस्थ भाव (wild 

expression) हदसून येतात. ताप १०२⁰ फॅ. च्याही वर जातो. नाडी जलद िालते. पुष्ट्कळ वळेाां प्रथम 
जाांघेत र्ाांठ येते. त्या ग्रांथी वाढतात, त्या पीडनाक्षम असून त्याांवरील त्विेला सूज आलेली हदसते. 
क् वहिति प्रथम मानेंत ककवा खाांकें त र्ाांठी येतात. र्ाांठींतील द्रवाांत प्लेर्िे जांतू हदसून येतात. र्ाांठींत ७ ते 
१० हदवसाांत पू होतो. ताप कमी अहधक असतो, व जे रोर्ी बरे होतात, त्याांच्याांत ताप हळूहळू उतरतो. जर 
र्ाांठीत पू झाला नाहीं, तर र्ाांठ हळूहळू बसते व फार घाम येतो. जर र्ाांठ फुटली तर पुष्ट्कळ हदवस वाहात 
राहाते. त्विेंत पुष्ट्कळवळेाां नीललाांछान (ecchymoses) हदसून येतात. याबरोबर त्विेवर पुटकुळ्या 
उठतात, फोड होतात ककवा त्विेंत कोथ होतो. रक्त : रक्ताांतील श्वेतपेशींिे प्रमाण फार वाढल्यािे, एका, 
घन हम. हम. मध्ये जवळ जवळ ८०,००० असल्यािे हदसून येते. जर रक्तािी मशार्त केली तर काांहींवळेाां 
बी. पेस्स्टस हे जांतू हदसून येतात. 

 
प्रकार–१. अणिसौम्य (Abortive)–याांत ताप जवळ जवळ नसतोि, व असलाि तर फारि थोडा 

असतो. वाढलेल्या ग्रांथीही हततक्या दुखत नाहींत. इतर लक्षणेंही सौम्य असतात. रोर्ीही कहडता हफरता 
असतो. 
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२. फुतफुसािा तलेग (pneumonic plague)–याांत श्वास लार्तो, खोकला येतो व बेडके पडतात. 
तपासल्यास सवव छातीभर बुद् बुद् ध्वनी (rales) ऐकूां  येतात. फुप्फुसावरणाांत द्रव साांठतो. थुांकी 
पाण्यासारखी पातळ पण रक्तामुळे लालसर हदसते, त्याांत प्लेर्िे जांतू हदसून येतात. 

 
३. रक्िािा तलेग (Septicaemic plague)–याांत प्लेर्िे जांतू एकदमि रक्ताांत प्रवशे करतात. हा 

अहत प्राणघातक आहे. र्ाांठी येण्यापूवींि ककवा ब्राांकोन्युमोहनयािी लक्षणें हदसण्यापूवींि रोर्ी मरतो. 
 
४. आंत्र तलेग (Intestinal plague)–हा फार क् वहित हदसून येणारा प्रकार आहे. याांत र्ाांठी येत 

नाहींत. याांत अहतसार व वाांत्या होतात. मलातून रक्त पडते व मलािी परीक्षा केल्यास त्याांत प्लेर्िे जांतू 
हदसून येतात. 

 
५. मस्स्िष्ट्कािा तलेग (cerebral plague)–फारि क् वहित हदसून येतो. याांत आांकडी व बेशुहि ही 

लक्षणें हदसून येतात. 
 
व्यवच्छेदक णनदान–साांथींत हनदान करणें कठीण नाहीं. जर कोठे एकादाि रोर्ी हदसून आला 

(sporadic case), तर हनदान करणें थोडे कठीण जाते. पण ग्रांथींतील द्रव, रक्त, मतू्र, मल ककवा थुांकी 
याांत जांतू हदसून आले तर हनदान करताां येते. 

 
साध्यासाध्यिा–फुप्फुसािा ककवा रक्तािा प्लेर् असेल तर रोर्ी सहसा जर्त नाहीं. र्ाांठीच्या 

प्लेर्ाांतही सुरवातीिे रोर्ी मरतात. 
 
णिणकत्सा–प्रकिबंधक–ऊां दराांिा नायनाट करावा. साांथींत प्लेर्िी लस टोंिून घ्यावी. पहहल्या 

हदवशीं ½ सी. सी. व एक आठवड्यानांतर १ सी. सी. त्विेखाली द्यावी. 
 
रोग झाल्यास–रोग्याला इतराांपासून हनराळा ठेवावा, ककवा साांसर्वजन्य रोर्ाांच्या हॉस्स्पटलमध्ये 

ठेवाव.े जर ताप फार असेल (१०६⁰ फॅ. च्या वर), तर आांर् पुसून काढावे. त्यामुळे ताप उतरतो. र्ाांठीवर 
शके द्यावा. जर पू झाला असेल तर शस्त्रहक्रया करून र्ाांठ कापाांवी व पूवािा हनिरा करावा. सल्फडाय् हझन 
ककवा सल्फ पायहरहडन या वड्या द्याव्या. सुरवातीवा ३ गॅ्रम व नांतर िार तासाांनीं हदवसरात्र २ गॅ्रम द्याव.े व 
अशाप्रकारें ताप उतरेंपयंत द्यावे. ताप उतरल्यावर ०·५ गॅ्रम दर ४ तासाांनीं १४ हदवस द्याव.े सल्फा िालू 
असेंपयंत मूत्र अल्क ठेवाव.े व रोग्याला २४ तासाांत हनदान ४ पाईांट तरी द्रवपदाथव द्यावे. सल्फा बरोबर 
स्रप्टोमायहसन ½ गॅ्रम दर ६ तासाांनीं स्नायूांतून द्याव.े रोग्याच्या मलमूत्राांत जांतुनाशक टाकून, त्यािी नीट 
हवल्हेवाट लावावी. 
 

पीिज्वर 
(YELLOW FEVER) 

 
व्याख्या–ताप, कामला, प्रहथनमेह, तोंडातून रक्त पडणे वर्ैरेंनीं युक्त असा तीव्र साांसर्चर्क रोर्.  
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हेिू–पीतज्वर हा अहतसूक्ष्म अशा हवषाणूमुळे होतो. या रोर्ािा सांसर्व माणसापासून माणसास ककवा 
प्राण्याांपासून (उदा. माकड) मनुष्ट्यास होतो. पण एहडस इहजप्तो या डाांसामुळे (the Aedes oegypti) 
होतो. रोर्ी पहहल्या िारहदवसाांच्या कालाति डासाांना रोर् देऊां  शकतात, पढेु नाहीं. डासाच्या शहरराांत 
पहहले १०।१२ हदवस या सूक्ष्म जांतूत स्स्थत्यांतरे होत राहातात. या कालाांत त्याच्या िावण्यानें रोर् होत 
नाहीं. पण पुढे मात्र तो आयुष्ट्यभर रोर्ािा प्रसार करण्यास समथव असतो. हा रोर् पहिम आहफ्रकें त बाराही 
महहनें कोठेना कोठे तरी वस्ती करून असतो. पण ब्राहझल व मसॅ्क्सको या देशाांत थोड्या प्रमाणाांत हदसून 
येतो. 

 
संप्रास्ति–त्विा फार हपवळी हदसते. त्विा, स्नाय,ू जठर, आांतडी, वृक् क, मेंदू वर्ैरेंत रक्तस्त्राव 

हदसून येतात. यकृत मऊ असून, मेदायक्राांतीमुळे ते हपवळे हदसते. वृक् काांतील नार्मोडी आकाराच्या सूक्ष्म 
नहलकाांत (convaluted tubules) उत्पेक्ष (casts) हदसून येतात. प्लीहेंत कोणतेही फरक हदसून येत 
नाहींत. 

 
अकधशयन काल–सामान्यतः ३ ते ६ हदवस. 
 
लक्षिें–सामान्यतः रोर्ािी सुरवात फार आकस्स्मकपणें होते. सुरवातीला हुडहुडी भरून ताप 

िढतो. रोर्ाच्या तीन अवस्था समजल्या जातात. सुरवािीला येिारा िाप (the initlal fever) हा ताप तीन 
ते िार हदवस राहातो याांत तीव्र प्रकारिा हशरःशलू, डोळे, पाठ व पायाच्या पोटऱ्या दुखतात. काांहीं वळेाां 
पोटाच्या खळर्ींत वदेना होतात, वाांहत, बिकोिता व हनद्रानाश ही लक्षणें असतात. तापाच्या पहहल्या तीन 
हदवसाांत रक्ताांत या रोर्ािे जांतू हदसून येतात. 

 
यावळेीं रोग्याला तपासल्यास, त्यािा िेहरा लाल हदसतो. त्विा कोरडी असते. नाडी जलद 

िालते, हमहनटाला साधारण १२० असते. मतू्रािे प्रमाण घटते व त्याांत प्रहथनािे प्रमाण वाढत जाते. 
साधारणपणें हतसऱ्या हदवशीं कामला दृष्टोत्पत्तीस येते. वाांतीत हपत्त हदसून येते व काांहींवळेाां रक्तही असते. 

 
यानांतर दोनिीन णदवस रोग्याला बरें वाटिें (the period of remsission). त्याच्या पहरस्स्थतींत 

फरक पडतो, ताप उतरतो, व नाडीही सांथ िालावयास, लार्ते. हजभेवर जरी साका हदसून येत असला, 
तरी हतिें टोंक व कडा स्वच्छ असतात. रोर्ी बरा होण्याच्या मार्ावर असतो. पण सामान्यतः रोर्ी हतसऱ्या 
अवस्थेत जातो (The stage of Secondary fever). याांत ताप परत िढतो, पण नाडी जलद िालत नाहीं, 
सांथि िालते (फॅर्ट हिन्ह Faget’s sign). कामला वाढत जाते, मतू्रािे प्रमाण घटते व त्याांत फार मोठ्या 
प्रमाणाांत प्रहथन असून, कणयुक्त उत्के्षप (granular casts), रक्तपेशी, हहमोग्लोहबन व हपत्त असते. रक्ताांत 
बदल झाल्यामुळे “काळ्या रांर्ािी” वाांहत होते, व काांहींवळेाां अहतसार होऊन, मलातूनही काळे रक्त पडते 
(malaena). नाक व हहरड्या याांतून रक्तस्त्राव होतात. त्विा ककवा र्भाशय याांतूनही रक्तस्त्राव होतात. 
रोर्ी मृत्यू पावतो ककवा हळूहळू बरा होतो. 

 
प्रकार–१. सौम्य : डोके दुखते, थोडा ताप येतो, वाांती होते व थोड्याि हदवसाांत रोर्ी बरा होतो. 

२. मारक : याांत ताप झपाट्यानें वाढून, तो १०६⁰ फॅ. च्याही वर जातो. रक्ताच्या वाांत्या होतात, मूत्रािी 
उत्पत्ती थाांबते व बेशुहि येऊन, मृत्यू येतो. 
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व्यवच्छेदक णनदान–पीतज्वराच्या हनदानदशवक खुणा म्हणजे, कामला, काळी वाांहत, सांथ नाडी, 
वाढता ताप व फार मोठ्या प्रमाणाांत प्रहथन मेह, या होत. सौम्य प्रकार डेंग्यू तापासारखा भासतो. पण त्याांत 
पाांिव्या हदवशीं पुरळ उठतो. वएेल रोर् (weil’s disease) यापासून हनराळा दाखहवणें फार कठीण जाते. 
पण या रोर्ास एहडस डाांस कारणीभतू होत नाही. कहवतापाांत प्लीहेिी वृहि होते व रक्ताांत कहवतापािे जांतू 
हदसून येतात. 

 
उपद्रव–र्ळव,े लालकपडशोफ हे उपद्रव होण्यािा सांभव असतो. काांहींवळेाां रोर् उलटतो. 
 
साध्यासाध्यिा–जर ज्वर १०५⁰ फॅ. च्या वर रे्ला ककवा मूत्रािी उत्पत्ती थाांबली तर रोर् असाध्य. 
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–या रोर्ािा प्रसार डाांसामाफव त होत असल्यामुळे, डाांसाांिा नायनाट करावा. 

याकहरताां हनरहनराळे उपाय योजावे. पाण्याच्या टाांक्याांत लहान मासे सोडावे; ते डाांसाांच्या अळ्याांिा नाश 
करतात. रात्रीं मच्छरदाणींत हनजाव.े डाांसाांच्या उत्पत्तीस्थानावर डी.डी.टी. िे फवारे माराव.े ०·५ सी. सी. 
येलो फीवर व्हॅस्क्सनिे इांजेक्शन त्विेखालीं द्याव.े ९ महहन्याखालील मुलाांना व्हॅस्क्सनिे इांजेक्शन देऊां  नये. 
कारण मस्स्तष्ट्कशोफ होण्यािी भीहत असते. 

 
रोग झाल्यास–यावर कोणताही रामबाण उपाय नाहीं. रोग्याला हनजवनू ठेवावा. तो उबदार 

राहील असें कराव.े रोग्याला बालीिे पाणी, डेक्स्रोज व अल्कली द्यावे. कलबािे सरबत देण्यापासून फायदा 
होतो. द्रव पदाथव हनदान तीन ते िार पाईांट तरी पोटाांत केले पाहहजेत व मूत्र अल्क राखण्याकहरताां 
हदवसाांतून हनदान १८० गे्रन सोहडयम बाय काबोनेट द्यावयास पाहहजे. जर हें सवव तोंडानें देताां येणें शक्य 
नसेल, तर रु्द्  द्वारातून सलाइनमध्ये ५% डेक्स्रोजिा ६ ते ८ औांस द्राव दर िार तासाांनीं द्यावा, ककवा 
हशरेतून द्यावा. रोर्ी बरा झाल्यावर त्याला सहज पिेल असा आहार–दूध, साबूदाण्यािी लापशी, सूप वर्ैरे 
द्यावा. तापाांत जरूर पडल्यास एहनमा द्यावा, पण जुलाबािे औषध देऊां  नये. वाांतीकरताां १ औांस पाण्याांत २ 
थेंब लायकर आयोहड. हमहटस. टाकून ते दर तासाला हपण्यास द्यावे. ककवा हसस्क् वल (siquil) िे इांजेक्शन 
द्याव.े जर बलक्षयािी लक्षणें हदसावयास लार्ली तर १·५ सी. सी. कोरॅहमनिे इांजेक्शन द्याव,े ककवा ¹/₆₀ 
गे्रन स्स्रक नीन हैड्रक्लोराइडिे इांजेक्शन त्विेखालीं द्यावे. 
 

महारोग, कुष्ट 
(LEPROSY) 

 
हेिु–महारोर् हा मायकोबॅक्टेहरयम लेप्री (Mycobacterium leproe) या जांतूमुळे होतो. शहरराांत 

जांतूांिा हशरकाव त्विेमधून होतो. फारि क् वहितवळेाां श्वासावाटे होतो. हा रोर् प्रत्यक्ष स्पशानें होणारा आहे. 
हनदान न झालेले रोर्ी समाजात वावरतात, व अशा रोग्याांच्यामुळे रोर्ािा फैलाव होतो. ज्या रोग्याांत र्ाांठी 
हनमाण होतात (Nodular cases), अशा रोग्यामुळे या रोर्ािा प्रसार जास्त होतो. त्यामानानें ज्या रोग्याांत 
मज्जातांतूांिा रोर् होतो, त्याांिेकडून कततकासा या रोर्ािा प्रसार होत नाहीं. महारोर्ानें पछाडलेल्या 
आईबापाांिी मुलें  जन्मतः त्याांच्यापासून हनराळी केली नाहींत, तर पुष्ट्कळशा मुलाांना हा रोर् होतो. पण हा 
रोर् अनुवांहशक मात्र नाहीं. जर्ाांत जवळ जवळ सवव हठकाणीं हा रोर् हदसून येतो. पण त्याांतल्यात्याांत 
कहदुस्थान, िीन, जपान, आहफ्रका वर्ैरे देशाांत यािे प्रमाण जास्त आहे. र्हलच्छ वस्ती व फार र्दी करून 
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राहाणें या र्ोष्टीं या रोर्ाला पूरक आहेत. वयाच्या १० ते ३० वष ेया काळाांत या रोर्ािे जास्त प्रमाण हदसून 
येते. 
 

 
फोटो ६७. महारोर्ाच्या र्ाांठी (पहा महारोर्, कुष्ट) 

 

 
फोटो ६८. महारोर्ाांत हदसून येणारा कसहासारखा िेहरा (पहा महारोर्, कुष्ट)  
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आकृणि ६८. महारोर्ी. स्वदेन कसोटी. ज्याभार्ावर स्वदे हनमाण होतो, ते काळ्या रांर्ािे दाखहवले आहेत. 

(पहा महारोर्, कुष्ट)  
 

संप्रास्ति–या रोर्ािे जांतू त्विेंतील र्ाांठी, व व्रण, नाकाांतील अांतःत्विा, यकृत व प्लीहा याांत 
हदसून येतात. काांहींवळेाां हे जांतू रक्ताांत हदसून येतात, पण मज्जातांतूत मात्र फारि क् वहितवळेाां साांपडतात. 

 
अणधशयन काल–या रोर्ािा अहधशयन काल फारि दीघव–दोन ते पाांि वषें असतो. 
 
लक्षिें–या रोर्ािी सुरवात फार आस्ते कदम होते. रोर् हदसण्यापूवीं थोडे हदवस बेिैन वाटते, 

हनरहनराळे स्नायू दुखतात, फार घाम येतो, व ताप येतो. काांहींवळेाां हा ताप सतत सातआठ हदवसही 
राहातो. 
 

या रोर्ािे तीन प्रकार समजले जातात :— 
 
१. गािंाळ (Nodular leprosy)–या प्रकाराांत सुरवातीला, पाठीवर, हातावर, पायावर ककवा 

र्ालावर एक लहानसर, लालसर अशी र्ाांठ येते. बाकीच्या भार्ापेक्षाां तो थोडा तकाहकत हदसतो. पढेु 
दुसऱ्या भार्ावरही अशाि र्ाांठी उठतात. त्यावळेीं ताप येतो. जरी ती र्ाांठ नाकहशी झाली तरी तो भार् 
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काळसर हदसतो. काांहीं हठकाणीं त्या र्ाांठी वाढत जाऊन तो भार् र्ाांठाळ बनतो. पुढे त्या हठकाणीं व्रण 
पडतात. त्विा, िेहरा, कानाच्या पाळ्या जाड होतात व र्ाांठाळलेल्या हदसतात. या सवांमुळे िेहरा हवहशष्ट 
प्रकारिा, कसहा सारखा हदसतो (leonine appearance). हभवयाांिे बाहेरिे केस र्ळून पडतात. र्ाांठी 
डोळा, घसा, स्वरयांत्र वर्ैरे कोठेहीं येतात, व व्रण पडून आांधळेपणा येतो, आवाज घोर्रा होणें वर्ैरे र्ोष्टी 
होतात. त्या हठकाणच्या हनत्तल पेशीजालाांिा (deeper tissues) नाश होतो, व हातापायाांिी बोटे र्ळतात 
(loss of fingers and toes). हळूहळू दोन्हीं बाजूांकडील समाांतर मज्जातांतू जाड व्हावयास लार्तात 

 
२. गुणलकार्भ–(tuberculoid : िेता,) (हित्ती, सांवदेनाहारी neural, maculoanaesthetic) याांत 

सुरवातीला एक ते दोन इांि रुां दीिे डार् पडतात. त्याांिा रांर् लालसर, जाांभळा ककवा पाांढराही असतो. या 
डार्ावर स्पशवज्ञान होत नाहीं, वा त्या भार्ावर घामही येत नाहीं, हें, जर रोग्याला पषु्ट्कळ घाम, येईपयंत 
र्रम केला व त्यािे अांर्ावर स्व्कहनझारीन काम्पाांड पावडर मारली, तर ती हभजल्यावर र्डद जाांभळ्या 
रांर्ािी होते. ज्या हठकाणीं घाम सुटतो, ते भार् काळ्या हठर्ळाां सारखे हदसतात. (आकृहत ६८ पहा). 
मज्जातांतूही जाड होतात. अांतःप्रकोहिका मज्जातांतू (ulnar never) जाड होऊन कोपराच्या पाठीमारे् हाताला 
लार्तो. त्याच्या बरोबर इतरही दुसरे मज्जातांतू जाड होतात. अशा तऱ्हेने मज्जातांतू हवकाहरत झाल्यामुळे 
हनरहनराळ्या सांवदेना, वदेना, थांडी, उष्ट्णता या सांवदेना नाकहशा होतात, हाताच्या बोटाांिे स्नायू कृश होऊ 
लार्तात (muscular wasting). त्यामुळे हातािा पांजा “नखी” सारखा हदसतो (“claw” deformity). 
पायाांत व्रण पडतात व ते िरत जाऊन शवेटीं क्षत पडते. 

 
३. णमश्र प्रकार (mixed type) ही हदसून येतो. सुरवात र्ाांठीच्या प्रकारानें होते व त्याांत पढेु 

मज्जातांतूही कवकाहरत होतात. दोनही प्रकार एकाि वळेीं सुिाां सुरू होतात. 
 
व्यवच्छेदक णनदान–या रोर्ािे हनदान डार्ावरून ककवा त्यािे जांतू सूक्ष्मदशवक यांत्राखालीं पाहून 

करताां येते. हे जांतू पहाण्याकहरताां त्विेिा सूक्ष्म छेद, ककवा नाकाांतील अांतःत्विा थोडी खरवडून 
सूक्ष्मदशवक यांत्राखालीं तपासावी लार्ते. त्याांत या रोर्ािे जांतू हदसून येतात. 

 
उपद्रव–रोर् कैक वषें, १० ते २० वषें ककवा त्याहीपेक्षाां जास्त वषें राहातो. सुरवातीला रोर्ािा जोर 

नसतो–हनिल अवस्था–(quiescent stage). या अवस्थेत जांतूांिी हळूहळू वाढ होत असते. रोर्ाच्या 
र्ाांठी ककवा डार् हळूहळू वाढत असतात. यानांतर जांतू एकाएकी फार जलद वाढावयास लार्तात–
प्रहतहक्रयात्मक अवस्था–(reactionary stage). त्या भार्ािा सदाहशोफ होतो, व हनरहनराळी लक्षणें 
हदसावयास लार्तात. यानांतर पुढे जांतूिा जोर कमी होतो, व ते मरतात, व्रण भरून यावयास लार्तात. 
रोर् जरी आवरला रे्ला, तरी रोग्याच्या शहरराांत हवकृहत हदसून येतात. उपद्रवाांत यक्ष्मा व वृक् कदाह हे 
महत्वािे होत. 

 
साध्यासाध्यिा–सल्फोन औषधोपिारामुळे रोर् पुष्ट्कळ साध्य झाला आहे. 
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–जर खालील र्ोष्टी अमलाांत आणल्या तर या रोर्ाच्या, प्रसाराला पुष्ट्कळ 

आळा घालताां येईल. १. जे रोर्ी सांसर्वजन्य आहेत (active cases) त्याांना समाजापासून दूर ठेवले 
पाहहजे. २. अशा रोग्याांशी सांबांध असलेल्याांिी दर ६ महहन्याांनीं पाांि वषेंपयंत तपासणी करावयास पाहहजे. 
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३. अशा आईबापाांिी मुलें  जन्मतःि त्याांच्यापासून दूर ठेवली पाहहजेत, व ४. रोर्ािे हनदान शक्य हततक्या 
लौकर करून, त्यावर पूणव इलाज करावयास पाहहजे. 

 
रोग झाल्यास–सल्फोन (sulphones) डाय्-ॲहमनो-डाय् फेहनल-सल्फोन D.D.S. (Dapsone) 

हे पोटाांत द्यावयािे असते. सुरवातीला २५ हम. गॅ्रम आठवड्याांतून दोन वळेाां पोटाांत द्यावे. नांतर दर दोन 
आठवड्याांनी २५ हम. गॅ्रमनी वाढवीत आठवड्याांतून दोन वळेाां ३०० हम. गॅ्रम पयंत वाढवनू, त्याप्रमाणें सतत 
िालूां  ठेवाव.े हे औषध िालू असताांना पांडुता येऊां  नये म्हणून स्व्हटॅहमन बी₁₂ िे ५० मायकोगॅ्रमिे इांजेक्शन 
आठवड्याांतून दोन वळेाां स्नायूांतून द्यावे. त्याि बरोबर फेरर्स सल्फेट ककवा ग्लूकोनेटच्या वड्या द्याव्या. 

 
िेलाि णवरघळलेले डी. डी. एस. (D.D.S. suspended in oil)–त्याच्या ५०% द्रावािे ०·२५ 

सी. सी. िे आठवड्याांतून दोन वळेाां स्नायूमधून इांजेक्शन द्याव.े हे दर दोन आठवड्याांनीं ०·२५ सी. सी. ने 
वाढवीत १ सी. सी. पयंत न्याव.े नांतर दर आठवड्याला १ सी. सी. ने वाढवीत ३ सी. सी. पयंत न्याव ेव ३ 
सी. सी. आठवड्याांतून दोन वळेाां द्यावे. 

 
डाय् थोपाल (Dithopal) रोज ५ गॅ्रम (६ सी. सी.) अांर्ाला िोळावयेािेमुळें  र्ाांठी नाकहशा होतात. 

रोग्याांत औषध प्रहतरोध (drug resistance) होऊ नये म्हणून याबरोबर डेप्सोन द्यावे. 
 
जर डेप्सोन देत असताांना, ताप, नवीन र्ाांठी हनमाण व्हावयास लार्ल्या पूणव तर डॅप्सोनिी मात्रा 

हनम्मी करावी. पण जर प्रहतहक्रया िालूि राहहली तर बांद करावी. औषध देऊां  नये. पे्रड हनसोन द्याव.े पहीली 
मात्रा १०० हम.गॅ्रम. नांतर रोज कमी करीत ७५, ५०, २५ आहण मर् रोग्याला आराम वाटपयंत रोज १२·५ 
हम. ग्राम. मात्रा िालू ठेवावी. ताप, र्ाांठी कमी व्हावयास लार्ल्या व मज्जातांतूांतील वदेना नाकहशा झाल्या 
म्हणजे डेप्सोन परत मुळापासून द्यावयास सुरु करावे. औषधाच्या प्रहतहक्रयेत स्व्हटॅहमन बी,₁₂ व लोह, 
त्यािप्रमाणें सहॅसहसलेटहमिर द्यावे.एक हदवसाआड १०% १० सी. सी. कॅल्शम ग्लूकोनेटिे इांजेक्शन 
हशरेतून द्याव.े ककवा २५% ५०ग्लूकोज ५०  सी. सी.रोज हशरेतून द्याव.े 

 
पणरवर्जिज्वर 

 (RELAPSING FEVER) 
 

(दुर्जमक्ष ज्वर; गोिडी ज्वर) 
(Famine Fever tick fever) 

 
व्याख्या–हा रेपोनेम (treponeme) या जांतूमुळे होणारा साांसर्चर्क रोर् असून याांत ताप हदवसाांतून 

केव्हाां तरी पूणव उतरतो. 
 
हेिु–हा रोर् रेपोनेम या जांतूमुळे होतो. या जांतूच्या पुष्ट्कळ जाती आहेत त्याांतील महत्वाच्या 

म्हणजे रेमीनेमा णरकरेंणटस (T.recurrentis)–हा जांतू ऊच्या िावण्याांमुळे माणसाांच्या शहरराांत हशरतो. हे 
जांतू ऊच्या हविेमधून शहररावर पडतात, व त्या हठकाणीं खाजवल्यास माणसाच्या शहरराांत जातात. अांर्ाांत 
ताप असताांना रोर्ािे जांतू रक्ताांत हदसून येतात. जर यावळेीं ऊ रोग्याला िावली, तर ती साधारणपणें 
सोळा हदवसाांनीं रोर्ािा प्रसार करण्यास समथव होते (becomes infective). या रोर्ािा प्रसार पूवव युरोप, 
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आहफ्रका, पर्चशया, कहदुस्थान वर्ैरे भार्ाांत हदसून येतो. या रोर्ाच्या साांथी हवशषेतः कहवाळ्याांत येतात. 
रेपोनेमा डुट्टोनी (T.duttoni) या जांतूिा प्रसार र्ोिड्याच्या व्दारे होतो. या र्ोिड्या घराांत वस्ती करून 
असतात. त्यामुळे कोणत्या ऋतूांत असा यािा जास्त प्रभाव नसतो. यािेमुळे आहफ्रकी र्ौिडी ज्वर या 
रोर्ािा प्रसार होतो. हा रोर् पूवव व मध्य आहफ्रका व काांर्ो याांहठकाणीं हदसून येतो. दुसऱ्या जाती म्हणजे 
रेपोनेमा काटेरी (T.carteri) (कहदुस्तान) व रेपोनेमा बेबेरम (T.berberum) (उत्तर आहफ्रका) याांिा 
प्रसार ऊमुळे होतो. 

 
संप्रास्ति–त्विा हपवळी हदसते व त्याांत हठकहठकाणीं बारीक बारीक रक्तस्त्राव झालेले हदसून 

येतात. प्लीहेिी वृहि होते. या रोर्ािे जांतू प्लीहा, यकृत व अस्स्थमज्जा याांत हदसून येतात. 
 
अणधशयन काल–२ ते १० हदवस. 
 
लक्षिें–रोर्ािी लक्षणें फार जलद हदसावयास लार्तात. सुरवातीला थांडी वाजते ककवा हुडहुडी 

भरते, अहतशय डोके दुखते, हातपाय दुखतात, डोळ्यापढेु अांधारी, हृल्लास (nausea), वाांहत होते, व पोट 
दुखते. काांहींवळेाां नाकाांतून रक्तस्त्राव होतो. 

 
िपासल्यास–ताप फार जलद १०४⁰ फॅ. ककवा त्याच्याहीपेक्षाां जास्त िढतो. नाडी जलद िालते. 

काांहींत कावीळ हदसून येते. काांहीं रोग्याांत मान, धड व हातपाय यावर लालसर हपहटका (pink macular 
rash) हदसून येतात, व हठकहठकाणीं त्विेंत लहान लहान रक्तस्त्रावही हदसून येतात. प्लीहेिी वृहि होते व 
यकृतािे भार्ीं पीडनाक्षमता हदसून येते. रक्त : रक्ताांत रोर्ािे जांतू, रेपोनेम हदसून येतात. त्यािप्रमाणें 
श्वेतपेशींिे प्रमाणही वाढलेले असते. िार ते सहा हदवस ताप कमी अहधक प्रमाणाांत राहातो व घाम येऊन 
एकदम उतरतो. साधारणपणें एक आठवडाभर रोर्ी बरा असतो. ताप अहजबात नसतो. ताप परत िढतो. 
परत सवव लक्षणें हदसावयास लार्तात. ताप व लक्षणें साधारणपणे २।३ हदवस राहतात. अशाि प्रकारें दोन 
तीन वळेाां ताप येतो. 

 
प्रकार–आणफ्रकी गोिडी ज्वर : याांत रोर्ािी सुरुवात फार हळूहळू होते. पण पहरवतवनें 

(relapses) मात्र पुष्ट्कळ होतात. याांत ताप एकदोन हदवसि राहातो रोर्ी मरण्यािी भीहत असते. 
 
व्यवच्छेदक णनदान–सुरवातीला इन्फ्ल्युएांझा, कहवताप, डेंग्यू ककवा टायफस ताप वाटण्यािा सांभव 

असतो. तापाांत रक्त तपासल्यास त्याांत जांतू साांपडतात. 
 
उपद्रव–हनरहनराळ्या प्रकाराांत कमी अहधक काल ताप राहातो, उपद्रवाांत न्युमोहनया, 

मध्यकणवदाह, वृक् कदाह वर्ैंरे येतात. 
 
साध्यासाध्यिा–रोर् र्ांभीर आहे. आहफ्रकी प्रकार हा जास्त प्राणघातक आहे. 
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–कपड्यावरील ककवा शहररावरील उवाांिा नाश करावा. त्यािप्रमाणें 

र्ोिड्याांिा नाश करावा. 
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रोग झाल्यास–रोग्याला हनजवनू ठेवावा. रोग्यािा आहार पातळ असावा. मरॅ्. सल्फ.िा जुलाब 
द्यावा. या रोर्ावर असवहनकिा फार िाांर्ला उपयोर् होतो. हनओअसवस्प्लनमाइनिे (N.A.B.) इांजेक्शन 
हशरेतून द्याव.े पुरुषास ०·४६ गॅ्रम, स्त्रीस ०·३ गॅ्रम व मुलाला ०·१५ गॅ्रम द्याव.े ताप िढत असताांना हें 
इांजेक्शन द्यावयािे असते. ताप उतरत असताांना मात्र देऊां  नये. कारण मर् तीव्र बलक्षय (severe 
collapse) होण्यािी भीहत असते. तापािे पहरवतवन न होण्यास एक इांजेक्शन पुरें होते. जर वृक् क व यकृत 
हवकारामुळ असवहनक देताां येत नसेल तर १२ लाख युहनट प्रोकेन पेहनहसहलन हदवसाांतून दोन वळेाां ४ हदवस 
द्याव.े ककवा ऑहरओमायहसन ०·५ गॅ्रम दर ६ तासाांनीं ५ हदवस पोटाांत द्याव ेव नांतर १ गॅ्रम हदवसाांतून दोन 
वळेाां ५ हदवस द्याव.े 
 

डेंग्य ू(हाडमोड्या ज्वर) 
(DENGUE, BREAK-BONE FEVER) 

 
व्याख्या–हा तीव्र साांसर्चर्क रोर् असून याांत ताप येतो व कां बर आहण हातपाय फार दुखतात. 
 
हेिु–या रोर्ािा जांतू अहतसूक्ष्म हवषाणू (ultra mieroscopie filtable virus) असून त्याांिे वास्तव्य 

रक्ताांत असते. या रोर्ािा प्रसार एहडर्स इहजप्ती (Aedes egypti) या डाांसामाफव त होतो. डाांसाच्या शहररात 
जांतूिी वाढ होते, व तो ११ हदवसानांतर रोर्ािा प्रसार करण्यास समथव होतो. तापाच्या पहहल्या तीन 
हदवसाांत जर रोग्यािे रक्त डाांसाांनीं शोहषलें  तर त्याांच्या शहरराांत हे जांतू हशरून, डाांस दुसऱ्या माणसास रोर् 
देण्या लायक होतात. या रोर्ाच्या मोठ्या साांथी येतात ककवा रोर् तुरळकही हदसून येतो. हा रोर् ब्राझील, 
वसे्ट इांहडज, हफजी, ग्रीस, आहफ्रका वर्ैरे भार्ाांत हदसून येतो. एकदाां रोर् येऊन रे्ल्यावर परत येत नाहीं. 

 
अणधशयन काल–सामान्यतः ४ ते १० हदवस. 
 
लक्षिें–या रोर्ािी सुरवात फार िटकन होते. सुरवातीला हुडहुडी भरते, डोके दुखते, कां बर व 

पाय याांत तीव्र वदेना होतात. त्यामुळे त्याला हनजून राहावें लार्ते. 
 
िेहरा फुललेला हदसतो, डोळे लाल हदसतात. त्विा शुष्ट्क असून, त्यावर थोडा पुरळ हदसून येतो. 

ताप १०२⁰ ते १०३⁰ फॅ. पयंत िढतो. रक्त तपासल्यास श्वेतपेशींिा क्षय झाल्यािे हदसून येते. त्या 
साधारणपणें एका घन हम.हम. मध्ये २००० भरतात. याांत बव्हाकारीकें द्रयुक्तपेशींिें प्रमाण घटते. त्या ४० ते 
५०% असतात. 

 
साधारण हतसऱ्या हदवशीं घाम येतो, नाकाांतून रक्तस्त्राव व पुष्ट्कळवळेाां अहतसार होतो. ताप हळूहळू 

ककवा जलद उतरतो व रोग्याला बरें वाटतें. 
 
साधारण पाांिव्या हदवशीं परत ताप १००⁰ फॅ.पयंत िढतो व २४ तास राहातो. डोके, कां बर, पाय 

दुखतात व पुटकुळ्या उठतात. ताप साधारण एक हदवसभर राहातो. पुरळािी सुरवात हाताच्या पांजापासून 
होते व तो, हात, धड व पाय अशा रीहतनें पसरतो. दोन तीन हदवसाांत पुरळ नाकहसा होतो, व त्विेिा थोडा 
भसुा पडतो (slight desquamation). 
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व्यवच्छेदक णनदान–वरील लक्षणाांवरून हनदान कठीण नाहीं. यािे हनदान करताांना इन्फ्ल्युएांझा, 
कहवताप, व र्ोंवर हे रोर् लक्षाांत घ्यावयास पाहहजेत. 

 
उपद्रव–र्ळवें, नाकाांतून रक्तस्त्राव, त्यािप्रमाणें आांतडीं, ककवा र्भाशय याांपासून रक्तस्त्राव, 

रु्ढर्ा ककवा घोटा अशा सारख्या साांध्याांना सूज (periarthritis) त्यामुळे नीट िालताां येत नाहीं. याांत कां बर 
व पाय याांत तीव्र वदेना होतात म्हणनू याला हाडमोड्या ताप (break-bone fever) म्हणतात. तापानांतर 
अहतशय अशक्तता येते. 

 
साध्यासाध्यिा–रोर्ी कधींि मरत नाहीं. 
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–हा रोर् डाांसामुळे होत असल्यामुळे त्याांिा नाश करावा. ते िावणार नाहींत 

यािी खबरदारी घ्यावी. 
 
रोग झाल्यास–पुरळ मावळेपयंत रोग्याला हनजवनू ठेवावा. सुरवातीला एप्सम सॉल्टिा जुलाब 

द्यावा. वदेनाांकहरताां १० गे्रन ॲस्स्पहरन व १० गे्रन सोहडयम बाय काबोनेटिी पुडी दर िार तासाांनीं द्यावी. 
त्यािबरोबर खालील हमक्िर द्याव े: 

 
    
  सोहडयम सॉहलहसलेट ड्राम १½ 
  सोहडयम बाय काबोनेट ड्राम १½ 
  पोटॅहशयम ब्रोमाइड ड्राम १ 
  हसरप कोहडन ड्राम ३ 
  कटक्िर काडव. को. ड्राम ३ 
  पाणी औांस ६ 

⅙ भार् हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावा. 
 
काांहींवळेाां तीव्र वदेनाांकहरताां ⅙ ते ¼ ग्रन मॉर्चफयािे इांजेक्शन द्याव ेलार्ते. इांजेक्शन त्विेखालीं 

द्यावयािे असते. 
 

यॉज (फ्राबंीणसआ) 
YAWS (FRAMBOESIA) 

 
हेिू–यॉज हा रोर् रपेोनेमा पर् टेन्यू (treponema pertenue) या जांतूमुळे होतो. हा जांतू हफरांर् 

रोर्ाच्या जांतूपासून सूक्ष्मदशवक यांत्राखालीं तरी हनराळा दाखहवताां येत नाहीं. हा रहतरोर् (venereal 
disease) नव्हे. हा प्रत्यक्ष सांसर्ानें, त्विेंखाली जखमेंतून जांतू आांत जाऊन व कदाहित कीटकाांच्या 
िावण्यानेंही होतो. या रोर्ािा प्रादुभाव प्रामुख्यानें पूवव व पहिम आहफ्रका, हफहलपाईन बेटे, हफजी, बमा, 
हसलोन, ब्राहझल, वसे्ट इांहडज वर्ैरे देशाांत हदसून येतो. हा रोर् जातज (congenital) नव्हे. पण १५ 
वषांखालील मुलाांत हदसून येतो. 
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अणधशयन काल–साधारण एक महहना. 
 
लक्षिें–रोर्ािी सुरवात फार हळुवारपणें होते. याांत अस्वस्थता, हशरःशूल, स्नायू व हाडे याांत 

वदेना व काांहींवळेाां थोडा ताप असतो. मलूभतू व्रण (primary lesion) काांहींवळेाां हदसूनही येत नाहीं, ककवा 
तो एकाकी (single) वा अनेकही असतात. हा व्रण सामान्यतः रु्ढग्याच्या खालीं ककवा तोंडाजवळ होतो. 
त्याला “मदर यॉज” म्हणतात. यािी सुरवात लहान फोडासारखी होते व त्यािा आकार दोनतीन इांि 
व्यासाांपयंतही जातो. पुढे हा र्ाांठाळ होतो, व त्याांतून लस वहावयास लार्ते व मर् वर खपली धरते. 

 
स्व्दिीयावस्था–तीन एक महहन्याांच्या अवधींत त्विेवरील खवले पडावयास लार्तात. त्यानांतर 

पुष्ट्कळ पुटकुळ्या उठतात, लाल होतात व हे सवव रासबेरीसारखे हदसते (फ्राांहबहसआ), त्यावर खपली 
धरते. काांहीं आठवड्यानांतर खपल्या र्ळून जातात. पटुकुळ्या शहरराच्या कोणत्याही भार्ावर येतात व 
काांहीं आठवड्यानांतर खपल्या र्ळून जातात. या पटुकुळ्या वदेनारहहत असतात. पण काांहीवळेाां 
त्याहठकाणीं खाांज सुटते. लस सूक्ष्मदशवक यांत्राखालीं तपासल्यास त्याांत रेपोनेमा जांतू हदसून येतात. 

 
णत्रिीयावस्था–यॉजच्या व्रणापासून र्माटा हनमाण होतात. आांतील इांहद्रयाांत जवळ जवळ रोर् होत 

नाहीं. 
 
व्यवच्छेदक णनदान–हा रोर् हफरांर् रोर्ापासून हनराळा दाखहवताां येतो. कारण याांत जननेंहद्रयावर 

प्राथहमक व्रण (primary genital lesion) नसतो, व टेबीस (tabes) व सवांर्वध (general paralysis) 
यासारखे मस्स्तष्ट्क रोर् दशवक हवकार होत नाहींत. 

 
उपद्रव–जर रोर्ावर इलाज केला रे्ला नाहीं, तर रोर् साधारण वषवभराांत बरा होतो. पण परत 

परत उपद्रवात्मक व्रण होत राहातात. 
 
साध्यासाध्यिा–रोर् सहसा मृत्यलूा कारणीभतू होत नाहीं. 
 
णिणकत्सा–या रोर्ावर हनओअसवफेनमाइन (neo-arsphenamine) इांजेक्शनिा फार िाांर्ला 

उपयोर् होतो. प्रौढ माणसास ०·६ गॅ्रमिी तीन ते सहा इांजेक्शनें आठवड्याांतून एक याप्रमाणें हशरेंतून द्यावी. 
हल्लीं पेहनहसलीनिा उपयोर् करतात. दहा वषांवरील रोग्याांस ‘पाम’ १२ लाख युहनट स्नायूतून 
आठवड्याला दोन वळेाां याप्रमाणें दोन आठवडे द्यावे. १० वषांखालील रोग्याांना ६ लाख युहनट 
आठवड्याांतून दोन वळेाां, दोन आठवडे द्यावे. रोर् पूणव बरा होतो. व्रण रोज जांतूनाशकानें धुवनू, त्यावर 
मलमपट्टी करावी. 
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काळा आजार 
(KALA-AZAR) 

(काळा िाप, डमडम ज्वर) 
(Black Fever, Dumdum Fever) 

 
व्याख्या–हा रोर् हवहशष्ट प्रकारच्या जांतूमुळे होतो. याांत प्लीहावृहि, वैवण्यव (cachexia) व 

अहनयहमत ताप येतो. 
 
हेिु–या रोर्ाच्या जांतूिा शोध हलशमन या शास्त्रज्ञाने लावला म्हणून त्याांना “हलशमन डोनोव्हन 

बॉडीज” म्हणतात. हे जांतू लां बवतुवळाकृहत असून, त्याांत दोन कें द्र भार् असतात. या रोर्ािा प्रसार 
“वालुमहक्षके” कडून होतो. हा रोर् कहदुस्तान, िीन, सुदान, आहफ्रका वर्ैरे भार्ाांत हदसून येतो. तो 
शहराांपेक्षाां खेड्याांत जास्त प्रमाणाांत हदसून येतो. 
 

 
फोटो ६९. ओहरएांटल व्रणरोर्ाांत हदसून येणारें अनेक व्रण. 
(पहा उष्ट्णकहटबांधीय व्रण, हदल्ली फोड, ओहरएांटल व्रण) 

 
संप्रास्ति–प्लीहा वाढलेली व घट्टसर लार्ते. यकृतही नेहमींपेक्षाां थोडे वाढलेले असते. दोन्हीं 

आांतड्याांत व्रण हदसून येतात. लाांब हाडाांतील अस्स्थमज्जा वाजवीपेक्षाां जास्त लाल हदसते. 
 
लक्षिें–रोर्ािी सुरवात फार हळुवारपणें होते. अशक्तपणा वाढत जातो, वजन घटते, व बेिैनी 

असते. काांहींत अहतसार होतो, घाम येतो ककवा नाकाांतून वा हहरड्याांतून रक्तस्त्राव होतो. काांहींत रोर्ािी 
सुरवात फार जलद होते, व कहवताप ककवा हवषमज्वर या रोर्ाांिा भास होतो. 

 
िपासल्यास–रोर्ी फार कृश हदसतो. र्ोऱ्या माणसाांत त्विेंत धातुरांजन हदसून येते. प्लीहा 

वाढलेली असून, यकृतािीही थोडी वृहि होते. ताप अहनयहमत असून हदवसाांतून दोन तीन वळेाांही िढतो. 
तापाच्या प्रमाणाांत नाडी जलद िालते. रक्त तपासल्यास पांडुता व मोठ्या प्रमाणाांत श्वेतपेशींिा क्षय हदसून 
येतो. त्या एका घन हम.हम.मध्ये २००० भरतात. काांहींवळेाां बव्हाकारीकें द्रयुक्त पेशींत हलशमन डोनोव्हन 
बॉडीज हदसून येतात. रक्ताांत र्ामा ग्लोलयुहलनिे प्रमाण जास्त असते. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–जर हनदानािी शांका असेल तर हिरकारी प्लीहावृहििी इतर कारणें ध्यानाांत 

घ्यावी. रक्ताच्या तपासणीवरून व कहवतापकारक औषधाांिा पहरणाम न झाल्यास कहवताप नाहीं हें हसि 
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होते. उरोस्स्थ ककवा प्लीहा वधेन करून, त्याांतून रक्त काढून, त्याांत या रोर्ािे जांतू शोधणें हा खात्रीिा 
उपाय. 

 
उपद्रव–जर इलाज केला नाहीं तर रोर्ी एकदोन वषांत फार अशक्त होऊन ककवा न्युमोहनया वा 

फुप्फुसकोथ होऊन मरतो. 
 
णिणकत्सा–याांत अँहटमनीिा फार िाांर्ला उपयोर् होतो. 
 
१. णनओस्स्टबॉसान (neostibosan)–सुरवातीला ०·२ गॅ्रम व ०·३ गॅ्रम, एक हदवसाआड हशरेतून 

द्याव.े अशीं आांठ इांजेक्शनें द्यावी. 
 
२. स्स्टबॅणटन (stibatin)–रोज ५ सी.सी. स्नायूांतून दहा हदवस द्याव.े 
 
३. युणरआ स्स्टबमाइन (urea stibamine)–सुरवातीला ०·०५ गॅ्रम व नांतर ०·१, ०·१५, ०·२, ०·२५ 

गॅ्रम याप्रमाणें एक हदवसाआड हशरेतून १२ ते १५ हदवस द्यावी. हनओस्स्टबॉसानपेक्षाां हे हवषारीआहे. स्नायूांत 
हदल्यास फार दुखते. 

 
४. सोणडयम स्स्टबोग्लूकोनेट (sodium stibogluconate)–४ सी. सी. रोज स्नायूांतून ककवा 

हशरेतून १० हदवस द्याव.े हे बाकीच्या औषधाांपेक्षाां कमी हवषारी असून, जास्त पहरणामकारक आहे. 
 
ॲरोमॅणटक डाय्  ऑणमणडनस्– 
 
पेन्टाणमडाइन (pentamidine)–८० हम. गॅ्रम एक हदवसाआड हशरेंतून ककवा स्नायूांतून ८ ते १० 

हदवस द्याव.े यािा उपयोर् अँहटमनीच्या ऐवजीं ककवा वारांवार द्यावयास लार्ले तर करावा. 
 
याच्यामुळे हनमाण होणारे हवषारी पहरणाम म्हणजे डोके दुखणें, भोंवळ, उदराांत वदेना ककवा 

रक्तभारन्यनूत्व (low blood pressure). हे टाळण्याकहरताां इांजेक्शन देण्यापूवीं अधा तास आधीं १०० हम. 
ॲस्न्थसान पोटाांतून द्यावे. 

 
तलीहो छेदन (spleenectomy)–जर प्लीहा फार वाढलेली असेल व पुष्ट्कळवळेाां औषधोपिार 

करूनही उपयोर् झाला नाहीं, तर शस्त्रहक्रया करून प्लीहा काढून टाकावी. 
 

उष्ट्िकणटबंधीय व्रि, णदल्ली फोड, ओणरएंटल व्रि 
(TROPICAL SORE, DELHI BOIL, ORIENTAL SORE) 

 
हा रोर् णलशमाणनया रॉणपका या जांतूमुळे होतो. हा जांतू हलशमाहनया डोनोव्हनी पासून हनराळा 

दाखहवताां येत नाहीं. त्विा व अांतःत्विा याांत व्रण पडतो. या रोर्ािा प्रसार वालुमहक्षकाांकडून होतो. 
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यािा स्थाहनक इलाज म्हणजे त्यावर घन काबवन डायऑक्साइड, हनभळे फेनॉल, लावाव े ककवा 
एक्स रे ककवा रेहडयम द्यावा. याबरोबर एमेहटन हैड्रोक्लोराइडिा ५% सी.सी. द्रावािे इांजेक्शन त्या 
व्रणाांच्या सभोंवताली द्यावे. अशाि प्रकारें त्या व्रणािे कडेमध्ये इांजेक्शन रूपानें देण्याांत येणारे दुसरे पदाथव 
म्हणजे बबेहरन सल्फेट (berberine sulphate) २ सी.सी. (२%) ककवा हनओस्टॅम (neostam) (२%). 
हे सवव आठवड्याांतून एकदाां याप्रमाणें द्याव.े 
 

ललेबोटोमस िाप 
(PHLEBOTOMUS EIVER) 

 
(वालुमणक्षका ज्वर, णत्रणदन ज्वर) 

(Sandly Fever, Three day Fever) 
 

व्याख्या–हा रोर् वालुमहक्षकेच्या िावण्यामुळे होतो. याांत डोके दुखते व सवव शहरराांत वदेना 
होतात. 

 
हेिु–फ्लेबोटोमर्स ताप हा अहतसूक्ष्म हवषाणूमुळे होतो. हा हवषाणू रोग्याच्या रक्ताांत रोग्याच्या 

पहहल्या दोन हदवसाांति असतात. या रोर्ािा प्रसार वालुमहक्षकेकडून होतो. ही माशी रोग्याला 
िावल्यापासून ६ हदवसानांतर दुसऱ्याला रोर् देण्यालायक होतो. या कालाांत माशीच्या शहरराांत या जांतूांत 
पहरवतवन होत असाव.े हा रोर् मेहडटरेहनयनिा पूवव भार्, मेसोपोटहमया, कहदुस्तान व पर्चशया या भार्ाांत 
हदसून येतो. 

 
अणधशयन काल–४ ते ७ हदवस. 
 
लक्षिें–माशी िावल्या हठकाणीं कां ड सुटते व सूज येते. रोर्ािी लक्षणें हदसावयास लार्ण्यापूवीं 

एक दोन हदवस बिेैन वाटते. रोर्ािी सुरवात एकाएकी हुडहुडी भरून होते. डोके दुखते, डोळे दुखतात, 
मान, पाठ व पाय दुखतात. हनद्रानाश होतो. 

 
िपासल्यास–रोग्यािा िेहरा फुललेला असून, डोळे लाल हदसतात. घसा लाल हदसतो, व 

अांतःत्विेवर काांहीं फोड हदसून येतात. हजभेवर मध्यभार्ीं साका हदसून येतो. ताप १०३⁰ ते १०५⁰ फॅ. पयंत 
फार जलद िढतो पण त्या मानानें नाडी फार सांथ िालते. हमहनटाला ७० ते ८० ि असते. रक्ताांत 
शे्वतपेशींिा क्षय हदसून येतो, ताप दोन हदवसाांत उतरतो व अहतसार, नाकाांतून रक्तस्त्राव होतो व घाम येतो. 
नाडी आणखीि सांथ, ४० ते ५० होते. पुरळ मात्र नसतो. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–हा रोर् कहवताप, इांन्फ्ल्युएांझा व डेंग्यू यापासून हनराळा दाखहवला पाहहजे. 

रक्त तपासल्यास कहवताप बाद होतो. या रोर्ािी तऱ्हा व त्या भार्ाांतील वालुमहक्षकाांिी वस्स्त, त्यावरून 
हनदान स्पष्ट होते. 

 
उपद्रव–काांहींवळेाां पाांिव्या ककवा सहाव्या हदवशीं ताप परत िढतो. पण पहहल्या मानानें कमी 

असतो. 
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साध्यासाध्यिा–रोर्ी कधींि मरत नाहीं. 
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–माशाांिा नाश करावा. त्याांच्या उत्पत्ती स्थानाांवर डी.डी.टी.िे फवारे 

माराव,े रात्रीं झोंपताांना जाड कपडे घालून हनजाव ेव उघड्या भार्ाांवर डाय् मेहथल थायलेट (dimethyl-
phthalate) लावाव.े 

 
झाल्यास–माशी िावलेल्या हठकाणीं आयोहडन लावावे. ५।६ हदवस रोग्याला हनजवनू ठेवावा. 

वदेनाांकहरताां ॲस्स्पहरन १० गे्रन हदवसाांतून तीन वळेाां द्याव.े 
 

रायपॅनोसोम रोग, रायपॅनोसोमिा 
(TRYPANOSOMIASIS) 

(णनद्रारोग) 
(Sleeping Sickness) 

 
व्याख्या–या रोर्ाांत लहसकाग्रांथींिी वृहि होते, मस्स्तष्ट्काांत बदल (nernous changes) व वाढत 

जाणारी सुस्स्त ही लक्षणें हदसून येतात. 
 
हेिु–राय् पनॅोसोम या जांतूच्या सांसर्ानें “हनद्रारोर्” होतो. मनुष्ट्याला हा रोर् हवहशष्ट माशीच्या 

(tsetse fly) िावण्यानें होतो. माशीच्या शहरराांत राय् पॅनोसोम जांतूांिी वाढ होते, व ते शवेटी माशीच्या 
लालोत्पादक कपडाांत हशरतात. माशी माणसाला िावल्यास, त्याला सांसर्व होतो. माशीला हा रोर् 
प्राण्याांकडून (big game) ककवा माणसाांकडून हमळतो. क् वहितवळेाां माशी रोग्याला िावते, व हतच्या 
शहरराांत जांतूांत फरक होण्यापूवीं ती दुसऱ्या माणसाला िाऊन त्याला रोर् देते. रोर्ािा प्रादुभाव आहफ्रका व 
अमेहरका येथे हदसून येतो. 

 
रणधवेशन काल–साधारणपणें २ आठवडे ककवा जास्त. 

 
लक्षिें–रोर्ािी सुरवात फार हळुवारपणे होते. तापामुळे रोग्याला बरें वाटत नाहीं. 
 
िपासल्यास–पहहल्या अवस्थेत अहनयहमत ताप असून नाडी जलद िालते. मानेच्या पाठीमार्ील 

रसग्रांथी वाढतात, पायावर थोडी सूज हदसून येते. रक्त : रक्तद्रवात वाजवीपेक्षाां जास्त ग्लोलयुहलन असते. 
काांहींवळेाां रक्ताांत राय् पॅनोसोम हदसून येतात. लहसकाग्रांथी : रक्तापेक्षाां लहसकाग्रांथींतील स्त्राव काढून 
तपासल्यास त्याांत हे राय् पनॅोसोम जांतू हदसून येतात. जर रोर्ावर इलाज केला रे्ला नाहीं, तर काांहीं 
महहन्याांनीं ककवा वषांनीं रोर् दुसऱ्या अवस्थेत हशरतो. याांत प्रमस्स्तष्ट्कमेरुतरलाांत फरक हदसून येतात. याांत 
पेशींिी सांख्या वाढते (एका घन हम.हम.मध्यें ५० ककवा जास्त) राय् पनॅोसोम मात्र हदसून येत नाहींत. रोर्ी 
मानहसक दृष्ट्ट्या व शारीहरक दृष्ट्ट्याही सुस्त असतो (sluggish), तो उदासीन होतो व शहरराांत वदेना व 
अशक्तता आल्यािी तक्रार करतो. शहरराांतील हनरहनराळ्या हठकाणच्या रसग्रांथींिी वृहि होते. तो 
अहधकाहधक झोंपाळू होतो व हदवसा डुलक्या घेतो. जीभ व हातािे स्नायू याांत कां प हदसून येतात. आताां 
रक्त तपासल्यास पांडुता हदसून येते व स्थूल एककें द्रक पेशींिे प्रमाण १०% पयंतही वाढते. हत्रतीयावस्थत 
रोर्ी अांथरूणाांला हखळतो व शवेटीं बेशुिावस्थेत जातो. 
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व्यवस्च्छेदक णनदान–हहवताप रक्त तपासून व हहवतापरोधक औषधाांिा काांहीही पहरणाम न 
झाल्यामुळे, तो नाहीं असें ठरहवताां येते. सुरवातीला लहसकाग्रांथीतील द्रावात राय् पॅनोसोम जांतू पाहून 
हनदान ठरहवताां येते. 

 
उपद्रव–जर सुरवातीलाि औषधोपिार केला तर रोर्ाला अटकाव होतो. उपद्रवाांत मध्यकणवदाह, 

न्युमोहनया व आांव हे येतात. 
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–रोर्ािा प्रसार थाांबहवण्याकहरताां स्थाहनक लोकाांवर पूणव इलाज करावयास 

पाहहजे. त्या भार्ावर हवमानातून डी.डी.टी. िे फवारे मारावयास पाहहजे म्हणजे माशाांिा नायनाट होईल. 
 
रोग झाल्यास–सुरवातीला पेंटहमडाइन (Pentamidine) िी इांजेक्शनें स्नायतूून ककवा हशरेतून 

द्यावी. त्यािा १० % द्राव वापरतात. जर हशरेतून द्यावयािे असेल, तर १०० हम.गॅ्रम रोज १० ते २० हदवस 
द्याव.े ककवा स्नायतूून द्यावयािे असल्यास पहहल्या हदवशीं १०० हम. गॅ्रम व नांतर ९ हदवस रोज २०० हम. गॅ्रम 
याप्रमाणें द्याव.े यािेमुळे शहररावर लाली येऊां  नये (flushig) ककवा रक्तभारन्यनूत्व येऊां  नये (low blood 
pressure) म्हणून इांजेक्शन देण्यापूवीं ½ तास १०० हम. गॅ्रम अहँथसानिी वडी द्यावी. जर रोर् वाढलेला 
असेल तर रायपासवमाइड (tryparsamide) फार िाांर्ले काम देते. ते स्नायतूून ककवा हशरेतून देतात. 
रोर्ािा जोर असेल त्याप्रमाणें १० सी.सी. हडस्स्टल् वॉटरमध्ये १ ते ३ गॅ्रम दर आठवड्याला याप्रमाणें २० ते 
१०० गॅ्रम द्याव.े साधारणपणें शहरराच्या दर हकलोगॅ्रम वजनाला ०·०४ गॅ्रम या प्रमाणाांत मात्रा ठरहवतात. 
दृकष्टत फरक पडावयास लार्ल्यास ताबडतोब इांजेक्शनें थाांबवावी. कारण दृहष्टमज्जातांतूला कृशता येण्यािा 
सांभव असतो. जर रायपासवमाइड इांजेक्शनिा उपयोर् झाला नाहीं तर “मेल बी” (Mel B) िा उपयोर् 
करावा. यािी मात्रा शहरराच्या दर हकलोगॅ्रम वजनाला ३·६ हम. गॅ्रम या प्रमाणाांत प्रॉपेलेन ग्लायकॉलमध्ये 
हवरघळवनू हशरेतून ४ हदवस द्याव.े हे हवषारी असून रोग्याला हॉस्स्पटलमध्यें ठेऊनि ही इांजेक्शनें द्यावी. 
 

स्क्रब टायफस 
(SCRUB TYPHUS) 

 
स्क्रब टायफस हा रोर् हरकेट् हसआ ओहरएांटॅहलस (Rickettsea orientalis) या जांतूमुळे होतो. 

यािा रोर्वाहक (vector) रास्म्बक्युला अकामुशी (Trombicula akamushi) ककवा अशाि प्रकारच्या 
हकडी होत. कीड एकदाांि िावते. सांसर्व झालेल्या कृन्तक प्राण्याांना िावनू त्याांिे रक्त घेते, त्यामुळे हतला 
सांसर्व जडतो. तो सांसर्व ती आपल्या हपलाांना देते. ती हपले मनुष्ट्य ककवा इतर प्राण्याांना िावल्यास तो सांसर्व 
त्याांना जडतो. या कीडी दमट भाजीपाल्याच्या प्रदेशाांत फार प्रमाणाांत असतात. ऊां दीर व घुशी या रोर्ािे 
माहेरघर होत. दहक्षण व पूवव एहशया, उत्तर आस्रहेलया व पॅहसहफक बटेे, या हठकाणीं या रोर्ािा प्रादुभाव 
असतो. 

 
संप्रास्ति–वाहहका अांतःकलापेशीत (Vascular endothelial cells) या जांतूिी वाढ होते. मध्यवती 

मज्जासांस्थेला कमी प्रमाणाांत होणारा रक्तािा पुरवठा, हे मस्स्तष्ट्क व काांहीं प्रमाणाांत पहरवहन क्षोभािे 
(circulatory disturbances) कारण होय असें धरलें  जाते. 

 
अणधशयन काल–७ ते २१ हदवस. 
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लक्षिें–स्क्रब टायफ् स हा १९३९–४५ च्या लढाईतील सैहनकाांमधील महत्वािा आजार होता. 
पुष्ट्कळशीं लक्षणें ऊ मुळें  होणाऱ्या टाय् फर्स ज्वरासारखीि असतात. रोर्ािी सुरुवात फार जलद होते. 
सुरुवातीला थांडी वाजते, डोके दुखते व नेत्रश्लष्ट्मलाशोफ असतो. पहहल्या आठवड्याच्या शेंवटीं शवेटीं 
जवळ जवळ सवव लहसका ग्रांथी सुजतात. साधारणपणे ४थ्या हदवशीं धड, िेहरा, व शाखाांिे धडा जवळिे 
भार् याांवर पुरळ हदसून येतो. दुसऱ्या आठवड्याांत मानहसक लक्षणें ज्यास्त तीव्र असतात. रक्तदाब कमी 
होतो व तात्पुरता बहहरेपणा येतो. सामान्यतः रक्ताांतींल श्वेतपेशींिे प्रमाण वाढलेले नसते. जवळ जवळ 
५०% रोग्याांत प्लीहा हाताला लार्ते. ज्वर जवळ जवळ २ आठवडे राहातो, पण हदवसाांत कें व्हातरी 
उतरतो. दोन आठवड्यानांतर तो अस्ते अस्ते उतरतो. स्क्रब टाय् फसमध्ये रक्त वले–फेहलक्स प्रहतहक्रयेत 
(Weil-Felix reaction) बदल दशवहवते. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–या रोर्ाऐवजी, हहवताप व डेंग्यू वाटण्यािा सांभव असतो. पण हहवताप व 

स्क्रब टाय् फस एकािवळेीं असण्यािी शक्यता असते. जर कीड िावलेल्या हठकाणिा व्रण हदसून आला, 
तर सुरुवातीला, हनदान ज्यास्त स्पष्टपणे करताां येते. हपसूच्या िावण्यामुळे होणारा टाय् फस क्राांहतवृत्ताांत 
हदसून येतो पण ऊ मुळे होणारा टाय् फस त्याहठकाणीं क् वहिति असतो. 

 
उपद्रव–उपशयन, सामान्यतः फार अस्ते कदम होते, रोर्ी ३।४ महहनें कामावर जाऊ शकत नाहीं. 

श्वासवाहहन्याशोफ व ब्राांकोन्युमोहनया हे उपद्रव होण्यािी शक्यता असते. 
 
साध्यासाध्यिा–ॲस्न्टबायॉहटकमुळे रोर् पुष्ट्कळसा साध्य झाला आहे. 
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–कपड्याांवर डायमेहथल–थलेॅट (Dimethyl-phthalate) हशपडावें. त्यामुळें  

हकडी जवळ येत नाहींत. कॅम्प कोरड्या हठकाणी असावते. व बाजूिा पाळापािोळा स्वच्छ करावा. 
 
रोग झाल्यास–ऊमुळें होणारा टाय् फस. क्लोरोमायसेहटन ककवा ऑहरओमायहसन द्यावे. प्रथम ३ 

गॅ्रम व नांतर दर ३ तासाांनीं ०·२५ गॅ्रम ताप जाईपयंत द्याव.ेब्राांकोन्युमोहनया झाल्यास ६००,००० युहनट प्रोकेन 
पेहनहसलीन स्नायूतून हदवसाांतून दोनवळेाां असे ७ ते १० हदवस द्याव.े 
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प्रकरि १५ 
 

परोपजीवी कृणम 
(THE PARASITIC WORMS) 

 
िपटे, फीिा ककवा पिककृणम 

(THE CESTODES, TAPE WORMS) 
 

या कृमींिे शरीर क्रमशिः बसहवलेल्या खांडाांिे बनलेले असते. या कृमीला डोकें , मान, व एकमेकाांना 
जोडलेले खांड (segments) असतात. डोक्याच्या बाजूिे खांड अपूणव वाढीिे असतात (immature), 
मधल्या खांडाांत लैं हर्क ग्रांथी (sexual glands) असतात. तर शवेटच्या खांडाांत अांडी (ova) असतात. पण 
याांत अन्नमार्व नसतो. 

 
या कृमीिे पुष्ट्कळ प्रकार वर्चणले आहेत. टीहनआ सोहलयम (taenia solium), टीहनला साहजनाटा 

(Taenia Saginata), डाय् फायलोबोस्थ् रयम लॅटम् (Diphyllobothrium latum), टीहनआ एस्क् कनोकॉकर्स 
(taenia echinocoecclus) टीहनआ नाना (taenia nana) वर्ैरे. हनरहनराळ्या प्राण्याांिे माांस व मासे याांत 
या कृमींिी अांडी असतात. अशा तऱ्हेिे माांस ककवा मासे, कचे्च ककवा अधववट हशजवलेले असें खाण्याांत आले, 
तर माणसाच्या शहरराांत या कृमींच्या अळीिी वाढ होते, व त्यािा पूणव कृहम (an adult worm) बनतो. त्या 
कृमीिी अांडी मलामधून बाहेर पडतात, व ती मध्यस्थपोषक प्राण्याांकडून (the intermediate host) घेतली 
जातात. या प्राण्याांच्या अन्नमार्ांत या अांड्याांिे बाहेरील आवरण हवतळून जाते व त्या आवरणाच्या आांत 
असणारा र्भव (embrio) मोकळा होतो. पुढे तो हनरहनराळ्या पेशीजालाांत (tissues) हशरतो व त्यािी अळीं 
बनते (cysticercus). 
 

 
(प्राण्याांकडून घेतली जातात) (Intermediate host) 
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डाय् फायलोबोस्थ् रयम लॅटम या कृमीिी अांडी ही पाण्याांतील साय् क्लॉप्र्स प्राणी खातात. माशाांकडून 
हे साय् क्लोप्र्स खाल्ले जातात. त्याांच्यात याांिे अळींतप्रोसरकॉइड लाव्हात (procercoid larva) रूपाांतर 
होते. या माशाांत या अळी भोवती आवरण हनमाण होते (plerocercoid larva). माणसाकडून अशा तऱ्हेिे 
मासे खाल्ले रे्ल्यास त्याांच्याांत या कृमीिा सांसर्व होतो, व या अळीिे पूणव वाढ झालेल्या कृमींत रूपाांतर होते. 
एक् कीनोकॉकर्स गॅ्रन्युलोझर्स च्या सांसर्ांत, या कृमीिी अांडी अन्नाबरोबर माणसाच्या शहरराांत जातात. त्यािे 
अळींत रूपाांतर होऊन, त्यािी शहरराांच्या पेशीजालाांत वाढ होते. पण यािा पूणव वाढ झालेला कृहम, 
कुत्र्यासारख्या प्राण्याांत असतो. 
 

टीणनआ सोणलयम 
 

हा फीताकृहम सवव जर्भर हदसून येतो. जर यािी अळी डुकराच्या माांसाांत असेल व असे माांस 
िाांर्ले न हशजहवताां खाल्ले रे्ले तर हा कृहम माणसाच्या शहरराांत वाढतो. हा जवळ जवळ १० फूट लाांब 
असतो. 

 
यािे शीषव वाटोळे व साधारणपणे १ हम. हम. व्यासािे असते. त्याला िार शोषक इांहद्रये (suckers) 

व दोन राांर्ा हमळून १४ अांकुश (hooklets) असतात. यािी मान फार बारीक असून, त्यािे खांड जवळ 
जवळ १००० पयंत असतात. या प्रत्येकाांत र्भाशय असतो व त्याच्या दोन्ही बाजूस जवळ जवळ १०।१० 
शाखा असतात. या कृमीच्या प्रत्येक खांडाांत जनन रांध्र (genital pore) असते. पण एकाांत एका बाजूस, तर 
पुढच्यात दुसऱ्या बाजूस, अशा प्रकारें असते. ज्या खांडाांिी पूणव वाढ झालेली असते, ते जाडीच्या हतप्पट 
लाांब असतात. (आकृहत ६९) 
 

 
आकृणि ६९. टीहनआ सोहलयम. पहरपक् व खांड टी, सोहलयम. मल अण्डाण.ू शामवणी, वतुवलाकार, ३५, u 

व्यास (× ५००) 
 

ज्याांत अांडी आहेत असे खांड माणसाच्या मलातून बाहेर पडतात. ते मलाबरोबर डुकराच्या पोटाांत 
जातात. क् वहितवळेाां स्वतःकडूनि स्वतःला सांसर्व होतो. माणसाच्या नखाांत अडकलेली. अांडी अन्नाबरोबर 
पोटाांत जातात, ककवा अांडी असलेले खांड उिकार वाटे तोंडाांत येवनू जठराांत जाताता (regurgitated into 
his mouth) अांडी वाटोळी असतात. त्विेखाली मेंदूत, डोळ्याांत ककवा स्नायूत त्याांिी वाढ होते. क्ष-
हकरणाांनी फोटो घेतल्यास ही हदसून येतात. 
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टीणनआ साणजनेटा 
(THE TEANIA SAGINATA) 

 
हा कृमीही सवव जर्भर हदसून येतो. यािा सांसर्व र्ाई, बलै अशासारख्या ज्या जनावराांच्या शहरराांत 

हसस्स्टसकव र्स बोव्ही ही अांडी असतात, अशा जनावराांिे अधववट हशजहवलेले माांस खाण्याांत आले तर होतो. 
 

 
आकृणि ७०. टीहनआ साहजनेटा, पहरपक् व खांड (नैसर्चर्क आकार) टी साहजनेंटा, मलअण्डाण,ु शामवणी, 

अांडाकार ३८·, u × २५,·u (× ५००) 
 

पूणव वाढ झालेला कृहम जवळ जवळ २० फूट लाांब असतो. यालाही शीषव, मान, व एकमेकाांना 
जोडलेले खांड असतात. यािे शीषव २ हम. हम. व्यासािे, थोडेसे हनमुळते असलेले (pear shaped) असून, 
त्याला िार शोषक इांहद्रये असतात, पण अांकुश नसतात. एकमेकाांना जोडलेले खांड जवळ जवळ २००० 
पयंत असतात. प्रत्येक खांडाांत एक र्भाशय असून, त्याला दोन्हींबाजूस २०।२० शाखा असतात. जननरांध्र 
प्रत्येक तुकड्याांत पण एकात एका बाजूस व दुसऱ्याांत दुसऱ्या बाजूस अशा प्रमाणाांत असते. (आकृहत ७० 
पहा) अांडी असलेले खांड माणसाच्या मलामधून बाहेर पडतात व ती बलैाांसारखीं जनावरे खातात. अांडी 
लां बर्ोल असतात. 
 

डाय् फायलोबोणथ्रयम लॅटम 
 

जर िाांर्ला न हशजलेला मासा खाण्याांत आला तर या कृमीिा सांसर्व होतो. रहशया, बास्ल्टक देश 
व स्स्वत्झलंड या हठकाणीं या कृमीिा जास्त प्रादुभाव असतो. पूणव वाढ झालेला कृहम जवळ जवळ ३० फूट 
लाांब असतो. त्यािे शीषव ३ हम. हम. लाांब व ऑहलव्हच्या आकारािे असून त्याला पढुच्या व पाठीमार्ील 
बाजूस शोषक पन्हळी (Suction groove) असते. याला अांकुश नसतात. 
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आकृणि ७१. डाय् फायलोब्रॉहियम लॅटम. 

पहरपक् वखांड (नैसर्चर्क आकार) 
डाय्फायलोब्रॉहियम लॅटम. मल आण्डाण,ु शामवणी, 

अण्डाकार ६०,u×४०,u(× २५०) 
 

याला एकमेकाांना जोडलेले असे जवळ जवळ ३००० खांड असतात. प्रत्येक खांडाच्या मध्यावर 
रु्लाबाच्या आकारािा र्भाशय (rosette uterus) असून, त्याला खालच्या बाजूस जननरांध्र (Ventral 
genital pore) असते. हे खांड लाांबीपेक्षा हतप्पट रुां द असतात. या कृमीिी अांडी माणसाच्या मलामधून बाहेर 
पडतात. अांडी लां बर्ोल व तपहकरी रांर्ािी असतात. 

 
लक्षिें–या तीनही प्रकारच्या कृमीमुळें  मनुष्ट्याांत जी लक्षणें हनमाण होतात, ती हततकीशी स्पष्ट 

नसतात. ही लक्षणें अपिनापासून, तों कडकडून भकू लारे्पयंत व शरीर अशक्त होईपयंत हनरहनराळीं 
लक्षणें हदसून येतात. काांहीवळेाां डी.लॅटम या कृहममुळें  तीव्र प्रकारिा पांडुरोर् होतो. 

