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“േഡവിഡ്, കുമിളയ്�ു�ിെല അ�ുതബാല�ം" 
 

അേമരി�യിെല െടക്സസിൽ േഡവിഡ് ഫിലി�് െവ�ർ എ� ബാലൻ       
ജനി�ത് സ് കിഡ് (SCID) എ� അപൂർവ േരാഗവുമായി�ാണ്. പുറെമ       
നി�ു� േരാഗാണു�െള െചറു�ാൻ �പതിേരാധേശഷി നൽകു�     
േകാശ�ൾ�് കഴിയാെത വരു� ഈ േരാഗാവ�മൂലം േഡവിഡ്      
മരണ�ിനു കീഴട�ുേ�ാൾ അവന് �പായം െവറും 12 വയ�്       
മാ�തമായിരു�ു. ഇേത േരാഗ�ാൽ ഏഴാം മാസ�ിൽ േഡവിഡിെ�      
മൂ� സേഹാദരനും മരണെ��ിരു�ു. ഇെതാരു േ�പേത�ക     
ജനിതകേരാഗമായതിനാൽ തെ� പി�ീട് ജനി�ു� ആൺകു�ിന്     
േരാഗം വരാൻ 50 ശതമാനേ�ാളം സാധ�തയുെ��് േഡവിഡിെ�      
മാതാപിതാ�െള ആദ�േമതെ� േബാധ�െ�ടു�ിയിരു�ു.   
മ�മാ�ിെവ�ൽ ശസ്�ത�കിയ മാ�തമായിരു�ു ഒേരെയാരു    
ചികി�ാമാർഗം. നിർഭാഗ�വശാൽ േഡവിഡിന് േയാജിെ�ാരു ദാതാവിെന     
കെ��ാൻ സാധി�ി�. ഈ കാരണ�ാൽ, േരാഗ�ിൽ നി�ും,      
അണുബാധയിൽ നി�ും സംര�ി�ു�തിനായി �പേത�കമായി നിർ�ി�     
�ാ�ിക് കുമിളയിലായിരു�ു കു�ു േഡവിഡിെ� ജീവിതം.     
“കുമിളയ്�ു�ിെല ബാലൻ” എ� വിളിേ�രിന് കാരണമായതും     
ഇതുതെ�.  
 
�പേത�കമായി സ�ീകരി� േഡവിഡിെ� �ാ�ിക് കുമിളയ്�ു�ിേല�്     
പുറ�ു നി�ുമു� അണുബാധ ഒഴിവാ�ു�തിനായി േഡാക്ടർമാരും     
കുടുംബാംഗ�ള�ം �ശ�പുലർ�ി. െവ�ം, ഭ�ണം, വായു, മ�� ആവശ�       
വസ്തു�ൾ എ�ിവ അണുവിമു�മാ�ിയതിനു േശഷംമാ�തം    
േഡവിഡിേലെ��ി��. േഡവിഡിെന സ്പർശി�ു�തിനായി �പേത�കം    
�ാ�ിക് ക��റകള�ം നിർ�ി�ിരു�ു.  
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അണുവിമു�മായ അറയിൽ േഡവിഡ് െവ�ർ 
- ചി�ത�ിൻെറ ഉറവിടം: വി�ിപീഡിയ 
 
മൂ�് വയ�് മാ�തം �പായമായ േഡവിഡിനായി കുമിളയ്�ു�ിൽ      
അണുവിമു�മായ ഒരു അറയും, കുമിളയ്�ു�ിെല സുഗമമായ     
സ�ാര�ിനായി മെ�ാരു അറയും രൂപകൽപന െച�െ��ിരു�ു.     
ഇതിലൂെട �പതികൂല സാഹചര��ിലും അവനു സാധാരണ ജീവിതം      
സാധ�മായി. 1977-ൽ നാസ ശാസ്�ത�ർ കു�ു േഡവിഡിന്      
�പേത�കമായി ഒരു ബഹിരാകാശ സ���് നിർമി�� നൽകിയതിലൂെട      
കുമിളയ്�ു�ിൽ നി�ും പുറംേലാകെ� േനാ�ി�ാണാനും,    
അറിയാനും േഡവിഡിന് സാധി��.  

സാധാരണ ജീവിത�ിേല�് പൂർണമായി അവെന    
െകാ�ുവരു�തിനായി േഡാക്ടർമാരുെട േനതൃത��ിൽ സേഹാദരിയുെട    
അ�ിമ� ഉപേയാഗെ�ടു�ി. മ� മാ�ിെവ�ൽ വിജയിെ��ിലും     
നാലുമാസ�ിന��റം ബർകി�് സ് ലിംേഫാമ േരാഗബാധെയ തുടർ�്     
േഡവിഡ് മരണെ���. പ���ാം വയ�ിൽ േഡവിഡിെ� മരണ�ിന്      
കാരണമായ ൈവറസ്, സേഹാദരിയിൽ നി�ും മാ�ിെവ�െ�� മ�യിൽ      
നി�ായിരുെ��് തുടർ�് നട�ിയ േപാ�്േമാർ�ം പരിേശാധനയിൽ     
കെ��ുകയു�ായി. 
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േരാഗ�പതിേരാധ സംവിധാനം 
 

മനുഷ�ശരീരെ� േരാഗാണു�ളിൽ നി�ും സംര�ി�ു�    
കാവലാള�കളാണ് േരാഗ�പതിേരാധ സംവിധാനം. ഇവ േരാഗകാരികളായ     
അണു�ൾ ശരീര�ിനു�ിേല�ു �പേവശി�ു�തിെന   
തട�ുനിർ�ു�ു. േരാഗാണുവിെന െചറു�ാനായി ശരീര�ിലുടനീളം    
കാണെ�ടു� േ�പാ�ീനുകൾ, േകാശസ്തര�ൾ, അവയവ�ൾ എ�ിവ     
േചർ�താണ് േരാഗ�പതിേരാധ സംവിധാനം.  

മനുഷ�രിൽ സ�തസി�മായ �പതിേരാധേശഷി, രൂപീകരി�െ��    
�പതിേരാധേശഷി എ�ി�െന ര�ുവിധം �പതിേരാധേശഷികളാണ്    
കാണെ�ടു�ത്. സ�ാഭാവികമായി ശരീര�ിൽ കാണു�    
േരാഗ�പതിേരാധമാണ് സ�തസി�മായ �പതിേരാധേശഷി. േരാഗകാരിയായ    
സൂ�്മാണു ശരീര�ിനു�ിേല�ു �പേവശി�ു�തിെന തടയു�    
ശരീര�ിെ� �പഥമ �പതിേരാധ പാളികളാണ് ചർ�വും, േ�ഷ് മപടലവും.      
�പാഥമിക �പതിേരാധപാളിയായ ചർ�ം തകർ�െ��ാൽ (െചറിെയാരു     
മുറിവ് കാരണമായും), േവഗംതെ� പുതിയ ചർ�പാളി രൂപെ�ടു�ു�്,      
അേതാെടാ�ം തെ�, സ�ാഭാവിക�പതിേരാധേശഷിയുെട ഭാഗമായ    
ഫാേഗാൈസ��കൾ പുറെമ നി�ും �പേവശി� േരാഗാണു ഈ      
മുറിവിനു�ിലൂെട ശരീര�ിനു�ിേല�ു �പേവശി�ു�തിെന തട�ു    
നിർ�ുകയും െച���ു.  

അനുരൂപമാ�െ�� അഥവാ രൂപീകരി�െ�� �പതിേരാധേശഷി    
ജീവിത�ിലുടനീളം വികസി�െ�ടു�താണ്. രൂപീകരി�െ�� �പതിേരാധ    
വ�വ�യിലുൾെ�ടു� ലിംേഫാൈസ��കൾ�് േരാഗകാരിയായ   
സൂ�്മാണുവിെന േവഗ�ിൽ തിരി�റിയാനും, അതിെനതിെര    
�പതിേരാധേശഷി നൽകാനും സാധി�ു�ു. അ�ിമ�യിെല,    
െഹമേ�ാേപാെയ�ിക് േകാശ�ളിൽ രൂപെ�ടു� ബി, ടി എ�ീ      
ലിംേഫാൈസ��കൾ അനുരൂപമാ�െ�� �പതിേരാധവ�വ�യുെട   
ഭാഗമാണ്. ചില ലിംേഫാൈസ��കൾ ബി േകാശ�ളായും മ�� ചിലവ       
ൈതമസ് �ഗ�ിയിൽ െവ�് ടി േകാശ�ളായും പക�ത �പാപി�ു�ു. ബി        
േകാശ�ളാണ് േരാഗാണു-നി�ിതമായ േ�പാ�ീനുകള�െട (ആ��േബാഡി)    
ഉത്പാദന �പ�കിയ നിർവഹി�ു�ത്. ഇ�ര�ിൽ രൂപെ�ടു�     
ആ��േബാഡികൾ, േരാഗകാരിയായ അണു�െള മ��� �പതിേരാധ     
േകാശ�ൾ തിരി�റിയു�തിന് സഹായി�ു�ു. േരാഗാണുവിെ�    
ഉ�ൂലന�ിേല�ും ഇത് വഴിെയാരു�ു�ു. എ�ാൽ, ടി േകാശ�ൾ,      
സ�യേമവ േരാഗാണുവിെന കെ��ി നശി�ി�ു�ു. ആയതിനാൽ,     
ഇവിെട മ��� �പതിേരാധ േകാശ�ള�െട ഇടെപടലുകൾ ഉ�ാകു�ി�.      
ശരീര�ിൽ ഒരി�ൽ �പേവശി� ഏെതാരു േരാഗാണുവിെനയും പ�ിയു�      
ഓർമ നിലനിർ�ാൻ ഈ േകാശ�ൾ�് സാധ�മായതിനാൽ തെ�,      
വീ�ും അെത േരാഗകാരി ശരീര�ിേല�ു �പേവശി�ു�തിെന     
േവഗ�ിൽ തിരി�റിയു� ഈ േകാശ�ൾ, കാര��മമായ     
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�പവർ�ന�ിലൂെട േരാഗാണുവിെന ശരീര�ിൽ നി�ും പൂർണമായി     
പുറ���കയും െച���ു. 

