கருப்பைக் கழுத்துப் புற்றுந ோபைத் தடுப்ைதற்கோன HPV (மனித ைப்ைிந ோமோ பைரஸ்)
தடுப்பு மருந்நதற்றல்
HPV

என்ைது

மனித

ைப்ைிந ோமோ

பைரஸ்

என்ைதற்கோன

ஆங்கி ப்ைதத்தின்

சுருக்கமோகும்.
பைரும்ைோ ோன

ந ோய்க்கிருமிகள்

உடனடிைோன

பதோற்று

ந ோய்கபைநை

ஏற்ைடுத்துகின்றன. அைற்பற தடுப்புமருந்நதற்றல் மூ ம் தடுக்க ோம். சி

கிருமிகள்

ோட்ைட்ட பதோற்றோந ோய்கபை ஏற்ைடுத்துகின்றன. உதோரணமோக சி

பைரஸ்

கிருமிகைோல் புற்றுந ோய் ஏற்ைடுைபதக் குறிப்ைிட ோம். பைரஸ் பதோற்றுந ோய்கைில்
20% ஆனபை புற்றுந ோபை ஏற்ைடுத்தக்கூடிைபைைோகும்.
உதோரணமோக பெப்ைட்படடிஸ் B எனும் பைரஸ் ஈரல் புற்றுந ோய்க்கோன ைிரதோன
கோரணிைோகும்.

இதபனத்

தடுப்ைதற்கோன

இ ங்பகைின் நதசிை தடுப்புமருந்நதற்றல்
நசர்க்கப்ைட்டு

(ஐங்கூட்டு

ைக்சீனில்

ைழங்கப்ைட்டு

ைருகிறது.

இதன்மூ ம்

Hep

B

எனும்

தடுப்புமருந்தோனது

ிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் 2006 ஆம் ஆண்டில்

இது

உள்ைடங்குகிறது)

எதிர்கோ த்தில்

குழந்பதகளுக்கு

ைைர்ந்தைர்கைில்

ஈரல்

புற்றுந ோைோனது பைருமைைில் குபறக்கப்ைடும்.
HPV தடுப்புமருந்தோனது நதசிை தடுப்புமருந்நதற்றல்

ிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் மூ ம்

புற்றுந ோபைோன்பறத்தடுப்ைதற்கோன இரண்டோைது சந்தர்ப்ைமோக அபமைவுள்ைது.
இதன்மூ ம் கருப்பைக்கழுத்துப் புற்றுந ோபைத் தடுக்க முடியும்.
HPV என்ைது ஒன்நறோபடோன்று பதோடர்புபடை நூறுக்கும் நமற்ைட்ட பைரஸ்கைின்
கூட்டமோகும்.

ஒவ்பைோரு

பைரஸுக்கும்

அதன்

மரபுசோர்

ைடிைத்பதக்குறிக்கும்

(Genotype) இ க்கம் ஒன்று ைழங்கப்ைடும். (உ+ம்: genotype 16). இவ்பைரஸ் ஆனது
சோதோரணமோக

ந ோபைோன்றுக்குோிை

எவ்ைித

அறிகுறிகபையும்

ஏற்ைடுத்தோமல்

ீண்டகோ த்திற்கு எமது நதோல் மற்றும் சீதபமன்சவ்வுகைில் ( ைோய்க்குழி மற்றும்
இனப்பைருக்கப் ைோபத பமன்சவ்வுகள்) தங்கக்கூடிைது. சி நைபைகைில் எவ்ைித
ந ோய்கபையும் ஏற்ைடுத்தோமல் எம் உடலில் இருந்து முற்றோக அகன்றுைிடும். ஆனோல்
இவ் பைரஸின் சி

மரபுசோர் ைடிைங்கள் (genotypes) மிகவும் ஆைத்தோனபை. இபை

உடனடிைோக எவ்ைித ந ோய் அறிகுறிகபையும் ஏற்ைடுத்தோ ைிட்டோலும்

ீண்ட

கோ த்திற்கு நமற்குறிப்ைிட்ட நமற்ைரப்புகைில் தங்குைதோல் அம்நமற்ைரப்ைிலுள்ை
க ங்கைின் இைல்புகபை மோற்றிைிடுகின்றன. இக்க ங்கள்
புற்றுந ோய்க்க ங்கைோகநைோ