 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–माांस व मासे िाांर्ले हशजवनू खाव.े 
 
रोग झाल्यास–रोग्याला हनजवनू ठेवावा व दोन हदवस काांहींही खावायाांस देऊ नयें. फक्त द्रव 

पदाथव द्याव.े पहहल्या हदवशीं ½ औांस एरांडेल तेल द्यावे. दुसऱ्या हदवशीं ६० गे्रन मगॅ् सल्फ हदवसाांतून तीन 
वळेाां द्याव.े हतसऱ्या हदवशीं कृहम पडेपयंत रोग्याला हनजवनू ठेवावा व त्याला काांहींही खावयास देऊां  नये. 
नांतर सकाळी ७ वाजताां २४० गे्रन मगॅ् सल्फ द्याव,े व शौिास झाल्यावर एक्राक्ट हफहलहसस हलस्क् वडिे १५ 
थेब कॅप्सूलमधून सकाळीं ९, ९·१५, ९·३० व ९·४५ वाजताां द्यावें व १० वाजताां ३० थेंब द्याव.े दुपारी १२ 
वाजताां २४० गे्रन मरॅ्सल्फ द्याव ेककवा दोन औांस सेना को.(B.P.) िे हमक्िर द्याव.े 

 
यािे ऐवजी मेपहॅक्रन (mepacrine) हदल्यासही त्यािा िाांर्ला पहरणाम होतो. प्रौढाांस १ गॅ्रम मात्रा 

द्यावी (०·१ गॅ्रमच्या १० वड्या) व त्याबरोबर एक ग्लास पाण्याांत दोन िमिे सोहडयम बाय काबोनेट 
हमसळून द्याव.े जर कृहम पडलेला नसेल तर मेपॅहक्रन देण्यापूवी १ तास आधीं व ते हदल्यानांतर २ तासाांनीं 
२४० गे्रन सोहडयम सल्फेट द्यावे. मेपॅहक्रनिा आणखी एक फायदा म्हणजे कृहम हपवळा होतो व त्यािे शीषव 
(scolex) स्पष्टपणें हदसून येते. जर मेपॅहक्रननें वाांहत झाली, तर पक् वाशयाांत नहलका घालून त्याांतून मेपॅहक्रन 
द्याव.े 

 
प्रत्येक शौि र्रम पाणी असलेल्या बेडयनमध्ये धरावें. जर त्याांत कृमीिे शीषव हदसले नाहीं तर ते 

सवव शौि काळ्या पातळ कापडाांतून (black muslin) र्ाळून पहावें.जर शीषव बाहेर आले नाहीं, तर तीन 
महहन्याांत कृमीिे खांड मलावाटे बाहेर पडावयास लार्तात. मर् परत सवव औषधोपिार करावायास पाहहजे. 
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एणक्कनोकॉकस ग्रन्युलोझस 
 

कुत्र्यामधून बाहेर पडलेल्या अांड्याांतून (excreted ova) मनुष्ट्याला हा कृहम होतो. अशा कुत्र्यानें 
माणसािे हात हकवा त्यािी जेवणािी थाळी िाटल्यास त्या माणसास या कृमीिा सांसर्व होतो. पाण्याांत अांडी 
पडून दूहषत झालेले पाणी हपण्याांत आल्यास, हकवा अशा पाण्यानें दूहषत झालेला भाजीपाला कच्चा खाण्याांत 
आल्यास हा सांसर्व होतो. हाडडॅहटड हसस्ट असलेले माांस कुत्र्याने खाल्यामुळे त्याला सांसर्व होतो. 

 
ऑस्रेहलया व आइसलँड या हठकाणीं यािे जास्त प्राबल्य आहे. कुत्रा, कोल्हा हकवा लाांडर्ा याांना 

हा सांसर्व प्रथम होतो व त्याांच्यापासून मनुष्ट्य, मेंढी, बलै व डुकरें याांना जडतो. 
 
पूणव वाढ झालेला कृहम जवळ जवळ ¼ इांि लाांब असतो. त्यािे शीषव टीहनआ सोहलअम कृमीच्या 

शीषासारखे पण ०·३ हम. हम. व्यासािे असते. याला िार शोषक इांहद्रये असून, २०।२० अांकुशाांच्या दोन राांर्ा 
असतात. याला िारि खांड असतात. शवेटिा खांड पूणव वाढीिा असून, त्याांत अांडी, असतात. अांडे लां बर्ोल 
असते. ज्यावळेीं अांडे माणसाच्या जठराांत जाते त्यावळेीं सहा अांकुश असलेला जीव (sixe-hooked 
embryo) मोकळा सुटतो. तो आांतड्याांमधून आांत्रयोजनी धमनींत हशरतो व तेथून तो यकृतात जातो. 
त्याहठकाणीं सद्रव ग्रांथी (hydatid cyst) हनमाण होते. क् वहितवळेाां फुप्फुसासारख्या इतर काांहीं भार्ाांतही 
सद्रव ग्रांथी हनमाण होतात. 

 
सद्रव गं्रथी (hydatid cyst) या ग्रांथीिे लावरण दोन भार्ानी बनलेलें  असते. आांतील बाजू बीज 

हनमाण करणाऱ्या पेशींनी (inner germinal layer) बनलेली असते यापासून अनुजात – ग्रांथी (daughter 
cyst) हनमाण होतात. बाहेरील बाजूस पट्नट्यािे आवरण (laminated layd) असते. यािे कायव म्हणजे 
सांरक्षण करणें (proteetive in function). याच्या बाहेर आणखी एख आवरण तयार होते. हे आवरण ज्या 
भार्ाांत ही सद्रवग्रांथी हनमाण होते, त्या हठकाणच्या पेशीजालाांत प्रहतहक्रया होऊन (local host reaction) 
ताांतवधातूांच्या हनर्चमतीने बनते. त्याला बाह्य आवरण (adventitia) म्हणतात. यािेमुळे बाकीच्या भार्ापासून 
सद्रव ग्रांथी अलर् ठेवली जाते, व ग्रांथी कापल्यास ती या बाहेरील आवरणापासून सहज हनराळी होते. या 
ग्रांथींत स्वच्छ द्रव असून, त्याांत १%सोहडयम क्लोराइड अर्दी थोड्या प्रमाणाांत साखर, व थोडे अांकुश 
(hooklets) असतात. पण नत्रयुक्त पदाथव नसतात. त्या द्रवािे हवहशष्ट रु्रुत्व १००६ असते. जरी 
पुष्ट्कळवळेाां अशा प्रकारिी सद्रवग्रांथी यकृतात हनमाण होत असली, तरी काांहींवळेाां ती फुप्फुसे, मेंदू, वृक् क, 
हकवा हृदय याांतही हदसून येते. 

 
उपद्रव–ग्रांथी पाांि सहा इांि व्यासापयंतही वाढते. ती बारीक होते, त्याांत खटभरण होते हकवा 

द्रवाांत पूयीभवन (suppuration) होते. ही ग्रांथी उदराांतरवषे्टन, जठर, आांतडी, फुप्फुसावरण, 
अधोमहानीला वर्ैरेंत फुटण्यािा सांभव असतो. अशा प्रकारें फुटल्यास मज्जाघात (shock), हपत्त उठणें 
(urticaria) व जर उदरावराणाांत फुटली तर त्या हठकाणीं हद्वतीयक सद्रवग्रांथी (secondary cysts) 
हनमाण होतात. 

 
साध्यासाध्यिा–रोर् र्ांभीर आहे व जर त्याांत पूयीभवन झाले ककवा ग्रांथी फुटली तर पहरस्स्थती 

फारि र्ांभीर बनते. 
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णिणकत्सा–औषधीय असा कोणताहीं उपाय नाहीं. शस्त्रहक्रया करून, न फुटताां सववच्या सवव ग्रांथी 
काढून टाकणें एवढाां एकि उपाय. 
 

हायडॅणटड रोग 
(HYDATID DISEASE) 

 
लक्षिें–सामान्यतः रोग्याला कोणताही त्रास होत नाही. पण जर अबुवदािा दाब पडत असेल ककवा 

त्याांत उपद्रव हनमाण झाले तर मात्र लक्षणें हदसावयास लार्तात. 
 
यकृिािा हायडॅणटड–जर अबुवद खोल असेल तर हाताला लार्त नाहीं. पण काांहींवळेाां हाताला 

प्रतींत होईल अशी फुर्ोटी असते व त्याांत तरांर्प्रतीती (fluctuation) हमळते. जर अबुवदावर एक हात ठेवला 
व दुसऱ्या हाताच्या बोटाांनी िटकन ताडन केले तर क् वहितवळेाां हायडॅहटड स्पृशतरांर् (hydatid thrill) 
प्रतीत होतात. 

 
फुतफुसािा हायडॅणटड–हे फुप्फुस प्रकरणाांत हदले आहे. 
 
वृक् कािंील हायडॅणटड–यािेमुळे वृक् क अबुवद होते. 
 
मस्स्िष्ट्कािा हायडॅणटड–यािेमुळे मस्स्तष्ट्क अबुवदािी लक्षणें हदसून येतील. 
 
हृदयािा हायडॅणटड–यािेमुळे एकाएकी मृत्यू येण्यािा सांभव असतो. रक्त तपासल्यास 

इओहसनरार्ी पेशींिी वृहि झाल्यािे समजून येते, व कसोनीिी आन्तरत्विा कसोटी (intradermic test) 
हमळते. 

 
क्रम व उपक्रम–ही पहुट (cyst) ५ ते ६ इांि व्यासापयंत वाढते. ती कृश होते, त्याांत खटभरण होते, 

ककवा त्याांत पूयीभवन होते. ते उदराांतवषे्टन, जठर, आांतडी, फुप्फुसावरण, अधोमहानीला ककवा हपत्तवाहक 
याांत फुटण्यािा सांभव असतो. ज्यावळेीं ते फुटते त्याांवळेी मज्जाघात (shick) होतो व हपत्त उठते, आहण जर 
ते उदराांतवषे्टनाांत (inraperitoneal) फुटले तर हद्वतीयक पुहट (secondary cysts) हनमाण होतात. 

 
साध्यासाध्यिा–र्ांभीर आहे. पुष्ट्कळवळेाां पुहट मृत होते. पण त्याांत पूयीभवन झाले हकवा ती फुटली 

तर फारि र्ांभीर आहे. 
 
णिणकत्सा–शस्त्रहक्रया हाि उपाय. 

 
रेमॅटोडस, पिककृणम 

(FLUKES) 
 

रेमटॅोड हे िपटे, पानाच्या आकारािे पण खांडरहहत (non-segmented) असे कृहम असून, त्याांना 
तोंड व एक ककवा अनेक शोषक इांहद्रये (suckers) असतात. अशा प्रकारिे मनुष्ट्याांत हदसून येणारे कृहम 
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म्हणजे हिस्टोसोमा (schistosoma) व पॅरार्ॉहनमस (paragonimus-lung fluk) फॅस्स्कओला ककवा 
यकृि पिककृणम (fasciola or liver fluke) हा माणसाांत फार क् वहित हदसून येणारा कृहम आहे. 
 

णिस्टोसोमा रोग 
(SCHISTOSOMIASIS) 

(णबल्हार्जझआकसस) 
(Bilharziasis) 

 
यािे तीन प्रकार आहेत. 

 
मूत्रजन्य णिस्टोसामा रोग 

(URIONARY SCHISTOSOMIASIS) 
 

हेिु–तुरळक रक्तमुत्रािी साांथ हदसते (Endemic haematuria) ती हिस्टोसोमा हहमटॅोहबयम 
(यालाि हबल्हार्चझआ हहमटॅोहबयम म्हणतात) या कृमीमुळें  होय. मनुष्ट्य पोहत असताांना सकव हरया 
(cercariae) (या कृमीिी लहान हपल्ले) त्याच्या त्विेतून आांत हशरतात ककवा अशा तऱ्हेिी पाणी हपण्याांत 
आल्यास या कृमींिा सांसर्व होतो. तेथून हे कृहम प्रहतहाहरणी हशरेंत (portal vein) हशरतात, व ६ 
आठवड्याांत पूणव वाढ झालेल्या हिस्टोसोमा हहमटॅोहबयम या कृमीच्या नर व मादींत रूपाांतर होते. 

 
नर हा िपटा असून तो १५ हम.हम. लाांब व १ हम.हम.रुां द असतो. तर मादी सडपातळ (slender), व 

वाटोळी (round) लसून ती २५ हम.हम. लाांब व ०·२५ हम. हम. रुां द असते. ते रक्ताच्या हवरुि हदशलेाही 
जाऊां  शकतात. ते प्रहतहाहरणीतून श्रोणी हशरेंत (pelvic veins) व नांतर मूत्राशय ककवा मलाशय याांच्या 
हशराांत हशरतात. नर आपले वटेोळे बनहवतो (gynaecophoric canal) व त्याांत मादीला वहेष्टतो. हे जोडपे 
लहान हशराांत हशरल्यावर, मादी नराला सोडते व हतला जाताां येईल तेवढ्या अहत लहान हशराांत हशरते व 
अांडी घालते. अांड्याांच्या टोकाला एक काटा असतो, तो रक्तवाहहनीच्या कभतीत घुसतो व रक्ताच्या 
जोरामुळे ते अांडे रक्तवाहहनीच्या बाहेर ढकलले जाते. नांतर मार्व काढींत ते मूत्राशयाच्या हकवा 
मलाशयाच्या कभतीतून आांत हशरते. अांडी मुख्यतः मूत्रातून बाहेर पडतात. ही अांडी पाण्याांत हशरल्यावर 
त्याांच्यापासून भ्रणू (embryo) हनमाण होतात. ते र्ोर्लर्ाई सारख्या पाण हकड्याांत (spiral freshwater 
snail) हशरतात. या हकड्याांत त्याांिी वाढ होते व त्याांपासून हनमाण झालेले सकव हरया पाण्याांत फेकले 
जातात. अशा प्रकारें हे जीवनिक्र पूणव होते. हा रोर् आहफ्रका, अरेहबया व इराक या हठकाणी हदसून येतो. 

 
संप्रास्ति–शव परीके्षत (post mortem) मूत्राशयािी आांतील बाजू लाल व मध्ये मधे जाड हदसते व 

आांत सनाल ग्रांथी (polypi) हदसून येतात. मूत्राशयािे स्नायू वृहि पावतात. अिीला (porostate) वृहि 
पावते (enlarged) व मूत्रवाहक हवस्तृत होतात. मूत्राशयाच्या अधःश् लेष्ट्मल पेशीजालाांत (submucous 
tissues) ककवा अिींला याांत अांडी हदसून येतात. 

 
लक्षिे–थोड्याि आठवड्याांत लक्षणें हदसावयास लार्तात. सुरुवातीिी लक्षणें म्हणजे हपत्त 

उठणें, बेिैनी, काांहींवळेाां उदराांत वदेना होणें, ही हवषमय अवस्था होय (toxaemic stage). 
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िपासल्यास–ताप असतो व रक्त तपासल्यास त्याांत इओहसनोहफल या जातीच्या पेशींिे प्रमाण 
वाढल्यािे हदसून येते. काांहींवळेाां ते ५०% पयंतही जाते. 

 
स्थाहनक लक्षणें ही काांहीं महहनें ककवा काांही वषहेी हदसून येत नाहीत, मूत्र होत असताांना शवेटी 

शवेटीं थोडे रक्त पडणे, लघवी वारांवार होणें लघवीस जळजळ वाटणें (scalding), मलूाधारस्थानीं (in 
the perineum) ककवा ओटी पोटाांत (suprapubicregion) वदेना होणें, वर्ैरे लक्षणें असतात. मलातून शमे 
(mucus) व रक्त पडते. 

 
िपासल्यास–रोर्ी हनस्तेज हदसतो. मूत्र : मुत्राच्या साक्याांत (deposit) कृमीिी अांडी, लालपेशी 

व पुवाच्या पेशी (pus cells) हदसून येतात. रक्ताांतील पाांढऱ्या पेशींिे प्रमाण वाढते. त्या एका घन हम.हम. 
मध्ये जवळजवळ १५००० व त्याांतील इओहसनोहफल या पेशींिे प्रमाण जवळ जवळ १२ ते १५ टक् के असते. 
मूत्राशयदशीनें (मूत्राशयाांत घालून पहाण्यािे यांत्र) पाहहल्यास मतू्राशयाच्या श् लेष्ट्मल त्विेला सूज आल्यािे 
हदसून येते व अहधश् लेष्ट्मल त्विेंत अांडी असल्यामुळे त्यावर पाांढरे डार् हदसतात. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–मूत्रातून रक्त जाण्यािी (haematuria) दुसरी कारणें उदा. मूत्राश्मरी 

(calculus), मूत्राशयदाह (cystitis) वर्ैरे लक्षाांत ठेवावयास पाहहजेत. मूत्राांत कृमींिी अांडी असल्यास 
हनदान हनहित होते. 

 
उपद्रव–जर रोर्ावर इलाज केला रे्ला नाही, तर रोर् हिरकारी होतो. व पुष्ट्कळ वषे राहतो. पण 

काांहींवळेाां एकाएकी बराही होतो. उपद्रवाांत मूत्राशयदाह, मूत्राशयस्थ अश्मरी (vesical calculus), 
वृक् कस्थ मूत्रसांिय (hydronephrosis), मूत्र वाहकाच्या कहटराांत पूसांिय (pyonephrosis), मूत्राशयािा 
कॅन्सर वर्ैरे येतात. 

 
साध्यासाध्यिा–सांसर्ािा जोर, असणारा उपद्रव व औषधोपिार यावर अवलां बनू राहील. 
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–ज्या भार्ाांत या रोर्ािा प्रादुभाव असतो (endemic areas) अशा हठकाणीं 

लोकाांना पोहूां देऊ नये. पाणी उकळून प्याव.े ज्या लोकाांच्या शहरराांत रोर् घर करून बसला असेल, अशा 
वाहक लोकाांनीं (carriers) िाांर्ला उपिार करून घ्यावयास पाहहजे. 

 
रोग झाल्यास–या रोर्ावर उत्तम उपाय म्हणजे सोहडयम अँहटमनी टारेटिे (sodium antimony 

tartrate) इांजेक्शन. हे इांजेक्शन हशरेंतून पण सावकाश द्यावे. इांजेक्शन जेवणानांतर साधारणपणे दोन 
तासाांनी द्यावें. याच्या ०·५% द्रावािा उपयोर् करतात. पहहल्या हदवशी ८ सी. सी. हतसऱ्या हदवशी १२ सी. 
सी. पाांिव्या हदवशीं १६ सी. सी. सातव्या हदवशीं २० सी. सी. व ९ व्या हदवशीं व पुढे एक हदवसा आड २४ 
सी. सी. याप्रमाणें एकां दर ३२० सी. सी. होईपयंत द्याव.े सुरुवातीला मूत्रातून जास्त रक्त जाते. अांडी 
पाहाण्याकहरताां रोज मूत्रािी परीक्षा करावयास पाहहजे. मेलेली अांडी आक्रसतात, काळी पडतात व जर 
पाण्यात टाकलीं तर त्याांतून जीव हनमाण होत नाहीं. अहँटमनी फुप्फुसाांत जाते त्यामुळे इांजेक्शन देताांना 
खोकला येतो. जर इांजेक्शनिे हवषारी पहरणाम हदसावयास लार्ले तर पुढिी मात्रा वाढवूां नये. हवषारी 
लक्षणें म्हणजे घसा ककवा छाती आवळल्यासारखीं होणें, उदराांत वदेना, तोंडाांत धातूिी िव लार्णें 
(metallic taste in the mouth) वर्ैरे होत. जर शस्क्त्तपात (collapse) झाला तर हपच्युइहरन १ सी. सी. 
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ककवा लायकर ॲहड्रनलीन हैड्रोक्लोर ०·५ सी.सी. िे इांजेक्शन स्नायतूून द्यावे. जर रोग्याला हृदय हवकार 
ककवा वृक् कहवकार असेल तर अँहटमनी देऊां  नये जर इांजेक्शन हशरेंत देता येत नसेल, तर टाटवर एहमहटक 
देण्या ऐवजी स्स्टबोफेन (stibophen) द्याव.े हे स्नायूतून द्यावयािे असतें. यािा ६·३%िा द्राव वापरतात. 
एक हदवसाआड १० ते १५ इांजेक्शन द्यावी. प्रौढास सुरुवातीस १·५ सी.सी. नांतर ३ सी. सी. व पुढिी सवव ५ 
सी. सी.िी द्यावी. या रोर्ाांत हनलॉहडनिा (Nilodin) िाांर्ला उपयोर् होतो. याच्या २०० हम. गॅ्रमच्या वड्या 
हमळतात. हें औषध पोटाांत द्यावयािे असते. शरीराच्या दर हकलोगॅ्रम वजनाला २२ हम. गॅ्रम या प्रमाणाांत 
मात्रा १६ हदवस द्यावी. 
 

आंत्र णिस्टोसोणमआ रोग 
(INTESTINAL SCHISTOSOMIASIS) 

 
हेिु–हा रोर् हबल्हार्चझआ मॅन्सोनी (Bilharzia mansoni) या कृमीमुळे होतो. पूणव वाढ झालेला 

कृहम आांत्रयोजनी हशराांत असतात व त्याांिी अांडी पुढे उपरु्दाांत (rectum) हशरतात. अांड्याच्या बाजूला एक 
काांटा (lateral sharp spine) असतो. ही अांडी र्ोर्लर्ाईसारख्या पाण हकड्याांत हशरतात (intermediate 
host). यािे जीवनिक्रही हिस्टोसोमा हहमटॅोहबयम् सारखेि असते. हा रोर् इहजप्त, नायरे्हरया, 
वसे्टइांहडज वर्ैरे हठकाणीं हदसून येतो. 

 
संप्रास्ति–शवच्छेदनाांत् उपरु्द व मोठे आांतडे याांिी श् लेष्ट्मल त्विा जाड झालेली हदसते, व 

अांकुराबुवदजन्य फुर्वटी (papillomatous swellings) हदसून येतात. यकृत ताांतवधातूयुक्त (fibrotic) 
असून, त्याांत अांडी हदसून येतात. 

 
लक्षिें–सुरुवातीला ताप येतो व हपत्त उठते. दोन महहन्याांच्या अवधींत मलातून रक्त व शमे 

(mucus) पडावयास लार्नू आवसेारखी लक्षणें हदसावयास लार्तात. मलाांत कृमीिी अांडी असतात. रक्त 
तपासल्यास त्याांत इओहसनोहफल पेशींिे प्रमाण वाढल्यािे हदसून येते. इहजप्तमध्ये या रोर्ािा हवहशष्ट 
प्रकार हदसून येतो. याांत यकृत व प्लीहा याांिी वृिी होते. या रोर्ाांत पांडुता व जलोदर होते. काांहींवळेाां 
फुप्फुसाांत र्ाांठाळ हवकृहत (nodular lesions) हनमाण होते, व यामुळे फुप्फुसजन्य सीमान्तधमन्यादाह 
(pulmonary endarteritis) व उजवा हृत्साद होण्यािा सांभव असतो. अशाि प्रकारें मेंदूतही हवकृहत 
होण्यािा सांभव असतो व त्यामुळे पक्षवध ककवा अपस्माररूपी आके्षप (epileptiform convulsions) येतात. 
याला “इजीप्तीय प्लीहावृहि (Egyptian splenomegaly) म्हणतात. 

 
णिणकत्सा–वर साांहर्तल्याप्रमाणें सोहडयम अँहटननी टारटे हकवा स्स्टबॉफेन द्यावे. 

 
पूवेकडील णिस्टोसोणमआ रोग 

(EASTERN SCHISTOSOMIASIS) 
 

हेिु–हा रोर् हबल्हार्चझआ जपोहनका (Bilharzia japonica) या कृहममुळे होतो. हे कृहम आांत्रयोजनी 
हशराांत असतात. पुढे त्याांिी अांडी मोठ्या आांतड्याांत हशरतात. अांड्याांना काांटा नसतो पण एका बाजूला एक 
टेंरु्ळ (a small lateral knob) असते. ही अांडी पाण्याांतींल मोलस्क या हकड्याांत हशरतात. वर 
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साांहर्तल्याप्रमाणें यािेही जीवनिक्र असते. हा रोर् िीन, दहक्षण जपान, हफलीपाईन बेटे व उत्तर ब्रह्मदेश 
वर्ैरे हठकाणीं हदसून येतो. 

 
संप्रास्ति–शवच्छेदन केल्यास त्याांत यकृतािी वृहि व ते ताांतवधातूयुक्त असून त्याांत अांडी हदसून 

येतात. प्लीहेिीही वृहि झाल्यािे हदसून येते. पण त्याांत अांडी मात्र हदसून येत नाहींत. मात्र काांहींवळेाां मेंदूत 
अांडी साांपडतात. मोठ्या आांतड्यािी श् लेष्ट्मल त्विा जाड असते व त्याांत सनाल ग्रांथी हदसून येतात. 

 
लक्षिें–सुरुवातीला ताप, हपत्त उठणें व इओहसनोहफल पेशींवृहि (eosinophylia) ही लक्षणें 

असतात. पुढे उदराांत वदेना व मलातून रक्त व शमे जाते. 
 
िपासल्यास–यकृत व प्लीहेिी वृहि झाल्यािे हदसून येते. काांहींवळेाां जलोदर होते. मलाांत 

कृहमिी अांडी साांपडतात. 
 
णिणकत्सा–वर साांहर्तल्याप्रमाणें सोहडयम अँहटमनी टारटे ककवा स्स्टबोफेन द्यावे. 

 
नेमॅटोडस, विुकलकृणम, गोलकृणम 

(THE NEMATODES) 
 

हे कृहम वाटोळे (cylindrical) अखांहडत (non-segmented) व याांत नर व मादी स्वतांत्र असतात. 
मनुष्ट्याांत पुढील कृहम हदसून येतात. 
 

अस्केणरस रोग, गोलकृणमरोग 
(ASCARIASIS, ROUND WORM DISEASE) 

 
हेिु–हा रोर् ॲस्कहरस लां हब्रकॉइहडस (Ascaris lumbricoides) या जांतूमुळे होतो. हे कृहम र्ाांडुळा 

प्रमाणें असतात. यािा पूणव वाढ झालेला नर १० सें.हम. लाांब व ०·३ सें.हम. व्यासािा असतो तर मादी ३० 
से.हम. लाांब व ०·५ सें.हम. व्यासािी असते. हे कृहम हफकट तपहकरी रांर्ािे असून, त्याांिी टोके हनमुळती 
असतात. हे मनुष्ट्याच्या व डुकरासारख्या जनावराांच्या लहान आांतड्याांत असतात. याांिी अांडी मलामधून 
बाहेर पडतात. ही अांडी पाण्यामधून ककवा दूहषत अशा न हशजहवलेल्या अन्नामधून मनुष्ट्याच्या पोटाांत 
जातात., अांडी पोटाांत रे्ल्यावर अांड्याांत तयार झालेली अळी बाहेर पडते व ती मार्व काढीत यकृत व 
फुप्फुसे याांत हशरते. तेथून ती श्वासनहलका, घसा, अन्ननहलका, जठर व शवेटी आांतड्याांत हशरते. त्या 
हठकाणीं त्याांिे पूणव वाढ झालेल्या कृमींत रूपाांतर होते. प्रौढाांपेक्षाां लहान मुलाांत या कृमींिे ज्यास्त प्रमाण 
असते. 

 
संप्रास्ति–हे कृहम मुख्यतः लहान आतड्याांत वरच्या भार्ाांत असतात. याांिेमुळे हपत्तनहलका, 

स्वादुकपड नहलका, आांत्रपुच्छ (appendix) ककवा आतडे याांना अवरोध होण्यािा सांभव असतो. काांहीवळेाां हे 
कृहम आांतड्याला क्षत पाडून उदरावरणाांत जातात व त्याांिेमुळें  उदरावरणशोफ होतो. 
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लक्षिें–पुष्ट्कळवळेाां जांत पडेपयंत, जांत असल्यािे समजूनही येत नाहीं, ककवा लक्षणें फार अस्पष्ट 
(vague) असतात–अपिन, वायुधरणें (flatulence), कां ड सुटणें ककवा हपत्त उठणें. लहान मुलाांत 
हिडखोरपणा व आांकडी येतात. काांहीत दमा ककवा आांवसेारखी लक्षणें हदसून येतात. काांहींवळेा जांत 
जठराांत हशरतो व वाांहतवाटे बाहेर पडतो, ककवा रात्रीं अन्ननहलकें त हशरून, तोंडातून ककवा नाकाांतून बाहेर 
पडतो. ज्यावळेीं अळ्या फुप्फुसाांतून जात असतात, त्यावळेीं ताप, कास (cough) व हनिीवन 
(expectoration) ही लक्षणें असतात. मलािी परीक्षा केल्यास, त्याांत या जांताांिी अांडी हदसून येतात ककवा 
जांत हदसून येतो. 

 
उपद्रव–रोर् पुष्ट्कळ वष ेराहातो. जर मनुष्ट्याला त्याच्या आांतड्याांत असणाऱ्या अांड्यापासून परत 

सांसर्व झाला नाहीं (auto-infection) तर पुष्ट्कळवळेाां जांत मरतो. क् वहितवळेा आांत्रपचु्छशोफ, आांत्रावरोध, 
हकवा आांतड्याला क्षत पडणें, कामला वर्ैरे उपद्रव होतात. 

 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–जर कच्चा भाजीपाला खावयािा असेल, तर तो प्रथम िाांर्ला धुवनू 

घ्यावयास पाहहजे. 
 
रोग झाल्यास–रोग्याला सायांकळी ½ औांस एरांडेल तेल द्याव े व औषधोपिार पूणव होईपयंत 

काांहींही खावयास देऊ नयें. दुसऱ्या हदवशीं सकाळीं खालील पावडर द्यावी. 
 

  सनॅ्टोहनन गे्रन ५ 
  कॅलोमल गे्रन ½ 
  स्कॅमोहन को. पावडर गे्रन २ 
 

एकत्र करून ही पावडर द्यावी. िार तासाांनी २४० गे्रन मगॅ् सल्फ द्याव.े हें लार्ू पडेपयंत काांहींही 
देऊां  नये. बारा वषाखालील मुलाला २ गे्रन सेन्टोहनन व एक वषाच्या मुलाला १ ग्रन द्याव.े थोड्या हदवसानीं 
परत मलािी परीक्षा करावी.जर कृमींिी अांडी हदसून आली, तर परत औषधोपिार करावयास पाहहजे. 

 
हेस्क्झल हरसॉर्चसनॉल (hexylresorcinol) हे पोटाांत द्यावयािे असते. याच्या ०·१ गॅ्रमच्या वड्या 

हमळतात. १२ वषांवरील रोग्यास १० वड्या द्याव्याां. सहा वषाखालींल मुलाांना ४ वड्या; सहा ते आठ 
वषांमधील मुलाांस ६ वड्या, व ८ ते १२ वषांमधील मुलाांस ८ वड्या द्याव्या. या वड्या िावनू ककवा पावडर 
करून घेऊां  नये. त्यामुळे तोंडाांत आर् होते. त्या सकाळीं अनश े पोटी पाण्याबरोबर हर्ळाव्या. िार तास 
पयंत काांहींही खावयास देऊ नये. २४ तासानांतर २४० ते ४८० गे्रन सोहडयम सल्फेटिा जुलाब द्यावा. अांडी 
आहेत काां हे पहाण्यासाठीं मलािी परीक्षा करावी. जर मलाांत अांडी हदसून आली तर परत औषधोपिार 
करावयास पाहहजे. 

 
अँटेपार एहलस्क्झरिाही (Antepar elixir) िाांर्ला उपयोर् होतो. याांतील महत्वािे द्रव्य म्हणजे 

“हपपराहझन सैरटे”(piperazine citrate)प्रौढ व १२ वषावरील मुलाांना एक डोस पुरे होतो. सायांकाळी एक 
औांस हसरप द्याव ेव सकाळीं ६० ते १२० मगॅ् सल्फ द्याव.े फारि क् वहित दुसऱ्यावळेीं द्याव ेलार्ते. याकहरताां 
“हैल्महॅसड” ककवा ‘हेल्महॅसड सेना’ अशासारखे औषध द्यावे. हेल्महॅसड सेना हे बारीक कणयुक्त असते. ते 
प्रौढ व ६ वषांवरील मुलाांना ४ िमिे व ६ वषांखालील मुलाांना २ ते ३ िमिे द्याव.े 
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ऑस्क्सयुणरॲणसस, सूत्रकृणम रोग, सूत्रकृणमरुग्ििा 
(OXYURIASIS, THREADWARM DISEASE ENTEROLIASIS) 

 
हेिु–हा रोर् ऑक्झ्युहरस व्हर्चमक्युलॅहसस (oxyuris vermicularis) या कृहममुळे होतो. या कृहमिा 

पूणव वाढ झालेला नर ३ हम. हम.लाांब, तर मादी १० हम. हम.लाांब असते. कृहम पाांढरे व दोऱ्यासारखे असून, 
ते मोठ्या आांतड्याांत वस्ती करून राहातात. मादी रु्दद्वाराशी येऊन अांडी घालते. त्या हठकाणीं खाज 
सुटते. खाजहवल्यामुळे अांडी नखात अडकतात व अन्नाबरोबर पोटाांत जातात. ही अांडी एका बाजूला िपटी 
असतात. अांडी आांतड्याांत फुटतात व कृहम बाहेर पडतो. अांडी असलेले पाणी हपण्याांत आले ककवा अशा 
पाण्याांत धुतलेला कच्चा भाजीपाला खाण्याांत आला, तर मनुष्ट्याला सांसर्व होतो. हवमेधूनही सांसर्व होण्यािा 
सांभव असतो (air-borne infection). कारण ज्या घराांतील माणसाांना हे कृहम झालेले असतात, अशा 
घराांतील सामानाांवर या कृमींिी अांडी असतात. काांहींवळेाां स्वतःस स्वसांसर्ाने रोर् होतो (auto-re-
infection). नर व मादीिा सांर् लहान आांतड्याांत होतो. पुढे नर मरतो व मादी मोठ्या आांतड्याांत उपरु्दािे 
हठकाणीं येते. रोर् प्रौढ व लहान मुलें  या दोहोंतही हदसून येतो. 

 
लक्षिें–मुलाांतील अस्वस्थतेला व हिडखोरपणाला पुष्ट्कळवळेाां हे दोऱ्यासारखे कृहम कारणीभतू 

असतात, तर प्रौढाांत रु्दद्वाराशीं खाज सुटण्यास (pruritus ani) हे कृहम कारणीभतू होतात. लहान 
मुलाांतही रु्दद्वाराशी कां ड सुटणें, वारांवार लघवी होणें, योहनदाह (vaginitis) ककवा उपरु्द भ्रांश (prolapse 
of the rectum) वर्ैरे हदसून येतात. मलािी परीक्षा केल्यास पुष्ट्कळवळेाां या कृमीिी अांडी हदसून येत 
नाहींत. याकहरताां कािेच्या काांडीच्या टोकाांवर सेलोफेनिा तुकडा बाांधून तो रु्दद्वाराच्या आजूबाजूांवर 
हफरवावा. नांतर तो तुकडा कािेिी पट्टी (glass slide) व कािेिा पातळ तुकडा (cover slip) याांमध्ये 
ठेवनू, सूक्ष्मदशवक यांत्राखाली तपासावा म्हणजे अांडी हदसतात. 

 
णिणकत्सा–प्रहतबांधक–खाण्यापूवी कच्चा भाजीपाला िाांर्ला धुवनू घ्यावा. 
 
रोग झाल्यास–घराांतील ज्या माणसाांना रोर् असेल अशा सवव लोकाांवर इलाज करावयास पाहहजे. 

प्रथम मलािी परीक्षा करून त्याांत जर वतुवल कृमींिी अांडी (ascaris ova) असतील तर त्यावर वर 
साांहर्तल्याप्रमाणें प्रथम इलाज करावा. शौिाहून आल्यानांतर, जेवणापूवी ककवा काांहींही खाण्यापूवी हात 
िाांर्ले िोळून स्वच्छ धुतले पाहहजेत. हाताच्या बोटाांिी नखे कापावी. लहान मुलाांनीं रु्दद्वारे खाजव ूनये 
म्हणून त्याांच्या हाताला घटे बाांधाव ेव रात्रीं घट्ट िड डी घालावी. त्यामुळ त्याांना खाजहवताां येणार नाहीं. एक 
पाइांट पाण्याांत १ औांस सोडा बायकाबव घालून, त्या द्रावानें उपरु्द धुवनू काढावे. अशा रीहतने रोज रात्रीं व 
ज्यावळेीं खाज सुटेल त्यावळेीं यािा वापर करावा. मुलाांकहरताां हा द्राव २ ते ३ औांस वापरावा व प्रौढाांकहरताां 
४ ते ५ औांस वापरावा. 

 
या रोर्ावर उत्तम औषध म्हणजे हपपरझाइन सैरट-हेल्महसड हसरप. हे औषध सात हदवस 

द्यावयास पाहहजे. यािी मात्रा वयावर अवलां बनू असते. दोन वषापयंतच्या मुलाांस ½ िहािा िमिा 
हदवसाांतून तीन वळेाां, दोन ते िार वषांच्यापयंत १ िमिा हदवसाांतून दोन वळेाां, ४ ते ७ वषापयंत १ िमिा 
हदवसाांतून तीन वळेाां, ७ ते १२ वषांपयंत २ िमिे हदवसाांतून दोन वळेाां व १२ वषांवरील मुलें  व प्रौढ माणसें 
याांना ३ िमिे हदवसाांतून दोन वळेाां द्यावे. 

 



 अनुक्रमणिका 

व्हॅनस्क् वन सस्पेन् शनिा (vanquin suspension) एकि डोस पुरे होतो. ते शरीराच्या १० हकलो 
गॅ्रम वजनाला ५ सी.सी. या प्रमाणाांत द्याव.े यािेमुळे मळाला लालरांर् येतो. 
 

णरिूणरॲणसस, प्रिोद-कृणमरोग 
(WHIPWORM DISEASE, TRICHURIASIS) 

 
हेिु–हा रोर् राय् कॉकेफॅलस हडस्पार (trichocephalus dispar) या कृहममुळे होतो. हे कृहम 

करड्या रांर्ािे असून त्याांच्या पुढच्या बाजूस (anterior extremity) एक दोरी सारखा (a fine thread) 
भार् असतो. पूणव वाढ झालेला नर साधारणपणे ४० हम. हम. लाांब असतो, तर मादी जवळ जवळ ५० हम.हम. 
लाांब असते. हे कृहम मोठ्या आांतड्याांत वस्स्त करून असतात. याांिी अांडी तपहकरी रांर्ािी असून कपपाच्या 
आकारािी (barral shaped) असतात. पाणी व कचे्च अन्न यामधून मनुष्ट्याला या कृमीिा सांसर्व होतो. 
जठराांत आांतड्याांतून अळी बाहेर पडते. तेथून ती यकृत, फुप्फुसे, श्वासनहलका अन्ननहलका व तेथून ती पढेु 
आांतड्याांत जाते. कृहम आपला दोरी सारखा भार् आांतड्याच्या अांतःत्विेंत घुसहवतो. त्यामुळे त्याला त्या 
हठकाणाहून औषधानें काढून टाकणें फार कठीण जाते. 

 
लक्षिें–या कृहममुळे पुष्ट्कळवळेाां कोणतीि लक्षणें हदसून येत नाहींत. पण काांहींवळेाां याांिेमुळे 

आांत्रपुच्छदाह ककवा हिरकारी अहतसार (chronic diarrhoea) होतो व त्यामुळें  मर् पांडुरोर् होतो व 
रक्ताांतील इओहसनोहफल या श्वेतपेशींिे प्रमाण वाढते. 

 
णिणकत्सा–हिनोपोडी तेल द्याव.े सुरुवातीला जुलाबािे औषध देण्यािी जरुरी नसते. सकाळीं 

हिनोपोडी तेलािे ८ थेंब कॅप्सूनमध्ये घालून, तासाला एक याप्रमाणें तीन कॅप्सूल द्याव्या. दोन तासाांनीं २४० 
गे्रन मगॅ् सल्फ द्याव.े लहान मुलाांना त्याांच्या वयाच्या १ वषाला १ थेंब याप्रमाणाांत हिनोपोडी तेल साखरेत 
घालून द्याव.े दोन तासाांनी १२० ते २४० गे्रन मरॅ्सल्फ द्याव.े हेस्क्झल् हरसॉर्चसनॉलही (hexylresorcinol) 
उपयोर्ी पडते. सकाळीं लौकर कठीण जेहलहटन कॅप्सूलमधून १ गॅ्रम द्याव.े सहा तासपयंत कोणतेही अन्न 
देऊां  नये व दुसऱ्या हदवशीं सकाळीं अल्बा हमक्िर द्यावे. डाय् थोयझमाइन आयोडाइड (टेंलहमर)हे जास्त 
पहरणामकारक आहे. याच्या १०० हम. गॅ्रमच्या वड्या हमळतात. यािी मात्रा २०० हम.गॅ्रम हदवसाांतून तीनवळेाां 
याप्रमाणें ३ ते ५ हदवस द्याव.े 
 

णरणिणनॲणसस, णरणिनेलाकृणमरोग 
(TRICHINIASIS) 

 
हेिु–हा रोर् हरहिनेला स्पायरेहलर्स या कृहममुळे होतो. 
 
यािा नर साधारणपणे १·६ हम.हम. लाांब व ०·०४ हम.हम. व्यासािा असतो. मादी सामान्यपणे ४ 

हम.हम. लाांब व ०·०६ हम.हम. व्यासािी असतो. मनुष्ट्याला या कृमींिा सांसर्व जर त्यानें कचे्च ककवा अधववट 
हशजहवलेले डुकरािे माांस खाल्यास होतो. डुकराांना या कृकमिा सांसर्व झालेले ऊां दीर खाल्यामुळे ककवा 
केरकिऱ्याांत पडलेले कृमींिा सांसर्व असलेले मासाांिे तुकडे खाल्यामुळे रोर् होतो. हसस्टपासून अळी 
हनमाण होते. त्याांच्यापासून पूणव वाढ झालेले कृहम लहान आांतड्याांत वस्ती करून असतात. अळ्याांपासून 
भ्रणू हनमाण होतो. ते रसवाहहन्या ककवा रक्तवाहहन्या याांच्या वाटे ऐांस्च्छक स्नायूांत हशरतात व ते त्या 
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स्नायूांच्या बिस्थाना जवळ (tendinous insertions the muscles) आवरणाांत घर करून रहातात. हे 
हवशषेतः अांतरपशुवक स्नाय,ू श्वासपटल, मानेिे, हातािे ककवा पायािे स्नायू याहठकाणीं हदसून येतात. या 
हसस्टच्या कभतींत खाटभरणही होते. अमेहरका व जमवनी याहठकाणीं या रोर्ािा ज्यास्त प्रादुभाव आहे. 

 
अणधशयन काल–सामान्यपणे ५ ते १६ हदवस. 
 
लक्षिें–सुरुवातीला बिेैनी, वाांहत व पाण्यासारखा अहतसार, ताप व काांहींवळेाां वात (delirium) 

होतो. आजारपणाच्या दुसऱ्या आठवड्याांत हात व पाय याांत वदेना सुरू होतात. श्वासोच्छवास ककवा अन्नािे 
िववण करण्यास त्रास होतो. काांहींवळेाां हपत्त उठते, व पाय व िेहरा यावर सूज येते. रक्त तपासल्यास त्याांत 
श्वेतपेशीं एका घन हम.हम. मध्ये जवळ जवळ २०,००० असतात व त्याांतही इओहसनोहफलिे प्रमाण 
वाढल्यािे हदसून येते; ते साधारणपणें ४०% पयंत जाते. मलाांत पूणव वाढ झालेला कृहम क् वहिति हदसून 
येतो. या कृहममुळे सामान्यतः कोणतीही लक्षणें हदसून येत नाहींत.  

 
१९४१ मध्ये या रोर्ािी इांग्लां ड मध्ये साांथ हनमाण झाली. याांत सुरुवातीिी आमाशयाांत्र लक्षणें 

(gastrointestinal symptoms) फारि थोडी होती व काांहींत रोग्याांत फार तीव्र प्रकारिी बिकोिता होती. 
याांत सुरुवातीला १०१⁰ ते १०२⁰ फॅ. ताप, िेहरा व डोळ्याच्या पापण्या यावर सूज व क् वहितवळेाां पायावर 
सूज व हशरःशलू ही लक्षणें होती. काांहींत मस्स्तष्ट्का वरणदाहजन्य ककवा मस्स्तष्ट्कदाहजन्य लक्षणें हदसून 
आली, तर जवळ जवळ हनम्या रोग्याांत शुष्ट्क काांस हेि सुरुवातीिे लक्षण होते. साधारणपणीं हतसऱ्या 
हदवशीं स्नायूांत वदेना व्हावयास लार्ल्या. काांहींत काांहींकाळ काां होईना पण खेदोन्मादासारखी 
(melancholia) लक्षणें हदसून आली. रक्ताांव इआहसनोहफलिे प्रमाण ४०% होते. काांहींत कोणतीि लक्षणें 
नव्हती व शवच्छेदना नांतर श्वासपटलाांत आवरणाांत रु्रफटलेले कृहम हदसून आले. 

 
उपद्रव–ज्वर दोन ते तीन आठवडे राहातो. स्नायूांतील वदेना व अशक्तता पुष्ट्कळ महहने राहते. 

हृत्सायुदाह ककवा मस्स्तष्ट्कदाह यामुळे मृत्यू येण्यािा सांभव असतो. 
 
णिणकत्सा–दूहषत माांस फेकून हदले पाहहजे. डुकरािे माांस िाांर्ले हशजवनू खाल्ले पाहहजे. 
 
रोग झाल्यास–रोर्ाच्या सुरुवातीलाि रोग्याला ३ गे्रन कॅलोमल रात्रीं द्याव ेव सकाळीं १२० गे्रन 

मगॅ्रसल्फ ककवा ½ औांस एरांडेल तेल द्याव.े त्यामुळे भ्रणू हनमाण होण्यापूवीि कृहम बाहेर फेकले जातात. 
दुसऱ्या हदवशीं परत अशाि प्रकारें औषधोपिार करावा. स्नायूांत असणारे हसस्ट नाहहसें करण्याकहरताां 
कोणताही उपिार नाहीं. 
 

अकुंशकृणम रोग 
(ANKYLOSTOMIASIS) 

(HORKWORM DISEASE) 
 

हेिु–हा रोर् लहानसर कृहममुळे होतो. यािे दोन प्रकार असतात :– 
 
१. अँकीलोस्टोमा ड्युओडेनेल व, २. नेकटॉर अमेहरकानर्स (necator americnus) 
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ऑणकलोस्टोमा ड्यओुडेनेल–याांत नर साधारण ९ हम.हम. लाांब व ०·५ हम.हम. जाड असतो, तर 
मादी त्याच्यापेक्षाां थोडी मोठी असते. या कृमीिे तोंड अांकुशासारखे वळलेले असून, त्याांत िार दाांत 
असतात. हा कृहम लहान आांतड्याांच्या वरच्या भार्ाांत (jejunum) वस्ती करून राहातो व त्या भार्ाच्या 
श् लेष्ट्मल त्विेंत (muscous membrane) तोंड अडकवनू बसतो, व त्याांतील रक्तावर जर्तो. ज्या 
हठकाणीं तो हिकटलेलेला असतो, त्यास्थानीं पुष्ट्कळशा इओहसनोहफल पेशी घोळका करून असतात. 

 
नेंकटॉर अमेणरकानस–हा कृहम वरच्यापेक्षाां थोडा लहानसर असून, तो हजारो अांडी घालतो. ती 

मलाांतून बाहेर पडतात. ज्यावळेीं ही अांडी दमट जहमनीवर ककवा पाण्याांत पडतात, त्यावळेीं त्याांच्यातींल 
भ्रणू बाहेर पडतात व माणसाच्या त्विेतून, हवशशतः पायातून, आांत हशरतात. त्या हठकाणीं खाांज सुटते. –
(ground itch) पुढे ते रक्तामधून हृदय व फुप्फुसें याांत जातात. नांतर श्वासवाहहन्याांत घुसतात (burrow 
into the bronchi) व श् लेष्ट्माबरोबर श्वासनहलकेवर येऊन तेथून अन्ननहलकेतून शवेटीं लहान आांतड्याांत 
जातात. अँहकलोस्टोमा हा इहजप्त, कहदुस्तान, हसलोन, दहक्षण िीन वर्ैरे हठकाणीं हदसून येतो. तर 
नेकटॉर अमेहरकानर्स हा अमेहरका, कहदुस्तान, हसलोन वर्ैरे हठकाणीं हदसून येतो. 
 

 
फोटो७०. लहसकावाहहन्या शोथ (श्लीपाद रोर्) (पहा फायलेहरआ बँक्रॉफ्टाय) 

 

 
फोटो ७१. वृषणकोशािा श्लीपादरोर्      (पहा फायलेहरआ बँक्रॉफ्टाय) 
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फोटो ७२. भर्ोिाांिा श्लीपादरोर् (पहा फायलेहरआ बँक्रॉफ्टाय) 

 
संप्रास्त्प–शवच्छेदन तपासणींत हृदय, यकृत व वृक् क याांत मेदोवृहि हदसून येते, व लहान 

आांतड्याच्या श् लेष्ट्मलत्विेत हठकहठकाणीं रक्तस्त्राव हदसून येतात. आांतड्याांत हजारो कृहम हदसून येतात. 
 
लक्षिें–पायाांत याहठकाणीं खाज सुटते, त्यास्थानीं बारीक पुरळ उठतो व त्यािे लहान फोडाांत 

रूपाांतर होते. हे फोड साधारणपणे एक आठवड्याांत बरे होतात. यानांतर पुष्ट्कळ महहन्याांनीं सववसाधारण 
लक्षणें हदसावयास लार्तात. रोग्यािी तक्रार म्हणजे वाढत जाणारा अशक्तपणा (progressive 
weaknees), श्वास लार्णें, व छातींत धडधडणे. याि बरोबर पाटाांत वात धरतो व मलावरोध ककवा 
अहतसार असतो. भकू िाांर्ली लार्ते, पण माती खाणे हे या रोर्ािे मोठे लक्षण आहे. 

 
िपासल्यास–रोर्ी हनस्तेज हदसतो. काांहींवळेाां थोडा ताप असतो. पायावर सूज असून, हृदय 

हवस्तार पावल्यािे समजून येते. प्लीहा हाताला लार्त नाहीं. रक्ताांत लालपेशींिे प्रमाण कमी असते व श्वेत 
पेशींतील इओहसनोहफल पेशींिे प्रमाण वाढते. त्या जवळ जवळ २०% असतात. मलािी परीक्षा केल्यास 
त्याांत लालभडक रक्त हदसते, ककवा रु्प्त रक्त कसोटीने रक्त असल्यािे समजून येते व सूक्ष्म दशवक 
यांत्राखाली तपासल्यास त्याांत कृहमिी अांडी हदसून येतात. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–पांडुरोर्ािी दुसरी कारणें लक्षाांत घ्यावयास पाहहजेत. रक्ताांत इओहसनोहफल 

पेशींिे आहधक्य व मलाांत कृहमिी अांडी यावरून हनदान करताां येते. 
 
उपद्रव–जर इलाज झाला नाहीं, तर रोर् पुष्ट्कळ हदवस राहातो. जर रोर् लहान मुलाांत असेल 

तर त्याांिी वाढ खुांटते. शौिातून रक्त व शमे पडणें, बहुसांहधदाह (polyarthritis) ककवा वृक् कदाह हे उपद्रव 
होण्यािा सांभव असतो. 

 
साध्यासाध्यिा–रोर्ी सहसा दर्ावत नाहीं. पण काांहींवळेाां रोर् फार जलद मारक ठरतो. 
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–ज्या भार्ाांत या रोर्ािा प्रादुभाव असेल, अशा हठकाणीं लोकाांनीं 

मलहवसजवनाकहरताां सांडासािाि उपयोर् करावयास पाहहजे. दुसरे कोठेही मलहवसजवन करूां  नये. 
अनवाणी िालूां  नये. पायाांत बूट घालाव.े हपण्यािे पाणी उकळून घ्यावे. 

 
हनरहनराळ्या कृहमनाशक औषधाांिा उपयोर् करतात. 
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थायमॉल (thymol)–रोग्याला एकदोन हदवस नुसते द्रवपदाथव द्यावे. सांध्याकाळीं २४० गे्रन 
मगॅ् सल्फ द्याव.े दुसऱ्या हदवशीं सकाळीं शौि झाल्यावर १५ गे्रन थायमॉलिी अर्दीं बारीक केलेली पूड, 
त्याांत हततक्याांि प्रमाणाांत लॅक्टोज हमसळून द्यावी. अशा रीतीनें ही पूड एकेक तासानें एकां दर िार वळेाां 
द्यावी. जर दोन तासाांत शौिास झालें  नाहीं तर हमठािा जुलाब (saline purge) द्यावा. पण थायमॉल देत 
असताांना रोग्याला दारू, लोणी, दूध, एरांडेल तेल स्ग्लसरीन ककवा क्लोरोफॉमव देऊां  नये. कारण 
त्याांच्यामुळ थायमॉल रक्ताांत, शोहषले जाते व त्यािे हवषारी पहरणाम होतात. भोंवळ, हशरःशलू, स्नायु, 
असमांजन (muscular inco-ordination), वाांहत व पोटाच्या खळर्ींत जळजळ, हे हवषारी पहरणाम होत. हे 
औषध ताप, यकृतवकार वृक् कदाह, फुप्फुस व हृदयहवकार याांत देऊां  नय. जर हे औषध हदल्यानांतरही 
मलाांत अांडी हदसून आली, तर एक आठवड्यानांतर परत औषध द्यावे. 

 
लहान मुलें  व अशक्त माणसें याांना कँप्रॉकॉल (caprocol) द्याव.े हे अनशपोटीं द्यावयािे असते. ते 

हदल्यानांतर िार तास काहींही देऊां  नय. नांतर हमठािा जुलाब द्यावा. कॅप्रॉकॉलच्या ०·५ गॅ्रमच्या कॅप्सूल 
बनवाव्या. लहान मुलास २ ते ४ व प्रौढाांस ५ ते ७ कॅप्सूल द्याव्या. नांतर मलािी परीक्षा करून जर अांडी 
हदसून आलीं तर परत औषध द्याव.े 

 
या रोर्ावर हिनोपोहडयमिे तेल देतात. हे देण्यापूवीं जुलाब देण्यािे कारण नसते. सकाळीं 

हिनोपोहडयम तेलािे ८ थेंब हजलेटीन कॅप्सूलमध्ये भरून, तासाला एक याप्रमाणें एकां दर तीन डोस द्याव.े 
दोन तासानांतर २४० गे्रन मगॅ् सल्फ द्याव.े 

 
यावर काबवन टेराक्लोराइडिाही उपयोर् होतो. पण ते अहतशय शुि पाहहजे. जर अशुि असेल 

तर हवषारी पहरणाम होतो. यामुळे यकृतािी अपक्राांहत होते. हे औषध देताांना रोग्याला उपाशीं ठेवावयास 
नको ककवा जुलाबही द्यावयास नको. प्रौढाला ६० थेंब द्याव.े हे दुधामधून द्याव ेककवा ३०।३० थेंबाांच्या दोन 
कॅप्सूल द्याव्या. मुलाांना वषाला ३ थेंब या प्रमाणाांत डोस द्यावा. दोन तासानांतर २४० गे्रन मगॅ् सल्फ द्याव.े 
काबवन टेराक्लोराइड वापरण्यािा उत्तम मार्व म्हणजे ५० थेंब टेराफॉमक एरांडेल तेलाांत ककवा हलस्क् वड 
पॅरॅहफनमध्ये द्याव.े असें हदल्यास मार्ून जुलाब द्यावा लार्त नाहीं. जर काांहीं हवषारी पहरणाम हदसावयास 
लार्ले तर डेक्स्रोज पोटाांत ककवा हशरेतून द्यावे. याि बरोबर सोडाबायकाबव ३० गे्रन, हदवसाांतून तीन ते 
िार वळेाां द्यावा. 

 
टेराक्लोर एहथहलन यािाही िाांर्ला उपयोर् होतो. हे १ सी.सी. कठीण जेलेहटन कॅप्सूलमध्ये 

देतात. प्रौढाला ३ सी.सी. व मुलाांना वषाला ०·२ सी.सी. या प्रमाणाांत १२ वषांपयंत पण एकाि डोसामध्यें 
देतात. हेस्क्झल रेसॉर्चसनॉल हे लहान मुलें  व अशक्त रोर्ी याांना जास्त िाांर्ले. हे वर साांहर्तल्याप्रमाणें 
द्याव.े बेफे्रहनयम हाइड्रॉस्क्सनॅफ् थोएट (अल्कोपार)द्याव.े यािा ५ गॅ्रमिी एक मात्रा पुरे होते. 
 

हत्तीरोग, श्लीपादरोग 
(FILARIASIS) 

 
मनुष्ट्याांत हत्तीरोर् हनमाण करणारे हकती तरी प्रकारिे कृहम आहेत. त्याांतील महत्वािे म्हणजे 

फायलेहरया बँक्रॉफ् टाय (filaria bancrofti), लोआ लोआ (the loa loa) व आँकोसका व्हॉल्व्हु्यलस 
(onchocerca volvulus) हे होत. 
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फायलेणरआ बँक्रॉलटाय 
(FILARIA BANCROFTI) 

 
क्युलेंक्स फँणटगनस् या डाांसामुळें  या रोर्ािा फैलाव होतो. ज्यावळेीं या डासािी मादी मनुष्ट्याला 

िावते, त्यावळेीं हतच्या पोटाांत असणारे कृमीिे भ्रणू माणसाच्या शहरराांत हशरतात. तेथून ते रसवाहहन्या व 
रसग्रांथीं याांत जातात. त्याहठकाणीं त्याांिी वाढ होते. नर साधारणपणें ४० हम.हम. लाांब, तर मादी याच्या 
जवळ जवळ दुप्पट लाांब असते. हे कृहम अहतशय बारीक (fine) असून, रु्ांडाळलेल्या केसासारखे (coiled 
hair) हदसतात. मादी पुष्ट्कळ सूक्ष्म कृमींना (microfilariae) जन्म देते, व ते रक्ताांत हशरतात. हे सूक्ष्म कृहम 
०·३ हम.हम. लाांब असतात. ज्यावळेीं डाांस अशा माणसाांिे रक्त शोहषतो, त्यावळेीं ते परत डासाकडून घेतले 
जातात. डाांसाच्या शहरराांत त्याांिी वाढ होते. ज्यावळेीं डास परत माणसाला िावतो, त्यावळेीं ते माणसाच्या 
शहरराांत हशरतात. हे सूक्ष्म कृहम हदवसा शहरराच्या पृिभार्ावरील रक्ताांत (peripheral circulation) हदसून 
येत नाहींत. त्यावळेीं ते मुख्यतः फुप्फुसें व वृक् क याांत असतात. तेथून ते रात्रीं रोग्याच्या शहरराच्या बाहेरील 
भार्ाांतील रक्ताांत हशरतात व मध्यरात्रीच्या सुमारास त्याांिी सांख्या खूप वाढते, आहण तो जार्ा होण्यापूवीं ते 
शहरराच्या आांतील भार्ाांत जातात. असें म्हटलें  जाते कीं या कृकमिे रात्रीं बाहेरील रक्ताांत जाणें व हदवसाां 
आांतील भार्ाांत जाणें हें झोंप आणणाऱ्या होरमोन् मुळे (sleep-producing hormone) होते. जर रोर्ी 
हदवसा झोंपला तर या कृहमिे हे िक्र उलट होते. पॅहसहफक आयलां डर्स मध्ये या रोर्ािा प्रसार ‘एहडस 
व्हॅहररे्टर्स’ (Aedes variegatus) या डासाांकडून होतो. हा डाांस हदवसा िावणारा आहे. त्यामुळे त्या 
हठकाणच्या रोग्याांत हे कृहम हदवसाां हदसून येतात. हा रोर् अमेहरका, वसे्ट इांहडज, नॉथव व सेंरल आहफ्रका, 
िीन, जपान, कहदुस्तान वर्ैरे हठकाणीं हदसून येतो. 

 
संप्रास्ति–या कृकममुळे शहरराांत जे काांहीं फरक घडून येतात, ते रसवाहहन्याांना अडथळा झाल्यामुळे 

व त्याांच्याांत होणाऱ्या उपद्रवात्मक सदाहशोफामुळे होतात. हे कृहम आजूबाजूच्या रसग्रांथींत हदसून येतात. 
या रसवाहहन्या व ग्रांथी याांत ताांतवधातू हनमाण होतो मर् त्यामधून हे कृहम रक्ताांत जाऊां  शकत नाहींत. 

 
अहधशयन काल–जवळ जवळ ४ ते ५ वषें. 
 
लक्षिें–या कृहममुळे शहरराांत होणारे फरक सहज हदसून येणारे असतात. याांत १ रसवाणहन्याशोफ 

(Lymphangitis) –त्विेखाली वदेनायुक्त लाल रेषा हदसून येतात, व आजूबाजूच्या रसग्रांथींनाही सूज 
येते. शहरराांत थोडी कणकण वाटते व ताप येतो. २ हत्तीरोग िाप (elephantoid fever) –हा ताप 
हहवतापासारखाि असतो. याांत हनयतकाहलक ताप (periodical attacks) असून सुरवातीला थांडीवाजून, 
शेंवटीं घाम येतो. आांतील भार्ाांत असणाऱ्या रसग्रांथीही सुजतात. दुसरे रसवाहहन्या दहािे स्थाहनक 
पहरणाम म्हणून वीयववाहक नहलका (spermatic cord), वीयवकपड व सांहधश् लेष्ट्मलकला (synovial 
membrane) याांना सूज येते. ३. पाय हत्तीसारखे होिाि. हा घनशोथ असतो. कारण याांतील 
रसवाहहन्याांना अडथळा झालेला असतो. त्विा व अहधस्तिा (subcutaneous tissue) जाड होतात. 
काांहींत वृषणही मोठा होतो. काांहींवळेाां तो एवढा मोठा होतो की त्यािे वजन ५० पौंडही भरते. हात व 
योहनबाह्यभार् (valve) याांना फार क् वहितवळेाां रोर् होतो. ४ वसापायसमेह (chyluria)–जर रसवाहहन्या 
मूत्रमार्ांत फुटल्या तर मतू्र दुहधरांर्ािे असून, त्याांत काांहींवळेाां रक्त असते. क् वहित उदरावरणाांत 
दुधीरांर्ािा द्रव (chylous effusion in the peritonuim) जमा होतो. रक्त तपासल्यास त्याांत 



 अनुक्रमणिका 

इओहसनोहफल पेशींिे प्रमाण वाढल्यािे हदसून येते व जर मध्यरात्रींच्या सुमारास रक्त काढून तपासले, तर 
त्याांत सूक्ष्म रक्तकृहम (microfilariac) हदसून येतात. 

 
उपद्रव–रोर् पुष्ट्कळ हदवस राहातो. पायाच्या त्विेिा कॅन्सर होण्यािी भीहत असते. 
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–डाांसाांिी उत्पत्तीस्थानें नाकहशीं करावी. रात्रीं झोंपताांना हवजेिे पांखे व 

मच्छरदाणी वापरावी. 
 
रोग झाल्यास–या रोर्ावर कोणतेही हनहित ककवा रामबाण औषध नाहीं. पण यावर काबवझान 

(carbazan) व फॉवहदन (Fovadin) या औषधाांिा फार िाांर्ला उपयोर् होतो. फॉवहदनिे इांजेक्शन 
सुरवातीला ३·५ सी.सी. व मर् पुढिी ५ सी.सी. िी द्यावयािी असतात. इांजेक्शन एक हदवस आड द्याव.े 
औषध एकां दर ५० सी.सी. पयंत द्याव.े तीन आठवड्याांनीं परत इांजेक्शनें द्यावी. 

 
हेरझान हे पोटाांत द्यावयािे असते. ते शहरराच्या दर हकलोगॅ्रम वजनास ०·२ ते २ हम. गॅ्रम 

हदवसाांतून तीन वळेाां २ ते ५ आठवडे द्याव.े 
 
आशुकारी रसवाणहन्यादाह–पाय उांि करून त्याला आधार द्यावा. लायकर प्लांबी सब्ॲसटॅट 

हडल्यटू ४ भार्, अब् सोल्यूट अल्कोहोल ४ भार् व १०० भार् पाणी, हा द्राव पायावर सोडावा. उपद्रवात्मक 
स्रेप्टोकॉकल सांसर्ाकरताां पेहनहसलीन व सल्फडायहझनसारखे एकादे सल्फा द्यावे. 

 
वसापायसमेह(chyluria)–आहाराांत स्स्नग्ध पदाथव वजव करावे. 
 
श्लीपद (Elephantiasis)–लवहिक मोजे (Elastic stoking) वापराव.े यावर कॉन् डोहलऑनिी 

शस्त्रहक्रया करतात. याांत पायाच्या दोन्हीं बाजूकडील जाड झालेली त्विा, अहधत्विा व हनत्तल प्रावरण याांिे 
माांडीच्या वरच्या टोंकापासून तो घोट्यापयंत, पण घोट्याच्या साांध्याच्या वरिा व खालिा तीन इांिािा भार् 
सोडून, पाटे (strips) काढतात. जर वृषणाला रोर् झाला असेल, तर शस्त्रहक्रया करावयास पाहहजे. 
 

लोआ लोआ रोग 
(LOAIASIS) 

 
यािा पूणव वाढ झालेला कृहम (याला लोआ लोआ म्हणतात) ३० ते ३५ हम.हम. लाांब व फायलेहरया 

बँक्रॉफ्टायपेक्षाां थोडा जाड असतो. याच्या र्भाला (embryo) मकॅ्रोफायलेहरया डायना (microfilaria 
diurnal) म्हणतात व तो फा. बँक्रॉफ्टायच्या सूक्ष्म कृमीच्या आकारा एवढाि असतो. हा कृहम फक्त 
हदवसाि सीमान्त रक्ताांत असतो, इतर वळेीं नाही. जरी रोग्यानें आपली झोंपण्यािी वळे बदलली तरी याांत 
फरक होत नाही. हक्रसॉप्स (chrysops) या कीटकाच्या िावण्यामुळे माणसास या रोर्ािा सांसर्व होतो. पूणव 
वाढा झालेल्या कृहममुळे माणसाच्या त्विेखालीं शोथ (oedematous swellings) होतो. ही सूज तीन 
हदवसाांत येऊन जातेही. ती वारांवार येते. पण याांत हनयहमतपणा नसतो, अहनयहमतता असते. हे कृहम 
त्विेखालीं हशरतात व नेत्रावरण व डोळ्यािी पुढील पोकळी (anterior chamber) याांतही काांहींवळेाां 
हदसून येतात. 
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णिणकत्सा–डोळ्याच्या पारदशी पटलाच्या खालच्या भार्ाांत (under the cornea) असणारा कृहम 
तीक्ष्ण हुकानें काढताां येतो. यावर हेरझानिा िाांर्ला उपयोर् होतो. 
 

ऑन् कोसर्जस रोग 
(ONCHOCERCIASIS) 

 
पूणव वाढ झालेल्या कृमीला ‘ऑन् कोसका व्हॉल्ह्यलस’ (onchocerca volvulus) म्हणतात. हा 

सूक्ष्म कृहम (microfilaria) फा. बँक्रॉफ्टायपेक्षाां लहान असतो जनावराांच्या अांर्ावरील हवहशष्ट कीटकाच्या 
िावण्यामुळे (bite of the buffalo gnat) माणसाांना हा रोर् होतो. या रोर्ािा प्रसार पहिम व पूवव आहफ्रका 
व दहक्षण अमेहरका या हठकाणीं हदसून येतो. याांत त्विेखाली र्ाांठी, कृष्ट्णमांडलािा सदाहशोफ (iritis) व 
अांधत्व हे महत्वािे हवकार होत. 

 
णिणकत्सा–फा. बँक्रॉफ्टायािा औषधोपिार यावरही उपयोर्ी पडतो. जर डोळ्याांिी जळजळ व 

त्विेिे हठकाणीं सूज असेल तर प्रहतहहस्टॅहमन औषधाांिा उपयोर् करावा. त्विेखालील र्ाांठी शस्त्रहक्रया 
करून काढून टाकाव्या. 
 

नारू रोग 
(DRACONTIASIS) 

(GUINEA-WORM DISEASE) 
 

हेिु–नारू हा रोर् डॅ्रक्युन्क्युलस मेहडनेस्न्सर्स (dracunculus medicnensis) या कृहममुळे होतो. 
पूणव वाढ झालेले कृहम मनुष्ट्याांत हदसून येतात. हे कृहम ६ इांिापासून ते ३ फुटाांपयंत लाांब व साधारण ⅟₂₀ 
इांि व्यासािे असतात. या कृकमिी अांडी पाण्याांत असणाऱ्या साय् क्लॉप्स या नाांवाच्या प्राण्याांकडून घेतली 
जातात. अशा प्रकारिे पाणी हपण्याांत आल्यास मनुष्ट्यास सांसर्व होतो. जठराांत या अांड्याांतील कृहम बाहेर 
पडतात. तेथून ते आांतड्याांत जातात. पुढे त्याांिी वाढ होत असताांना, ते अवत्वक पेशीजालात 
(subcutaneous tissue) हशरतात. र्र्चभणीमादी अवत्विेत आल्यावर, त्विेखालीं हवहशष्ट प्रकारिा हवषारी 
पदाथव सोडते. त्यामुळे त्याहठकाणीं फोड होऊन व्रण पडतो. पाणी ककवा थांडावा लार्ल्यास मादी त्या 
व्रणातून आपली अांडी बाहेर फेकीत असते. यामुळे हातपाय धुवीत असताांना ही अांडी पाण्याांत जातात व ती 
परत साय् क्लॉप्सकडून घेतली जातात. नांतर मादी मरते, व त्विेतून बाहेर पडते ककवा त्याांत खटभरण होते 
(becomes calcified) हतच्या आजूबाजूला हवद्रहध होतो. 

 
हा रोर् कहदुस्तान, इहजप्त, पहिम आहफ्रका, युर्ाांडा व वसे्ट इांडीज वर्ैरे हठकाणीं हदसून येतो. 
 
लक्षिें–सुरवातीला, कृहम वयाांत येण्यापूवीं (before maturation) ताप, मळमळ, वाांहत व 

रक्ताांतील इओहसनोहफल पेशींिे प्रमाण वाढणें वर्ैरे लक्षणें, हदसून येतात. पण जसजसा कृहम बाहेर 
पडण्यािा प्रयत्न करतो, तसतसें हपत्त उठावयास लार्ते. त्विेवर एका हठकाणीं खाजल्यासारखे ककवा 
आर् झाल्या सारखे होते, व त्याहठकाणीं फोड येतो. हा फोड फुटून त्याांतून कृहम डोकावतो, याि 
हठकाणाहून त्यािी अांडी बाहेर फेकली जातात. हा कृहम हदसतो ककवा हाताला लार्तो. 
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णिणकत्सा–ज्या भपू्रदेशाांत या रोर्ािा प्रादुभाव असतो अशा हठकाणीं कपण्यािे पाणी उकळून घ्याव े
व जेवणािी भाांडी उकळत्या पाण्यानें धुवनू काढावी. त्या भार्ाांतील तलाव ककवा हवहहरी याांत लहान लहान 
माांसे सोडाव ेते हे सांसर्चर्त सायक्लाप्स खावनू टाकतील. 

 
रोग झाल्यास–जोंपयंत सवव अांडी बाहेर आली नाहींत, तोंपयंत तो कृहम ओढून काढूां नये. कारण 

जर कृहम तुटला तर तीव्र हवषारी लक्षणें हनमाण होतात ककवा सांयोजक पेशीजालशोफ (cellulitis) होतो. 
जर नारूच्या तोंडावर र्ार पाणी ओतले तर सवव अांडी बाहेर फेकली जातात. साधारणपणें तीन 
आठवड्यानांतर नारू हळूहळू ओढून काढावा. जर फोड फुटण्यापूवीं रोर्ी पाहहला, तर त्या फोडावर 
आयोडीन लावाव ेव आांतील द्रव हसकरजनें शोषनू घ्यावा. तो व्रण व त्या कृहमिा मार्व जांतुरहहत करावा. 

 
नारू असलेल्या त्विेवर एहथल क्लोराइडिा फवारा मारावा, म्हणजे त्विा र्ार झाल्यामुळे नारू 

आक्रसतो (contracts) व त्यामुळे तो सहज हदसून येतो. त्याच्यावरील त्विेवर पुष्ट्कळ हठकाणीं आडव े
कापून, नारू कापावा व त्यािे तुकडे ओढून काढावे. नांतर तो मार्व ३० त १ या प्रमाणाांत बनहवलेल्या 
काबाहलक ॲहसडच्या द्रावानें हनजंतुक करावा. 

 
हपत्त उठल्यास ॲहड्रनलीन ½ ते १ सी. सी.िे इांजेक्शन त्विेखालीं द्यावे. अजूनही पुष्ट्कळ हठकाणीं 

नारूवर पाणी ओतून, रोज थोडा थोडा खेिनू, काडीला रु्ांडाळून ठेवनू, अशा तऱ्हेनें काढण्यािी पित 
वापरली जाते. 
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प्रकरि १६ 
 

र्भौणिक कारिामुंळे होिारे रोग 
(DISEASES DUE TO PHYSICAL AGENTS) 

 
वािमंजूषा रोग 

(CAISSON DISEASE) 
हवेच्या दाबामुळे णनमाि होिारा रोग 

(Compressed Air Illness) 
 

हेिु–जलाभेद्य व ज्याांत हविेा दाब जास्त आहे अशा खोल्याांत (caissons) काम करणाऱ्या 
लोकाांत हा रोर् होतो. पृथ्वीवर असणाऱ्या हवचे्या दाबाएवढा दाब असेल (दर िौरस इांिावर १५ पौंड) तर 
कोणताही वाईट पहरणाम होत नाहीं. पण दाब जास्त वाढहवल्यास मात्र धोका असतो. हा धोका त्या 
वाढलेल्या दाबाखालीं ती व्यस्क्त्त हजतका वळे असेल त्याप्रमाणाांत वाढत जातो. फार दाबाच्या 
वातावरणाांतून कमी दाबाच्या वातावरणाांत यावयास लार्ल्यावर लक्षणें हदसावयास लार्तात. 