ഇവിെട �പധാന േപാരാളികളായി �പവർ�ി�ു�വരാണ്    
അ�ിമ�യിെല േകാശ�ളിൽ രൂപെ�ടു� െവള��ര�ാണു�ൾ.    
ര��ിലൂെട ൈതമസ്, �ീഹ, ലിംഫ് േനാഡുകൾ     
എ�ിവയുൾെ�െടയു� ശരീര�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ എ�െ�ടു�     
ഈ േകാശ�ൾ ഇവിെട െവ�് വളർ� �പാപി�ുകയും,      
ശരീര�ിനാവശ�മായ �പതിേരാധ േശഷി നൽകുകയും െച���ു.     
�പധാനമായും ഫാേഗാൈസ�,് ലിംേഫാൈസ�് എ�ീ    
െവള��ര�ാണു�ളാണ് മനുഷ�ശരീര�ിൽ കാണെ�ടു�ത്.   
ന��േ�ടാഫിൽസ്, മാേ�കാേഫജ,് േബേസാഫിൽ, ഈസിേനാഫിൽ,    
െഡൻ�ഡി�ിക് േകാശ�ൾ തുട�ിയവ ഫാേഗാൈസ�ിെ� ഭാഗമാണ്.     
�പതിേരാധ�ിെ� ഈ ആദ� നിരയിൽ�െ� േരാഗാണുവിെന     
തിരി�റി�ു കഴി�ാൽ, േരാഗകാരിയായ സൂ�്മാണുവിെന    
പൂർണമായും ഉ�ൂലനം െച��� �പ�കിയ നിർവഹി�ുക ശരീര�ിെ�      
ര�ാം �പതിേരാധ പാളികളായി അറിയെ�ടു� യു�േകാശ�ളാണ്     
(ലിംേഫാൈസ��കൾ).  

ഇ�ര�ിൽ ശരീരെ� േരാഗം വരാെത സംര�ി�ു�തിൽ     
െവള��ര�ാണു�ൾ സംയു�മായ പ�ുവഹി�ു�ു�്.  
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�പതിേരാധസംവിധാന�ിെല അവയവ�ൾ 
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�പതിേരാധസംവിധാന�ിെല േകാശ�  
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ജനിതക ശാസ്�തവും ജീേനാമിക് സും 
 

പാര�ര�െ��ുറി��� പഠനശാഖയാണ് ജനിതകശാസ്�തം, അതായത്    
മാതാ-പിതാ�ളിൽ നി�ും കു�ികളിേല�് പാര�ര�മായി വ�ുേചരു�     
ശരീര രൂപസാദൃശ�ം, വ��ിത�ം, ബു�ി തുട�ി നിരവധി കാര��ൾ       
ഇതിലുൾെ�ടു�ു. കു�ു�ളിേല�് പാര�ര� സവിേശഷതകൾ    
ൈകമാ�ം െച�െ�ടു�ത് ഡി-ഓക്സി ൈറേബാ ന���ിക് ആസിഡ് (ഡി       
എൻ എ) രൂപ�ിലാണ്.  

മനുഷ�ശരീരം നിർമി�െ��ിരി�ു�ത്, ല�ം േകാടി െചറിയതും     
സ�ത��വും, അേന�ാന�ം ബ�െ��ിരി�ു� ഏകകവുമായ േകാശ�ൾ     
േചർ�ാണ്. ഏെതാരു േകാശ�ിനും അതിേ�തായ    
സ�ഭാവ-സവിേശഷതയു� ഡി.എൻ.എ-യു�്. ആയതിനാൽ,   
ജീവിത�ിെ� അടി�ാന ഘടകമായ ഡി.ൻ.എ ശരീര�ിെല എ�ാവിധ      
േകാശ�ള�െടയും �പവർ�ന�െള േ�കാഡീകരി�ു�ു. ന�ുെട    
ശരീര�ിെല ഓേരാ �പവർ�ന�െളയും തലേ�ാർ നിയ��ി�ു�ത്     
േപാെല, േകാശ�ള�െട �പവർ�ന�ൾ�് ഡി.എൻ.എ േനതൃത�ം     
നൽകു�ു. ഡി.എൻ.എയിെല വ�ത�സ്തതരം വിഭജി�െ�� ഭാഗ�ൾ     
കൂടിേചർ�് േ�പാ�ീനുകൾ നിർമി�െ�ടു�ു. േ�പാ�ീനുകൾ    
ആ�െ�ടാ�വ, േ�പാ�ീനുകള�െട രൂപീകരണ-�പവർ�ന�ളിലും,   
േകാശ�ള�െട മ�� �പവർ�ന�ൾ�ും സഹായകമാകു�ു. 

 

ഇം�ീഷ് അ�രമാലയിെല ഇരുപ�ിയാറ് അ�ര�ൾ (എ മുതൽ      
ഇസഡ് വെര) പലവിധ�ിൽ അടു�ി െവ�ുേ�ാൾ പുതിയ വാ�ുകൾ       
രൂപെ�ടു�ു. ന�ുെട ശരീര�ിെല അടി�ാന ഘടകമായ     
ഡി.എൻ.എയിൽ ഇ�ര�ിൽ എ. ടി, ജി, സി എ�ി�െന നാല്        
അ�ര�ളാണു�ത.് ഇവ പലവിധ�ിൽ, ഒ�് മെ�ാ�ിേനാടായി     
േയാജി�െ�ടു�ു. വ�ത�സ്ത �പവർ�നഗുണമു� ഈ കൂടിേ�രലിലൂെട     
ജീനുകൾ സൃഷ്ടി�െ�ടു�ു. ഈ ജീനുകൾ നിർ�ി�ു� േ�പാ�ീനുകൾ,      
ഭ�ണ�ിെ� ദഹന�ിനും, ബാക്�ീരിയ അണുബാധകൾെ�തിെരയും    
തുട�ി ശരീര�ിെല എ�ാവിധ �പവർ�ന�ളിലും �പധാന പ�്      
വഹി�ു�വയാണ്.  

ഒരു വാ�ിെല അ�ര�ൾ പരസ്പരം മാ�െ��ാൽ വാ�ിന്      
അർ�ഭംഗം വരു�തുേപാെല, ഡി.എൻ.എ-യിെല നാല് അ�ര�ള�െട     
�ാന�ിലു�ാകു� അ�രം മൂലമായി അവ േകാഡ് െച�െ�ടു�ത്      
വ�ത�ാസെ�ടു�ു. ഇ�രം മാ��ളാണ് വ�തിയാന�ൾ. ഇ�െന     
ഉ�ാകാവു� എ�ാ തരം വ�തിയാന�ള�ം അപകടകരമ�, േരാഗ�ിന്      
കാരണമാകു� വ�തിയാന�ളാണ് ഉ�രിവർ�ന�ൾ. ഡി.എൻ    
എ-യിെല ഒരു അടി�ാന േജാഡിയിലു�ാകെ�ടു� മാ��േളാ,     
ആയിര�ണ�ിന് അടി�ാന േജാഡികളിൽ സംഭവി�ാവു�    
മാ��േളാ ആയിരി�ാം ഇവ. ഇ�ര�ിലു� വ�തിയാന�ൾ മൂലമാണ്      
മി� ജനിതകേരാഗ�ള�ം, �പേത�കി�� െമൻേഡലിയൻ അസുഖ�ള�ം     
(പാര�ര�മായു� േരാഗ�ൾ) രൂപെ�ടു�ത്. േരാഗം ബാധി� വ��ിയിൽ      
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ഏതു തര�ിലു� ജനിതകമാ�ം സംഭവി�� എ�് കെ��ു�താണ്      
ചികി�യിെല ഏ�വും �പധാനവും, െവ��വിളിയും. േരാഗനിർണയം     
േവഗ�ിലാവു�തിനും, തുടർ�ു� ചികി�യ്�ും, േരാഗിയുെട    
കുടുംബാംഗ�െള ഉൾെ�ടു�ി േരാഗിപരിചരണം ആസൂ�തണം    
െച���തിനും, ഏെതാരു ജനിതകമാ�മാണ് േരാഗിയിൽ    
ഉ�ായിരി�ു�െത�് ക�ുപിടിേ��ത് പരമ�പധാനമാണ്. മി�    
ജനിതക ൈവകല��ൾ�ും കാരണമായ ഉത്പരിവർ�ന�െള    
പ�ിയു� വിവര�ൾ ഇേ�ാഴും അ�ാതമാണ്. േരാഗബാധിതർ�്     
െമ�െ��തും, സാധാരണവുമായ ജീവിതെമ� ലക് ഷ�ം    
യാഥാർ��മാകുവാൻ, മുൻപറ� നിഗൂഢതെയ അനാവരണം    
െച���തിന് ഗേവഷകർ ഇേ�ാള�ം പരി�ശമി��െകാ�ിരി�ു�ു. 
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എ�ാണ് �പകൃത�ാലു� േരാഗ�പതിേരാധേശഷി 
കുറവ് മൂലമു� േരാഗ�ൾ? 
 

ശരീര�ിെ� േരാഗ�പതിേരാധ സംവിധാനം ശരിയായി    
�പവർ�ി�ാ�തുമൂലം ഒരു വ��ിയിൽ ഒ�ിലധികം േരാഗ�ൾ     
വരു�തിനിടയാ�ു� അവ�യാണ് േരാഗ�പതിേരാധേശഷി കുറവ്    
മൂലമു� േരാഗ�ൾ. �പാഥമികം, ദ�ിതീയം എ�ി�െന �പാഥമിക      
േരാഗ�പതിേരാധേശഷി കുറവ് മൂലമു� േരാഗ�െള ര�ായി     
തരംതിരി�ിരി�ു�ു. �പാഥമിക േരാഗ�പതിേരാധേശഷി കുറവ് ഒരു     
െമൻഡലിയൻ േരാഗമാണ്(മാതാപിതാ�ളിൽനി�ും കു�ികളിേല�്   
പാര�ര�വശാൽ-ലഭി�ു�വ) കൂടാെത, േരാഗ�പതിേരാധ   
േകാശ�ള�െടയും, �പതിേരാധ അവയവ�ള�െടയും വികാസ�ിനും,    
പക�തയ്�ും സഹായി�ു� ജീനുകൾ�് സംഭവി�ു� വ�തിയാന�ൾ     
മൂലമായാണ് അനുബ� േരാഗ�ൾ ബാധി�ു�ത്. എ�ാൽ     
ൈവറസുകൾ, േപാഷകാഹാര�ുറവ്, കീേമാെതറാ�ി എ�ീ ബാഹ�മായ     
ഘടക�ൾ കാരണമായാണ് ദ�ിതീയ േരാഗ�പതിേരാധേശഷി    
കുറവു�ാകു�ത്. ഏകേദശം 330 തരം �പാഥമിക േരാഗ�പതിേരാധേശഷി      
കുറവുമൂലമു� േരാഗ�ള��്, ഇവ 300 ഓളം ജീനുകളിൽ സംഭവി�ു�       
ജനിതക ഉൽപരിവർ�ന�ൾ മൂലമാണ്. ഇവ �പാഥമിക     
േരാഗ�പതിേരാധേശഷി കുറവുമൂലം വേ��ാവു� േരാഗ�ള�െട    
പ�ികയിലുൾെ�ടു�ു. േലാകെ��ാടുമായി 6 ദശല��ിലധികം    
ആള�കൾ �പാഥമിക േരാഗ�പതിേരാധേശഷി കുറവനുഭവി�ു�വരാണ്.    
ഇതിൽ�െ� ഏ�വും കൂടുതൽ േരാഗബാധിതരു�ത ്ഏഷ�യിലാണ്. 

