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கருப்பை வாய் புற்றுந�ாய் அறிகுறிகள்
க�ோவை, ஜன. 22:கருப்பை 
வாய் புற்–று–ந�ா்ை எச்–பிவி 
கிருமி தாக்–கு–த–லில் இருந்து 
தப–பிப–பை–தன் மூலம் தவிர்க்–க–
லாம். தடுப–பூசி நபைாடு–வது, 
பைரி–ந�ா–த்ை ச�ய்–வது, 
ஆரம்பை கட்–டத்–தி–நலநை 
சிகிச்்� சபைறு–வது ஆகி–ை–வற்–
றின் மூல–மும் இந்–ந�ா்ை 
தடுக்–க–லாம். நபைபஸ்–மி–ைர் 
ந�ாத்ை, விஐ –எல்ஐ 
ந�ாத்ை (கருப்பை வாயில் காட்சி 
�ார்ந்த ந�ாத்ை ச�ய்–வது), ் வரல் 
டிஎன்ஏ ந�ாத்ை ஆகி–ைை பைரி–ந�ா–
த்ை ச�ய்து சகாள்–ளும் மு்ை–கள் 
ஆகும். 

கருப்பை வாய் புற்–று–ந�ாய் சபைாது–
வாக 35-65 வைது உள்–ள–வர்–க–ளுக்நக வரு–
கி–ைது. அதி–லும் குறிப–பைாக 55-65 வைது 
முத–லா–நைா–ருக்கு அதி–கம் ஏற்–பை–டு–கி–ைது. 
குறிப–பிட்டு ச�ால்–லும்–பை–டி–ைாை அறி–
கு–றி–கள் எது–வும் இந்–ந�ாய்க்கு இல்்ல. 
வலி ஏற்–பை–டு–வது அரிது. சில �ம–ைங்–க–ளில் 
கீழ் முதுகு தண்–டில் வலி ஏற்–பை–ட–லாம். 

சபைாது–வாக காணப–பை–டும் அறி–குறி 
சபைண் உறுப–பில் இருந்து நிை–மில்–லாத, 
வா�்ை இல்–லாத திர–வம் சவளிப–
பை–ட–லாம். சில �ம–ைங்–க–ளில் இரத்–த–மும் 
ந�ர்ந்து வர–லாம். ந�ாய்த்–சதாற்று ஏற்–
பைட்–டால் இது சகட்ட வா்ட–யு–டன் 
நிை–மின்்ம அல்–லது சவள்்ள நிைத்–
தில் சவளி–வ–ரும். மாத–வி–லக்–கின்–நபைாது 
சபைண்–க–ளுக்கு திடீ–சரை அதிக அல்–லது 
கு்ைந்த ரத்–த–நபைாக்கு ஏற்–பை–ட–லாம். �ம–
ைங்–க–ளில் மாத–வி–லக்–கில் இருந்து விடு–
பைட்ட சபைண்–க–ளுக்–கும் ரத்–த–நபைாக்கு 
ஏற்–பை–ட–லாம். நமற்–கண்ட அறி–கு–றி–க–ளில் 
ஏநத–னும் ஒன்று சதன்–பைட்–டா–லும் தாம–
திக்–கா–மல் மருத்–துவ உத–வி்ை �ாடு–வது 
முக்–கி–ை–மா–ைது.�்த பைரி–ந�ா–த்ை 
(Biopsy) ந�ாத்ை மூலம் ந�ாய் உறுதி 
ச�ய்–ைப–பைட்–ட–பின் ந�ாய் இருக்–கும் 
நி்ல (ஸ்நகன் மற்–றும் மருத்–துவ பைரி–
ந�ா–த்ை மூலம் கண்–டு–பி–டிக்–க–லாம்) 

வைது, ந�ாைா–ளி–யின் சபைாது–
வாை நி்ல ஆகி–ை–வற்–றின் 
அடிப–பை–்ட–யில் சிகிச்்� 
அளிக்–கப–பை–டு–கி–ைது. ந�ாய் 
ஆரம்பை கட்–டத் –தி –நலநை 
கண்–டு–பி –டிக்–க –பபைட்–டால் 
அறு்வ சிகிச்–் �–யின் மூலம் 
கருப–்பை்ை நீக்கி விட–லாம். 
இதுநவ பைாது–காப–பைாை மற்–
றும் எளி–தில் குணப–பை–டுத்–தக்–
கூ–டிை வழி–ைா–கும். அறு்வ 

சிகிச்்� ச�ய்து சகாள்ள உடல் தகுதி 
அற்–ை–வர்–க்ள கதிர்–வீச்சு சிகிச்்� 
மு்ை அல்–லது கீநமா–சத–ரபி மருந்–து–
டன் கதிர்–வீச்சு சிகிச்்� அளிப–பை–தன் 
மூலம் குணப–பை–டுத்–த–லாம். 

ஆரம்பை கட்–டத்–தி–நலநை கண்–டு–பி–
டிக்–கப–பைட்–டால், கருப–்பை்ை காப–
பைாற்–ை–லாம். புதிை கதிர்–வீச்சு மு்ை–கள் 
மற்–றும் உத்–தி–கள் மூலம் இந்–ந�ா்ை 
கட்–டுப–பை–டுத்–த–லாம். அதா–வது குறிப–
பிட்ட புற்–று–ந�ாய் பைாதித்த அணுக்–க்ள 
மட்–டும் கதிர்–வீச்–சின் மூலம் அழிக்–க–
லாம்.  ந�ாய் மிக–வும் முற்–றி–ை–வர்–க–ளுக்கு 
கீநமா–சத–ரபி மூலம் மட்–டுநம சிகிச்்� 
அளிக்–கப–பை–டும்.இது முற்–றி–லும் வலி இல்–
லாத சிகிச்்� மு்ை. 

நக.எம்.சி.எச்.மருத்–து–வ–ம–்ை–யில் 
கர்ப்பை வாய் புற்–று–ந�ாய்க்கு தடுப–பூ–
சி–க–ளும்,  பைரி–ந�ா–த–்ைக்கு அதி–�–வீை 
கரு–வி–க–ளும், சிகிச்–்�க்கு நதர்ந்த மருத்–
துவ குழு–வி–ை–ரும் உள்–ள–ைர். இங்கு 
ஏரா–ள–மா–நைார் தடுப–பூசி நபைாட்–டும், 
பைரி–ந�ா–த்ை மற்–றும் சிகிச்்� நமற்–
சகாண்–டும் பைலர் பைலன் சபைற்–றுள்–ள–ைர்

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@
kmchhospitals.com ஆகி–ய–வற்–றி–் –லும் 
ப�ாடர்பு பகாள்–ள–லாம்.

கக.எம்.சி.எச்.டோகடர் பெகரோஸ் ரோஜன் விளககம்
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