 
संप्रास्ति–फार दाबामुळे रक्ताांत जास्त प्रमाणाांत प्राणावायू व नैरोजन शोहषला जातो. शोहषलेल्या 

प्राणवायूिे शहरराच्या पेशीजालाांत ज्वलन होते. त्यामुळे त्याच्यापासून काांहीं धोका नाहीं. नैरोजन 
पेशीजालाांकडून, हवशषेतः िरबी व मध्यवती मज्जासांस्था याांत शोहषला जातो, व थोड्याांि वळेाांत रक्त 
नैरोजनने सांपतृ्त होते. ज्यावळेीं कामकरी भपूृिावर येत असतो अशा वळेीं जर दाब फार जलद कमी केला 
रे्ला, तर हा नैरोजन बुडबडु्याांच्या स्वरूपाांत पेशीजालाांतून बाहेर पडतो, व हे बुडबुडे िरबी पेशीजाल, 
पृिवांशरज्ज,ू मेंदू, आांतडी व रक्त याांत येतात. अशा रीहतनें केशवाहहन्या या बुडबुड्यामुळे अवरुि (gas 
emboli) होतात ककवा हृदय या वायूनें भरून जाते. जर अशा प्रकारे एखाद्या भार्ािा रक्त पुरवठा कापला 
रे्ला तर त्याला कायमिा अपाय होण्यािा सांभव असतो. फार स्थूल माणसे जास्त नैरोजन शोषतात व 
त्यामुळ अशाांना हा रोर् जास्त प्रमाणाांत होतो. जर अशा रोर्ानें मेलेल्या रोग्यािे शवच्छेदन केले तर त्याच्या 
मेंदूत, पृिवांशरज्जतू, हृदय व यकृतासारखी काांहीं इांहद्रये याांत वायूिे बुडबुडे फार मोठ्या प्रमाणाांत हदसून 
येतात. 

 
लक्षिें–रोर्ी फार खोलावरून फार जलद वर आल्यािे पूवववृत्त हमळते. लक्षणें ½ ते ३ तासाांत 

हदसावयास लार्तात. सौम्य प्रकाराांत हशरःशूल व स्नायू आहण रु्ढर्ा व घोटा या सारख्या साांध्याांत वदेना 
होतात. जास्त करून पायाांना हवकृहत होते, व त्याांिे साांधे हढले (flexel) ठेवले जातात. तीव्र प्रकाराांत 
भोंवळ, उदराांत वदेना, मळमळ, वाांहत, तीव्र खाज, व अांर्वध ककवा बलक्षय होऊन फार जलद मृत्यू येतो. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–पूवववृत्त व लक्षणें यावरून हनदान करणें सोपे जाते. काांहींवळेाां लक्षणाांवरून 

उदराांतील तीव्र रोर् भासण्यािा सांभव असतो. 
 
उपद्रव–जर ताबडतोब इलाज झाला नाहीं, तर मज्जातांतूांना झालेली इजा कायमिी होऊन बसते, 

ककवा मृत्यूही येतो. ज्या पेशीजालाांना इजा पोहोंिलेली असते, त्याांत उपद्रवात्मक रक्तस्त्राव होण्यािी भीहत 
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असते. हिरकारी साांधा जखडणें व पूयीभवन न होताही अस्स्थपेशींिा नाश होणें (aseptic bone necrosis) 
हे उपद्रव होण्यािा सांभव असतो. 

 
साध्यासाध्यिा–रोर्ािी तीव्रता व औषधोपिार हकती जलद हमळूां  शकतो यावर अवलां बून असते. 
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–फार लठपण व ज्याांना हृदय, फुप्फुसें ककवा वृक् क हवकार असतील वा दारूिी 

सांवय असणारे लोक याांना या कामावर घेऊां  नये. ज्याांिी युस्टेहशयन नहलका सदाहशोफयुक्त असेल 
अशाांनाही कामावर घेऊां  नये. कारण अशाांत कानाच्या पडद्याच्या दोन्हीं बाजूस सारखा दाब राहात 
नसल्यामुळे कानािा पडदा फुटण्यािा सांभव असतो. त्यािप्रमाणें जर दाब ५० पौंडािे वर असेल तर 
कोणासही एक तासािे वर काम करूां  देऊां  नये. पण जर कमी असेल तर जास्त वळे काम करावयास 
हरकत नाहीं. जर फार दाबाखालीं काम िालूां  असेल, तर अशा लोकाांना दाब हळूहळू कमी करीत वर 
आणाव े(decompression must be gradual), ज्यावळेीं दाब कमी केला जातो, त्यावळेीं थोडा व्यायाम व 
प्राणवायू घेणें (inhalation of oxygen) महत्वािे असते. 

 
रोग झाल्यास–रोग्याला एखाद्या खोलींत ठेऊन, तो जेवढ्या दाबाखालीं होता, तेवढा दाब 

वाढवावा, व अध्या तासानांतर हा दाब हळूहळू कमी करावा. जर अशा प्रकारिी खोली नसेल, तर त्याला 
परत, तो ज्या हठकाणीं काम करीत होता, तेथे खालीं पाठवावा, व हळूहळू वर आणावा. जर हें ही करताां 
येण्यासारखे नसेल, तर त्याला प्राणवायूिा पुरवठा करावा व मॉर्चफनिे इांजेक्शन द्यावे. 
 

पवकिारोहि व्याणध 
(MOUNTAIN SICKNESS) 

(फार उांिावर रे्ल्यामुळे होणारा रोर्) 
 

फार कमी दाबाच्या हवेंत राहहल्यामुळें  येणारा आजार. 
 
हेिु–फार ऊां िावर म्हणजे समुद्रसपाटीपासून १२,००० फुटाांिेही वर िढून रे्ल्यास ककवा हवमानानें 

फार वर रे्ल्यास हा हवकार होतो. 
 
संप्रास्ति–रक्ताला जेवढा प्राणवायूिा पुरवठा व्हावयास पाहहजे तेवढा होत नाहीं. त्यामुळे त्यािी 

भरपाई करण्याकहरताां रक्तात बदल होतात. लालपेशींिी सांख्या फार वाढते (erythrocytosis). रक्ताांत 
कें द्रयुक्त लालपेशी हदसून येत नाहींत. पण रेहटक्युलोसाइट पेशी मात्र जास्त असतात. रक्ताांतील अल्कािे 
प्रमाण घटते. 

 
लक्षिें–जर हवमानानें फार जलद २५,००० फुटािेही वर रे्लें , तर सुरवातीला मेंदूच्या सवव 

कायवप्रवृत्तींना मांदता येते, पढेु स्नायूांिा वध होतो व शवेटीं मतृ्यू येतो. जर सावकाश वर रे्लें  तर हशरःशलू, 
स्नायूांिी अशक्तता, भोंवळ, छातींत धडधड, श्वास लार्णें, मळमळ, वाांहत व मूच्छा येणें वर्ैरे लक्षणें हदसून 
येतात. रोग्यािे हठकाणीं र्ात्रनीहलमा हदसून येतो. 

 
णिणकत्सा–फार उांिावर जाताांना प्राणवायूिा पुरवठा करणारे करांडे न्याव.े 
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समुद्र प्रवासानें येिारा आजार (जहाजी वांिी) 
(SEA SICKNESS) 

(याांत आर्र्ाडी, मोटार ककवा हवमानें हीं लार्नू येणारा आजारही येतो. ) 
 

व्याख्या–समुद्रावरून, र्ाडीनें, मोटार ककवा हवमानानें प्रवास करताांना होणारा आजार. 
 
हेिु–हें काां व्हावें यािी हनरहनराळीं कारणें हदली जातात. कान, डोळा याांत काांहीं र्डबड झाल्यास 

(laluyrinthine or ocular disturlanees), हवहक्षप्त (neurosis), अम्लोपिय (acidosi) व रक्ताांत शकव रा 
कमी होणें, ही कारणें हदली जातात. प्रवतवक कारणें : लहान मुलें  व वृि माणसें याांना समुद्र प्रवासािा त्रास 
होत नाहीं. बाकी कोणत्याही वयाच्या माणसाांस होतो. ज्याांिी अधवहशशी उठते ज्याांना मधुमेह आहे ककवा 
वृक् कशोफ आहे व र्भार हस्त्रया, याांना हा हवकार जास्त प्रमाणाांत होतो. 

 
संप्रािी–असें म्हटलें  जातें कीं वाांहत सुरू होण्यापूवीं मतू्राांत अमोहनयािे प्रमाण वाढते व मूत्राांत 

ॲहसटोन कपड असतात. सुरवातीला साखरेिे प्रमाण वाढते पण पुढे ते कमी होते. वाांहत व्हावयास सुरवात 
झाल्यावर अम्लोपियािी तीव्रता वाढते. 

 
लक्षिें–त्या माणसाला प्रथम पोटाांत ढवळल्यासारखे वाटते (feels squeamish), जाांभया 

यावयास लार्तात व लाळ सुटते. डोके दुखते व दृकष्टत फरक पडून एका वस्तूच्या दोन वस्तू हदसावयास 
लार्तात. वाांहत सुरू होण्यापूवीं फार प्रमाणाांत लाळ हनमाण होते. तीव्र प्रकाराांत बलक्षय होतो. त्याला 
कशाांत र्म्य वाटत नाहीं, व हें हदव्य कधीं एकदाां सांपते असें त्याला होऊन जाते. िेहरा हनस्तेज ककवा हहरत 
(greenish) हदसतो, त्विा र्ार असून, नाडी जलद िालते, व रक्तदाब कमी असतो, मूत्रािे प्रमाण घटते 
व बिकोिता ककवा अहतसार सुरू होतो. 

 
व्यवच्छेक णनदान–हततकेसे कठीण नाहीं. पण आशुकारी आांत्रपुच्छदाह, आांत्रावरोध ककवा वहेधत 

आमाशयव्रण (perforated gastric ulcer) हे हवकार लक्षाांत ठेवायास पाहहजेत. उदराच्या रोर्ाांत, उदर 
ताठ होते, व शहररािे उष्ट्णतामान व नाडी याांतही फरक होतात. 

 
उपद्रव–काांहीं लोकाांना त्याांनी हकतीही वळे प्रवास केला तरी दर वळेीं त्रास होतो. काांहींना 

सुरवातीलाि काय त्रास होईल तो, नांतर मात्र ते िाांर्ले कहडते हफरते असतात. मूत्रातील द्रव कमी 
झाल्यास बस्स्त क्षोभनशील (irrilable) असते. 

 
साध्यसाध्यिा–हा रोर् कधींही मारक ठरत नाहींि, पण र्भार हस्त्रयाांिा र्भवपातही होत नाहीं. 
 
णिणकत्सा–समुद्र प्रवासाला हनघण्यापूवी ज्याांत मोठ्या प्रमाणाांत हपष्ट पदाथव आहेत, असा आहार 

घ्यावा. मधून मधून साखर खात राहावी. त्यामुळे रक्ताांतील साखरेिे प्रमाण उच्च राहाते व मर् वाांहत होत 
नाहीं. स्स्नग्ध पदाथव घेऊ नये. हदवसाांतून दोन वळेाां ५।५ गे्रन क्लोरेटेन कॅप्सूलमधून घ्याव.े रोग्याने उघड्या 
हवेंत पण शरीर र्रम राहील अशा रीहतनें हनजून राहाव,े प्रवासाला हनघण्यापूवीं हायोहसन हैड्रोब्रामाइडिी 
⅟₁₀₀ गे्रनिी वडी घ्यावी. जर फार लाांबिा प्रवास असेल तर हीि वडी सकाळीं उठण्यापूवीं १ तास, दुपारी 
जेवणाांपूवीं १ तास, व रात्रीं हनजण्यापूवीं १ तास घ्यावी. बोट लार्ूां नये म्हणून ‘मार्चझन’ (marzine cyclizine 
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hydrochloride) ५० हम. गॅ्रमिी वडी प्रवासाला हनघण्यापूवीं ½ तास आधीं घ्यावी, व जरूर लार्ल्यास 
हदवसाांतून एक ते तीन वळेाां घ्यावी. 
 

आिपमूच्छा, उष्ट्माघाि 
(SUN STROK, HEAT STROK.) 

 
व्याख्या–सूयािी कडक उष्ट्णता लार्नू आजार येणें. 
 
हेिु–आतपमूच्छा ककवा उष्ट्माघात हा सूयाच्या प्रखर उष्ट्णतेनें होतो. तो क्राांहतवृत्ताांत (tropics) 

होतो, कीं जेथे साांवलींतील उष्ट्णतामानही ११०⁰ फॅ. असते. र्ौरकाय लोक फार ग्रहणक्षम असतात. 
प्रविकक कारिें–कोणत्याही कारणाांनीं येणारी अशक्तता, मद्यपान व बिकोिता, ही होत. पुष्ट्कळवळेाां 
याबरोबर र्ळवें, कहवताप ककवा आमाशयाांत्रदाह (gastro-enteritis) यासारखा सांसर्व असतो. 

 
संप्रास्ति–उष्ट्णता हनयमक यांत्रणा हवघहटत होते. उष्ट्माघातात हवषे (toxins) हनमाण होतात ककवा 

काय याबद्दल कल्पना नाहीं. शवच्छेदन केल्यास हृदयािी उजवी बाजू हवस्तृत झाल्यािे हदसून येते व 
मध्यवती मज्जासांस्थेला सूज आल्यािे हदसून येते. 

 
लक्षिें–रोर्ी सूयाच्या प्रखर उन्हाांत हफरल्यािे पूवववृत्त हमळते. रोग्यािे एकाएकी डोकें  दुखावयास 

लार्ते, व वाांहत व अहतसार होतो. त्यािा बलक्षय होतो व फार जलद बेशुि पडतो. 
 
िपासल्यास–िेहरा लाल हदसतो, त्विा शुष्ट्क असून र्रम असते. बाहुल्या प्रसरण पावलेल्या 

असतात, नाडी व श्वासोच्छ् वास जलद िालतो. ताप १०९⁰ फॅ. ककवा त्याांहीपेक्षाांही जास्त असतो. 
काांहींवळेाां आांकडी येते. जानुके्षप (knee-jerks) हमळत नाहीं. प्रमस्स्तष्ट्कमेरुतरल दाब वाढलेला असतो व 
सुरवातीला त्याांत बव्हाकारीकें द्रयुक्त श्वेतपेशी (polymorphonuclear cells) जास्त प्रमाणाांत असतात, 
पण पुढे लहसकापेशींिी वृहि होते (lymphocytosis) श्वासोच्छ् वास अहनयहमत होतो व मतृ्यूपूवी बाहुल्या 
बारीक होतात. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–कहवताप नाहीं हें पहाण्याकहरताां रक्त तपासाव.े 
 
उपद्रव–मृत्यू फार जलद येतो. उपद्रवाांत हृदयािी उजवी बाजू हवस्तृत होणें, फुप्फुसशोथ हे 

येतात. जर रोर्ी बेशुहितून उठला तर मानहसक र्ोंधळ, वािाघात, मलमूत्रहवसजवन हक्रयेवरील ताबा 
सुटणें, वर्ैरे हवकार होतात. रोर्ी पूणव बरा होतो ककवा रोग्याांत वडेेपणािी लक्षणें हदसावयास लार्तात 
(shows signs of dementia). 

 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–रोज शौिास होईल यािी काळजी घ्यावी. पुष्ट्कळ प्रमाणाांत द्रव पदाथव 

घ्याव,े पण मद्य वजव करावे. डोके, मान, व पाठीिा कणा याांिे सूयाच्या उष्ट्णतेपासून िाांर्लें  सांरक्षण होईल 
यािी काळजी घ्यावी. 
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रोग झाल्यास–फार वाढलेली उष्ट्णता कमी करण्याकहरताां डोके, मान व पाठीिा कणा यावर बफव  
ठेवावा, सवव शहररावर बफािे पाणी कशपडाव,े हातपाय िोळावे. जरूर वाटल्यास रु्दद्वारातून बफाच्या 
पाण्यािी हपिकारी द्यावी. याि बरोबर शहररावर वाऱ्यािा झोत येईल असें करावें. याकहरताां हवजेिा पांखा 
सोडावा ककवा हातानें वारा घालावा. ज्यावळेीं रु्दद्वाराांतील उष्ट्णतामान १०२⁰ फॅ. वर येतें, त्यावळेीं हे 
उपिार बांद कराव.े जर र्ात्रनीहलमा असेल, तर रक्त काढून टाकाव.े जर प्रमस्स्तष्ट्कमेरुतरल फार 
दाबाखालीं असेल, तर तो दाब कमी करण्याकहरताां कहटभेद करावा. जर कहवतापािी शांका असेल तर २० 
सी.सी. हडस्स्टलवॉटरमध्ये १० गे्रन स्क् वनीन डाय् हैड्रोक्लोराइड हमसळून, ते इांजेक्शन हशरेंतून फार 
सावकाश द्याव.े 
 

उष्ट्ििेमुळें  येिारा थकवा व पेटके 
(HEAT EXHAUSTION AND HEAT CRAMPS) 

 
व्याख्या–फार उष्ट्णतेमुळे येणारा आजार. 
 
हेिु–फार र्रम पण साद्र वातावरणाांत काम केल्यानें हा आजार येतो. कारण या पहरस्स्थतींत 

त्विेपासून जसे घामािे बाष्ट्पीभवन व्हावयास पाहहजे तसे होत नाहीं. जर शुष्ट्क उष्ट्णतेंत काम केलें  तर 
पायाांत पेटके येतात. कारण वाजवीपेक्षाां जास्त घाम येऊन रक्ताांतील क्लोराइडिे प्रमाण फार कमी होते. 
हघसाडी (stokers), खाणींतील मजूर, ककवा लोखांडाच्या भट्टीजवळ काम करणारे मजूर वर्ैरेंना हा हवकार 
होतो. 

 
लक्षिें–रोर्ी फार र्रम वातावरणाांत काम करीत असतो. त्याला अशक्तता वाटते, भोंवळ 

आल्यासारखे वाटतें व फार घाम येऊन बलक्षय होतो. काांहींत वाांहत व अहतसार होतो ककवा पायाांत पेटके 
येतात. 

 
िपासल्यास–रोर्ी हनस्तेज हदसतो. त्विा ओलसर लार्ते. शहररािे उष्ट्णतामान नेहमींपेक्षाां कमी 

असते, पण रु्दद्वाराांतील उष्ट्णतामान मात्र १०२⁰ फॅ. पयंत असते. त्विा व अहधत्विा याांत हनजवलीकरण 
झाल्यािे (dehydration) हदसून येते. जास्त तीव्र प्रकाराांत नाडी जलद िालते पण ती क्षीण असते, व 
काांहींवळेाां बेशुहि येते. काांहीं वळेाां मूत्रहवषमयरक्तताजन्य लक्षणें (uraemic symptoms) हनमाण होतात. 
मूत्रािे प्रमाण कमी होते, मतू्राांत उत्के्षप (casts) हदसून येतात व मूत्राांतील सोहडयम क्लोराइडिे प्रमाण 
फार कमी होते. 

 
णिणकत्सा–रोग्याला थांड हठकाणीं हलवावा, व त्याांिे झालेले हनजवलीकरण, सोहडयम 

क्लोराइडिी कमतरता व मज्जाघात यावर इलाज करावा. हकती प्रमाणाांत द्रव पदाथव घेतले जातात, 
त्यािप्रमाणें हकती प्रमाणात बाहेर जातात हे पहाव.े त्यािप्रमाणें मूत्राांतून हकती प्रमाणाांत क्लोराइड जातात 
ते तर ८ तासाांनीं पहाव.े जर रोग्याच्या शहररािे उष्ट्णतामान कमी असेल तर त्याला हनजवनू त्याच्या जवळ 
र्रम पाण्याच्या बाटल्या ठेवाव्या. तीव्र प्रकाराांत ज्या प्रमाणाांत त्यािे हनजवलींकरण झाले असेल व मूत्राांतील 
क्लोराइडिे प्रमाण असेल, त्याप्रमाणें हशरेंतून १००० सी.सी. ककवा त्याांहींपेक्षाां जास्त नॉमवल सलाइन द्यावे. 
उष्ट्णतेमुळे पायाांत येणाऱ्या पेटक्याांकहरताां ऑरेंजेडमध्ये बनहवलेला सोहडयम क्लोराइडिा ०·९ टक् के द्राव 
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द्यावा. त्यामुळें  पेटके कमी होतात. ककवा सोहडयम क्लोराइडच्या १५ गे्रनच्या वड्या हदवसाांतून १० ते १२ 
घेतल्यासही हे पेटके नाहहसें होतात. 

 
शीिबाधा 

(FROST BITE) 
 

व्याख्या–बाह्यशहररावर अहत थांडीनें होणारे दुष्ट्पहरणाम. 
 
हेिु–जर एकादी व्यस्क्त्त फार सोसाट्याच्या वाऱ्याांत ककवा फार उांिावर, पण फार तीव्र थांडींत 

असेल, तर हा हवकार होतो. ‘रेंि फूट’ हा यािाि एक प्रकार होय. या ‘रेंिपूट’ िे कारणें, थांडी, 
पुष्ट्कळवळे हिखल मातींत उभे राहाण्यामुळे, योग्य बूट नसणें (ill-fitting boots) व पायावरील घट्ट 
कपड्यामुळे पायांतील रक्त साांखळणें, वर्ैरे होत. 

 
संप्रास्ति–तीव्र थांडीमुळें  पायाांतील रक्तवाहहन्या आकुां िन पावतात, नांतर हहस्टॅहमन बाहेर पडते, 

पुढे रक्तवाहहन्या प्रसरण पावतात, त्याांना इजा पोहोंिते व रक्ताांतील द्रव्य बाहेर पडून आजूबाजूच्या भार्ाांत 
पसरतो. त्यामुळे त्याहठकाणीं शोथ हनमाण होतो, व फोड येतात (bulla formation), तीव्र प्रकाराांत 
शल्यावरुिता होऊन कोथ होतो. फार ऊां िी व प्राणवायूिा अभाव यामुळें  नाडी फार जलद िालते. ती 
हमहनटाला १८० ते २४० या वरे्ानें िालते. यािा पहरणाम म्हणून हृदयापासून दर हमहनटाला शहरराला ज्या 
प्रमाणाांत रक्तािा पुरवठा व्हावयास पाहहजे त्या प्रमाणाांत होत नाहीं. 

 
लक्षिें–शीतबाधा फार जलद हनमाण होते. उदा. कडक थांडींत ककवा फार उांिावर जर बोटाच्या 

उघड्या टोंकाला धातूिी वस्तू लार्ली, तरीही होते. दुसऱ्या काांहींत हा फार अस्ते कदम होतो. उदा. र्स्त 
घालणारे बाहेर थांडींत झोपतात, अशाांत सुरवातीला पायाांत आर् होते, व पुढे त्याांत सवव प्रकारच्या सांवदेना 
नाकहशा होतात. रेंि फूट हनमाण होण्यास काांहीं हदवस ककवा आठवडेही लार्तात. 

 
िपासल्यास–शीतबाधेच्या हकतीतरी अवस्था हदसून येतात. सौम्य प्रकाराांत त्विा पाांढरट व 

मेणाशारखी हदसते. त्याच्यापेक्षाां तीव्र प्रकाराांत ती लाल ककवा जवळजवळ काळी हदसते. व त्यावर फोड 
येतात व काांहींवळेाां कोथही होतो. रेिफीट हे हनळसर लाल हदसतात. याांत सूक्ष्म स्पशव (light touch), 
वदेना ककवा उष्ट्णता व थांडी या सांवदेना कमी अहधक प्रमाणाांत जाणवतात (hypoaesthesia). 

 
उपद्रव–पाय बरा व्हावयास लार्ला कीं त्याांत वदेनाांिी जाणीव व्हावयास लार्ते. नखे र्ळून 

पडतात ककवा काांहींवळेाां पायाच्या एकाद्या भार्ाांत कोथ हनमाण झाल्यास तो भार् र्ळून पडतो, ककवा 
नाकहसा होतो. 

 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–सवव शहररािें िाांर्लें  सांरक्षण होईल असे कपडे असावे हातमोजे घालाव ेव 

कानही िाांर्ले झाकाव.े खांदकाांत राहाणाऱ्या हशपायाांना अर्दीं व्यवस्स्थत बसणारे, मऊ, तेल लावलेले 
असे बूट द्याव.े पोहलसाांच्या पायाला बाांधावयाच्या पट्नट्या (puttees) व रफ्फू केलेले मोजे वापरूां  नये. मोजे 
हभजल्यास शक्य हततक्या लौकर बदलाव.े शहररािे उष्ट्णतामान हजतके र्रम राखताां येईल तेवढे राखावे. 
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रोग झाल्यास–जर हात ककवा पाय सांवदेनारहहत झाला ककवा नाक पाांढरे हदसावयास लार्ले, तर 
ते र्रम करण्यािा प्रयत्न करावा. हाताांतील ककवा पायाांतील मोजे वा बूट काढून त्याला ऊब आणण्यािा 
प्रयत्न करावा. याकहरताां आपल्या जोडीदाराच्या खाांकें त हात ठेवावे. नाकाला दोन हातात धरून ऊब 
आणावी. जर हवकार फार वाढला असेल, तर त्या भार्ावर कोणत्याही प्रकारे स्थाहनक उष्ट्णता देण्यािा 
प्रयत्न करूां  नये. तर ते भार् १००० त १ या प्रमाणाांत बनहवलेल्या प्रोफ्लेहवनच्या (proflavin) द्रावानें फार 
हळुवारपणें स्वच्छ कराव,े कोठेहीं ओला भार् राहूां देऊां  नये, शुष्ट्क करावा व वर हनजंतुक केलेला र्ॉज 
ठेऊन, वर जाड कापूस ठेऊन, लोकरीच्या कपड्यानें बाांधावे. फोड फुटले असतील तर तो भार् ककवा कोथ 
हनमाण झालेला भार् १०० त १ या प्रमाणाांत बनहवलेल्या प्रोफ्लेहवनच्या द्रावानें साफ करावा व त्यावर 
सल्फथायझालिी पावडर लावावी. जर मज्जाघात असेल तर स्राँर् कॉफीसारखे र्रम पेय द्यावे. जर 
शहररािे उष्ट्णतामान नेहमींपेक्षाां कमी असेल, तर त्याच्या अांथरुणाांत र्रम पाण्याच्या हपशव्या ठेऊन ते 
ऊबदार कराव.े पण ज्या भार्ाांना इजा झाली असेल, त्या भार्ाजवळ र्रम पाण्याच्या हपशव्या ठेऊां  नये. 
अँहटहटटॅहनक सीरमिे इांजेक्शन द्यावे व शल्यावरुिता टळाव े म्हणून शल्ययाहवरूि नाशक औषधे 
(anticoagulants) द्यावी. सांसर्व होऊां  नये म्हणून अहँटबायाहटक द्यावी. जर हवकार फार उांिावर असताांना 
हनमाण झाला, तर प्राणवायू देण्यापासून फार फायदा होतो. जर कोथ हनमाण झाला असेल, तर तो भार् 
कापून काढण्यािा हविार करावा. पण लरे्ि कापून काढूां नये. कारण काांहीं वळेाां तो भार् अधववट काां 
होईना पण बरा होण्यािा सांभव असतो. 
 

णवजेिा धक् का व र्भाजिें 
(ELECTRIC SHOCK AND BURNS) 

 
व्याख्या–हवजेच्या प्रवाहाला धक् का लार्ून होणारे दुष्ट्पहरणाम. 
 
हेिु–हवजेिा धक् का हा पुष्ट्कळवळेाां अपघातानें बसतो. हवजेच्या हजवांत तारेला (a live wire) हात 

लार्नू, नहाणी घराांतील हवजेच्या हीटरला हात लार्ून, घराांतील हवजेच्या प्लर्ला हात लार्ून, अांर्ावर 
वीज पडून हवजेिा धक् का बसतो, व एक्स रे वा डायाथमीमुळें  रोर्ी भाजतो. जर हवजेिा प्रवाह अखांड असेल 
(direct current) व ३०० व्होल्टेजच्या (दाबा) खोलीं असेल व जर उलटसुलट प्रवाह असेल तर तो १०० 
व्होल्टेजच्या (दाबाच्या) खालीं असेल, तर रोर्ी सहसा मरत नाहीं. पण ज्यावळेीं वीज अांर्ावर पडते, 
त्यावळेीं ती १००० ककवा त्याांहीपेक्षाां जास्त व्होल्टेजिी असते व त्याांत रोर्ी मरतो. पण फार मोठ्या दाबाच्या 
असणाऱ्या खांहडत प्रवाहामुळे (very high voltage of alternating current) अहजबात वाईट पहरणाम होत 
नाहीं ककवा झालाि तर फारि थोडा होतो. 

 
संप्रास्ति–शहररावर जळल्याच्या खुणा हदसतात. रक्त द्रवस्स्थतींति असते. पण मेंदूांत लहान 

लहान रक्तस्त्राव हदसून येतात. हजवहनकाकां प (ventricular fibrillation) होऊन हृदय थाांबण्यािा सांभव 
असतो. पुष्ट्कळशा लोकाांिें हेंि मरण्यािे कारण असते. अांर्ावर वीज पडते, त्याांत शहररावर कोठे 
ओरखडाही हदसून येत नाहीं, पण डोक्याच्या त्विेखालीं द्रव साांठतो (an effusion collects). शहररावर 
भाजण्याच्या हनरहनराळ्या अवस्था हदसून येतात. 

 
लक्षिें–वीज पडल्यास मनुष्ट्य जार्च्या जार्ीं मरतो, व अांर्ावरील त्विा जळते, व त्या हवजेच्या 

भोंवताली जो हविेा कडकडाट (blast) होतो त्यामुळे अांर्ावरिे कपडे र्ळून पडतात, ककवा फुप्फुसें 
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फुटतात. दुसऱ्या काांहींत मनुष्ट्य बेशुि पडतो व हळूहळू शुहिवर येतो, व रक्तप्रवाह िालू झाला म्हणजे 
वदेना व्हावयास लार्तात. जर हवजेिा धक् का फार जोरािा नसेल, तर त्याने धरलेलीं हवजेिी हजवांत तार 
त्याला सोडताां येत नाहीं, तो फार घाबरलेला असतो व त्याला तीव्र वदेना होतात. कोणत्याही प्रकारिे 
हवजेिे भाजणें बरें होण्यास फार वळे लार्तो.काांहींवळेाां मूत्राांत लाला-वसा-मेह हदसून येतो. 

 
णिणकत्सा–ताबडतोब हवजेिा प्रवाह थाांबवावा, व रोग्याला बाजूला करावा. जर प्रवाह 

थाांबहवण्यासारखा नसेल, तर सोडवावयास जाणाऱ्या माणसानें हातात रबरािे मोजे घालाव े ककवा जाड 
शुष्ट्क कपड्यानें हात झाकाव.े त्यानें लाकूड, वीट अशा सारख्या पदाथांवर उभे राहाव ेव त्याला काठीनें 
तारेपासून दूर करावा. जर तो बशुेिावस्थेत असेल, तर त्याला पुष्ट्कळ वळे कृहत्रम श्वसोच्छ् वास द्यावयास 
पाहहजे. शफेरच्या पितीपेक्षाां “ईव्ह रॉककर् पित” (the eve rocking method) जास्त िाांर्ली. याांत 
त्याला, रोग्याला वाहून नेण्याच्या हबछान्यावर (stretcher) तोंड खालच्या बाजूस करून आडवा 
हनजवतात व तो सरकूां  नये म्हणून िाांर्ला बाांधतात. त्यािे हात व पाय हबछान्याच्या दाांड्याला बाांधतात. 
हबछाना तीन फूट ऊां िीच्या फळीवर ठेवतात. हबछान्यािी डोक्याकडिी बाजू ४५⁰ कोनाांत खालीं करतात. 
पोटाांतील व फुप्फुसाांतील द्रव पदाथव पूणवपणें हनघून रे्ले कीं त्याला ४ सेकां द डोके खालीं व २ सेकां द पाय 
खाली या प्रमाणें हमहनटाला १० वळेाां वर खालीं करतात. या कृहत्रम श्वासोच्छ् वासाबरोबर कोरॅहमन ५ ते १० 
सी.सी. िे इांजेक्शन हशरेंतून द्याव.े 
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प्रकरि १७ 
 

णवषें 
(THE POISONS) 

 
तीव्र प्रकारच्या हवष बाधेत जो औषधोपिार करावयािा तो थोड्याांत पढुील प्रमाणें माांडताां येईल–

श्वसन कें द्र उते्तहजत करणें, प्राणवायूिा पुरवठा करणें, जठर धुवनू काढणें, सांक्षारक हवषाांना (corrosive 
poisons) हनबवल करणें (neutralige), बेशुिीवर इलाज, शहरराांतींल द्रव फार प्रमाणाांत कमी झाला 
असल्यास त्यावर इलाज, क्लोराइडर्स िा पुरवठा करणें, वदेना शमहवणें, बडबड, ककवा आांकडी यावर 
इलाज. 

 
तीव्र प्रकारिी हवषबाधा ही हवषारी वायू फुप्फुसात जावनू ककवा दाहक अम्ले वा अल्के या सारखे 

पदाथव पोटाांत घेतल्यास होते. काबवन मोनाक्साइड या हवषारी वायूमुळें  मनुष्ट्य मरतो. यावर इलाज म्हणजे 
कृहत्रम श्वासोच्छवास व काबवनडाय ऑक्साइड व प्राणवायू देणें. पोटाांत रे्लेली हवषें जर शोषली रे्ली 
नसतील, तर जठर धुवनू काढून नाहहशी करणें फार िाांर्ले. जर जठर धुवनू काढता येत नसेल, तरि 
वाांतीिे औषध द्याव.े जुलाबािे औषध देण्यािी वळेि येत नाही. 

 
तीव्र अम्ले ककवा अल्कें , उदा. तीव्र सल्फ्युहरक, नैहरक, ककवा हैड्रोक्लोहरक अम्ल, कॉस्स्टक 

पोटॅश ककवा स्राँर् अमोहनया, वर्ैरे जर पोटाांत घेतली रे्ली असतील, तर मात्र याांत जठर धुवनू काढूां  नये. 
ककवा वाांतीिे औषधही देऊां  नये. तर या सांक्षारक हवषाांना हनबवल करतील अशीं औषधे द्यावी. तीव्र 
अम्लाकहरताां एक पाईांट पाण्याांत ४ मोठे िमिे मगॅ्नेहशया हमसळून ते द्यावे. तीव्र अल्काकहरताां एक पाईांट 
पाण्याांत ६ कलबाांिा रस, ककवा ६ िमिे व्हेहनर्ार घालून ते पाणी द्याव.े या व्यहतहरक्त कोणत्याही हवषबाधेत 
जरी रोग्याला पुष्ट्कळ वाांहत झालेली असली, तरीही त्यािे जठर धुवनू काढावे. ऑक्झ्याहलक, कारबॉहलक 
अम्ल ककवा लायसॉल या हवष बाधेत जठर धुवनू काढण्यास कोणतीि आडकाठी नाहीं. 

 
जठर धुवनू काढण्याकहरताां िाांर्ले दोन र्लॅन कोमट पाणी वापरावें, व जठर िाांर्ल्या प्रकारें धुवनू 

काढाव े(thorough lavage) पण ते पाणी फुप्फुसाांत जाणार नाहीं यािी काळजी घ्यावी. या कहरताां खालीं 
सुिहवलेल्या पितीिा उपयोर् करावा. याला “महॅरअटिी पित”(marriott method) म्हणतात. 

 
रोग्याला तोंड खालीं करून खाटेवर अशा रीहतनें उपडा हनजवा कीं, त्यािे डोकें  खाटेच्या कडेच्या 

बाहेर लोंबते राहील. त्यािे डोकें  दुसऱ्या माणसानें धरून ठेवावें. प्रौढ रोग्याकहरताां ६० इांि लाांबीिी, जाड, 
रबरािी नहलका वापरतात. (A jaques’ firm rubber stomach tube) -जे टोंक जठराांत घालावयािे, 
त्यापासून २० इांिावर, त्या नहलकेच्या कभतीमधून, (सबांध नहलकें तून नव्हें) एक सेस्फ्ट हपन घालावी. 
दाताांिी कवळी असेल तर काढून टाकावी. तोंड उघडे ठेवण्याकहरताां र्रॅ्िा (a gag) िा उपयोर् करावा. 
बुळबुळींत केलेले नहलकेिें टोंक तोंडाांमधून घशाांत जाईपयंत आांत ढकलाव ेव नांतर ती नहलका िटकण 
जठराांत अशा रीहतनें ढकलावी कीं त्या नहलकेला जोडलेली सेस्फ्ट हपन दाताांच्या बाहेर ½ इांि राहील. ही 
जी नहलका आांत ढकलावयािी ती रोर्ी उपडा हनजला असताांनाि. नहलकेच्या मोकळ्या टोकाला नरसाळे 
जोडाव े व त्यामधून एक पाईांट कोमट पाणी जठराांत घालावें. नांतर नरसाळे उलटे करावें. त्यामुळे 



 अनुक्रमणिका 

जठराांतील सवव घाण बाहेर पडते. अशा रीहतनें जठर धुण्यास दोन र्लॅन पाणी वापरावे. पण हे करीत 
असताांना नहलका सरकणार नाहीं यािी काळजी घ्यावयास पाहहजे. 

 
जर वाांतीिे औषध द्यावयािे असेल तर ⅒ गे्रन ॲपोमॉर्चफन हैड्रोक्लोराइडिे इांजेक्शन त्विेखालीं 

द्यावें. यानें पाांि हमहनटाांत वाांहत होते. वाांतीिी दुसरी औषधे म्हणजे एहपकॅकिी पूड (pulvis ipecac) ३० 
गे्रन ककवा हमठ ½ औांस एक टांबलर कोमट पाण्यात घालून द्यावे. 

 
जर रोग्याला फार वाांती व अहतसार झाला असेल, तर त्याच्या शहरराांतींल द्रव व क्लोराइड कमी 

झालेले असतात. ते भरून काढण्याकहरताां जर त्याला हर्ळताां येत असेल, तर एक पाईांट पाण्याांत ४० गे्रन 
मीठ हमसळून ते पाणी कपण्यास द्याव;े त्याांत एक औांस डेक्रोज व दोन मुसुांलयाांिा रस हमसळावा. जर हर्ळता 
येत नसेल, तर रु्दद्वाराांतून ककवा हशरेतून थेंबाथेंबाने नॉमवल सलाईन द्यावे. क्षुधा शमनाकहरताां, रक्तदाब 
वाढहवण्याकहरताां, त्यािप्रमाणें मूत्रािे प्रमाण वाढाव ेम्हणनू भरपूर प्रमाणाांत द्रव पदाथव द्यावेंत. पण हृदयाला 
त्रास होणार नाहीं व फुप्फुसशोथही हनमाण होणार नाहीं यािी काळजी द्यावी. 
 

पारद णवषबाधा 
(MERCURY POISONING) 

 
हेिु–पाऱ्यािी हवषबाधा खालील प्रमाणें होते. १. तपमापक यांते्र, हवा भारमापक यांते्र 

(barometer) ककवा आरसे बनहवणारे कामर्ार याांना होते. २. मक्युवरी पर क्लोराइड हें द्रव्य पुष्ट्कळवळेाां 
जीव देण्याकहरताां (suicidal) ककवा जीव घेण्याकहरताां (homicidal reasons) हदलें  जाते. ३. 
औषधोपिाराांत पाऱ्यािा उपयोर् वाढत्या प्रमाणाांत केल्यास. 

 
संप्रास्ति–तीव्र प्रकारच्या हवषबाधेत शवच्छेदन करून पाहहल्यास, जठर व आांतडी याांिी अांतःत्विा 

सदाहशोफयुक्त असल्यािे हदसून येते. वृक् काांत तीव्र वृक् कदाहािी हिन्हें हदसून येतात. 
 
लक्षिें–िीव्र णवषबाधा–मक्युवरी पर क्लोराइड िुकून ककवा मुद्दाम घेतल्यास ककवा योहन 

धुण्याकहरता वापरले तर ही हवषबाधा होते. घेतल्यानांतर थोड्याि वळेाांत उदराच्या खळर्ींत वदेना होतात 
व वाांहत होते, व त्याांतून रक्त पडते. अहतसार सुरु होतो व मलातूनही रक्त पडते. ज्या प्रमाणाांत हवषबाधा 
(intoxication) असेल, त्याप्रमाणाांत क्षीणता (prostration) व बलक्षय होतो. मूत्रािी प्रहतहक्रया तीव्र अम्ल 
असते, व त्याांत रक्त, उत्के्षप (casts) व लाला–वसा–मेह हदसून येतो. पुढे मूत्रािी उत्पत्ती थाांबते. 

 
णिरकारी णवषबाधा–या प्रकारिी हवषबाधा पारा ज्यास्त प्रमाणाांत औषधीं रूपाने हदला रे्ल्यास 

होते. याांत ज्यास्त लाळ सुटणें, तोंड येणें, तोंडाला वास मारणे व अहतसार ही लक्षणें हदसावयास लार्तात. 
पाऱ्यािे काम करणाऱ्या लोकाांत जी हवषबाधा होते (industrial poisoning) त्याांत डोकेदुखीं, पांडुता, दाांत 
हालणें, रक्तदाब वाढणें वर्ैरे लक्षणें हदसून येतात. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–पूवववृत्त व लक्षणें याांवरून हनदान करणें सोपे आहे. काांहींवळेाां मलात पारा 

हदसून येतो. 
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उपद्रव–उपद्रवाांत पांडुरोर्, वृक् कदाह व बृहदाांत्रदाह (colitis) हे येतात. 
 
साध्यासाध्यिा–तीव्र प्रकाराांत फार फार र्ांभीर आहे. पण नवीन उपिाराांने त्याांत पुष्ट्कळ सुधारणा 

झाली आहे. हिरकारी प्रकाराांत रोर्ी बरा होतो. पण हे हीं त्यािे हनदान हकती लौकर होते व पारा देण्यािे 
हकती लौकर बांद ठेवले जाते यावर अवलां बनू राहते. पण कां प (tremors) पुष्ट्कळ वष ेरहातात. 

 
णिणकत्सा–िीव्र णवषबाधा–सोहडयम बाय काबोनेटिा कोमट पाण्याांत बनहवलेला सांपृत्त द्राव दोन 

र्लॅन घेऊन त्यानें शक्य हततक्या लौकर जठर धुवनू काढाव ेव मग्नेहशयम सल्फेटिा ८ औांस सांपृक्त द्राव 
जठराांत ठेवावा. साबू व पाणी यािा एहनमा द्यावा .सोहडयम बाय काबोनेटिा ४% बनहवलेला १० औांस द्राव 
हशरेतून सावकाश द्यावा व परत दुसऱ्या हदवशींही द्यावा. बाल (B.A.L.)िी इांजेक्शनें द्यावी. उदराांतील 
वदेना व अहतसार याकहरताां ३० थेंब कटिर ओपाय् हदवसाांतून २ ते ३ वळेाां द्याव.े मूत्र अल्क ठेवण्याकहरताां 
खालील हमक्िर द्याव.े 

 
    
  ॲहसड पोटॅहशयम टाटेट गे्रन १० 
  सोहडयम सैरेट गे्रन ३० 
  हसरप ऑरेंहशया थेंब २० 
  पाणी औांस १ 

असे ४।४ तासाांनी द्यावें. 
 

णिरकारी णवषबाधा–जे लोक अशा धांद्यात काम करतात त्याांिी मधून मधून वैद्यकीय तपासणी 
करावयास पाहहजे. जर औषधोपिाराांत पाऱ्यािा उपयोर् िालू असेल, तर त्याच्या दुष्ट्पहरणामजन्य 
लक्षणाांवर नजर ठेवावयास पाहहजे. 

 
रोग झाल्यास–औषधोपिार ताबडतोब थाांबवावा. ककवा त्या कमविाऱ्याला त्या कामावरून काढून 

टाकावा. रोज ६० ते १२० गे्रन मरॅ्. सल्फ. हदल्यास शहरराांत साांठलेला पारा बाहेर पडण्यास मदत होते. 
जर या हवषबाधेनें त्विेिा दाह होत असेल (mercurial dermatitis), तर त्यावर सोहडयम 
हायपोसल्फाइटिा १% द्राव लावावा. 
 

नागणवषबाधा, णससात्यय 
(LEAD POISONING, PLUMBISM) 

 
हेिु–नार्द्रव्य हे अन्नमार्ावाटे शहरराांत जाते, त्यािे रजःकण श्वासावाटे आांत हशरतात ककवा त्विा 

वा अन्तरत्विा याांच्यावर असलेल्या लहानशाही जखमेमधून (abrasions) शहरराांत शोहषले जातें. 
नार्हवषबाधा ही नार्धातूिी कामें करणाऱ्या माणसाांत ज्यास्त प्रमाणाांत होते (occupational disease), ही 
हवषबाधा मुख्यत्वें खालील प्रकारे होते :–१. धंदा– लाल व पाांढरे हशसे या धांद्याांत काम करणारे रांर् 
बनहवणारे. खाणींतील मजूर, रबराच्या धांद्यातील लोक (rubber mixers), छापखान्याांत काम करणारे, 
वर्ैरे. २. अन्न :– हशश्यािे नळ वापरल्यास त्यानें मृदु पाणी हबघडते. डलयातील अन्न, हवशषेतः तेलयुक्त 
मासें (oily fish) डार् लावलेल्या डलयाांत असतील तर त्या द्वारे हवषबाधा होते. लेड क्रोमेटने हपवळे 
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बनहवलेले केक्स खाण्यानें हवषबाधा झाल्यािी उदाहरणें आहेत. ३ प्रसाधनें (cosmatics)– केस 
रांर्हवण्यािी औषधे, िेहऱ्यािी रांर्रांर्ोटी करण्याकहरताां वापरली जाणारी हनरहनराळीं मलमे वाां अांर्ाला 
लावण्याच्या पावडरी याांत नार् धातू असतो. ४. औषध :– भेर्ा पडलेल्या त्विेवर नार्धातू असलेली मलमें 
लावली ककवा डोळा व योहन धुण्याकहरताां वापरण्याांत आलेला नार्धातूिा द्राव (lead lotion) यामुळे 
हवषबाधा होते. लेड टेरा–एहथल (lead tetra-ethyl) त्विेवर लावल्यास, त्यामधून शोहषले जाते, ककवा 
त्यािी वाफ फुफ्फुसामधून शोहषली जाते, व हतच्या स्स्नग्ध पदाथांत हवरघळणाऱ्या रु्णधमामुळे मध्यवती 
मज्जासांस्थेला हवषबाधा होते. प्रविकक कारिें :– पुरुषाांच्या मानानें हस्त्रया व मुलें  ही ज्यास्त ग्रहणक्षम 
(susceptible) असतात. कोणत्याही आशुकारी रोर्ामुळे येणारी अशक्तता व हिरकारी पानात्यय 
(chronic alcoholsm) ही प्रवतवक कारणें होत. 

 
संप्रास्ति– अन्नमार्ांतून शोहषले रे्लेले नार्द्रव्य हे यकृताकडे नेले जाते, व तेथून ते शारीहरक 

अहभसरणाांत हशरतें ककवा हपत्तामधून ते बाहेर फेकले जाते. जरी ते रक्तामधून शहरराच्या सवव इांहद्रयाांकडे 
जात असले तरी ते हवशषेकरून हाडाांत साांठहवले जाते. ते रक्तद्रवाांमधून कोलॉयडल फॉस्फेट या स्वरुपाांत 
शहरराांत हफरते व ते न हवरघळणाऱ्या हरपल फॉस्फोट या स्वरुपाांत हाडाच्या जाड आवरणाांत साांठहवले 
जाते. ते हाडामधून सूटे होऊन रक्ताांत हमसळते. मुख्यत्व े करून ते मलामधून बाहेर पडते. पण थोड्या 
प्रमाणाांत मूत्रातून व अर्दी सूक्ष्म प्रमाणाांत त्विेतून बाहेर जाते. फुफ्फुसाांतून शोहषले रे्लेले नार्ािे सूक्ष्म 
कण (dust) सरळ रक्ताांत हशरतात. रक्त जर थोड्या ज्यास्त अल्क वा आम्ल धमाकडे वळले, तर हाडाांत 
असलेले नार्द्रव्य बाहेर पडते. त्यािप्रमाणें काांहीं कारणाांनीं हाडाांतींल कॅल्शमिे क्षार हवरघळले तरीही ते 
बाहेर पडते. याच्या हवषबाधेने मेलेल्याांिे शवच्छेदन करून पाहहल्यास तीव्र प्रकाराांत जठर व आांतडी याांिा 
दाह हदसून येतो (gastroenteritis), तर हिरकारी हवषबाधेत मज्जारज्जचू्या करड्या रांर्ाच्या भार्ाांत 
असणाऱ्या अग्रश्रृांर्ाच्या पेशींत (anterior horn cells) अपक्राांहत, सीमाांन्त, मज्जातांतूदाह व स्नायूांिी कृशता 
हदसून येते. हाडाांच्या साांर्ाड्याांत साधारणपणे ०· २ ते ०·८ गॅ्रम एवढे नार्द्रव्य असते. 

 
लक्षिें– िीव्र नाग णवषबाधा– जर जीव देण्याकहरताां फार मोठ्या प्रमाणाांत नार्द्रव्य घेतले रे्ले 

ककवा िुकून घेतले रे्ले, तर होणाऱ्या तीव्र हवषबाधेत, तोंडाांत जळजळ, तहान लार्णें, हर्ळताां न येणें 
(disphagia), आांत्रशलू, वाांहत, पायाांत पेटके व आांकडी ही लक्षणें हदसतात. बिकोिताही असते. 
काांहींवळेा हिरकारी हवषबाधेतही तीव्र हवषबाधेिी लक्षणें हनमाण होतात. 

 
णिरकारी नाग णवषबाधा– याांत सुरुवातीला झोंप न लार्णें, भीषण स्वप्नें पडणें, घाणेरडी मधुर 

िव येणें (nasty sweet taste), भकू मांदावणें, अहतसार, व काांहीवळेाां याबरोबर उदराांत वदेना, कां प, 
भोंवळ व वजन घटणे हीं लक्षणें असतात. काांहींत सुस्ती, व थोडेही काम केले तरी श्वास लार्तो. बि 
कोिता, त्यािी मन एकाग्र करण्यािी शस्क्त्त कमी होते, हातात वदेना होतात, व वजन कमी होते. पायाांत 
पेटके येतात. काांहींवळेा हिरकारी नार् हवषबाधेत एकाएकी उदराांत तीव्र शलू उठतो, व या नांतर हकती तरी 
हदवस तीव्र प्रकारिी बि कोिता असते. उदराांत होणाऱ्या वदेना या उदराच्या खळर्ीत होतात, व पुष्ट्कळ 
हदवस राहातात. त्यािप्रमाणें पायाांत, मूत्राशय व र्भाशय याांत तीव्र प्रकारिे पेटके येतात, व स्रींत अत्यातवव 
(menorrhagia) ककवा जर स्त्री र्भववती असेल तर र्भवपात होतो. काांहींत मस्स्तष्ट्क हवकार दाखहवणारीं 
लक्षणें म्हणजे उन्माद (mania) ककवा आके्षपक आांकडी (convulsions) मुच्छा व हित्तभ्रम (delirium) ही 
असतात. काांहींत दृहष्टमज्जातांतूदाह, होतो वा त्याला कृशता (optic atrophy) येते व त्यामुळे अांधत्व येते. 
काांहींत करतलवध (wrist drop) वा पदतलवध (foot-drop) होतो. त्यामुळे त्याांना त्या स्नायूांिा उपयोर् 
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करताां येत नाहींसा होतो. पण ही लक्षणें फार हळूहळू हदग्र्ोिर होतात. मज्जापटलाच्या रक्तवाहहन्याांत 
पेटके आल्यास तात्पुरते अांधत्व येते. वृक् क रक्त वाहहन्याांत पेटके आल्यामुळे वृक् काला व्हावा तसा 
प्राणवायूिा पुरवठा होत नाहीं व त्यामुळे मूत्रहवषमयरक्ततेिी लक्षणें हनमाण होण्यािा सांभव असतो. 
 

िपासल्यास–रोर्ी हनस्तेज असून, त्विेंत काळसर झाांक मारते (a grayish ting) दाांत हकडके 
असून हहरड्याांतून पू येतो. हहरड्यावर नीलरेषा (blue line), हवशषेतः हकडक्या दाताांच्या आजूबाजूस 
ककवा खराब दाताांच्या बाजूकडील र्ालाांिी आांतरत्विा ककवा ओठ यावर हदसून येते. ही हदसणारी रेषा 
बारीक बारीक हनळ्याकाळ्या हठपक्याांिी बनलेली असते व हे हठपके साध्या बाह्यर्ोल कभर्ानें ही िाांर्ले 
स्पष्ट हदसतात. हे हहरड्याांच्या कडेवर व एहपथेहलयल पेशीजालाच्या खालीं असतात. तोंडाांत कुजण्यािी 
हक्रया झाल्यामुळे जे लेड सल्फाइड तयार होते त्यािे हे हठपके होत. हजभेंत व हाताांत कां प हदसून येतात. 
सीमान्त मज्जातांतू हवकार (peripheral nerve lesion) हे सामान्यतः दोन्हीं बाजूस असतात. याांत 
मनर्टापासून दोन्ही हाताांिा करतलवध, तळ हातावरिे दोन्ही बाजूस असणारे उांिवटे (thenar and 
hypothenar eminences) व तळहातािे लहान स्नायू कृश होतात. त्यािप्रमाणें घोट्यापासून दोन्ही 
पायाांिा पदतलवध होतो. दुसऱ्याही काांहीं स्नायूांकडे जाणाऱ्या मज्जातांतूना हवकार होतो. पण सांवदेनावाहक 
मज्जातांतूना मात्र कोणताही हवकार होत नाहीं. त्यामुळे सवव प्रकारच्या सांवदेना स्पष्ट जाणवतात. 
 

जर आंत्रशूल असिाना रोग्याांस तपासला, तर शलू फार तीव्र असल्यािे समजून येते. रोर्ी 
हनस्तेज असून घामानें हनथळत असतो व पोट दाबल्यास बरें वाटत असल्यामुळे तो पोटावर हात धरून 
बसतो. पोट फुर्लेले ककवा ताठही नसते, तर खपाटीला रे्लेले (hollow) हदसते. शहररािे तपमान 
नेहमींपेक्षाां कमीं असते, व नाडीही मांद िालते. रक्त तपासल्यास त्याांत पांडुता असून, लालपेशींत लहान 
लहान खडे्ड (stippling) हदसून येतात, व जर दर १० लाखाांत १०० लालपेशी अशा असतील, तर ते हनदान 
दशवक समजावयास हरकत नाहीं. श्वेतपेशींत फरक हदसून येत नाहींत. जर नार्धातू रक्तापयंत पोहोंिला 
असेल, तर मलाांत व मूत्राांत नार्द्रव्य हदसून येते. ज्यावळेीं आांकडी येते त्यावळेीं प्रमस्स्तष्ट्कमेरुद्रवािा दाब 
ज्यास्त असून, त्याांत वाजवींपेक्षाां ज्यास्त लहसकापेशी असतात. 
 

व्यवच्छेदक णनदान–हें लक्षाांत ठेवावयास पाहहजे कीं नार्धातूच्या धांद्यात काम करावयािे सोडून 
हदल्यावरही हकत्येक हदवसाांनीं या हवषबाधेिी लक्षणें हदसावयास लार्तात. यािी हनदान दशवक लक्षणें 
म्हणजे नीलरेषा, कबुवहरत भस्मरार्ी पेशी (punctate basophilia) व मूत्राांत नार्द्रव्य असणें ही होत. काांहीं 
हनरोर्ी माणसाांच्या मूत्राांतही काांहींवळेाां फार सूक्ष्म प्रमाणाांत नार्द्रव्य हदसून येते. पण ते जर एक हलटर 
मूत्राांत ०·१ ते ०·३ हम. गॅ्रम असेल तरि हनदान दशवक समजाव.े 
 

उपद्रव–उपद्रवाांत धमहनकोषकाहठण्य, हिरकारी वृक् कदाह व र्ाऊट हे येतात 
 

साध्यासाध्यिा–रोर्ी बरा व्हावयास फार काल लार्तो. जर बरोबर इलाज झाला तर आांत्रशलू 
बरा होतो. जर नार्द्रव्यािा सांबांध फार लौकर सुटला तर स्नायुवध बरा होण्यािा सांभव असतो. नुकतेि 
वध झालेले स्नायू प्रथम बरें होतात. उन्माद झालेल्या रोग्यास (maniacal cases) बहुधा मतृ्यू येतो. 
 

णिणकत्सा–प्रणिबंधक–जे नार्द्रव्यािा धांद्यात काम करतात अशाांच्या फुप्फुसाांत या धातुिे 
रजःकण जाणार नाहींत यािी काळजी घ्यावयास पाहहजे. याकहरताां नाकावर फडका बाांधावा, ही धूळ 
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खेिून घेण्याकहरताां पांख्याांिी व्यवस्था करावी. या धांद्याांत काम करणाऱ्या लोकाांनी जेवणापूवी आपले हात 
स्वच्छ धुतले पाहहजेत व कामावरून बाहेर जाताांना कपडे बदलले पाहहजेत. अशा कामकऱ्याांिी महहन्याांतून 
एकदाां तरी वैद्यकीय तपासणी करावी. त्यामुळे हवषबाधेिी लक्षणें त्वरीत ओळखताां येतात. ज्याांच्याबद्दल 
शांका असेल अशाांना त्या धांद्यामधून काढून हनरीक्षणाथव हनराळे ठेवाव.े नार्द्रव्य आहे ककवा काय हें 
पहाण्याकहरताां त्यािे मूत्र तपासाव.े जर एका हलटरमध्ये ०·१५ ते ०·२५ हम. गॅ्रम इतके नार्द्रव्य असेल, तर 
हवषबाधा होत आहे असे समजाव,े व त्याांना ज्याांत फार मोठ्या प्रमाणाांत कॅल्शम आहे असे अन्न द्यावे. उदा १ 
ते २ पाईांट दूध रोज द्याव.े 
 

झाल्यास–तीव्र हवषबाधा मर् ती िुकून वा मुद्दाम केलेली असो, त्याांत जठर हरकामें करण्याकहरताां 
वाांहतिे औषध द्याव.े याकहरताां ½ पाईांट कोमट पाण्याांत ½ औांस मोहरीिी पुड हमसळून ते द्यावें. पण 
त्याहीपेक्षाां उत्तम म्हणजे दोन र्लॅन कोमट पाण्याांत, २ औांस मरॅ्. सल्फ. टाकून त्यानें जठर धुवनू काढाव े
व नांतर जुलाबािे औषध द्यावे. आांत्रशलूाकहरताां शके द्यावा, दूध हपण्यास द्याव ेव ३० गे्रन कॅल्शम लॅक्टेट 
हदवसाांतून तीन वळेाां द्याव.े जर वदेना फार तीव्र असतील, तर त्यावळेीं कॅल्शम ग्लूकोनेटिे २०% १० सी. 
सी. इांजेक्शन हशरेतून फार सावकाश द्यावे. त्यािप्रमाणें तीव्र प्रकारच्या वदेनाांत ॲरोहपनसल्फ ⅟₆₀ गे्रन व 
¼ गे्रन मॉर्चफन सल्फिे इांजेक्शन त्विेखाली देण्यापासून फार फायदा होतो. 
 

ज्यावळेीं हिरकारी हवषबाधेत रोर्ाला एकाएकीं जोर िढतो (acute exacerbation) त्यावळेीं 
नार्द्रव्य हाडाांति राहहले जाईल, तेथून बाहेर पडले जाणार नाहीं, याकहरताां ज्याांत फार मोठ्या प्रमाणाांत 
कॅल्शम आहे असा आहार द्यावयास पाहहजे. म्हणून मोठ्या प्रमाणाांत दूध द्याव े (हदवसाांतून ४ पाईांट) व 
त्यािबरोबर ३० गे्रन कॅल्शम लॅक्टेट हदवसाांतून ३ वळेाां द्याव.े 
 

शहरराांतील नार्द्रव्य हनघनू ते मूत्राांतून बाहेर पडाव े एवढ्याकहरताां शहरराच्या दर हकलो गॅ्रम 
वजनला ०•५ गॅ्रम याप्रमाणाांत कॅल्शम डाय् सोहडयम व्हसवनेटिे इांजेक्शन हशरेतून दर १२ तासाांनीं द्याव.े 
कॅल्शम डाय् सोहडयम व्हसवनेट हे ५% डेक्रोजच्या ३०० सी.सी. मधून हशरेतून देतात. हे तीन िार हदवस, 
असें िार तें पाांि वळेाां द्याव.े मुलाांत नार्द्रव्य हाडाांत राहून मधून मधून रोर्ाला जोर आणण्यािा सांभव 
असतो. 
 

रोर्ी बरा झाल्यावर, त्याला त्याच्या पूवीच्या कामावरून काढून टाकावा, व परत त्याला त्या धांद्याांत 
काम करूां  देता कामा नये. जीवनसत्व व कॅल्शमयुक्त आहार मोठ्याप्रमाणाांत द्यावा. या रोर्ाांत जी पांडुता 
येते त्यावर लोह व रक्त द्याव.े 
 

सोमल णवषबाधा, मल्लणवष 
(ARSENIC POISONING.) 

 
हेिु–सोमल हवषबाधा पुढील प्रकारे होते :–१ धंदा– असवहनक पाय् राइट (arsenic pyrites) 

पासून पाांढरे सोमल तयार करणारे ककवा मेंढ्या धुण्याकहरताां टाकी तयार करणारे (sheep-dip) २. जीव 
देण्याकणरिा ं ककवा घेण्याकणरिा ं हदले रे्ल्यास ३. काांहींवळेाां अन्नाांत िुकून सोमल जाते. ४. औषधी 
उपयोग–वाजवीपेक्षाां ज्यास्त मात्रा हदली रे्ल्यास ककवा ते शरीर प्रकृतीस मानवत नसल्यास 
(idiosyncrasy) हवषबाधा होते. 
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संप्रास्ति–तीव्र हवषबाधेत जठर व लहान आांतड्याांच्या वरच्या भार्ािी अांतरत्विा सदाहशोफयुक्त 
असते, व यकृत, हृदय व वृक  क याांत शामशोफ (cloudy swelling) हदसून येतो. हिरकारी हवषबाधेत 
शहरराच्या हनरहनराळ्या इांहद्रयाांत मेदापक्राांहत (fatty degeneration) होते. मृत्यू नांतरही पुष्ट्कळ महहन्याांनीं 
शहरराांतील सोमल शोधून काढता येते. 

 
लक्षिें–िीव्र णवषबाधा होईल इतकी मात्रा (poisonous dose) घेतल्याबरोबर घशाांत कोरड 

पडतें. व त्याच्या पाठोपाठ पोटाच्या खळर्ींत जळजळ सुरू होते. त्याला कसेसेंि वाटावयास लार्ते व 
वाांहत होते. नांतर आांत्रशूल व तीव्र अहतसार सुरू होतो. व पायाांत पेटके यावयास लार्तात. काांहींवळेा वाांहत 
होते व मलामधून थोडे रक्त जाते. 

 
िपासल्यास–रोर्ी र्ार पडतो व त्यािा बलक्षय होतो. नाडी वरे्वती पण वरवर िालते. 
 
णिरकारी णवषबाधा-लक्षणें फार हळुवार हरहतनें सुरू होतात. सुरुवातीला नाकािी अांतरत्विा व 

नेत्रावरण लाल हदसते व पुढे घसा व स्वरयांत्र याांनाही त्रास होतो. जर सोमल औषध म्हणून हदले जात 
असेल तर या लक्षणाांवरून मात्रा वाजवीपेक्षाां जास्त हदली जात आहे असें समजावें. जर याच्या पढुही 
सोमल द्यावयािे सुरू ठेवलें , तर उदराांत अस्वस्थ वाटावयास लार्ते (abdominal discomfort), भकू 
मांदावते, मळमळ, वाांहत, आांत्रशूल व अहतसार होतो. हजभेवर पाांढरा िकाहकत साका (silvery white fur) 
बसतो. शहररावर सवव हठकाणीं धातुरांजन (generalised pigmentation) झाल्यािे हदसून येते, हवशषेतः 
ज्याहठकाणीं साांध्याांिा बाक असतो (in the flexures) त्याहठकाणीं व्रण पडण्यािी भीहत असते. तळहातािी 
व तळपायािी त्विा फार जाड होते (keratosis), सोमल हवषबाधेत मज्जातांतूदाह होतो व त्यामुळे हात व 
पाय याांत वदेना होतात, पायाांत पेटके येतात व पाय थोडे लुळे पडल्यासारखे होतात (paresis). 
दृहष्टमज्जातांतूला कृशता आल्यामुळे अिानकपणे अांधत्व येते. तपासल्यास मल, मूत्र, व वाांहत, त्यािप्रमाणें 
नखे व केस याांत सोमल साांपडते. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–जर रोर्ाबद्दल खात्री नसेल व सोमल हवषबाधेबद्दल शांका असेल, तर रोग्यािे 

मल, मूत्र, नख व केस तपासाव ेजर हवषबाधा तीव्र असेल, तर पटकी ककवा अशाि प्रकारिा एकदा तीव्र 
आांत्ररोर् वाटेल. हिरकारी हवषबाधेत आमाशयाांत्रदाह, बृहदाांत्रदाह (colitis), आमाशयर्त असाध्य 
माांसबुवद (carcinoma of the stomach) ककवा ॲहडसन रोर् वाटण्यािा सांभव असतो. 

 
उपद्रव–रोर् वाढत जाणाऱ्या रोग्यात हृत्साद होऊन, त्याांत जलोदर व शोथ होतो व मृत्यू येतो. 
 
साध्यासाध्यिा–जर मृत्यू यावयािा असेल, तर तीव्र हवषबाधेत तो काांहीं तासाांत ककवा काांहीं 

हदवसाांत येतो. हिरकारी हवषबाधेंत लक्षणें लौकर ओळखण्यावर व सोमल देण्यािे बांद करण्यावर अवलां बनू 
राहील. 

 
णिणकत्सा–त्रीव णवषबाधा–वाांतीिे औषध देऊन जठर हरकामे कराव,े ककवा सर्ळ्याांत उत्तम 

म्हणजे जठर धुवनू काढाव.े जठर धुवनू काढण्याकहरताां ताजे बनहवलेले ‘फेहरक हैड्राक्साइड’ वापराव.े 
कारण यािेमुळें  न हवरघळणारे असे ‘असवनाइट’ (arsenite) तयार होते. फेहरक हैड्रॉक्साइड 
बनहवण्याकहरताां दोन औांस लायकर फेहरपरक्लोरमध्यें फसफसणें थाांबेपयंत सोडा बाय काबव हमसळीत 
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जाव.े फेहरक हैड्रॉक्साइडिा हनमाण होणारा साांका र्ाळून घ्यावा. व तो दोन र्लॅन कोमट पाण्याांत 
हमसळून, त्यानें जठर धुवनू काढाव.े एका तासानांतर जुलाबािे औषध द्याव.े सवव साधारण इलाज म्हणजे 
रोग्याला शक्य हततका उबदार ठेवावा. उते्तजक म्हणनू १/१०० गे्रन हडहजटेहलनिे इांजेक्शन त्विेखालीं 
द्याव,े कोरॅहमन स्नायूतून द्याव ेककवा १/२५० गे्रन स्रोफेन् हथन हशरेंतून द्याव.े जर उदराांत तीव्र वदेना होत 
असतील, तर त्याकहरताां १/६ ते १/४ गे्रन मॉर्चफन सल्फिे इांजेक्शन त्विेखालीं द्याव.े तीव्र व हिरकारी 
हवषबाधेंत बालिी (B. A. L.) िी इांजेक्शनें द्यावींत. 

 
हिरकारी हवषबाधेंत सोमल देण्यािें ताबडतोब बांद कराव,े व अशक्तता व मज्जातांतूदाह यावर 

उपिार करावा. 
 

पानात्यय णवषबाधा 
(ALCOHOLIC POISONING) 

 
हेिु–कोणत्याही प्रकारिी दारू घेतल्यास हवषबाधा होण्यािा सांभव असतो. पुष्ट्कळवळेाां ती 

‘एहथल’ मद्याकामुळें  होते व काांहींवळेाां ‘मेहथल’ मद्याकामुळें  होते :– १. प्रविकक कारिें : धांदा 
(occupation) रु्ते्तवाले, प्रावसी व्यापारी (commercial travellers) वर्ैरे. २. काळजी, व वदेना– 
सुरुवातीला औषध म्हणनू घेतली जाते. पण पुढें त्यािी सांवय जडून व्यसनाांत रूपाांतर होते. 
 

पानात्यय परमद 
(ACUTE ALCOHOLIC POISONING) 

 
संप्रास्ति–मद्याकव  जठर आांतडी यामधून फार जलद शोहषला जातो, व रक्त व प्रमस्स्तष्ट्क मेरुतरल 

(cerebro-spinal fluid) याांत हशरतो. हवषबाधेनें मेलेल्या माणसाांिे शवच्छेदन केल्यास जठरािी अांतःत्विा 
व मेंदू याांत रक्ताहधक्य हदसून येते. 

 
लक्षिें–पानात्यय हवषबाधेत मनुष्ट्यानें फार प्रमाणाांत मद्याकव  घेतलेला असतो. याांत सुरवातीला 

त्यािा मेंदूवरील ताबा थोडा कमी होतो. त्यािी लज्जा (sense of shyness) पार पळून जाते, तो 
बडबडावयास लार्तो ककवा भावना प्रधान होऊन रडावयास लार्तो (becomes emotional) स्नायूांिी 
क्षीणता (muscles fatigue) लौकर भासत नाहीं. पुढे िालताांना तोल साांभळता येत नाहींसा होतो, नांतर 
िालणें अशक्य होते व शवेटीं बशुेहि येते. काांहींत बडडबड नसते तर सुरुवातीपासून हखन्नता असते 
(marked depression). 

 
िपासल्यास–रोग्याच्या श्वासोच्छवासाला मध्याकािा वास मारतो. िेहरा लाल हदसतो 

(flushed). त्विा ओलसर असते, बाहुल्या मोठाल्या होतात व नाडी जलद िालते. त्या व्यस्क्त्तला सरळ 
रेषेवरून िालताां येत नाहीं. पानात्यय बेशुहित (alcoholic coma) बाहुल्या मोठ्या असतात. श्वासोच्छवास 
मांद िालतो, नाडी क्षीण असते, शहररािे उष्ट्णतामान नेहमींपेक्षाां कमी असते, हातपाय हपशीपशींत असतात 
(flaccid), तळपायावरून जोरानें काांहीं हफरहवल्यास बोटे तळपायाकडे वळतात (planter response is 
flexor). मूत्र : मूत्राांतील मद्याकाच्या प्रमाणावर मनुष्ट्य कझर्लेला आहे ककवा काय, ते ठरहवतात. १०० सी. 
सी. मूत्राांत जर १५० हम. गॅ्रम मद्याकव  असेल, तर ती व्यस्क्त्त कोणतेही काम करण्यास उदा. मोटार 
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िालहवणें, लायक नाही असे समजाव.े रक्ताांतींल मद्याकािे प्रमाण व मूत्राांत असणारा मद्याकव  यािा घहनि 
सांबांध असतो. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–मद्याकामुळे होणारी मनािी क्षुलधता ही दुसऱ्या काांहीं कारणाांनीं होणाऱ्या 

मनाच्या क्षुलधतेपासून हनराळीं दाखहवताां आली पाहहजे. त्यािप्रमाणें मद्याकामुळे येणारी बेशुहि (coma) ही 
इतर कारणाांनी येणारी बेशुहि पासून. उदा. रक्ताांतील साखरेिे प्रमाण फार कमी झाल्यामुळे येणारी बेशुहि 
(hypoglycaemic coma) हनराळी दाखहवताां आली पाहहजे. 

 
उपद्रव–रात्रीच्या हवश्राांहतनांतर पुष्ट्कळसे रोर्ी सुधारतात. पण मद्याकामुळे येणारी मूच्छा व 

फुप्फुसशोथ याबद्दल भीहत वाटते. जर थांडीिी बाधा झाली तर वृक् कदाह ककवा न्युमोहनया होण्यािी भीहत 
असते. 

 
साध्यासाध्यिा–सामान्यतः रोर्ी बरा होतो. पण काांहींत हृत्साद होऊन वा श्वसनकें द्र बांद 

पडल्यामुळे मृत्यू येतो. 
 
णिणकत्सा–पुष्ट्कळशा रोग्याांत कोणत्याही औषधोपिारािी जरुरी लार्त नाहीं. फार तर रात्रभर 

पूणव हवश्राांहत व उठल्याबरोबर येणाऱ्या डोकेदुखी करताां १० गे्रन ॲस्स्पहरन द्याव.े तीव्र प्रकाराांत वाांहतिे 
औषध द्याव,े ककवा दोन र्लॅन कोमट पाण्याांत, १ पाईांटला १ औांस या प्रमाणाांत सोडा बाय काबव हमसळून, 
त्यानें जठर धुवनू काढाव.े नांतर नहलकेनें जठराांत १ पाईांट र्रम कॉफी घालावी. जर बलक्षय असेल, तर 
रोग्याच्या आजूबाजूला र्रम पाण्याच्या बाटल्या ठेवाव्या व त्याला कोरॅहमन १·५ सी.सी.िे इांजेक्शन 
स्नायूतून द्याव,े १ सी.सी. नॉमवल सलाईनमध्ये १० हम. अँफेटमाइनिे (amphetamine) इांजेक्शन हशरेतून 
व एहफहड्रन सल्फ ½ गे्रनिे इांजेक्शन स्नायूतून द्याव.े जर रोर्ी बेशुि असेल तर त्याला १०% काबवनडाय 
ऑक्साइड व ९०% ऑस्क्सजन नाकाांतून नहलकेनें द्यावा. यामुळे मद्याकािे ज्वलन होते व मर् मूस्च्छवत रोर्ी 
अध्यातासाांत शुहिवर येतो. 
 