സ�തസി�മായത്, രൂപീകരി�െ��ത് എ�ി�െന ര�ുവിധം    
േരാഗ�പതിേരാധേശഷി കുറവു�തിൽ, ഫാേഗാൈസ��കൾ അെ��ിൽ    
േകാം�ിെമൻറ് വ�തിയാന�ൾ എ�ിവ ‘സ�തസി�മായ    
�പതിേരാധേശഷിയുെട കുറവിനാലും’, ടി േകാശേമാ, ബി േകാശേമാ,      
അതെ��ിൽ ഇവ ര�ിനും സംയു�മാേയാ ഉ�ാകാവു�     
ൈവകല��ൾ ‘രൂപീകരി�െ�� �പതിേരാധേശഷി കുറവിനാലും’    
സംഭവി�ു�ു. േരാഗ�പതിേരാധേശഷി കുറവ് മൂലമു� േരാഗ�ൾ     
ബാധി� ആൾ�ാരിൽ എഴുപത് ശതമാനവും രൂപീകരി�െ��     
�പതിേരാധേശഷി കുറവിെ� വിഭാഗ�ിലുൾെ�ടു�ു, കൂടാെത ഈ     
അവ� സ�തസി�മായ േരാഗ�പതിേരാധേശഷി കുറവിനാലു�    
േരാഗാവ�െയ�ാൾ തീ�വവുമാണ്.  

�പകൃത�ാലു� േരാഗ�പതിേരാധേശഷി കുറവ് മൂലമു� േരാഗ�ൾ�്     
ൈവവിധ�മായ ചികി�ാലയപരമായ (�ിനി�ൽ) ല�ണ�ൾ    
�പകടമാെണ�ിലും, െപാതുവായ ചില േരാഗല�ണ�ള�ം സൂചനകള�ം     
ഈ േരാഗ�ള�െട �പേത�കതയാണ.് െജ�ഫി േമാഡൽ ഫൗേ�ഷൻ      
അവതരി�ി� �പാഥമിക ‘േരാഗ�പതിേരാധ േശഷി�ുറവിെ� 10 മു�റിയി�്      
അടയാള�ള�ം ല�ണ�ള�മായാണ'് ഈ േരാഗല�ണ�ള�ം    
സൂചനകള�ം അറിയെ�ടു�ത്. ഈ കാര��ൾ താെഴ     
പ�ികെ�ടു�ിരി�ും �പകാരമാണ് 
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 18 വയസുവെരയു�  കു�ികളിൽ 

● ഒരുവർഷ�ിൽ നാേലാ അതിലധികേമാ തവണ െചവിയിൽ 
അണുബാധ ഉ�ാവുക. 

● വർഷ�ിൽ രേ�ാ, അതിലധികേമാ ൈസനസ് അണുബാധകൾ  

● രേ�ാ, അതിലധികേമാ മാസ�ളിൽ തുടർ�യായു� 
ആൻറിബേയാ�ിക ്ചികി� െകാ�്  േരാഗശമനം വരു� അവ�. 

● വർഷാ-വർഷം രേ�ാ, അതിലധികേമാ തവണ ന��േമാണിയ 
ബാധി�ു�ത ് 

● മതിയായ ശരീരഭാരം, വളർ� എ�ിവയിൽ വരു� കാലതാമസം 

● ചർ��ിേലാ, ആ�രിക അവയവ�ളിേലാ (ഉദാ: കരൾ, 
ശ�ാസേകാശം) ആവർ�ി���ാകു� ആഴ�ിലു� പഴു�്, 
കുരു�െള�ിവ 

● വായിേലാ ചർമ�ിേലാ �ിരമായു� പൂ�ൽ, അണുബാധകൾ  

● അണുബാധകൾെ�തിെര ആൻറിബേയാ�ി�ുകൾ 
സ�ിേവശി�ി��� ചികി� േവ�ിവരുക 

● രേ�ാ, അതിലധികേമാ ആഴ�ിലു� അണുബാധ സം�കമണം 
(െസപ്�ിസീമിയ, മസ്തിഷ്കചർമ�ിേനൽ�ു� വീ�ം തുട�ിയവ) 

● കുടുംബപരമായി �പാഥമിക േരാഗ�പതിേരാധേശഷി കുറവിെ� 
പ�ാ�ലം. 
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മുതിർ�വരിൽ 

 

● ഒരുവർഷ�ിൽ രേ�ാ അതിലധികേമാ തവണ െചവിയിൽ 
അണുബാധ ഉ�ാവുക. 

● അലർജിമൂലമ�ാ�തും ഒരു വർഷ�ിൽ രേ�ാ, 
അതിലധികേമാ തവണ ഉ�ാകു�തുമായ ൈസനസ് അണുബാധകൾ  

● വർഷ�ിൽ ഒരുതവണെയ�ിലും വരുകയും പി�ീട് വീ�ും 
അനുഭവെ�ടു�തുമായ തരം ന��േമാണിയബാധകൾ. 

● ശരീരഭാരം കുറയു� വിധ�ിൽ  വി��മാറാെതയു� വയറിള�ം 

● ആവർ�ി��� ൈവറൽ അണുബാധകൾ (ജലേദാഷം, 
െഹർ�സ്, അരി�ാറ, േകാ�ിേലാമ തുട�ിയവ) 

● അണുബാധകൾെ�തിെര തുടർ�യായ ്ആൻറിബേയാ�ി�ുകൾ 
സ�ിേവശി�ി��� ചികി� േവ�ിവരുക  

● ചർ��ിൽ, അെ��ിൽ ആ�രിക അവയവ�ളിേലാ (കരൾ, 
ശ�ാസേകാശം മുതലായവ) കാണു� ആഴ�ിലു� കുരു�ൾ, 
പഴു��കൾ എ�ിവ  

● ചർ��ിേലാ, മെ�വിെടെയ�ിലുേമാ �ിരമായി വരു� പൂ�ൽ 
അണുബാധകൾ  

● െപാതുേവ മ���വരിൽ അസുഖമു�ാ�ാ�തും 
�യേരാഗബാക്�ീരിയേയാട ്സാമ�മു�തുമായ ബാക്ടീരിയകളിൽ 
നി�ു� അണുബാധകൾ. 

● കുടുംബപരമായി �പാഥമിക േരാഗ�പതിേരാധേശഷി കുറവിെ� 
പാ�ാ�ലം. 

 
Source: 
http://www.info4pi.org/library/educational-materials/10-warning-signs 
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�പതിേരാധേശഷി കുറവിെ� 10 മു�റിയി�് അടയാള�ൾ (െജ�ഫി      
േമാഡൽ ഫൗേ�ഷൻ അവതരി�ി�വ)  
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�പാഥമിക േരാഗ�പതിേരാധ ൈവകല��ള�െട 
േരാഗനിർണയം 
 

േമൽപറ� �പകാരമു� ര�് മുതൽ - മൂ�ുവെര ഏെത�ിലും       
േരാഗ�പതിേരാധേശഷിയിെല കുറവ് �പകടി�ി�ു�ുെ��ിൽ, ഒരു    
�ിനി�ൽ ഇ���േണാളജി�ിെന സമീപിേ��താണ്. കൃത�മായ    
നിരീ�ണ�ിലൂെട േരാഗം കെ��ു�തിനായി ര�ഘടക�ള�െട    
അളവ് നിർണയി�ു� കം�ീ�് �ഡ് കൗ�് (സി.ബി.സി) പരിേശാധനയും,       
�ഡ് സ്മിയർ പരിേശാധനയും, എ�ിവയിൽ തുട�ി സമ�ഗമായ      
വിലയിരു�ൽ ചികി�കൾ നട�െ�ടും. ഈ പരിേശാധനകളിലൂെട     
ര�ാണു�ള�െട എ�വും വിലയിരു�ു�ു, ഈ പരിേശാധനകളിലൂെട     
ഏത് ര�ാണു�ള�െട എ��ിലാണ് കുറവു�െത�ും,    
അസാധാരണമായി കാണെ�ടു� േകാശ�േളെത�ും കെ��ുകയും    
കൂടാെത, കൂടുതൽ പരിേശാധനകള�മായി മുേ�ാ��    
േപാേക�തുേ�ാെയ�ും ചികി�കന് തീരുമാനി�ാൻ പ���ു. ഈ     
പരിേശാധനകളിൽ ലിംേഫാൈസ��കള�െട ഗണ�മായ കുറവ,്    
കാണെ�ടു�ുെ��ിൽ അത് ടി േകാശ�ള�െട േരാഗ�പതിേരാധേശഷി     
കുറവിനാലാണ് എ�് അനുമാനി�െ�ടു�ു .  