அல் து

புற்றுந ோைல் ோத

ீண்டகோ ப்நைோக்கில்
ைைர்ச்சிகைோகநைோ

(உண்ணிகள்) மோற்றமபடை ோம். HPV பதோற்று ஏற்ைட்டு அது மிகவும் முற்றிை
கருப்பைக்கழுத்துப் புற்றுந ோைோக மோறுைதற்கு 10 ைருடங்கள் அல் து அபதைிடக்
கூடிை கோ ம் எடுக்க ோம்.
HPV பைரஸோனது கருப்பைக்கழுத்து, நைோனிைழி நைோன்றைற்றிலிருந்து ைஞ்சினோல்
சுரண்டி எடுக்கப்ைடும் க

மோதிோிகைில் HPV DNA ைோிநசோதபனபை டத்துைதன்மூ ம்

இனங்கோணப்ைடக்கூடிைது. நமற்ைடி க

மோதிோிகபை நுணுக்குக்கோட்டிைில் ஏற்றி,

அைற்றில் பைரஸ் ஏற்ைடுத்தியுள்ை மோற்றங்கபை உறுதிப்ைடுத்துைதன் மூ மும்
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இதபன இனங்கோண ோம். இப் ைோிநசோதபன “ைப் ைட ப் ைோிநசோதபன” (Papanicolaou
எனப்ைடும். அபசற்றிக் அமி த்பத கருப்பைக்கழுத்தில்

test / Pap smear test)

ைிரநைோகித்து அதில் ஏற்ைடும்

ிறமோற்றத்பத பைற்றுக்கண்கைோல் அைதோனிப்ைதன்

மூ மும் பைரஸ் பதோற்றிபன இனங்கோண ோம். இபை ைோவும் கருப்பைக்கழுத்துப்
புற்றுந ோபை அதன் ஆரம்ை

ிப கைிந

இனங்கண்டு சிகிச்பசைைிப்ைதற்கோகப்

ைைன்ைடும் ைோிநசோதபனகைோகும்.
HPV Genotype 16, 18 என்ைனநை கருப்பைக்கழுத்துப் புற்றுந ோபை ஏற்ைடுத்துகின்ற
மிகவும் ஆைத்தோன genotyope கைோக இனங்கோணப்ைட்டுள்ைன. 99.7 % ஆன
கருப்பைக்கழுத்துப் புற்றுந ோய்கள் HPV பைரஸ் பதோற்றினோல் ஏற்ைடுத்தப்ைடுகின்ற
அநதநைபை

அைற்றில்

70%

ஆனபை

genotype

16,

என்ைைற்றினோல்

18

ஏற்ைடுகின்றன. இைற்றுக்கோன தடுப்புமருந்துகள் தற்நைோது கிபடக்கின்றன.
பசய்தி: கருப்பைக்கழுத்துப் புற்றுந ோய்கைில் பைரும்ைோ ோனபை HPV பைரஸினோல்
ஏற்ைடுகின்றன. இதற்கோன தடுப்புமருந்து தற்நைோது கிபடக்கின்றது.
கருப்பைக்கழுத்துப் புற்றுந ோய் என்றோல் என்ன?
கருப்பைக்கழுத்துப்

புற்றுந ோய்

ஒரு

தடுக்கப்ைடக்கூடிை

பதோற்றோந ோைோகும்.

பைண்கைில் ஏற்ைடும் புற்றுந ோய்கைில் 12% கருப்பைக்கழுத்துப் புற்றுந ோைோக
உள்ைன.

30-55

ைைபத

இனங்கோணப்ைடுைதுடன்

உைர்

உபடை
இறப்பு

பைண்கைிந நை

இது

அதிகம்

வீதத்பதயும் அதிக இை ோபமபையும்

ஏற்ைடுத்துகிறது. இைற்றில் 80% ஆனபை அைிைிருத்திைபடந்துைரும்

ோடுகைிந நை

ஏற்ைடுகின்றன. உ கைோைிை ோீதிைில் ைருடோந்தம் 266,000 பைண்கள் இந்ந ோைினோல்
உைிோிழப்ைதுடன்

இவ்

இறப்புகைில்

85%

ஆனபை

அைிைிருத்திைபடந்துைரும்

ோடுகைிந நை ஏற்ைடுகின்றன. இம்மரணங்கபைத்தடுப்ைதற்கோன உடனடிக் கைனம்
எடுக்கப்ைடோைிடின், ஒழுங்குமுபறைோன கருப்பைக்கழுத்துப் புற்றுந ோய்த் தடுப்பு
ிகழ்ச்சித்திட்டம்
இறப்புக்கைின்