णिरकारी पानात्यय 
(CHRONIC ALCOHOLIC POISONING) 

 
संप्रास्ति–शवच्छेदनाांत हृदयािी मेदापक्राांहत व अांतरभरण (fatty degeneration and infiltration 

of the heart), महाधमहनकोषकाहठण्य, यकृतािे मेदोभरण, व यकृतािा सूत्रणरोर्, अन्ननहलकेच्या हशरा 
हवस्तृत असतात, जठरािी अांतरत्विा कृश झालेली असते, हिरकारी वृक् कदाह, मस्स्तष्ट्कावरणाांत 
रक्ताहधक्य, मस्स्तष्ट्काच्या मदुृ जालताहनका अवकाशाांत (pia-arachnoid space) वाजवीपेक्षाां ज्यास्त द्रव 
असतो. मस्स्तष्ट्काच्या करड्या रांर्ाच्या भार्ाांतींल र्हतकें द्र पेशींत (motor cells) अपक्राांहत व सीमान्त 
मज्जातांतूदाह असतो. 

 
लक्षिें–या हवषबाधेमुळे हनरहनराळ्या सांस्था हवकृत होतात व त्याप्रमाणें लक्षणें हदसतात. 
 
पिन संस्था–भकू मांदावते, सकाळीं मळमळते ककवा वाांहत होते. शौिास पातळ होते. तोंडावाटे 

रक्त पडते वा मूळव्याध झाल्यामुळे उपरु्दातून रक्त पडते. 
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रोर्ी थोडा स्थूल हदसतो. त्याच्या िेहऱ्यावरील लहान लहान हशरा हवस्तृत झालेल्या हदसतात. 
डोळे पाणावलेले असून नेत्रावरण लाल हदसते. हजभेवर पाांढरा साका असून, ती बाहेर काढावयास 
साांहर्तल्यास कां प पावत असल्यािे हदसून येते. घसा लाल हदसतो (congested). यकृतािी वृहि 
झाल्यामुळे ते हाताला लार्ते, व काांहींवळेाां जलोदर होते. 

 
मज्जासंस्था–सीमान्त मज्जातांतूदाह (peripheral neuritis) हदसून येतो. सामान्यतः रोर्ी स्त्री असून 

हतिी तक्रार म्हणजे पायाच्या पोटरींत मुांग्या येणें ककवा वदेना होणें, पायात पेटके ककवा अशक्तता. 
 
दाबल्यास पोटऱ्या पीडनाक्षम असल्यािे समजून येते. पायाच्या त्विेवर हठकहठकाणी सांवदेना 

अभाव (cutaneous anaesthesia) हदसून येतो. सुरुवातीला रु्ढग्यािी प्रहतहक्षप्त हक्रया (जानुके्षप) 
वाढलेली असते; पण पुढे कमी कमी होते, व शवेटीं नाहहशीं होते. पायािे स्नायू अशक्त असतात व पुढे कृश 
होतात. काांहींत मज्जातांतू दाहाबरोबर मस्स्तष्ट्कहवकार दशवहवणारी लक्षणें हदसून येतात. याांत रोग्याला काल 
व स्थान याांिे ध्यान राहात नाहीं (disorientation as regards time and place). नुकत्याि घडलेल्या 
र्ोष्टी रोग्याच्या लक्षाांत राहात नाहींत–जेवणाांत कोणते पदाथव होते ते त्याला साांर्ता येत नाहीं ककवा रोर्ी 
जरी पुष्ट्कळ हदवस अांथरुणात पडलेला असला तरी आताांि बाहेर जाऊन आल्यािे साांरे्ल. डोळ्याच्या 
स्नायूांिा कमी अहधक प्रमाणाांत वध होतो (aculo-motor paralysis) व स्नायूतान तारा (myotonic pupil) 
हदसून येतो. (या प्रकारिी बाहुली ही एकाि बाजूला असून तीं दुसऱ्या बाजूकडील बाहुलीपेक्षाां मोठी असते 
व त्यावर उजेड पाडल्यास बारीक होत नाहीं.) 

 
अणर्भसरि संस्था–सुस्ती, हशरःशूल, श्वास लार्तो व काांहींवळेाां घोट्यावर सूज येते. तपासल्यास 

हृदयािी मेदापक्राांहत झाल्यािे हदसून येते. रक्तदाब वाढतो, रक्तवाहहन्या जाड होतात, व मूत्राांत लाला–
वसा–मेह असतो. 

 
दुसऱ्या काांहीं रोग्याांत हवशषेतः िोरून दारू हपणाऱ्या लोकाांत हवहशष्ट सांस्था दशवक लक्षणें हदसून 

येत नाहींत. पण रोर्ी त्यािे हवहशष्ट काम करण्यास कमी अहधक प्रमाणाांत असमथव असतो. तो हकरहकरा 
बनतो, कामावर एकाग्र हित्त करण्यास असमथव होतो. त्याच्या मनािा स्वभाव एखाद्या मुलासारखा असतो. 
तो मद्य सोडण्यािा प्रयत्न करतो पण मनोहनग्रहाभावी तो प्रयत्न फसतो. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–हनदान स्पष्ट असते. पण त्यािवळेीं इतर अमली पदाथांच्या शवेनामुळे नाहींना 

हे पहावयास पाहहजे. बाहुलीिी स्स्थती व रु्ढग्यािी प्रहतहक्षप्त हक्रया यावरून टेबीज डॉर् सहॅलस (tabes 
dorsalis) वाटण्यािा सांभव असतो. पण पोटऱ्या पीडनाक्षम असणें व टेबीज डॉर् सहॅलस या रोर्ाच्या इतर 
लक्षणाांिा अभाव यावरून हनदान करताां येते. 

 
उपद्रव–सामान्यतः रोर् वाढत जाणारा आहे. रोर्ी मद्याच्या पक् का आधीन जातो. वातज मदात्यय 

(delirium tremens) होण्यािा सांभव असतो. उपद्रवाांत यम्क्षा महत्वािा आहे. काांहींच्या म्हणण्याप्रमाणें 
सतत मद्यपान हे वडेािे हततके महत्वािे कारण नाहीं. पण सतत मद्यपान करणाऱ्या लोकाांत जीव घेणाऱ्या 
व देणाऱ्या लोकाांिे प्रमाण ज्यास्त असते. 

 
साध्यासाध्यिा–रोर् बरा होणें फार कठीण. 



 अनुक्रमणिका 

णिणकत्सा–या रोग्याना अशा प्रकारच्या रोग्याांिी काळजी घेणाऱ्या सांस्थेत ठेवणे िाांर्ले. अशा 
रोग्याांिे मद्य एकदम तोडूां नये. त्यामुळे वातज मदात्यय होण्यािा सांभव असतो. ते हळूहळू तोडीत न्यावें. 
रोग्याला दर ४ ते ६ तासाांनीं ठराहवक प्रमाणाांत मद्य द्याव,े व दर २४ तासाांनीं साधारण दोन औांस मद्य कमी 
कराव.े या सवव काळाांत रोग्याला हनजवनू ठेवावा, व शामक औषध (sedative mixture) द्याव.े 

 
    
  सोहडयम ब्रोमाइड गे्रन ८० 
  कटिर कॅस्प्सकी.  थेंब १० 
  ॲक् वा क्लोरोफॉमव औांस ३ 

 
⅓ औांस हदवसाांतून तीन वळेाां द्यावे. 

 
काांहींना याहींपेक्षाां तेजदार शामक औषध द्यावें लार्ते. याकहरताां हदवसाांतून एक ककवा दोन वळेाां 

½ ते १ ड्राम पारास्ल्डहाइड द्यावे. स्व्हटॅहमन बी₁ देण्यापासून फायदा होतो. रोग्याला सहज पिेल असा पण 
सकस हमश्र आहार द्यावा. 
 

वािज मदात्यय 
(DELIRIUM TREMENS) 

 
नेहमीं मद्य घेणाऱ्या माणसाने जर वाजवीपेक्षाां ज्यास्त मद्य घेतला ककवा त्याला मद्य घ्यावयािे 

एकाएकीं बांद केले, तर ही भावना हनमाण होते. उदा. मद्यपी तुरुां र्ाांत रे्ला, हकवा अशा प्रकारच्या रोग्याांिी 
काळजी घेणाऱ्या सांस्थाांत ठेवनू त्यािे मद्य एकदम बांद केले, तर हा रोर् होतो, त्यािप्रमाणें एखादा मोठा 
अपघात पाहून मानहसक आघात होणें (shock) व मद्य एकदम बांद केले असताां न्युमोहनयासारखा तीव्र रोर् 
होणें, हीं या रोर्ािी महत्वािी कारणे होत. रात्रीं काांहीं र्ोष्टी पाहून हित्तभ्रम होतो. रोग्याला वाटते कीं 
आपल्या अांथरुणावर ककवा खोलीत साप, ऊां दीर ककवा अशा सारखें प्राणी इतस्तः हफरत आहेत. रोर्ी 
एकदम घाबरतो व त्याला आवरणे फार मुस्ष्ट्कल जाते. त्याला हनरहनराळे आवाज ऐकूां  येतात व कोणी 
धमकी देत आहे असाही त्याला नादभ्रम होतो (auditory hallucinations). 

 
व्यवच्छेदक णनदान–वातज मदात्यय सुरुवातीला मूत्रहवषमयरक्ततेसारखा भासतो. कारण याांतही 

आांकडी, मूत्र थोडे होणें (oliguria), लाला–वसा–मेह व उत्के्षप असतात. पण याांत रक्ताांतींल नरोजनिे 
प्रमाण नेहमीं एवढेि असते. ताप नसतो व असलाि तर फारि थोडा असतो. दोन तीन हदवसाांत रोग्याला 
बरें वाटतें व त्याला िाांर्ली झोंप लार्ते. पण काांहींवळेाां प्रलाप होऊन (muttering delirium), पुढे रोर्ी 
मरतो. 

 
णिणकत्सा–रोग्याला काळोख्या खोलींत हनजवनू ठेवावा, व जर दांर्ामस्ती करीत असेल (violent) 

तर त्याला हनयांत्रणाखालीं ठेवावा. याकहरताां २५ हम. गॅ्रम लार् र्सॅ्क्टल दर तीन तासाांनीं स्नायूांत द्याव ेककवा 
एक ते दोन ड्राम पारास्ल्डहाइड पोटाांत ककवा ½ ते १ औांस रु्दद्वारातून द्यावे. मद्याकव  घ्यावयािे बांद करावें. 
काांहींवळेाां ५०% डेक्रोजिा १०० सी.सी. द्राव हशरेतून हदल्यास फायदा होतो. त्याबरोबर सोल्युबल 
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इन्सुहलनिे २० युहनट स्नायतूून द्याव.े स्व्हटॅहमन बी₁ १०० हम. गॅ्रम रोज स्नायूतून द्यावे. जर हृत्सादािी 
शांका असेल तर हडहजटँहलस द्याव.े रोग्याला पुष्ट्कळसे द्रव पदाथव, हवशषेतः दूध घ्यावयास साांर्ावे. 

 
मेणथल मद्याकामुळें  होिारी णवषबाधा 
(METHYL ALCOHOL POISONING) 

 
ज्या देशाांत दारूबांदी आहे अशा हठकाणीं याप्रकारिी हवषबाधा होण्यािी शक्यता असते. यािी 

महत्वािी लक्षणें म्हणजे भोंवळ, श्वास लार्णें, मळमळ व वाांहत. दृहष्टमज्जातांतू कृश होतो. ते प्रबळ हवष असून 
त्यानें मृत्यू येण्यािा सांभव असतो. 

 
णिणकत्सा–रोग्याला एक औांस एरांडेल तेल द्याव ेव अम्ल प्रवृत्ती बळाव ूनये म्हणून हशरेंतून ५% 

सोडाबाय काबोनेटिा १ पाईांट द्राव द्यावा. 
 

मॅणनआ ए पोटु, मद्याकक जन्य उन्माद 
(MANIA A POTU) 

 
ज्या व्यक्तीिा या कडे कल असतो, अशा व्यक्तीने जरी थोडेही मद्य घेतले, तरी त्यािी 

वडेेपणाकडे, खून करण्याकडे, वा जीव देण्याकडे प्रवृत्ती होते. पण जर मद्य हदले नाहीं, तर मात्र तो रोर्ी 
िटकन बरा होतो. 

 
मद्याकक जन्य स्वििःणक्रया 

(ALCOHOLIC AUTOMATISM) 
 

ज्या माणसावर मद्यािा पहरणाम झालेला आहे, असा मनुष्ट्य काांहींवळेाां काांहींतास ककवा हदवसही 
यांत्रासारखा, पण जसा काांहीं स्वाभाहवक हक्रया करतो आहे असा वार्तो. पण त्या काळाांत काय घडले हें 
मात्र त्याला पढेु आठवत नाहीं. 
 

मद्याकक जन्य कूट आंणशकघाि 
(ALCOHOLIC PSEUDOPARESIS) 

 
हा पुष्ट्कळसा ‘सोन्माद सवांर् वाताच्या (general paralysis of the insane) सुरुवातीसारखा 

भासतो. याांत जीभ व हात याांत कां प असतात. मानहसक र्ोंधळ, अहनयहमत र्हत (atxic gait) व आके्षपक 
आांकडी (epileptiform convulsions) येण्यािाही सांवभ असतो. 
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बेंणझन णवषबाधा 
(BENZENE POISONING) 

 
हेिु–या प्रकारिी हवषबाधा हनरहनराळ्या धांद्याांत–डामर र्ाळून शुि करणारे (distrillers of coal 

tar), मोटरी करीताां लार्णारें बेंहझन हमश्रण तयार करणारे, रबर हनमाण करणारे व फवारे मारून रांर् 
लावणारे वर्ैरेंत होते. 
 

लक्षिें–आशुकारी णवषबाधा– फार मोठ्या प्रमाणाांत बेंहझन असणारी हवा घेतली रे्ली तर अशा 
प्रकारिी हवषबाधा होते. त्या व्यस्क्त्तला घेरी आल्यासारखें होते, बलक्षय होतो, व थोड्या वळेाांत मृत्यू येतो. 

 
णिरकारी णवषबाधा–रोर्ी अशक्त होतो व डोके दुखी सुरु होते. वाढत जाणारा अहवकासी तीव्र 

पांडुरोर् (anaemia of aplastic type) होतो. त्याांत लाल व श्वेतपेशींिे प्रमाण घटत जाते. त्विेंत तीव्र 
प्रकारिा रक्तस्त्राव होतो. त्यािप्रमाणें नाक, तोंड, आांतडी व मूत्रमार्व याांतूनही रक्तस्त्राव होतो. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–रोग्यािा धांदा, हवहशष्ट प्रकारिा पांडुरोर्, श्वेतपेशींिा क्षय, या सवांवरून 

हनदान करताां करताां. 
 
उपद्रव–जर रोग्याला हवषबाधेपासून दूर केला नाहीं, तर रोर् वाढत जातो. 
 
साध्यासाध्यिा–श्वहसत हवेंत ज्या प्रमाणाांत बेंहझन असेल त्यावर अवलां बनू असते. 
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–अशा प्रकारच्या धांद्यात हवा िाांर्ली खेळती राहील यािी काळजी 

घ्यावयास पाहहजे. काम सांपल्यावर रोज स्वच्छ आांघोळ करावयास पाहहजे. मद्य घेऊां  नये. प्रत्येक 
कामर्ारािे दर महहन्यास रक्त तपासावयास पाहहजे. 

 
रोग झाल्यास–आशुकारी हवषबाधेत कृहत्रम श्वासोच्छवास, व प्राणवायू द्यावयास पाहहजे. तीव्र 

पांडुता ककवा रक्तस्त्राव याांत रक्त द्यावयास पाहहजे. 
 

काबकन मोनॉक्साइड णवषबाधा 
(CARBON MONOXIDE POISONING) 

 
हेिु–काबवन मोनोक्साइड हा दर्डी कोळशाच्या वायूत जवळ जवळ १५% असतो. तो जळणाऱ्या 

कोळशाच्या धुराांत, पेरोल इांहजनच्या धूराांत (exhaust gas) व कोळशाच्या खाणींत होणाऱ्या स्फोटाच्या 
धुराांत असतो. तेंव्हा काबवन मोनोक्साइडिी होणारी हवषबाधा पुढील प्रमाणें होते. १. कोळशाच्या खाणींत 
स्फोट होऊन, कोळसा जळताांना, ककवा काबाइड तयार करताांना (carbide manufacture). २. घरािी 
दारे हखडक्या बांद करून शरे्डी पेटत ठेवनू झोंपले असताां. ३. जीव देण्याकहरताां र्सॅ स्टो वापरून. 

 
संप्रास्ति–काबवन मोनोक्साइडिा रक्ताांतींल हहमोग्लोहबन बरोबर सांयोर् होऊन कार् बॉस्क्स 

हहमोग्लोहबन हनमाण होतो व प्राणवायू बाजूला सारला जातो. त्यामुळे रक्ताांतींल प्राणवायूांिे प्रमाण कमी 
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होते (anoxemia). जर रक्ताांत ३० टक्क्यापयंत काबवन मोनॉक्साइड असेल तर बेिैनी, डोकेदुखी सुरु 
होते. ५० टक्क्याच्या आसपास असेल तर बेशुहि येते; व जर ७० ते ८० टक् के असेल तर मृत्यू येतो. काांहीं 
रोर्ी, जरी त्याांच्या रक्ताांतींल काबवन मोनॉक्साइड काढून टाकला, तरी मज्जासांस्थेला इजा पोहोंिल्यामुळे 
मृत्यूमुखी पडतात. मृत झालेल्या व्यस्क्त्तिे शवच्छेदन केल्यास त्याांत िेहरा व ओठ रु्लाबी हदसतात. मेंदू, 
फुप्फुसे व इतर इांहद्रये याांत सूक्ष्म रक्तस्त्राव हदसून येतात. सामान्यतः फुप्फुस शोथ असतो व काांहींवळेाां 
मस्स्तष्ट्क शोथही हदसून येतो. 

 
लक्षिें–आशुकारी णवषबाधा– अशा प्रकारच्या हवषबाधेत रोर्ी बेशुिावस्थेत असतो. श्वासोच्छवास 

फुरफुरत होत असतो (stertorous breathing), तोंडातून फेस येतो, नेत्रावरण लाल हदसते, बाहुल्या 
प्रसरण पावलेल्या असतात, िेहरा व ओठ रु्लाबी हदसतात. नाडी जलद िालते व रक्तदाब कमी असतो 

 
णिरकारी णवषबाधा–याांत लक्षणें फार हळुवारपणे हदसावयास लार्तात. जरी 

काबवनमोनाक्साइडला लसणीसारखा सूक्ष्म वास येत असला, तरी रोग्याला कल्पना नसतें कीं, आपण 
हवषारी वायू घेत आहोत. याांत माांद्य (lassitude), हशरःशलू, भोंवळ, छातीत धडधडणे, व मळमळ ही लक्षणें 
हदसून येतात. बहुिमाांद्य येते. रोग्याला स्पष्टपणे वाांिताां येत नाहींसे होते. व पुढे हातपाय हालहवणें कठीण 
जाते. वदेनाांिी सांवदेना (sensibility to pain) नाहींशीं होते. सामान्यतः याांत श्वास मात्र लार्त नाहीं. 
हशरेतून १० सी. सी. रक्त काढून, त्याांत हकती प्रमाणाांत काबवन मोनाक्साइड आहे हे पहाण्याकहरताां ते 
प्रयोर् शाळेत पाठवाव.े 

 
व्यवच्छेदक णनदान–ज्या पहरस्स्थतींत रोर्ी काम करतो ककवा हदसून येतो व रक्ताांत असणारा 

काबवन मोनॉक्साइड यावरून हनदान करताां येते. 
 
उपद्रव–मृत्यू फार जलद येण्यािा सांभव असतो. पण रक्ताांत काबवन मोनॉक्साइडिे प्रमाण हकती 

आहे यावर अवलां बून राहील. ब्राांकोन्युमोहनया व हृत्स्नायूांिी अपक्राांहत हे उपद्रव होतात. 
 
साध्यासाध्यिा–तीव्र प्रकाराांत फार र्ांभीर आहे. पण जर रक्ताांतील काबवन मोनॉक्साइडिे प्रमाण 

५० टक्क्याच्यावर जाण्यापूवीं रोग्याला पूणव औषधोपिार केला रे्ला तर, तो िाांर्ला बरा होतो. 
 
णिणकत्सा–आशुकारी णवषबाधा–रोग्याला उघड्या हवेंत हालवनू कृहत्रम श्वासोच्छ् वास सुरू 

करावा. शफेरिी पित उपयोर्ाांत आणावी. जर शक्य असेल तर प्राणवायू द्यावा. पण उत्तम म्हणजे 
प्राणवायूांत ७ टक् के काबवन डाय् ऑक्साइड हमसळून ते हमश्रण कमीत कमी अधा तास तरी द्यावे. नुसता 
प्राणवायू देण्यामुळे रक्ताांतील काबवन मोनॉक्साइड बाहेर टाांकला जातो, त्याच्या िारपट लौकर प्राणवायू व 
काबवन डायऑक्साइड याांिे हमश्रण देण्यापासून काबवन मोनॉक्साइड बाहेर टाकला जातो. रोर्ी र्रम 
राखण्यािी व्यवस्था करावी. उते्तजक औषधे द्यावी. याकहरताां ⅟₃₀ गे्रन स्स्रक नीन हाइड्रोक्लोर व ५ थेंब 
लायकर ॲहड्रनलीन हाइड्रोक्लोर याांिे इांजेक्शन त्विेखालीं द्यावे. ककवा १·५ ते ५ सी. सी.कोरॅहमन फार 
सावकाशपणें हशरेतून द्यावे. साधारण बरा झाल्यावर रोग्याला पुष्ट्कळ हदवस हालिाल न करताां पडून 
राहावयास साांर्ावें. कारण थोड्याही हालिालीनें एकाद वळेीं हृत्साद होण्यािी भीहत असते. जर 
हृत्स्नायूांना अपाय झाल्यािी हिन्हें हदसत असल्यास रोग्याला पुष्ट्कळ महहनें हनजवनू ठेवावा. 
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णिरकारी णवषबाधा–जर रोग्याला शुि हवचे्या वातावरणाांत ठेवले, तर तो लौकर बरा होतो. जर 
मस्स्तष्ट्कशोथ असेल तर हशरेतून ५० सी. सी. ५० टक् के ग्लूकोजिे इांजेक्शन द्याव.े 
 

बार्जबच्युरेट णवषबाधा 
(POISONING BY THE BARBITURATES) 

 
हेिु–बार्चबच्युरेटमध्ये पढुील औषधे येतात. व्हेरॉनल, मेहडनॉल, ल्युहमनॉल. ल्युहमनॉल सोहडयम, 

डायल, व्हेरॅमॉन, ॲहमटाल, सोनेहरल, नेम् व्युटाल, वर्ैरे, ही औषधे शामक म्हणनू, झोंप येण्याकहरताां 
ककवा आांकडी थाांबहवण्याकहरताां म्हणून वापरली जातात. या औषधाांिा उपयोर् पुष्ट्कळवळेाां जीव 
देण्याकहरताां केला जातो. िुकून वाजवीपेक्षाां जास्त प्रमाणाांत घेतले रे्ल्यास हवषबाधा होते, ककवा जर 
एखाद्याच्या प्रकृतीला मानवत नसेल (idiosyncrasies) तर हवषबाधा होते व तो बेशुि पडतो. 

 
रोग्यानें मात्रा (dose) हकती व केव्हाां घेतली याबद्दल शक्य असेल तर रोग्याजवळ, त्यािे 

नातेवाईक ककवा हमत्राांजवळ िौकशी करावी. 
 
लक्षिें–जर हवषबाधा फार तीव्र नसेल, तर डोळ्यावर झाांपड, मेंदूला बहधरता (mental 

confusion), हशरःशलू असतो व काांहींवळेाां रोर्ी हिडखोर बनतो. 
 
जर हवषबाधा तीव्र असेल, तर बडबड, रु्ांर्ी (stupor), श्वासोच्छ् वास वरवर व सावकाश िालतो. 

अहभसरण एकदम क्षीण होत (circulatory collapse), त्विा र्ार पण साद्र असते, र्ात्र नीहलमा हदसून 
येतो, फुप्फुसशोथ होतो, प्रहतहक्षप्तहक्रया हमळत नाहहशा होतात, बेशुहि व शवेटीं मतृ्यू येतो. या 
हवषबाधेतील बेशुिींत बाहुल्या प्रसरण पावतात व उजेड टाकल्यास त्या आकुां िन पावतात. पण जर 
हवषबाधा फार तीव्र असेल तर बाहुल्या आकुां हित असतात व त्याांवर उजेड टाकल्यास, त्याांत काांहींहीं 
प्रहतहक्रया हदसत नाहींत (reactionless). याांत कां डरप्रहतहक्रया वृहि असते (tendon reflexes are 
exaggerated). मूत्रािे प्रमाण घटते. रोर्ी हकतीतरी हदवस बेशुिावस्थेत राहातो. बेशुिींत मृत्यू येतो 
ककवा तो बराां होतो. तीव्र प्रकारच्या हवषबाधेत फुप्फुसाच्या उपद्रवा व्यहतहरक्तही, तीव्र ताप असतो. शवेटीं 
शवेटीं ब्राांकोन्युमोहनया होतो. 

 
णिणकत्सा–तीव्र प्रकारच्या हवषबाधेत रोग्याला हॉस्स्पटलमध्यें ठेवावें. धोका नाहहसा होईपयंत 

पुढील र्ोष्टींवर लक्ष ठेवाव.े १. दर अध्या तासानें रोग्यािा ताप, नाडी, श्वासोच्छ् वास व रक्तदाब तपासावा. 
२. त्विेिा रांर्–र्ात्रनीहलमा आहे, काां ती हनस्तेज आहे ते पहावे. ३. फुफ्फुसें तपासावी–हवशषेतः त्याांिे 
तळाकडील भार् (bases) (फुफ्फुसशोथ नाहींना हें पहाण्याकहरताां) तपासावे. ४. प्रहतहक्षप्त हक्रया पहाव्या. 
५. सांवदेना (वदेना) हकती प्रमाणाांत हमळते ते पहावे. 

 
दोन र्लॅन कोमट पाण्यानें जठर धुवनू काढाव,े व नांतर २४० गे्रन सोहडयम सल्फेट व १४० थेंब 

एक्स्रॅक्ट कासकारा सग्राडा जठराांत ठेऊन द्यावे. जर थोड्या वळेाांत शौिास झाले नाहीं, तर एहनमा द्यावा. 
नांतर उपरु्दाांत १० औांस स्राांर् कॉफी घालावी. कृहत्रम श्वासोच्छ् वास सुरू करावा, व जर श्वासन कें द्र 
बरोबर काम करीत नसेल, तर प्राणवायु व ७% काबवन डाय ऑक्साइड वायू द्यावा. जठर धुवनू काढल्यावर 
उते्तजक औषध योजना करावी (stimulant treatment). ही औषधें (analytic drugs) म्हणजे या हवषावर 
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उतारा नव्हें. पण याांिा उपयोर् फार िाांर्ल्या प्रकारें होतो. या सवव औषधाांत णपक्रोटॉस्क्झन (picrotoxin) 
या औषधािा जास्त िाांर्ला उपयोर् होतो. सुरवातीला ते ०·३% या द्रावाांिे (१ सी.सी. २ त ३ हम. गॅ्रम) २ 
ते ३ सी.सी. हशरेतून द्याव.े जर सुधारणा झाली नाहीं तर दर १५ ते २० हमहनटाांनीं २ सी.सी. द्याव.े 
िेहऱ्याच्या स्नायूांत सौम्य आांिके (light twitchings) यावयास लार्ले कीं समजाव,े औषध पूणवत्वाने हदले 
रे्ले आहे. नांतर ते दर तासानें स्नायूांतून द्यावे. प्रहतहक्षप्त हक्रया हमळावयास लार्ल्या ककवा हालिाल 
व्हावयास लार्ली कीं समजाव े औषधािा उपयोर् झाला आहे. पेंटोथाल सोहडयमिे इांजेक्शन नेहमीं 
हाताशीं पाहहजे. कारण जर हपक्रोटॉस्क्झन इांजेक्शनिी मात्रा जास्त हदली रे्ली (over dose) तर तीव्र कां प 
येतात. त्या वळेीं हें पेंटोथाल सोहडयमिे इांजेक्शन द्यावयास पाहहजे. हपक्रोटॉस्क्झनिा धोका म्हणजे रोर्ी 
बेशुिावस्थेत असताांनाि आांकडी यावयास लार्तात. मर् हीं आांकडी तालयाांत आणण्याकहरताां बार्चबच्युरेटिें 
इांजेक्शन द्याव ेलार्ते. 

 
हपक्रोटॉस्क्झनिे ऐवजीं अँफटमाइन सल्फेट (Amphetamine sulphate) हशरेंतून द्याव.े १ सी.सी. 

नॉमवल सलाइनमध्ये १० हम. गॅ्रम अँफटमाइन सल्फेट या प्रमाणाांत सौम्य न करताां हशरेतून द्यावे. तीव्र 
हवषबाधेत सुरवातीला ४० हम. गॅ्रम व पुढें प्रत्येक तासाला २० हम. गॅ्रम या प्रमाणाांत द्यावे. यािेमुळें  रक्तदाब 
व नाडीिे प्रमाणही वाढते. जर हवषबाधा फार तीव्र नसेल तर िार तासाांत ४० हम. गॅ्रम हदले तरी पुरे होते. 

 
अांथरूण र्रम राहील यािी काळजी घ्यावी. पायाकडीड बाजू ½ ते १ फूट उांि करावी. श्वासमार्व 

मोकळा राहील यािी काळजी घ्यावी. याकहरता घशाांत जमा होणारी श् लेष्ट्मा काढून टाकावी, जीभ ओढून 
धरावी व घशाांत नहलका घालावी. जरूर पडल्यास श्वासनहलकें त नळी घालावी (intratracheal 
intubation). 

 
उते्तजक औषधाांऐवजीं बार्चबच्युरेटिे प्रहतरोध औषध (barbriturate antagnoists) द्याव.े ही औषधे 

म्हणजे ‘मेहजमाइड (Megimide) व डेप्टॉझॉल (Daptazole) ही एकाि वळेीं वापरतात. मेहजमाइड हे 
जास्त कायवक्षम आहे. यािेमुळे रोर्ी तीव्र बेशुिीमधून हलल्या फुलक्या सांवदेना अभावाच्या (light 
anethesia) स्स्थतींत फार जलद येतो व त्यामुळे त्याच्यावर सारखे लक्ष ठेवण्यािी जरुरी उरत नाहीं. 
डेपॅ्टझॉल हे मेहजमाइडिे सहयोर्ी औषध असून ते श्वसन उते्तजकही आहे. ही दोन्हीं औषधे नॉमवल 
सलाइनमध्ये बनहवतात. मेहजमाइड हे ०·५ टक् के द्रावात व डेपॅ्टझॉल हे १·५ टक् के द्रावात बनहवतात. ५ 
टक् के डेक्स्रोज द्राव हशरेतून थेंबाथेंबानें देत असताांना वरील दोन्हीं सलाइनमध्ये बनहवलेली औषधे 
हनरहनराळ्या २० सी.सी. हसकरजमध्ये भरून घेतात व दर ३ ते ५ हमहनटाांनी मेहजमाइड डेक्स्रोजच्या 
नहलकें त १ सी.सी. डेप्टाझॉल देतात व नांतर लरे्ि १० सी.सी. इांजेक्शन देतात. दर इांजेक्शन नांतर नाडीं व 
श्वासोच्छ् वास मोजावा. रक्तदाब मापावा, व प्रहतहक्षप्त हक्रया पहाव्या. ही इांजेक्शननें स्नायूांिी स्स्थती 
(muscle tone) व प्रहतहक्षप्त हक्रया हमळावयास लारे्पयंत िालू ठेवावी. जो रोर्ी तीव्र मूच्छेत आहे, त्याच्या 
औषधोपिाराला जवळ जवळ दोन तास लार्तात. पुष्ट्कळशा रोग्याांत सववसाधारणपणें मेहजमाइड २०० 
सी.सी. व डेपँ्टझॉल २० सी. सी. इतकें  लार्ते. 

 
न्युमोहनया होऊां  नये म्हणनू ५ लाख युहनट पेहनहसलीनिे इांजेक्शन स्नायूतून दोन वळेाां या प्रमाणें ४ 

ते ५ हदवस द्याव.े जर रक्तदाब ८० हम. हमटर पाऱ्याच्या खालीं रे्ला तर ⅟₂₀₀ गे्रन स्रोफॅन् हथनिे इांजेक्शन 
हशरेतून द्याव,े व जर फुफ्फुसशोथािी लक्षणें हदसावयास लार्ली तर १ सी.सी. हपच्युहरनिे (pituitrin) 
इांजेक्शन त्विेखालीं द्यावें. जर हनजवलीकरण (dehydration) ककवा मूत्रािी उत्पत्ती थाांबली असेल 
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(supression of urine) तर आयसोटॉहनक सलाइनमध्ये ५ टक् के डेक्स्रोजिा द्राव हशरेतून थेंबाथेंबानें 
द्यावा. २४ तासाांत १ ते २ पॉईांट द्राव द्यावा. पण हे देत असताांना फुफ्फुसशोथ होणार नाहीं यािी काळजी 
घ्यावयास पाहहजे. जर फुफ्फुसशोथ असेल तर सलाइन ऐवजीं हायपरटॉहनक डेक्स्रोज दाव फार 
सावकाशपणें हशरेतून द्यावा. जर अहभसरणपात (circulatory collapse) असेल तर रक्तदाब द्यावा. 

 
ॲस्स्पणरन णवषबाधा 

(ASPIRIN POISONING) 
 

हेिु–जीव देण्याच्या उदे्दशानें ॲस्स्पहरनिी फार मोठी मात्रा घेतल्यामुळे ही हवषबाधा होते. 
 
लक्षिें–लक्षणें हदसावयास लार्ण्यापूवीं काांहीं काल जातो. हा काल, हकती मात्रा घेतली आहे 

यावर अवलां बनू असतो. एका रोग्याांत ७५० गे्रन ॲस्स्पहरन घेतल्यानांतर, जवळ जवळ १४ तासाांनीं लक्षणें 
हदसावयास लार्ली, तर दुसऱ्याांत १२५० गे्रन ॲस्स्पहरन घेतल्यानांतर ९ तासाांनीं लक्षणें हदसावयास 
लार्ली. 

 
रोग्याला फार घाम सुटतो, डोळे वटारल्यासारखे हदसतात. नाडी व श्वासोच्छ् वास फार जलद 

िालतो. शहररािे उष्ट्णतामान नेहमींपेक्षाां कमी असते. वाांतीवाटे थोडा रक्तहमहश्रत द्रव पडतो. बाहुल्या 
बारीक असतात व त्याांवर उजेड टाकल्यास त्याांत फरक पडत नाही. बहुिला बहधरता येते, व रोर्ी एकदाां 
आरडा ओरडा करतो (violent) तर नांतर अधववट रु्ांर्ींत असतो. तो डोक्यावर आर् होत असल्यािी तक्रार 
(irritation of the scalp) करतो. तीव्र हवषबाधेत बेशुहि येते, व तीव्र वात-क्षधुा (axtreme air-hunger) 
हदसून येते. मूत्र तपासल्यास त्याांत सहॅलहसलेट हदसून येतात. मूत्राांत काांहींवळेाां सूक्ष्म प्रमाणाांत लाला-
वसा-मेह असतो. रक्त तपासल्यास अल्कािे प्रमाण घटल्यािे व युहरयािे प्रमाण वाढल्यािे समजून येते. 

 
साध्यासाध्यिा–पोटाांत रे्लेल्या ॲस्स्पहरनिें प्रमाण, रोग्यािी ग्रहणक्षमता (susceptibility) व 

केलेला औषधोपिार यावर अवलां बून राहील. पाांि गे्रन ॲस्स्पहरन घेण्यानें मृत्यू आल्यािी उदाहरणें आहेत. 
तसेि १५०० गे्रन घेऊनही रोर्ी बरा झाल्यािी उदाहरणें आहेत. पण ४५० ते ६०० गे्रन ही प्राणनाशक मात्रा 
(lethal dose) धरली जाते. 

 
णिणकत्सा–जर रोर्ी फार िळवळ करीत असल्यामुळे (restless) हशरेतून औषधोपिार करताां येणें 

शक्य नसेल, तर त्याला ⅛ ते ¼ गे्रन मॉर्चफन सल्फ. िे इांजेक्शन त्विेखालीं द्यावे. दोन र्लॅन कोमट 
पाण्याांला दोन औांस सोहडयम बाय् काबोनेट हमसळून त्यानें जठर धुवनू काढावे. जर रोग्याला हर्ळताां येत 
असेल, तर दर दोन ताांसाांनीं ३० गे्रन सोडा. बायकाबव. पोटाांत द्यावा. त्यािप्रमाणें हशरेतून नॉमवल सलाइन व 
५ टक् के डेक्स्रोज व १५०० सी.सी. त २० गॅ्रम सोडा. बायकाबव. द्राव द्यावा. ज्यावळेी रक्ताांतील अल्कलीिें 
प्रमाण नेहमीं एवढे होईल, त्यावळेीं पोटाांत व हशरेंतून देत असलेला सोडा. बायकाबव. देण्यािे बांद कराव.े 
जर अहभसरणपात असेल, तर ५०० सी.सी. रक्तद्रव हशरेतून द्यावा व ४ सी.सी. यूकॉटोनिे इांजेक्शन 
स्नायूतून द्याव.े 
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मॉर्जफनिी िीव्र णवषबाधा 
(ACUTE MORPHINE POISONING) 

 
हेिु–मॉर्चफनिी हवषबाधा ही िुकून वाजवीपेक्षाां जास्त मात्रा हदली रे्ल्यास, ककवा रोग्याच्या 

प्रकृतीला मानवत नसल्यास होते. जीव देण्याच्या उदे्दशानेंही (with suicidal intent) घेतले जाते. 
 
लक्षिें–रोर्ी सामान्यतः बशुेिावस्थेत हदसून येतो. बाहुल्या लहान असून त्यावर उजेडािा 

पहरणाम होत नाही. प्रहतहक्षप्त हक्रया पूणांशानें हमळत नाहींत, (depressed reflexes). त्विा र्ार व साद्र 
असते. नाडी कमजोर असून श्वासोच्छ् वासही क्षीण असतो. 

 
णिणकत्सा–मॉर्चफन जरी कोणत्याही मार्ानें–इांजेक्शननेंही–रे्ले असले, तरी जठर धुवनू काढावे. 

कारण मॉर्चफन हें शवेटीं जठराांतून बाहेर टाकलें  जाते. याकहरताां दोन र्लॅन कोमट पाण्यात ६० गे्रन 
पोटॅहशयम परमरँ्नेट हमसळून, त्यानें जठर धुवनू काढावे. या हवषबाधेवर उतारा म्हणून ‘लेहथड्रान’ 
(lethidron, Nalorphine hydrobromide) द्याव.े याच्या १० हम. गॅ्रमच्या १ सी.सी. च्या कुप्या हमळतात. 
मॉर्चफनच्या तीव्र हवषबाधेत १० ते ४० हम.गॅ्रम हशरेतून. सावकाश द्याव े ककवा त्विेखालीं द्याव.े रोग्याच्या 
डोळ्यावर झाांपड राहाते. श्वसनकें द्र उते्तहजत करण्याकहरताां प्राणवायू ककवा प्राणवायू व ७ टक् के काबवन 
डायऑक्साइड याांिे हमश्रण द्यावे. त्यािबरोबर कृहत्रम श्वासोच्छ् वासही सुरू करावा. 

 
अणहफेनात्यय 

(MORPHINISM) 
 

व्याख्या–अफू ककवा हतच्यापासून हमळणारे पदाथव याांपासून होणारी हिरकारी हवषबाधा. 
 
हेिु–मॉर्चफन हे इांजेक्शननें, हेरॉइन (heroin) हें इांजेक्शनें, द्रवाांत हमसळून ककवा तपकीर म्हणून व 

अफू ही पोटाांत वा हुक्क्यातून घेतली जाते. प्रवतवक कारणें : १. अफू ही कहदुस्तान, िीन, पर्चशया व टकी या 
देशाांत जास्त प्रमाणाांत घेतली जाते. २. हस्त्रया व तरुण याांत हीं सांवय फार लौकर जडते. ३. औषध म्हणून 
सुरवातीला हिरकारी आमवात, दमा, श्वासवाहहन्यादाह, आांत्रवण याांपासून दुःखपहरहार व्हावा म्हणनू, 
श्रमपहरहाराकहरताां, झोंप येण्याकहरताां म्हणून घेतली जाते. जर पुष्ट्कळ हदवस व सतत घेत असल्यासि या 
प्रकारिी सांवय लार्ते. 

 
लक्षिें–सुरवातीला वदेना शमण्याकहरताां, झोंप येण्याकहरताां व किता घालहवण्याकहरताां म्हणून 

औषध घ्यावयास सुरवात केली जाते. पण पुढे रोग्याला ते औषध सोडणें फार कठीण होऊन बसते. 
ठराहवक प्रमाणाांत घेतल्यास तो आपले काम व्यवस्स्थत करूां  शकतो. काांहींत औषध घेत असल्यािे 
कोणतेही लक्षण हदसून येत नाहीं, तर काांहींत कां प व औषधाच्या व्यसनािी (drug addiction) इतर लक्षणें 
हदसून येतात. व्यसनी मनुष्ट्य हिरहिरा बनतो, तो कशावरही आपले लक्ष कें हद्रत करूां  शकत नाही, 
कोणत्याही र्ोष्टींत त्यािे मनही लार्त नाहीं. पण औषध घेतल्यावर मात्र तो तरतरीत होतो, काम 
व्यवस्स्थत करावयास लार्तो. स्वच्छता व टापटीप या बाबतींत तो बेपवा असतो. काांहीं व्यसनी फार मोठ्या 
प्रमाणाांत अफूिा अकव –मॉहफंन–रोज ४० गे्रनही सहज घेऊां  शकतात. 

 



 अनुक्रमणिका 

रोर्ी मादक पदाथव घेतला असल्यािे नाकारतो, ककवा त्यािी स्पष्ट कबलुी देतो. एकदाां बिकोिता 
तर एकदाां अहतसारािी तक्रार करतो. तो कृश असून, हनस्तेज हदसतो. त्यािे हात ओलसर असतात. 
सामान्यतः बाहुल्या बारीक असतात. काांहींवळेाां दोन्हीं बाजूस सारख्या नसतात. हजभेवर साका धरतो व 
उच्छ् वासाला वास मारतो. नाडी व श्वासोच्छ् वास फार मांद िालतात. हठकहठकाणीं, हवशषेतः पायाच्या 
तळव्यावर, सांवदेनाहतशय (patchy areas of hyperaesthesia) हदसून येतो. मात्र तपासल्यास त्याांत 
अर्दीं अल्प प्रमाणाांत लाला-वसा-मेह असल्यािे समजून येते. त्विेवर इांजेक्शनें घेतल्याच्या खुणा व व्रण 
हदसून येतात. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–रोर्ी औषधािा व्यसनी आहे ककवा नाहीं हे त्याला काांहीं काल अहलप्त 

ठेवला, त्यािे औषध बांद केलें  कीं सहज समजून येतें. जों व्यसनी आहे, त्यािा या व्यसनी औषधािी मात्रा 
बांद केल्यावर थोड्याि तासाांत लक्षणें हदसावयास लार्तात. डोळ्याांतून पाणी यावयास लार्ते, जाांभया 
यावयास लार्तात, कशका येतात, व तो बिेैन होतो. तीव्र प्रकाराांत तो अशक्त होतो, कां प सुटतात, व तीव्र 
वदेना होतात. त्याच्या पोटाांत दुखावयास लार्ते, वाांहत होते, अहतसार होतो, त्यािा बलक्षय होतो. तो 
वडेाहपसा बनतो ककवा बेशुि होतो व शवेटीं त्याला मृत्यू येतो. 

 
उपद्रव–रोर् वाढत जाणारा आहे, रोर्ी आपली सांवय मोडूां शकत नाहीं, व त्याला मात्राही वाढत्या 

प्रमाणाांत घ्यावी लार्ते. तो औषध हमळहवण्याकहरता काय वाटेल ते करील. उपद्रवाांत हवषमयरक्तता व 
न्युमोहनया हे येतात. 

 
साध्यासाध्यिा–हकती हदवस व्यसन आहे, व्यसन लार्ण्यािे कारण, व हकती व्यवस्स्थत इलाज 

केला जातो यावर अवलां बनू राहील. जर व्यसनािे कारण शक्य हततक्या लौकर दूर करताां आलें , तर 
व्यसन सुटण्यािी शक्यता असते. 

 
णिणकत्सा–तज्ञाांनींि अशा रोग्यावर उपिार कराव.े तरुण व्यसनी व ज्याांिे व्यसन फार हदवसाांिें 

नाहीं, अशाांिे औषध एकदम बांद करण्यापासून फार फायदा होतो. औषध बांद करण्यामुळे काांहीं लक्षणें 
हनमाण होतात (withdrawal symptoms). पण ती िारपाांि हदवसाांत नाकहशीं होतात. या कालाांत रोग्याला 
फेनोबार्चबटोन १/२ ते १ गे्रन हदवसाांतून २ ते ३ वळेाां द्याव.े र्रम पाण्याने स्नान व अांर्मदवन याांिाही िाांर्ला 
उपयोर् होतो. जर व्यसन फार हदवसाांिे असेल, तर औषध हळूहळू कमी करणें िाांर्ले. मॉर्चफन हळूहळू 
कमी कराव.े त्यािी इांजेक्शनें ठराहवक वळेीं द्यावी. पण हकती मात्रा कमी केली ककवा शवेटीं नुसतेि 
सलाईनिे इांजेक्शन त्यािे ऐवजी हदले हे रोग्याला कळताां कामा नये. लायकर एक्स्रॅक्ट हायोसायमस व 
कटक्िर लाडोना समप्रमाणाांत सुरवातीला ३ ते ५ थेंब पाण्याांतून रोर्ी जार्ा असें पयंत दर तासाला द्याव.े 
पुढे ही मात्रा वाढवीत तासाला १५ ते २० थेंबापयंत न्यावी. पण यानें बाहुल्या हवस्तृत होताां कामा नये. 
झोंपेकरताां फेनोबार्चबटोनिी मात्रा वाढवीत ६ गे्रनपयंतही न्यावी. उपिाराांत मानसोपिाराांिा उपयोर् 
करावा. 
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स्स्रस्क्नन णवषबाधा 
(STRYCHNINE POISONING) 

 
हेिु–स्स्रस्क्नन हवषबाधा फारि क् वहित होते. ही हवषबाधा िुकून ककवा जीव घेण्याकहरताां 

हदलेल्या हवषामुळे होते. 
 
लक्षिें–स्स्रस्क्नन असलेला द्रव तोंडाांत घेतल्याबरोबर फार कडवट लार्तो. हवषबाधेिी लक्षणें 

फार त्वहरत हदसावयास लार्तात. सुरवातीला स्नायूां स्फुरणे (muscular twitchings) येतात, व पुढे ती 
तीव्र होतात. यामुळें  स्नायूां तुटतात ककवा बाह्यायाम (emprosthotonus), अांतरायाम (opisthotonus), 
ककवा भग्न पाश्वव (pleurosthotonus) होतो. हमहनट भराांत स्फुरणे थाांबतात. परत स्फुरणे येईांपयंत स्नाय ू
पूणवपणें हशहथल असतात. नाडी क्षीण पण वरे्वती असते. हवस्तृत असलेल्या बाहुल्या व एकटक नजर 
यावरून रोग्याला तीव्र वदेना होत आहेत हे समजून येते. थोड्याि वळेाांत मृत्यू येतो. 

 
णिणकत्सा–यावर तीव्र प्रकारिी शामक औषधे द्यावयास पाहहजेत. याकहरताां १/४ गे्रन मॉर्चफन 

सल्फेटिे इांजेक्शन त्विेखालीं द्याव े व हथओपेन्टॉन सोहडयमिे (thiopentone sodium) इांजेक्शन द्याव े
ककवा क्लोरोफॉमव द्यावा. शक्य असल्यास हथओपेन्टॉनिे इांजेक्शन हशरेतून द्यावे. याकहरताां ५ टक्क्यािा २ 
ते ३ सी.सी. द्राव वापरावा. ज्यावळेीं रोर्ी क्लोरोफॉमवच्या ककवा इांजेक्शनमुळे रु्ांर्ीत असतो, त्यावळेीं त्यािे 
जठर दोन र्लॅन कोमट पाण्यानें धुवनू काढावे. जर श्वसन पातािी लक्षणें हदसून यावयास लार्ली तर 
कृहत्रम श्वासोच्छ्वास सुरू करावा व त्यािबरोबर प्राणवायू व काबवनडायऑक्साइड द्यावा. ज्यावळेीं 
हथओपेन्टॉनच्या इांजेक्शनिा पहरणाम कमी व्हावयास लार्तो, त्यावळेीं परत परत त्यािे इांजेक्शन द्याव.े 

 
कोकेनिी िीव्र णवषबाधा 

(ACUTE COCAINE POISONING.) 
 

लक्षिें–हवषकारक मात्रा घेतल्याबरोबर (poisonous dose), तोंडाांत जळजळ सुरू होते व तोंड 
शुष्ट्क पडते, कानाांत आवाज यावयास लार्तात, छातींत धडधडते, डोक्याांत घणािे घाव पडल्यासारखे 
होते, व सवव शरीर कां प पावते. हशरःशलू उठतो, दृहष्ट अधू होते, स्नायूांत पेटके यावयास लार्तात. 
तासाभराांत रोर्ी मरतो. 

 
डोळ्याच्या बाहुल्या हवस्तृत असतात व रोर्ी हनस्तेज हदसतो. 
 
णिणकत्सा–दोन र्लॅन कोमट पाण्याांत ६० गे्रन पोटॅहशयम परमँर्नेट हमसळून त्या द्रावानें जठर 

धुवनू काढाव.े १ सी.सी. कोर्चडऑझॉलिे इांजेक्शन स्नायूतूांन द्याव,े व १५।२० हमहनटाांनीं परत द्याव.े जर 
श्वसनपात असेल, तर लोबहॅलन हैड्रोक्लोरिे इांजेक्शन (१ सी.सी. १० हम. गॅ्रम) हशरेतून द्याव,े ककवा ५ 
सी.सी. कोरॅहमनहशरेतून द्याव.े 
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कोकेनिी णिरकारी णवषबाधा 
(CHRONIC COCAINE POISONING) 

 
हेिु–कोकेन हे तपहकरीच्या स्वरुपाांत, इांजेक्शन रूपानें त्विेखालीं ककवा कोकािी पानें तांबाखू 

सारखी तोंडाांत िघळतात. हे त्याच्या उते्तजकजन्य पहरणामाकहरताां (stimulating effect) घेतले जाते. 
मॉर्चफन ककवा मद्याकव  याांिे व्यसनी लोक शवेटी कोकेनकडे वळतात. 

 
लक्षिें–रोग्याला काांहीं कालि फार बरें वाटते पण पढेु तो हखन्न होतो. जशीं सांवय जडते, तसें 

कोकेन हशवाय िालत नाकहसें होते. पुढे अस्ते अस्ते रोर्ीं डोक्यािे ककवा श्रमािे काम करण्यास नालायक 
होतो, भकू लार्त नाकहशीं होते, झोंप नाकहशीं होते, ह्यािे स्नायू अशक्त होतात व त्याांत कां प होतात. 
हित्तभ्रम होतो, व त्विादाह होऊन, अांर्ावर कीटक िालत असल्यािा भास होतो (cocaine bugs). हे 
हवशषेतः तळहातावर जास्त स्पष्टपणें भासते. काम प्रवृहत्त फार असते पण सांभोर् हक्रयेत कमतरता असते. 

 
तपासल्यास बाहुल्या प्रसरण पावलेल्या असतात. नाडी जलद िालते, नाकपुड्यात सूज असून, 

िेहऱ्यावर हवशषेतः नाकाजवळ मुरुम (acne) उठतो. 
 
व्यवच्छेदक णनदान–रोग्याच्या सववसाधारण स्वरुपावरून, तो कोणतातरी आमली औषध घेत आहे 

हें समजून येते. तो कोणता पदाथव आहे हें नीट तपास केल्याहशवाय समजून येत नाहीं. 
 
उपद्रव–सांवयीला आळा पडत नाहीं. सारखी वाढत जाते. रोर्ी वडेा होतो. 
 
णिणकत्सा–रोग्याला अशा रोर्ावर इलाज करणाऱ्या सांस्थेत ठेवावा. रोर्ावर अहहफेनात्ययावरील 

इलाजासारखा इलाज करवा. 
 

आशुकारी ऑरोणपन, बेलाडोना व हायोणसन णवषबाधा 
 

हेिु–प्रौढाांत िुकून छातीवर लावावयािे औषध पोटाांत घेतले रे्ल्यास ही हवषबाधा होते. काांहींत 
बेलाडोना प्लॅस्टरमुळे हवषबाधा होते. काांहींवळेाां डोळे धुवावयाच्या द्रावाांत अांरोहपन असल्यास, हवशषेतः 
मुलाांत तीव्र हवषबाधा होते. 

 
लक्षिें–तोंडाांत जळजळ होते, तोंड शुष्ट्क पडते, हर्ळण्याच्या हक्रयेला त्रास होतो, मळमळ, व 

एकाच्या दोन वस्तू हदसणें हीं लक्षणें असतात. 
 
िपासल्यास–रोर्ी बेशुिावस्थेत असतो. ककवा वातात बडबडत असल्यािे हदसून येते. िेहरा 

लालसर हदसतो. बाहुल्या हवस्तृत असून, त्यावर उजेड टाकल्यास त्या अकुां िन पावत नाहीत. 
 
णिणकत्सा–जर हवष पोटाांत रे्ले असेल तर जठर, दोन र्लॅन कोमटपाण्यानें धुवनू काढाव ेककवा 

वाांतीिे औषध द्याव.े जरूर पडल्यास परत दोन तासाांनीं द्यावे. फार बडबडत असल्यास हशरेमधून १०० हम. 
गॅ्रम फेनोबार्चबटोन सोहडयम द्यावे. १/२ ग्रन पायलोकार्चपनिे इांजेक्शन इांत्विेखालीं द्यावें. श्वसनपात 
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असल्यास कृहत्रम श्वासोच्छवास द्यावा व ऑस्क्सजन ककवा ऑस्क्सजन व काबवनडाय ऑक्साइड याांिे 
अांतश्वसन कराव,े आणखी उते्तजनाकरताां १० सी.सी. कोरॅहमन सावकाश हशरेमधून द्याव,े आहण 
उपरु्दमधून १० औांस कडक कॉफी द्यावी. 

 
फेनॉल व कोलटार जंिुनाशकें  णवषबाधा 

(PHENOL AND COAL TAR DISINFECTANTS POISONING) 
 

या प्रकारिी हवषबाधा, याांिी जखमेवर मलमपट्टी केल्यामुळे ककवा याांच्या द्रावािी उत्तरबस्स्त 
घेतल्यास (douches), िुकून हपण्याांत आल्यास ककवा याांच्या अन्तःश्वसनामुळे (by inhalation) होते. 
काांहींवळेाां आत्महत्या करण्याकहरताां कारबॉहलक अम्ल घेतलें  जातें. 

 
संप्रास्ति–हवशषेतः अन्ननहलकेिा खालिा भार् व जठर या हठकाणीं स्थाहनक कोथहवनाश होतो. 
 
लक्षिे–ही पोटाांत रे्ल्याबरोबर त्या हठकाणीं जळजळ होते व पुढे सांवदेना हरण होते. जर फार 

मोठ्या प्रमाणाांत घेतले रे्ले असेल, तर फार जलद बेशुहि होते. 
 
िपासल्यास–या हवषाच्या दाहकारी पहरणामामुळे मुखािे भोंवताली पाांढरे डार् हदसून येतात, व 

उच्छवासाला हवहशष्ट वास येतो. जर रोर्ी बेशुि असेल, तर त्यािा श्वासोच्छवास घरघरत (stertorous) 
होत असून मुखािें, हठकाणीं फेसाळ थुांकी हदसून येते. ओठाांिे हठकाणीं रक्ताहधक्य असते व ते सुजलेले 
हदसतात. िेहरा थांडर्ार असून त्यावर धमवकबदु हदसून येतात. नाडी दु्रत असून ती क्षीण व अहनयहमत 
असते. वाांहत असत नाहीं. सवव फुफ्फुसभर बुदबुद्ध्वनी (rales) ऐकूां  येतात. मूत्रािा रांर् काळा असून, त्याांत 
प्रोहटन हदसून येते. 

 
रोगक्रम व उपद्रव : सौम्य प्रकाराांत रोर्ी थोड्या वळेाांत शुहिवर येतो, पण रु्ांर्ी आल्यासारखा 

(dazed) असतो. स्वरयांत्रशोफामुळे आवाज घोर्रा असतो. उपद्रवाांत श्वासनहलकाशोफ, 
श्वासवाहहन्याशोफ, ब्राांकोन्युमोहनया, फुफ्फुस हवद्रहध, मूत्राभाव (suppression of urine), हृत्स्नाय ू
आशस्क्त्त, प्रहतहाहरणी व सीमान्त हशराशल्यावरुिता (venous thrombosis) आहण जठरशोफ हे येतात. 
अन्ननहलका व जठरभेद (perforation) फार क् वहित होतो. तीव्र प्रकाांराांत फुफ्फुस आहण पहरवहन पातामुळे 
(circulatory failure) काांहीं तासाति मृत्यू येतो. 

 
णिणकत्सा–फार काळजीपूववक जठर धुवनू काढावयास पाहहजे. याकां हरताां मृद नहलकेिा उपयोर् 

करून, २ र्लॅन ऊष्ट्णोदकाांत २ औांस सोहडयम ककवा मगॅ्नेशयम सल्फेट घालून त्याने जठर धुवावे. नांतर हा 
द्राव २ औांस व त्यािबरोबर १० औांस दूध व एका अांड्यािा पाांढरा बलक जठराांत ठेवनू द्यावा. रोर्ी ऊबदार 
राहहल असें करावें व त्याच्या खाटेिी पायाकडील बाजू १८ इांि ठोंकळ्याांवर वर उिलावी. त्यािा 
श्वासोच्छवासािा मार्व खुला ठेवावा जर श्वासन पातािी (respiratory failure) लक्षणें हदसावयास लार्ली 
तर १० सी.सी. हनकेथमाइड (कोरॅहमन) हशरेतून द्यावें, व जरुर लार्ल्यास वारांवार द्यावे. जरुरीप्रमाणें 
प्राणवायूिा पुरवठा करावा. 
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अन्नणवषबाधा 
(FOOD POISONING) 

 
पूवी डलयाांतील अन्नामुळे होणाऱ्या हवषबाधेला टोमेन हवषबाधा (Ptomaine poisoning) म्हणून 

सांबोहधले जात असे. सूक्ष्मजांतूांच्या हक्रयेमुळे हनमाण होणाऱ्या प्रहथन हवघटन द्रव्यामुळे (Protein 
decomposition products) होते असे धरले जात असें. पण हल्ली, या प्रकारिी अन्न हवषबाधा ही 
पुष्ट्कळवळेाां, त्या अन्नातील अहतसूक्ष्म जांतूांिा सांसर्व झाल्यामुळे ककवा त्याांनीं बनहवलेली हवषे यामुळे होते 
असें धरले जाते. 

 
मासंजन्य णवषबाधा 

(MEAT POISONING) 
 

हेिु–माांसजन्य हवषबाधा ही सामान्यतः पटकी, हवषमज्वांर वर्ैरे सारख्या जांतूांमुळे होते. काांहींवळेाां 
डबाबांद अन्नाांत स्टॅहफलोकॉकाय जांतू असतात. माांस हें जांतुवाहकाांनीं हाताळल्यामुळेही दूहषत होते, ककवा 
उांदराांसारख्या प्राण्याांच्या मलमूत्राांनीं दूहषत होते. या दूहषतपणामुळे माांसाच्या बाह्यस्वरुपाांत काांहींही बदल 
होत नाहीं, ककवा त्याच्या वासाांतही फरक होत नाहीं. 

 
बकऱ्याच्या माांसामुळे क् वहिति हवषबाधा होते. पण वासराांिे माांस, डुकरािें ककवा र्ाई–बैलाांिे 

माांस याांच्यामुळे हवषबाधा होण्यािी शक्यता असते. ही हवषबाधा मुलें  व अशक्त माणसें याांना ज्यास्त 
प्रमाणाांत होते. त्यािप्रमाणें उन्हाळ्याांच्या हदवसाांत यािा उद्भव (out-break) ज्यास्त प्रमाणाांत होतो. या 
हवषबाधेिी प्रवतवक कारणें म्हणजे डबाबांद माांस िाांर्ल्याप्रकारें न राखणें, िाांर्ल्याप्रकारें न हशजहवणें व 
शक्य हततक्या लौकर त्यािा वापर न करणें. माांसामुळे जांत, यक्ष्मा व काांहींवळेाां अांिक्स या रोर्ाांिाही प्रसार 
होतो. 

 
संप्रास्ति–मरिोत्तर (post-mortem) परीक्षणाांत लहान आांतड्याांच्या अांतःत्विेंत रक्ताहधक्य 

हदसून येते. त्या मानानें जठराच्या अांतःत्विेंत ते कमी प्रमाणाांत असते. 
 
लक्षिें–रोर्ािी सुरुवात फार झटकन होते. सुरवातीला हुडहुडी भरते, उमासे येतात, वाांहत होते 

व पोटाांत दुखते. पुढे हें अन्न आांतड्याांत रे्ले, तर अहतसार सुरू होतो. सुरुवातीला शौिास पातळ होते. पण 
पुढे पाण्यासारखे व्हावयास लार्ते व त्याांत श् लेष्ट्मा व रक्त पडते. 

 
हजभेवर साका हदसून येतो. शहररािे तपमान १०१° फॅ. पयंत असते. त्विेवर लालसर पुरळ 

(erythematous rash) हदसून येतो. तीव्र प्रकाराांत रोग्यािा बलक्षय होतो व पायाांत पेटके यावयास 
लार्तात. काांहींत त्याांच्या मलाांत हनदान सुरुवातीला तरी तो रोर् हनमाण करणारे जांतू साांपडतात. जर 
फार काल वाांहत होत राहहली, तर मूत्राांत अॅहसटोन कपड हदसून येतात. असवहनक नाहींना हे पहाण्याकहरताां 
वाांहत काांिेच्या भाांड्याांत धरून ती तपासावी. त्यािप्रमाणें त्या अन्नाांत कोणते जांतू आहेत, ते पहाण्याकहरताां 
तपासाव.े 
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व्यवच्छेदक णनदान–ते अन्न घेणाऱ्या पुष्ट्कळ माणसाांना एकाि वळेीं हवकार होत असल्यामुळे हनदान 
करताां येते. असवहनक हवषबाधेिा भास होतो, पण वाांहत तपासल्यास हनदान होते. आांत्रपुच्छदाहासारखा 
एखादा तीव्र रोर् नाहींना हे पहावे. 

 
उपद्रव–जर हवषबाधा सौम्य प्रकारिी असेल, तर रोर्ी एक दोन हदवसाांत बरा होतो. पण जर तीव्र 

असेल, तर लक्षणाांिी तीव्रता वाढत जाते. अन्नमार्ािा दाह (gastroenteritis) होण्यािी भीहत पुष्ट्कळ 
हदवस राहाते. 

 
साध्यासाध्यिा–पुष्ट्कळसे रोर्ी पूणवपणे बरे होतात. 
 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–अन्न डलयाांत भरताांना त्यािी फार काळजी घ्यावयास पाहहजे. ते पूणवपण 

शुि असावयास पाहहजे व त्याला ठराहवक प्रमाणाांत उष्ट्णता हदली पाहहजे. डबे पूणवपणे बांद करावयास 
पाहहजेत. जर डबा दोन्हीं बाजूस फुर्लेला असेल, तर तो टाकून हदला पाहहजे, वापरताां कामा नये. 
त्यािप्रमाणें डबा उघडल्याबरोबर त्याांि हदवशीं त्यािा वापर करून तो सांपहवला पाहहजे. 

 
रोग झाल्यास–रोग्याला झोंपवनू तो र्रम राहहल अशी व्यवस्था करावी. सुरुवातीला वाांतीिे औषध 

देऊन जठर हरकामे कराव ेककवा कोमट नॉमवल सलाईननें धुवनू काढावें. नांतर १/२ औांस एरांडेल तेल द्यावे. 
जर कोठा साफ झाल्यावरही पातळ शौिास होत राहहले, तर शौिस्तांभक औषध (astringent mixeture) 
द्याव.े याकहरताां पुढील हमक्श्वर द्याव.े 
 
    
  हबस्मथ् काबव.  गे्रन १० 
  पस्ल्व्हस क्रीटा ॲरोमहॅटक गे्रन १५ 
  कटक्िर कॅटेच्यु थेंब २० 
  स्स्पहरट अमोहन. ॲरोमटॅ. थेंब ७ 
  म्युहसलेज पुरेसे 
  ॲव्कामेहथ. हपप्. औांस १  

 
एक औांस हदवसाांतून तीन वळेाां जेवणापूवी द्यावे. 

 

काांही प्रकारच्या सलॅ् मोनेला सांसर्ांत (salmonella infection) ॲक्रोमायहसन ककवा 
ऑहरओमायहसनिा िाांर्ला उपयोर् होतो. शहरराच्या दर हकलो गॅ्रम वजनाला ५० हम. गॅ्रम या प्रमाणाांत पण 
हदवसाांतून हवभार्नू, तीन ते पाांि हदवस द्यावे. 
 

उदराांतील वदेनाांकहरताां पोट शकेाव े ककवा पोटावर टपेंहटन स्टूप ठवाव,े व वरील हमक्िरमध्ये 
कटिर ओपायिे १० थेंब टाकाव.े जर बलक्षय झाला असेल, तर उते्तजक म्हणनू उपरु्दातून (per rectum) 
१० औांस कॉफी द्यावी. वाांहत व अहतसार यामुळे शहरराांतींल द्रव कमी झाला असल्यास, उपरु्दातून ५% 
डक्रोजिा नॉमवलसलाईनमधील ४ ते ६ औांस द्राव दर िार तासाांनीं द्यावा. तीव्रावस्थेत रोग्याला फक्त थोडे 
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उकळलेले पाणी ककवा ॲल्लयुहमनिे पाणी द्यावे. पुढे पाण्याांत डेक्स्रोज घालून ते पाणी व सैरेट घातलेले 
दूध द्याव.े नांतर हळूहळू आहार वाढवीत जावा व हनरहनराळे पदाथव द्यावयास सुरुवात करावी. 

 
बोट्युणलझम 

(BOTULISM) 
 

व्याख्या–हवहशष्ट प्रकारच्या जांतूमुळे होणारी तीव्र अन्न हवषबाधा  
 
हेिु–या प्रकारिी हवषबाधा ही क्लॉस्रीहडयम बोटुहलनम या जांतूमुळे होते. या जांतूांिे पाांि प्रकार 

आहेत. याांतील ‘अ’ प्रकारिे जांतू (type A) तीव्र प्रकारिी हवषे हनमाण करतात. हे जांतू बाह्यहवषें 
(exotoxins) तयार करतात व या हवषाांिा पहरणाम मज्जासांस्थेवर होतो. दूहषत अन्नाांत ही हवषे असतात. 
माांसजन्य ककवा वनस्पहतजन्य कोणत्याही प्रकारिे अन्न दूहषत होते. पण त्याांतल्यात्याांत हवाबांद डलयाांत 
साांठहवलेले अन्न (canned food) जास्त प्रमाणाांत दूहषत होते. 

 
संप्रास्ति–शवच्छेदन केल्यास मेंदू व पृिवांशरज्ज ूयाांत रक्तस्त्राव हदसून येतात. हृत्स्नायू हवशहवशींत 

असतात. फुफ्फुसाांत ब्राांकोन्युमोहनया हदसून येतो. या हवषाांमुळे र्हततांतूांच्या टोकाांिा वध होतो. 
 
लक्षिें–दूहषत अन्न खाण्याांत आल्यामुळें  एकाि वळेीं पुष्ट्कळसे लोक आजारी पडतात. दूहषत पदाथव 

खाण्याांत आल्यावर थोड्याि वळेाांत मनुष्ट्य आजारी पडतो. रोर्ी डोळ्याच्या हवकारािी तक्रार करतो. 
त्याला एका ऐवजीं दोन वस्तू हदसावयास लार्तात, ककवा वस्तु भरुकट हदसावयास लार्ते. तोंड शुष्ट्क 
पडते व हर्ळताांना त्रास होतो, पुष्ट्कळवळेाां द्रवपदाथव नाकाांतून परत बाहेर पडतात (nasal regurgitation of 
liquids). हातापायाांत फार अशक्तता येते, पण दुखत मात्र नाहींत. पढेु आवाजही फार खोल जातो. 

 
िपासल्यास–डोळ्याच्या बाहुल्या मोठाल्या असतात, पण त्याांच्यावर उजेड टाकल्यास त्यािा 

काांहींही पहरणाम होत नाहीं. काांहींवळेाां डोळा हतरळा होतो ककवा अहक्षदोलन होते (nystagmus). 
मेंदूपासून हनघालेला हतसरा मज्जातांतू डोळ्याच्या ज्या स्नायूांकडे जातो, त्याांतील काांहीं बाहेरील स्नायू 
(external ocular muscles) क्षीण होतात. मृदुतालूिा वध होतो. हजभेवर साका असतो. शहररािे 
उष्ट्णतामान नेहमींपेक्षाां कमी असते. सुरुवातीला नाडी मांद िालते, पण पढु ती जलद िालते. 
हातापायाांतींल काांहीं स्नायूांिा वध होतो. पण हे स्नायू हपशहपहशत असतात (flaccid paresis). सांवदेनाांत 
मात्र काांहींि फरक हदसून येत नाहींत. मल परीक्षा केल्यास त्याांत रोर्कारक जांतू (causative 
organisms) साांपडत नाहींत. 

 
व्यवच्छेदक णनदान–या हवषबाधेिी लक्षणें थोडीशीं बलेाडोनाच्या हवषबाधेसारखीं असतात. हे 

दूहषत अन्न कोंबडीच्या हपलाांस हदल्यास त्याांच्या अांर्वध हनमाण होतो. दुसऱ्या काांहीं सलॅमोनेला प्रकारच्या 
जांतूमुळे होणाऱ्यात हवषबाधेबद्दलही हविार करावयास पाहहजे. पण या दुसऱ्या प्रकारच्या जांतूमुळे होणाऱ्या 
हवषबाधेत आांतड्याांतींल रोर्ािी लक्षणें मुख्यतः हदसून येतात. याांत स्नायूांिा वध असत नाहीं ककवा दृष्टींतही 
फरक पडत नाहीं व शहररािें तपमानही ज्यास्त असते. 
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उपद्रव–रोर्ािी तीव्रावस्था दोनिार हदवसि असते. रोर् मुक्तता (convaleseence) फार 
सावकाश होते. दृहष्टत झालेले फरक पुष्ट्कळ आठवडे राहातात. 

 
साध्यासाध्यिा–याांत रोर्ी फार प्रमाणाांत मरतात. हजतका रोर्ािा अहधशयन काल कमी, हततका 

रोर् प्राणहारक. 
 
णिणकत्सा–प्रहतबांधक–अन्न १२०° सें. पयंत ६ ते ८ हमहनट तापहवल्यास जांतू व त्याांिे स्पोअरर्स 

मरतात. याकहरताां अन्न डलयाांत भरण्यापूवी ते इतक्या उष्ट्णतेपयंत तापवावे. 
 
रोग झाल्यास–रोग्याला हनजवनू ठेवावा व ताबडतोब त्यािे जठर कोमट नामवल सलाइनने धुवनू 

काढाव.े हमळाल्यास ‘पॉहलव्हॅलां ट बोटुहलनस अँहटटॉस्क्झनिें’ इांजेक्शन ५० ते १०० सी. सी. स्नायूांतून ककवा 
५० सी. सी. हशरेतून द्याव.े जर श्वसनसादािी लक्षणें हदसावयास लार्ली, तर रोग्याला ‘रेस्स्परेटर’मध्ये 
(respirator) ठेवावा. त्याला ताबडतोब मॉर्चफनसल्फिे (⅓ ग्रन) इांजेक्शन द्याव.े त्यामुळे हवषाांिी हक्रया 
व्हावयास वळे लार्तो. 

 
दुधावाटे होिारे रोग 

 
दुधावाटे हजतके रोर् होतात हततके कोणत्याही अन्नामुळे होत नाहींत. दुधाांत जांतूिी वाढ फार 

झपाट्याने होते. अशाप्रकारिे दुहषत दूध रोर्ास कारणीभतू होते. 
 
यक्ष्मा–यक्ष्मी र्ाईच्या वा म्हशींच्या दुधामुळे हा रोर् होतो. 
 
अणिसार–दुधाांत हजअटवनर (Gaertner’s) जांतू व स्रेप्टोकॉकय् असतील तर हा होतो. 
 
घशािंील गािंींिा दाह (Tonsillitis)–जर दूध स्रेंप्टोकॉकाय् जांतूमुळे दूहषत झाले तर काांहींवळेाां 

घशाांतील र्ाांठींच्या दाहािी साांथही सुरु होते (epidemic). 
 
आंिड्यािें सासंर्जगक रोग–जांतुवाहक लोकाांच्या हातानें, ककवा दुधािी भाांडी दूहषत पाण्यानें 

धुतल्यास, वा दूहषत पाणी दुधाांत हमसळल्यास, दूध या साांसर्चर्क रोर्ाच्या जांतूनीं दूहषत होते. 
 
पटकी व आवं–दूहषत झालेले पाणी दुधाांत हमसळल्यास या जांतूांिा हशरकाव दुधाांत होतो. 
 
स्कालेट िाप–ज्या र्वळ्याांना फार सौम्य, न समजून येणारा असा रोर् झाला असेल, तर अशा 

र्वळ्याांकडून दूध दूहषत होते ककवा या रोर्ाच्या जांतुवाहकाांकडून दूध दूहषत होते. 
 
घटसपक–या रोर्ाच्या जांतुवाहकाांकडून दूध दूहषत होते व रोर् होतो. 
 
खुर–मुख–पाक (Foot and Mouth disease) ज्या र्ाई या रोर्ानें पछाडलेल्या असतात, अशाांिे 

दूध हपण्याांत आल्यास, त्या माणसाांना हा रोर् होतो. 
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माल्टा व ॲबॉटकस् िाप–या दुधािा फैलाव बकरी व र्ाय याांच्या दुधावाटे होतो. 
 
दुधावाटे जेव्हा रोर् फैलावतो, त्यावळेीं तें दूध ज्या भार्ाला पुरहवले जाते, त्याि भार्ाांत रोर् होतो. 