 

ഇനി ബി േകാശ�ള�െട േരാഗ�പതിേരാധ േശഷി കുറവിെ� സൂചന ആണ്        
തരു�െത�ിൽ, േരാഗിയിൽ ഏതു തരം ആ��േബാഡിയുെട     
കുറവാെണ�ു തിരി�റിേയ�തു�്. ഇതിനായി േരാഗിയുെട ര��ിൽ     
നി�ും േവർതിരിെ�ടു� സിറ�ിെല ഇ���േണാേ�ാബിനുകള�െട    
അളവ് പരിേശാധി�ാവു�താണ്. ആ��േബാഡികള�െട അളവ്    
സാധാരണ നിലയിലാെണ�ിലും, അവയുെട �പവർ�ന�മത    
എ�തേ�ാളം ഉെ��റിയാൻ വാക്സിൻ ആ��ജനുകേളാട്    
ആ��േബാഡിയുെട �പതികരണം എ�െനയാെണ�് േനാ�ും. �പാഥമിക     
േരാഗ�പതിേരാധേശഷി കുറവ് മന�ിലാ�ു�തിനായി വിശദമായ    
കൂടുതൽ പരിേശാധനകൾ ഇ�് സാധ�മാണ്. ടി, ബി ഉപേകാശ�ള�െട       
എ��ിൽ കാണാവു� അസാധാരണതകൾ തിരി�റിയാൻ    
ഫ്േളാൈസേ�ാെമ�ടിക ്അേ� പരിേശാധനയിലൂെട സാധി�ും.  

ഇേത തര�ിൽ, സ�തസി�മായ �പതിേരാധേശഷി കുറവിനാൽ വരാവു�      
േരാഗ�ിെ� സൂചനയാെണ�ിൽ, േരാഗ�ിന് കാരണമായ    
സ�തസി�മായ േകാശം ഏതാെണ�റിയാൻ ഒ�ിലധികം    
പരിേശാധനകൾ�ു േഡാക്ടർ നിർേ�ശി�ും. ഫാേഗാൈസ�്    
േകാശ�ള�െട എ��ിലു� കുറവ് കാണെ�ടുകയാെണ�ിൽ അത്     
ന��േ�ടാഫിൽ േകാശ�ള�െട എ��ിലു� ഗണ�മായ കുറവിെനയാണ്     
സൂചി�ി�ു�ത്. ന��േ�ടാഫിൽ ഓക്സിേഡസ് അേ�യിലൂെടയും,    
ന��േ�ടാഫിൽ ഉേ�ജനപരിശാധനയിലൂെടയും ഏതുതരം സ�തസി�മായ    
�പതിേരാധേശഷി�ുറവ് ആെണ�ു�തിന് വ��ത വരു�ാം. ഇനി     
ര��ിെല ‘േകാം�ിെമ� ്’ മൂലമു� �പതിേരാധ�ുറവാെണ�ിൽ    
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ശരിയായരീതിയിൽ �പവർ�ി�ാ� �പസ്തുത േകാം�ിെമ� ്    
േ�പാ�ീനുകെള പഠനവിേധയമാേ��താണ്. 

 

പി .ഐ .ഡി േരാഗികള�െട നിർ �ിഷ് ട േരാഗനിർണയ�ിനായി കൂടുതൽ      
വിപുലമായ പരിേശാധനകള��്. അതായത്, ത�ാ�താ പരിേശാധന, ഒരു      
ജീനിന് സംഭവി�ു� മാ�മറിയാനു� സീക�ൻസി�്, പി .ഐ.ഡി     
ജീനുകൾ, മുഴുവൻ ആയി മന�ിലാ�ു�തിനായു� എക്േസാം     
സീക�ൻസി�് (ഡ���.ഇ.എസ്), അെ��ിൽ സമസ്തമായ ജീേനാം     
സീക�ൻസിംഗ് (ഡ���.ജി .എസ്) എ�ിവ േരാഗ�ിന് കാരണമാകു�     
മാ��ൾ കെ��ു�തിനായി െച�െ�ടു�വയാണ്. ഈ    
പരിേശാധനകള�െട ഫല�ിെ� അടി�ാന�ിൽ, േരാഗികൾ�്    
ചികി� നിർേ�ശി�ാൻ േഡാക്ടർ�് സാധി�ും. 
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അണുബാധക ൾ - ഒഴിവാ�ു�െത�െന ,    
ൈകകാര�ം െച���െത�െന ? 
 

�പാഥമിക േരാഗ�പതിേരാധ േശഷികുറവു� (പി.ഐ.ഡി) േരാഗികളിൽ     
േരാഗാവ�യ്�ും മരണ�ിനും വെര �പധാന കാരണമാകു�ത്     
അണുബാധയാണ്, അതിനാൽ അണുബാധ ഒഴിവാ�ു�തിനായി    
�പതിേരാധ മാർഗ�ൾ സ�ീകരിേ��തു�്. ആദ�മായി സ്കൂളിൽ േപായി      
തുട�ു� കു�ികളിൽ, പതിവായി ചുമയും ജലേദാഷവും വരു�തായി      
മാതാ-പിതാ�ൾ �ശ�ിേ��ാം. ഇവ സാധാരണയായി മിതമായ ൈവറൽ      
അണുബാധകൾ മൂലമായി വരു� േരാഗ�ളാണ്. സ്കൂളിൽ മ�്      
േരാഗബാധിതരായ കു�ികള�മായി ഇടെപടു�തിനാലുമാണ് കു�ികൾ�്    
ഇ�രം മിതമായ ൈവറൽ അണുബാധകൾ വരു�ത്. ഇവ �പാഥമിക       
േരാഗ�പതിേരാധേശഷിയുെട കുറവിനാലാെണ�ു  
െത�ി�രി�െ�േ��ാം. േരാഗ�പതിേരാധേശഷി കുറവു� കു�ികളിൽ,    
അസാധാരണമാംവിധം കഠിനവും, പതിവായതും ചികി�ി�ാൻ    
�പയാസമു�തും, കരൾ അെ��ിൽ തലേ�ാറ് േപാലു� ആ�രിക      
അവയവ�െള ബാധി�ു�തുമായ അണുബാധ സം�കമണമാണ്    
കാണുക.  

 

ഇമ��േണാേ�ാബുലിൻ കുറവായതിനാൽ മി� പി.ഐ.ഡി േരാഗികളിലും     
ബാക്ടീരിയയും, ഫംഗസും മൂലമായി വരു� പകർ�വ�ാധികള�ം     
ഉ�ാകു�തിനിടയു�്. േരാഗിയ്�,് അപായകരമായ ന��േ�ടാപീനിയ    
(ന��േ�ടാഫിലുകള�െട എ��ിെല കുറവ)് ബാധി�ി��െ��ിൽ, ഇവിെട     
ബാക്ടീരിയ അണുബാധയ്�ു� സാധ�ത വളെര കൂടുതലാണ്.     
േകാം�ിെമൻറ് ഘടകം കുറവു� േരാഗികളിൽ മ��േ�ാസൽ അണുബാധ      
വളെര പതിവായി ക�ുവരു�ു. ഉയർ� മരണനിര�ിനും     
േരാഗാവ�യ്�ും കാരണമാകു� എക്സ്-ലി�്ഡ്   
അഗാമാേ�ാബുലീനിമിയ അെ��ിൽ �ബൂ�ൺ േരാഗം,    
ദഹനനാള�ിലു�ാ�ു� അണുബാധകൾെ�ാ�ം  
ശ�ാസേകാശ�ിെ� മുകളിേലാ, താെഴേയാ ഉ� ഭാഗ�ളിലും     
അണുബാധ സൃഷ്ടി�ു�ു. േകാമൺ േവരിയബിൾ ഇ���േണാ     
െഡഫിഷ�ൻസി (സി.വി.ഐ.ഡി) ഉ� േരാഗികൾ�് ശ�ാസേകാശം, െചവി,      
മൂ�,് െതാ� എ�ിവയിൽ മാ�തം ഒതു�ു� ബാക്ടീരിയ      
അണുബാധയാണ് െപാതുെവ കാണു�ത്. കൂടിയ ഇമ��േണാേ�ാബുലിൻ     
എം (ഐ .ജി .എം) േരാഗികളിൽ, ഫംഗസ്, മ�് അവസരവാദ േരാഗാണു�ൾ       
എ�ിവ മൂലമു� അണുബാധകൾ കൂടാെത, അഗാമാേ�ാബുലീനിമിയ     
േരാഗികൾ�് സമാനമായ ബാക്ടീരിയ അണുബാധകള�ം ഉ�ാകാറു�്.     
ദുർബലമായ േരാഗ�പതിേരാധ േശഷിയു� ഒരു ആളിൽ മാ�തേമ      
അവസരവാദ േരാഗകാരികൾ�് േരാഗം ഉ�ാ�ാൻ കഴിയുകയു��,     
മാ�തമ� സാധാരണ വ��ികളിൽ ഇവ നിരുപ�ദവകരവുമാണ്. ജനി��      
ആദ� ആഴ്ചകളിേലാ, മാസ�ളിേലാ അസാധാരണവും,    
ആവർ�ി���തുമായ അണുബാധകളാൽ ബു�ിമു���ുെ��ിൽ,   
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കടു� സംേയാജിത േരാഗ�പതിേരാധ േശഷി കുറവുമൂലമു�     
അസുഖമാെണ�(എസ് .സി .ഐ.ഡി) സൂചനായാണ്.  

 

ഇ�രം േരാഗ�ൾെ�തിെര ചില �പതിേരാധ മാർഗ�ൾ     
സ�ീകരിേ��തു�്. അവയിൽ ഇനി�റയു�വ ഉൾെ�ടു�ു: ശുപാർശ     
െച��� �പതിേരാധ കു�ിവയ്��കൾ�് പുറെമ േകാ�ടിേമാക്സാേസാൾ     
േപാലു� ആ��ൈമേ�കാബിയലുകൾ, ആ��ഫംഗലുകൾ,   
ഇമ��േണാേ�ാബുലിൻ മാ���തിനു� െതറാ�ി തുട�ിയവ. ഈ     
�പതിേരാധ നടപടികൾ �പാഥമിക േരാഗ�പതിേരാധ ൈവകല��ിെ�     
സ�ഭാവവുമായി വ�ത�ാസെ��ിരി�ു�ു, എെ��ാൽ, ഏതു തരം     
അണുബാധയാണ് എ�ു�ത് അ�ർലീനമായ േരാഗ�ിെ�    
സ�ഭാവ�ിനനുസരി�ിരി�ും. 
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കു�ികള�െട െപാതു പരിചരണം  
 

േപാഷകാഹാരവും ഭ�ണ�കമവും:  

�പാഥമിക േരാഗ�പതിേരാധ േശഷി കുറവു� വ��ികൾ�് �പധാനമാണ്      
ന� ഭ�ണരീതി. േവ��ത േപാഷകാഹാരം കി�ാെത വരു�ത് ഇവരിൽ       
പലതരം േരാഗ�ളിേല�് നയിേ��ാം. �പതിേരാധേശഷി കുറവു�     
കു�ികൾ ൈവവിധ�മാർ� ന� ഭ�ണ�ൾ കഴിേ��തു�്, അതായത്      
സമീകൃതാഹാരം കഴി�ുക, ശരീരഭാരം നിലനിർ�ുക, ജ�് ഫുഡ്      
നിയ��ി�ുക തുട�ിയവ. ജ�് ഫുഡിൽ സാധാരണയായി കേലാറി,      
െകാഴു�്, ശു�ീകരി� പ�സാര എ�ിവ അട�ിയി���്. പി.ഐ.ഡി ഉ�       
വ��ി�് �പേമഹം അെ��ിൽ ര�സ�ർ�ം േപാലു� മ�്      
േരാഗാവ�കളിെ��ിൽ, സാധാരണയായി �പേത�ക ഭ�ണ�കമ�ിെ�    
ആവശ�മി�.  

