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கருப்பை வாய் புற்றுந�ா்ை தடுபபைது எபபைடி?
க�ோவை, ஜன.17:மார்–பக புற்–று–
ந�ாய்க்கு பிறகு இந்–திய பபண்–
க–ளுக்கு அதி–கம் ஏற்–ப–டும் 
புற்–று–ந�ாய் கருப்ப வாய் 
புற்–று–ந�ாய் ஆகும். ஒவ்–பவாரு 
ஆண்–டும் இந்–தி–யா–வில் 1.2 லட்–
சம் முதல் 1.3 லட்–சம் வ்ை–
யி–லான புதிய ந�ாயா–ளி–கள் 
உரு–வா–கின்–ற–னர்.

உலக அள–வில் இந்–தி–யா–
வில் தான் அதிக கருப்ப 
வாய் புற்று ந�ாயா–ளி–கள் உள்–ள–னர். இந்–
தி–யா–வில் லட்–சத்–தில் 20 பபண்–க–ளுக்கு 
இந்–ந�ாய்  உள்–ளது.40 நகாடி பபண்–கள் 
பதா்க பகாண்்ட �ம்–�ாட்–டில் இந்–ந�ா–
யால் ஆண்–டிற்கு 72 ஆயி–ைம் நபர் இறக்–
கின்–ற–னர்.
 சமூ–கத்–தில் அடித்–தட்டு மக்–க–ளுக்–கும், 
சுகா–தா–ைம் இல்–லா–த–வர்–க–ளுக்–கும் இது 
ஏற்–ப்ட அதிக வாய்ப–புள்–ளது. அதிக 
குழந்்த பபறு–தல், பல–ரு–்டன் உ்டல் உறவு 
பகாள்–ளு–தல், பு்க பிடித்–தல் ஆகிய காை–
ணங்–க–ளா–லும் இந்–ந�ாய் ஏற்–ப்ட வாய்ப–
புள்–ளது. ஆனால், இந்–ந�ாய் ஏற்–ப்ட மிக 
முக்–கிய காை–ணி–யாக இருப–பது ஹ்யூ–மன் 
நபப–பில்–நலாமா கிருமி (எச்–பிவி). இந்த 
கிருமி ஏற்–ப–டுத்–தும் மாற்–றங்–கநள ந�ாய் 
ஏற்–ப–்டக்–கா–ை–ணம்.

இந்த கிருமி பல வ்கப–ப–டும். அ்வ–
யில் எச்–பிவி 16 மற்–றும் எச்–பிவி 18 என்–னும் 
கிரு–மி–கள் முக்–கி–ய–மா–ன்வ. இந்த வ்க 
கிரு–மி–கநள ந�ாய் ஏற்–ப்ட 75 சத–வீ–தம் வ்ை 
பங்–க–ளிக்–கி–றது. இந்த கிருமி புற்–று–ந�ாய் 
தவிை பபண்–க–ளின் பிறப–பு–றுப–பில் புண்–
கள் ஏற்–ப–டு–வது, ஆண்–க–ளுக்கு ஆண்–குறி 
புற்–று–ந�ாய் மற்–றும் பதாண்்்ட புற்–று–
ந�ாய் ஏற்–ப–டுத்–து–வது ஆகி–ய–வற்–று–்ட–னும் 
பதா்டர்–பு–் ்ட–யது.

எச்–பிவி ் வை–ஸால் தாக்–கப–பட்–்ட–வர்–க–
ளுக்கு கருப்ப வாய் புற்–று–ந�ாய் ஏற்–ப்ட 
நீண்்ட காலம் ஆகும். அதா–வது 15 ஆண்–டு–
கள் அல்–லது அதற்–கும் நமல் ஆகும். இந்த 
கால–கட்–்டத்–தில் கருப்ப வாயில் உள்ள 
அணுக்–கள் பல மாற்–றங்–க்ள நமற்–பகாள்–

ளும்.  �ாள–் ்ட–வில் இது புற்–
று–ந�ா–யாய் முழு்ம பபறும். 
எனநவ கருப்ப வாய் புற்–று–
ந�ா்ய எச்–பிவி கிருமி தாக்–
கு–த–லில் இருந்து தப–பிப–ப–தன் 
மூலம் தவிர்க்–க–லாம். தடுப–பூசி 
நபாடு–வது, பரி–நசா–த்ன பசய்–
வது, ஆைம்ப கட்–்டத்–தி–நலநய 
சிகிச்்ச பபறு–வது ஆகி–ய–வற்–
றின் மூல–மும் இந்–ந�ா்ய 
தடுக்–க–லாம். 

ஆைாய்ச்–சி–க–ளின் முடி–வின்–படி பார்க்–
கும்–நபாது தடுப–பூ–சி–கள் கருப்ப வாய் 
புண்–க்ள பபரி–தும் தடுக்–கி–றது. முதல் 
உ்ட–லு–றவு நமற்–பகாள்–வ–தற்கு முன்நப 
தடுப–பூசி நபாட்–டுக்–பகாள்ள நவண்–டும். 
நமற்–கத்–திய �ாடு–க–ளில் எச்–பிவி தடுப–பூ–சி–
கள் 11 - 15 வயது முத–லான பபண் மற்–றும் 
ஆண் குழந்–் த–க–ளுக்கு பகாடுக்–கப–ப–டு–கி–
றது. இந்த கிருமி ஆண்–க–ளுக்–கும் சில புற்–று–
ந�ா்ய உண்–்டாக்–கும் என்–பது குறிப–பி–்டத்–
தக்–கது. இந்–திய மக்–க்ள பபாறுத்–த–வ்ை 
45 வயது வ்ை உள்ள �பர்–கள் தடுப–பூசி 
நபாட்–டுக்–பகாள்–ள–லாம். ஒரு–வர் மூன்று 
மு்ற தடுப–பூசி நபா்ட நவண்–டும். அதுநவ 
பாது–காப–பா–னது என்று கரு–தப–ப–டு–கி–றது. 
இதன் மூலம் கர்ப்ப வாய் புற்–று–ந�ாய் மற்–
றும் எச்–பிவி கிருமி பாதிப்ப தடுக்–க–லாம். 

நக.எம்.சி.எச்.மருத்–து–வ–ம–்ன–யில் 
கர்ப்ப வாய் புற்–று–ந�ாய்க்கு தடுப–பூ–
சி–க–ளும்,  பரி–நசா–த–்னக்கு அதி–�–வீன 
கரு–வி–க–ளும், சிகிச்–் சக்கு நதர்ந்த மருத்–துவ 
குழு–வி–ன–ரும் உள்–ள–னர். இங்கு ஏைா–ள–மா–
நனார் தடுப–பூசி நபாட்–டும், பரி–நசா–த்ன 
மற்–றும் சிகிச்்ச நமற்–பகாண்–டும் பலன் 
பபற்–றுள்–ள–னர்

மேலும் விப–ரங்–க–ளுக்கு, கருப்ப வாய் 
புற்–று–ம�ாய் சிகிச்சை நிபு–ணர் டாக்–டர் 
பபமராஸ் ராஜன், புற்–று–ம�ாய் அறு்வ 
சிகிச்சை நிபு–ணர், மக.எம்.சி.எச.ேருத்–
து–வ–ே்ை, அவி–ைாசி மராடு, மகா்வ. 
மபான் : +91 422 4324109,  இ-பேயில் : 
drfirozrajan@kmchhsopitals.com ஆகி–ய–வற்–
றி––்லும் ப�ாடர்பு பகாள்–ள–லாம்.
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