पण जे लोक दूध उकळून घेतात अशाांना मात्र तो रोर् होत नाहीं. ज्यावळेीं स्कालेट ताप ककवा घटसपव हे 
रोर् दुधावाटे होतात, त्यावळेीं त्याांिी लक्षणें फार सौम्य असतात. 

 
णिणकत्सा–प्रणिबंधक–र्ाई, म्हशी, त्याांिे र्ोठे, दूध काढणारे र्वळी, याांिी आरोग्य दृष्ट्ट्या 

योग्यप्रकारे तपासणी व्हावयास पाहहजे. त्याि प्रमाणें दुधािी भाांडी स्वच्छ असावयास पाहहजेत. दूध 
काढताांना र्वळ्यानें आपलें  हात स्वच्छ धुवावयास पाहहजेत. दूध ठराहवक प्रमाणाांत तापवनू 
(pasteurisation) ते बांद बाटल्याांतून लोकाांना पुरहवले पाहहजे. उन्हाळ्याांत दूध घरीं आणल्याबरोबर ते 
उकळाव.े मुलाांना द्यावयािे दूध तर उकळूनि घ्यावे. त्यामुळे यक्ष्मा रोर् होण्यािी भीहत नसते. 

 
आयोडीनिी णवषबाधा 

 
जीव देण्याकहरताां आयोहडन घेतले जाते. 
 
आयोहडनमुळे तोंडाला हवहशष्ट रांर् िढतो (characteristic stain), व उच्छ् वासाला हवहशष्ट वास 

येतो. वाांहत हपवळी ककवा हनळसर असते. घसा व अन्ननहलका याांत जळजळ व वदेना होतात. तीव्र तृष्ट्णा व 
अहतसार होतो. याांत मलाांतून रक्तही पडते. अशक्तता, घेरी येणें, बेशुहि (syncope) ककवा आांकडी ही 
लक्षणें हदसून येतात. 

 
णिणकत्सा–१. स्टािव, ककवा पीठ, अांड्यािा पाांढरा बलक ककवा सोहडयम हथओसल्फटिा पाण्याांत 

बनहवलेला १% द्राव पोटाांत द्यावा. 
 
२. नांतर वाांतीिें औषध द्याव,े ककवा १% सोहडयम हथओसल्फेटच्या द्रावानें जठर धुवनू काढावे. 

धुवनू काढलेल्या पाण्याांत जराही आयोहडन हदसत नाहीं, इतका वळे धुवनू काढावे. ३. पढेु जठर व 
आांतड्याांिी अांतरत्विा याला त्रास होऊां  नये म्हणून (demulcent) दूध, ककवा बार्चलिे पाणी द्यावे. ४. जरूर 
लार्ल्यास उते्तजक औषधाांिा ककवा आके्षपरोधी (anticonvulsent) औषधाांिा उपयोर् करावा. 

 
सपकणवषबाधा 

 
हवषारी सपांिे हवष दोन प्रकारे शहररावर पहरणाम करते. काांहीं हवषाांिा मज्जातांतूवर पहरणाम होतो. 

त्यामुळे श्वासोच्छवासािी हक्रया बांद होते. काांहीं हवषाांिा पहरणाम रक्तावर होतो. त्यामुळे रक्तहवनाश व 
रक्तवाहहन्याांिे आवरण नाश पावते. 

 
हवषबाधेिी लक्षणें म्हणजे, िावल्या हठकाणीं वदेना, तृष्ट्णा, फार घाम येणें, उमासे, वाांहत, 

िावलेल्या हठकाणीं लालपणा व सूज. शवेटीं बलक्षय होतो. 
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णिणकत्सा–रोग्याला हनजवनू ठेवनू शाांत करावा. िावलेल्या हठकाणाच्या जरा वरच्या बाजूस घट्ट 
बाांधाव े पण दर १५।२० हमहनटाांनी बाांधलेली अवळपट्टी (tourniquet) थोडावळे–एकदोन हमहनटे सैल 
करावी. िावलेल्या हठकाणीं खोल, असा उभा आडवा छेंद घ्यावा व रक्तिे िूषण कराव े(apply suction). 
त्या हवषावर लार्ू पडणारे ‘अँहट–व्हेनम्’ इांजेक्शन द्याव.े पुष्ट्कळ प्रमाणाांत र्रम द्रव पदाथव द्यावे. जरूर 
भासली तर बार्चबच्युरेट द्यावे. अफूिे सत्व मात्र देऊां  नये. 

 
कविवािा दंश 

 
जे हवशषे हवषारी नसतात, त्याांच्या दांशामुळे, दांशाच्या हठकाणी वदेना, लाली, व सूज येते. पण जे 

हवषारी असतात, त्याांच्या दांशामुळे सवव शरीर दुखते, मळमळ, वाांहत, आांकडी, व काांहीं प्रमाणाांत 
मज्जासांस्थाहह हवकाहरत होते व शवेटीं शस्क्त्तपात होतो. 

 
णिणकत्सा–दांशाच्या वरच्या बाजूस आवळपट्टीने बाांधाव ेदांशाच्या हठकाणीं उभा आडवा छेद घ्यावा 

व रक्त शोषनू घ्याव.े हवष शोहषले रे्ले असल्यास कॅल्शम ग्लूकोनेटिे इांजेक्शन हशरेतून द्यावे. रोग्याला 
हनजवनू शाांत ठेवावा. वदेना शमण्याकहरताां हशरेतून मगॅ्नेहशयम सल्फेटिा १०%िा २० सी. सी. द्राव द्यावा. 
स्थाहनक वदेनाांकहरता सोहडयम बाय काबोनेटच्या र्रम द्रावाांत कपडा बुडवनू त्यानें शके करावा (hot 
compresses).  
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श्दावली 
A   

Abdomen : उदर, पोट. 
Abdominal   : उदर, उदरीय.  
Abdominal aorta : उदर–महाधमनी.  
Abdominal reflex : उदर–प्रहतहक्रया, उदर–सहज-हक्रया.  
Abdominal viscera : उदराांर्.  
Abduction : अपवतवन 
Aberration : हवपथन.  
Abnormal : अपसामान्य, हवकृत.  
Abnormality : अपसामान्यता. 
Abnormalities of position : स्थान भ्रष्टता.  
Abortus fever : र्भवस्त्रावी ज्वर. 
Abscess : हवद्रहध.  
Abscess Acute : आशुकारी हवद्रहध.  
Abscess Chronic : हिरकारी हवद्रहध. 
Abscess Cerebellar : अनुमस्स्तष्ट्क हवद्रहध.  
Abscess Dental : दांतहवद्रहध.  
Abscess Of Brain : मस्स्तष्ट्क हवद्रहध.  
Abscess Of liver : यकृत हवद्रहध.  
Abscess Of lungs : फुफ्फुस हवद्रहध.  
Abscess Perinephric : पहरवृक् क हवद्रहध.  
Abscess Retropharyngeal : प्रत्यग् ग्रसनी हवद्रहध.  
Abscess Acute : आशुकारी प्रत्यग् ग्रसनी हवद्रहध.  
Abscess Chronic : हिरकारी प्रत्यग् ग्रसनी हवद्रहध.  
Absorption : अहभशोषण.  
Accentuated : उच्चतर. 
Accessory : उप–. 
Accessary food factor : पूरक अन्न.  
Accessory thyroid tumour : उप अवटुग्रांहथ अबुवद.  
Accommodation : दृहष्टिा मेळ. 
Acetone : ॲहसटोन. 
Acetonuria : ॲहसटोनमेह. 
Achalasia of cardia : जठरमुखसांकोि.  
Achlorhydria : जठराम्लभाव.  
Achondroplasia : ऱ्हस्वशाखी.  
Achylia gastrica : जठराम्लाभाव.  
Acidaemia : रुहधराम्लता.  
Acidosis : अम्लोपिय.  



 अनुक्रमणिका 

Acrocentric : अांर्ाग्रकें द्रीय.  
Acrocyanosis : अांर्ाग्रनीहलमा.  
Acromegaly : अक्रोमेर्लॅी.  
Acroparaethesia : अांर्ाग्र अपसांवदेना. 
Acrophobia : उत्तुांर्ता भीहत. 
Actinomycosis : ॲस्क्टनोमायहसन रोर्.  
Active principle : सहक्रम घटक. 
Activated : उत्पे्रहरत.  
Activating Substance : उत्पे्ररक पदाथव. 
Acute : आशुकारी, तीव्र. 
Acuity : तीक्ष्णता.  
Acuity, Auditory : श्रवणतीक्ष्णता.  
Acuity, Visual : दृहष्ट तीक्ष्णता. 
Addisonian crises : ॲहडसन सांकट.  
Addison’s disease : ॲहडसन रोर्.  
Adduction : अहभवतवन.  
Adductor : अहभवतवनी.  
Adenocarcnoma : ॲहडनोकार्चसनोमा.  
Adenoma : ग्रांथ्यबुवद.  
Adenoma,Cyst : सद्रवग्रांथ्यबुवद.  
Adenoids : ग्रांथ्याभ.  
Adhesion : सांसस्क्त्त.  
Adiposis dolorosa : सपीड मेदुरता.  
Adolescence : हकशोरअवस्था.  
Adrenal : उपवृक् क.  
Adrenal cortex : उपवृक् क प्रान्तस्था. 
Adrenal medulla : उपवृक् क अांतस्था. 
Adrenaline : ॲहड्रनलीन. 
Adult scurvy : प्रौढाांतील स्कव्ही.  
Adventitious sounds : अर्ाांतुकध्वनी.  
Aedes mosquito  : इहडस मच्छर. 
Aerobic organisms : वातापेक्षी जांतू. 
Aerophagy  : वातभक्षण. 
Afferent  : अहभवाही– 
Afferent nerve  : अहभवाही मज्जातांतू. 
Afferent tracts  : अहभवाही पथ. 
After image : अनुकबब, उत्तरकबब. 
Agglutination : समूहन. 
Agglutinins : पुांजक, अग्लुहटहनन. 
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Agnosia : प्रत्यक्ष अक्षमता. 
Agoraphobia : बाह्यभीहत, मोकळ्या जारे्िी भीहत. 
Agranulocytosis : कणयुक्त पेशींिा क्षय असणारा रोर्. 
Agraphia : अलेखन, लेखन अक्षमता.  
Air borne disease : वायुवाहहत रोर्. 
Air embolism : वायुशल्यावरुिता.  
Air hunger : वायुक्षधुा. 
Air Sickness : वायुप्रवास आजार. 
Air sinus : वायुहववर. 
Air sinus, Frontal : ललाट वायुहववर.  
Air sinus, Ethmoidal : झझवहरका- वायुहववर. 
Air Swallowing : वातभक्षण.  
Akinetic : अर्हत– 
Albuminuria : लाला-वसा-मेह.  
Alcoholism : पानात्यय. 
Alcoholism Chronic : हिरकारी पानात्यय. 
Alcoholic Automatism : अल्कोहलजन्य स्वतःहक्रया. 
Alcoholic pseudoparesis : अल्कोहलजन्य कूट अांर्वध. 
Aldosterone : अल्डोस्टेरॉन.  
Aleukaemic lymphaemia : एल्युकीहमक हलम्फीहमया. 
Alexia : लेख अबोधता. 
Alimentary system : पिनसांस्था. 
Alkalaemia : अल्कलीरक्तमयता. 
Alkaline plasma phosphatase : अल्कलाइन प्लाझ्मा फॉस्फटेज. 
Alkali reserve : अल्कली सांिय. 
Alkalosis : क्षारोपिय. 
Alkaptonuria : अल्काप्टोनमेह. 
Allergic coryza : ॲलजीजन्य प्रहतश्याय. 
Alludrox : ॲल्युड्राक्स. 
Alveoli : वायुकोहिका. 
Alopecia : खाहलत्य. 
Amaurosis : आांधता. 
Amblyopia : मांददृहष्ट. 
Ambulatory : िलनक्षम. 
Amidopyrine : ॲहमडोपायहरन. 
Amoebiasis : ॲहमबा रोर्. 
Amoebic dysentery : ॲहमबाजन्य प्रवाहहका. 
Amoebic hepatitis : ॲहमबाजन्य यकृतशोफ. 
Amoebicidal : ॲहमबानाशी. 
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Amoeboid movement : ॲहमबार्हत. 
Amoeboma : ॲहमबाबुवद. 
Ampulla : कलहशका. 
Ampull of Vetar : व्हेटरहि कलहशका. 
Amylase : अमायलेज. 
Amyloid degeneration : हसक्थापक्राांहत. 
Amyloidosis, primary : मूलभतू ॲहमलॉइड रोर्. 
Amyotonia congenital : जातज स्नायु शहैथल्य. 
Amyotrophic lateral selerosis : साांर्शोष सवांर्वात, स्नायुशोषी पाश्ववपथ काहठन्य. 
Anaemia : पांडुरोर्.रक्तक्षीणता. 
Anaemia, Achlorhydric, simple : हैड्रोक्लोहरक अम्लाभाहव होणारा साधा पांडुरोर्. 
Anaemia, Addisonian : ॲहडसनी पांडुरोर्. 
Anaemia Aplastic : अस्स्थमजे्जच्या क्षयामुळे होणारा पांडुरोर्. अहवकाहस 

पांडुरोर्. 
Anaemia Cooley’s : कूली पांडुरोर्. 
Anaemia Haemolytic : रक्तहवलयी पांडुरोर्. 
Anaemia lederer’s : लेडरर् पांडुरोर्. 
Anaemia Macrocytic : बृहत, लोहहताणजु पांडुरोर्. 
Anaemia Microcytic hypochromic : सूक्ष्मलोहहताणजु. हीनरांर्द्रव्यज पांडुरोर्. 
Anaemia Normocytic : सामान्य लोहहताणुज पांडुरोर्. 
Anaemia Nutritional deficiency : पोषहणक त्रहुटज पांडुरोर्. 
Anaemia Pernicious : असाध्य पांडुरोर्. 
Anaemia Pregnancy : र्रोदरपणाांत होणारा पांडुरोर्. 
Anaemia Post-haemorrhagic : रक्तस्त्रावपि पांडुरोर्. 
Anaemia Sickle-Cell : हांहसकाकारपेशी पांडुरोर्. 
Anaemia Van-jaksch’s : व्हॅनजॅक्सेि पांडुरोर्. 
Anaesthesia : सांवदेनाहरण, सांवदेनाभाव. 
Anaesthesia General : व्यापक सांवदेना हरण. 
Anaesthesia Local : स्थाहनक सांवदेनाहरण. 
Anaesthesia Spina : सौषुस्म्नक सांवदेनाहरण. 
Anaesthetic : सांवदेनाहारी. 
Anaerobic organisms : वातहनरपेक्ष जांतू. 
Anarthria : दूहषत शलदोच्चार. 
Anaphylaxis : ॲनॉहफलॅस्क्सस, तीव्र ग्राहहता. 
Anastomosis : सस्म्मलन. 
Anatomy : शारीर, शरीररिनाहवज्ञान. 
Anatomical position : शारीरस्थान. 
Androgenic substances : पुसत्वजनक द्रव्यें. 
Androgens : अँड्रोजेन. 
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Aneurine hydrochloride : ॲन्यहूरनय हाइड्रोक्लोराइड. 
Aneurysm : धमहनकोषहवस्तार, रोहहण्यायाम. 
Aneurysm Aortic : महाधमनी धमहनकोषहवस्तार. 
Aneurysm Arterio–Venous : धमहन-हशरा धमहनकोष हवस्तार. 
Aneurysm Dissecting : बाह्यकोष हवच्छेदी धमहनकोष हवस्तार. 
Aneurysm False : कूट धमहनकोष हवस्तार. 
Aneurysm Intracerebral : अांतःप्रमस्स्तष्ट्क धमहनकोष हवस्तार. 
Aneurysm Intracranial : अांतःकरोहट धमहनकोष-हवस्तार. 
Aneurysm Fussiform : सववकोष हवस्तारज धमहनकोष हवस्तार. तकुव रुप 

धमहनकोषहवस्तार. 
Saccular : बाह्यकोष हवस्तारज धमहनकोष हवस्तार. 
Saccular True : खरा धमहनकोष हवस्तार. 
Aneurysm of the abdominal aorta : उदरस्थ महाधमहनिा धमहनकोष हवस्तार. 
Ancurysm Of the arch of the aorta : महाधमनीच्या कमानीिा धमहनकोषहवस्तार. 
Ancurysm Of the descending Thoracic 
aorta 

: उरस्थ अवरोही महाधमनीिा धमनीकोषहवस्तार. 

Angina : वदेना. 
Angina Ludwig’s : लुडहवग् अांजायना. 
Angina Of effort : आयास वदेना. 
Angina Pectoris : हृच्छूल. 
AnginaSine dolore : हृच्छूल न भासणे. 
Angina Vincent’s : स्व्हन्सेटिा अांजायना. 
Angina Pseudo : हमथ्याशूल. 
Angiocardiography : रक्तसांिार हृद् हित्रण, हृदरक्त सांिारहित्रण. 
Angiography : वाहहका क्ष–हकरण हित्रण. 
Angioma : नीहलका. 
Angio-neurotic oedema : असात्मजशोथ; अँहजओ - न्यूरॉहटक इहडमा. 
Ankylostomiasis : अांकुशकृहम रोर्. 
Ankle-jerk : पास्ष्ट्णवके्षप. 
Ankle clonus : रु्ल्फाके्षप. 
Anorexia : क्षुधा–अभाव, अरुहि. 
Anorexia nervosa : तांहत्रकाअरुहि, भकू नाहहशी होणे. 
Anoxaemia : रक्त ऑस्क्सक्षीणता, रक्तप्राणवायू क्षीणता. 
Anterior coloumn : अग्रस्तांभ. 
Anterior commissure : अग्रसांयोहजका. 
Anterior cornua : अग्रश्रृांर्. 
Anterior horn : अग्रश्रृांर्. 
Anterior lobe : अग्रखांड. 
Anterior mediastinum : अग्रमध्यस्थाहनका. 



 अनुक्रमणिका 

Anterior medullary Velum : अग्रमज्जा अवरु्ांहठका. 
Anterior nerve root : अग्रमज्जा तांतूमलू. 
Anterior white column : अग्रश्वेतस्तांभ. 
Anterior white commissure : अग्रश्वेत सांयोहजका. 
Anteroposterior border : अग्रपिकडा. 
Anthelmintic : कृहमहर, कृहमघ्न. 
Anthracosis : कोयला कणसांिय रोर्. 
Anthrax : अांथ् रॅक्स.  
Anthrax Intestinal : आांत्रर्त अांथ् रॅक्स. 
Anthrax Pulmonary : फुफ्फुसर्त अांथ् रॅक्स. 
Anthropophobia : समूहभीहत. 
Antibacterial drugs : प्रहतजीवाणू औषधे. जीवाणुरोधी औषधे. 
Antibiotic : जीवरोधक, जीवाणुदे्वषी. 
Anticongulant : आतांिनरोधी. 
Anticonvulsant : आके्षपरोधी. 
Antidiuretic : मूत्रलतारोधी. 
Antidote : हवषघ्न, प्रहतकारक. 
Antiemetic : वमनरोधी. 
Antiepileptic : अपस्माररोधी. 
Antigen : प्रहतजन. 
Antihaemophilic globulin : हहमोहफलीयारोधी ग्लोलयुहलन. 
Antihistamine drugs : हहस्टॅहमनरोधी औषधे.  
Anti-infective Vitamin : प्रहतसांक्रमण जीवनसत्व. 
Antimalarial : हहवतापरोधी. 
Antipyretic : ज्वरहर, ज्वरनाशी. 
Antirabic : प्रत्यालकव . 
Antirachitic  : मुडदुसरोधी. 
Anti-Scorbutic : स्कव्हीरोधी. 
Antiseptic : पूयुक्तसांसर्वरोधी. 
Antisterility : वांद्यतारोधी. 
Anti-Toxin : प्रहतहवष, प्रहजजीवहवष. 
Anuria : अमूत्रता. 
Anxiety states : कितास्स्थती. 
Aorta : महाधमनी. 
Aortic arch : महाधमनी कमान. 
Aortic incompetence : धमहनपटुापूणवता, धमनीकपाट अपूणवता. 
Aortic regurgitation : धमनीपटुापूणवता. 
Aortic systolic murmur : धमनीपटुस्थ आकुां िन हवलाप. 
Aorticstenosis : धमनीपटुावरोध. 
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Aortogram : महाधमनी क्ष–हकरण हित्रण. 
Apex of the heart : हृदग्र. 
Aphasia : वािाघात. 
Aphasia Motor : पे्ररक वािाघात. 
Aphasia Mixed : हमश्र वािाघात. 
Aphasia Nominal : साांकेहतक वािाघात. 
Aphasia Semantic : सेमसॅ्न्टक वािाघात. 
Aphasia Syntactical : हसन्टॅस्क्टकल वािाघात. 
Aphonia : मूकता, वाग्वध. 
Aphonia Functional : साधा वाग्वध. 
Apnea : अश्वसन. 
Appendices epiploicae : बृहद् वपा अनुबांध. 
Appendicitis : आांत्रपुच्छशोफ, उण्डुकशोफ. 
Appendicitis Acute : आशुकारी आांत्रपुच्छशोफ. 
Appendicitis Chronic : हिरकारी आांत्रपुच्छशोफ. 
Appendicular colic : आांत्रपुच्छशलू, आांत्रशलू. 
Apraxia : िेष्टाअक्षमता. 
Aptyalism : लालास्त्रावाभाव. 
Aqueduct : जलसेतु, कुल्या. 
Aqueous humour : नेत्रोद. 
Arachnodactyly : दीघारु्ली. 
Arachnoid : जालताहनका. 
Arachnoiditis  : जालताहनकाशोफ. 
Arachnoid villi : जालताहनका अांकुर. 
Arborisation : प्रशाखीभवन. 
Arborisation Block : प्रशाखीभवन हृदांतराय. 
Arcuate fibres  : िापाकार तांतू. 
Areolar tissue  : अवकाशी ऊतक. 
Argyll Robertson pupils : आर्चर्ल रॉबटवसन तारा. 
Arrhenoblastoma : अँऱ्हेनोललास्टोमा. 
Arrhythmia : अहनयांमीहृताल. 
Arterial encephalography : मस्स्तष्ट्कधमनी क्ष–हकरण हित्रण. 
Arteriol : धमहनका. 
Arteriol Central : कें द्रीय धमहनका. 
Arteriosclerosis : धमहनकोषकाहठण्य. धमनीकाहठण्य. 
Arteriosclerosis, peripheral : सीमान्त धमनीकोषकाहठण्य. 
Arteriosclerosis, pulmonary : फुफ्फुसीय धमनीकोषकाहठण्य. 
Arteriosclerosis, Retinal : मज्जापटलीय धमनीकोषकाहठण्य. 
Arteritis : धमनीशोफ. 
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Arteritis, Cranial : करोहट धमनीशोफ. 
Arteritis, End : सीमान्त धमनीशोफ.  
Arteritis, Giant-cell : भीमकायपेशीज धमनीशोफ. 
Arteritis, obliterative : अवरोधात्मक धमनीशोफ. 
Arteritis, Peri : पहरधमनीशोफ. 
Arteritis, Primary : मूलभतूधमनीशोफ. 
Arteritis, Temporal : शांखधमनीशोफ. 
Artery : धमनी 
Artery Anterior cerebral : अग्रप्रमस्स्तष्ट्क धमनी. 
Artery Anterior communicating : अग्र सांर्हमका धमनी. 
Artery Posterior communicating : पिसांर्हमका धमनी. 
Artery Anterior spinal : अग्रसुषुम्ना धमनी. 
Artery Brachial : प्रर्ांड धमनी. 
Artery Brachial - Basillar : प्रर्ांड-आधार धमनी. 
Artery Carotid : मातृका धमनी. 
Artery Common carotid : सामान्यमातृका धमनी. 
Artery Internal carotid : आन्तरमातृका धमनी. 
Artery Dorsalis pedis : पादअहभपृि धमनी. 
Artery Facial : आनन धमनी. 
Artery Femoral : ऊरु धमनी. 
Artery Inferior Thyroid : हनम्नअवटु धमनी. 
Artery Innominate : अनाहमका धमनी. 
Artery Internal auditory : आन्तरश्रवण धमनी. 
Artery Middle meningial  : मध्यमस्स्तष्ट्कावरण धमनी. 
Artery Occipital  : पिकपाल धमनी. 
Artery Popliteal  : जानुपृि धमनी. 
Artery Posterior auricular : पिकणव धमनी. 
Artery Posterior cerebral : पिप्रमस्स्तष्ट्क धमनी. 
Artery Posterior inferior cerebeliar : पिहनम्न अनुमस्स्तष्ट्क धमनी. 
Artery Posteriortibial : पिप्रजांहघका धमनी. 
Artery Radial : बहहःप्रकोहिका धमनी. 
Artery Subclavian : अधोजत्रकु धमनी. 
Artery Supraorbital : अहधनेत्ररु्हा धमनी. 
Artery Temporal : शांख धमनी. 
Artery Vertebral : कशरेुका धमनी. 
Artery Vertebro - Basilar : कशरेुका-आधार धमनी. 
Arthralgia : सांहधर्तवदेना. 
Arthritis : सांहधशोफ. 
Arthritis Gonorrhoeal : पूयमेहजसांहधशोफ. 
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ArthritisRheumatoid : सांहधवात. 
ArthritisSpecific infective : हवहशष्ट सांसर्चर्क सांहधशोफ. 
ArthritisToxic : हवषज सांहधशोफ. 
Arthropathy : सांहधरोर्. 
Artificial kidney : कृहत्रमवृक् क. 
Asbestosis : ॲस्बेस्टॉसरोर्. 
Ascariasis : ॲस्कहरररोर्, र्ोल कृहमरोर्. 
Ascaris Lumbricoides : ॲस्केहरस लां हब्रकॉइहडस. 
Ascites : जलोदर. 
Asexual cycle : अमथुैनज कालिक्र. 
Asphyxia : श्वासावरोध. 
Aspiration : िूषण. 
Aspiration Lung infection : िूषणफुफ्फुससांसर्व. 
Association fibres : सांयोजन तांतू.  
Astasia : उत्थान अक्षमता. 
Astereognosis : ॲस्टेहरओग्नोहसस, हवन्यास ज्ञानहीनता. 
Asthenia : अवसन्नता, हनबवलता. 
Asthma : दमा, श्वास. 
Asthma, Bronchial : श्वासवाहहनीय दमा. 
Asthma, Caridac : हृदीय दमा. 
Asthma, Ovarian : बीजकोशीय दमा. 
Asthma, Premenstrual : आतववपूवव दमा. 
Asthma, Renal : वृक् कजन्य दमा. 
Astigmatism : दृहष्टवैषम्य. 
Astringent : स्तांभक. 
Astrocyte : तारकाण.ु 
Asymmetrical : असमहमत. 
Asynergia : असहहक्रया. 
Ataxia : र्हतभांर्, र्हतहवभ्रम. 
Ataxia, Friedreich : फे्रहड्रि र्हतभांर्. 
Ataxic : र्हतभांर्. 
Atelectasis : अहवकास. 
Atheroma : र्ाांठाळता. 
Athetoid movements : अहनयांहत्रत हालिाली. 
Atlas : शीषवधर. 
Atomic weight : परमाणुभार. 
Atonia : अतानता. 
Atonic : अताहनक. 
Atresia : अहववरता. 
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Atrial complex : कर्चणकासांहश्लष्ट. 
Atrial flutter : कर्चणकास्पांदाहधक्य. 
Atrial-septal defect : कर्चणकापटलदोष. 
Atrio-Ventricular node : कर्चणकाजवहनका र्ाांठ. 
Atrophy : कृशता, अपहुष्ट. 
Auburn : कपर्ट. 
Auditory : श्रवण. 
Auditory canal : श्रवणमार्व, श्रवणनाल. 
Auditory centre : श्रवणकें द्र. 
Auditory ganglion : श्रवणरु्स्च्छका. 
Auditory nerve : श्रवणमज्जातांतू. 
Auditory sensation : श्रवणसांवदेना. 
Auerbach’s disease : ऑर् बॅि रोर्. 
Aura : पूवाभास. 
Aura, Sensory : सांवदेीपूवाभास. 
Auricle : बाह्यकणव, कर्चणका. 
Auricular flutter : कर्चणकास्पांदाहधक्य. 
Auriculo-Ventricular bundle : कर्चणका-जवहनका तांतुपूहलका. 
Auscultatory method : पहरश्रवण पित. 
Auscultation : पहरश्रवण, नहलकाश्रवण. 
Auto-antibodies : स्वतःप्रहतकपड. 
Auto-immune disease : स्वतःप्रहतरहक्षत रोर्. 
Auto-immune haemolytic Anaemia  : स्वतःप्रहतरहक्षत रक्तहवलयी पांडुरोर्. 
Auto-immunity : स्वतः प्रहतरक्षण. 
Autonomic  : स्वायत्त. 
Autonomic fibre : स्वायत्ततांतू. 
Autonomic nerve ganglion : स्वायत्त मज्जाांतांतू रु्स्च्छका. 
Autonomic nervous system : स्वायत्त मज्जासांस्था. 
Autopsy : शवपरीक्षा. 
Autosomal recessive gen : अकलर्सूत्र अप्रभावी जीन. 
Autosomes : अकलर्सूत्र, सहजसूत्र. 
Axilla : खाांक, कक्ष. 
Axillary lymph glands : कक्षा लहसकाग्रांहथ. 
Axon : अक्षतांतू. 
   

B   
Babinki’s sign : बॅकबस्की हिन्ह. 
Bacillary dysentery : दण्डाणजु प्रवाहहका. 
Bacillus : दण्डाणु जांतू. 
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Bacillus anthracis : अँथ् रक्सदण्डाण,ु बॅहसलस अथँ् रहसस. 
Bacillus, Flexner  : फ्लेक्झनर दण्डाण.ु 
Bacillus, Sonne : सोने दण्डाणु. 
Bacillus, Shiga : हशर्ा दण्डाणु.  
Back pressure : पिदाब.  
Backwardness  : मांदता.  
Backward pressure  : पिर्ामीदाब.  
Bacteraemia  : रक्तजीवाणुता, जांतुमयरक्तता.  
Bacteria  : जीवाण,ु जांतू.  
Bacteria Aerobic  : वातजीवी जांतू.  
Bacteria  Anaerobic  : अवातजीवी जांतू.  
Bacterial infection  : जांतुसांसर्व.  
Bact, coli  : आांत्रस्थ जांतू.  
Bacteriolysis  : जीवाण-ुलयन.  
Bacteriophage  : जीवाणुभोजी.  
Bagassosis  : खोई रोर्.  
Baghdad boid  : बर्दाद र्ळू.  
Balanitis  : हशश्नाग्रशोफ, महणशोफ.  
Bamboo spine  : बाांबू मेरुदांड.  
Bamberger’s sign  : बाांबजवर् हिन्ह.  
Banti’s disease  : बँटी रोर्.  
Barium meal  : बेहरयम मील.  
Barrel shape chest  : कपपारूप छाती.  
Basal metabolism : न्यूनतम ियापिय. 
Basilar meningitis : आधार मस्स्तष्ट्कावरणशोफ.  
Basophil  : भस्मरार्ी.  
Bastedo’s sign  : बॅस्टेडो हिन्ह.  
Baths, Hot air  : ऊष्ट्णवातस्नान.  
Baths, Wax  : मोमस्नान.  
Batten’s frog child  : बॅटन बेडुकरूप बालक.  
Bed sore  : शय्याव्रण.  
Bells, Nerve of  : बेलिा मज्जातांतू.  
Bell’s palsy  : बेल वध, आननवध, बेलिा सांस्तांभ.  
Benign  : सुदम्य.  
Beri-beri  : बेहर बेरी.  
Berylliosis  : बेरीहलयम कणसांिय रोर्. 
Besnier–Boeck– Schaumaun disease : बेहसनर-बोएक-िामन रोर्.  
Biceps  : हद्वहशरस्का.  
Bicuspid Valve  : हद्वदलपटु, हद्वदलकपाट.  
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Biernacki’s sign  : बेरनॅकी हिन्ह.  
Bikele’s sign  : बायकेले हिन्ह.  
Bilateral  : हद्वपाश्वीय.  
Bilateral abductor paralysis  : हद्वपाश्वी अपवतवनी स्नायूवध.  
Bile  : हपत्त.  
Bile capillary  : हपत्तकेहशका.  
Bile duct  : हपत्तवाहहनी.  
Bile duct, Carcinoma of  : हपत्तवाहहनीिा कार्चसनोमा.  
Bile duct, Tumours of  : हपत्तवाहहनीिी अबुवदे.  
Bile pigments  : हपत्त रांर्जद्रव्ये.  
Bilharziasis  : हबल्हार्चझआ रोर्.  
Biliary  : पैहत्तक, हपत्तीय.  
Biliary  antiseptic  : हपत्तजांतूनाशक.  
Biliary  colic  : हपत्तशलू.  
Bilious  : पैहत्तक.  
Bilirubin  : हबहलरुहबन, हपत्तारुण.  
Biliverdin  : हबहलवरहडन, हपत्तहहरत.  
Binocular Vision  : हद्वनेत्री दृहष्ट.  
Biopsy  : जीवोहतपरीक्षा.  
Biopsy Muscle  : स्नायू जीवोहतपरीक्षा.  
Biopsy Needle  : सूिी जीवोहतपरीक्षा.  
Biopsy, Percutaneous renal  : त्विेमधून केलेली वृक् कािी जीवोहतपरीक्षा.  
Biotin  : बायोहटन.  
Bipolar  : हद्वधृ्रवी.  
Bisexual  : हद्वकलर्ी.  
Bisexuality  : उभयकलर्ता.  
Bitemporal  : हद्वशांखी.  
Black death  : काळा मतृ्य,ू महामारी.  
Black  fever  : काळा ज्वर.  
Black water fever  : ललॅक-वॉटर ज्वर.  
Bladder, Gall  : हपत्ताशय.  
Bladder, urinary  : मूत्राशय, बस्स्त.  
Blast  injury of the lungs  : फुफ्फुसािा हवस्फोट इजा.  
Blastomycosis  : ललास्टोमाय् हसस रोर्.  
Bleeding time  : रक्तस्त्रावकाल, हनस्त्रवणकाल.  
Blindness  : आन्धता.  
Blindness, Word  : लेखाांधता.  
Blindness, Central  : कें द्रीय आांधता.  
Blood  : रुहधर. 
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Blood count  : रुहधर र्णना.  
Blood culture  : रक्तािी मशार्त.  
Blood donor  : रुहधरप्रदाता.  
Blood group  : रुहधरवर्व.  
Blood index  : रुहधर अहभसूिक.  
Blood letting  : रक्तमोक्षण.  
Blood platelet  : प्लेटलेट, रुहधर कबबाणू.  
Blood pressur  : रक्तदाब.  
Blood pressure, High : रक्तभाराहधक्य, अहतरक्तदाब 
Blood pressure, Low : हीन-रक्तदाब 
Blood transfusion  : रुहधरआधान.  
Blood Vessel  : रक्तवाहहनी.  
Body fluids  : शरीर द्रव.  
Bone  : अस्स्थ.  
Bone, Disease of  : अस्स्थहवकार.  
Bone-marrow  : अस्स्थमज्जा.  
Bone conduction  : अस्स्थसांवहन.  
Bony trabecular  : अस्स्थमयबांधक.  
Bornholm disease  : बोनवहोम रोर्.  
Borborygmi  : पोटात रु्ररु्रणे.  
Botulism  : बोटु्यहलझम.  
Bougie  : शलका.  
Bougie, Murcury  : पारद शलाका.  
Brachial-Basillar insufficiency  : प्रर्ांड-आधार न्यनूता.  
Brachial neuralgia  : प्रर्ांडवातव्याहध.  
Brachial neuritis  : प्रर्ांडमज्जातांतूशोफ.  
Brachial plexus  : प्रर्ांड जाहलका.  
Bradycardia  : हृत्स्पांदर्हतमांदता.  
Brain  : मस्स्तष्ट्क, मेंदु.  
Brain, Abscess of  : मस्स्तष्ट्कहवद्रहध.  
Brain stem  : मस्स्तष्ट्क वृांत.  
Brain, Tumours of  : मस्स्तष्ट्काबुवद.  
Brassy cough  : काशाच्या भाांड्याच्या आवाजासारखा खोकला.  
Break-Bone fever  : हाडमोड्या ज्वर. 
Breathing exercises  : श्वासोच्छवासािे व्यायाम.  
Bright’s disease  : ब्राइट रोर्. 
Brill’s disease  : हब्रल रोर्.  
Broadbent’s sign  : ब्रॉडबेंट हिन्ह.  
Broca’s area  : ब्रोका के्षत्र. 
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Broca’s convolution  : ब्रोका लहहरका.  
Bronchi  : श्वासवाहहन्या.  
Bronchi Dilation of  : श्वासवाहहन्याहवस्तार. 
Bronchi Diverticula of  : श्वासवाहहनी हवपुटी.  
Bronchi Tumours of  : श्वासवाहहन्याांिी अबुवदे.  
Bronchial gland tuberculosis  : श्वासवाहहनी लहसकाग्रांथीयक्ष्मा.  
Bronchial obstruction  : श्वासवाहहनी अवरोध.  
Bronchiectasis  : श्वासवाहहन्याहवस्तार.  
Bronchioles : वायुवाहहन्या. 
Bronchioles, Terminal : सीमान्तवायुवाहहन्या. 
Bronchitis : श्वासवाहहन्याशोफ. 
Bronchitis, Acute : आशुकारी श्वासवाहहन्याशोफ. 
Bronchitis, Chronic : हिरकारी श्वासवाहहन्याशोफ. 
Bronchitis, Acute Suppurative : आशुकारी पूयीभतृ श्वासवाहहन्याशोफ. 
Bronchogenic : श्वासवाहहन्याजन्य. 
Bronchogram : श्वासवाहहन्या क्ष-हकरणहित्र. 
Bronchopneumonia : ब्राांकोन्युमोहनया. 
Bronchoscopy : श्वासवाहहनीदशवन. 
Bronchus : श्वासवाहहनी. 
Bronchus, Adenoma of : श्वासवाहहिा ॲहडनोमा. 
Bronchus, Obstruction of : श्वासवाहहनीअवरोध. 
Bronchus, Primary carcinoma of  : श्वासवाहहनीिा मलूभतू कार्चसनोमा.  
Bronchus, Tumours of  : श्वासवाहहनी अबुवदे.  

Brucellosis  : ब्रसेूलोहसस.  
Brudzinski’s sign  : बु्रड कझस्की हिन्ह 
Bubo  : बांद.  
Bubonic plague  : र्ाांठीिा प्लेर्.  
Bulbar paralysis  : सुषुम्नाशीषववध.  
Bulging  : फुर्ोटी 
Bulimia  : तीव्रभकू.  
Bullae  : स्फोहटका.  
Bundle of His  : हीजिी पूहलका.  
Bundle-branch block  : पूहलकाशाखा अांतराय.  
Burns  : भाजणें.  
Burns, Electric  : हवजेमुळें  भाजणें.  
Bursitis  : स्नेहपहुटशोफ.  
Bursitis Subacromial  : अधोंसकुटस्नेहपुहटशोफ.  
Buttock  : हनतांब. 
By crisis  : ज्वर एकदम उतरणें.  
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By lysis  : ज्वर हळूहळू उतरणें.  
Byssinosis  : बायहसनोहसस.  
   

C   
Cachexia  : कृशता, क्षीणता, वैवण्यव, अांर्द्रौबवल्य.  
Caecal fold  : अन्धाांत्रपटुक.  
Caecum  : अन्धाांत्र. 
Caisson disease  : वातमांजूषा रोर्.  
Caesarian section  : सशल्यर्भवहनकासन.  
Calcaneum  : पास्ष्ट्णवका.  
Calcariane region  : शूकके्षत्र.  
Calcification  : खहटभवन.  
Calculi  : अश्मरी.  
Calf  : कपहडका.  
Caloric test  : कॅलरी कसोटी. 
Campbell’s calcification of congenital 
heart disease  

: 

कँबेलिे जातज हृद्रोर्ाांिे वर्ीकरण. 
Canal  : नाल. 
Canalicule  : नाहलका. 
Cancer : कॅन्सर, ककव ट. 
Cancrum oris  : मुखकोथ. 
Candidalbicam  : कँहडडाअस्ल्बकन्स, एक जातीिे फां र्स.  
Candidiasis of lungs  : फुफ्फुसािा कॅस्न्डहडआ रोर्.  
Canicola fever  : कॅहनकोला ज्वर. 
Canula  : प्रवहेशनी.  
Capillary pulsation  : केशवाहहन्याांतील स्पांदन.  
Capsule  : सांपुट.  
Capsule External  : बाह्यसांपुट.  
Caput medusae  : हवस्तृत हशरा.  
Car sickness  : वाहान आजार.  
Carboluria  :  
Carcinoid  : ककव टाभ, कार्चसनोमासदृश्य.  
Carcinogenic  : ककव टजनन.  
Carcinoma  : कार्चसनोमा.  
Cardiac  : हृदय, हृदीय.  
Cardiac asthenia  : हृदय दौबवल्य.  
Cardiac asthma  : हृदीय दमा.  
Cardiac arrest  : हृदय एकाएकी थाांबणें 
Cardiac decompensation  : हृदीय अ-अनुपूती.  
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Cardiac depressant  : हृदयावसादक.  
Cardiac Catheterisation  : हृदयाांत नहलकायांत्र घालणें.  
Cardiac end of the stomach  : जठरमुख. 
Cardiac enlargement  : हृदयवृहि.  
Cardiac infarction  : हृत्स्नायिूा भार् मृत होणें.  
Cardiac impulse  : हृत् स्पांद.  
Cardiac murmur  : हृदयहवलाप.  
Cardiac muscle  : हृत्स्नाय.ू  
Cardiac myopathy  : हद्स्नायू रोर्.  
Cardiac neurosis  : हृदयआहध. 
Cardiac pulmonary haemosiderosis  : हृद्-फुफ्फुस हहमोहसडहरन रोर्.  
Cardiac reserve  : हृदयसांहिहत.  
Cardiac sound  : हृद्ध्वहन.  
Cardiac stimulants  : हृदयोद्दीपक, हृद्उते्तजक.  
Cardio spasm  : आमाशय मुखसांकोि.  
Cardio-respiratory efficiency  : हृद-श्वसन क्षमता.  
Cardio-Vascular System  : हृद्वाहहका सांस्था.  
Carious teeth  : दांतक्षरण.  
Carotid bodies  : मातृकाकपड.  
Carpal bones  : महणबांधास्स्थ.  
Carpo-pedal spasm  : हातापायािी बोटे वाकडी होणें. 
Carrier  : रोर्वाहक.  
Cat-bite fever  : माांजरदांशज्वर.  
Cat-scratch disease  : माांजराच्या ओरखडण्यामुळे होणारा रोर्.  
Case sheet  : रुग्णपत्रक.  
Caseation  : कलाटभवन.  
Catalepsy  : स्नायूप्रहतष्टांभ. 
Cataract  : मोहतकबदू.  
Catarrhal fever  : श् लेष्ट्मज्वर.  
Cathertics  : हवरेिक.  
Catheter  : नहलकायांत्र.  
Cauda Equina  : सुषुम्नापुच्छ, मेरुरज्ज ूपुच्छ.  
Caudate nucleus  : पुच्छकें द्रक.  
Cavitation  : कोटरीभवन.  
Cavity  : रु्हा, पोकळी.  
Cavity, Abdominal  : उदररु्हा.  
Cavity, Thoracic  : वक्ष रु्हा.  
Cell  : पेशी.  
Cellular immunity  : पेशीय प्रहतरक्षण.  
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Central path  : कें द्रीयपथ.  
Central sulcus  : कें द्रीय पहरखा.  
Centre  : कें द्रक, कें द्र.  
Cephalic  : शीषव.  
Cerebellar abscess  : अनुमस्स्तष्ट्क हवद्रहध.  
Cerebellar atrophy, cortical  : अनुमस्स्तष्ट्क प्रान्तस्था कृशता.  
Cerebellar haemorrhage  : अनुमस्स्तष्ट्क रक्तस्त्राव.  
Cerebellar peduncles : अनुमस्स्तष्ट्क वृन्त. 
Cerebellar thrombosis : अनुमस्स्तष्ट्क रक्तशल्यावरुिता. 
Cerebellar tumours  : अनुमस्स्तष्ट्काबुवद. 
Cerebellum : अनुमस्स्तष्ट्क. 
Cerebellum,  Lesion of : अनुमस्स्तष्ट्कािे हवकार. 
Cerebellum, Neo  : नवा अनुमस्स्तष्ट्क. 
Cerebellum, Paleo  : प्राक्तन अनुमस्स्तष्ट्क. 
Cerebral abscess : प्रमस्स्तष्ट्काबुवद. 
Cerebral aquiduct : मस्स्तष्ट्क–जलसेतु. 
Cerebral atrophy : प्रमस्स्तष्ट्क – कृशता. 
Cerebral cortex : प्रमस्स्तष्ट्क – प्रान्तस्था. 
Cerebral diplegia  : प्रमस्स्तष्ट्क उभरायाांर्वध.  
Cerebral embolus  : प्रमस्स्तष्ट्कशल्य. 
Cerebral haemorrhage  : प्रमस्स्तष्ट्क रक्तस्त्राव.  
Cerebral syphilis  : प्रमस्स्तष्ट्कािा हफरांर्ी रोर्.  
Cerebral thrombosis  : प्रमस्स्तष्ट्क शल्यावरुि.  
Cerebral tumours  : प्रमस्स्तष्ट्काबुवद. 
Cerebration  : मस्स्तष्ट्क-व्यापार.  
Cerebrospinal fever  : प्रमस्स्तष्ट्क – मेरुज्वर.  
Cerebrospinal fluid  : प्रमस्स्तष्ट्क – मेरुतरल.  
Cerebrum  : प्रमस्स्तष्ट्क.  
Cervical  : ग्रीवा, गै्रव.  
Cervical adenitis  : र्ांडमाळा.  
Cervical cellulitis  : गै्रवसांधानक – पेशीजालशोफ.  
Cervical plexus  : गै्रव जाहलका.  
Cervical rib  : गै्रव पशुवका.  
Cervical spondylosis  : गै्रव कुबड.  
Cervical vertebra  : गै्रव कशरेुका. 
Cestodes : पट्टकृमी, हफताकृहम. 
Chalicosis : पाषाणकणसांिरोर्. 
Chancre : रहतजव्रण. 
Chancre, Hard : कठोर रहतजव्रण. 
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Chancre, Soft : मृदु रहतजव्रण. 
Chancroid : रहतजव्रणाभ, उपदांश. 
Charcot-Leyden crystals : िार् कॉट-लेडन स्फहटक. 
Charcot joint : िारकॉट सांहध. 
Cheiragra : हस्त र्ाऊट. 
Chemotherapy : रसायनी हिहकत्सा. 
Chest, Barrel-shaped : कपपासारखी छाती.  
Cheyne-Stokes breathing : िेनस्टोक श्वसन, स्च्छनश्वास.  
Chiasma : स्वस्स्तक.  
Chiasma, Optic : अहक्षस्वस्स्तक.  
Chiken-pox : काांहजण्या.  
Chloroma : क्लोरोमा.  
Chlorosis : युवतीपांडुरोर्.  
Cholangiography : हपत्तवाहहनी क्ष-हकरण हित्रण.  
Cholangitis : हपत्तवाहहकाशोफ.  
Cholangitis, Catarrhal : श् लेष्ट्म हपत्तवाहहकाशोफ.  
Cholangitis Suppurative : पूयुक्त हपत्तवाहहनीशोफ.  
Cholecystectomy : हपत्ताशय छेदन.  
Cholecystitis : हपत्ताशयशोफ.  
Cholecystitis, Acute : आशुकारी हपत्ताशयशोफ.  
Cholecystitis, Acute catarrhal : आशुकारी श् लेष्ट्म हपत्ताशय शोफ.  
Cholecystitis, Chronic : हिरकारी हपत्ताशयशोफ.  
Cholecystenterostomy : हपत्ताशय-आांत्रणजोडण.  
Cholecystogram : हपत्ताशय क्ष-हकरण हित्र.  
Cholecystography : हपत्ताशय क्ष-हकरण हित्रण.  
Cholelithiasis : हपत्ताश्मरीरोर्.  
Cholera : हवषहूिका, पटकी.  
Cholera, Sicca : शुष्ट्कहवषहूिका 
Cholesterosis : कोलेस्टेरोहसस.  
Chondroma : कूिाबुवद.  
Chorea : बालकां प.  
Chorea Apoplectic : आके्षपक बालकां प.  
Chorea, Congenital : जातज बालकां प.  
Chorea, gravis : तीव्र बालकां प.  
Chorea, Huntington’s : हांकटर्टन बालकां प.  
Chorea, Paralytic : वधजन्य बालकां प.  
Chorea, Progressive, Chronic  : हिरकारी वर्चधष्ट्णु बालकां प.  
Chorea, Rheumatic  : आमवातज बालकां प.  
Chorea, Senil  : जराकालीन बालकां प.  
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Choreic movements  : कां पनयुक्त हालिाली.  
Chorio-athetosis : शरीरकां पज हस्तपाद हालिाली.  
Chorion epithelioma : जरायु उपकलाबुवद.  
Chorionic tissue : जरायु पेशीजाल.  
Christmas disease : हक्रर्स मस रोर्.  
Christmas factor : हक्रर्स मस तत्व.  
Chromatid : अधवसूत्र.  
Chromophil  : वणवरार्ी.  
Chromophobe  : वणवहवरार्ी.  
Chromosomes  : रु्णसूत्र.  
Chromosomes, Sex  : कलर्रु्णसूत्र.  
 Chronic  : हिरकारी.  
Chyliform effusion  : वसापायसाभ हनस्सारण.  
Chyloperitonium  : वसापायसभतृ उदरावरण.  
Chylo-thorax  : वसापायसभतृ फुफ्फुसावरण.  
Chylo-thorax, Pseudo  : कूट वसापायसभतृ फुफ्फुसावरण.  
Chylous  : वसापायसीय, वसापायस.  
Chyluria : वासपायसमेह 
Ciliary  : रोमक.  
Ciliary body  : रोमककपड.  
Ciliary ganglia  : रोमक रु्स्च्छका.  
Ciliary gland  : रोमक ग्रांहथ.  
Ciliary muscle  : रोमक स्नायू.  
Ciliated epithelium  : रोमक उपकला.  
Circular fold  : वृत्ताकार पुटक.  
Circulation  : पहरवहन.  
Circulation, Peripheral  : सीमान्त पहरवहन.  
Circulatory failure  : पहरवहनसाद, पहरवहनघात.  
Circulatory system  : पहरवहनसांस्था. 
Circulus arteriosus  : धमनीवृत्त. 
Circumflex humeral nerve  : पहरवषे्टक प्रर्ांहडका मज्जातांतू. 
Cirrhosis  : सूत्रणरोर्. 
Cirrhosis of the liver  : यकृतािा सूत्रणरोर्. 
Cirrhosis Atrophic  : काश्मावसानी सूत्रणरोर्. 
Cirrhosis Biliary, Obstructive  : अवरोधजन्य पैहत्तक सूत्रणरोर्. 
Cirrhosis Congestive  : रक्ताहधक्यज सूत्रणरोर्. 
Cirrhosis Portal  : प्रहतहाहरणी सूत्रणरोर्. 
Cirrhosis Postnecrotic  : पिपहरर्हलत सूत्रणरोर्. 
Cirrhosis Syphilitic  : हफरांर्रोर्ज सूत्रणरोर्. 
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Cisterna  : कुां ड. 
Cisterna Cerebellomedullaris  : अनुमस्स्तष्ट्क मेरुदांड कुां ड. 
Cisterna Magna  : अनुमस्स्तष्ट्क कुां ड. 
Cisterna Interpeduncularis  : अन्तरवृन्तकुां ड. 
Cisterna Pontis  : पौंसकुां ड. 
Claustrophobia  : बांद जारे्िी भीहत. 
Claudy sweelling  : शामशोफ. 
Claw hand  : पांजासारखा हात. 
Cleft palate  : हवदहरत तालू. 
Clinical observation  : लाक्षहणक अवलोकन. 
Clinical Examination  : लाक्षहणक परीक्षा. 
Clubbing of the fingers  : मुद् र्ाराकार बोटे. 
Cloaca  : अवस्कर रु्हा. 
Coagulation time  : रक्त र्ोठण्यािा काल. 
Coarctation of aorta  : महाधमनीसांकोि. 
Coccidiomycosis  : कॉस्क्सहडओमायकोहसस. 
Coccydynia  : अनुहत्रकस्थ वदेना. 
Coccygeal ganglion  : अनुहत्रकरु्स्च्छका. 
Coccygeal Plexus  : अनुहत्रकजाहलका. 
Coccyx  : अनुहत्रक. 
Coeliac disease  : हसहलॲकरोर्. 
Coeliac disease in adults  : प्रौढाांतील हसहलॲक रोर्. 
Coin sound  : नाणेध्वनी. 
Cold  : सदी. 
Colic  : शूल. 
Colic Biliary  : हपत्तशलू, हपत्ताश्मरीजन्यशलू. 
Colic Intestinal  : आांत्रशलू. 
Colic Renal  : मूत्राश्मरीजन्यशलू. 
Colicy  : शूलयुक्त. 
Colitis  : बृहदाांत्रशोफ. 
Colitis Acute catarrhal  : आशुकारी श् लेष्ट्मबृहदाांत्रशोफ. 
Colitis Muco-membranous  : श् लेष्ट्मलस्तरक बृहदाांत्रशोफ. 
Colitis Mucous  : श् लेष्ट्मलबृहदाांत्र शोफ आमसांग्रहणी. 
Colitis Ulcerative  : व्रणयुक्तबहृदाांत्रशोफ. 
Collagen degeneration  : कोलेजन अपक्राांहत. 
Collagen disease  : कोलेजन रोर्. 
Collagenous  : कोलेजनउत्पादी. 
Collapse : बलक्षय, हनमीलन. 
Collateral circulation : समपाश्वी पहरवहन. 
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Collateral External carotid-costo cervical  : बाह्यमातृका पशुवकागै्रव समपाश्वीपहरवहन. 
Collateral External carotid-thyro cervical : बाह्यमातृका अवटुगै्रव समपाश्वीपहरवहन. 
Collateral circulation, External Carotid- 
Vertebral 

: 

बाह्यमातृका कशरेुका समपाश्वी पहरवहन. 
Collateral Vertebro-Vertberal  : कशरेुक-कशरेुका समपाश्वी पहरवहन. 
Collecting tubules  : सांग्राहकनहलका. 
Colloid goiter  : कोलॉइड-र्ॉयटर. 
Colon  : बृहदाांत्र. 
Colon Ascending  : आरोहीबृहदाांत्र. 
Colon Descending  : अवरोहीबृहदाांत्र. 
Colon Dilatation of  : बृहदाांत्रहवस्तार. 
Colon Greedy  : अधाशीस्थूलाांत्र. 
Colon Irritable  : क्षोभनशील बृहदाांत्र. 
Colon Redundant  : अहतहरक्तबृहदाांत्र. 
Colon Pelvic  : कहटस्थबृहदाांत्र. 
Colon Sigmoid  : वक्रबृहदाांत्र. 
Colour index  : रांर्दशवक. 
Colour blindness   वणांधता. 
Column  : स्तांभ. 
Column Posterior  : पिस्तांभ. 
Column Postero lateral  : पिपाश्वव स्तांभ. 
Columnar  : स्तांभाकार. 
Columnar ciliated epithelium  : स्तांभाकार रोमाहभ उपकला. 
Columnar epithelium  : स्तांभाकार उपकला. 
Coma  : मूच्छा, सन्यास. 
Coma Diabetic  : मधुमेहज मूच्छा. 
Coma Hyperglycaemic  : अहतरुहधराक्त मूच्छा. 
Coma Hypoglycaemic  : अल्पशकव रा रुहधरताजन्य मूच्छा. 
Complement  : पूरक. 
Complement fixation test  : पूरक स्स्थहतकरण कसोटी. 
Communicable disease  : सांिारी रोर्. 
Commissure  : सांयोहजका. 
Commissure Anterior white  : अग्रश्वेत सांयोहजका. 
Compensatory  : अनुपूरक. 
Compensatory Channels  : अनुपूरक मार्व. 
Complication  : उपद्रव. 
Compound E  : यौहर्क ई. 
Compound F  : यौहर्क एफ्. 
Compressed air illness  : सांदाहबत वायु हवकार. 
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Compression collapse of the lung  : फुफ्फुसािे सांपीडन हनमीलन. 
Concentrated  : साांहद्रकृत. 
Concussion  : घात. 
Concussionof the brain  : मस्स्तष्ट्काघात. 
Confluent  : सांर्हमत. 
Congenital  : जातज. 
Congenital agenesis of the lungs  : जातज फुफ्फुस अजनन. 
Congenital defect  : जातज दोष. 
Congestion  : रक्ताहधक्य. 
Congenital heart disease  : जातज हृद्रोर्. 
Congestive heart failure  : रक्ताहधक्य हृत्साद. 
Conjunctivitis  : नेत्रावरणशोफ, नेत्रश् लेष्ट्मलाशोफ. 
Conjunctivitis Purulent  : पूयुक्तनेत्रावरणशोफ. 
Consolidation  : घनीभवन. 
Constipation  : मलावरोध. 
Constipation, Intestinal  : आांत्रस्थमलावरोध. 
Constipation, Rectal  : उपरु्दस्थ मलावरोध. 
Constipation Spastic  : अहततीव्र मलावरोध. 
Consumption  : यक्ष्मा. 
Contraceptives  : र्भवनरोधक. 
Contraceptives, Oral  : मौहखक र्भवहनरोधक. 
Contraction  : दृढसांकोि. 
Contraction, Clonic  : मधूनमधून येणारे दृढसांकोि. 
Contraction, Tonic  : सांतत असणारे दृढसांकोि. 
Contractures  : दृढस्तांभ. 
Conus arteriosus  : फुफ्फुसधमनी-फुर्ोटी. 
Convalescence  : उपशमन. 
Convalescent  : उपशमक. 
Convoluted tubule  : लहरदार नहलका, नार्मोडीनहलका. 
Convolution  : लहहरका. 
Convulsion  : आके्षपक. 
Coomb’s test  : कूम्ब कसोटी. 
Co-ordination  : सांर्हत, समन्वय. 
Co-ordination, in  : असमन्वय. 
Coprolalia  : अहश्ललता रोर्. 
Cor bovinum  : अहतमोठे हृदय. 
Cor pulmonale  : कॉरपल्मोनल. 
Corona radiate  : हवहकरण-मांडल. 
Coronal suture  : पुरःकपालसीवन. 
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Coronary artery  : हृत्स्नायपूोषकधमनी. 
Coronary atherosclerosis  : हृत्स्नायपूोषकधमनीकाहठण्य. 
Coronary occlusion  : हृत्स्नायपूोषकधमनीअवरोध. 
Coronary thrombosis  : हृत्स्नायपूोषकधमनीकधमनीशल्यावरुिता. 
Corpus striatum  : रेखीकाय. 
Corrosive  : खादक. 
Coryza Allergic  : ॲलजीजन्य प्रहतश्याय. 
Coupling of beats  : स्पांदािे हद्वत्त. 
Costo-condral junction  : पशुवकाउपास्स्थसांहध. 
Costo-Vertebral  : पशुवका-कशवरुका सांहध. 
Courvoisier’s law  : कौर् व्हॉय् हसअर हनयम. 
Cow-pox  : र्ोशींतला, र्ोमसूरी. 
Cramp, professional  : व्यावसाहयक पेटके. 
Cranial nerves  : करोहट मज्जातांतू. 
Craniofacial stenosis  : करोहटआननसांकोि. 
Craniotabes  : कपालशोष. 
Cremaster  : वृषणलां हबनी. 
Cremasteric  : वृषणलां हबनी - 
Cretin  : जडवामन. 
Cribriform  : सुहषर. 
Cretinism  : जडवामनता. 
Cribriform plate  : सुहषरपहट्टका. 
Cricoid cartilage  : मुहद्रकाउपास्स्थ. 
Crises  : सांकट. 
Crises Dietl’s  : डाय् ट्नल सांकट. 
Crises Cardiac  : हृद् सांकट. 
Crises Gastric  : जठर सांकट. 
Crises Intestinal  : आांत्र सांकट. 
Crises Laryngeal  : कां ठ सांकट. 
Crises Nasal  : नासा सांकट. 
Crises Rectal  : उपरु्द सांकट. 
Crises Renal  : वृक् क सांकट. 
Crocodile tears  : नक्राश्रू. 
Crohn’s disease  : क्रोन रोर्. 
Croup  : क्रोप. 
Croup, Inflammatory type  : क्रोपिा शोफजन्य प्रकार. 
Croup, Mechanical type  : क्रोपिा याांहत्रकी प्रकार. 
Crop, Membranous  : स्तरयुक्त क्रोप. 
Crural neuralgia  : पाद वात हवकार वदेना. 



 अनुक्रमणिका 

Crus cerebri  : पाद प्रमस्स्तष्ट्क. 
Cubital fossa  : कफोहण खात. 
Cullen’s sign  : कलनहिन्ह. 
Curative  : रोर्हर. 
Curve, Diabetic  : मधुमेह वक्र. 
Cutaneous  : त्विा, त्विीय. 
Cynosis  : नीहलमा. 
Cynosis, Enterogenous  : आांत्रजन्यनीहलमा. 
Cyclical  : िक्रीय. 
Cyst  : सद्रवग्रांहथ, पुटी. 
Cyst, Hydatid  : हायडॅहटड पटुी. 
Cyst, Hydatid of brain  : मस्स्तष्ट्क हायडॅहटड सद्रवग्रांहथ. 
Cyst, Hydatid of heart  : हृदयािी हायडॅहटड सद्रवग्रांहथ. 
Cyst, Hydatid of Kidney  : वृक् क हायडॅहटडसद्रवग्रांहथ. 
Cyst, Hydatid of liver  : यकृतािी हायडॅहटड सद्रवग्रांहथ. 
Cyst, Hydatid of lungs  : फुफ्फुसािी हायडॅहटड सद्रवग्रांहथ. 
Cyst, Renal  : वृक् कपुटी. 
Cyst, Retention  : अवरोधन पुटी, अवरोधन सद्रवग्रांहथ. 
Cyst, Solitary  : एकाकी सद्रवग्रांहथ. 
Cystadenoma  : सद्रवग्रांथ्यबुवद. 
Cystic disease of the Kidney Congenital  : जातज वृक् कसद्रवग्रांहथरोर्. 
Cysticercosis  : हसस्स्टसकव सरोर्. 
Cysticercosis, Cerebral  : मस्स्तष्ट्कहसस्स्टसकव सरोर्. 
Cysticercus  : हसस्स्टसकव स. 
Cystic duct  : हपत्ताशयवाहहनी. 
Cystinuria  : हसस्स्टनमेह. 
Cystitis  : बस्स्तशोफ. 
Cystitis, Acute   आशुकारी बस्स्तशोफ. 
Cystitis, Chronic   हिरकारी बस्स्तशोफ. 
Cystitis, Tuberculous   यक्ष्मजबस्स्त शोफ. 
Cystoscopy   बस्स्तदशी. 
   

D   
Dactylitis  : अांरु्लीशोफ. 
Davidson’s classification of Anaemia  : डेस्व्हडसन् िे पांडुरोर्ािे वर्ीकरण. 
Deafness  : बहहरेपणा, बहधरता. 
Deafness, Conductive  : सांवाहक बहहरेपणा. 
Debilitated  : दुबवल. 
Debility  : दौबवल्य, अशक्तता. 



 अनुक्रमणिका 

Decalcification  : कॅल्शमहरण, हवकॅल्सीकरण. 
Decidual cell  : पतहनकापेशी. 
Decomposition  : हवघटन. 
Decompression  : हवसांपीडन. 
Decussating fibres  : ितुष्ट्कतांतू. 
Deer-fly fever  : मृर्-महक्षकाज्वर. 
Defect  : दोष, त्रुहट. 
Defect, Developmental  : हवकासीय दोष. 
Defect, of conducting tissue  : सांवाहन-पेशीजाल दोष. 
Defect Septal  : पटल दोष. 
Defect Valvular  : पुट दोष 
Deficiency disease  : त्रुहटजन्य रोर्. 
Definitive host  : हनहितपोषक. 
Deformity  : हवकृहत, हवरूपता. 
Degeneration  : अपक्राांहत. 
Degeneration, Amylord  : हसक्थापक्राांहत. 
Degeneration, Fatty  : मेदायक्राांहत. 
Dehydration  : हनजवलीभवन. 
Deiter’s nucleus  : डायटर कें द्रक 
Dejerine-Sotta’s disease  : हडजेहरन सॉटा रोर्. 
Delhi boil  : हदल्ली र्ळू. 
Delirium  : वात. 
Delirium tremens  : वातजमदात्यय. 
Delusion  : हवभ्रम. 
Dementia  : मनोभ्रांश. 
Dengue  : डेंग्यू. 
Dengue fever  : डेंग्यूज्वर. 
Dental abscess  : दांत हवद्रहध. 
Dental caries  : दांतक्षरण. 
Dendrite  : अहभवाहीप्रवधव. 
Deposits  : हनके्षप, सांिय. 
Depression  : र्तव, अवनमन. 
Dercum’s disease  : डर् कम् रोर्. 
Dermal Leishmaniasis : त्विीय हलश् महॅनआ रोर्. 
Dermatomyositis : त्विास्नायूशोफ. 
Dermoid  : त्विाबुवद. 
Dermoid Cyst  : त्विीयसद्रवग्रांहथ. 
Descending  : अवरोही. 
Desensitisation  : अदु्रतग्राहीकरण. 



 अनुक्रमणिका 

Desquamation  : खवले पडणें. 
Detoxication  : हनजीवहवहषकरण. 
Diabetes insipidus  : उदकमेह. 
Diabetes mellitus  : मधुमेह. 
Diabetogenic  : मधुमेहजनक. 
Diagnosis  : हनदान. 
Diagnosis, Differential : व्यवच्छेदक हनदान. 
Diagnostic : नैदाहनक. 
Diagram : आरेख. 
Dialysing : अपोहक. 
Dialysing fluid : अपोहक द्रव. 
Dialysing membrane : अपोहक कला, अपोहक हझल्ली. 
Dialysis  : अपोहन. 
Dialysis, Haemo  : रुहधर अपोहन. 
Dialysis, Peritoneal  : उदराांतरवषे्टन अपोहन. 
Diaphragm  : मध्यच्छद, श्वासपटलस्नायू. 
Diaphragm, Eventration of  : मध्यच्छदाला फुर्ा येणे, श्वासपटलस्नायूला 

फुर्ायेणे. 
Diaphragm, Hernia of  : मध्यच्छदर्तवध्मव. 
Diaphragm, Paralysis of  : मध्यच्छदवध. 
Diaphragm, Paroxysmal flutter  : मध्यच्छदस्नायूिे आवरे्ी स्फुरण. 
Diaphragm, Spasm of  : मध्यच्छदस्नायूिा पेटका. 
Diaphragmatic pleura  : मध्यच्छदफुफ्फुसावरण. 
Diaphysis  : दीघास्स्थकाांड. 
Diarrhoea  : अहतसार. 
Diarrhoea, Hill  : हर्याहतसार. 
Diathesis  : प्रवृहत्त. 
Diastole  : हृदयािे प्रसारण. 
Diastolic thrill  : शहैथल्यकालिा कां प. 
Dick test  : हडक कसोटी. 
Diencephalon  : आांतरअग्रमस्स्तांष्ट्क. 
Diet  : आहार, पथ्य. 
Diet, Gluten-free  : ग्लूटेनरहहत आहार. 
Diet, High protein  : भारीप्रहथन आहार. 
Diet, High-protein low sodium  : भारी प्रहथन कमी सोहडयम आहार. 
Diet, Low fat  : कमी स्स्नग्ध पदाथव असणारा आहार. 
Diet, Low protein  : कमी प्रहथन आहार. 
Diet, Low residue  : कमी अवशषे राहाणारा आहार. 
Diet, Low salt  : कमी लवण आहार. 



 अनुक्रमणिका 

Diet, Normal  : सामान्य आहार. 
Diet, Salt-poor  : लवणरहहत आहार. 
Differentiation  : हवभेदीकरण. 
Diffuse  : हवसृत. 
Diffused  : हवसाहरत. 
Digestion  : पिन. 
Digestive Juice  : पािकरस. 
Digestive organ  : पािकअांर्. 
Digestive System  : पिनसांस्था. 
Dilution  : तनुकरण. 
Digitalisation  : हडहजटॅहलसकरण. 
Dilatation  : हवस्तारण. 
Diphtheria. : घटसपव. 
Diphtheria, Faucial  : र्लतोरहणका घटसपव. 
Diphtheria, Larygeal  : कां ठस्थ घटसपव. 
Diphtheria, Nasal  : नासा घटसपव. 
Diphyllobothrium latum  : डायफायलोबॉस्थ् रम लॅटम. 
Diplagia  : उभयाांर्वध. 
Diplagia, Cerebral  : मस्स्तष्ट्कजन्य उभयाांर्वध. 
Diplopia  : हद्वदृहष्ट. 
Diplopia, Crossed  : हवपहरताांर् हद्वदृहष्ट. 
Disc  : मांडल. 
Disinfectants  : जांतुनाशकें . 
Disseminated sclerosis  : सांकीणव मस्स्तष्ट्कहवकृहत. 
Dissocated anaesthesia  : हवघहटत सांवदेनाभाव. 
Disorder of rate and rhythem  : हृत्तालहवकार. 
Displacement  : भ्रांश, हवस्थात्पन. 
Distilled water  : आसुतजल. 
Distention  : आध्मान. 
Distortion  : हवरूपता. 
Diuresis  : मूत्रता. 
Diuretic  : मूत्रवधवक, मूत्रल. 
Diurnal  : हदनिर. 
Diverticula  : हवपुहट. 
Diverticula, Colonic  : बृहदाांत्र हवपुहट. 
Diverticula, Duodenal  : ग्रहणी हवपुहट. 
Diverticula, Gastric  : जठरर्त हवपुहट. 
Diverticula, Intestinal  : आांत्रहवपुहट. 
Diverticula, Pharyngeal  : ग्रसनी हवपहुट. 



 अनुक्रमणिका 

Diverticula, Pulsion  : भारजन्य हवपहुट. 
Diverticula, Traction  : कषवण हवपहुट. 
Diverticulitis  : हवपुहटशोफ. 
Diverticulosis  : हवपुहटरोर्. 
Dormant  : सूप्तावस्था. 
Donor  : प्रदाता. 
Dorsal  : अहभपृि. 
Dorsal surface  : पृिभार्. 
Dorsiflexion  : अहभपृि आकुां िन. 
Dracontiasis  : नारूरोर्, डॅ्रकोनहटॲहसस. 
Droplets  : कबदुक. 
Droplet infection  : कबदुकसांसर्व. 
Drunkenness  : मदोन्मत्तता, मदासस्क्त्त. 
Ductless glands  : अांतःस्त्रावी ग्रांहथ, नहलकाहवरहहतग्रांहथ. 
Ductus arteriosus  : फुफ्फुसधमनी-महाधमनी मार्व. 
Ductus, patent  : फुफ्फुसधमनी-महाधमनी खुला मार्व. 
Dumdum fever  : डम् डम् ज्वर. 
Duodenal  : ग्रहणी. 
Duodenal ilcus, Chronic  : हिरकारी ग्रहणीवध. 
Duodenal obstruction  : ग्रहणी अवरोध. 
Duodenal obstruction, Acute  : आशुकारी ग्रहणी अवरोध. 
Duodenal obstruction, Chronic  : हिरकारी ग्रहणी अवरोध. 
Duodenal stenosis  : ग्रहणीसांकोि. 
Duodenal ulcer  : ग्रहणीव्रण. 
Duodenitis  : ग्रहणीशोफ. 
Duodenum  : ग्रहणी. 
Duodenum, Carcinoma of  : ग्रहणीिा कार्चसनोमा. 
Duramater  : दृढताहनका 
Dwarfism  : वामनता. 
Dwarfism, Renal  : वृक् कीय वामनता. 
Dysarthria  : उच्चारणदोष. 
Dysentery  : प्रवाहहका, आव. 
Dysentery, Amoebic  : ॲहमबाजन्य प्रवाहहका. 
Dysentery, Bacillary  : दण्डाणजु प्रवाहहका. 
Dysfunction  : दुस्ष्ट्क्रया. 
Dysmetria  : स्नाय-ूदुर्चनयांत्रण. 
Dyspepsia  : अस्ग्नमाांद्य. 
Dyspepsia, Flatulent  : उदरवायुज अस्ग्नमाांद्य. 
Dyspepsia, Gastric  : जठरीय अस्ग्नमाांद्य. 



 अनुक्रमणिका 

Dysphagia  : अन्नर्हतरोध, र्लनदोष. 
Dystrophia  : दुष्ट्पोषण. 
Dystrophia adipose-genitalis  : जननेंहद्रय वसादुष्ट्पोषण. 
Dystrophia myotonica  : स्नायू स्फूतीदुष्ट्पोषण. 
Dystrophias, Muscular  : स्नायू दुष्ट्पोषण. 
Dystrophy  : दुष्ट्पोषण. 
Dystrophy, Facio-scapulo-humeral  : आनन-असांफलक-प्रर्ांहडका दुष्ट्पोषण. 
   