 

ശുചിത� പരിപാലനം:  

ശുചിത��ിെ� െപാതു തത��ൾ പി.ഐ.ഡി ഉ� േരാഗികള�ം, അവരുെട       
കുടുംബാംഗ�ള�ം അറി�ിരിേ��ത് അത�ാവശ�മാണ്. പതിവായി    
കുളി�ുക, നിർ�ിഷ്ട േസാ�ിെ� ഉപേയാഗം, കൃത�മായ രീതിയിലു�      
ൈക കഴുകൽ എ�ിവ ഒരു പതിവായി മാറണം. പി.ഐ.ഡി ഉ� ചില         
വ��ികളിൽ, പ��കൾ േകടുവരു�തിനും േകടുവ� പ��കളിലൂെട     
ഉ�ാകു� അണുബാധകൾ�ും സാധ�തയു�്. ഇ�രം സ�ർഭ�ളിൽ     
ഒരു ദ�േരാഗവിദഗ്�െന കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ    
സ�ർശിേ��തു�്, ശരിയായ രീതിയിൽ പ�് േതയ് �ുക, വൃ�ിയിൽ      
വായ സൂ�ി�ുക എ�ിവ ആേരാഗ� വ�വ�യുെട ഭാഗമായിരി�ണം.      
പി.ഐ.ഡി ഉ� േരാഗികൾ, ചുമ, പനി അെ��ിൽ ഛർ�ി, വയറിള�ം        
എ�ിവ േപാലു� അണുബാധയുെട ല�ണ�ള�� ആള�കള�മായി     
അടു�ിടെപടു�ത് പരമാവധി ഒഴിവാ�ണം. ഇൻ��വൻസ    
െപാ�ി��റെ�ടു� സാഹചര��ളിൽ, തിരേ�റിയ �പേദശ�ളിൽ    
േപാകു�തും  പരമാവധി ഒഴിവാ�ു�താണ്  ന�ത്. 

വ�ായാമം:  

േരാഗ�പതിേരാധ േശഷികുറവു� എ�ാ ആള�കള�ം കൃത�മായി വ�ായാമം      
െചേ��തു�്. ശരീര�ിന് മാ�തമ�, മന�ിനും ഇവ ഗുണകരമാണ്.      
പതിവായി വ�ായാമം െച���ത് സ�ർ�വും ഉത്കണ്ഠയും കുറയു�തിന്      
കാരണമാകു�ു. നീ�ൽ, ഓ�ം, നട�ം തുട�ിയ �പവർ�ന�ൾ      
ശ�ാസേകാശ�ിെ� �പവർ�നം, േപശികള�െട വികാസം, ശ�ി     
എ�ിവെയ േ�പാ�ാഹി�ി�ു�ു. സംഘടിതമായി �പേത�കം    
ത�ാറാ�െ�� കായികവിേനാദ�ൾ േരാഗവുമായി മ�ിടു� കു�ികൾ�്     
മിക� ഫലം നൽകു�വയായിരി�ും. എ�ാൽ, ചിലതരം വ�ായാമ�ൾ      
നിർ�ിഷ്ട േരാഗ�പതിേരാധേശഷി ഇ�ാ� േരാഗികൾ�്    
വിപരീതഫലമായിരി�ും നൽകുക. അതുെകാ�് തെ� ഏത്     
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തര�ിലു� പി.ഐ.ഡി. ആെണ�് അടി�ാനമാ�ി േവണം     
േരാഗികൾ� ്ഉചിതമായ തര�ിലു� വ�ായാമ�ൾ ശുപാർശ െച�ാൻ.  

 

ഉറ�ം:  

ന� ആേരാഗ��ിനായി ആവശ�മായ ഉറ�ം ലഭിേ��തു�്. ഒരു      
രാ�തിയിൽ കൃത�മായി, നി�ിത മണി�ൂറുകൾ ഉ� ഉറ�വും      
ഉറ�സമയവും, നിലനിർ�ണം. കു�ികെള സംബ�ി�ിടേ�ാളം    
മതിയായ ഉറ�ം അത�ാവശ�മാണ്. മൂ�് വയസും അതിൽ താെഴയുമു�       
കു�ികൾ�് രാ�തിയു� ഉറ��ിന് പുറേമ പകൽ ഉറ�വും      
ആവശ�മാണ്. 

 

സ�ർ�ം:  

വി��മാറാെതയു� േരാഗാവ� ഒരു �പധാന ജീവിത സ�ർ�മാണ്. ചില       
പഠന�ൾ സൂചി�ി�ു�ത് സ�ർ�ം േരാഗ�പതിേരാധവ�വ�യുെട    
�പവർ�നെ� �പതികൂലമായി ബാധി�ു�ുെ��ാണ്. ആയതിനാൽ,    
സ�ർ�ം കുറയു�ത് േരാഗ�പതിേരാധ �പവർ�ന�ൾ    
െമ�െ�ടു�തിനുപകരി�ും. സ�ർ��ിൽ നി�ും ര� േനടു�തിനായി     
പലവിധ�ിലു� കാര��ൾ ൈദനംദിന ജീവിത�ിൽ    
ഉൾെ�ടു�ാവു�താണ്. മസാജ് െതറാ�ി, ധ�ാനം, ഇഷ്�െ�ടു�     
േജാലികളിൽ �ശ�േക��ീകരി�ൽ തുട�ിയവ ഇതിൽ ഉൾെ�ടു�ു.     
സ�ർ�ം കുറയ്�ു�തിൽ വ�ായാമ�ള�ം, മതിയായ ഉറ�വും �പധാന      
പ�് വഹി�ു�ു�്. 
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േരാഗികൾ�ും കുടുംബാംഗ�ൾ�ുമു� 
ശുപാർശകൾ 
 

പി .ഐ .ഡി ആെണ�് നിർ �യി��കഴി�ാൽ , �പതിേരാധ നടപടികൾ      
ആരംഭി�ുകയും, േരാഗിയുെട പരിചരണവും �ശ�യും കർശനമായി     
ഉറ�ാ�ുകയും േവണം: 

 

● േരാഗനിർണയെ��ുറി��ം, അവർ�് വേ��ാവു� 
അണുബാധകെള�ുറി��ം, േഡാക്ടെറ കാേണ�ിവരു� സ�ർഭ�െള 
കുറി��ം േരാഗിയും, കുടുംബവും അറി�ിരി�ണം. 

● ഏെത�ിലും യാ�ത േപാകു�തിനു മുൻപ ് ഒരു േഡാക്ടെറ 
സമീപിേ��തു�്.  

● നിർ�ാണം അെ��ിൽ നവീകരണ േമഖലയിൽ ഉ� പൂ�ൽ 
അണുബാധേയൽ�ാനു� സാഹചര�ം, പൂേ�ാ�പരിപാലനം എ�ിവ 
സ�തസി�മായ േരാഗ�പതിേരാധേശഷി കുറവു� േരാഗികൾ 
ഒഴിവാ�ണം.  

● ഏെത�ിലും മരുേ�ാ, ചികി�േയാ എടു�ു�തിന് മു�്, 
പി.ഐ.ഡി േരാഗനിർണയെ��ുറി�് ചികിൽസി�ു� േഡാക്ടെറ 
അറിയി�ിരി�ണം.  

● കു�ിവയ്� ്- േരാഗികൾ� ്അവരുെട പി.ഐ.ഡി േരാഗ- 
നിർണയ�ിനനുസരി�� നൽകിയ ശുപാർശകള�െട അടി�ാന�ിൽ 
കു�ിെവ��കൾ നൽകണം. േരാഗിയുമായി കൂടുതൽ സ�ർ�ം 
പുലർ�ു� കുടുംബാംഗ�ൾ�ും �പേത�കം കു�ിെവ��കൾ 
ശുപാർശ െച���ു.  

േകാശസംബ�മായ േരാഗ�പതിേരാധേശഷി കുറവു� േരാഗികൾ� ്
(ടി-െസൽ ഇ���േണാ-െഡഫിഷ�ൻസി) ഉ� േരാഗികൾ� ്ത�മയ 
വാക്സിനുകൾ നൽകരുത്.  

