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 कावीळ अथातच जॉ ड स हणजेच डो याचा
पवळेपणा. कावीळ हणजे डोळे, लघवी पवळ जद
होणे, भूक मंदावणे, अगं मोडून येणे, उलटय़ा होणे इ.

का वळ रोग ल णे उपचार औषधआहार



:
कावीळ हो याची व वध कारणे

 १) जंतुसंसगामुळे होणार कावीळ- याला इनफे ट ह हेपेटाय टस (Infective 

Hepatitis) हटले जाते
 २) हपेटाय टस एआ ण हपेटाय टस ई हायरस – हे हायरस दू षत पाणी वा दू षत
अ नातूनआप या पोटात जातात. यकृतावर ह ला करतात वआपण जी कावीळ हणतो
ती याचमुळे होते. जची ल णे पाहून व र तपासणी क न िनदान प के करता येते. 

याम ये णास थकवा व ताप येतो. डोळे पवळे होतात व लघवी पवळसर लाल होते. 

यकृताला सूज येते. र तपासणीम ये बिल बन, एसजीओट (SGOT), एसजीपीट
(SGPT), जीजीट (GGT), हे नॉमलपे ा दपुट ने वाढलेले असते. हपेटाय टस ए हा
सवसाधारणपणे लहान मुलांना होतो. पंधरा वषानंतर या य ंना हेपाटाय टस ई होतो.



:
कावीळ हो याची व वध कारणे

 ३) हपेटाय टस बी, सी – हे हायरस र ातून शर रात िशरतात. सु वातीस साधा ताप व
थकवा येतो. कावीळह होते. काह णांना हा आजार अनेक वष राहतो. यामुळे काह
वषानंतर यांचे यकृत खराब होते. यांना िसरोिसस (Cirrhosis) होतो व नंतर यकृताचा
ककरोग हो याची श यता असते. हणूनच का वळ चे यो य िनदान करणे आव यक
असते.

हपेटाय टस बी आ ण सीची कारणं –

१) दू षत र चढव याने बी/सी हायरसआप या शर रात वेश करतात.

२) इंजे शन या सुया, सी रंज वापरणे (न उकळले या कंवा िनजतुक नसले या). िशवाय
श येची साधने जर हपेटाय टस बी आ ण सी या पेशंटमुळे बाधीत असतील व नीट
िनजतुक नसतील तर णाला हपेटाय टस बी/सी होऊ शकतो.
३) ग अ ◌ॅ ड ट – वत:ला इंजे शन मा न घेताना ितथूनह हा हायरस िश शकतो.



कावीळ हो याची व वध कारणे

 ४) टॅटू –क न घेत याने हा हायरस शर रात िश शकतो.
५) असरु त शार रक सबंधं: हपेटाय टस बी/सी –झाले या य शी
कंडोम न वापरता केले या सभंोगामळेु हा हेपेटाय टस होतो.
६) आईला ह कावीळ झाली असेल तर सतूी या वेळ मलुाला हपेटाय टस
बी/सी होऊ शकते.



का वळ ची इतर कारणं :

 १) दा मुळे होणार कावीळ- जा त माणात व रोज दा पीत रा ह याने यकृता या पेशींना इजा होते तसेच
यकृताला सूज येते व यामुळे कावीळ होते. या का वळ म ये यकृताला सूज येणे, पोटात पाणी होणे
(ascites), सततआजार वाटणे अथात डोळे पवळे होणे ह ल णं दसतात. र तपासणी क न या
का वळ चे िनदान करता येते. या का वळ म ये शेवट यकृत िसरोिसस होते, हणजे यकृतच छोटे होते. सव
यकृता या पेशी जाऊन फायबरचे धागे राहतात. यामुळे यकृताचे काम एकदम कमी माणात चालते व
ण िम होऊ शकतो, बेशु होऊ शकतो. दा मुळे यकृत खराब होऊन अनेक बळ जातात.

२) औषधाचे यकृतावर ल दु प रणाम व यामुळे होणार कावीळ- अनेकऔषधे ह यकृताला घातक
असतात. यामुळे ह औषधे घेत यानतंर काह जणांम ये कावीळ झालेली दसून येते. उदा. ट बीवर ल
काह औषधं -(Rifampicin, Isoniazide), ककरोग, मधमेुहावर ल काह औषधे, ए सवर ल काह औषधे, 

काह वेदनाशामक, काह कुटंुब िनयोजना या गो या, काह आकड साठ दे यात येणार औषधे चालू
के यावर िनयिमत ल ावे / विश र तपासणी क न घेत राहावी हणजे कावीळ लवकर ल ात येते. 