E   
Eale’s disease  : एल रोर्. 
Eastern Schistosomiasis  : पूवेिा हिस्टोसोहमआ रोर्. 
Echinococcus granulosus  : एस्क् वनोकॉकर्स गॅ्रन्यलूोझर्स. 
Ecchymosis  : स्थूल रक्तडार्. 
Eclampsia  : र्भाके्षपक. 
Eclamptic ureamia  : अपस्मारसदृश मूत्रहवषमयरकत्ता. 
E Coli  : इ. कोलाय जांतू. 
Ectoderm  : बहहजवनस्तर. 
Ectoplasm  : बाह्यद्रव्य. 
Efferent  : अपवाही. 
Efferent nerve : अपवाही मज्जातांतू. 
Efferent tracts  : अपवाही पथ. 
Effusion  : हनःस्सारण. 
Effusion, Chyliform : वसापायसाभ हनःसारण. 
Effusion, Chylous  : वसापायसीय हनःस्सारण. 
Effusion, Pericardial  : हृदयावरणर्त हनःस्सारण. 
Effusion, Peritoneal  : उदराांतरवषे्टनर्त् हनःस्सारण. 
Effusion, Pleural : फुफ्फुसावरणर्त हनःस्सारण. 
Ehrlich’s aldehyde test  : अर् हलि अस्ल्डहाइड कसोटी. 
Electric burns  : हवजेने भाजणे. 
Electric Shock : हवदु्यत् जन्य मज्जाघात. 
Electrocardiogram : हवदु्यत् हृल्लखे. 
Electro-encephalography  : हवदु्यत् मस्स्तष्ट्क क्ष-हकरण लेखन. 
Electro-encephalogram  : हवदु्यत् मस्स्तष्ट्क क्ष-हकरण लेख. 
Electrolyte  : हवदु्यतहवश् लेष्ट्य. 
Electrolyte balance  : हवदु्यतहवश् लेष्ट्य सांतुलन. 
Electrolytic and water balance : हवदु्यतहवश् लेषी आहण जल सांतुलन. 
Electrolytic balance  : हवदु्यत् हवश् लेषी सांतुलन. 
Electrolytic disturbance : हवदु्यत् हवश् लेषी हवक्षोभ. 
Electromyogram  : हवदु्यत् स्नायलेूख. 



 अनुक्रमणिका 

Electromyography  : हवदु्यत् स्नायू लेखन. 
Electron microscopy  : इलेक्रॉन सूक्ष्मदर्चशकी. 
Elephantiasis  : श्लीपाद. 
Elephatoid fever  : श्लीपादाभज्वर. 
Emaciation  : कृशता, क्षीणता. 
Embolectomy  : शल्य छेदन. 
Embolism  : शल्यावरुिता, रक्तस्त्रातरोधन. 
Embolism, Air : वायूशल्यावरुिता. 
Embolism, Arterial : धमनीशल्यावरुिता. 
Embolism, Cardiac  : हृदीयशल्यावरुिता. 
Embolism, Cercbral  : प्रमस्स्तष्ट्कशल्यावरुिता.  
Embolism, Fat  : वसा शल्यावरुिता.  
Embolism, intestinal  : आांत्रशल्यावरुिता. 
Embolism, Mesenteric  : आांत्रयोजनीशल्यावरुिता. 
Embolism, Pulmonary  : फुफ्फुसशल्यावरुिता. 
Embolism, Renal  : वृक् कशल्यावरुिता.  
Embolism, Retinal : मज्जापटलीय शाल्यावरुिता. 
Embolism, splenic  : प्लीहाशल्यावरुिता. 
Embolus  : शल्य, रक्तस्त्रातरोधी. 
Embryo  : भ्रणू. 
Embryonic  : भ्रणूीय, भ्रणू. 
Emetic  : वमनकारी. 
Emotion  : क्षोभ. 
Emphysema  : वातस्फीहत,वायुकोषहवस्तार. 
Emphysema, Atrophic  : अपुहष्टज वातस्फीहत. 
Emphysema, Compensatory  : क्षहतपूरक वातस्फीहत. 
Emphysema, Generalised, Chronic  : हिरकारी हवस्तृत वातस्फीहत. 
Emphysema, Interstitial, acute  : आशुकारी अांतरालीय वातस्फीहत. 
Emphysema, Mediastinal  : मध्यस्थहनकावातस्फीहत. 
Emphysema, Postural  : स्स्थहतजवातस्फीहत. 
Emphysema, Senile  : जराकालीन वातस्फीहत. 
Emphysema, subcutaneous  : अहधत्वक वातस्फीहत. 
Emphysema, Vesicular, Acute  : आशुकारी वायुकोषीय वातस्फीहत. 
Emprosthotonus  : अन्तरायाम. 
Empyema  : पूयभतृ फुफ्फुसावरण. 
Empyema, Apical  : अग्रस्थ पूयभतृ फुफ्फुसावरण. 
Empyema, pulsating  : स्पांदयुक्तपूयभतृ फुफ्फुसावरण. 
Empyema, Sterile  : हवसांक्रहमत पूयभतृ फुफ्फुसावरण. 
Emulsion  : पायस. 
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Enamal  : दांतवषे्ट. 
Enanthem  : आभ्यांतरपीहटका. 
Encephalitis  : मस्स्तष्ट्कशोफ. 
Encephalitis lethargica : मस्स्तष्ट्कशोफजन्य सुस्स्त. 

Encephalitis Amyostatic-akinetic 
: न हालिाल होणारा मस्स्तष्ट्कशोफजन्य 

सुस्तीप्रकार. 
Encephalitis Hyperkinetic  : अहतर्हतजन्य प्रकार. 
Encephalitis Somnolent-aphthalmoplagic  : अधवहनहद्रतडोळ्याच्या स्नायूांिा वधयुक्तप्रकार. 
Encephalography  : मस्स्तष्ट्क क्ष-हकरण लेखन. 
Encephalomyelitis : मस्स्तष्ट्कमेरुशोफ. 
Encephalomyelitis Acute disseminated : आशुकारी सांकीणव मस्स्तष्ट्कमेरुशोफ. 
Encephalomyelitis Acute post-vaccinal : आशुकारीपिर्ोशीतलाज मस्स्तष्ट्कमेरुशोफ. 
Encephalopathy : मस्स्तष्ट्क रोर्. 
Endemic  : स्थाहनकसाांथ, स्थाहनकमारी. 
Endocarditis  : हृदाांतरत्वक शोफ. 
Endocarditis, Acute bacterial  : आशुकारीजांतुज हृदाांतरत्वक शोफ 
Endocarditis, Malignant  : असाध्य ककवा मारकहृदाांतरत्वक शोफ. 
Endocarditis, Subacute bacterial  : अवतीव्र जांतुज हृदाांतरत्वक शोफ. 
Endocarditis, Mural  : हभहत्तक हृदाांतरत्वक शोफ. 
Endocarditis, Ulcerative  : व्रणयुक्त हृदाांतरत्वक शोफ. 
Endocardium  : हृदाांतरत्वक, हृदयािी अतःत्विा. 
Endocrine gland  : अांतःस्त्रावीग्रांथी. 
Endometriosis  : र्भाशयान्तःस्तर अस्थानता. 
Endothelial cells  : अांतःकलीयपेशी. 
Endothelioma  : अांतःकलाबुवद. 
Endothelium  : अांतःकला. 
End product  : हनष्ट्पन्नवस्तू. 
Enema  : एहनमा, रु्दबस्स्त. 
Ensheathing  : आच्छादक. 
Enteric fever  : आांत्रज्वर. 
Enteritis  : आांत्रार्चत. 
Enteritis, Regional  : हवभार्ीय आांत्रार्चत. 
Entering  : प्रवशेक. 
Enterobiasis  : एन्टरोबायेहसस. 
Entersceptive impulses  : अन्तःपे्ररणा. 
Enterogenous cyanosis  : आांत्रजन्य नीहलमा. 
Entoderm  : अांतजवनस्तर. 
Eosinophil : ईओहसनरांर्पे्रमी, इओहसनरार्ी. 
Eosinophilia  : ईओहससरांर्पे्रमीपेशीवृहि. 



 अनुक्रमणिका 

Eosinophilia, Tropical  : ऊष्ट्णकहटबांधीय इओहसनरार्ीपेशीवृहि. 
Epicondyle  : अहधस्थूलक. 
Epidemic  : साांथ, महामारी. 
Epidemic myalgia  : साांथीिा स्नायूशोफ. 
Epidermis  : बाह्यत्विा. 
Epididymitis  : उपवृषणशोफ. 
Epigastrium  : अहधजठर. 
Epiglottis  : कण्ठच्छद. 
Epilepsy  : अपस्मार. 
Epilepsy, jacksonian  : जॅक्सोनी अपस्मार. 
Epileptiform convulsion  : अपस्मारसदृश्य आके्षपक. 
Epiphysis  : अांतववधी. 
Epistaxia  : घोळणा फुटणें, नकसीर. 
Epithelial cells  : उपकला पेशी, धाहरच्छद पेशी. 
Epithelial tissue  : उपकला पेशीजाल. 
Epithelioma  : उपकलाबुवद. 
Epithelioma of larynx : कां ठ–उपकलाबुवद. 
Epithelioma of pharynx : ग्रसनीउपकलाबुवद. 
Epithelioma of tongue : हजव्हाउपकलाबुवद. 
Epithelioma of tonsils : र्लग्रांहथउपकलाबुवद. 
Epithelium  : उपकला. 
Epithelium, Columnar  : स्तांभाकार उपकला. 
Epithelium, Squamous  : शल्काभ उपकला. 
Erb’s dystrophy  : अवव दुष्ट्पोषण. 
Erb’s syphilitic paralysis  : अबव हफरांर्ीरोर्जन्य वध. 
Erysipelas  : हवसपव. 
Erythema  : लाल डार्. 
Erythema nodosum  : लाल र्ाांठाळ भार्. 
Erythraemia  : अहतलोहहताणुरक्तता. 
Erythroblast  : लोहहताणुप्रसू. 
Erythroblastosi foetalis  : र्भािा लोहहताणुप्रसूरोर्. 
Erythrocyte  : लोहहताणु. 
Erythrocytosis  : लोहहताणुवृहि. 
Erythromelalgia  : एहरिमेलालहजआ. 
Erythropoiesis  : लोहहताणजुनन. 
Essential haematuria  : अहेतुकरक्तमेह. 
Essential hypertension  : अहेतुक रक्तभाराहधक्य. 
Ethmoidal air sinus  : झझवहरका वायुहववर. 
Etiology  : हेतु. 



 अनुक्रमणिका 

Eunuchoidism  : बहध्रता, बहध्रकल्पता. 
Ewart’s sign  : इवाटव हिन्ह. 
Excreta  : उत्सर्व, मल-मूत्र. 
Exercise talerance  : श्रमसहनताां. 
Exciting causes  : प्रकोपक कारणें. 
Exchange transfusion  : आदानप्रदान आघान. 
Exitability  : उद्दीपता, उते्तजनशीलता. 
Exhaustion  : पहरश्राांहत. 
Exogenous  : बहहजवहनत. 
Exophthalmic goitre  : तुांर्ाक्ष र्लर्ांड. 
Exophthalmos  : तुांर्ाक्ष. 
Exploratory puncture  : समन्वषेी भेदन. 
Expectoration  : हनिीवन. 
Expiration  : उच्छ् वास, उच्छ् वसन. 
Extensor  : प्रसारणी, हवस्तारक. 
Extensor planter response  : हवस्तारक पदतल प्रहतहक्रया. 
Exteroceptive impulses  : बहहः पे्ररणा, बाह्यग्राही आवरे्. 
External rotation  : बाह्यपहरभ्रमण. 
External secretion  : बहहःस्त्राव. 
Extracerebellar tumour  : अनुमस्स्तष्ट्कबाह्यअबुवद. 
Extracranial  : करोहटबाह्य. 
Extracranial arterial lesions  : करोहटबाह्य धमनीहवकार. 
Extradural tumour  : बहहदृढताहनका अबुवद. 
Extrahepatic  : यकृतबाह्य. 
Extramedullary  : अस्स्थमज्जाबाह्य. 
Extraperitoneal  : उदराांतरवषे्टन बाह्य. 
Extrapysamidal  : हपरॅहमडबाह्य. 
Extrapyramidal motor tract  : हपरॅहमडबाह्य पे्ररक पथ. 
Extrinsic facter : बाह्यतत्त्व. 
   

F   
Facial  : आनन. 
Facial hemiatrophy  : आनन अधवकृशता. 
Facial paralysis  : आनन वध. 
Facio-scapulo-humeral dystrophy  : आनन-असांफलक-प्रर्ांहडका दुष्ट्पोषण. 
Facio-scapulo-humeral myopathy  : आनन-असांफलक-प्रर्ांहडका स्नायूहवकार. 
Faecal Vomiting  : मुलयुक्त वाांहत. 
Faeces  : हविा. 
Fagets sign  : फॅजेट हिन्ह. 



 अनुक्रमणिका 

Fainting  : मूच्छा. 
Faleiform ligamalt  : दात्रबांध. 
Fallots tetralogy  : फॅलट टेरालॉजी. 
Famine fever  : दुर्चभक्ष ज्वर. 
Famine oredema  : दुर्चभक्षजन्यशोथ. 
Familiar periodic paralysis  : कौटुांहबक काहलक वध. 
Farcy  : फासी. 
Farmer’s lung  : कृषक फुफ्फुस. 
Fascia  : प्रावरणी. 
Fasciculus gracilis  : तनुपूहलका. 
Fat globules  : वसार्ोहलका. 
Fat necrosis  : वसाकोथहवनाश. 
Fatty lievr  : यकृतािी मेदापक्राांहत. 
Fatty infiltration  : मेदोभरण. 
Feeding  : पोषण. 
Feet, Burming  : पायाांिे जळजळणें. 
Feminism  : स्त्रणता. 
Femoral pulse  : ऊरूधमनीस्पांद. 
Ferment  : हकण्व. 
Fever  : ज्वर. 
Fever, Intermittent : हवरामीज्वर. 
Fevers, Infectious  : साांसर्चर्क ज्वर. 
Fibrocystic disease  : तांतूपटुीयरोर्. 
Fibromia  : तातवाबुवद. 
Fibropenia  : फाइहब्रनोजेन अभाव. 
Fibrosis  : ताांतवधातू, सूत्रण रोर्. 
Fibrosis, Diffuse hepatic : हवसृत यकृत सूत्रणरोर्. 
Fibrosis of lung  : फुफ्फुसािा सूत्रण रोर्. 
Fibrositis  : सांधानक पेशीजालशोफ. 
Fibrinoid  : फाइहब्रनसदृश. 
Fibrous tissue  : ताांतवधातू. 
Fibrosing alveolits  : ताांतवधातुर्त वायुकोषशोफ. 
Fibrillation, Atrial  : कर्चणकाकां प. 
Fibrillation, Ventricular  : जवहनकाकां प. 
Filaria bancrofti  : फायलेहरआ बँक्राँफ्टाय. 
Filariasis : फायलेहरआरोर्, हत्तीरोर्, श्लीपाद. 
Fine rales : सूक्ष्म बुदबुदध्वनी. 
Fingers, clubled : मुदर्राकार बोटे. 
Fissured tongue : हवदाहरत हजव्हा. 



 अनुक्रमणिका 

Fissure : रु्दभेद, रु्दहवदर. 
Fissure, Posterolateral : पिपाश्वव हवदर. 
Fissura Prima : प्रमुखहवदर. 
Fistula : नाडीव्रण, भर्ांदर. 
Fistula, Gastrocolic  : जठरस्थूलाांत्र भर्ांदर. 
Fistula, Rectal  : उपरु्दभर्ांदर. 
Flaccid  : हशहथल. 
Flaccidity  : हशहथलता. 
Flatulence  : उदरवायू. 
Flat worm  : िपटाकृहम. 
Flexion  : आकुां िन. 
Flexd  : आकुां िनी. 
Flexure  : बृहदाांत्रवक्र. 
Flexure, Hepatic  : यकृतस्थवक्र. 
Flexure, Splenic  : प्लीहोस्थवक्र. 
Fluctuation  : तर्ांर्प्रतीती. 
Fluid and electrolyte balance  : जल आहण हवदु्यतहवश् लेषी सांतुलन. 
Flukes  : पणाभकृहम. 
Foaming macrophagc  : फेननमहाभक्षी. 
Focal infection  : क्षतजसांसर्व. 
Focal nephritis  : क्षतज वृक् कशोफ. 
Fomites  : सांक्रमणी पदाथव, सांसर्वयुक्त पदाथव. 
Follicle  : १. र्तव; २. पुटक, स्तरक. 
Follicle, Hair  : रोमर्तव. 
Fomentation  : शके देणें. 
Fontanelle  : कलान्तराल. 
Foot drop  : पदतलवध, पादघात. 
Foramen  : रांध्र. 
Foramen, Infraorbital  : अवनेत्ररु्हारांध्र. 
Foramen, junular  : र्लरांध्र. 
Foramen, Luschka : लस्का रांध्र. 
Foramen, Magnum : महारांध्र. 
Foramen, of Majendic  : मजेॅन्हीिे रांध्र. 
Foramen, ovale  : अांडाकाररांध्र. 
Foramen, rotundum  : वतुवलरांध्र. 
Foramen, Sacro - coccygeal  : हत्रकानुहत्रकरांध्र. 
Foramen, Stylomestoid  : शरकणवमूलरांध्र. 
Forearm  : अग्रबाहू. 
Forebrain : अग्रमस्स्तष्ट्क. 



 अनुक्रमणिका 

Foreing body : अर्ाांतुक वस्तू, शल्य. 
Foreign Cells : अर्ाांतुकपेशी. 
Forward movement : अग्रर्हत. 
Fossa  : खात. 
Fourth Ventride : ितुथव मस्स्तष्ट्कहववर. 
Fouea :  र्र्चतका. 
Fractional test meal  :  अांहशक पहरक्षान्न. 
Fracture  :  अस्स्थभांर्. 
Fragility  : हभदुरता. 
Fragility of bones  : अस्स्थहभदुरता. 
Fragility of the red cells  : लोहहताणिूी हभदुरता. 
Friedtander’s bacillus  : फे्रडलँडर दांडाणू. 
Friedtander’s pneumnia  : फे्रडलँडर न्यूमोहनया. 
Friedreich’s ataxia  : फे्रहरि र्हतभांर्. 
Frontal  : ललाट. 
Frontal air sinuses  : ललाट अस्स्थवायुहववर. 
Frontal lobc  : ललाट खांड. 
Frontoparietal  : ललाटपार्चश्वका. 
Frontopontine  : ललाटपौंसी. 
Frostbite  : फ्रोस्टबाइट, शीतबाधा. 
Forzen Shoulder  : अवरुि खाांदा. 
Functional  : हक्रयाशील. 
Functional defects  : हक्रयादोष. 
Functional disease  : हक्रयार्तरोर्. 
Functional disturbance  : कायवहबघाड. 
Fungicide  : कवकनाशी. 
Fungus  : कवक. 
Furunculosis  : केस्तुडें. 
Fusiform  : तकुव रूप. 
   

G   
Gait  : र्हतहवशषे. 
Gait, Ataxic  : असांर्हत र्हतहवशषे. 
Gait, Cerebellar  : अनुमस्स्तष्ट्कजन्य र्हतहवशष. 
Gait, Festinating  : पुरःपातीर्हतहवशषे. 
Gait, High stepping  : उत्थापनी र्हतहवशषे. 
Gait, reeling  : पाश्ववपाती र्हतहवशषे. 
Gait, scissors  : कैिीसदृश र्हतहवशषे. 
Gait, spastic  : स्तांहभत र्हतहवशषे. 



 अनुक्रमणिका 

Gait, unsteady : अस्स्थरर्हतहवशषे. 
Galactosaemia  : र्लेॅक्टोजरक्तमयता. 
Galaetosuria  : र्लेॅक्टोजमेह. 
Galactose tolerance test  : र्लेॅक्टोज सहन कसोटी. 
Gall-bladder  : हपत्ताशय. 
Gall-bladder, Infection of  : हपत्ताशयािा सांसर्व. 
Gall-bladder, Inflammation of : हपत्ताशय शोफ. 
Gall-bladder, primary carcinoma of  : हपत्ताशयािा मूलभतू कार्चसनोमा. 
Gall-bladder, torsion of  : हपत्ताशय हपळवटला जाणें. 
Gall-bladder, tumours of  : हपत्ताशयािी अबुवदे. 
Gall-bladder, tumours malignal  : हपत्ताशयािी मारक अबुवदे. 
Gall-bladder tumour simple  : हपत्ताशयािी साधी अबुवदे. 
Gall stone  : हपत्ताश्मरी. 
Gall Stone, calcium carbonate  : कॅल्शम काबोंनेट हपत्ताश्मरी. 
Gall stone, laminatell  : स्तहरत हपत्ताश्मरी. 
Gall stone, mixed  : हमश्र हपत्ताश्मरी. 
Gall stone, mulberry  : मलबरी हपत्ताश्मरी. 
Gallop rhythem  : घोडदौड हृताल. 
Gamma globulin  : र्ामा ग्लोबुहलन. 
Ganglion  : रु्स्च्छका. 
Ganglion, basal  : आधाररु्स्च्छका. 
Ganglion, geniculate  : जानुरु्स्च्छका. 
Ganglion, lumber  : कहटरु्स्च्छका. 
Ganglion, splanchnic  : आशयी रु्स्च्छका. 
Ganglion, spiral : सर्चवल रु्स्च्छका 
Ganglion, stellate  : नक्षत्र रु्स्च्छका. 
Ganglion, trigeminal  : हत्रधारा रु्स्च्छका. 
Ganglion, cells  : रु्स्च्छकापेशी. 
Ganglion blocking agents  : रु्स्च्छका रोधन औषध. 
Ganglionectomy  : रु्स्च्छका छेदन. 
Gangosa  : र्रँ्ोझा. 
Gangrene  : कोथ. 
Gangrene, diabetic  : मधुमेहजकोथ. 
Gangrene, Local : स्थाहनक कोथ 
Gangrone of fingers : अांरु्लीकोथ. 
Gangrene of lung : फुफ्फुसकोथ. 
Gas : वायू. 
Gas, Irriatant : क्षोभकारक वायू. 
Gastrectasis : जठरहवस्तार. 



 अनुक्रमणिका 

Gastrectomy : जठरछेदन. 
Gastrectomy, Partial  : आांहशकजठरछेदन. 
Gastric analysis  : जठररस हवश् लेषण. 
Gastric causes  : जठरीय कारणें. 
Gastric dyspepsia  : जठरीय अस्ग्नमाांद्य. 
Gastric flatulence  : जठरर्त वायुभरण. 
Gastric laveage  : जठर धुवनू काढणें. 
Gastri polyposis  : जठर सनालग्रांहथरोर्. 
Gastric ulcer  : आमाशयव्रण, जठरव्रण. 
Gastritis  : जठरशोफ, आमाशयशोफ. 
Gastritis, Acute  : आशुकारी जठरशोफ. 
Gastritis, Atrophic  : कृशज जठरशोफ. 
Gastritis, Chronic  : हिरकारी जठरशोफ, अस्ग्नमाांद्य. 
Gastro-Colic fistula  : जठर-बृहदाांत्र नाडीव्रण, जठर-बृहदाांत्र भर्ांदर. 
Gastro-entaritis  : जठर-आांत्रशोफ. 
Gastro-enterostomy  : जठरआांत्र जोडण. 
Gastro-jejunal ulcers  : जठरमध्याांत्रव्रण. 
Gastroscopy  : जठरदर्चशकी. 
Gaucher’s disease  : र्ौिर रोर्. 
Gee-Herterdisease  : र्ी-हर् टर ् रोर्. 
Gee’s disease  : र्ी रोर्. 
Gelatinous  : श् लेषी, श् लेषीय. 
Gene  : जीन. 
General paralysis of insane  : सोन्माद सवांर्वात. 
Generalised osteitis Fibrosa  : साववभतृ ताांतवधातूयुक्त अस्स्थशोफ. 
Generalised Scleroderma  : हवसृत त्विा काहठण्य. 
Genesis  : उत्पत्ती. 
Geniculate body  : वक्रकपड. 
Genital pore  : जननरांध्र. 
Genito-urnanary tuberculosis  : जननमतू्र यक्ष्मा. 
German measles  : जमवन र्ोंवर. 
Germinal centre  : भ्रणूीय कें द्र. 
Germinal cells  : भ्रणूीय पेशी. 
Germinal epithelium  : भ्रणूीय उपकला. 
Giant Cell  : भीमकायपेशी. 
Giardia  : हजआर्चडआ जांतू. 
Giardia lamblia  : हजआर्चडआ लॅबबहलआ. 
Giddness  : भोंवळ, िक् कर. 
Gigantism  : अहतकायता, भीमकायता. 



 अनुक्रमणिका 

Gingivitis  : हहरड्याांिा सदाहशोफ. 
Gingivitis, General  : साववभतृ हहरड्याांिा सदाहृशोफ. 
Gingivitis, Marginal  : सीमान्त हहरडयासदाहशोफ. 
Gingivitis, Ulcerative  : व्रणयुक्तहहरड्यासदाहशोफ. 
Girdle pain  : मेखला वदेना, वदेना वलय. 
Girdle, pelvic  : श्रोहणमेखला. 
Girdle Sensation  : मेखला सांवदेना, सांवदेनावलय. 
Galnders  : ग्लँडरस. 
Gland  : ग्रांहथ. 
Gland, Adrenal  : अहधवक् कग्रांहथ. 
Gland, Ductless  : अांतःस्त्रावीग्रांहथ, नहलकाहवरहहतग्रांहथ. 
Gland,Gastric  : जठरग्रांहथ. 
Gland, Mammary  : स्तनग्रांहथ. 
Gland, Parathyroid  : पाांराथायरॉइड ग्रांहथ. 
Gland, Pituitary  : पीयहूषका, शीषवस्थग्रांहथ. 
Gland, Salivary  : लालाकपड. 
Gland, Sebaceous  : त्वग्वसाग्रांहथ. 
Gland, Sweat  : स्वदेग्रांहथ. 
Gland, Tear  : अश्रुकपड. 
Gland, Thymus  : थायमसग्रांहथ. 
Gland, Thyroid  : कां ठस्थकपड. 
Glandular fever  : ग्रांहथशोफयुक्त ज्वर. 
Glioma  : मज्जाजनक द्रव्याबुवद. 
Gleet  : ग्लीट, हपवळा घट्ट पदाथव. 
Globulin  : ग्लोलयहूलन. 
Globus hystericus  : अपतांत्रकजन्य वायूर्ोळा. 
Glomerular Capsule  : केहशकास्तबक सांपुट. 
Glomerulus  : केहशकास्तबक. 
Glomerulonephritis  : केहशकास्तबक-वृक् कशोफ. 
Glomerulonephritis, Acute  : आशुकारी केहशकास्तबकवृक् कशोफ. 
Glomerulonephritis, Chronic  : हिरकारी केहशकास्तबकवृक् कशोफ. 
Glossitis, Acute  : आशुकारी हजव्हाशोफ. 
Glossitis, Chromic  : हिरकारी हजव्हाशोफ. 
Glossopharyngeal nerve  : हजव्हाग्रसनी मज्जातांतू. 
Glossopharyngeal Motor lesions  : हजव्हाग्रसनी मज्जातांतूिे र्हतहवकार. 
Glosspharyngeal sensory lesions  : हजव्हाग्रसनी मज्जातांतूिे सांवदेना हवकार. 
Glossopharygeal neuralgia  : हजव्हाग्रसनी वातहवकारवदेना. 
Gluteal : हनतांब. 
Glycaemia : शकव रा रुहधरता. 
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Glycogen  : ग्लायकोजेन. 
Glycogen disease  : ग्लायकोजेन रोर्. 
Glyeogenesis  : ग्लायकोजनन. 
Glycosuria  : मधुमेहता, ग्लूकोजमेह. 
Glycosuria, Pituitary  : पीयहूषकाजन्य मधुमेहता. 
Glycosuria, Renal  : वृक् कजन्य मधुमेहता. 
Goitre  : र्लर्ांड. 
Goitre, Colloid  : कोलॉइड र्लर्ांड. 
Goitre, Exophthalmic  : तुांर्ाक्ष र्लर्ांड. 
Goitre Lymphadenoid  : लहसकाग्रांथ्यबुवद र्लर्ांड. 
Goitre, Nodular  : र्ाांठाळ र्लर्ांड. 
Goitre, Simple  : साधा र्लर्ांड. 
Goitrogenic suhstances  : र्लर्ांड जनपदाथव. 
Gonad  : जननग्रहथ. 
Gonadotroplic  : जननग्रांहथ पे्ररक. 
Gonorrhoea  : पूयमेह, परमा. 
Gonorrhoeal vaginitis  : परमाजन्य योहनशोफ. 
Gout  : र्ाऊट. 
Gout, Chromic  : हिरकारी र्ाऊट. 
Graham-Steel murmur  : गॅ्रहॅमस्टील हवलाप. 
Grand mal  : वातापस्मार, तीव्र अपस्मार. 
Granular  : दाणेदार, कणीय. 
Granulation  : कणाांकुर. 
Granulation tissue  : कणसहन्नभधातू. 
Granulocyte  : कणयुक्तश्वतेेपेशी. 
Granulocytopenia  : कणयुक्तश्वतेेपेशी क्षय. 
Granulomata  : गॅ्रन्यलूोमाटा. 
Grasp reflex  : मुहष्टप्रहतवतव. 
Green-Sitck fracture  : अधववट अस्स्थतांर्. 
Grey commissure  : धूसर सांयोहजका. 
Grey hepatisation  : धूसर घनीभवन. 
Grey matter  : धूसर द्रव्य. 
Grave’s disease  : गे्रव्ह रोर्. 
Groin : वांक्षण, जाांघ. 
Guinea worm  : नारू. 
Guinea worm disease  : नारू रोर्. 
Gumma  : र्मा. 
Gynaccomastia  : स्त्रीरूप स्तनवृहि. 
Gyrus  : कणवक. 
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Gyrus, Angular  : कोणीथ कणवक. 
Gyrus, Dentate  : दांतुर कणवक. 
Gyrus, Middle frontal  : मध्यललाटकणवक. 
Gyrus, Post Central  : पिकें द्रकणवक. 
Gyrus, Superior temporal  : ऊध्ववशांखकणवक. 
Gyrus, Supramarginal  : अहधसीमान्तकणवक 
   

H   
Habit Spasm  : अभ्यासाकषव. 
Haemangioma  : नीहलका. 
Haematemesis  : रक्तछदी, वाांतीवाटेरक्त पडणें. 
Haematogenous  : रुहधरजन्य. 
Haematoma  : रक्तसांिय. 
Haematoma, Acute Subdural  : आशुकारी अवदृढताहनका रक्तसांिय. 
Haematoma, Chronic Subdural  : हिरकारी अवदृढताहनका रक्तसांिय. 
Haematomyelia  : सुषुम्नाांतर रक्तस्त्राव. 
Haematorrhacis  : सुषुम्नावरणाांत रक्तस्त्राव. 
Haematuria  : रक्तमेह. 
Haematuria, Essential  : अज्ञातहेतुक रक्तमेह. 
Haemochromatosis  : रुहधरवणवरोर्. 
Haemodialysis  : रुहधरअपोहन. 
Haemofuscin  : हहमोफुस्स्कन. 
Haemoglobinuria  : मांहजष्टमेह. 
Haemoh ydropericardium  : रक्तजलभतृ हृदयावरण. 
Haemohydrothorax  : रक्तजलभतृफुफ्फुसावरण. 
Haemolysis  : रक्तहवलयन. 
Haemolysis, Acute  : आशुकारी रक्तहवलयन. 
Haemolysis, Chronic  : हिरकारी रक्तहवलयन. 
Haemolytic disease of the new born  : नवजात बालकािा रक्तहवलयी रोर्. 
Haemopericardium  : रक्तभतृ हृदयावरण. 
Haemoperitonium : रक्तभतृउदराांतरवषे्टन. 
Haemophilia  : हहमोहफहलया. 
Haemopneumothorax  : रक्तवायुभतृ फुफ्फुसावरण. 
Haemopoiesis  : रुहधरोत्पहत्त. 
Haemopoietic  : रुहधरोत्पादक. 
Haemopoietic principle  : रुहधरोत्पादक तत्व. 
Haemopoietic System  : रुहधरोत्पादक सांस्था. 
Haemopoietic cells  : रुहधरोत्पादक पेशी. 
Haemoptysis  : रक्तिीवन. 
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Haemoptysis, Spurious  : कूटरक्तिीवन. 
Haemoptysis, True : खरें रक्तिीवन. 
Haemorrhage : रक्तस्त्राव. 
Haemorrhage, Cerebellar  : अनुमस्स्तष्ट्क रक्तस्त्राव. 
Haemorrhage, Cortical  : प्रान्तस्था रक्तस्राव. 
Haemorrhage, Epidural  : अहधदृढताहनकारक्तस्त्राव. 
Haemorrhage, Extradural  : बहहःदृढताहनकारक्तस्राव. 
Haemorrahge, Gastric  : जठरस्थ रक्तस्त्राव. 
Haemorrhage, Intestinal  : अांत्रस्थ रक्तस्त्राव. 
Haemorrhage, Intracerebral  : अांतःमस्स्तष्ट्करक्तस्राव. 
Haemorrhage, Intracranial  : अांतःकरोहटरक्तस्त्राव. 
Haemorrhage, Meningeal  : मस्स्तष्ट्कावरणस्थ रक्तस्राव. 
Haemorrhage, Medullary  : अन्तस्था रक्तस्राव. 
Haemorrhage, Mid – brain  : मध्यमस्स्तष्ट्का रक्तस्राव. 
Haemorrhage, Pontine  : पोन्टाइन रक्तस्त्राव. 
Haemorrhage, Pulmonary  : फुफ्फुसस्थ रक्तस्राव. 
Haemorrhage, Subarachnoid  : अधोजालताहनक रक्तस्राव. 
Haemorrahge, Ventricular  : मस्स्तष्ट्कहववरस्थ रक्तस्त्राव. 
Haemorrhagic diathesis  : रक्तस्रावी प्रवृहत्त. 
Haemorrhagic disease of the new born  : नवजात बालकािा रक्तस्रावी रोर्. 
Haemorrhagic thrombocythaethaemia  : रक्तस्रावी थाँबोसायथीहमआ. 
Haemorrhoids  : मूळव्याध, अशव. 
Haemoseropericardium  : रक्तरसभतृ हृदयावरण. 
Haemoserothorax  : रक्तरसभतृ फुफ्फुसावरण. 
Haemosiderim  : हहमोहसडहरन. 
Haemosiderosis, Pulmonary  : फुफ्फुस हहमोहसडहरनरॉर्. 
Haemothorax   रक्तभतृ फुफ्फुसावरण. 
Hair-cells   लोमपेशी. 
Halitosis   तोंडाला वास मारणें. 
Hallucination   हनमूवल भ्रम. 
Hamman-Rich Syndrome   हामन-हरि लक्षणमाहलका. 
Hand-Schuller-christian disease   हँड-स्िूलर-हक्रस्स्टअन रोर्. 
Hanot’s Cirrhosis   हनॉट सूत्रणरोर्. 
Hansen’s bacillus   हॅन्सेन दांडाणू. 
Hare lip  तुटका ओठ. 
Harsh breath Sounds  ककव श श्वासध्वनी. 
Hartnup’s disease : हाटवनप रोर्. 
Hashimoto’s disease : हाहशमोटो रोर्. 
Harrison’s sulcus  : हहरसन पहरखा. 
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Hay fever  : परार्ज ज्वर. 
Headache  : हशरःशलू. 
Headache, Fever  : ज्वरजन्य हशरःशलू. 
Headache,Histamine  : हहस्टॅहमनजन्य हशरःशलू. 
Headache, Mastoid  : कणवमूलहशरःशलू. 
Headache, Nasal  : नासाहशरःशलू. 
Headache, ocular  : नेहत्रकाहशरःशलू. 
Headache, paranasal  : परानासा हशरःशलू. 
Headache, Recurrent  : आवतवक हशरःशलू. 
Headache, Tension  : ताण हशरःशलू. 
Headache, Traction  : कषवण हशरःशलू. 
Hearing tast  : श्रवण कसोटी. 
Heart  : हृदय. 
Heart, Apex of  : हृदग्र. 
Heart block  : हृदांतराय. 
Heart block, Abrorisation  : प्रशाखीभवन अांतराय. 
Heart block, Atrio - Ventricular  : कर्चणका-जवहनका अांतराय. 
Heart block, Bundle-branch  : पूहलकाशाखा अांतराय. 
Heart block, Sino-Atrial  : नीलामुख-कर्चणका अांतराय. 
Heart, Congenital abnormalities of  : हृदयािी जातज व्यांरे्. 
Heart, Congenital disease of  : हृदयािे जातज रोर्. 
Heart disease  : हृद्रोर्, हृदयहवकार. 
Heart disease,Hypertensive  : रक्तभाराहधक्ययुक्त हृद्रोर्. 
Heart disease, Ischaemic  : स्थाहनक रक्ताल्यताजन्य हृद्रोर्. 
Heart disease, Pulmonary  : फुफ्फुसी हृदयहवकार. 
Heart failure  : हृत्साद. 
Heart failure, Congestive  : रक्ताहधक्यज हृत्साद. 
Heart failure, Left  : वामहृत्साद. 
Heart failure, Right  : दहक्षण हृत्साद. 
Heart, Non-penetrating injuries of  : हृदयाच्या अवधेी जखमा. 
Heart Irregularitias of : हृदयािी अहनयहमतता. 
Heart, Congenital lesions of  : हृदयािे जातज हवकार. 
Heart nurmur  : हृदयहवलाप. 
Heart, Valvular disease of  : हृदयािे पुट हवकार. 
Heart-beat  : हृत्स्पांद. 
Heart-burn  : आम्लशलू. 
Heart-output  : हृदहनकास. 
Heat Sound  : हृदध्वनी. 
Heat Cramps  : उष्ट्णतेमुळे येणारे पेटके. 
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Heat exhaustion  : ऊष्ट्णतेमुळे येणारा थकवा. 
Heat hyperpyrexia  : ऊष्ट्णताजन्य अहतज्वर. 
Heat Stroke  : ऊष्ट्माघात. 
Heberden’s nodes  : हेबरडेन र्ाांठी. 
Hemianaesthesia  : पक्ष - सांवदेना अभाव. 
Hemianopia  : अधांधता. 
Hemianopia, Bitemporal  : हद्वशांखी अधांधता. 
Hemianopia, Nasal  : नासा आधांधता. 
Hemianopia quadrant  : ितुथाश अधांधता. 
Hemiatrophy  : अधांर्कृशता. 
Hemiatrophy, Facial  : अTनन अधांर्कृशता. 
Hemihypertrophy  : अधांर्वृहि. 
Hemplegia  : पक्षवध, पक्षाघात. 
Hemplegia, Spastic  : स्तांहभत पक्षाघात. 
Hemiparesis  : आांहशक पक्षघात. 
Hemisphere  : र्ोलाधव. 
Hemisphere, Cerebellar  : अनुमस्स्तष्ट्क र्ोलाधव. 
Hemisphere Cerebral  : प्रमस्स्तष्ट्क र्ोलाधव. 
Henoch’s, purpura  : हेनॉि पप्युवरा. 
Heparinization  : हेपॅहरनकरण. 
Hepatic abscess  : यकृत हवद्रहध. 
Hepatic duct  : यकृतवाहहनी. 
Hepatic Coma  : यकृतजन्य बेशुहि. 
Hepatic failure  : यकृत साद. 
Hepatic toxaemia  : यकृतहवषमयरक्तता. 
Hepatic ligament  : यकृतबध. 
Hepatitis  : यकृतशोफ. 
Hepatitis, Amoebic  : ॲहमबाजन्य यकृतशोफ. 
Hepatitis, Infective  : सांक्रामी यितशोफ. 
Hepatitis, Peri  : पहरयकृतशोफ. 
Hepato-lenticulardegeneration  : यकृत-मसुराकार अपक्राांहत. 
Hepatoma  : यकृताबुवद. 
Hepatomagalia glycogenica  : ग्लायकोजेनजन्य बृहत यकृत. 
Hepatomegaly  : यकृतअहतवहृि. 
Hepatoptosis  : यकृतस्थानभ्रांशता. 
Hermaphroditism : उभयकलर्ता. 
Hermaphroditism, pseudo : कूट उभयकलर्ता. 
Hermaphroditism, True : खरी उभयकलर्ता. 
Hernia : आांत्रवृहि, वध्मव. 
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Hernia of diaphlagm : मध्यच्छदर्तवध्मव. 
Hernia,Hiatus  : हायटसवध्मव. 
Herpes  : जर उठणें, पीहटका. 
Herpus Aural  : कणवपीहटका. 
Herpes buccalis  : मुखपीहटका. 
Herpes labialis  : ओिपीहटका, आोठावर जर उठणें. 
Herpes Zoster  : हफीस झोस्टर. 
Hiccough  : उिकी, हृल्लास. 
High blood plessure  : रक्तभाराहधक्य. 
High mental faculties  : उच्च मानहसक कायव प्रवृहत्त. 
Hilar branch  : वृन्तशाखा. 
Hirshsprung’s disease  : हशवस्प्रांर् रोर्. 
Hirshsprung’s pseudo : कूट हशवस्प्रांर्रोर्. 
Hirsutism  : अहधरोमता. 
His, bundle of  : हीज जुडर्ा, हीज पूहलका. 
Hodgkin’s disease  : हॉिहकन रोर्. 
Hoffman’s Sign  : हॉफमन हिन्ह. 
Homostasis  : समस्स्थहत. 
Hook worm  : अांकुशकृहम. 
Hookworm disease  : अांकुशकृहमरोर्. 
Homonymous  : समहदक. 
Homonymous,hemianopia  : समाहदक अधोधवा. 
Homonymous, Bilateral  : हद्वपाश्वीकसमहदक अधोधता. 
Hormone  : होरमोन. 
Hormone, Adreno-Cortiocotorpin  : उपवृक् कप्रान्तस्थाउते्तजक होरमोन. 
Hormone, Follicle Stimulating  : पुटकउद्दीपक होरमोन. 
Hormone, Gonadotrophic  : जननग्रांहथषोषी होरमोन. 
Hormone, Growth  : वहिकारी होरमान. 
Hormone, Interstitial Cell Stimulating  : अांतरालयपेशी उद्दीपक होरमोन. 
Hormone, Lactogenic  : दुग्धोत्सजवकहोरमोन. 
Hormone, Luteinising  : कोषोत्पादक र्भव प्रवणोते्तजक हारमोन. 
Hormone, Oestogenic  : स्त्रीमदजनक होरमोन. 
Hormone, Thyrotropin  : कां ठस्थ हपडोते्तजक होरमोन. 
Horn cells  : श्रृांर्पेशी. 
Horn Anterior  : अग्रश्रृांर्पेशी. 
Horn cells, Lateral  : बहहःश्रृांर्पेशी. 
Horn cells Posterior,  : पश्वश्रृांर्पेशी. 
Huntington’s Chorea  : हस्न्टर्टन् कोहरआ. 
Hutchinson’s teeth  : हहिन् सन दाांत. 
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Hydatid cyst  : हायडॅहटड सद्रवग्रांथी. 
Hydatid disease  : हायडॅहटड रोर्. 
Hydrarthrosis  : सजलसांधीरोर्. 
Hydrocephalus  : जलकपTल, शीषवशोथ. 
Hydrocephalus, Acquired  : उपार्चजत जलकपाल. 
Hydrocephalus, Congenital  : जातज जलकपाल. 
Hydrocephalus, communicating  : सांर्हमका शीषवशोथ. 
Hydrocephalus, External  : बाह्यजलकपाल. 
Hydrocephalus, Internal  : अांतःस्थ जलकपाल. 
Hydrocele  : वृषणकोषसद्रवग्रांथी. 
Hydronephrosis  : वृक् कस्थमुत्रसांिय. 
Hydronephrosis, Acquired  : उपार्चजत वृक् कस्थमूत्रसांिय. 
Hydronephrosis, Congenital  : जातज वृक् कस्थमूत्रसांिय. 
Hyrdonephrosis, Intermittent  : हवरामी वृक् कस्थ मूत्रसांिय. 
Hydrypericardium  : द्रवभतृ हृदयावरण. 
Hydroperitoneum  : द्रवभतृ उदराांतर वषे्टन. 
Hydrophobia  : जलसांत्रास. 
Hydropneumothorax  : रसवायुभतृ फुप्फुसावरण. 
Hydrops foetalis  : जलभतृ भ्रणू. 
Hydrostatic pressure  : तरलस्थहैतक दाब. 
Hydrothorax  : द्रवभतृ फुप्फुसावरण. 
Hyperabduction  : अहतअपवतवन. 
Hyperabdrenia  : उपवृक् कस्त्रावाहधक्य. 
Hyperaemia : रक्ताहधक्य. 
Hyperaemia of liver : यकृतरक्ताहधक्य. 
Hyperaemia of liver, active : हक्रयाशील यकृत रक्ताहधक्य. 
Hyperaemia of liver, Passive : अवश यकृत रक्ताहधक्य. 
Hyperaemia of Lung : फुप्फुस रक्ताहधक्य. 
Hyperamia of lung, Active : हक्रयाशील फुप्फुसरक्ताहधव्य. 
Hyperaemia of lung, Passive : अवश फुप्फुसािे रक्ताहधक्य. 
Hyperaesthesia  : अहतसांवहेदता, सांवदेनाहतशय. 
Hypercalcaemia  : अहतकॅल्शमरक्तता. 
Hyperchlorhydria  : अहतजठराम्लाहधक्य. 
Hyperglycaemia  : रक्ताहतशकव रा, अहतरुहधरशकव रा. 
Hyperglycaemic  : अहतशकव राक्त. 
Hyperhydrosis  : अहतस्वदेन. 
Hypergamma globulinamia  : अहतर्ामाग्लोलयुहलन रक्तमयता. 
Hyperinsulimism  : अहतइन्स्युहलनता. 
Hypermetria  : अहत दूर हालिाल. 
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Hyperparathyroidism  : पराथायरॉइड ग्रांहथस्त्रावाहधक्य, अहतपरा वटुता. 
Hyperpiesia  : अहेतुक रक्तभारा हधक्य. 
Hyperosmia  : वासाहधक्य. 
Hyperpituitasim  : अहतहपयुहषकता. 
Hyperplastic  : अहतविृीय. 
Hyperplastic ileo-caccal tuberculosis  : अहतवहृिय शषेाां धात्र यक्ष्मा. 
Hyperresonant  : अहत अनुनादी. 
Hyperpotassaemia  : अहतपोटॅहशयममयता. 
Нyperpyrexia  : अहतज्वर. 
Hypertension  : रक्तभाराहधक्य, अहतरुहधरतनाव. 
Hypertension, Acute  : आशुकारी रक्तभाराहधक्य. 
Hypertension, Benign  : सुदम्य रक्तभाराहधक्य. 
Hypertension, Chronic  : हिरकारी रक्तभाराहधक्य. 
Hypertension, Essential  : अहेतुक रक्तभाराहधक्य. 
Hypertension, Portal  : प्रहतहाहरणी रक्तभाराहधक्य. 
Hypertension, Primary pulmonaly  : मूलभतू फुप्फुसी रक्तभाराहधक्य. 
Hypertension, Renal  : वृक् कीय रक्तभाराहधक्य. 
Hypertension, Severe  : तीव्र रक्तभाराहधक्य. 
Hypertensive encephalopathy  : अहत तनावजन्य मस्स्तष्ट्क रोर्. 
Hypertensive Vascular disease  : अहततनावजन्य वाहटका रोर्. 
Hyperthyroidism  : कां ठस्थकपडस्रावाहधक्य, अत्यावटुता. 
Hypertrophic osteoarthropathy  : वृहिकारी अस्स्थसांहध हवकार. 
Hypertrophy  : अहतवहृि, अहतपहुष्ट. 
Hyperventilation  : अहतसांवातन. 
Hypoadrenia : अल्प उपवृक् कस्त्राव. 
Hypocalcaemia : अल्पकॅल्शमरक्तता. 
Hypochlorhydria : जठराम्लन्यूनत्व. 
Hypogamma globulinaenia  : अल्प र्ामाग्लोलयुहलन रक्तता. 
Hypochondrcum  : अधःपशुवकप्रदेश. 
Hypodermic : अधस्त्वक. 
Hypogastic : अधोजठर. 
Hypogastrium : अधोजठर प्रदेश. 
Hypoglossal canal : अधोजीव्हानाल. 
Hypoglycaemia : रक्ताल्पशकव रा. 
Hypoglycaemic agents : रक्तशकव रा कमी करणारी औषध. 
Hypopiesis : अलपरक्तदाब. 
Hypopituitarism : अलप हपयहूषकता. 
Hypoparathyroidism : पराथायराइड न्यूनत्व. 
Hypopotassaemia : अल्प पोटॅहशयमरक्तता. 
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Hypoproteinaemia : अल्प पोटीन रक्तता. 
Hypoprothrombinaemia : अल्प प्रोथ् राँहबन रक्तता. 
Hypotensive drugs : रक्तदाबकमी करणारी औषधे. 
Hypophysis cerebri : पीयहूषका ग्रांथी. 
Hypoplasia : अववृिी, अल्पहवकसन. 
Hypothalamic : अधःिेतक– 
Hypothalamic lesions  : अधःिेतक हवकार. 
Hypothalamus  : अधःिेतक. 
Hypothroidism  : कां ठस्थकपडस्त्राव न्यनूत्व, हीनावटुता. 
Hypotonia  : अल्पतनाव. 
Hypotonic  : अल्पबळी. 
Hypoxaemia  : अल्पप्राणवायू रक्तता. 
Hysteria  : अपतांत्रक. 
Hysteria, Convulsive  : आके्षपक अपतांत्रक. 
   

I   
Icterus : कामला. 
Icterus, Hacmolytic : रक्तहवलयी कामला. 
Icterus, Haemolytic Acquired  : उपर्चजत रक्तहवलयी कामला. 
Icterus neonatorum  : नवजात बालकाांतील कामला. 
Idiopathic  : अकारणज, अज्ञातहेतु. 
Idiopathic epilepsy  : अकारणज अपस्मार. 
Idiopathic pulmonary haemosiderosis  : अज्ञात हेतुक फुप्फुस हहमोहसडेहरन रोर्. 
Idiopathic Steatorrhoea  : अज्ञात हेतुक वसाभतृ मलमेह. 
Idiosyncrasies, food  : अन्न प्रकृहत प्रत्यात्मता. 
Ileitis  : शषेाांत्रशोफ. 
Ileitis, Regional  : हवभार्ीय शषेाांत्रशोफ. 
Ileum  : शषेाांत्र. 
Ileus chronic duodenal  : हिरकारी ग्रहणी वधजन्य हवस्तार. 
Ileus, Paralytic  : वधजन्य हवस्तार. 
Ileocaecal fold  : शषेाांधात्र पटुक. 
Ileocaccal Valve  : शषेाांधात्र कपाहटका. 
Iliac  : श्रोहणफलक. 
Iliac crest  : श्रोहण हशखर. 
Immune bodies  : प्रहतरक्षक कपड. 
Immunity  : रोर् प्रहतबांधक शस्क्त्त, प्रहतरक्षा. 
Immunity, Active : हक्रयाशील रोर्प्रहतबांधक शस्क्त्त. 
Immunity, Passive  : परार्चजत रोर्प्रहतबांधक शस्क्त्त. 
Inmmuno fluorescence  : प्रहतरक्षा प्रहतदीस्प्त. 
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Immunological reaction  : प्रहतरक्षण प्रहतहक्रया. 
Immunisation of Infants and children  : नवजात बालके व मुले याांिे प्रहतरक्षण. 
Implanation  : हनरोपण. 
Impotence  : नपुांसकता. 
Impotent  : नपुांसक. 
Impulses  : आवरे्. 
Impulses, Kinatic  : र्हतज आवरे्. 
Impulses, Static  : स्थहैतक आवरे्. 
Inborn  : जन्मजात. 
Inclusion body  : अन्तस्थ कपड. 
Incidious  : अस्ते कदम. 
Incompetence  : अक्षमता. 
Incompatible blood  : असांयोज्य रुहधर. 
Incoordination  : असमन्वय. 
Incontinence  : असांयम. 
Incontinence of urine  : हस्स्थमेह. 
Inclubation period  : अहधशयन काल, अदभवन काल. 
Indiacanuria  : इांहडकनमेह. 
Infantile acrodiynia  : बाल अांग्राांग्रवदेना. 
Infantile, paralysis : बालाांर्नध, बालसांस्तांभ. 
Infantile, Scurvy : लहानमुलाांिास्कस्व्हव. 
Infantilism : बालकायता. 
Infantilism, Pitutary : पीयहूषकाजन्य बालकारता. 
Infants, Posterior basic meningitis of  : बालकाांिा पिमलू मस्स्तष्ट्कावरणशोफ. 
Infants, Progressive Spinal musular 
atrophyof 

: 
तान्ह्या बालकाांिा वर्चधष्ट्णू सुषुम्ना अांर्शोफ. 

Infarction  : इन्फाक वशन. 
Infarction, Cardiac  : हृदयािा इन्फाकव ट. 
Inarction, of Kidney  : वृक् कािा इन्फाकव ट. 
Infarction of Liver  : यकृतािT इन्फाकव ट. 
Infarction of lungs  : फुप्फुसािा इन्फाकव ट. 
Infection, Focal  : क्षतज सांसर्व. 
Infection  : सांसर्व, सांक्रमण. 
Inctoinfes diseases  : साांसर्चर्क रोर्. सांक्रामक रोर्. 
Infectious diseases of known and 
doubtful etiology  

: 

ज्ञात व अज्ञात कारणाांमुळे होणारे साांसर्चर्करोर्. 
Infectious fevers  : साांसर्चर्क ज्वर. 
Infective stage  : सांक्रामी अवस्था. 
Inferior cerecbelar peduncle  : हनम्न अनुमस्स्तष्ट्क वृत्त. 
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Infestation  : जांतुबाधा. 
Infiltration  : अांतरभरण. 
Infiltration, Fatty  : मेदोभरण. 
Inflammation  : सदाहशोफ 
Inflammatory exudation  : शोफजन्यस्त्राव. 
Influenza  : इन्फ्ल्यएूांझा. 
Infraclavicular lymphglands  : अधोजत्रकु लहसका ग्रांथी. 
Infranuclear  : अवकें द्रक. 
Inframammary pain  : अवस्तन वदेना. 
Infraorbital  : अवनेत्ररु्हा. 
Infundibular stem  : कीपाकार स्तांभ. 
Inguinal  : वांक्षण. 
Inguinal Canal  : वांक्षण नाल. 
Inhalation  : अन्तःश्वसन. 
Inhibitory fibres  : रोधक तांतू. 
Injury  : इजा, क्षहत. 
Injury, Traumatic  : अघातजन्य इजा. 
Inoculation  : देवी काढणे. 
Insane, General paralysis of : सोन्माद सवांर्वात. 
Insonimia : हनद्रानाश, अहनद्रारोर्. 
Inspection : दशवन. 
Inspiration : श्वासघेणे, प्रश्वसन. 
Insulin : इन्सूहलन. 
Insulin, lipodystrophy  : इन्सूहलनजन्य वसादुष्ट्पोषण. 
Insuloma  : इन्सुलोमा. 
Intension tremor : ऐस्च्छक कां प, कमवजकां प. 
Intensity  : तीव्रता. 
Interalveolar cell islets  : अांतरपुटक पेशी द्वीहपका. 
Intercostal neurolgia  : पशुवकान्तर वातहवकार वदेना. 
Intermittent claudication  : हवरामी आवरे्. 
Intermediate host  : मध्यस्थ पोषक. 
Intermittent  : हवरामी. 
Intermittent fever  : हवरामी ज्वर. 
Internal capsule  : आभ्यांतर सांपटु. 
Internal ear  : आांतरकणव. 
Internal organs  : अांतराांरे्. 
Interstitial nephrits  : अांतरालीय वृक् कशोफ. 
Interstitial neuritis  : अांतरालीय मज्जातांतूशोफ. 
Interstitial tissue  : अांतरालीय पेशीजाल. 



 अनुक्रमणिका 

Interoceptive  : अांतःसांवदेी. 
Interosseous membrane  : अस्थ्यांतरकला. 
Intervertebral disc  : कशरेुकाांतर मांडल. 
Intervertebral disc, Prolapse of  : भ्रांहशत कशरेुकाांतर मांडल. 
Intestinal anthrax  : आांत्र अांिेक्स. 
Intestinal colic  : आांत्रशलू. 
Intestinal crises  : आांत्र सांकट. 
Intestinal diseases  : आांत्ररोर्. 
Intestinal diverticula  : आांत्र हवपूटी. 
Intestinal flora  : आांत्राांतील जांतूस्तर. 
Intestinal obstruction  : आांत्रावरोध. 
Intestinal new growth  : आांत्राबुवद. 
Intestinal Schistosomiasis  : आांत्र हिस्टोसोमा रोर्. 
Intestinal Argentaffin carcinoma  : आांत्र रजतपे्रमी कार्चसनोमा. 
Intestinal Vilii  : आांत्र अांकुर. 
Intestinal spasm  : आांत्र आकषव. 
Intestines  : आांत्र, आांतडी. 
Intestine, tuberculosis of  : आांतड्यािा यक्ष्मा. 
Intestine, Tumour of : आांत्र अबुवद. 
Intestine, Malignant Tumours of : आांतड्यािे असाध्य अबुवद. 
Intestiner, Simple Tumours of : आांतड्यािे सुदन्य अबुवद. 
Intra-abdominal  : अांतर उदर, उदराांतर. 
Intra-aricular : अांतःसांहध. 
Intra cardiac : अांतहवद, हृदाांतरर्त. 
Intracellular : आन्तरपेशी. 
Intracerberal  : अांतःमस्स्तष्ट्क. 
Intracerebral Haehaemorrhage : अांतःमस्स्तष्ट्क रक्तस्राव. 
Intracapsular Haemorrhage  : अांतः सांपुट रक्तस्राव. 
Intracortical Haemorrhage  : अांतः प्रान्तस्था रक्तस्राव. 
Intracranial  : अांतःकरोहट. 
Intracranial anurysms  : अांतःकरोहट रोहहण्यायाम. 
Intracranial haemorrhage  : अतःकरोहट रक्तस्राव. 
Intracranial tumours  : अांतःकरोहट अबुवदे. 
Intradermal  : अतःत्विा. 
Intragastric drip  : जठराांत थेबेथबे देणे. 
Intramedullary  : मज्जाभ्याांतर. 
Intramuscular  : स्नायू आभ्यांतर. 
Intramuscular Injection  : स्नायूभ्याांतर इांजेक्शन. 
Intraperitoncal  : उदराांतर वषे्टनर्त. 
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Intrapleural  : फुप्फुसावरणातर. 
Intrapulmonary  : फुप्फुसाांतर. 
Intra-arterial thrombosis  : धमन्याांतर रक्तशल्यावरुिता. 
Intravenous  : अांतःहशरा. 
Intrinsic  : अांतरस्थ. 
Intrinsic factor  : अांतरस्थ तत्त्व. 
Intrinsic laryngcal carcimoma  : अांतरस्थ कां ठ कार्चसनोमा. 
Intussusception  : आांत्राांत्र प्रवशे. 
Intussusception, Acute  : आशकारी आांत्राांत्र प्रवशे. 
Intussusception, Chronic  : हिरकारी आांत्राांत्र प्रवशे. 
Ionisation  : आयनीकरण. 
Iodised oil  : आयोहडकृत तेल. 
Ionised calcium  : अयनीकृत कॅल्शम. 
Ipsilateral  : समपक्षी. 
Iritis  : कृष्ट्णमांडल शोफ. 
Irradiation  : हकरणन. 
Irreversible  : अप्रत्यावती. 
Irritable colon  : क्षोभनशील बृहदाांत्र. 
Irritants  : तोदक पदाथव. 
Irritative lesions  : दाहजन्यहवकार. 
Ischaemia  : रक्ताल्पता. 
Ischial head  : आसनास्स्थ शीषव. 
Islets of Langerhans  : लँर्र–हेन्स द्वीहपका. 
Isoimmunization : समप्रहतरक्षण. 
Isotonic : समबली. 
Itch : खाांज, कां ड. 
   

J   
Jacksonian epilepsy  : जॅक्सनी अपस्कार. 
Jacksonian fits  : जॅक्सनी झटके. 
Jaundice  : कामला. 
Jaundice, Acholuric, Acquired  : उपार्चजत प्लीहा वृहियुक्त कामला. 
Jaundice, Congenital acholuric  : जातज प्लीहावृहियुक्त कामला. 
Jaundice Catarrhal  : प्रसेकी कामला. 
Jaundice, Haemolytic  : रक्तहवनाशज कामला. 
Jaundice, Hepatocellular  : साांद्रहपत्तज कामला. 
Jaundice, Leptospiral  : लेप्टोस्पायल कामला. 
Jaundice, Obstructive  : अवरोधात्मक कामला. 
Jaundice, Pathological  : हवकृहतज कामला. 
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Jaundice, Regurgitation  : प्रत्यावहन कामला. 
Jaundice, Rentention  : अवधारण कामला. 
Jaundice, Spirochaetal  : सर्चपलदांडाणुज कामला. 
Jaundice, Toxic  : हवषज कामला. 
Jaw-grinding, Nocturnal  : रात्रीं दाांत खाण. 
Jaw Jerk  : हन्वाके्षप. 
Jejunum  : मध्याांत्र. 
Jejunal ulcers  : मध्याांत्रावरील व्रण. 
Joints  : सांहध. 
Joffroy’s sign  : जॉफ्राय हिन्ह. 
Jugular foramen  : र्लरांध्र. 
Juice : रस. 
Juice, Gastric : आमशय रस, जाठररस. 
Juice, Intestinal : आांत्र रस. 
Juice Pancreatic : अग्न्याशय रस. 
Juice, Salivary : लालारस. 
Juvenile muscular dystrophy : बालस्नायू दुष्ट्पोषण. 
   

K   
Khaler’s disease  : काहलेर रोर्. 
Kala-azar  : काळा ताप. 
Kantor’s String Sign  : कन्टॉर दोरी हिन्ह. 
Keratoderma  : शल्कीत्विा. 
Kernigi’s Sign  : कर्चनर् हिन्ह. 
Ketosis  : कीटोमयसा. 
Ketosis, Diabetic  : मधुमेहजन्य कीटोमयसा. 
Kidney  : वृक् क. 
Kidney, Artificial  : कृहत्रम वृक् क. 
Kidney Biopsy, percutaneous  : त्विेमधून केलेली वृक् कािी जीवोहतपरीक्षा. 
Kidney, Congestion of  : वृक् करक्ताहधक्य. 
Kidney, Congenital cystic  : जातज सद्रवग्रांथीयुक्त वृक् क. 
Kidney, Floating  : िलद् वृक् क. 
Kidney Function  : वृक् ककायव. 
Kidney, Fusion of  : वृक् कािे एकीकरण. 
Kidney, Horse-Shoe  : घोड्याच्या नालासारखे वृक् क. 
Kidney, Infarction of  : वृक् कािे इन्फाक्शवन. 
Kidney, Inflammation of  : वृक् क सदाहशोफ. 
Kidney, Kimmelstiel-Wilson  : हकमेलस्स्टल हवल्सन वृक् क. 
Kidney, Large white  : स्थूल शुभ्र वृक् क. 



 अनुक्रमणिका 

Kidney, Movable  : िलदवृक् क. 
Kidney of pregnancy  : सर्भावस्थेतील वृक् क. 
Kidney, polycystic disease of  : वृक् कािा बहुसद्रव ग्रांथी रोर्. 
Kidney, Retention cysts of  : वृक् काच्या अवरोधन सद्रवग्रांथी. 
Kidney, Secondary Contracted  : उपद्रवात्मक आकुां हित वृक् क. 
Kidney, Solitary cyst of  : एकाकी सद्रवग्रांथीयुक्तवृक् क. 
Kidney, Syphilis of  : वृक् कािा हफरांर्ी रोर्. 
Kidney, Tuberculosis of  : वृक् कािा यक्ष्मा रोर्. 
Kidney, Tumours of  : वृक् काबुवदे. 
Kinesthesia  : र्हतसांवदेना. 
Kinetic  : र्हतज, र्हतमलूक. 
Kinetic deviation  : र्हतज हवपथन. 
King-Armstrong units  : ककर्आमवस्राँर् युहनट. 
Kleine-Levin Syndrome  : क्लीनलेस्व्हन लक्षणमाहलका. 
Kleptomania  : िौयोन्माद. 
Klinefelter’s Syndrome  : स्क्लनफेल्टर लक्षणमाहलका. 
Klippel-Feil symdrome  : स्क्लप्पेल फेल लक्षण माहलका. 
Knee-elbow position  : राांर्तीस्स्थती. 
Knee jerks  : जानुझटका, जानुके्षप. 
Koilonychia  : िमिा सदृश नखें. 
Koplik’s spots  : कॉपहलक कबदू. 
Krukenberg tumour  : कू्रकेनवर्व अबुवद. 
Kwashiorkor  : क्रॉहशऑरकोर. 
Kymogrophy  : कायमोग्राफी. 
Kyphosis  : कुबड. 
   

L   
Labia majora  : स्थूल भर्ोष्ट. 
Labio – glasso – pharyngeal paralysis  : ओष्टहजव्हा–र्सनी स्नायू वध. 
Lacrimal glant  : अश्रुकपड. 
Laennec’s atrophic cirrphosis  : लॅनेक काश्यावसानी सूत्रणरोर्. 
Lacteals  : पायहसका. 
Lag Curve  : लॅर् वक्र. 
Lambliasis  : लॅबहलआ रोर्. 
Laminectomy  : कशरेुका फलक छेदन. 
Laminectomy, Exploratory  : समन्वशेी कशरेुका फलक छेदन. 
Landouzy Dejerine dystrophy  : लॅन्डौझी–डेजेहरन दुष्ट्पोषण. 
Landry’s paralysis  : लॉड्री वध. 
Lange test  : लानजे कसोटी. 



 अनुक्रमणिका 

Laryngeal crises  : कां ठ सांकट. 
Laryngeal spasm  : वाकर्हद्रय वरे्. वाकर्हद्रय आकषव. 
Laryngeal paralysis  : वाग्वध, वाकर्हद्रय वध. 
Laryngismus stridulus  : वाकर्हद्रय सांकोि. 
Laryngitis  : वाकर्हद्रय शोफ. 
Laryngitis, Acute  : आशुकारी वाकर्हद्रयशोफ. 
Laryngitis, Chronic  : हिरकारी वाांकर्हद्रय शोफ. 
Laryngitis, Stridulosa  : लॅकरजायटीस स्रॅड्यलुोझा. 
Laryngitis, Syphilitic  : हफरांर्ी रोर्ज वाकर्हद्रयशोफ. 
Laryngitis, Tuberculous : यक्ष्मज वाकर्हद्रयशोफ. 
Laryngo-spasm  : वाकर्हद्रय वरे्. 
Larynx  : कां ठ, वाकर्हद्रय, स्वरयांत्र. 
Larynx, Inflammation of : वाकर्हद्रयािा सदाहशोफ. 
Larynx, Oedem of  : वाकर्हद्रय शोथ. 
Larynx, Paralysis of  : वाकर्हद्रय वध. 
Larynx, Bilateral abductor paralaysis of  : वाकर्हद्रयािा हद्वपािी अपवतवनी स्नायूवध. 
Larynix, Complete paralysis of  : वाकर्हद्रयािा सांपूणव वध. 
Larynx unilateral abductor paralysis of  : वाकर्हद्रयािा एकपािी अपवतवनी स्नायूवध. 
Larynx, Syphilis of  : वाकर्हद्रयािा हफरांर्ी रोर्. 
Larynx, Tumours of  : वाकर्हद्रयािी अबुवदे. 
Larynx, Malignant Tumours of  : वाकर्हद्रयािी असाध्य अबुवदे. 
Layrnx, Simple Tumours of  : वाकर्हद्रयािी सुदम्य अबुवद. 
Lassitude  : सुस्स्त. 
Lateropulsion  : पाश्वव वतवन. 
Lateral column  : पाश्वव स्तांभ. 
Laurence-Moon-Biedl Syndrome  : लॉरेन्स – मून – हबडल् लक्षणमाहलका. 
Leber’s disease  : लेबेर रोर्. 
Lederer’s anemia  : लेडरर पांडुरोर्. 
Leishmaniasis  : हलशमेहनया रोर्. 
Leishmaniasis Dermal  : त्विा हलशमॅहॅनया रोर्. 
Lenticular degeneration, Proglessive  : वर्चधष्ट्णू मसूहरका अपक्राांहत. 
Leontiasis ossea  : हलऑस्न्टअहँसस ओसी, हसहमुख अस्स्थता. 
Leprosy  : महारोर्. 
Leprosy, Cutaneous  : त्विीय महारोर्. 
Leprosy, Maculo–anaesthetic : मकॅ्युलासांवदेनाहारी महारोर्. 
Lemniscus : पट्टबांध. 
Lemniscus, Medial : अहभमध्य पट्टबांध. 
Lemniscus, Trigeminal : हत्रघार पट्टबांध. 
Leprosy, Nural : मज्जातांतूमहारोर्. 



 अनुक्रमणिका 

Leprosy, Nodular : र्ाांठाळ महारोर्. 
Leprosy, Mixed : हमश्र महारोर्. 
Leprosy, Tuberculoid : र्ाांठाळ महारोर्. 
Leptomeningitis : मृदुजालता हनका शोफ. 
Lesser omentum : लघुवपा. 
Lasser Sac : लघुकोष. 
Lethargy : सुस्स्त. 
Leucocytes : श्वेताण,ु श्वेतपेशी 
Leucocytes, Abnormal : अपसामान्य शे्वताणु. 
Leucocytosis : श्वेताणुवृहि. 
Leucocytosis, Lymphatic  : लहसकापेशीश्वेताणुवृहि. 
Lucocytosis, Polymorphonulear : बव्हाकार कें द्र श्वतेाणुवृहि. 
Leucoderma  : धवल रोर्. 
Leucopenia  : श्वेतपेशी क्षय. 
Leucopenia, Pathological  : हवकृतीजन्य शे्वतपेशी क्षय. 
Leucopenia, Physiological  : शहररहक्रयात्मकशे्वतपेशीक्षय. 
Leukaemia  : रक्तश्वेताणुमयता, ल्युहकहमया. 
Leukaemia, Aleukaemic  : एल्युहमक रक्तश्वेताणुमयता. 
Leukaemia, Eosinophilic  : इओहसनरार्ी रक्तश्वतेाणुमयता. 
Leukaemia, Granulocytic  : कणयुक्तपेशी रक्तश्वेताणुमयता. 
Leukaemia, Lymohatic, Acute  : आशुकारी लहसका रक्तश्वेताणुमयता. 
Leukaemia, Lympatic, Chronic  : हिरकारी लहसका रक्तश्वेताणमयता. 
Leukaemia, Monocytic Acute  : आशुकारी बृहतकें द्रक रक्तश्वेताणुमयता. 
Leukaemia, Myeloid, Acute  : आशुकारी मायलॉइड रक्तश्वेताणुमयता. 
Leukaemia, Myeloid, Chronic  : हिरकारी मायलॉइड रक्तश्वतेाणमयता. 
Leukoplakia  : धवल रोर्. 
Leukoplakic patch  : पाांढरा डार्. 
Libman-sacks syndrome  : हलबमन सकॅ्स लक्षणमाहलका. 
Lindau’s disease : कलडा रोर्. 
Lingula  : हजस्व्हका. 
Lipaemia  : वसारक्तमयता. 
Lipodystrophia progressiva  : वर्चधष्ट्णु वसादुष्ट्पोषण. 
Lipodystrophy  : वसादुष्ट्षोषण. 
Lipodystrophy, Insulin  : इन्र्स हलनजन्य वसादुष्ट्षोषण. 
Lipodystrophy, localised  : स्थाहनक वसादुष्ट्पोषण. 
Lipid nephrosis  : हलहपड अपवृक् कता. 
Lipiodol  : हलहपऑडॉल. 
Lipoma  : मेदोबुवद. 
Lipomatosis  : मेदोबुवद रोर्. 



 अनुक्रमणिका 

Lipomatosis, universalis : साववहत्रक मेदोबुवद रोर्.  
Lithosis  : पाषाणकणरोर्.  
Litten’s sign  : हलटेन हिन्ह.  
Little’s disease  : हलटल रोर्.  
Liver  : यकृत.  
Liver, Abcess of  : यकृत हवद्रहध.  
Liver, Actinomycosis  : यकृतािा ॲस्क्टनोमायकोहसस.  
Liver Amyloid  : ॲहमलाइड यकृत.  
Liver, Carcinoma of  : यकृतािा कार्चसनोमा.  
Liver, Carcinoma, primary  : यकृतािा मूलभतृज कार्चसनोमा.  
Liver, Carcinoma, Secondary  : यकृतािा उपद्रवात्मक कार्चसनोमा.  
Liver, Cirrosis of  : यकृतािा सूत्रण रोर्.  
Liver, Cirrosis of Alcoholic  : मद्यज यकृत सुत्रण रोर्.  
Liver, Cirrosis of, Bilary  : पैहत्तक यकृत सूत्रण रोर्.  
Liver, Cirrosis of, Charcot’s  : िारकॉट यकृत सूत्रण रोर्.  
Liver, Cirrosis of, Hanot’s  : हॅनोट यकृत सूत्रण रोर्.  
Liver, Cirrosis of Portal  : प्रहतहाहरणी यकृत सूत्रण रोर्.  
Liver, Cirrosis of Syhilitic  : हफरांर्ीरोर्ज यकृत सूत्रण रोर्.  
Liver, Cysts of  : यकृतािा सद्रवग्रांहथ.  
Liver, Fatty degeneration of  : यकृतािी मेदाप क्राांहत. 
Liver, Hydatil disease of  : यकृतािा हायडॅहटड रोर्. 
Liver, Inflammation of  : यकृतािा सदाहशोफ. 
Liver, Infarction of  : यकृतािा इन्फाक्शवन. 
Liver, Malformations and displacements 
of 

: 

यकृतािी व्यांरे् व स्थानभ्रांशता. 
Liver Puncture liopsy : यकृतािीभेदनजीवोहतषरीक्षा. 
Liver, Sarcoma of : यकृतािा साकोमा. 
Liver, Syphilis of  : यकृतािा हफरांर् रोर्. 
Liver, Tubereulsio of  : यकृतािा यक्ष्मा. 
Liver, Tumours of  : यकृतािी अबुवदे. 
Loaiasis  : लोआलोआरोर्. 
Lobe  : खांड. 
Lobe, Anterior  : अग्रखांड. 
Lobe, Flocculonodular  : दांतुरपववक खांड. 
Lobe, Frontal  : ललाटखांड. 
Lobe, Parietal  : पार्चश्वकखांड. 
Lobe, Posterior  : पिखांड. 
Lobe, Temporal  : शांखखांड. 
Lobectomy  : फुफ्फुस खांड छेदन. 