 

�പാഥമിക േരാഗ�പതിേരാധ ൈവകല��ള�െട പരിപാലനം  

പി.ഐ.ഡി േരാഗിയുെട പരിചരണ�ിനും, ചികി�യ്�ുമായി, േരാഗിെയ     
പി�ുണയ് �ു�ത്, നിർ �ായകമായത് എ�ി�െന ര�ുവിധം    
പ�തികള��്. ഇതിൽ, ഇ���േണാേ�ാബുലിൻ (ഐ.ജി) മാ�ിെവ�ു�     
െതറാ�ി, ആൻറിബേയാ�ിക് ചികി� (താെഴ ഭാഗ�ു വിശദീകരി�ി���്),      
പൂ�ൽ ബാധെ�തിെരയു� ചികി�   
(േരാഗബാധേയൽ�ാതിരി�ു�തിനു� ചികി�), രൂപീകൃതമായ   
അണുബാധയ് െ�തിെര ഉ� �പതി�പവർ�ന ചികി�, �ശവണേശഷി     
വിലയിരു�ൽ, ശ�ാസേകാശ �പവർ�ന�ിെ� വിലയിരു�ൽ,    
ൈസേ�ാൈകൻ (�പതി�പവർ�ന േകാശ�െള ആകർഷി�ു�    
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രാസ-സേ�ശവാഹകർ) മാ�ിെവ�ൽ, �പതിേരാധ കു�ിെവ��കൾ,    
എ�ിവ പി�ുണയ്�ു� പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ു. അ�ി മ�      
മാ�ിെവ�ൽ (ബി.എം.ടി), വി�് േകാശംമാ�ിെവ�ൽ (എസ് .സി.ടി)     
(താെഴ ഭാഗ�ു വിശദീകരി�ി���്), ജീൻ െതറാ�ി (താെഴ ഭാഗ�ു       
വിശദീകരി�ി���്) എ�ിവയാണ് നിർണായക പ�തികളിൽ    
ഉൾെ�ടു�വ. ഈ ൈവകല��ള�െട പരിചരണം ഒരു ഇ���േണാളജി�്      
ഏേകാപി�ി�ുകയും, ഓേരാ തര�ിലു� പി.ഐ.ഡി േരാഗ�ിനുമു�     
ചികി� മുകളിൽ നൽകിയിരി�ു� ര�് പ�തികള�െട     
സംേയാജന�ിലൂെടയും സാധ�മാ�ു�ു.  

 

ആൻറിബേയാ�ിക ്േരാഗ�പതിേരാധം 

ആൻറിബേയാ�ിക് േരാഗ�പതിേരാധം (േരാഗം വരാതിരി�ു�തിനു�    
മുൻകരുതൽ ചികി�), അണുബാധകള�െട ആവൃ�ിയും കാഠിന�വും     
കുറയ്�ു�ു. വി�് േകാശം മാ�ിെവ�ൽ, ജീൻ െതറാ�ി, അെ��ിൽ       
ഇമ��േണാേ�ാബുലിൻ മാ�ി�ാപി�ു�തിന് മു�് ആൻറിബേയാ�ിക്    
ചികി� �പധാന പ�് വഹി�ു�ു�്. പി.ഐ.ഡി േരാഗനിർണയം      
നട�ിയ ഉടൻ, കൃത�മായ േരാഗ�പതിേരാധ-സംവിധാന�ള�െട    
�പവർ�നം െമ�െ�ടു�ു�തിനു� പ�തികള�ം ആരംഭി�ണം.    
എ�ാ�രം പി.ഐ.ഡി കൾ�ും ചില ആൻറിബേയാ�ിക് ചികി�കൾ,      
പൂ�ൽബാധെ�തിെരയു� മരു�ുകൾ എ�ിവ സാധാരണമായി    
നൽകെ�ടു�ു�്. ഫംഗസ്, ബാക്ടീരിയ അണുബാധകൾ    
കുറയ്�ു�തിന് പി.ഐ.ഡി നിർ�യി��കഴി�ാൽ ആരംഭി�ു� ചില     
മരു�ുകളാണ് േകാ�ടിേമാക്സാേസാൾ, ��േ�ാണേസാൾ,   
ഇ�ടാേകാനാേസാൾ എ�ിവ. ചില കു�ിെവ��കള�ം ഏതുതരം പി.ഐ.ഡി      
ആെണ�തിെന അടി�ാനമാ�ി ശുപാർശ െച���ു. കൃത�മായ     
ഇടേവളകളിൽ നട�െ�ടു� കു�ിെവ��കൾ   
പകർ�വ�ാധികൾെ�തിെര ശരീര�ിന് മിക� �പതിേരാധേശഷി    
നൽകു�ു.  

 

ഇ���േണാേ�ാബുലിൻസ് (ആ��േബാഡി)  

ര� �ാസ്മയുെട ഭാഗമായ ഇ���േണാേ�ാബുലിൻസ് (ഐ.ജി)     
ആ��േബാഡികൾ എ�ുമറിയെ�ടു�ു. േരാഗ�പതിേരാധേശഷി കുറവു�    
ആള�കൾ�് ആവശ�മായ അളവിൽ ഇമ��േണാേ�ാബുലിൻ ശരീര�ിൽ     
ഉത്പാദി�ി�ാൻ സാധി�ാെത വരു�ു. വ�ത�സ്ത േരാഗ�പതിേരാധ     
�പവർ�ന�ളിൽ ഏർെ�ടു�, വിവിധ തരം ഇമ��േണാേ�ാബുലിൻ     
മനുഷ�ശരീര�ിൽ കാണെ�ടു�ു�് (ഐ.ജി.ജി, ഐ.ജി.എ, ഐ.ജി.എം,     
ഐ.ജി.ഡി, ഐ.ജി.ഇ). ഇ�ൂ��ിൽ, ഏ�വും കൂടുതൽ കാണെ�ടു�ത്      
ഐ.ജി.ജിയാണ്. ഇവയാണ് മി� അണുബാധകൾെ�തിെരയും    
�പവർ�ി�ു�ത്. ഐ.ജി.ജി അളവ് വളെര കുറവു� േരാഗികൾ�്      
പലേ�ാഴും ഇമ��േണാേ�ാബുലിൻ മാ�ി�ാപി�ൽ െതറാ�ി    
ആവശ�മായി വരും. ര�ദാതാ�ളിൽ നി�് ര�ം േശഖരി�ുേ�ാൾ,      
ഒരു �പേത�കമായ രൂപീകരണ സംവിധാന�ിലൂെട ര��ിൽ നി�്      
ഐ.ജി.ജി ശു�ീകരി�െ�ടു�ു, ഇത് പകർ�വ�ാധികെള    
ഇ�ാതാ�ു�തിന് സഹായി�ു�ു. ഇമ��േണാേ�ാബുലിൻ മാ�ിെവ�ൽ    
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െതറാ�ിയിൽ, േരാഗികൾ�് ഞര�ുവഴിയു� (ഐ.വി) മാർഗ�ിേലാ,     
ചർ��ിന് കീഴിലാേയാ (സബ് ക��േ�നിയസ്) ഐ.ജി.ജി നൽകു�ു.      
േമൽ�റ� ഏത് രീതി ആണ് േവ�െത�ു തീരുമാനി�ു�ത്      
ഇ���േണാേ�ാബുലിെ� ലഭ�തെയയും, അവയുെട സാധ�തെയയും    
അടി�ാനമാ�ിയാണ്. കൂടാെത ആവശ�മായ നിലകളിേല�് ഐ.ജി.ജി     
മാ�ി�ാപി�ു�തിൽ ഇത് ഫല�പദമാകു�ു. ഐ.ജി.ജി    
മാ�ി�ാപി�ു�ത് മൂലമായി, അലർജി �പതി�പവർ�ന�ൾ, തലേവദന     
തുട�ിയ പാർശ�ഫല�ൾ അപൂർവമായി കേ��ാവു�താണ്. 

 

മൂല -േകാശം മാ�ിവയ ്�ൽ  
അ�ി മ� മാ�ിവയ്�ൽ (ബി.എം.ടി) അെ��ിൽ     
െഹമേ�ാേപായ�ിക് വി�് േകാശംമാ�ിെവ�ൽ (എ�.്എസ്.സി.ടി)    
ചികി� ഭൂരിഭാഗം പി.ഐ.ഡി േരാഗ�ൾ�ും ഫല�പദമാണ്.     
ശരീര�ിെല �പാഥമിക േകാശ�ളാണ് വി�് േകാശ�ൾ , ഇവ      
ശരീര�ിെല മെ��ാ േകാശ�ളിേല�ും, ടിഷ��കളിേല�ും,    
അവയവ�ളിേല�ും വികസി�െ�ടും. ര�ാണു�ൾ,   
േരാഗ�പതിേരാധ സംവിധാന�ിെ� �പവർ�ന�ിൽ ഉൾെ�ടു� മ�്     
ഘടക�ൾ എ�ിവയുെട വികാസ�ിലും വി�് േകാശ�ൾ     
ഉൾെ�ടു�ു�്. േരാഗികൾ�് സ��ം േകാശ�ൾ    
മാ�ി�ാപി�ു�തിന് ആേരാഗ�കരമായ ര�ാണു�േളാ, വി�്    
േകാശ�േളാ ലഭി�ു� ഒരു �പ�കിയയാണ് വി�് േകാശം      
മാ�ിവയ്�ൽ. ആേരാഗ�കരമായ വി�് േകാശ�ൾ േരാഗികള�െട     
ര��ിൽ നിേ�ാ അ�ിമ�യിൽ നിേ�ാ, അെ��ിൽ     
െപാരു�െ�ടു� ദാതാവിൽ നിേ�ാ അതുമെ��ിൽ കുടലിൽ നിേ�ാ      
എടു�ാവു�താണ്. ഓേ�ാേലാഗസ,് അേ�ാെജനിക്, സിൻെജനിക്    
എ�ി�െന മൂ�ു തര�ിൽ വി�് േകാശം മാ�ിെവ�ൽ      
നട�െ�ടാം. ഒരു േരാഗിയുെട സ��ം വി�് േകാശ�ൾ      
േശഖരി�ുകയും, സംര�ി�ുകയും െചയ്ത് അവ    
ഉപേയാഗെ�ടു�ു�താണ് ഓേ�ാേലാഗസ് വി�് േകാശം    
മാ�ി�ാപി�ൽ �പ�കിയ. ദാതാവിൽ നി�് േശഖരി�     
വി�ുേകാശ�ൾ ഉപേയാഗെ�ടു�ു�താണ് അേ�ാെജനിക് ,   
സിൻ െജനിക് �പ�കിയയിൽ , സമാനമായ ഇര�കളിൽ നി�് േശഖരി�      
വി�ുേകാശ�ളാണ് ഉപേയാഗെ�ടു�ുക. പി.ഐ.ഡി ഉ� ഒരു     
കു�ിയുെട ത�ാ�ത േരാഗ-നിർണയം, ദാതാ�ള�െട ലഭ�ത ,     
േരാഗനിർണയ�ിനു� �പായം എ�ിവ േപാലു� ചില ഘടക�െള      
ആ�ശയി�ാണ് വി�ുേകാശം മാ�ിെവ�ൽ �പ�കിയ നട�െ�ടുക.     
പി .ഐ .ഡി-കൾ �ായു� ഏ�വും ഫല�പദമായ �പതിേരാധ മാർ ഗമായി     
കണ�ാ�ു�ത് അേ�ാെജനിക് വി�ുേകാശം മാ�ിവയ്�ൽ    
�പ�കിയയാണ.് ഇേ�ാൾ , നിരവധി േക���ളിൽ െപാരു�െ�ടു�തും,     
േരാഗി�് ബ�മി�ാ�തുമായ ദാതാ�ളിൽ നി�ും (എ ം.യു.ഡി)     
അെ��ിൽ മാതാ-പിതാ�ളിൽ ഒരാളിൽ നി�ും (സമാനേമാ, പകുതി      
െപാരു�െ�ടു�േതാ ആയ) വി�ുേകാശം േശഖരി�ുകയും അവ     
േരാഗിയിൽ ഉപേയാഗെ�ടു�ുകയും െച���ു�്. 
 