कधी कधी ह ती व पाची असून याम ये ण दगावहू शकतो.



का वळ ची इतर कारणं
 ३) अवरोधक कावीळ (Obstructive jaundice): प ाशया या नळ ला प ा या खडय़ाने वा

वादु पंड कॅ सरने अडथळा िनमाण होऊन कावीळ होते. याम ये का वळ बरोबर अंगाला खाज येते. 

बरेच दवस ह कावीळ रा ह यास यकृत खराब होऊ शकते. अवरोधक कावीळचे िनदान कर यासाठ
सोनो ाफ , िसट कॅन कंवा एमआरआय कर याची गरज असते. यावर उपाय हा दु बणीतून कंवा
श ये ारे करावा लागतो.
४) काह ज मजातआजार यकृतावर प रणाम करतात व कावीळ होते.

उदा. – हेमोलॅ टक जॉ ड स (Hemolytic Jaundice) आजार – र पेशी जा त माणात वघटन
पावून कावीळ वाढते.

ऑटोइ युन डसऑडर (Autoimmune Disorder) – वत: या ितकार श ने झालेले आजार –

कावीळ
Congenital –ज मजात यकृतातील दोषामुळे झालेली कावीळ



का वळ चे िनदान :

 १) णाची नीट तपासणी केली जाते. यकृताला कती सूज आहे, हे पा हले जाते.

२) र तपासणी क न कुठ या कारची कावीळ आहे ते शोधले जाते. ितची ती ता कळते.

३) यएूसजी (USG) सोनो ाफ क न – लीवरची सूज, ितची साइज, प ाशय, प ानिलका इ. पा हले जाते.

यकृत कती माणात खराब झाले आहे हे वर ल तपासणीतून कळते.

का वळ वर उपचार
जतंुसंसगामुळे, दू षत पा यामुळे : होणा या का वळ म ये हेपाटायट स ए/ई वर खालील उपचार करावे.

१) णांनी व ांती यावी. आराम करावा. साधा आहार यावा. याम ये कमी तेलाचे व पचायला सोपे असे
जेवावे. शाकाहार जेवण जेवावे. याम ये मऊ भात, खचड , फुलके, कमी तेला या भा यांचे सेवन करावे. 

सोबत बी कॉ ले स, यकृताची टॉिन स (Tonics) ह यावीत. या आजारात यकृतातील लुकोज कमी
होते हणून लुकोज पावडर यावी. ऊस खावा.



का वळ चे िनदान

 २) हपेटाय टस बी/सी – याम ये र तपासणी व ड एनए याची तपासणी क न
जर याम ये हपेटाय टस अ ◌ॅ ट ह असेल तर अ ◌ॅ ट हायरल ज देणे
आव यक असते. ह उपचारप ती खच क व बराच काळ चालणार असते हणनू
सवसाधारण य ला घेणे परवडत नाह . हणनूच हा आजार टाळावा.
३) आयुवदाम ये असलेली आरो यविधनी गु टका ह देखील गुणकार ठ शकते. 

आयुवद डॉ टरला वचा न स ला यावा.
४) कावीळ झाली असता म पान क नये.

५) अवरोधक कावीळ अस यास दु बणीतून कंवा श ये ारे उपचार करावा
लागतो. यासाठ यो य डॉ टरकडे स ला यावा.



का वळ स ितबंध कर यासाठ आहार

 दवसातनू पाच ते सहा छो या जेवणांतून कॅलर ची गरज भ न िनघेल, असाआहार असावा.
 वार , नाचणी, राजिगरा, ओटस ्या तणृधा यांसोबत मुगडाळ, ताक अशी िथने आहारात असावीत.

 मसाले, िमरची, तेल, तूप, मासांहार टाळावा.
 आहारात उसाचा रस, काकवी, मधाचा समावेश असावा
 आहारात उकडले या भा या, उकळून गार केलेले पाणी आ णफळांचा समावेश असावा.
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