 अनुक्रमणिका 

Lobus centralis  : कें हद्रयखांडक. 
Lobulus simplex  : सरलखांडक. 
Local anaesthesia  : स्थानीय सांवदेनाहरण. 
Lock jaw  :  , दढतनू. हनुस्तांभ. 
Locomotor ataxia  : िाल-हवभ्रम. 
Locomotor system  : र्हतसांस्था. 
Loculated  : अवरु्ांहठत. 
Loeffler’s syndrome  : लोफ्लेर लक्षणमाहलका. 
Loop of Henle  : हेनले िाप. 
Low blood pressure  : हीन रक्तदाब. 
Lower motor neurous  : अधःस्थ र्हतकें द्र. 
Ludwig’s angina : लुडहवर् अन्जायना. 
Lumbago  : कां बर धरणे, कहट वदेना. 
Lumbar puneture  : कहटभेद. 
Lubricating  : स्नेहक. 
Lumbar Sympathectomy  : कहट अनुकां पीछेदन. 
Lumbar region  : कहट प्रदेश. 
Lumbo-sacral plexus  : कहटहत्रक जाहलका. 
Lung  : फुफ्फुस. 
Lung Abscess of  : फुफ्फुसहवद्रहध. 
Lung Abscess of Aspiration  : िूषणज फुफ्फुस हवद्रहध. 
Lung Abscess of, Bronchogenic  : श्वासवाहहन्याजन्य फुफ्फुस हवद्रहध. 
Lung Abscess of, Haematogenous  : रुहधर जन्य फुफ्फुसहवद्रहध. 
Lung Abscess of, Mediastinal : मध्यस्थाहनका फुफ्फुसहवद्रहध. 
Lung Abscess of, Necrotising  : कोथहवनाशज फुफ्फुसहवद्रहध. 
Lung, Actinomycosis of : फुफ्फुसािाॲस्क्टनोमायकॉहसस. 
Lung, Active hyperoemia of  : फुफ्फुसािे हक्रयाशील रक्ताहधक्य. 
Lung, Aspergillosis of  : फुफ्फुसािा ॲस्परहर्लस रोर्. 
Lung, Collapse of  : फुफ्फुस हनलमीन. 
Lung, Conganital agenesis of  : फुफ्फुसािे जातज अजनन. 
Lung, Consolodation of  : फुफ्फुसािे घहनभवन. 
Lung, Cysts of congenital  : फुफ्फुसाच्या जातज सद्रवग्रांहथ. 
Lung, Dust disease of  : फुफ्फुसािा धूहलकणरोर्. 
Lung Emphysemaof  : वातस्फीहत. 
Lung, Fibrosis of  : फुफ्फुसर्त सूत्रणरोर्. 
Lung, Gangrene of  : फुफ्फुसकोथ. 
Lung, Hydatid disease of  : फुफ्फुसािा हायडॅहटडरोर्. 
Lung, Hyperaemia, Passive  : फुफ्फुसािे अवश रक्ताहधक्य. 
Lung, Infarction of  : फुफ्फुसािे इन्फाक्शवन. 



 अनुक्रमणिका 

Lung, Moniliasis of  : फुफ्फुसािा मोहनहलआ रोर्. 
Lung, Oedema of  : फुफ्फुसशोथ. 
Lung. Oedema of Acute  : आशुकारी फुफ्फुसशोथ. 
Lung, Oedema of Chronic  : हिरकारी फुफ्फुसशोथ. 
Lung, Primary malignantgrowths of  : फुफ्फुसािे मूलभतू असाध्य अबुवद. 
Lung, Resolution of  : फुफ्फुसािा रोर्हवलय. 
Lung, Sequestraion of  : फुफ्फुसािे अलर्ीकरण. 
Lung, Syphilis of  : फुफ्फुसािा हफरांर्रोर्. 
Lung, Tumours of  : फुफ्फुस अबुवदे. 
Lung, Vital copacity of  : फुफ्फुसािी श्वासधाहरता. 
Lupus erythematosus, systemic  : साववदेहहक रस्क्त्तम ल्युपस. 
Lymph  : लहसका. 
Lymph gland  : लहसकाग्रांहथ. 
Lymphadenitis  : लहसकाग्रांहथशोफ. 
Lymphoadenoma  : लहसकाग्रांथ्यबुवद. 
Lymphangioma  : लहसकावाहहन्याबुवद. 
Lymphangitis  : लहसकावाहहन्याशोफ. 
Lymphatic leucocytosis  : लहसकापेशीवृहि. 
Lymph node  : लहसकाग्रांहथ. 
Lymphocyte  : लहसकापेशी. 
Lymphocytc, Large  : स्थूललहसकापेशी. 
Lymphocyte, Small  : लघुलहसकापेशी. 
Lymphocytosis  : लहसकापेशीवृहि. 
Lymphoid cells  : लहसकाभपेशी. 
Lymphoid tissue  : लहसकाभपेशीजाल. 
Lymphogranuloma  : कलफोगॅ्रन्युलोमा. 
Lymphosarcoma  : कलफोसाकोमा. 
Lysis  : हवलयन. 
   

M   
Macrogametocyte  : रु्रुयुग्मकजनक.  
Macrogamete  : स्त्रीयुग्मक.  
Macroglobnlinaemia  : स्थूलग्लोलयुहलनरक्तता.  
Macrophage  : वृहतभक्षक.  
Major Stroke  : तीव्रघात.  
Malaria  : कहवताप.  
Malformation  : व्यांर्, कुरिना.  
Malposition  : कुस्स्थहत.  
Malignant  : दुदवम.  



 अनुक्रमणिका 

Malignant tertian  : दुदवम तृतीयक.  
Malignant pustule  : मारकफोड.  
Malingering  : ढोंर्.  
Malta fever  : माल्टा ज्वर.  
Mandible  : अधोहन्वास्स्थ.  
Mania  : उन्माद.  
Mania a potu  : अल्कोहली उन्माद.  
Mantoux test : मनॅटॉक्झ कसोटी.  
Maple syrup urine disease  : मपॅल हसरपमूत्ररोर्.  
Marbal-bone disease  : सांर्मरवरी दर्डासारखा अस्स्थरोर्.  
Mast cell : स्थूलाकृहत श्वेतपेशी.  
Mastoid air cell  : कणवमूलवायूपेशी.  
Matrix  : आधारद्रव्य.  
Maxillary antral diaease  : ऊध्ववहनुकोटर रोर्.  
McBurney’s point  : मकॅबनी कबदु.  
Mean Corpuscular Hb  : माध्यकहणका हहमोग्लोहबन.  
Measles  : र्ोंवर.  
Measles, German  : जमवन र्ोंवर.  
Measles, Haemorrhaic  : रक्तस्रावी र्ोंवर.  
Meckel’s diverticulum  : मेकल हवपहुट.  
Medial malleolus  : अहभमध्यरु्ल्फवधव.  
Median nerve  : मध्यम मज्जातांतू.  
Mediam neuritis  : मध्यम मज्जातांतूशोफ.  
Median eminence  : मध्य उत्सेध. 
Medial longitudinal bundle  : अहभमध्यअनुदैघ्यव पूहलका.  
Mediastinal  : मध्यस्थाहनका.  
Mediastinal lymph nodes, Inlargement of  : मध्यस्थाहनका लहसकाग्रांथीवृहि.  
Mediastinal Syndrome  : मध्यस्थाहनका लक्षणमाहलका. 
Mediastinitis  : मध्यस्थाहनकाशोफ. 
Mediastinitis, Syphilitic  : हफरांर् रोर्ज मध्यस्थाहनकाशोफ.  
Mediastinum  : मध्यस्थाहनका.  
Mediastinum, Emphysema  : मध्यस्थाहनका वातस्फीहत.  
Mediastinum, Tumours of  : मध्यस्थाहनका अबुवदे.  
Medulla  : मज्जका, अन्तस्था.  
Medulla oblongata  : मेरुशीषव.  
Medullary Shcath  : मज्जावषे्टन, मेदावरण.  
Medulla spinalis  : मरुरज्ज.ू  
Medullated fibre  : मेदावृत्त तांतू.  
Medullated nerve  : मेदावृत्त मज्जातांतू.  



 अनुक्रमणिका 

Medullo-blastoma of child hood  : बाल्यावस्थतील मेड्युलो-ललास्टोमा.  
Megacolon  : बृहत्स्थूलाांत्र.  
Megacolon Acquired  : उपार्चजत बृहत्स्थूलाांत्र.  
Megakeryocytes  : महामूल लोहहताण.ू  
Meigs’ Syndiome  : हमर्ूज लक्षणमाहलका.  
Melaena  : मेहलना, रुहधरज कालामल.  
Melanoglossia  : काळी हजव्हा. 
Melanophore  : मेलॅहननघर. 
Melioidosis  : मेहलओआयडोहसस. 
Meniere’s syndrome  : मेहरएर लक्षणमाहलका. 
Meningeal haemorrhage  : मस्स्तष्ट्कावरण रक्तस्राव. 
Meninges  : मस्स्तष्ट्कावरण, ताहनका. 
Meninges, Tumours of  : मस्स्तष्ट्कावरणअबुवदे. 
Meningism  : मेहननहजझम. 
Menignitis  : मस्स्तष्ट्कावरणशोफ. 
Meningitis, Lepto  : मुदु-जालता हनकाशोफ. 
Meningitis Lymphocytic, Acute  : आशुकारी लहसकापेशीयुक्त मस्स्तष्ट्कावरणशोफ. 
Meningitis Meningococcal  : मेकनर्ोकॉकसजन्य मस्स्तष्ट्कावरणशोफ. 
Meningitis, Pachy  : दृढताहनकाशोफ. 
Meningitis, Pneumococcal  : न्युमोहनकॉकसजन्य मस्स्तष्ट्कावरणशोफ. 
Meningitis, Posterior basic  : पिआधारमस्स्तष्ट्कावरणशोफ. 
Meningitis, Pyogenic : पूजन्यमस्स्तष्ट्कावरणशोफ. 
Meningitis Septic : पूयुक्त मस्स्तष्ट्कावरणशोफ. 
Meningitis, Tuberculous  : यक्ष्मजमस्स्तष्ट्कावरणशोफ. 
Meningococcal Septicaemia, chronic  : हिरकारी मेकनर्ोकॉकस जन्य पूमयरक्ता. 
Meningo-myelitis, chronic  : हिरकारी मेकनर्ो-मज्जारज्जशूोफ. 
Menopause  : आतववहनवृहत्त. 
Mental deficiency, congenital  : जातज मानहसकन्यनूत्व. 
Mental confusion  : मानहसक सांभ्राांहत. 
Mercurial diuretics  : पारदमूत्रल. 
Mental deterioriaton  : मानहसका ऱ्हास. 
Mesencephalon  : मध्यमस्स्तष्ट्क. 
Mesenteritis  : आांत्रयोजनीशोफ. 
Mesentery  : आांत्रयोजनी. 
Mesentery, cysts of  : आांत्रयोजनीच्या सद्रवग्रांहथ. 
Mesentery,Inflammation of  : आांत्रयोजनीिा सदाहशोफ. 
Mesentery, New growths of : आांत्रयोजनीिी अबुवदे. 
Mesentery, Thrombosis  : आांत्र योजनी शल्यावरूि होणे. 
Mesentery, Tuberculous lymph nodes of : आांत्रयोजनीच्या यक्ष्मज लहसकाग्रांहथ. 



 अनुक्रमणिका 

Mesothelioma of lung : फुफ्फुसािे मध्यकलाबुवद. 
Mesothelioma of pleura : फुफ्फुसावरणािे मध्यकालाबुवद. 
Metabolic products : ियापियजद्रव्य. 
Metabolic Toxins  : ियापियहवषें. 
Metapolism  : ियापिय, उपापियन. 
Metapolism Disorders of  : ियापिय हबघाड. 
Metacentric  : उपप्लव कें द्रीय. 
Metabolite  : उपापियवज, ियापियवज. 
Methaemoglobinaemia  : मेट हहमोग्लोहबन रक्तता. 
Microcephaly  : शोषोपऱ्हास लघु हशरस्कता. 
Meta-pneumonic  : मेटा-न्युमॉहनक. 
Metaphysis  : अस्स्थकाांडकोहट. 
Metacarpal  : करभास्स्थ. 
Metacarpo-phalangeal joint  : करभअांरु्लास्स्त सांहध. 
Metastasis  : दूरान्वयीनें र्ाांठ उद्भवणे. 
Metrorrhagia  : रक्तप्रदर. 
Microgamatc  : पुांयुग्मक, लघुयुग्मक. 
Microgametocyte  : लघुयुग्मकजनक. 
Micturition  : मूत्रण. 
Mid-brain  : मध्यमस्स्तष्ट्क. 
Mid-brain haemorrhage  : मध्यमस्स्तष्ट्क रक्तस्राव. 
Mid-brain tumours of : मध्यमस्स्तष्ट्क अबुवद. 
Mid-diastolic  : शौहथल्यमध्यकाली. 
Middle-ear  : मध्यकणव. 
Middle cerebellar paduncle  : मध्यअनुमस्स्तष्ट्क वृन्त. 
Middle finger  : मध्यमा. 
Migraine  : अधवहशशी, अधावभेदक. 
Mikulicg’s syndrome  : हमक्युहलक्झ लक्षणमाहलका. 
Milk, Diseases carrid by  : दुधामुळे होणारे रोर्. 
Milkman’s syndrome  : हमल्कमन लक्ष्मणमाहलका. 
Milroy’s disease  : हमलरॉय रोर्. 
Miner’s anaemia  : मायनर पांडुरोर्. 
Minkowski’s disease  : हमनकोवस्की रोर्. 
Mitral incompetence  : हद्वदल पुटापूणवता. 
Mitral regurtitation  : हद्वदलपटुप्रत्यावहन. 
Mitral stenosis  : द्वदलपुटावरोध हद्वदलपटुसांकोि. 
Moebius sign  : मोहवस हिन्ह. 
Mongolism  : मांर्ोहलझम, मांर्ोलता. 
Mononuclear cell  : एककें द्रयपेशी. 



 अनुक्रमणिका 

Monophobia  : एककभीहत. 
Monostotic diseasc  : एकास्स्थ दशी रोर्. 
Moon’s teeth  : मनू दाांत. 
Monoplagia  : एकार्वध. 
Morphinism  : अहफमात्यय, अहहफेनात्यय. 
Morphoea : मॉर्चफया. 
Morvan’s disease  : मोर् हॅन रोर्. 
Moss Syndrome  : मॉस लक्षणमाहलका. 
Motor Centre  : पे्ररककें द्र, र्हतकें द्र. 
Motor fibres  : र्हततांतू. 
Motor nerve  : पे्ररकमज्जातांतू र्हतमज्जातांतू. 
Motor neurone, Diseases of  : र्हतकें द्रािे रोर्. 
Motor neurone, Extrapyramidal, lesions 
of  

: 

र्हतकें द्रािे हपरॅहमडबाह्य हवकार. 
Motor neurone  : पे्रद्रक कें द्र. 
Motor neurone upper, lesions of  : ऊध्ववस्थर्हतकें द्रािे हवकार. 
Motor path  : र्हतमार्व. 
Mountain sickness  : पववतरोर्. 
Mucus  : श् लेष्ट्मा. 
Multipara  : बहुप्रसवा. 
Multiparity  : बहुप्रसवता. 
Multiple neuritis  : बहुमज्जातांतू शोफ. 
Multiple myelomatosis : बहुमायलेमेटोहसस. 
Mumps  : र्ालफुर्ी, पाषाणर्धवब. 
Murphy’s sign  : मफी हिन्ह. 
Murmur  : हवलापरव. 
Murmur Aortic  : धमनीपटु हवलापरव. 
Murmur Durojiezic   : डुरोहझ एझहवलापरव. 
Murmur Early-diastol  : शहैथल्यपूववकालाहवलापरव. 
Murmur Haemic  : रुहधरजन्य हवलापरव. 
Murmur Mid-diastolic  : शहैथल्यमध्यकालहवलापरव. 
Murmur Musical  : नादयुक्त हवलापरव. 
Murmur Systolic  : आकुां िनकाल हवलापरव. 
Murmur Water-Whcel : पवनिक्ी हवलापरव. 
Muscles  : स्नायू. 
Muscles Abdominal wall  : उदर हभहत्तकास्नायू. 
Muscles Abductors  : अपहरवतवनी स्नायू. 
Muscles Adductors  : अहभवतवनी स्नायू. 
Muscles Anterior tibial : अग्र प्रजां हघका स्नायू. 



 अनुक्रमणिका 

Muscles Biceps  : हद्वहशरस्का स्नायू. 
Muscles Brachialis anticus  : प्रर्ांहडकी स्नायू. 
Muscles Bucclnator  : कपोलसांपीडनी स्नाय.ू 
Muscles calf  : कपहडकास्नायू. 
Muscles ciliary  : रोमकस्नायू. 
Muscles Coracobrachliais  : तुांडप्रर्ांहडका स्नायू. 
Muscles Corrugator Supercialii : भ्रभूांहर्कास्नायू. 
Muscles Deltoid  : असांछदा स्नायू. 
Muscles Diaphragm  : मध्यच्छदस्नायू. 
Muscles Extensors  : प्रसारणीस्नाय.ू 
Muscles Extensor digitorumlongus  : दीघव पादाांरु्ली प्रसारणी स्नायू. 
Muscles Extensor Hallusis longus  : दीघव पादाांरु्ि प्रसारणी स्नहयू. 
Muscles Flexor  : आकुां िनीस्नायू. 
Muscles Flexor digitorum breuis  : लघु पादाांरु्ली आकुां िनी. 
Muscles Flexor Hallusis brevis  : लघु पादाांरु्ि आकुां िनी स्नायू. 
Muscles Gastrocnemius  : पराकपहडका स्नायू. 
Muscles Gluteal  : हनतांहबका. 
Muscles lliacus  : श्रोहणफलकास्नायू. 
Muscles Infraspinatus  : अवअांसपृहिकास्नायू. 
Muscles Intrinsic  : अांतरस्थस्नायू. 
Muscle, Intercostal  : पशुवकाांतर स्नायू. 
Muscle, Latissimus dorsi  : कहटपाश्ववच्छदास्नायू. 
Muscle, Levator palpebrae superioris  : ऊध्वव नेत्रच्छद उन्नमनी स्नाय.ू 
Muscle, Masticator  : िववणीस्नायू. 
Muscle, Orbicularis occuli  : नेत्रमांडहलकास्नाय.ू 
Muscle, Oblique infrior  : हनम्न हतयवक स्नाय.ू 
Muscle Oblurator externus  : बाह्य र्वाहक्षका स्नायू. 
Muscle, Oblique superior  : ऊध्वव हतयवक स्नायू. 
Muscle, Pectineus  : कां कताहभका स्नायू. 
Muscle, Pelvic  : श्रोहणस्नायू. 
Muscle, Peroneus bravis  : लघुपादहववतवनी स्नायू. 
Muscle, Peroneus Longus  : दीघवपाद हववतवनी स्नायू. 
Muscle, Peroneus tertius  : तृतीय पादहववतवनी स्नायू. 
Muscle, Planteris  : जांघाउपकपहडकास्नायू. 
Muscle, Platysma  : र्लपाश्ववछदास्नTय.ू 
Muscle, Popliteus  : जानुपृहिकास्नायू. 
Muscle, Pronator  : अवताननीस्नायू. 
Muscle, Psoas  : काहटलां हबनीस्नायू. 
Muscle, Quadriceps femoris  : ऊरुः ितुःहशरक्स्कास्नायू. 



 अनुक्रमणिका 

Muscle, Quadratus lumborum  : कहटितुरस्कास्नायू. 
Muscle, Rectus, Inferior  : हनम्नसमास्नायू. 
Muscle, Rectus, lateral  : पाश्ववसमास्नायू. 
Muscle, Rectus, Superior  : ऊध्ववसमास्नायू. 
Muscle,Sartorius : दीघवतमास्नायू. 
Muscle, Scalenus anterior  : पूववहवषमा. 
Muscle, Serratus  : दांतुरास्नायू. 
Muscle, Soleus  : कपहडका स्नायू. 
Muscle, Sternocleidomastoideus  : उरःकणवमहूलका स्नायू. 
Muscle, Stylohyoid  : शरकां हठका स्नायू. 
Muscle, Stylopharyngeal  : शरग्रसहन स्नायू. 
Muscle, Supinator  : उत्ताननी स्नायू. 
Muscle, Supraspinatus  : अध्यांसपहृिका स्नायू. 
Muscle, Trapezeus  : पृिच्छदा स्नायू. 
Muscle, Triceps  : हत्रहशरस्कास्नायू. 
Muscle Sense  : स्नायू सांवदेना. 
Muscle relaxant  : स्नायूहशहथल करणारे. 
Muscle tonus  : स्नायूस्फूर्चत. 
Muscular dystrophies  : स्नायूदुष्ट्पोषण. 
Muscular juvenile  : बालस्नायू दुष्ट्पोषण. 
Muscular Pseudo - hypertrophic  : कूट अहतवृहि स्नायू दुष्ट्पोषण. 
Muscular prostration  : बलक्षय. 
Muscular rigidity  : स्नायूताठरता. 
Muscular spasm  : स्नायूसांकोि. 
Muscular twitchings  : स्नायूस्फुरण. 
Muscular weakness  : स्नायू अवसाद. 
Muscular tissue  : स्नायूपेशीजाल. 
Myalgia  : स्नायूवदेना. 
Myasthenia gravis  : बृहतस्नायू अवसाद. 
Mycobacterium leprae  : महारोर्ािे जांतू. 
Myelitis  : मज्जारज्जशूोफ, सुषुम्नाशोफ. 
Myelitis, Acute transverse  : आशुकारी अनुप्रस्थ सुषुम्नाशोफ. 
Myelitis, Comprenion  : भारजन्य सुषुम्नाशोफ. 
Myelocyte  : मज्जाण.ु 
Myelocyte Pre  : मज्जाणुपूववपेशी. 
Myelography  : मज्जारज्जकू्षहकरणहित्रण. 
Myocarditis  : हृत्स्नायशूोफ. 
Myocardium  : हृत्स्नाय.ू 
Myocardium Diseases of  : हृत्स्नायहूवकार. 



 अनुक्रमणिका 

Myocardium, Atrophy of  : हृत्स्नायूांिी कृशता. 
Myocardium Cloudy swelling of  : हृत्स्नायूांिा शानशोफ. 
Myocardium Degenaration of : हृत्स्नायूांिी अपक्राांहत. 
Myocardium Degenaration Amyloid  : हृत्स्नायूांिी हसक्थापक्राांहत. 
Myocardium Degenaration Hyaline  : हृत्स्नायूांिी कािसम अपक्राांहत. 
Myocardium Degenaration Calcareous  : हृत्स्नायिूी खहटमय अप५क्राांहत. 
Myocardium Dilatation of  : हृत्स्नायहूवस्तार. 
Myocordium, Fatty degeneration of  : हृत्स्नायूांिी मेदापक्राांहत. 
Myocordium, Fatty infiltration of  : हृत्स्नायू मेदोभरण. 
Myocordium, Fibrosis of  : हृत्स्नायूांिा सूत्रण रोर्. 
Myocordium, Hypertrophy of  : हृत्स्नायूांिी अहतवहृि. 
Myocordium, Inflammation of  : हृत्स्नायूांिा सदाहशोफ. 
Myocordium, Rupture of  : हृत्स्नायफुूटणे. 
Myocordium, Tumours of  : हृत्स्नायूांिी अबुवदे. 
Myoclonic gerks  : दृढ स्नायूझटके. 
Myoglobinuria  : स्नायूग्लोलयुहलनमेह. 
Myopathys  : स्नायूहवकार. 
Myopia  : हनकट दृहष्ट, ऱ्हस्वदृहष्ट. 
Myoplagia  : स्नायूवदेना. 
Myoplagia Intermittent  : हवरामी स्नायूवदेना. 
Myositis  : स्नायूशोफ. 
Myositis fibrosa, primary  : मूलभतू ताांतवधातुयुक्त स्नायूशोफ. 
Myositis ossificans, Progressive  : वर्चधष्ट्ण,ु स्नायूशोफ अस्स्थभवन. 
Myotonia atrophica  : कृशताजन्य स्नायसू्फर्चत. 
Myotonia Congenita  : जातज स्नायूस्फूर्चत. 
Myotonic reaction  : स्नायूस्फूर्चत, प्रहतहक्रया. 
Mysophobia  : मलैाभीहत, मळभीहत. 
Myxoedema  : सवांहर्णघनशोथ, हमस्क्सहडमा. 
   

N   
Nails, parrot’s beak : पोपटािा िोिीसारखी नखें. 
Nails, Spoon-shaped : िमच्यासारखी नखे. 
Narcolepsy  : हनद्रारोर्, नारकोलेप्सी. 
Nasal crises  : नासासांकट. 
Nasse’s law  : नासे हनयम. 
Naso-pharynx  : नासा-ग्रसनी. 
Nausea  : मळमळ. 
Necrosis  : कोथहवनाश, पहरर्लन. 
Necrotic  : पहरर्हलत. 



 अनुक्रमणिका 

Needle biopisy  : सूिी जीवोहत परीक्षा. 
Negri bodies : नेग्रीकपड. 
Nematodes  : र्ोलकृहम, नेमटॅोड. 
Nephritis  : वृक् कशोफ. 
Nephritis Acute glomerulo  : आशुकारी केहशकास्तवहकय वृक् कशोफ. 
Nephritis, Acute interstitial  : आशुकारी अांतरालीय वृक् कशोफ. 
Nephritis, Acute pyelo  : आशुकारीवृक् ककहटरशोफ. 
Nephritis, Chronic diffuse glomerulo  : हिरकारी साववभतृ केहशकास्तवकीय वृक् कशोफ. 
Nephritis, Chronic pyelo  : हिरकारी वृक् ककहटरशोफ. 
Nephritis, Focal  : क्षतज वृक् कशोफ. 
Nephritis, Subacutc  : अनु तीव्र वृक् कशोफ. 
Nephrolithiasis  : वृक् काश्मरी. 
Nephroptosis  : वृक् कस्थानभ्रांशता. 
Nephropathy  : वृक् कहवकार. 

Nephrosclerosis  
: वृक् कस्थ केशवाहहन्याकोषकाहठण्य, 

वृक् कसूत्रणरोर्. 
Nephrosclerosis Arteriolar  : धमहनकाजवृक् कसूत्रणरोर्. 
Nephrosis  : अपवृक् कता. 
Nephrosis Amyloid  : ॲहमलॉइड अपवृक् कता. 
Nephrotic syndrome  : वृक् कजन्यलक्षणमाहलका 
Nerve  : मज्जातांतू. 
Nerve Accessory : उपमज्जातांतू. 
Nerve Auditory  : श्रवणमज्जातांतू. 
Nerve, Auriculo-temporal  : बहहष्ट्कणव-शांख मज्जातांतू. 
Nerve, Circumflex-humeral : पहरवषे्टक प्रर्ांहडका. 
Nerve, Chorda-tympani  : मध्यकणवरज्ज ूमज्जातांतू. 
Nerve, Cranial  : करोहटमज्जातांतू. 
Nerve, Eighth  : आठवा मज्जातांतू. 
Nerve, Eleventh  : अकरावा मज्जातांतू. 
Nerve, Facial  : आानन मज्जातांतू. 
Nerve, cervico-Facial  : ग्रीवाआननमज्जातांतू. 
Nerve, Temporo-Facial  : शांखआनन मज्जातांतू. 
Nerve, Femoral  : ऊरू मज्जातांतू. पािवा मज्जातांतू. 
Nerve, Fifth  : ५वा मज्जातांतू. 
Nerve, Fourth  : िौथा मज्जातांतू 
Nerve, Frontal  : ललाट मज्जातांतू. 
Nerve, Glossopharyngeal  : हजव्हाग्रसनीमज्जातांतू. 
Nerve, Greatoccipital  : बृहतपिकपाल मज्जातांतू. 
Nerve, Hypoglossal  : अधोहजव्ह मज्जातांतू. 
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Nerve, Inferior alveolar (dental)  : हनम्न उलूखल (दन्त) मज्जातांतू. 
Nerve, Infratrochlear  : अविक्रक मज्जातांतू. 
Nerve, Lateral cutaneous  : पाश्ववत्विा मज्जातांतू. 
Nerve, Long ciliary  : दीघवरोमक मज्जातांतू. 
Nerve, Long Thoraxic  : दीघववक्ष मज्जातांतू. 
Nerve, Mandibular  : अधोहनु मज्जातांतू. 
Nerve, Maxillary  : ऊध्ववहन्तु मज्जातांतू. 
Nerve, Median  : मध्य मज्जातांतू. 
Nerve, Musculocutaneous  : स्नायुत्विा मज्जातांतू. 
Nerve, Ninth  : नववा मज्जातांतू. 
Nerve, Obturator  : र्वाक्षा मज्जातांतू. 
Nerve, Oculomotor  : नेत्रप्ररक मज्जातांतू. 
Nerve, Olyfactory  : घ्राण मज्जातांतू 
Nerve, Ophthalmic  : नेत्रमज्जातांतू. 
Nerve, Oplic  : दृहष्टमज्जातांतू. 
Nerve, Peroneal, Common  : सामान्य उपजांहघकामज्जातांतू. 
Nerve, Deep  : हनत्तल उपजांहघकामज्जातांतू. 
Nerve, Deep Superficial  : उत्तल उपजांहघका मज्जातांतू. 
Nerve, Petrosal  : अश्मकूटमज्जातांतू. 
Nerve, Phrenic  : मध्यच्छद मज्जातांतू. 
Nerve, Planter  : पादतल मज्जातांतू. 
Nerve, Planter Lateral  : पाश्ववपादतल मज्जातांतू. 
Nerve, Planter Medial  : अहभमध्यपादतल मज्जातांतू. 
Nerve, Popliteal  : जानुमृि मज्जातांतू. 
Nerve, Lateral  : पाश्ववजानुपृि मज्जातांतू. 
Nerve, Media|  : अहभमध्य जानुपृिमज्जातांतू. 
Nerve, Non-medulated  : मायहलनहपघानरहहत मज्जातांतू. 
Nerve, Posterior ethmoidal  : पि झरझहरका मज्जजतांतू. 
Nerve, Radial  : वहहःप्रकोहिका मज्जातांतू. 
Nerve, Recurrent laryngeal  : आवतववकां ठ मज्जातांतू. 
Nerve, Sciatic  : र्ृध्रहसमज्जातांतू. 
Nerve, Seventh  : सातवा मज्जातांतू. 
Nerve, Short ciliary  : ऱ्हस्वरोमक मज्जातांतू. 
Nerve, Sixth  : सहावा मज्जातांतू. 
Nerve, Spinal  : ऊरुमज्जातांतू. 
Nerve, Spinal accessory  : ऊरुउपमज्जातांतू. 
Nerve, Superior laryngeal  : ऊध्ववकां ठमज्जातांतू. 
Nerve, Supratrochlear  : अहधिक्रकमज्जातांतू. 
Nerve, Tenth  : दहावा मज्जातांतू. 
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Nerve, Third  : तीसरा मज्जातांतू. 
Nerve, Tibial  : प्रजांहघकामज्जातांतू. 
Nerve, Tibial Anterior  : अग्रप्रजांहघकामज्जातांतू. 
Nerve, Trigeminal  : हत्रधारामज्जातांतू. 
Nerve, Tumours of  : मज्जातांतूिी अबुवदे. 
Nerve, Twelfth  : बारावा मज्जातांतू. 
Nerve, Ulnar  : अांतःप्रकोहिका मज्जातांतू. 
Nerve, Vagus  : व्हेर्स मज्जातांतू. 
Nerve, Vestibular  : प्रघाण मज्जातांतू. 
Nervousness  : अहधरांता. 
Nervous system  : मज्जासांस्था. 
Nervous Diseases of  : मज्जासांस्थेिे हवकार. 
Neuralgia  : वातहवकारवदेना. 
Neuralgia Brachial  : प्रर्ांडवातहवकार वदेना. 
Neuralgia Cervico-occipital  : ग्रीव पिकपाल वातहवतारवदेना. 
Neuralgia Crural  : जांहघकावातहवकारवदेना. 
Neuralgia Glossopharyngeal  : हजव्हाग्रसनी वातहवकार वदेना. 
Neuralgia Intercostal  : अांतरपशुवकावाांतहवकार वदेना. 
Neuralgia, of spinal nerve  : मेरु मज्जातांतूांिी वातहवकार वदेना. 
Neuralgia, obturator  : र्वाक्षवात हवकारवदेना. 
Neuralgia, Planter  : पादतलवातहवकारवदेना. 
Neuralgia, Trigominal  : हत्रधारा वातहवकारवेदना. 
Neurasthenia  : मनःश्राांहत, मस्स्तष्ट्कद्रौबल्य. 
Neuritis  : मज्जातांतूशोफ. 
Neuritis Brachial  : प्रर्ांडमज्जा तांतूशोफ. 
Neuritis  Diabetic  : मधुमेहज मज्जा तांतूशोफ. 
Neuritis  Local  : स्थाहनक मज्जातांतूशोफ. 
Neuritis Median  : मध्य मज्जातांतूशोफ. 
Neuritis Optic  : दृहष्ट मज्जातांतूशोफ. 
Neuritis Peripheral  : सीमान्त मज्जातांतूशोफ. 
Neuritis Poly  : बहुमज्जातांतूशोफ. 
Neuritis Retro-bulbar  : प्रत्यर्हक्षर्ोलक मज्जातांतूशोफ. 
Neuritis Ulnar  : अांतःप्रकोहिका मज्जातांतूशोफ. 
Neuro-circulatory asthenia : मज्जातांतू-पहरवहन अवसन्नता. 
Neurofibroma  : मज्जातांतू ताांतवाबुवद. 
Neuro-blastoma  : न्यूरोक्लास्टोमा, मज्जातांतूप्रसू अबुवद. 
Neuroma  : मज्जातांतूअबुवद. 
Neuro-myocairdium  : हृदयमज्जातांतू. 
Neuro disorders of rate and rhythm  : हृत्तलहवकार. 
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Neuro-pathy  : मज्जातांतूहवकार. 
Neuroses  : अहध, मनस्ताप. 
Neuroses Fatigue  : श्राांहत आहध. 
Neuroses Compensation  : अनुपूर्चतआहध. 
Nicotine test  : हनकोहटन कसोहट. 
Night-blindess  : राताांधळ. 
Niemann-Pick disease  : नीमन–हपक रोर्. 
Nitrifying organismn  : नैरीकारीजांतू. 
Nodular goitre  : र्ाांठाळ र्ॉयटर. 
Noma  : मुखकोथ. 
Nonne-Apelt test  : नोने-ॲपेल्टकसोटी. 
Normal haustra  : लघुकोशक. 
Notifiable disease  : सूिनीय रोर्. 
Nuclear lesion  : कें द्रस्थहवकार. 
Nucleus  : कें द्रक. 
Nucleus Ambiguous  : अँहबर्स कें द्रक, सस्न्दग्धकें द्रक. 
Nucleus, Caudate  : पुच्छक कें द्रक. 
Nucleus, Cuneate  : कीलक कें द्रक. 
Nucleus, Deiter’s  : डायटर कें द्रक. 
Nucleus, Dentate  : दांतुर कें द्रक. 
Nucleus, Dorsal  : अहभपृि कें द्रक. 
Nucleus, Emboiliformi  : कीलकाभ कें द्रक. 
Nucleus, Fastigi  : फॅस्स्टर्ी कें द्रक. 
Nucleus, Globosus  : ग्लोबेझस कें द्रक, र्ोल कें द्रक. 
Nucleus, Gloso - pharyugcal  : हजव्हाग्रसनी कें द्रक. 
Nucleus, Gracile  : तनु कें द्रक. 
Nucleus, Homolateral  : समपाश्वव कें द्रक. 
Nucleus, Lateral Vestibular : पाश्ववप्रघाण कें द्रक. 
Nucleus, Lantiforn  : मसूरक कें द्रक. 
Nucleus, Mesencephalic  : मध्यमस्स्तष्ट्क कें द्रक. 
Nucleus, Pulposus  : मज्जीकें द्रक. 
Nucleus, Sensory Superior  : सांवदेनाउध्वव कें द्रक. 
Nucleus, Superior  : ऊध्वव कें द्रक. 
Nucleus, Ventral : अभ्युदर कें द्रक. 
Nystagmus : अहक्षदोलन. 
   

O   
Obesity  : स्थूलता, मेदोवृहि. 
Obliterative arteritis  : अवरोधजन्य धमनीशोफ. 
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Occipital  : पिकपाल. 
Occipital lobe  : पिकपालखांड. 
Occipital Pole  : पिकपालकोहट. 
Occult blood test  : रु्प्तरुहधर कसोटी. 
Ochronosis  : ऑक्रोनोहसस. 
Oculo-motor muscles  : नेत्रपे्ररकस्नायू. 
Oculo-motor norve  : नेत्रपे्ररकमज्जातांतू. 
Oedema  : शोथ, सूज. 
Oedema Angio - neurotic  : अँहजओन्युरॉहटक शोथ. 
Oedema Oedema, Famine  : दृहभक्षजन्य शोथ. 
Oedema of larynx  : कां ठशोथ, स्वरयांत्र शोथ. 
Oedema of lungs  : फुफ्फुस शोथ. 
Oedema Renal  : वृक् कजन्य शोथ. 
Oesophagitis  : अन्ननहलका शोफ, ग्रासनली शोफ. 
Oesophagitis Acute  : आशुकारी अन्ननहलका शोफ. 
Oesophagitis Chronic : हिरकारी अन्ननहलका शोफ. 
Oesophagoscopy  : अन्ननहलकादशीने तपासणे. 
Oesophagus  : अन्ननहलका, ग्रासनली. 
Oesophagus atresia of, Congenital  : जातज अन्ननहलकेिी अहववरता. 
Oesophagus Carcinoma of  : अन्ननहलकेिा कार्चसनोम. 
Oesophagus Dilatation of  : अन्ननहलकेिा हवस्तार. 
Oesophagus, Diverticula of  : अन्ननहलकाहपपटुी. 
Oesophagus, Obstruction of  : अन्ननहलका अवरोध. 
Oesophagus, Polypi of  : अन्ननहलकेच्या सनलग्रांहथ. 
Oesophagus, Rupture of  : अन्नहनलका फाटणे. 
Oesophagus, Sarcoma of  : अन्ननहलकेिा साकोमा. 
Oesophagus, Spasm  : अन्ननहलका आकषव. 
Oesophagus, Stenosis, of congental  : जातज अन्ननुहलक सांकोि. 
Oesophagus, Syphilis of  : अन्ननहलकेिा हफरांर्रोर्. 
Oesophagus, Tumouro of  : अन्ननहलकेिी अबुवदे. 
Oesophagus, Simple  : अन्ननहलकेिी सुदम्य अबुवदे. 
Oesophagus, Uleers of  : अन्ननहलकेिे व्रण. 
Oesophagus, Malignan  : अन्ननहलकेिेमारक व्रण. 
Oesophagus, Simple  : अन्ननहलकेिे साधे व्रण. 
Oesophagus, Syphilitic  : अन्ननहलकेिे हफरांर्रोर्ज व्रण. 
Oesophagus, Traumatic  : अन्ननहलकेिे आघातजन्य व्रण. 
Oesophagus, Tubercubous  : अन्ननहलकेिे यक्ष्मज व्रण. 
Oesophagus, Varices  : अन्ननहलकेच्या आपस्फीत हशरा. 
Oestrogens  : स्त्रीमदजन. 
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Olfactory aura  : वासािे पूववहिन्ह. 
Olfactory bulb  : घ्राणकां द. 
Olfactory lobe  : घ्राण खांड. 
Olfactory nerve  : घ्राण मज्जातांतू, वासािा मज्जातांतू. 
Olfactory, tract  : घ्राण पथ. 
Oligoemic  : ॲहलहर्हमक. 
Oliguria  : अल्पमूत्रता. 
Omentum  : वपा. 
Onchocerciasis  : ऑन्कोससी रोर्. 
Oophoritis  : बीजकोशशोफ. 
Ophthalmoplegia, Progressive  : वर्चधष्ट्णु नेत्रवध. 
Ophthalmoscope  : नेत्रदशी. 
Opisthotonus  : बहहरायाम. 
Opium addiction  : अहफम व्यसन. 
Oppenheim’s disease  : ऑपेनहहमरोर्. 
Optic agnosia  : दृहष्टअहभज्ञानअक्षमता. 
Optic atrophy  : अहक्ष कृशता. 
Optic atrophy Primary  : मूलभतू अहक्षकृशता. 
Optic Chiasma  : अहक्ष-स्वस्स्तक. 
Optic, nerave  : दृहष्टमज्जातांतू. 
Optic neuritis  : दृहष्टमज्जातांतूशोफ. 
Optic radiation  : अहक्ष हवहकरण. 
Optic tract  : अहक्ष-पथ, दृहष्टपथ. 
Oral hypoglycaemic agents  : पोटाांत दयावयािी रक्तशकव रा कमी करणारीऔषध. 
Orbit  : नेत्ररु्हा. 
Orchitis  : वृषणशोफ. 
Organic  : रोर्कारक. 
Organisms  : हजवाण,ु जांतु. 
Oriental sore  : ओहरएांटल व्रण. 
Ornithosis : ऑर्चनथोहसस. 
Orthodiagram  : ऑथोडारग्राम. 
Orthostatic proteinuria  : ऊध्ववस्स्थहतज प्रहथनमेह. 
Osler’s nodes  : ऑस्लर र्ाांठी. 
Ossification  : अस्स्थभवन. 
Osteitis deformans  : हवरूपकर अस्स्थशोफ. 
Osteitis fibrosa, Focal  : क्षतज ताांतवधातुज अस्स्थशोफ. 
Osteitis fibrosa, Generalised  : साववभतृ ताांतव धातुज अस्स्थशोफ. 
Osteoarthritis  : अस्स्थसांहधशोफ. 
Osteoarthritic spondilitis  : अस्स्थसांहधशोफज मेरुदांडशोफ. 
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Osteo-arthropathy  : अस्स्थसांहधहवकार. 
Osteogenesis  : अस्स्थजनन. 
Osteogenesis imperfecta  : अपूणवअस्स्थजनन, दोषास्पद अस्स्थजनन. 
Osteomalacia  : अस्स्थमृदुता. 
Osteoporosis  : अस्स्थहवरलता. 
Osteoporosis, Spinal  : मेरुदांड अस्स्थहवरलता. 
Osteoporosis, Senile  : जराजन्य अस्स्थहवरलता. 
Osteopsathyrosis  : ऑस्स्टऑपसाहथररोहसस. 
Osteosclerosis, Diffuse  : साववभतृ अस्स्थ काहठण्य. 
Otic herpes  : कणवपीहटका. 
Otitis media  : मध्यकणवशोफ. 
Otitis mediachronic Suppurative  : हिरकारी पूयुक्त मध्यकणव शोफ. 
Otolith organs  : कणववालुका अांर्. 
Otosclerosis  : कणव काहठण्य. 
Ovarian cyst  : बीजकोशसद्रवग्रांहथ. 
Ovarian tumour  : बीजकोश अबुवद. 
Ovaries  : बीजकोश. 
Ovaries, Internal Secretion of  : बीजकोशािा अांतःस्राव. 
Oxaluria  : ऑक्झेलेटमेह. 
Oxycephaly  : ऑस्क्झकेफॅहल. 
Oxyuriasis  : ऑस्क्झयुहरस रोर्, सूत्रकृहम रोर्. 
   

P   
Pace maker  : र्हतहनमाता. 
Pace maker, Externat  : बाह्य र्हतहनमाता. 
Pachymeningitis  : दृढताहनका शोफ. 
Paget’s disease  : पेजेट रोर्. 
Palate  : तालु. 
Palate, Hard  : कहठण तालु. 
Palate, Soft  : मदुतालु. 
Pallidus  : पाांडुर. 
Pallidus, Globus  : पाांडुरकपड. 
Palpation  : स्पशवन. 
Palpebral fissure  : नेत्रच्छदहवदर. 
Palpitation  : धडधडणे. 
Palsy  : सांस्तांभ. 
Palsy, partial  : अांहशक सांस्तांभ. 
Palsy, Facial  : आननसांस्तांभ. 
Palsy Abducens  : उहद्ववतवनी मज्जातांतूसांस्तांभ. 



 अनुक्रमणिका 

Pancoast tumour of bronchus  : श्वासवाहहनीिे पॅनकोस्टअबुवद. 
Pancreas  : अग्न्याशय. 
Panereas, carcimona of  : अग्न्याशयािा कार्चसनोमा. 
Pancereas, cyst-ademona of  : अग्न्याशयािे सद्रव-ग्रांथ्यबुवद. 
Panereas, Cysts of  : अग्न्याशयािी सद्रवग्रांहथ. 
Panereas Cysts proliferative  : अग्न्याशयािी प्रफली सद्रवग्रांहथ. 
Pancreas, cysts of Retention  : अग्न्याशयािी अवरोधन सद्रवग्रांहथ. 
Pancreas Fibrocystic disease of  : अग्न्याशयािा ताांतव सद्रवजन्य रोर्. 
Pancreas. Fibrosis  : अग्न्याशयािा सूत्रण रोर्. 
Pancreas Tumours  : अग्न्याशयािी अबुवदे. 
Pancreatic Calculi  : अग्न्याशयस्थ अशमरी. 
Pancreatic Colic  : अग्न्याशयशूल. 
Pancreatic ferments  : अग्न्याशय हकण्व. 
Pancreatic infantilism  : अग्न्याशयजन्य बालकायता. 
Pancreatic necrosis  : अग्न्याशय कोथहवनाश. 
Pancreatitis  : अग्न्याशयशोफ. 
Pancreatitis, Acute  : आशुकारी अग्न्याशयशोफ. 
Pancreatitis, Chronic  : हिरकारी अग्न्याशयशोफ. 
Pancreatitis, Gangrenous  : कोथयुक्त अग्न्याशयशोफ. 
Pancreatitis, Haemorrhagic  : रक्तस्रावी अग्न्याशायशोफ. 
Pancreatitis, interstitial, Chronic  : हिरकारी अांतरालीय अग्न्याशरशोफ. 
Pancreatitis, Suppurative  : पूयकारी अग्न्याशयशोफ. 
Panhypopituitasism, Anterior  : अग्र सांपूणव अल्पपीयूहषकता. 
Papatasi fever  : पापाटासी ज्वर. 
Papilloedema  : दृहष्टमज्जातांतू शीषवशोफ. 
Papilloma  : स्पशांकुराबुवद. 
Papillae  : अांकुरक. 
Papillae, Filiform  : सूत्राांकुर. 
Paracusis  : र्ोंर्ाटाांत िाांर्ले ऐकूां  येणें. 
Paradoxical  : हवरोधाभासी. 
Paraesthesia  : अपसांवदेना. 
Paralysis  : वध, पक्षाघात, घात. 
Paralysis, agitans  : कां पवात, पॅरॅहलहस ॲहजटक. 
Paralysis, Acute ascending  : आशुकारी आरोही वध. 
Paralysis, bulbar, progessive  : वर्चधष्ट्णू सूषुम्नाशाषववध. 
Paralysis, bulbar, Spastic  : सांस्तभी सुषुम्नाशीषववध. 
Paralysis, Diaphragmatic  : मध्यच्छद वध. 
Paralysis Erb’s syphilitic  : अबवहफरांर्, रोर्ज वध. 
Paralysis, Facial  : आननवध. 



 अनुक्रमणिका 

Paralysis, General, of isane  : पार्ल माणसािा व्यापक अांर्वध. 
Paralysis, Infantile  : बालाांर्वध. 
Paralysis, Landry’s  : लाँड्री वध. 
Paralysis, Laryngeal  : कां ठवध. 
Paralysis, Oculo-motor  : नेत्रपे्ररक वध. 
Paralysis, periodic, Familial  : कौटुांहबक काहलक वध. 
Paralysis, Pseudo - bulbar  : कूटसुषुम्नाहशषव वध. 
Paralytic lesions  : वधजन्यहवकार. 
Paraplegia  : सस्क्थसांस्तांभ. ऊरुस्तांभ. 
Paraplegia, Crossed  : हवपहरताांर् सस्क्थसांस्तांथ. 
Parastie  : परजीवी, जीवोपजीवी. 
Parasitic worms  : परजीवी, कृमी. 
Parasympathetic  : सहानुकां पी. 
Parathyroid deficiency  : पराथायरॉइड स्त्रावन्यूनत्व. 
Parathyroid gland  : पराथायरॉइड ग्रांहथ, परावटुग्रांहथ. 
Paratyphoid fever  : परायटाफॉइड ज्वर. 
Parenteral  : आांते्रतर. 
Paresis  : अांहशक पक्षाघात, एकाद्या भार्ािा अांर्घात. 
Parenchymatous goitre : ग्रांहथधातुज र्ॉयटर. 
Parenchymatous Syphilis : ग्रांहथधातुज हफरांर् रोर्. 
Parkinsonian mask : पारहकन सोहन िेहरा. 
Parkinsonian Syndrome  : पारहकन सोहन लक्षणमाहलका. 
Parkinsonism : पारहकनसोहनझम, पार्चकन्सनता. 
Parkinson’s disease  : पार्चकनसन रोर्. 
Parasmia  : घ्राणहवकृहत. 
Parotid bubo  : कणवपूणवग्रांहथ हवद्रहध. 
Paratid gland  : कणवपूवव ग्रांहथ. 
Parotitis  : कणवपूववग्रांहथशॉफ, लालकपडशोफ. 
Parotitis Acute septic  : आशुकारी पूयुक्त कणवपूववग्रांहथ शोफ. 
Parotitis, Chronic  : हिरकारी कणवपूववग्रांहथ शोफ. 
Paroxysm  : आवरे्. 
Paroxysmal Dyspnea  : श्वासािे आवरे्, आवरे्ी दुःश्वसन 
Paroxysmal stage  : आवरे्ावस्था. 
Parry’s disease  : पारी रोर्. 
Parry-Romberg syndrome  : पारी–रॉम्बर्व लक्षणमाहलका. 
Pars intermedia  : मध्यरथ भार्. 
Pars tuberalis  : कां दभार्. 
Parturition  : प्रसवन. 
Patent ductus arterosus  : हववृत धमनी वाहहनी. 



 अनुक्रमणिका 

Patent foramen oval  : लां बर्ोलद्वार खुले असणे. 
Patent Ventricular septum  : जवहनकाांतर पटल खुले असणे. 
Passive hyperaemia  : अवश रक्ताहधक्य. 
Passive movements  : हनस्ष्ट्क्रय हालिाल. 
Patellar clonus  : जान्वाके्षप 
Paternity  : हपतृत्व. 
Paterson-Kelly Syndrome  : पॅटसवनकेली लक्षणमाहलका. 
Pathogenesis  : रोर्-जनन. 
Pathogenic  : रोर्ोत्पादक, रोर् जनक. 
Pathogenic bacteria  : रोर्जनक जांतू. 
Pathology  : सांप्रास्प्त. 
Pathophobia  : रोर्हभती. 
Paul-Bunnel test  : पॉल–बनेल कसोटी. 
Pedicle  : नाल, वृन्त. 
Pedunculated  : सनाल. 
Pedunculated atrial myxoma  : सनाल कर्चणका श् लेष्ट्माबुवत. 
Pellagra  : पेलाग्रा. 
Penetrating wound  : वधेीजखम. 
Pepper syndrome  : पेपर लक्षणमाहलका. 
Peptic ulcer  : पेहप्टक व्रण, आांत्रवण. 
Percussion  : अांरु्लीताडन. 
Perforating ulcer  : वधेक व्रण. 
Periarteritis sodosa : र्ाांठाळ पहरघमनीशोफ. 
Pericardial effussion  : साद्रहृदयावरण, हृदयावरण हनःस्सारण. 
Pericardial resection  : हृदयावरण च्छेदने. 
Pericardial rub  : हृदयावरणस्थ घषवणध्वनी. 
Pericarditis  : हृदयावरणशोफ. 
Pericarditis, Acute  : आशुकारी हृदयावरणशोफ. 
Pericarditis, Chronic  : हिरकारी हृदयावरणशोफ. 
Pericarditis, Constrictive  : सांकोिी हृदयावरणशोढ. 
Pericarditis, Dry  : शुष्ट्क हृदयावरणशोफ. 
Pericarditis, Purulent  : पूयभतृ हृदयावरणशोफ. 
Paricarditis, tuberculous  : यक्ष्मज हृदयावरण शोफ. 
Pericarditis with effusion  : साद्र हृदयावरणशोफ. 
Pericardium  : हृदयावरण. 
Pericardium, Adherent  : सांसस्क्तयुक्त हृदयावरण. 
Pericardium Calacified  : खहटभतृ हृदयावरण. 
Peircardium, Cysts of  : हृदयावरणाच्या सद्रवग्रांथी. 
Pericardium, Haemohydro  : रक्तद्रवभतृ हृदयावरण. 



 अनुक्रमणिका 

Pericardium, Haemo  : रक्तभतृ हृदयावरण. 
Pericardium, Haemosero  : रक्त रसभतृ हृदयावरण. 
Pericardium, Hydro  : द्रवभतृ हृदयावरण. 
Pericaridum, Pneumo  : वायुभतृ हृदयावरण. 
Pericardium, Pyopneumo  : पूयवायुभतृ हृदयावरण. 
Pericardium, New growths of  : हृदयावरणािी अबुवदे. 
Perihepatitis  : पहरयकृतशोफ. 
Perihilar  : पहरवृांतक. 
Perinephric abscess  : पहरवृक् क हवद्रहध. 
Peripheral cilculatory failure  : सीमान्त वाहहका अवसाद. 
Peripheral neuritis  : सीमान्त मज्जातांतू शोफ. 
Peripheral resistance  : सीमान्त प्रहतरोर्. 
Perisplenitis  : पहरप्लीहाशोफ. 
Perineal muscles  : हवटपस्नायू. 
Perimeter  : पहरमाप. 
Periodontal membrane  : पहरदांतकला. 
Periostitis  : अस्थावरणशोफ. 
Periodontitis  : पहरदांतशोफ. 
Periosteum  : अस्थावरण. 
Peristalsis  : आकुां िन लहरी. 
Peritoneal sac  : उदराांतर वषे्टन कोष. 
Peritoneum  : उदराांतर वषे्टन. 
Peritoneum, New growths of  : उदराांतर वषे्टनािी अबुवदे. 
Peritonitis  : उदराांतर वषे्टन शोफ. 
Peritonitis, Acute  : आशुकारी उदराांतर वषे्टन शोफ. 
Peritonitis, Chronic  : हिरकारी उदराांतर वषे्टन शोफ. 
Peritonitis, Diffuse  : हवस्तृत उदराांतर वषे्टनशोफ. 
Peritonitis, Generalised  : साववभतृ उदराांतर वषे्टनशोफ. 
Peritonitis, Gonococcal  : पूयमेहज उदराांतर वषे्टन शोफ. 
Periotonitis, Localised  : स्थाहनक उदराांतर वषे्टन शोफ. 
Peritonitis, pneumococeal  : न्यूमोकॉकसजन्य उदराांतर वषे्टन शोफ. 
Peritonitis, Tuberculous, Acute  : आशुकारी यक्ष्मज उदराांतर वषे्टन शोफ. 
Peritonitis, Tuberculous, Chronic  : हिरकारी यक्ष्मज उदराांतर वषे्टन शोफ. 
Peritonsilitis : पहरर्लग्रांहथशोफ. 
Peritrate  : पेहररटे. 
Permeability  : पारर्म्यता. 
Pernicious anaemia  : असाध्य पांडुरोर्. 
Peroneal muscalar atrophy  : सीमान्त स्नायू कृशता. 
Perspriation  : स्वदेन, स्वदे. 



 अनुक्रमणिका 

Pertussis  : डाांग्या खोकला. 
Petit mal  : सौम्य अपस्मार. 
Petehciae  : त्विेतील सूक्ष्म रक्तडार्. 
Phagocyte  : भक्षकपेशी. 
Phagocytosis  : जीवाणूभक्षण. 
Phalanges  : अांरु्लास्स्थ. 
Pharyngeal neurosis  : ग्रसनी आहध. 
Pharyngeal ulcers  : ग्रसनी व्रण 
Pharyngeal ulcers, Diphthertic  : घटसपवजन्य ग्रसनीव्रण. 
Pharyngeal ulcers, Syphilitic  : हफरांर्ी रोर्ज ग्रसनीव्रण. 
Pharyngitis  : ग्रसनीशोफ, घशािा सदाहशोफ. 
Pharyngitis, Acute Catarrhal  : आशुकारी श् लेष्ट्मल ग्रसनीशोफ. 
Pharyngitis, Atrohic  : कृशताजन्य ग्रसनीशोफ. 
Pharyngitis, Catarrhal  : श् लेष्ट्मल ग्रसनीशोफ. 
Pharyngitis, Chronic  : हिरकारी ग्रसनीशोफ. 
Pharyngitis, Granular  : कां टकयुक्त ग्रसनीशोफ. 
Pharyngitis, Septic  : जांतुज ग्रसनीशोफ. 
Pharyngitis, Simple  : साधा ग्रसनीशोफ. 
Pharynx  : ग्रसनी. 
Pharynx, Diverticula of  : ग्रसनी हवपटुी. 
Pharynx, Tumours of  : ग्रसनीिी अबुवदे. 
Phenylketonuria  : फेहनलकेटोनमेह. 
Phimosis  : हनरुिप्रकश. 
Phlebitis  : हशराशोफ, हशरार्चत. 
Phlebtis, Migrating  : भ्रमणशील हशराशोफ. 
Phelbosclerosis  : हशराकाहठण्य. 
Phlebotomous fever  : फ्लेवॉटॉमसज्वर. 
Phobia  : भीहत, भय. 
Phobia, Acro  : उत्तुांर्ता भीहत. 
Phobia, Agro  : खुल्याजारे्िी भीहत. 
Phobia, Anthro  : र्दीिी भीहत. 
Phobia, Claustro  : बांद जारे्िी भीहत. 
Phobia, Mono  : एकाांत भीहत. 
Phobia, Myso  : मलै भीहत. 
Phobia, Pathas  : रोर्भीहत. 
Phoeochromocytoma  : हफओक्रोमोसायटोमा. 
Phosphatase  : फॉस्फटेज. 
Phosphaturia  : स्फॉस्फेटमेह. 
Phrenic crush  : मध्यच्छदमज्जातांतू हिरडणे. 



 अनुक्रमणिका 

Phrenic nerve  : मध्यच्छद मज्जातांतू. 
Physical agents, Diseases due to  : भौहतक कारणाांमुळे होणारा रोर्. 
Physical defects  : शारीहरक दोष. 
Physical signs  : शारीहरक हिन्हे, बाह्यहिन्हे. 
Physiological  : शरीरहक्रयात्मक, शरीरहक्रया. 
Pick’s disease  : हपक रोर्. 
Pigeon breeder’s lung  : कपोत पाळणारािे फुफ्फुस. 
Pigeon braest  : हत्रकोणी छाती. 
Pigmentation  : धातुरांजन. 
Pineal body  : हपहनअल कपड. 
Pink disease  : रु्लाबी रोर्. 
Pin worm disease  : हपन कृहमरोर्. 
Pinna  : कणवपल्लव. 
Pituicyte  : हपटु्यइसाइट. 
Piluitary body  : पीयहूषका, पीयहूषका कपड. 
Piluitary Fossa  : पीयहूषका खात. 
Piluitary Hormones  : पीयहूषका होरमोन. 
Piluitary Infantilism  : पीयहूषकाजन्य बालकायता. 
Placenta  : अपरा. 
Plague  : प्लेर्. 
Plague Bubonic  : र्ाांठीिा प्लेर्. 
Plague Cerebral  : मस्स्तष्ट्क प्लेर्. 
Plague Intestinal  : आांत्रप्लेर्. 
Plague Pneumonic  : फुप्फुसािा प्लेर्. 
Plague Septicaemic  : रक्तािा प्लेर्. 
Planter nerve  : पादतल मज्जातांतू. 
Plaques  : हवरांहजता. 
Plasma  : प्लाझ्मा. 
Plasma proteins  : प्लाझ्मा प्रहथनें. 
Plasmocytoma  : प्लाझ्मो सायटोमा. 
Plasmodium falciparum  : प्लॅझ्मोहडयम फास्ल्सपारम. 
Plasmodium malariae  : प्लॅझ्मोहडयम मलेरी. 
Plasmodium Ovale  : प्लॅझ्मोहडयस ओव्हेल. 
Plasmodium Vaivx  : प्लॅझ्मोहडयम स्व्हव्हॅक्स. 
Platelets  : प्लेटलेट, कबबाणू. 
Platelets Count  : प्लेटलेट र्णन कबबाणु र्णन. 
Pleonaemic  : स्क्लओहनहमक, पूणवअरक्तता. 
Pleura  : फुप्फुसावरण. 
Pleura Mesothelioma of  : फुप्फुसावरणािे मध्यकलाबुवद. 
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Pleura Tumours of  : फुप्फुसावरणािी अबुवदे. 
Plerocercoid  : प्लेरोसरकॉइड. 
Pleura| Effusion  : फुप्फुसावरण हनःस्सारण साद्रवफुप्फुसावरण. 
Pleural adhesions  : फुप्फुसावरण सांसस्क्त. 
Pleurisy  : फुप्फुसावरणशोफ. 
Plurisy Acute  : आशुकारी फुप्फुसावरणशोफ. 
Plurisy Chromic  : हिरकारी फुप्फुसावरणशोफ. 
Plurisy Diaphragmatic  : मध्यच्छदफुप्फुसावरणशोफ. 
Plurisy Dry  : शुष्ट्क फुप्फुसावरणशोफ. 
Plurisy with effusion  : द्रवभतृ फुप्फुसावरणशोफ. 
Pleurodynia  : पाश्वव वदेना. 
Pleurothotonus  : भग्न पाश्वव. 
Plexus  : जाहलका. 
Plexus Oesophageal  : ग्रासनली जाहलका. 
Plumbism  : सीसात्यय. 
Pneumatosis cystoides intestinalis  : आांत्रस्थ वायुभतृ पटुक. 
Pneumaturia  : वायूमेह, मूत्राांतून वायूजाणे. 
Pneumococeal bacteriaemia  : न्यूमोकॉकसजन्य जांतुरक्तता. 
Pneumococeal meningitis  : न्यूमोकॉकस मस्स्तष्ट्कावरण शोफ. 
Pneumo-encephalography  : वायुभहरत मस्स्तष्ट्क क्ष–हकरणहित्रण. 
Pneumoconiosis  : फुप्फुसर्त कणसांिय. 
Pneumonectomy  : फुप्फुसच्छेदन. 
Pneumonia : न्युमोहनया, फुप्फुसशोफ.  
Pneumonia, Atypical  : अहवहशष्ट फुप्फुसशोफ. 
Pneumonia, Bacterial  : जांतुज फुप्फुस शोफ. 
Pneumonia, Friedlander’s  : फे्रडलॅन्डर फुप्फुसशोफ. 
Pneumonia, Pneumoeoccal  : न्यूमोकॉकसजन्य फुप्फुसशोफ. 
Pneumonia, Staphylococcal  : रु्च्छक जांतुजन्य फुप्फुसशोफ. 
Pneumonia, Streptococcal  : माहलकजांतुज फुप्फुसशोफ. 
Pneumonia, Virus  : हवषाणजुन्य फुप्फुसशोफ. 
Pneumonia, Aspiration  : िूषण फुप्फुसशोफ. 

Pneumonia, Lobar  
: पाली फुप्फुसशोफ, लोबोर न्युमोहनया, 

फुप्फुसखांडफुप्फुसशोफ. 

Pneumonia, Lobular  
: पाहलका फुप्फुसशोफ, फुप्फुस खांहडका 

फप्फुसशोफ. 
Pneumonia, Hypostatic  : अध्यःस्स्थहतक फुप्फुसशोफ. 
Pneumonitis  : सूक्ष्म न्युमोहनया भार्, न्युमोहनयाहटस. 
Pneumopericardium  : वायुभतृ हृदयावरण. 
Pneumoperitoneum  : वायुभतृ उदराांतरवषे्टन. 
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Pneumoperitoneum Artificial  : कृहत्रम वायुभतृ उदराांतरवषे्टन. 
Pneumothorax  : वायुभतृ फुप्फुसावरण. 
Pneumothorax Artificial  : कृहत्रम वायुभतृ फुप्फुसावरण. 
Pneumothorax, Diffuse  : हवसृत वायुभतृ फुप्फुसावरण. 
Pneumothorax, Loculted  : कोहित वायुभतृ फुप्फुसावरण. 
Pneumothorax, Spontaneous  : स्वतोवायु भतृ फुप्फुसावरण. 
Poisoning  : हवषबाधा. 
Poisoning  Alcoholic  : पानात्यय हवषबाधा. 
Poisoning  Alcoholic Acute  : पानात्यय परमद. 
Poisoning  Alcoholic Chronic  : हिरकारी पानात्यय. 
Poisoning Arsenic  : मल्ल हवषबाधा, सोमलहवषबाधा. 
Poisoning Aspirin  : ॲस्स्पहरन हवषबाधा. 
Poisoning Atropine  : ॲरोहपन हवषबाधा. 
Poisoning Barbiturates  : बार्चबच्यु रेट हवषबाधा. 
Poisoning Belladona  : बेलाडोमा हवषबाधा. 
Poisoning Benzene  : बहझन हवषबाधा. 
Poisoning Carbon monoxide  : काबवनमोनॉक्साइड हवषबाधा. 
Poisoning Cocaine  : कोकेन हवषबाधा. 
Poisoning Food  : अन्नहवषबाधा. 
Poisoning Iodine  : अयोहडन हवषबाधा. 
Poisoning Lead  : नार्हवषबाधा. 
Poisoning Meet  : माांसजन्य हवषबाधा. 
Poisoning Mercury  : पारदहवषबाधा. 
Poisoning Methyi alcohol  : मेहथल अल्कोहल हवषबाधा. 
Poisoning Morphine  : मॉर्चफन हवषबाधा. 
Poisoning Mushrooms  : छत्रक हवषबाधा. 
Poisoning Opium  : अहहफेनात्यय. 
Poisoning, Phenol and coal 
tardisintsfectan  

: 

फेनॉल व कोलटार जांतुनाशक हवषबाधा. 
Poisoning, Snake  : सपव हवषबाधा. 
Poisoning, Strychnine  : स्स्रकनीन हवषबाधा. 
Poisoning, Ptomaine  : टोमेन हवषबाधा. 
Poisons  : हवषे. 
Polioencephalitis  : पोहलओमस्स्तष्ट्कशोफ. 
Poliomyclitis  : पोहलओसुषुम्नाशोफ. 
Poisoning, Acute  : आशुकारी पोहलओ सुषुम्नाशोफ. 
Pollaceine  : पोलॅहसन. 
Pollinosis  : परार् रोर्. 
Polyarteritis nodosa, Acute  : आशुकारी र्ाांठाळ बहुधमनीशोफ. 
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Polyarthritis  : बहुसांधीशोफ. 
Polycystic  : बहुसद्रवग्रांहथज. 
Polycystic diseare of kidueys  : वृक् कािा बहु सद्रव ग्रांथीरोर्. 
Polycythemia  : बहुलोहहताणु रक्तता, लोहहताणुअहतरेक. 
Polycythemia rubra  : अरुण बहुलोहहताणु रक्तता. 
Polycythemia Secondary  : उपद्रवात्मक बहुलोहहताणु रक्तता. 
Polycythemia Vera  : बहुलोहहताणु रक्तता व्हेरा. 
Polydipsia  : अहततृष्ट्णा. 
Polymorphonuclear cell  : बव्हाकारी कें द्रयुक्त श्वेतपेशी. 
Polymorphonuclear leucocytosis  : बव्हाकारी कें द्रयुक्त श्वेतपेशीवृहि. 
Polymyaligia rheumatica  : आमवातज बहुस्नायूवदेना. 
Polymyositis  : बहुस्नायू शोफ 
Polymyositis haemorrhagica : रक्तस्रावी बहुस्नायू शोफ. 
Polyneuritis : बहुमज्जातांतू शोफ. 
Polyneuritis Toxic, Acute  : आाशुकारी हवषज बहुमज्जातांतू शोफ. 
Polypi  : सनाल अबुवदे. 
Polyposis  : सनाल अबुवद रोर्. 
Polypus  : सनाल ग्रांथी. 
Polyserositis  : बहुसीरमीकलाशोफ. 
Polyuria  : बहुमूत्रता. 
Pontine haemorrhage  : मज्जासेतु रक्तस्राव. 
Ponto-cerebellar angle tumour  : मज्जासेतु-अनुमस्स्तष्ट्क कोण अबुवद. 
Pool’s sign  : पूल हिन्ह. 
Popliteal nerve  : जानुपृि मज्जातांतू. 
Popliteal nerve Lateral  : पाश्ववजानुपृि मज्जातांतु. 
Popliteal nerve Medial  : अहभमध्य जानुमज्जातांतू. 
Pork tape worm  : डुकराांच्या माांसाांतील फीताकृहम. 
Portacaval anastomosis  : प्रहतहाहरणी महानीला सांस्म्मलन. 
Portacaval anastomosis Shunt  : प्रहतहाहरणी महानीला मार्व. 
Porlal cirrhosis  : प्रहतहाहरणी सूत्रण रोर्. 
Porlal, fissure  : प्रहतहाहरणी हवदर. 
Porlal hypertension  : प्रहतहाहरणी अहतरुहधरतनाव. 
Portal vein  : प्रहतहाहरणी हशरा. 
Portal thrombosis  : प्रहतहाहरणी शल्यावरुिता. 
Post-Cholecystectomy syndrome  : पि–हपत्तशयछेदन लक्षणमाहलका. 
Post-concussional state  : पिसांघट्टन अवस्था. 
Post-gastrectomy syndrome  : पि जठर छेदन लक्षणमाहलका. 
Postural deviation  : स्स्थहतज हवपथन. 
Posterior funiculus  : पिरजु्जका. 
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Posterior fossa funiculus  : पिखात.  
Postural sense  : स्स्थतीज्ञान.  
Postural drainage  : स्स्थहतज हनःसारण.  
Postural Proteinuria  : स्स्थहतज प्रहथनमेह.  
Postural Reflexes  : स्स्थहतप्रहतहक्षप्तहक्रया.  
Potassium deficency  : पोटॅहशयम न्यनूत्व.  
Potassium depletion  : पोटॅहशयम हनःशोषण.  
Potassium excess  : पोटॅहशयम आहधक्य.  
Potassium intoxication  : पोटॅहशयम नशा.  
Precipitin test  : अवके्षपी कसोटी.  
Precentral gyrus  : पुरःकें द्रकणवक.  
Precentral Sulcus : पुरःकें द्रपहरखा. 
Precipitation : अवके्षपण. 
Praecordial area  : पुरोहृद के्षत्र.  
Predisposing causes  : प्रवतवक कारणे.  
Prediverticular stage  : पुरःहवपहुट अवस्था.  
Pregnancy  : सर्भावस्था.  
Pregnancy Kidney of  : सर्भावस्थेंतील वृक् क.  
Premature systole  : अकाहलक स्पांद.  
Premenstrual tension  : आतववपूववताण.  
Pressure symptoms  : भारजन्य लक्षणें.  
Presystolic gallop  : आकुां िनपूवव घोडदौड.  
Presystolic murmur  : आकुां िनपूवव हवलापरव.  
Preventive measures  : हनवारक उपिार.  
Preventive treatment  : हनवारक उपाय.  
Primary  : मूलभतू.  
Primary Amyloidosis  : मूलभतू अहमलॉइड रोर्.  
Primary Carcinoma  : मूलभतू कार्चसनोमा.  
Primary growth  : मूलभतृ र्ाांठ.  
Primary myositis fibrosa  : मूलभतूतातवधातु–स्नायतूांतू शोफ..  
Primitive  : आद्य. 
Procarcoid  : प्रोसरकाइड. 
Process  : प्रवधवक, कां टक. 
Proctalgia  : उपरु्दवदेना. 
Prodromal period  : पूववरूप काल. 
Professional cramp  : व्यावसाहयक पेटके. 
Progeria  : अकालजरा. 
Progesterone  : प्रोजेस्टेरॉन. 
Prognosis  : साध्थासाघ्यता. 
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Progressive Bublar paralysis  : वर्चधष्ट्णु सुषुम्नाहशषव वध. 
Progestational Substance  : प्रर्ातवव पदाथव. 
Progressive lenticular degeneration  : प्रर्ामी मसूराकार अपक्राांहत. 
Progressive muscular atrophy  : वर्चधष्ट्णु अांर्शोष. 
Progressive muscular dystrophis  : वर्चधष्ट्णु स्नायू दुष्ट्पोषण. 
Progressive myositis ossificans  : स्नायूशोफज अस्थाभवन. 
Progressive ophthalmoplegia  : वर्चधष्ट्णु नेत्रवध. 
Progressive systemic sclrosis  : वर्चधष्ट्णु दैहहक काहठण्य. 
Progressive Stenosis  : वर्चधष्ट्णु स्त्रोतःसांकोि. 
Prolapse of rectum  : उपरु्दभ्रांश. 
Prostate : अहिला. 
Prostate Carcinoma of  : अहिलेिा कार्चसनोमा. 
Proprioceptive impulses  : ऊतकसांवदेी आवरे्. 
Prostration  : अवसन्नता, शस्क्त्तपात, क्षीणता. 
Protein  : प्रोहटन, प्रहथन. 
Protein deficiency  : प्रोटीन न्यूनत्व. 
Protein diet  : प्रहथन आहार. 
Protein diet Iow  : अल्प प्रहथन आहार. 
Protein diet moderate  : साधारण प्रहथन आहार. 
Protein hydrolysate  : प्रोहटन हाइड्रोलायसेट. 
Proteinaemia  : प्रोटीन रक्तता. 
Proteinaemia Hypo  : अल्प प्रोटीन रक्तता. 
Proteinuria  : प्रहथनमेह. 
Proteinuria Benign  : सुदम्य प्रहथनमेह. 
Proteinuria Cyclical  : िहक्रय प्रहथनमेह. 
Proteinuria Febrile  : ज्वरज प्रहथन मेह. 
Proteinuria Functinal  : हक्रयात्मक प्रहथन मेह. 
Proteinuria organic  : रोर्ज प्रहथन मेह. 
Proteinuria orthostatic  : ऊध्ववस्स्थहतज प्रहथनमेह. 
Proteinuria Physioligical  : शहरर हक्रयात्मक प्रहथन मेह. 
Proteinuria Postural  : स्स्थहतज प्रहथन मेह. 
Proto-diastolic gallop  : आद्यनुहशहथलन घोडदौड. 
Pseudo-bulbar paralysis  : कूट सुषुम्नाशीषव वध. 
Pruritus Vulvoe  : योहनमार्ािे हठकाणी कां ड. 
Protuberant abdomen  : प्रोदवधी उदर. 
Pseudochylothorax  : कूट वसापायसभतृ. फुप्फुसावरण. 
Pseudocyst  : कूटपटुक, कूट सद्रवग्रांथी. 
Pseudo-hermaphroditism  : कूटउभय कलर्ता. 
Pseudo - Hirsehsprung’s disease  : कूट–हशवस्प्रांर्रोर्. 
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Pseudo-hypertrophic muscular dystrophy  : कूट–वृहधकारी स्नायू दुष्ट्पोषण. 
Psittacosis  : हसटॅक्ोहसस. 
Psychasthenia  : मनोदौबवल्य. 
Psychogenic  : मनोजात. 
Psychicalties  : मानहसक स्फुरण. 
Psycho-somatic disease  : मनः शाहररीक रोर्. 
Ptyalism  : लालास्त्रावाहधक्य. 
Pthisis  : राजयक्ष्मा. 
Puerperal fever  : प्रसूहतज्वर. 
Puerperium  : सूहतकावस्था. 
Pulmonary alveolar microlithiasis  : फुप्फुस वायुकोहषय लघु-अश्मरी रोर्. 
Pulmonary alveolar proteinosis  : फुप्फुस वायुकोहिका प्रहथनहवकार. 
Pulmonary amoebiasis  : फुप्फुसी ॲहमबा रोर्. 
Pulmonary anthrax  : फुप्फुसी अांिेक्स. 
Pulmonary arteriosclerosis  : फुप्फुस धमनीकोष काहठष्ट्य. 
Pulmonary artery, atheroma  : फुप्फुस धमनी र्ाठाळता. 
Pulmonary fibrosis  : फुप्फुससूत्रण रोर्. 
Pulmonary heart disease  : फुप्फुसहृदरोर्. 
Pulmonary Haemosiderosis  : फुप्फुस हहमोहसडेहरन रोर्. 
Pulmonary Idiopathic  : अज्ञातहेतुक फुप्फुस हहमोहसडेहरन रोर्. 
Pulmonary haemosidesosis, cardiac  : हृदःफुप्फुस हहमोहसडेहरन रोर्. 
Pulmonary hypertension, Primary  : मूलभतू. फुप्फुस अहतरूहधरी तनाव. 
Pulmonary regurgitation  : फुप्फुस पटुापूणवता. 
Pulmonary Strenosis  : फुप्फुस पटुावरोध. 
Pulmonary Strenosis Congenital  : जातज फुफ्फुसपटुहवरोध. 
Pulmonary tubercutosis  : फुप्फुसयक्ष्मा. 
Pulsating  : स्पांदी, स्पांदमान. 
Pulse  : नाडी. 
Pulse Feeble  : क्षीणनाडी. 
Pulse Rapid  : दु्रत नाडी. 
Pulse Anacrotic  : अनॅक्रोहटक नाडी. उत्स्पांदी नाडी. 