ജീൻ െതറാ�ിയും ഭാവിയിെല പരിചരണവും 
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േരാഗ-ചികി�യ്�ായി ജീനുകൾ ഉപേയാഗി�ു�, വികാസം �പാപി��     
െകാ�ിരി�ു� ഒരു സാേ�തിക വിദ�യാണ് ജീൻ െതറാ�ി. ജീൻ       
െതറാ�ിയിൽ, പുതുതായി സൃഷ്�ി� ഡി.എൻ.എ േരാഗിയിൽ     
അവതരി�ി�ു�ു. ഇ�ര�ിൽ നിർ�ി�െ�� ഡി.എൻ.എ,    
േരാഗ�ിേല�് നയി�ു� കാരണ�െള ഇ�ാതാ�ാൻ    
കഴിവു�വയായിരി�ും. ജീൻ െതറാ�ി സ�ീർ�മാണ്, കാരണം അതിൽ      
ധാരാളം പാർശ�ഫല�ള�ം, ചില സാേ�തിക ബു�ിമു��കള�ം     
ഉൾെ�ടു�ു�്. ഇതിനാലാണ് കൂടുതൽ സുര�ിതവും, ഫല�പദവുമായ     
ചികി�-മാർഗ�ൾ കെ��ു�തിനായു� ഗേവഷണ�ൾ   
െച�െ�ടു�ത്. ജീൻ െതറാ�ി ഏ�വും അനുേയാജ�മായ ചികി�യായി      
വരു� േരാഗികൾ�,് ഉചിതമായ ദാതാ�െള ലഭ�മ�ാ�     
സാഹചര��ള�ം ധാരാളമു�്. നിരവധി പി .ഐ .ഡി േരാഗികളിൽ     
വിജയകരമായി നട�െ�� ജീൻ െതറാ�ിയുെട ചില റിേ�ാർ ��കൾ       
ലഭ�മാണ്, ഈ രീതിയിലു� ചികി� കൂടുതൽ ഉപേയാഗെ�ടു�ാം      
എ�തിനു� െതളിവുകളാണ് ഇവ. മ�് പര�രാഗത ചികി�കൾ�്      
ചിലവാേ��ിവരു� വിലയുമായി താരതമ�െ�ടു�ുേ�ാൾ ജീൻ    
െതറാ�ി സാ��ികമായി കൂടുതൽ ലാഭകരമാണ്. സുര�ിതവും,     
കൂടുതൽ ഫല�പദവുമായ ജീൻ ൈകമാ� ചികി� കെ��ാൻ കഴി�       
20 വർഷമായി ജീൻ �ടാൻസ്ഫർ സാേ�തികവിദ�യിൽ ഗണ�മായ മുേ��ം       
നട�ു�ു�്. 
 

േനരെ�യു� േരാഗനിർണയം 

േനരെ�യു� േരാഗനിർണയ�ിലൂെട, സാധാരണഗതിയിൽ,   
േരാഗ-ല�ണ�ള�� കു�ികെള എ�തയും േവഗം കെ��ു�തിനും,     
അവരിൽ �ശ� േക��ീകരി�് വിജയകരമായ ചികി�യ്�ു� സാധ�ത      
ഉറ�ാ�ു�തിനും സാധി�ു�ു. �പീ-ഇം�ാേ�ഷൻ സ്�കീനിംഗ്, �പീ-േന�ൽ     
സ്�കീനിംഗ്, നവജാത-ശിശു സ്�കീനിംഗ് എ�ിവ നവ-ജാത ശിശു�ളിൽ      
ആദ� ദിവസ�ളിൽ െച�ാവു�താണ്. ഇത് പി .ഐ .ഡി-യുെട ആദ�കാല      
േരാഗ-നിർണയ�ിനും, ചികി�യ്�ും വഴിെയാരു�ു�ു. 

മാതാ-പിതാ�ളിൽ ഒരാൾേ�ാ, ര�ാൾ�ുേമാ ജനിതക    
തകരാറു�ാകുേ�ാൾ, �പീ-ഇം�ാേ�ഷൻ ജനിതക േരാഗനിർണയം    
(പി.ജി.ഡി) നട�ു�ു. ഈ സാേ�തിക പരിേശാധനയിൽ,     
ഗർഭാവ�യ്�് മു�്, ഇൻ വിേ�ടാ െഫർ�ിൈലേസഷൻ (ഐ.വി.എഫ)്      
(“െട�് ട��ബ് കു�ി” എ�ും അറിയെ�ടു�ു) വഴി സൃഷ്ടി� �ഭൂണ�ിലാണ്        
പരിേശാധന നട�ു�ത്. �ഭൂണ�ിൽ ഏെത�ിലും �പേത�ക     
ജനിതക-േരാഗ�ിേല�് നയി�ു� ജനിതക തകരാറുേ�ാ എ�്     
ഇതിലൂെട കെ��ാൻ സാധി�ും. �ഭൂണ�ിൽ, േ�കാമേസാം     
സംഘ�യിൽ അസാധാരണത�ം (അന��േ�ായിഡി) ഉെ��ിൽ അത്     
പരീ�ി�ു� ഒരു സാേ�തികതയാണ് �പീ-ഇം�ാേ�ഷൻ ജനിതക     
പരിേശാധന (പി .ജി .എസ്). ഇം�ാേ�ഷന് മു�ായാണ് പി .ജി.ഡിയും,     
പി .ജി .എസും െച�െ�ടു�ത്, മാ�തമ� ജനിതക വ�തിയാനമുെ�ാരു കു�ി      
ജനി�ു�ത് തടയു�തിനായി, ഇേ�ാൾ ലഭ�മായ ഏക ജനിതക      
പരിേശാധനയും ഇവ മാ�തമാണ്.  

പാര�ര�േമാ, സ�േമധയാ ഉ�േതാ ആയ ജനിതക ൈവകല��ളിേല�്      
നയിേ��ാവു� ചില അസാധാരണതകൾ മന�ിലാ�ു�തിനായി ഗർഭ     
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പി�െ� ജനന�ിനു മു�ുതെ� പരീ�ി�ു�തിനു� ഒരു     
സാേ�തിക വിദ�യാണ് �പീേന�ൽ ശാസ്�തീയ പരിേശാധന. ഈ      
സാേ�തികവിദ�യിൽ തുട��ിൽ അൾ�ടാേസാേണാ�ഗാഫി, ചില    
ര�പരിേശാധനകൾ എ�ിവ ഉൾെ�ടു�ു, അവ സാധാരണയായി     
�പസവ�ിനു മു�ു� പരിചരണ�ിെ� ഭാഗമാണ്. ഈ പരിേശാധനകൾ       
വളെര സുര�ിതമാണ്, മാ�തമ� ഏെത�ിലും സ�ീർണമായ     
പരിേശാധനകൾ ആവശ�മുേ�ാ എ�ും മന�ിലാ�ാൻ ഇതിലൂെട     
കഴിയു�ു. േകാറിേയാണിക് വി�സ് സാ�ിൾ, അമ്നിേയാെസ�സിസ്,     
െപർക��േ�നിയസ് അംബിലി�ൽ ര� സാ�ിൾ എ�ിവയിൽ നട�ു�      
പരിേശാധനകള�ം �പീേന�ൽ പരിേശാധനയിൽ ഉൾെ�ടു�ു.    
േകാറിേയാണിക് വി�സ് സാ�ിൾ ഏകേദശം 9 മുതൽ 11 ആഴ്ച വെരയും,         
അമ്നിേയാെസ�സിസ് 16 ആഴ്ചയു�േ�ാൾ ഗർഭാവ�യിലും    
െച�െ�ടു�ു. ഈ രീതികളിലൂെട ലഭി� ഗർഭപി�- േകാശ�െള      
വിശകലനം െച�ാനാവും. ഇതിലൂെട ജനിതക തകരാറുമൂലം     
എെ��ിലും അപകടസാധ�തയുേ�ാ എ�് കെ��ു�ു.    
എ�ിരു�ാലും, കൃത�മായ ജനിതക േരാഗനിർണയം കെ��ുേ�ാൾ     
മാ�തേമ ഇത് െച�ാനാകൂ.  

 

നവജാത സ്�കീനിംഗ് ഈ ദിവസ�ളിൽ വികസി��െകാ�ിരി�ു� ഒരു      
േമഖലയാണ,് ഇതിലൂെട എ�ാ കു�ു�ളിലും (സർ�വ�ാപിയായ     
േരാഗനിർ�യം), അപകടസാധ�ത ഘടക�േളാെടാ�ം, അവരുെട    
സാധാരണ ജീവിതെ� ബാധിേ��ാവു� അസുഖ�െളയും    
മുൻനിർ�ിയു� പരിേശാധന സാധ�മാ�ു�ു. നവജാത    
സ്�കീനിംഗിലൂെട, പി .ഐ .ഡി േപാലു� േരാഗ�ൾ േനരെ�തെ�     
തിരി�റിയാനും, അതിലൂെട മ�� ഗുരുതരമായ അണുബാധകൾ     
തടയു�തിനും ലക് ഷ�ം െവ�ു�ു�്. േനരെ�യു�    
േരാഗനിർണയ�ിലൂെട, കൃത�മായ ചികി� രീതികൾ െമ�െ�ടു�ാനും,     
കു�ികൾ ജനി�യുടെനയു� ദിവസ�ൾ�ു�ിൽ തെ� അവരുെട     
േരാഗ�ിനു� ചികി� സാധ�മാ�ാനും കഴിയും. പി .ഐ .ഡി-     
േരാഗ�ൾ�ായി നവജാത സ് �കീനിംഗ് േ�പാ�ഗാമുകളിൽ ഉപേയാഗി�ു�     
നിലവിെല പരിേശാധനകളിൽ, ടി.ആർ.ഇ.സി, ടി.ആർ.ഇ.സി /     
െക.ആർ.ഇ.സി എ�ിവ അടി�ാനമാ�ിയു� സ്�കീനിംഗ്,    
േരാഗകാരണം മുൻനിർ�ിയു� സീക�ൻസിംഗ്, അടു� തലമുറ     
സീക�ൻസിംഗ് (എൻ .ജി .എസ്), മുഴുവൻ ജീേനാം സീക�ൻസിംഗ്     
(ഡ���.ജി .എസ്) സാേ�തികവിദ�കൾ ഉൾെ�ടു�ു, ഭാവിയിൽ ഈ നൂതന      
പരിേശാധനകൾ രാജ�� ്ലഭ�മാകുെമ�് �പതീ�ി�ാം. 