Pulse, Collapsing  
: प्रबल क्षीण नाडी, सहजदबली जाणारी नाडी, 

अवसादी नाडी. 
Pulse Corrigan’s  : कॉहरर्न नाडी. 
Pulse Water-Hamnor  : वॉटस्हॅमर नाडी. 
Pulseless disease  : नाडीरहहत रोर्. 
Pulsus alternans  : तृतीयक स्पांद. 
Pulsus paradoxus  : हवरोधाभासी नाडी. 
Pulvinar of thalamus  : थलॅमसिा स्थूलाधारी. 
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Pupil  : तारा, डोळ्याांिी बाहुली. 
Purkinje’s fibres  : पर् ककजे-तांतू. 
Purpura  : परप्युरा, रक्तहपत्त. 
Purpura Allergic  : अलर्चजजन्य रक्तहपत्त. 
Purpura Anaphylactoid  : हवहशष्ट पदाथाक्षमताजन्य रक्तहपत्त. 
Purpura fulminans  : तीव्र रक्तहपत्त. 
Purpura Hemorrhagica : रक्तस्त्रावी रक्तहपत्त. 
Purpura Henoch’s  : हेनॉि रक्तहपत्त. 
Purpura Hereditary  : अनुवाांहषक रक्तहपत्त. 
Purpura Idiopathic  : अज्ञानहेतुक रक्तहपत्त. 
Purpura Primary  : मूलभतू रक्तहपत्त. 
Purpura, rheumatica  : आमवातज रक्तहपत्त. 
Purpura, Schonlein’s  : िोनलेन रक्तहपत्त. 
Purpura, Secondary  : उपद्रवात्मक रक्तहपत्त. 
Purpura, Simplex  : साधे रक्तहपत्त. 
Purpura, Symptomatic  : लाक्षहणक रक्तहपत्त. 
Purulent  : पूयमय, पूयुक्त. 
Pus  : पू. 
Pus calls  : पूवाच्या पेशी. 
Pustule  : पूयस्फोहटका, फोड. 
Pustule Malignant  : मारक फोड. 
Pyaemia  : पूमयरक्ता. 
Pyaemia arterial  : धमनीज पूमयरक्ता. 
Pyaemia Portal  : प्रहतहाहरणी पूमयरक्तता. 
Pyelitis  : वृक् क कहटरशोफ. 
Pyelitis Acute  : आशुकारी वृक् क कहटरशोफ 
Pyelitis Chronic  : हिरकारी वृक् क कहटरशोफ. 
Pyelitis Relapsing  : परावर्चत वृक् क कहटरशोफ. 
Pyeolography  : वृक् ककहटर क्ष – हकरण हित्रण. 
Pyelonephritis  : वक् क हवद्रहध. 
Pyelonephritis Acute  : आशुकारीवृक् क हवद्रहध. 
Pyelonephritis Chronic  : हिरकारी वृक् कहवद्रहध. 
Pyknolepsy  : हपक्नोलेस्प्स. 
Pylephlebitis  : प्रहतहाहरणी हशरा शोफ. 
Pylephlebitis, Suppurative  : पूयजन्य प्रहतहाहरणी हशराशोफ. 
Pyloric obstruction  : जठर हनर्वम अवरोध. 
Pyloric Sphinctor  : जठरहनर्वम समाांकुिक स्नायू. 
Pylorospasm  : जठर हनर्वम सांकोि. 
Pylorus  : जठर हनर्वम. 



 अनुक्रमणिका 

Pylorus Congenital hypertrophic Stenosis 
of  

: 

जातज वृहिजन्य जठरहनर्वम सांकोि. 
Pyocephalus  : पूयभतृमस्स्तष्ट्क. 
Pyogenic  : पूयजन्य. 
Pyonephrosis : वृक् ककहटरपूसांिय. 
Pyopericardium : हृदयावरणस्थपूसांिय. 
Pyopneumopericardium : पूयवायुभतृ हृदयावरण. 
Pyopneumothorax : पूयवायुभतृ फुप्फुसावरण. 
Pyorrhoea alveolaris : दांतकोिस्थपूयोदभव. 
Pyothorax : पूयभतृ फुप्फुसावरण. 
Pyrosis : अम्लशलू. 
Pyramidal tract : हपरॅहमडपथ. 
Pyramidal Space : हपरॅहमड अवकाश. 
Pyrexia : ज्वर, ताप. 
Pyuria : पूयमेह. 
   

Q   
Q fever : क्यू ज्वर. 
Quarantine period : सांर्रोध काल. 
Quartan fever : ितुथवक रोर्. 
Quincke’s disease : स्व्कां केरोर्. 
Quinsy : स्क् वन्झी. 
   

R   
Rabbit fever : शशक ज्वर. 
Rabies : अलकव रोर्. 
Radial nerve : बहहःप्रकोहिकामज्जातांतू. 
Radial nerve traceing : बहहःप्रकोहिका घमनी अनुरेरवण. 
Radiculitis : सुषुम्नामज्जातांतूमलूशोफ. 
Radiation : हवहकरण. 
Radioactive : रेहडयमधमी. 
Radiography : क्ष—हकरणहित्रण. 
Radiography Scnsitive : रेहडयम सांवदेी. 
Radius : बहहःप्रकोहिका. 
Rales : बुदबुदध्वनी. 
Rales course : स्थूल बुदबुद ध्वनी. 
RalesFine : सूक्ष्म बुदबुद ध्वनी. 
Radium : रेहडयम. 
Ramsay Hunt Syndrome : रॅमसे हांट लक्षणमाहलका. 



 अनुक्रमणिका 

Rat-bite Fever : मूषक दांश ज्वर. 
Raynaud’s disease : रेनॉड रोर्. 
Reaction : प्रहतहक्रया. 
Reaction Electrical : हवदु्यतप्रहतहक्रया. 
Reaction of degeneration : अपक्राांहतजन्य प्रहतहक्रया. 
Rebound phenomenon  : उच्छलन घटना. 
Rectal constipation : उपरु्द मलावरोध. 
Rectal Crises  : उपरु्दसांकट. 
Rectum : उपरु्द. 
Recurrent laryngeal nerve  : आवतवक कां ठ मज्जातांतू. 
Red cell  : लालपेशी, लोहहताणु. 
Red blood corpuscle  : लाल पेशी, लाल रुहधरकहणका. 
Red hepatisation  : रक्ती घनीभवन. 
Reducing substance  : अपिायक पदाथव. 
Redundant loops  : अहतहरक्त तेढे, अहतहरक्त िाप. 
Referred pain  : अन्यत्रानुभतू वदेना, दूर प्रहतत वदेना. 
Reflex action  : प्रहतवतव हक्रया, प्रहतहक्षप्त हक्रया. 
Reflex Abdominal  : उदरािी प्रहतहक्षप्त हक्रया. 
Reflex Cutaneous  : त्विेिी प्रहतहक्षप्त हक्रया. 
Reflex Planter  : पदतल प्रहतहक्षप्त हक्रया. 
Reflex, Tendon  : कां डर प्रहतहक्षप्त हक्रया. 
Refraction  : वतवन. 
Regression  : प्रहतर्मन. 
Regurgitation  : प्रत्यावहन. 
Regurgitation Pulmonary  : फुप्फुस पटुापूणवता. 
Reiter’s  : रायटर रोर्. 
Relapsing fever  : पुनरावती ज्वर. 
Remittant fever  : अल्पहवरामीज्वर. 
Renal  : वृक् क. 
Renal artery  : वृक् क धमनी. 
Renal biopsy  : वृक् क जीवोहतपरीक्षा. 
Renal Calculus  : वृक् काश्मरी. 
Renal Colic  : मूत्राश्मरीजन्य शूल. 
Renal Crises  : वृक् क सांकट. 
Renal Cysts  : वृक् क सद्रव ग्रांथी. 
Renal function test : वृक् ककायवकसोटी. 
Renal Glycosuria : वृक् कजन्य मधुमेहता. 
Renal Oedema, Pathogenesis of : वृक् कजन्य शोथािे रोर्जनन. 
Renal tumours : वक् काबुँदे. 



 अनुक्रमणिका 

Renin  : रेहनन. 
Reproductive period  : जननकाल. 
Residual air  : अवहशष्ट वायू. 
Resonant note  : अनुनादी ध्वनी. 
Resolution  : प्रकृहतभाव. 
Respiration  : श्वसन. 
Respiration, Artificial  : कृहत्रम श्वासोच्छ् वास. 
Respirator  : श्वासयांत्र. 
Respiratory function test  : श्वसनहक्रया कसोटी. 
Respiratory centre  : श्वसनकेद्र. 
Respiratory System  : श्वसनसांस्था. 
Respiratory tract, upper  : ऊध्ववश्वसनमार्व. 
Restlessness  : बेिैनी. 
Retarded growth  : मांहदत वाढ. 
Retention  : अवरोधन. 
Retention cyst  : अवरोधन सद्रवग्रांथी. 
Retention of urine  : वातबस्स्त, मूत्रावधारण. 
Rete testis  : वृषण जाल. 
Reticulocytes  : जाल लोहहत पेशी. 
Reticulo-endothetial cells  : जालयअांतःकलापेशी. 
Reticulo-endothelial system  : जालयअांतःकलासांस्था. 
Retina  : मज्जापटल, दहष्टपटल. 
Retinal arteries  : मज्जापटल धमनी. 
Retinaculum  : उपबांधीनी. 
Retinaculum arteriosclerosis  : मज्जापटल धमनी धमनीकोषकहठण्य. 
Retinopathy  : मज्जापटल हवकार. 
Retraction  : हनवतवन, आाक्रसणे. 
Ratro-bulbar  : प्रत्यर्हक्षर्ोलक. 
Ratro-bulbar neuritis  : प्रत्यर्हक्ष र्ोलक मज्जातांतूशोफ. 
Retrograde  : प्रिर्ामी. 
Retropulsion  : परावतवन, पिसरण. 
Retroorbital  : प्रत्यर्नेत्ररु्हा. 
Retrosternal  : प्रत्यर् उरोस्स्थ. 
Retropharyngeal  : प्रत्यर्ग्रसनी. 
Retropharyngeal abscess  : प्रत्यर् ग्रसनी हवद्रहध. 
Rh factot  : आर्, एि. तत्व. 
Rh negative blood : आर. एि. ऋणीरुहधर. 
Rheumatic carditis  : आमवातज हृदशोफ. 
Rheumatic Chorea  : आमवातज अांर्कां प. 



 अनुक्रमणिका 

Rheumatic fever  : आमवाहतकज्वर. 
Rheumatic nodules  : आमवाताच्या र्ाांठी. 
Rheumatism  : आमवात. 
Rheumatism, Acute  : आशुकारी आमवात. 
Rheumatism, Cerebral  : मस्स्तष्ट्क आमवात. 
Rheumatism, Muscular  : स्नायू आमवात. 
Rheumatoid arthritis  : आमवातसदृश सांहधशोफ, सांहधवात. 
Rheumatoid Spondylitis  : कण्यािा सांहधवात, मेरुदांड सांहधवात. 
Rhinitis  : नासार्चत. 
Rhinorrhoea  : नासास्त्राव, नाक वाहणे. 
Rhonchi  : कुईां कुईां ध्वनी, शुष्ट्क ध्वनी. 
Rhonchi, Sibilant  : सीत्कारी कुईकुईध्वनी. 
Rhonchi, Sonorous  : सुस्वहनक कुईांकुां ई ध्वनी. 
Rhoncheal fremitis  : हाताला शुष्ट्कध्वनी प्रतीत होणें. 
Rhythmical  : तालबि. 
Rickets  : मुडदुस, हरकेटस. 
Rickettsia orientalis  : हरकेटहसआ ओहरएटॅहलस. 
Rickety rosary  : हरकेहट स्मरणी. 
Riedel’s disease  : हरडेल रोर्. 
Riedel’s lobe  : हरडेल खांड. 
Right-Bundle branch block  : दहक्षण पूहलकाशाखा अांतराय. 
Right rectus muscle  : दहक्षण समास्नायू. 
Rigor  : हुडहुडी. 
Rinne’s test  : हरने कसोटी. 
Rinsing solution  : क्षालन हवलयन. 
Risus sardonicus  : हास्यानुकारी मुखभांर्. 
Robinson, Power and kepler test  : रॉहबनसन, पॉवर आहण केप्लर कसोटी. 
Roesler’s sing  : रोझलर हिन्ह. 
Rolando, fissure of  : रोलॅण्डो हवदर. 
Romberg’s sing  : रॉम्बर्व हिन्ह. 
Rosenbach test  : रोझेनबि कसोटी. 
Rotation test  : घुणवन कसोटी. 
Rotech’s sing  : रॉि हिन्ह. 
Rothera’s test  : रॉदेरािी कसोटी. 
Rosette uterus  : रु्लाबाच्या आकारािे र्भाशय. 
Round worm disease : र्ोलकृहमरोर् 
Rubella : रुबेला, जमवन र्ोंवर 
Rupture of myocardium : हृदस्नायू फाटणे 
Rupture of Spleen : प्लीहा-फुटणे 



 अनुक्रमणिका 

   
S   

Sabin live Poliomyelitis Vaccive : सहॅबनिे हजवत पोहलओमायलायटीस व्हॅस्क्सन. 
Subre tibia  : पुढिे बाजूस वक्रप्रजांहधका.  
St. Vitus disease  : सेंट स्व्हटस रोर्.  
Sac  : कोष.  
Sacral  : हत्रक.  
Sacral foramen  : हत्रकरांघ्र.  
Sacro-Coccygeal  : हत्रकानुहत्रक.  
Sacro-iliac joint  : हत्रक श्रोहणफलक सांहध.  
Sagittal suture  : अग्रपि सीवन.  
Salivary gland  : लालाकपड.  
Salivary Calculi  : लालाश्मरी.  
Salivary gland Tumours of  : लाला-कपडािी अबुवदे.  
Salivation, Excessive  : अहतलालास्त्राव.  
Salk Vaccine  : साल्क व्हॅस्क्सन.  
Salpingitis  : बीजवाहहन्याशोफ.  
Salt deplesion  : लवण हनःशषेण.  
Sand-fly fever  : वालुमहक्षका ज्वर.  
Sanger-brown ataxia  : सँर्रब्राऊन र्हतभांर्.  
San joaquin fever  : सनॅ जोस्व्कनज्वर.  
Saponification  : साबनुीकरण.  
Sarcoidosis  : सर् कॉयडोहसस.  
Sarcolemma  : साकोलेमा.  
Sarcoma  : साकोमा.  
Sarcoma, Extradural  : बहहदृव ढताहनकासाकोमा.  
Sarcoma of brain  : मस्स्तष्ट्कािा साकोमा.  
Sarcoma of bronchus  : श्वासवाहहनीिा साकोमा.  
Sarcoma of Gall-bladda  : हपत्ताशयािा साकोमा.  
Sarcoma of kidney  : वृक् कािा साकोमा.  
Sarcoma of liver  : यकृतािा साकोमा.  
Sarcoma of loung  : फुप्फुसािा साकोमा.  
Sarcoma of nerve  : मज्जातांतूिा साकोमा.  
Sarcoma of oesophagus  : अन्ननहलकेिा साकोमा.  
Sarcoma of pancreas  : अग्न्याशयािा साकोमा.  
Sarocoma of pericardism  : हृदयावरणािा साकोमा.  
Sarcoma of pleura  : फुप्फुसावरणािा साकोमा.  
Sarcoma of stomach  : जठरािा साकोमा.  
Scabies  : खरूज.  



 अनुक्रमणिका 

Scalenus anterior syndrome  : पूवव हवषमा लक्षणमाहलका.  
Scapula  : अांसफलक, स्कां धास्स्थ.  
Scanning Speech  : र्ग्ददत्व. सहवरास उच्चारण.  
Scar  : क्षतहिन्ह.  
Scalp  : हशरोवल्क.  
Scarlet fever  : लोहहताांर् ज्वर.  
Schilder’s disease : हिल्डर रोर्.  
Schistosomiasis  : हिस्टोसोमा रोर्.  
Schistosomiasis, Eastern  : पौवात्य हिस्टोसोमा रोर्.  
Schistosomiasis, Intestinal  : आांत्र हिस्टोसोमा रोर्.  
Schistosomiasis, urinary  : मूत्र हिस्टोसोमा रोर्.  
Schizoint  : खांडप्रसू.  
Schizophremia  : अांतराबांध.  
Schlesinger’s sing  : श् लेकसर्र हिन्ह.  
Schultze’s sing  : शूलटझे हिन्ह.  
Sciatic nerve  : र्ृध्राहस मज्जातांतू.  
Sciatic neuralgia  : र्ृघ्रहस वातहवकार वदेना.  
Sciatic noteh  : र्ृघ्रहसभांहर्का.  
Sciatica  : रृ्ध्रहस.  
Scissors gait  : कैहिसद्दश र्हतहवशशे.  
Sclera  : शुभ्रपटल, श्वेत पटल.  
Scleroderma  : त्विा काहठण्य.  
Scleroderma, Generalised  : साववभतृ त्विाकाहठण्य.  
Sclerosis, Amyotrophic lateral  : स्नायूशोष पाश्वव काहठण्य.  
Sclerosis Progessive systemic  : वर्चधष्ट्ण दैहहक कहठण्य.  
Sclerotics, blue  : हनळे द्दढपटल.  
Scotoma  : अांधके्षत्र.  
Scotoma, Central  : कें हद्रय अांधेके्षत्र.  
Scrotum  : अांडकोश.  
Scrub typhus  : स्क्रब टायफस.  
Scurvy  : स्कस्व्हव.  
Scurvy, Adult  : प्रौढाांतील स्कस्व्हव.  
Scurvy, Infantile  : लहान बालकाांिी स्कस्व्हव.  
Sea-Sickness  : जहाजी उलटी. 
Sebaceous gland  : त्वग्वसाग्रांहथ. 
Sebum  : त्वग्वसा. 
Secondary  : उपद्रवात्मक, अनुशांहर्क. 

Secondary deposits  
: अन्यत्र सांभतूीने हनमाण होणाऱ्या र्ाांठीहद्वतीयक 

हनके्षप. 



 अनुक्रमणिका 

Secondary Sex-Characteristics  : र्ौण कलर् हवहशि खुणा. 
Secretion  : स्त्राव. 
Sedative  : शामक. 
Sedimentation  : अवसादन. 
Sedimentation rate  : अवसादन प्रमाण. 
Sella turica  : पयाहणका. 
Semicircular canal  : अधववृत्ताकार नहलका. 
Semilunar Value  : अधविांद्रकार कपाहटका. 
Seminal Vesicle  : शुक्राशय. 
Senile  : जराकालीन. 
Sense  : सांवदे. 
Sense organ  : ज्ञानेंहद्रय. 
Sensation  : सांवदेना. 
Sensation, Common  : सामान्य सांवदेना. 
Sensitiveness  : सुग्राहहता, सांवदेनशीलता. 
Sensitivity  : सुग्राहहता, सांवदेनशीलता. 
Sensitized  : प्रहतसांवहेदत, सुग्राहीकृत. 
Sensory  : सांवदेी. 
Sensory nerve  : सांवदेी मज्जातांतू. 
Sensory path  : सांवदेनापथ. 
Sepsis  : पूहतदोष. 
Septal defect  : पटदोष. 
Septic  : पूहतदूहषत. 
Septicaemia  : जांतुमयरक्तरोर्, पूमयरक्ता. 
Sequala  : अनुर्ामी. 
Sequestration of lung  : फुप्फुसािे अलर्ीकरण. 
Seropericardium  : रसभतृ हृदयावरण. 
Seroperitonium  : रसभतृ उदरावरण. 
Serothorax  : रसभत फुप्फुसावरण. 
Serratus anterior  : अग्र दांतुरा. 
Serum  : रक्तोद, सीरम. 
Serum, Anti-diphtheritic  : घटसपवरोधी हसरम. 
Serum, Anti tetanus  : धनुवातरोधी सीरम. 
Serum factor  : सीरम तत्व. 
Serum reaction  : सीरम प्रहतहक्रया. 
Sessile  : नालरहहत, अवृत्त. 
Sex  : कलर्. 
Sex determination  : कलर्हनणवयन. 
Sex determination, Genetic  : जीन कलर् हनणवयन. 



 अनुक्रमणिका 

Sex determination, Gonadal  : जननग्रांहथ कलर्हनणवयन. 
Sex determination, Nuclear  : कें द्रक कलर् हनणवयन. 
Sex chromatin  : कलर्रांज्या. 
Sex Chromosome  : कलर्सूत्र. 
Sexual cycle  : मथुैनज कालिक्र. 
Shigela dysenteriae  : हशरे्ला प्रवाहहका जांतू. 
Shigela flexneri  : हशरे्ला फ्लेक्झनर जांतू. 
Shigela Sonnei  : हशरे्ला सोहनजांतू. 
Shock  : वलक्षय, मज्जाघात. 
Shoulder  : स्कां ध, खाांदा. 
Shoulder, Frozen  : िलहीन स्कां ध. 
Shunt  : पाश्वववाही. 
Sickle-cell anaemia  : हांहसयाकार पेशी असणारा पांडुरोर्. 
Siderosis  : हसडेरोहसस. 
Siderosis, Idiopathic pulmonary  : अहेतुक फुप्फुस हसडेरोहसस. 
Sigmoid colon   : वक्र बृहदात्र. 
Sign  : हिन्ह. 
Sign, Joffroy’s  : जॉयफॉय हिन्ह. 
Sign, Mochius  : मोहियस हिन्ह. 
Sigmoidoscopy  : बृहदाांत्रदशीने तपासणे. 
Sign, Schultge’s  : शल्टझे हिन्ह. 
Sign, Stellway’s  : स्टेलव ेहिन्ह. 
Sign, Trousseau’s  : रॉवसीन हिन्ह. 
Sign Von Graefe’s  : हॉन गे्रफेिे हिन्ह. 
Silicosis  : हसहलका रोर्. 
Simmonds disease  : सायमांड रोर्. 
Sino-atrial block  : हशरामुख कर्चणका अांतराय. 
Sino-atrial node  : हशरामुखकर्चणका र्ाांठ, हशरामुख-कर्चमकापवव. 
Sinus arrhythmia  : सायनस अतालता. 
Sinus Thrombosis  : हशरानाल शल्यावरूिता, हशरानालातरक्तर्ोठणे. 
Sinus  : हशरानाल, वायुहववर. 
Sinus, Basilar  : आधार हशरानाल. 
Sinus, Cavernous  : र्हवर हशरानाल. 
Sinus, Inferior petrosal  : हनम्नअश्मकूट हशरानाल. 
Sinus, Superior petrosal  : ऊध्ववअश्मकूट हशरानाल. 
Sinus, Inferior Sagittal  : हनम्नअग्रपि हशरानाल. 
Sinus, Superior Sagittal  : ऊध्ववअग्रपि हशरानाल. 
Sinus, Intercavernous  : र्हवराांतर हशरानाल. 
Sinus, Occipital  : पिकपाल हशरानाल. 
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Sinus, Paired of  : युस्ग्मत हशरानाला. 
Sinus, paranasal  : परानासा वायुहववर. 
Sinus, Sphenoidal air  : जतूक वायुहववर. 
Sinus, Transverse  : अनुप्रस्थ हशरानाल. 
Sinustits  : वायुहववपशोफ. 
Sinusitis, Frontal  : ललाट वायु हववरशोफ. 
Sinusitis, Purulent  : पयभतू वायु हववरशोफ. 
Sinusitis, sphenoidal  : जतूक वायू हववरशोफ. 
Sjogren’s disease  : जॉगे्रन रोर्. 
Skodiac resonance  : स्कोडी अनुनाद. 
Skip lesions  : र्हळत भार् हवकार. 
Sleeping Sickness  : हनद्रा व्याधी. 
Small pox  : देवी, माता, बृहन महरसूका. 
Snake Venom  : सपवहवष. 
Snake antivenin  : प्रहतदांश हवष (सपव). 
Sodium antimony tartate  : सोहडयम ॲहटमनी टारटेड. 
Sodium Chloride retention  : सोहडयम क्लोराईड अवरोधन. 
Sodium intoxication  : सोहडयम नशा. 
Soldier’s heart  : सैहनकी हृदय. 
Somnolence  : हनद्रालुता, तांदी. 
Sore  : व्रण. 
Sore throat  : घसा येणे, र्लशोफ. काकलकदाह, सप्तपथदाह. 
Sound  : नाद, ध्वनी. 
Sound, Bell  : घांटा नाद. 
Sound, Sharsh  : तीव्रध्वनी. 
Spasm  : वरे्, आकषव. 
Spasmodic  : आवरे्ी, आकषी. 
Spasmodic tortiocollis  : मन्यास्तांभ. 
Spasticity  : ताठरता. स्तलधता. 
Specific gravity : हवहशष्ट रु्रुत्व. 
Specific infective Arthrtis  : हवहशष्ट साांसर्चर्क सांहधशोफ. 
Spectrometer  : श्वासमापी यांत्र. 
Spectroscope  : वमवक्रमदशी. 
Speech, plateau  : सपाट बोलण. 
Spermatogenesis : शुक्राणुजनन. 
Spermatozoon  : शुक्राणु. 
Sphenoidal Sinusitis  : जतूक वायुहववरशोफ. 
Spinal acessary nerve : मेरु-उपमज्जातांतू. 
Spinal medulla  : मेरुरज्ज.ू 
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Spinal medulla, Subacute combined 
degneration of  

: 

मज्जरज्जिी अनुतीव्र हमहश्रत अपक्राांहत. 
Spinal medulla, Tumours of  : मज्जारज्ज ूअबुवदे. 
Spinal nerves  : मज्जारज्जिेू मज्जातांतू. 
Spinal syphilis  : मज्जारज्जिूा हफरांर्रोर्. 
Spindle shaped  : तकूव कार. 
Spino cerebellar ataxia  : मेरुअनुमस्स्तष्ट्क र्हतभांर्. 
Spino cerebellar tract, Anterior  : अग्र मेरु-अनुमस्स्तष्ट्क पथ. 
Spino cerebellar tract Posterior  : पि मेरु अनुमस्स्तष्ट्क पथ. 
Spinous process  : कशरेुका कां टक. 
Spirillum  : सर्चपल दण्डाणु. 
Spirochaetal jaundice  : तरांहर्ल दण्डाणजु कामला. 
Spleen  : प्लीहा. 
Spleen, Enlargement of  : प्लीहावृहि. 
Spleen, puncture  : प्लीहा भेदन. 
Spleen, Rupture of  : प्लीहा फुटण. 
Splenectomy  : प्लीहा छदन. 
Splenic anaemia  : प्लीहोत्थ पांडुरोर्. 
Split second sound  : भेदो हद्वतीयध्वनी. 
Splenomegaly  : प्लीहा–वृहण,प्लीहा अहतवृहि. 
Splenic neutropenia  : प्लीहोत्थ उदाहसनरार्ी पेशीऱ्हास. 
Spondylitis, Ankylosing  : बिकशरेुकासांहधशोफ. 
Spondylitis, Atrophic  : शोषकशरेुकका सांहधशोफ. 
Spondylitis, Osteoarthritic  : अस्स्थसांहधजन्य कशरेुका सांहधशोष. 
Spondylitis, Rheumatiod  : आमवात सदृश कशरेुका सांहधशोफ. 
Spondylosis, cervical  : गै्रवकुबड. 
Sporadic  : हवकीणव, तुरळक. 
Spotted fever  : हित्तीदार ज्वर. 
Sporozoite  : बीजाणजु. 
Sprue  : सांग्रहणी. 
Sqvamous  : शल्काभ. 
Squamous epithelium  : शल्की उपकला. 
Stalk tumour  : वृन्त अबुवद. 
Staphylococcus : रु्च्छक जांतु. 
Staphylococcal infection  : रु्च्छक जांतु सांसर्व. 
Stapedius  : वलहयका. 
Stato-acoustic nerve  : स्स्थहतध्वनी मज्जातांतू. 
Status anginosus  : सतत हृच्छूल, पुष्ट्कळकाळ राहाणारा हृच्छुल. 
Status asthematicus : पुष्ट्कळ काळ दमा राहणे, सतत दमा. 
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Status epilepticus  
: पुष्ट्कळ काळ अपस्मारािा छटका राहणे, 

सततअपस्मार. 
Steatorrhoea : वसाभतृ मल मेह. 
Steatorrhoea, Hepatic  : यकृतजन्य वसाभतृ मल मेह. 
Steatorrhoea, Idiopathic  : अहेतुक वसाभतृ मलमेह. 
Steatorrhoea, Pancreatic  : अग्न्याशयजन्य वसाभतृां मलमेह. 
Steatorrhoea, Intestinal  : आांत्रजन्य वसाभतृ मलमेह. 
Stellwag’s Sign  : स्टेल्वरॅ् हिन्ह. 
Stellate ganglia  : नक्षत्र रु्स्च्छका. 
Stenosis  : सांकोि. 
Stenosis, Aortic  : धमहनपटुसांकोि, धमनीपुटावरोध. 
Stenosis, Corrigan’s buttonhole  : कॉहरर्न बटन-हछद्र सांकोि. 
Stenosis, Craniofacial  : करोहट आनन सांकोि. 
Stenosis, Funnel-Shaped  : फुनेलािा आकारािा सांकोि, कीपाकार सांकोि. 
Stenosis, Gastric  : जठर सांकोि. 
Stenosis, Mitral  : हद्वदल पुटसांकोि, हद्वदल पटुावरोध. 
Stenosis, Pulmonary  : फुपफुस पुट सांकोि, फुफ्फुसपुटावरोध. 
Stenosis, Pulmonery, Congenitl  : जातज फुप्फुस पटुावरोध. 
Stenosis, Pyloric  : जठर हनर्वम सांकोि. 
Stenosis, Tricuspid  : हत्रदल पुटसांकोि, हत्रदल पटुावरोध. 
Stercobilinogen  : स्टकोहबहलनोजेन. 
Stevens-johnson syndrome  : स्स्टव्हन्सजॉनसनलक्षणमाहलका. 
Stiff-neck  : मान आखडणे. 
Sterilization  : हनजीवाणुकरण, वन्ध्यीकरण. 
Sternal puncture  : उरोस्स्थभेद. 
Stilbamidine  : स्स्टलबहॅमहडन. 
Stilboestrol  : स्स्टलहबस्रॉल. 
Still’s disease  : स्स्टल रोर्. 
Stocker’s Sing  : स्टोकर हिन्ह. 
Stokes-Adam’s attacks  : स्टोकस ॲडम आक्रमण. 
Stomach  : जठर, आमाशय. 
Stomach, benign tumours of  : जठरािी सुदम्य अबुवदे. 
Stomach, carcinoma of  : जठरािा कार्चसनोमा. 
Stomach, Dilatation of  : जठरहवस्तार. 
Stomach, Dilatation, Acute  : आशुकारी जठर हवस्तार. 
Stomach, Dilatation Chronic  : हिरकारी जठर हवस्तार. 
Stomach, Dilation obstructive  : अवरोधात्मक जठर हवस्तार. 
Stomach, Diverticula of  : जठरािी हत्रपटुी. 
Stomach, Inflammation of  : जठरािा सदाहशोफ. 
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Stomach, Sarcoma of  : जठरािा साकोमा. 
Stomach Splash  : जठराांत खळखळ आवाज होणे. 
Stomach, syphilis of  : जठरािा हफरांर् रोर्. 
Stomach, Tubrculsosis of  : जठरािा यक्ष्मा. 
Stomach, Tumours of  : जठरािी अबुवदे. 
Stomach. ulcers of  : जठर व्रण. 
Stomach, Volvalus of  : जठरािे व्यावतवन. 
Stomatitis  : मुखपाक. 
Stomatitis, Angular  : कोणीय मुखपाक. 
Stomatitis, Aphthous  : हपहटकायुक्त मुखपाक. 
Stomatitis, Gangremous  : मुखकोथ. 
Stomatitis. Parastic  : हवहशष्ट जांतुज मुखपाक. 
Stomatitis, Simple  : सौम्य मुखपाक. 
Stomatitis, Ulcerative  : व्रहणत मुखपाक. 
Stool  : मल, पुरीष. 
Strabismus  : वहलरता. 
Strabismus, Convergent  : अहभकबदुक वहलरता. 
Strabismus, Divergent  : अपसारी बहलरता. 
Strain  : ताण. 
Stratified epithelium : स्तहरत उपकला. 
Stratumgranulosum : कणमयस्तर. 
Stratum lucidum  : शुभ्रस्तर. 
Srtrptococcus  : माहलक जांतू. 
Sreuss  : भार. 
Striato-pallidal portion  : रेहखतपाांडुर भार्. 
Striato-rubcal tract  : रेहखत अरुण पथ. 
Strioe atrophicoe  : पाांढऱ्या वणाच्या रेषा. 
Stridor  : घरघर आवाज होणे. 
Stricture  : स्त्रोतः सांकोि. 
Strokes, little  : सौम्य झटके. 
Stromal tissue  : पांजरपेशीजाल. 
Strumpell-Marie disease  : स्रम्पेल मेरी रोर्. 
Strychnine poisoning  : स्स्रकनीन हवषबाधा, कुिला हवषबाधा. 
Subaceute combined degneration of 
Spinal medulla  

: 

मेरूरज्जिूी अनुतीव्र सांयुक्त अपक्राांहत. 
Subarachnoid space : अधोजाहल ताहनक अवकाश 
Subarachnoid haemorrhaege  : अधोजाम्लेताहनक रक्तस्त्राव. 
Subacromial bursitis  : अधोंसकुट स्नेहपुटक शोफ. 
Subclavian aretery  : अधोजत्रकु धमनी. 
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Subclavian Steal syndrome  : अधोजत्रकु स्टील लक्षणमाहलका. 
Subclavian Vein  : अधोजत्रकु हशरा. 
Subculaneous  : अधस्त्वक. 
Subdiaphramatic abscess  : अधःमध्यछदहवद्रहध. 
Subdural haematoma, Acute  : आशुकारी अधोदृढताहनका रक्तसांिय. 
Subdural haematoma, Chronic  : हिरकारी अधोदृढताहनका रक्तसांिय. 
Subdural space  : अधोदृढताहनका अवकाश. 
Subjective Symptoms  : व्यस्क्तहनि लक्षणे. 
Submandibular gland  : अधःअधो हनु ग्रांथी. 
Submaxillary gland  : अधोहजव्हग्रांथी. 
Submucous  : अधःश् लेष्ट्मल. 
Subnormal temperature  : अवसामान्य तापमान. 
Subphrenic abscess  : अधोमध्यच्छद हवद्रहध. 
Substantia gelatinosa  : हजलेहटन द्रव्य. 
Substontia nigra  : कृष्ट्णद्रव्य. 
Subthalamic nucleus  : अधस्थलॅमसकें द्रक. अविेतक कें द्रक. 
Sugar tolerance curve  : शकव रा सहनता वक्र. 
Sulcus  : पहरखा. 
Sulcus, Calcarine  : शूकपहरखा. 
Sulphaemoglobinaemia  : सल्फ हहमोग्लोहबन रक्तता. 
Sulphur granules  : र्ांधकािे कण. 
Sunstroke  : ऊष्ट्माघात, आपतमूच्छा. 
Superficial cervical gland  : उत्तल गै्रव ग्रांहथ. 
Superior laryngeal nerve  : ऊध्वव कां ढ मज्जातांतू. 
Superior orbital fissure  : ऊध्वव नेत्रर्हा हवदरय. 
Superior Sagittal sinus  : उत्तल अग्रपि हशरानाल. 
Supinator  : उत्ताननी. 
Suppuration  : पूयभवन. 
Suppuration, Chronic  : हिरकारी पूयभवन. 
Suppuration, Peritonsillar  : पहरर्लग्रांहथ पूयभवन, पहरर्लग्रांहथ हवद्रहध. 
Suprinuclear  : अहधकें द्रक. 
Supraorbital fissure  : अहधनेत्ररु्ह हवदर. 
Suplarenal  : उपवृक् क. 
Suplarenal gland  : उपवृक् क ग्रांहथ. 
Supraspinous region  : अहध कां टक के्षत्र. 
Suprascapular  : अध्यसांफलक. 
Suprasteranl  : अहध-उरोस्स्थ. 
Supraspinaitus  : अध्यसपहृिका. 
Sweat gland  : धमवकपड, स्वदेकपड. 
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Sydenham’s choria  : हसडेमहॅम बालकां प. 
Sympathectomy  : अनुकां पी मज्जातांतुछेदन. 
Sympathectomy, Lumbar  : कहट अनुकां पी मज्जातांतू छेदन. 
Sympathectomy, Oesophageal  : ग्रासनली अनुकां पी मज्जातांतू छेदन. 
Sympathetic nerve  : अनुकां पी मज्जातांतू. 
Symptoms  : लक्षणें. 
Symptoms, Abdominal  : उदरस्थ लक्षणें. 
Symptoms, Cardiac  : हृदयस्थ लक्षणें. 
Symptoms, Cerebral  : मस्स्तष्ट्क लक्षणें. 
Symptoms, Neurotic  : मनस्तापी लक्षणे. 
Symptoms, Peripherial  : सीमान्त लक्षणे. 
Symptoms, Prodromal  : सूिक लक्षणे. 
Symptomatic  : लक्षणात्मक. 
Synapsis  : अन्तग्रवथन. 
Syncopal attacks  : वारांवार मुच्छा येणे. 
Syncope : मूच्छा,बेशुहि. 
Syndrome  : लक्षणमाहलका, सांलक्षण. 
Syndrome, Adreno-genetil  : उपवृक् क-जनन लक्षणमाहलका. 
Syndrome, Beheet’s  : बेहेट लक्षणमाहलका. 
Syndorme, Bernheim’s  : बनवहेम लक्षणमाहलका. 
Syndrome, Brown-Sequard  : ब्राऊन-सीव्काडव लक्षणमाहलका. 
Syndrome, Collett’s  : कॉलेट लक्षणमाहलका. 
Syndrome Compression  : सांपीडन लक्षणमाहलका. 
Syndrome, Conn’s  : कॉन लक्षणमाहलका. 
Syndrome, Cushing’s  : कुकशर् लक्षणमाहलका. 
Syndrome, Dumping  : के्षपण लक्षणमाहलका. 
Syndrome, Da costa’s  : डाकॉस्टािी लक्षणमाहलका. 
Syndrome, Fffort  : आपास लक्षणमाहलका. 
Syndrome Felty  : फेल्टेिी लक्षणमाहलका. 
Syndrome Fanconi’s  : फॅन्कोनीिी लक्षणमाहलका. 
Syndrome Heerfordt’s  : हीरफोडवटिी लक्षणमाहलका. 
Syndrome Hormer’s  : हॉनेर लक्षणमाहलका. 
Syndrome Libman-Sack’s  : हलबमन–सकॅ्सिी लक्षणमाहलका. 
Syndrome Weher’s  : वबेर लक्षणमाहलका. 
Syndrome Wolff-parkinsonWhite  : वलू्फ पार्चकसनिाव्हाईट लक्षणमाहलका. 
Syn-peumonic  : हसन–न्युमॉहनक. 
Synergism  : साहियव. 
Synergistic action  : सहहक्रया. 
Synovial membrane  : स्नेहककला. 
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Synovitis  : स्नेहककलाशोफ. 
Synthetic  : सांहश्लष्ट. 
Syphilis  : हफरांर् रोर्. 
Syphilis Acquired  : स्वसांपाहदत हफरांर्रोर्. 
Syphilis, Cerebral  : मस्स्तष्ट्कािा हफरांर्रोर्. 
Syphilis Congenital,  : जातज हफरांर्रोर्. 
Syphilis, Spinal  : मेरु हफरांर्ी रोर्. 
Syphilitic mop  : हफरांर्ीरोर्ज डोक्यावरील केस. 
Syphilis penphigus  : हफरांर् रोर्ज स्पोहटका. 
Syringobulbia  : हसकरर्ोबस्ल्बआ. 
Syringomyelia  : हसकरर्ोमायहलमा. 
System  : सांस्था. 
System, Alimentary : पिन सांस्था. 
System Cardio-Vascular  : हृदवाहहका सांस्था. 
System, Haemopoietic and Reticulo-
endothelia l 

: 

रुहधरोत्पादक आहण जालक अांतःकल. 
System, Locomotor : र्हतसांस्था. 
System, Nervous : मज्जासांस्था. 
System Respiratory   : श्वसन सांस्था. 
System, Urianary : उत्सजवक सांस्था. 
Systole : हृदयािे आकुां िन. 
Systole, Premature : अकाहलका स्पांद. 
Systolic murmur : आकुां िनकालिा हवलापरव. 
   

T   
Tabardillo  : टेबार्चडलो. एकजातीिा टायफस ज्वर.  
Tables dorsalis  : टेबीज डॉर् सहॅलस.  
Taetile fremitus  : स्पशवकां प. 
Tachycardia  : हृत्स्पांदवरे्वधवन.  
Tachycardia Nodal  : पवव हृत्स्पांदवरे्वधवन.  
Tachycardia, paroxysmal  : आवरे्युक्त हृत्स्पांदवरे्वधवन.  
Tachycardia Simple  : साधा हृत्स्पांदवरे्वधवन.  
Tachycardia Ventricular  : जवहनकाजन्य हृत्स्पांदवरे्वधवन.  
Taenia echinococcus  : टीहनआ एहक्नोकाँकस.  
Taenia nana  : टीहनआनाना.  
Taenia syginata  : हटहनआसाहअनेटा.  
Taenia Solium  : टीहनआसोहलयम.  
Takayashu’s Arteriophagy  : टाकायाशू धमनीभोजी रोर्.  
Talma-Morison operation  : टाल्मा-मॉहरसन शस्त्रहक्रया.  



 अनुक्रमणिका 

Tape worm  : हफताकृहम.  
Target cells  : टार्टेपेशी.  
Tartar  : कीटण.  
Taste buds  : रुहिकहलका.  
Tay-sacks disease  : टे-सकॅ्स रोर्.  
Tectospinal tract  : छादकमेरू पथ.  
Teeth  : दाांत.  
Teeth Abscess of  : दांतहवद्रहध.  
Tegmentum  : छाहदका.  
Telangiectases  : बाहहकास्फीहत.  
Telangiectases Congenital  : जातज वाहहका स्फीती.  
Telangiectasis Temparalarteritis  : शांखधमनीशोफ.  
Temparature  : तापमान, ताप.  
Temparature Subnormal  : उष्ट्णतान्यूनत्व अवसामान्यतापमान.  
Tenacious  : अहतहिकट.  
Tendrness  : पीडनाक्षमता.  
Tender Spots  : पीडनाक्षम स्थानें.  
Tendon  : कां डरा.  
Temosynouitis  : कां डर-स्नेहककलाशोफ.  
Tentorium CerebetIIi  : अनुमस्स्तष्ट्कछहद.  
Teratoma  : टोरॅटोमा. हतन्हीं कलापासून हनमाण होणारेअबुवद.  
Testmeal  : परीक्षान्न.  
Testes  : वृषण, वीयवकपड.  
Tests  : कसोटी.  
Tests, Adhesion  : सांसस्क्त कसोटी.  
Tests Agglutinatio  : समूहन कसोटी.  
Tests, Aschheim - Zondek  : अांहियन-झाांडेक कसोटी.  
Tests Benedict’s  : बेनेहटक्ट कसोटी.  
Test, Blood Sugar  : रुहधर शकव रा कसोटी.  
Test, Blood urea clearance  : रक्तयुहरआ उत्सजवन कसोटी.  
Test, Casoni intradermal  : कसोनी अांतरत्विा कसोटी.  
Test, Coomb’s  : कां ब कसोटी.  
Test, Dick  : हडक कसोटी.  
Test, Galactose tolerance  : र्लेॅक्टोज सहन कसोटी.  
Test, Hearing  : श्रवण कसोटी.  
Test, Kahn  : काहन कसोटी.  
Test, Kveins  : स्क् वइम कसोटी.  
Test, Lange  : लाांजे कसोटी.  
Test, Liver function  : यकृतकायव कसोटी.  



 अनुक्रमणिका 

Test, Mantous  : मान्टेज कसोटी.  
Test, Nonne-Apelt  : नोने-ॲपेल्ट कसोटी.  
Test, Occult blood  : र्ृह्यरक्त कसोटी.  
Test, Pick  : हपक कसोटी.  
Test, Precipitin  : अवके्षपी कसोटी.  
Test, Renal function  : वृक् ककायव कसोटी.  
Test, Rinne’s  : हरने कसोटी.  
Test, Roleison, Power and Kepiar  : रॉहबनसन, पॉवर आहण केप्  लर कसोटी.  
Tests, Rotation  : घूणवन कसोटी.  
Test Skin temperature : त्विा ऊष्ट्णतामान कसोटी. 
Tests, Sweating : स्वदेन कसोटी. 
Test Shult-Charlter : शूल्टझिालवटन कसोटी. 
Test Tuberculin : टु्यबर क्युहलन कसोटी. 
Test Tuning fork  : स्वहरत्र-हद्वभजु कसोटी.  
Test Ureaconcentration  : युहरआ साांहद्रता कसोटी.  
Test, Van den Bergh  : व्हान् डेनबर्व कसोटी.  
Test Water Concentration  : जलसाांहद्रता कसोटी.  
Test Water elimination  : जलहवलोपन कसोटी.  
Test water load  : जलभार कसोटी.  
Tests Widal  : हवडाल कसोटी.  
Testicular atrophy  : वृषणकृशता. 
Tetanus  : धनुवात.  
Tetanus, immunisation  : धनुवात प्रहतरक्षण.  
Tetanus, Cephalic  : मस्स्तष्ट्क धनुवात.  
Tetanus, Local  : स्थाहनक धनुवात.  
Tetanus, neonatorum  : नवजात बालकाांिा धनुवात.  
Tetany  : कां पवात, टेटनी, कां प.  
Tetany, Latent  : सुप्त कां पवात.  
Thalamic haemorrhage  : िेतक रक्तस्त्राव.  
Thalamic Syndrome  : िेतक लक्षणमाहलका.  
Thalmus  : िेतक, थलॅॅमस.  
Thiamine  : थायहमन, जीवनसत्त्व बी.  
Thoracic nerve, Long  : दीघववक्ष मज्जातांतू.  
Thoracoplasty : थोरॅकोप्लॅस्टी.  
Thoracotomy  : वक्षशल्यहक्रया.  
Therad worm disease  : सूत्रकृहमरोर्.  
Three-day fever  : हत्रहदन ज्वर.  
Three way Stopcock  : हत्रपथ वृतरोधनी.  
Threshold  : प्रभावसीमा.  



 अनुक्रमणिका 

Thrombo-angitis obliterance  : थ् राांबो-अनजायहटस ऑस्ललटरन्स.  
Thrombocy thaemia  : प्लेटलेट बहुलता.  
Thrombocytosis  : प्लेटलेटवृहि.  
Thrombopenia  : प्लेटलेटक्षय.  
Thrombo-phlebitis  : शल्यजहशराशोफ.  
Thrombo-phlebitis migrans  : भ् रमणशील रक्तशल्यज हशरार्चत.  
Thrombosis  : शल्यावरुिता.  
Thrombosis, Cavernous sinus  : र्हवरहशरानाल शल्यावरुिता.  
Thrombosis, Cerebellar  : अनुमस्स्तष्ट्क शल्यावरुिता.  
Thrombosis, Cerebral  : मस्स्तष्ट्क शल्यावरुिता.  
Thrombosis, Coronary : हृत्स्नायूरोषकधमनी शल्यावरुिता. 
Thrombosis, Portal  : प्रहतहाहरणी शल्यावरुिता. 
Thrombosis, Pulmonary  : फुप्फुस शल्यावरुिता. 
Thrombosis, Retinal  : मज्जापटलशल्यावरुिता. 
Thrombosis, Sinus  : हशरानाल शल्यावरुिता. 
Thrombosis, Superiar sagittal Sinus  : ऊध्वव अग्रपि हशरानाल शल्यावरुि. 
Thrombosis, Transnerse Sinvs  : अनुप्रस्थ हशरानाल शल्यावरुिता. 
Thrush  : हवहशष्ट जांतुजमुखपाक, िश. 
Thymectomy  : थायमसांग्रहथछेदन. 
Thymus gland  : थायमस ग्रांहथ. 
Thymus, Tumours of  : थायमस अबुवदें. 
Thyroid  : कां ठस्थकपड, अवटुग्रांहथ. 
Thyroid, carcinoma of  : कां ठस्थकपड कार्चसनोमा. 
Thyroid, Cysts of  : कां ठस्थकपडािी सद्रवग्रांहथ. 
Thyroidectomy  : कां ठस्थकपडछेदन. 
Thyroditis, Acute  : आशुकारी अवटुशोफ. 
Thyrotoxicosis  : अवटुहवषाक्तता. 
Thyrotoxicosis, Congenital  : जातज अवटुहवषाक्तता. 
Thyrotoxicosis, Secondary  : उपद्रवात्मक अवटुहवषक्तता. 
Thyroxin  : थायरॉस्क्झन. 
Thyroxin Sodium  : थायरॉस्क्झन सोहडयम. 
Tibial nerve  : प्रजांहघका मज्जातांतू. 
Tick fever  : र्ोिडी ज्वर. 
Tics  : फुरण. 
Tics, psychical  : मानहसक फुरण. 
Tics, Simple  : साधे फुरण. 
Tinnitus  : कणवनाद. 
Tissue  : पेशीजाल, ऊतक. 
Tissue fluid  : ऊतक तरल. 



 अनुक्रमणिका 

Tissue, Connective  : सांधानकपेशीजाल, सांयोजीपेशीजाल. 
Tissue, Epithelial  : अच्छादकपेशीजाल, धाहरच्छदपेशीजाल. 
Tissue, Lymphoid  : लहसकाभ ऊतक. 
Todd’s paralysis  : टोड वध. 
Toes, clubbed  : मृदर्राकार पादाांरु्हल. 
Tolerance test  : सहन कसोटी. 
Tomography  : टोमोग्राफी. 
Tongue  : हजव्हा. 
Tongue, Black  : काळी हजव्हा. 
Tongue, Dry glazed  : शुष्ट्क िकाहकत हजव्हा. 
Tongue, Enlarged  : बृहिर्तहजव्हा. 
Tongue, Firm  : घट्टसर हजव्हा. 
Tongue, Fissured  : हवदाहरत हजव्हा. 
Tongue, Flabby  : हवशहवहशत हजव्हा. 
Tongue, Furred  : साकाधहरत हजव्हा. 
Tongue, Geographical  : नकाशात्मकहजव्हा, हजव्हेिा भरू्ोल. 
Tongue, Gumma of  : हजव्हेिा र्मा. 
Tongue, Red strawberry  : लालस्राबेरीहजव्हा. 
Tongue, Sore  : लाल हजव्हा. 
Tongue, Tumours of  : हजव्हेिी अबुवद. 
Tongue, Ulcers of  : हजव्हेवरील व्रण. 
Tongue, White strawberry  : शुभस्राबेरी हजव्हा. 
Tonsil  : र्लरु्हटका. 
Tonsil, Lymphosaroma of  : हजव्हेिा कलफोसाकोमा. 
Tonsil, Sarcoma of  : र्लरु्हटकेिा साकोमा. 
Tonsil, Syphilis of  : र्लरु्हटकेिा हफरांर्रोर्. 
Tonsil Tubercubosis of  : र्लरु्हटकेिी अबुवदे. 
Tonsillectomy  : रु्लरु्हटकाछेदन. 
Tonsillitis  : र्लरु्हटकाशोफ. 
Tonsillitis. Acute follicular  : अशुकारी पुटकीय र्लरु्हटकाशोफ. 
Tonsillitis, Chronic  : हिरकारी र्लरु्हटकाशोफ. 
Tophi  : क्षारग्रांहथ. 
Torticollis  : मन्यास्तांभ. 
Toxic arthritis  : हवषज सांहधशोफ. 
Toxaemia  : हवषमयरक्तता, हवषाक्तता. 
Toxaemia of Pregnancy  : र्भवहेतुक हवषाक्तता. 
Toxins  : हवषे. 
Toxoplasmosis  : टॉक्झोप्लॅझ्मोहसस. 
Trachea  : श्वासनहलका. 



 अनुक्रमणिका 

Trachea, Diverticula of  : श्वासनहलकेिी हवपुहट. 
Trachea, Obstruction of  : श्वासनहलका अवरोध. 
Tracheitis  : श्वासनहलकाशोफ. 
Tracheobronchitis  : श्वासनहलकाश्वासवाहहन्याशोफ. 
Tracheostomy  : श्वासनहलकाछेद. 
Tractus solitaris  : हवहवक्त पथ. 
Tract  : पथ. 
Tract, Afferent  : अहभवाही पथ. 
Tract, Anterior spinocerebeIlar  : अग्र मेरु अनुमस्स्तष्ट्क पथ. 
Tract, cerebello-cerebral  : अनुमस्स्तष्ट्क-मस्स्तष्ट्कपपथ. 
Tract, cerebello-rubral  : अनुमस्स्तष्ट्क-अरुणपथ. 
Tract, cerebello-rubrospinal  : अनुमस्स्तष्ट्क-अरुणमेरुपथ. 
Tract, cerebello-vestibular  : अनुममस्स्तष्ट्क प्रघाणपथ. 
Tract, Cerebro-erebellar  : मस्स्तष्ट्क अनुमस्स्तष्ट्कपथ. 
Tract, Efferant  : अपवाहीपथ. 
Tract, Extraphramidal moto  : बाह्यहपरॅहमड पे्ररक पथ. 
Tract, olivo-cerebellar  : वतुवहलका अनुमस्स्तष्ट्कपथ. 
Tract, Posteior-spinocerebellar  : पिमेरु अनुमस्स्तष्ट्कपथ. 
Tract, Rubrospinal  : अरुणमेरु पथ. 
Tract, Striatorubral  : रेहखत अरुणपथ. 
Tract, tectospinal  : छादकमेरुपथ. 
Tract, Vestibulo-cerebellar  : प्रघाण-अनुमस्स्तषक पथ. 
Tract Vestibulo-spinal  : प्रघाणमेरुपथ. 
Traction  : कषवण. 
Transfusion  : आधान. 
Transfusion, Blood  : रुहधराधान. 
Transfusion reaction  : रुहधराधान प्रहतहक्रया. 
Translucency  : पारभासकता. 
Transposition  : स्थानातरण. 
Transudate : परस्त्राव. 
Transverse process  : अनुप्रस्थ प्रवधव. 
Trauma  : आघात. 
Traumatic  : आाघातजन्य. 
Trematodes  : िपटे कृहम. 
Tremors  : कां प. 
Tremors, Intension  : हेत्वाकां प. 
Tremors, Senile  : जराकालीन कां प. 
Trendelenburg position  : रेन्डेलेन बर्व स्स्थहत. 
Treponema pallidum  : रेपोनेमा पहॅलडम, हफरांर् रोर्ािे जांतू. 



 अनुक्रमणिका 

Triceps  : हत्रहशरस्का. 
Trichiniasis  : हरहिनेलाकृहम रोर्, हरहिहनॲहसस. 
Trichuriasis  : हरच्युहरॲहसस. 
Tricuspid  : हत्रदलपुट. 
Tricuspid atresia  : हत्रदलअहवव रता. 
Tricuspid incompetence  : हत्रदलपुटापूणवता. 
Tricuspid regurgitation  : हत्रदलपूटापूणवता. 
Tricuspid Stenosis  : हत्रदलपुटावरोध. 
Trigeminal nerve  : हत्रधारा मज्जातांतू. 
Trigeminal, neuralgia  हत्रधारावातहवकारवदेना. 
Trismus  : हनुस्तांभ. 
Tropical diseases  : उष्ट्णकहटबांधीय रोर्. 
Tropical sore  : उष्ट्णकहटबांधीय व्रण. 
Trousseau’s sign  : रौहसआ हिन्ह. 
Trypanosomiasis  : रायपॅनोसोम रोर्. 
Trophozoits  : पोषजीवाणु. 
Trypsin  : हरस्प्सन. 
Tubal pregnancy  : कुहक्षर्भव. 
Tubereulin  : टु्यबर् क्युहलन. 
Tuberculosis  : यक्ष्मा. 
Tuberculosis, Epi  : अहधयक्ष्मा. 
Tuberculosis, Miliary  : तीव्र यक्ष्मा कां रु्यक्ष्मा. 
Tuberculosis, Pulmonory  : फुफ्फुसयक्ष्मा. 
Tubercle  : रु्हलका. 
Tuberculoma  : यक्ष्माबुवद. 
Tuberculouscystitis  यक्ष्मज बस्स्तशोफ. 
Tuberculous lymph node  : यक्ष्मज लहसकाग्रांहथ. 
Tuberculous meningitis  : यक्ष्मज मस्स्तष्ट्कावरणशोफ. 
Tuberculous peritonitis  : यक्ष्मज उदराांतरवषे्टनशोफ. 
Tubular breathing  : नहलकीय श्वसन. 
Tularaemia  : टुलॅहरहमआ. 
Tomour  : अबुवद. 
Tomour, Malignant  : असाध्य ककवा मारक अबुवद. 
Tumour, Simple  : सौम्य ककवा सुदम्य अबुवद. 
Tumour, Supra tentoreal  : ऊध्ववछदीय अबुवद. 
Turner’s syndrome  : टनवर लक्ष्मणमाहलका. 
Tunica albuginea  : श्वेतकां िुक. 
Twitchings  : कां प. 
Tympanic note  : हडमहडमवत ध्वनी. 



 अनुक्रमणिका 

Typhoid fever  : हवषमज्वर. 
Typhus fever  : टायफसज्वर. 
   

U   
UIcer  : व्रण. 
Ulcer, Anastomotic  : सस्म्मलनजन्म व्रण. 
Ulcer, Duodenal  : आांत्र व्रण. 
Ulcer, Gastric  : जठरव्रण. 
Ulcer, Gastro-jejunal  : जठरमध्याांत्रव्रण. 
Ulcer Jejunal  : मध्याांत्रव्रण. 
Ulcer Sub-lingual  : अधोहजव्हाव्रण. 
UIcreation  : व्रण पडणे, व्रणोत्पहत्त. 
Ulcerative Stomatitis  : व्रणयुक्त मुखपाक. 
UIna  : अांतःप्रकोहिका. 
Ulnar nerve  : अांतःप्रकोहिकामज्जातांतू. 
Ultramicroscopic  : अहतसूक्ष्मदशीय. 
Ultra-Violet  : पराबैर्णी. 
Umbilical cord  : नाहभरज्ज.ू 
Uncinate fits  : अांकुश झटके. 
Unconjugated  : असांबि. 
Uncus  : अांकुश. 
Undulant fever  : अनडू्यलां टज्वर उर्चमलज्वर. 
Unilateral  : एकपाश्वीय. 
Unipolar  : एक धु्रवीय. 
Unilateral abductor paralysis  : एक पाश्वी अपवतवनी स्नायूवध. 
Uraemia  : मूत्रहवषमयरक्तता. 
Uraemia, Acute  : आशुकारी मूत्रहवषमयरक्तता. 
Uraemia, Convulsive  : आशुकारी आके्षपक मूत्रहवषमयरक्तता. 
Uraemia, Chromic  : हिरकारी मूत्रहवषमयरक्तता. 
Uraemia, Epileptiform  : अपस्मारसदृश मूत्रहवषमयरक्तता. 
Uraemia Latent,  : सुप्तमूत्रहवषमयरक्तता. 
Uraemia, Oliguric  : अल्पमूत्रताजन्यमूत्रहवषमयरक्तता. 
Upper motor neurons  : उध्ववः स्थर्हतकें द्र. 
Upper motor lesions  : उध्ववः स्थर्हतकें द्रािे हवकार. 
Urea clearnce test  : यूहरआ उत्सजवन कसोटी. 
Urea concentration test  : यूहरआ साांद्रण कसोटी. 
Ureters  : मूत्रवाहक. 
Urethritis  : मूत्रप्रसेकशोफ. 
Urethritis, Non-specific  : अहवहशष्ट मूत्रप्रसेकशोफ. 



 अनुक्रमणिका 

Uric acid  : मूत्राम्ल, युहरक ॲहसड. 
Urinary Calculus  : मूत्राश्मरी. 
Urinary Casts  : मूत्रउत्के्षप. 
Urinary Schistosomiasis  : मूत्र हिस्टो-सोमारोर्. 
Urinary Systeme  : उत्सजवकसांस्था, मूत्रसांस्था. 
Urinary tract  : मूत्रमार्व. 
Urinary tract, Bacterial infection of  : मूत्रमार्ािा जांतुसांसर्व. 
Urine  : मूत्र. 
Urine, Abnormabities of  : मूत्राांतील अपसामान्यद्रव्ये. 
Urine, Chemical exmination of  : मूत्रािी रासायहनक परीक्षा. 
Urine, microseopical examination  : मूत्रािी सूक्ष्मदशीय परीक्षा. 
Urobilin  : यूरोहबहलन. 
Urobilinagen  : यूरोहबहलनोजेन. 
Urticaria  : हपत्ती. 
Urticarial Wheal  : हपत्तािी र्ाांध. 
Utricle  : दृहत. 
Uvula  : काकलक. 
Uvula, Enlargement-of  : काकलकवृहि. 
Uvule  : उत्सेध. 
   

V   
Vaccination  : देवी काढणे. 
Vaccines  : व्हास्क्सन, लस. 
Vaccinia  : र्ोशीतला. 
Vacuolation  : रसधानी भवन. 
Vaginitis  : योहनशोफ. 
Vaginitis, Senile  : जराकालीन योहनशोफ. 
Vagotomy  : व्हेर्स मज्जातांतूछेदन. 
Vagus nerve  : व्हेर्स मज्जातांतू. 
Valacy  : सांयोजकता. 
Valley fever  : घाटी ज्वर. 
Valve  : पुट, कपाहटका. 
Valve Cusps  : पुटस्कां ध. 
Valvular disease  : पुटहवकार. 
Valvular disease, Chronic  : हिरकारी पुटहवकार. 
Valvotomy  : पुट छेदन. 
Vanden Bergh’s test  : व्हॅन्डेनबर्व कसोटी. 
Vanden Bergh’s reaction  : व्हॅनडेनबर्व प्रहतहक्रया. 
Vaqeuzs’ disease  : व्हॅके्स रोर्. 



 अनुक्रमणिका 

Varices  : अपस्फीतहशरा. 
Varicella  : मसूहरका, काांहजण्या. 
Variola  : देवी, वृहनमसुहरका. 
Vascular marking  : वाहहका हनशाणी. 
Vascular spiders  : वाहहका कोळी. 
Vasoconstricton  : वाहहकासांकोिन. 
Vasodilatation  : वाहहकाहवस्तारण. 
Vasodilator  : वाहहका हवस्फारक. 
Vasomotor  : वाहहकापे्ररक. 
Vasomotor nerve  : बाहहकापे्ररकमज्जातांतू. 
Vasomotor Spams  : वाहहकापे्ररक आवरे्. 
Vasopressin  : वाहहकादमक, व्हाजोपे्रसीन. 
Vasovagal attacks  : व्हेर्स वाहहका झटके. 
Vector  : रोर्वाहक. 
Vegetation  : पुटाांकुर, पुटावरील अांकुर. 
Vein  : हशरा. 
Vein, Azygous  : अयुग्महशरा. 
Vein, Basal  : आधारहशरा. 
Vein, Basilic  : अांतबाहु हशरा. 
Vein, Cortical cerebral  : प्रमस्स्तष्ट्कप्रान्तःस्था हशरा. 
Vein, Culbital  : कफोहन हशरा. 
Vein, Iliac  : श्रोहणफलकहशरा. 
Vein, Frontal  : ललाटहशरा. 
Vein, Jugulr  : र्लहशरा. 
Vein, Para-umbilical  : परानाहभहशरा. 
Vein, Saphenous  : सस्क्थहशरा. 
Vein, Subclavian  : अधोजत्रकुहशरा. 
Vein, Supraorbital  : अहधनेत्ररु्हाहशरा. 
Vein, Throhosed  : अवरुिहशरा. 
Vena cava  : महाहशरा, महानीला. 
Vena cava, Inferior  : अधोमहाहशरा, अधोमहानीला. 
Vena cava, Superior  : ऊघ्ववमहाहशरा, ऊध्ववमहानीला. 
Venereal disease  : रहतरोर्. 
Veneral Sore  : रहतजव्रण. 
Venesection  : हशरोवधेन. 
Venous circulation  : हशरापहरवहन. 
Venous Stasis : अशुि रक्तसाांखळणे. हशरा स्थैहतकता. 
Ventral rami  : अधरप्रशाखा. 
Ventricles  : मस्स्तष्ट्क हववरे, जवहनका. 



 अनुक्रमणिका 

Ventricular atrial shunt  : जवहनका कर्चणका पाश्वववाही. 
Ventricular fibrillation  : जवहनकाकां प. 
Ventriculography  : मस्स्तष्ट्क हववर क्ष-हकरणहित्रण. 
Venules  : हशहरका. 
Vermis  : व्हर्चमस. 
Verxmis, Central  : कें द्रील व्हर्चमस. 
Vetebrae  : कशरेुका. 
Vertebrae Cervical  : ग्रीवा कशरेुका. 
Vertebrae, Sacral  : हत्रककशरेुका. 
Vertebro-Basilar insufficiency  : कशरेुका-आधारन्यूनता. 
Verrtex  : शीषव. 
Vertical motion  : ऊध्वाधरर्हत. 
Vestigo  : भोंवळ, भ्रहम. 
Vesical crises  : बस्स्तसांकट. 
Vestibule  : प्रघाण. 
Vestibular nerve  : प्रघाण मज्जातांतू. 
Vestibvlo-spinal tract  : प्रघाणमेरुपथ. 
Vibrio cholerae  : पटकीिा जांतू. 
Vincent’s angina  : स्व्हन्सेंट अांजायना, स्व्हन्सेंट वदेना. 
Virus  : हवषाणु. 
Virus pneumonia  : हवषाणजुन्य न्युमोहनया. 
Virilism  : पूवत्ता. 
Visceral  : अभ्यांतराांर्. 
Visceroptosis  : अभ्यांतराांर्भ्रांश, उदरस्थ इांहद्रयाांिीस्थानभ्रष्टता. 
Visual acuity  : दृहष्ट–तीक्ष्णता. 
Visual field  : दृहष्टके्षत्र. 
Visual Centre  : दृहष्टकें द्र. 
Visual path  : दृहष्टपथ. 
Vital capacity  : श्वासधाहरता. 
Vitamines  : जीवनसत्वें. 
Vitamine A  : जीवनसत्व अ. 
Vitamine B complex  : जीवनसत्व बी कॉम्प्लेक्स. 
Vitamine C  : जीवनसत्व क. 
Vitamine D  : जीवनसत्व ड. 
Vitamine E  : जीवनसत्व ई. 
Vitamine K : जीवनसत्व के. 
Vitreous : साांद्रद्रव. नेत्रकािाभ द्रव्र. 
Vocal cord : स्वरतांतू. 
Volume : हवस्तार. 



 अनुक्रमणिका 

Voluntary muscle : ऐस्च्छकस्नायू. 
Volvulus : व्यावतवन 
Volvulus of Stomach : जठरािे व्यावतवन. 
Vomiting : वाांहत. 
Von Gierker’s disease : व्हॉन् र्ायरके रोर्. 
Von Graefe’s Sing : व्हॉनग्रोफ हिन्ह. 
   

W   
Wallenberg syndrome  : वॉलेनबर्व लक्षणमाहलका. 
War oedema  : युिजन्यशोथ. 
Water and electrolytc metabolism  : जल आहण हवदु्यतहवश् लेष्ट्य ियापिय. 
Water deficiency  : जलन्यनूता. 
Water depletion  : जलहनःशषेण. 
Water intoxication  : जलनशा. 
Waterbrash  : घशाशीं येणें. 
Water concentration test  : जलसाांहद्रता कसोटी. 
Water elimination test  : जलहवलोपन कसोटी. 
Water-wheel nurmur  : पवनिक्ीहवलाप. 
Water-hammer pulse  : जलपाती नाडी. 
Wassermann reaction  : वासरमनप्रहतहक्रया. 
Weber-Christian disease  : वबेरहक्रस्स्टयन रोर्. 
Weber’s syndrome  : वबेर लक्षणमाहलका. 
Weber’s test  : वबेर कसोटी. 
Weil’s diasese  : वले रोर्. 
Weil-Felix reaction  : वले-फेहलक्स प्रहतहक्रया. 
Whipple’s diseae  : स्व्हप्ले रोर्. 
Whip worm disease  : प्रतोदकृहम रोर्. 
Wheel motion  : िक्राकार हालिाल. 
Whitlow  : अांरु्हलहवद्रहध. 
Whooping-cough  : डाांग्या खोकला. 
Widal reaction  : हवडाल प्रहतहक्रया. 
Widal test  : हवडाल कसोहट. 
Willis, Circular arterious of  : हवहलसिे धमहनवृत्त. 
Wilson’s disease  : हवल्सन रोर्. 
Wolff-parkinson-white syndrome  : वलू्फ-पार्चकन्सन-व्हाइट लक्षणमाहलका. 

Wool-sorter’s disease  
: लोकरीिी प्रत लावणाऱ्याांिा रोर्, फुफ्फुसािा 

अांथ् रॅक्स. 
Word blindness  : लेख अांधता. 
Word deafness  : शलद बहधरता. 



 अनुक्रमणिका 

Worms, Parasitic  : परजीवीकृहम. 
Worm  : कृहम, जांत. 
Worm, Ascaris lumbricoidis  : ॲस्कॅहरस लुस्म्ब्रकॉयहडस कृहम. 
Worm Filaria bancrofti  : फायलेहरआ बँक्रॉफ्टाय कृहम. 
Worm, Fluke  : पणाभकृहम. 
Worm, Guinae  : नारू. 
Worm, Hook  : अांकुश कृहम. 
Worm, Loa Loa  : लोआलोआ कृहम. 
Worm Onchocerca Voluulus  : ऑन्कोसका व्हॅलव्ह्यलूस कृहम. 
Worm, oxyuris Vermicularis  : ऑस्क्झयुहरस व्हर्चमक्युलॅहरस कृहम. 
Worm, Round  : र्ोलकृहम. 
Worm, Tape  : हफताकृहम. 
Worm, Thread  : सूत्रकृहम. 
Worm, Trematodes  : िपटे कृहम. 
Worm, Trichinella spiralis  : हरहिनेला सपील कृहम. 
Worm, Trichocephalus dispar  : रायको-केफॅलस हडथ्पार कृहम. 
Worm, Trichuris trichiuria  : हरलयुहरस हरच्युहरआकृहम. 
Worm, Whip  : प्रतोद कृहम. 
Wrist drop  : करतलवध. 
Writer’s cramp  : लेखकाांतील पेटके. 
   

X   
Xanthochromia   पीतवणी. 
Xanthomatosis of bones   हाडाांिा पीतवणी रोर्. 
Xanthomatous nodules   पीताबुवदजन्य र्ाांठी. 
Xerostomia   लालास्त्रावाभाव. 
X-ray appearances of the heat   हृदयािे क्ष-हकरणस्वरूप. 
X-ray Kynography   क्ष-हकरण कायभोग्राफी. 
X-ray treatment   क्ष-हकरणहिहकत्सा. 
   

Y   
Yawas :   यॉज. 
Yellow fever  पीतज्वर. 
   

Z   
Zoster : झोस्टर. 
Zoster, Herpis : हृपीज झोस्टर. 
Zoster, Glasso pharyngeal : हजव्हाग्रसनी झोस्टर. 
Zoster, ophthalmic : नेत्र झोस्टर. 



 अनुक्रमणिका 

Zoster, universalis  : साववदैहहक झोस्टर. 
 