  

26 



 

ഇ��യിൽ േരാഗനിർണയവും, 
പരിേശാധനകള�ം െച��� േക���ൾ 
പരിേശാധന േക��ം  ബ�െ�േട� വ��ി  

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ േകാേളജ്  
േഡാ. ഗീത േഗാവി�രാജ്  
geetakkumar@gmail.com 

സ�യ്  ഗാ�ി  േപാസ്റ്�ഗാജുേവ�് ഇൻ�ി����് ,  
ലക് നൗ  

േഡാ. അമിത അഗർവാൾ  
aa.amita@gmail.com 

നിസാം  ഇൻ�ി����്  ഓഫ് െമഡി�ൽ സയൻസസ് , 
ൈഹദരാബാദ്  

േഡാ. ലിസ രാജേശഖർ  
lizarajasekhar@gmail.com 

േപാസ്റ്�ഗാജുേവ�് ഇൻ�ി����് ഓഫ് െമഡി�ൽ 
എഡ��േ�ഷൻ ആൻഡ് റിസർ�്, ച�ീഗഢ്  

േഡാ. സുർജിത് സിങ്  
surjitsinghpgi@rediffmail.com 

നാഷണൽ  ഇൻ�ി����് ഓഫ് ഇ�ുേണാ െഹമേ�ാളജി, 
മുംൈബ  
 

േഡാ. മനീഷ  മഡ്േകകർ  
madkaikarmanisha@gmail.com 

ബായ്  േജർബായ്  വാഡിയ േഹാസ്പി�ൽ േഫാർ 
ചിൽ�ഡൻ ,  
മുംൈബ  

േഡാ. മുേകഷ് േദശായ്  
mmdesai007@gmail.com 

കിംഗ് േജാർജ് സ് െമഡി�ൽ യൂണിേവഴ് സി�ി ,  
ലക് നൗ  

േഡാ. രശ്മി കുമാർ  
rashmipediatrics@kgmcindia.edu 

ആ�ർ സി.എം.ഐ േഹാസ്പി�ൽ l,  
െബംഗള�രു  

േഡാ.  സാഗർ ബ�ഡ്  
drsagarbhattad@gmail.com 

ജവഹർലാൽ  േപാസ്റ്�ഗാജുേവ�് ഇൻ�ി����് ഓഫ് 
െമഡി�ൽ എഡ��േ�ഷൻ ആൻഡ് റിസർ�്, 
പുതുേ�രി  

േഡാ. വീർ സിങ് േനഗി  
vsnegi22@yahoo.co.in,  

അേ�ാേളാ കാൻസർ ഇൻ�ി����്,  
െചൈ�  

േഡാ.  േരവതി രാജ്  
revaraj@yahoo.com 

കസ്തൂർബ  െമഡി�ൽ േകാേളജ് േഹാസ്പി�ൽ ,  
മാന്��ർ  

േഡാ. ഹർഷ �പസാദ എൽ  
Harsha.pl@manipal.edu 

സൂപർ  സ്െപഷ�ലി�ി  പീഡിയാ�ടിക്  േഹാസ്പി�ൽ 
ആൻഡ്  പി.ജി  ടീ�ിങ്  ഇൻ�ി����് , േനായിഡ  

േഡാ.നിത രാധകൃഷ്ണൻ  
nitaradhakrishnan@yahoo.com,  

മണി�ാൽ േഹാസ്പി�ൽ ,  
ജയ് പൂർ  

േഡാ.  സേത��� കേ�വ 
satyendrakatewa@yahoo.com 

േഡാ  രാേജ�� �പസാദ്  ഗവൺെമ� ് െമഡി�ൽ 
േകാേളജ് , ത� ,കാൻ�ഗ  

േഡാ. അവിനാഷ്  ശർമ 
avinash0776@gmail.com 
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േരാഗി-പി�ുണാ �ഗൂ��കൾ  
 
േരാഗെ��ുറി��� അവേബാധ�ിെ� അഭാവം, േരാഗം ബാധി�     
േരാഗിയുെട പരിചരണം, ഇ��യിെല വിവിധ സം�ാന�ളിൽ ലഭ�മായ      
േരാഗനിർണയ, ചികി�ാ ഉപാധികൾ തുട�ിയവ അറിയാതിരി�ു�ത്,     
എ�ിവയാണ് പി.ഐ.ഡി േരാഗികള�െട �പധാന െവ��വിളി. േരാഗികള�െട      
ചികി�െയയും, അവരുെട പരിചരണെ�യും കുറി�് അവേബാധം     
വർ�ി�ി�ു�തിനും ചുമതലെ�� ഒ�ിലധികം പി�ുണാ �ഗൂ��കള��്.     
ദുരിതബാധിത കുടുംബ�ൾ അനുഭവി�ു� മാനസിക-സാമൂഹിക    
�പശ് ന�ൾ പരിഹരി�ു�തിനും ഇ�രം സംഘടനകൾ സഹായി�ു�ു.  
 
ചില പി�ുണാ �ഗൂ��കള�െട േപരുകൾ ചുവെട പ�ികെ�ടു�ിയിരി�ു�ു. 
 
പി�ുണ �ഗൂ�്  ബ�െ�േട� വ��ി  

ഇ��ൻ  േപഷ�ൻ�സ്  െസാൈസ�ി 
േഫാർ ൈ�പമറി 
ഇ���േണാ-െഡഫിഷ�ൻസി  
Greater Noida 

മിസിസ്. റൂ�ി ചൗള  
rubbyipspi@rediffmail.com 
rubbychawla@ipspiindia.org 
www.ipspiindia.org 

ൈ�പമറി ഇ���േണാ-െഡഫിഷ�ൻസി 
േപഷ�ൻ�സ് െവൽെഫയർ  െസാൈസ�ി 
Banglore 

മിസിസ്.  റുക് സാന ഹനീഫ്  
rukhsanamlf@gmail.com 
pidpws@yahoo.com 
www.pidindia.net 
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കൃത�ത 
 

ഈ ൈക���്തകം ഫലവ�ായതിൽ േഡാ.   വിേനാദ് സ്കറിയ, േഡാ.       
ഗീത േഗാവി�രാജ,് േഡാ. സ�� പുലുകുൾ, േഡാ. �ശീധർ ശിവസു��        
എ�ിവരുെട �പേത�ക കരുതലിനും ഞ�ൾ �പേത�ക ന�ി അറിയി�ു�ു.       
എഡിേ�ാറിയൽ പരമായ സഹായ�ിന് �ശീമതി. സമത മാത��, �ശീമതി.       
ദിഷ ശർമ, എ�ിവരും മലയാളവിവർ�ന�ിൽ ഏെറ സഹായം      
നൽകിയ േഡാ . ധനസൂരജ് ധന�യൻ, േഡാ . േറാഷിൻ എം െറജി          
എ�ിവരുെടയും  പി�ുണ �ാഘനീയമാണ.് 

  

കൗൺസിൽ ഓഫ് സയ��ഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്�ടിയൽ റിസർ�്      
(സി .എസ് .ഐ .ആർ), ഇ��-യിൽ നി�ും ഫാ�് �ടാ�് �ടാൻേ�ഷൻ      
�ഗാ� ് - െറയർെജൻ (2019) എ�ിവയിൽ നി�ു� സാ��ിക സഹായം        
രചയിതാ�ൾ അംഗീകരി�ു�ു. എ�ാൽ, ഈ ൈകപുസ്തക�ിെ�     
രചനയിേലാ, �പസി�ീകരണ�ിേലാ ഈ സംഘടനയ്� ്പ�ു�ത�. 
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രചയിതാ�ൾ  
 
സഹാന എസ് ഒരു കംപ��േ�ഷണൽ ബേയാളജി�് ആണ്. തമിഴ് നാട്,             
അ�ാ യൂണിേവഴ് സി�ിയുെട കീഴിലു� അളഗ� േകാേളജ് ഓഫ്           
െടക്േനാളജിയിൽ (എ.സി.ടി) നി�ുമാണ് കംപ��േ�ഷണൽ       
ബേയാളജിയിൽ ബിരുദാന�ര ബിരുദം കര�മാ�ിയത്. ഇേ�ാൾ         
സി.എസ്.ഐ.ആർ ഇൻ�ി����് ഓഫ് ജീേനാമിക് സ് ആൻഡ്         
ഇ�േ�ഗ�ീവ് ബേയാളജി (സി.എസ്.ഐ.ആർ - ഐ.ജി.ഐ.ബി) -യിൽ           
ജീേനാമിക്സിൽ ഗേവഷണം െച���ു. 
 
അതുല� ഇ പി േകാഴിേ�ാട് ഗവെ�� ് െമഡി�ൽ േകാേളജ്,             
മൾ�ി -ഡിസി�ിനറി റിേസർ�് യൂണി�ിൽ റിസർ�് െഫേ�ാ ആണ്.           
�പാഥമിക േരാഗ-�പതിേരാധേശഷി കുറവ് മൂലമു� േരാഗ�െള         
കുറി��� പഠന�ളിൽ താ�ര�ം �പകടി�ി�ു�ു. േമാളിക��ലർ         
ആൻഡ് ജന�ിക് ക�ാരക്ടൈറേസഷൻ ആൻഡ്       
അൻേഡർ�ാന്ഡിങ് ജീേനാൈട�് - ഫീേനാൈട�് േകാറിേലഷൻ         
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