படமுபறப்ைடுத்தப்ைடோைிடின் எதிர்ைரும் 10 ஆண்டுகைில் இவ்
எண்ணிக்பக

நமலும்

25%

இனோல்

அதிகோிக்கும்

என்ைது

அதிர்ச்சிகரமோன உண்பமைோகும்.
இ ங்பகைில் 7.52 மில்லிைன் பைண்கள் இந்ந ோய் ஏற்ைடக்கூடிை ஆைத்திலுள்ைதுடன்
ைருடோந்தம்

1395

புதிை

ந ோைோைர்கள்

இனங்கோணப்ைடுைநதோடு

814

நைர்

மரணிக்கின்றனர் (சர்ைநதச மதிப்பீட்டின்ைடி, IARC). நதசிை கருப்பைக்கழுத்துப்
புற்றுந ோய் கட்டுப்ைோட்டு
புதிை

ிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் தரவுகைின்ைடி ைருடோந்தம் 850 – 950

கருப்பைக்கழுத்துப்

புற்றுந ோைோைர்கள்

இனங்கோணப்ைட்டு

பைத்திைசோப கைில் அனுமதிக்கப்ைடுகின்றனர். இ ங்பகைில் பைண்கைில் ஏற்ைடும்
புற்றுந ோய்கைில் 10 % ஆனபை கருப்பைக்கழுத்துப் புற்றுந ோைோக உள்ைதுடன்,
இதுநை பைண்கைில் 2 ஆைது அதிகூடிைைைில் ஏற்ைடும் புற்றுந ோைோகவும் உள்ைது.
இப்புற்றுந ோைோனது அண்ணைைோக 30 ைைதிலுள்ை பைண்கைில் ஆரம்ைிக்கிறது.
எனினும் 50-55 ைைதிலுள்ை பைண்கபை மிக அதிகம் தோக்குகிறது. கீழுள்ை நதசிை
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புற்றுந ோய்க்கட்டுப்ைோட்டுப் புள்ைிைிைரம் சோர்ந்த ைபரபு இப்புற்றுந ோைின் ைைது
சோர்ந்த ைரம்ைப க் கோட்டுகிறது.

மூ ம்: நதசிை புற்றுந ோய்க் கட்டுப்ைோட்டு ிகழ்ச்சித் திட்டம்
பசய்தி: கருப்பைக்கழுத்துப் புற்றுந ோைோனது இ ங்பகைில் பைண்களுக்கு மிகப்பைோிை
சுபமபை ஏற்ைடுத்துைதுடன் குடும்ை ைோழ்ைின் மிக முக்கிைமோன கோ ப்ைகுதிைில்
அைர்கபைப் ைோதிக்கிறது.
கருப்பைக்கழுத்துப் புற்றுந ோபைத் தடுத்தல்/ ைருமுன் கோத்தல்
மூன்றோம்

ிப த்தடுப்பு:

கருப்பைக்கழுத்துப்

புற்றுந ோைின்

ைடி ிப களுக்குச்

சிகிச்பசைைித்தல்.
கருப்பைக்கழுத்துப் புற்றுந ோய் ஏற்பகனநை அதன் குணங்குறிகபை பைைிக்கோட்டிை
ிப ைில்

அல் து

நைறு

உடற்ைோகங்களுக்குப்

ைரைிை

ிப ைில்

இனங்கோணப்ைட்டோல் நம திக ைோிநசோதபனகள் நமற்பகோள்ைப்ைட்டு உோிை சிகிச்பச
அைிக்கப்ைடும்.

ந ோைினோல்

ஏற்ைடக்கூடிை

எல் ோ

ைோதிப்புகளுக்கும்

சிகிச்பச

ைழங்கப்ைட்டோலும், இைர்கைில் பைரும்ைகுதிைினர் மிகக் குறுகிை கோ த்தினுள் இறந்து
ைிடுைோர்கள். ை

குடும்ைங்கள் மபனைிபை அல் து தோபை இழக்கும்

ிப

ஏற்ைடுகிறது. இைர்களுக்கோன ைோிநசோதபனகள், சத்திர சிகிச்பச, கதிோிைக்க சிகிச்பச,
மருந்துகள் மற்றும் பதோடர்ச்சிைோன சிகிச்பசகளுக்கோக மிகப்பைருந்பதோபகைோன
ைணம் சுகோதோரத் துபறைினோல் பச ைிடப்ைடுகிறது.
நமற்பகோள்ைப்ைட்டோலும்

இைர்கைில்

இத்தபன

டைடிக்பககள்

மிகப்பைரும்ைோ ோனைர்கள்

ந ோைின்

ைோதிப்ைினோல் இறந்து ைிடுைது மிகவும் துன்ைகரமோனதோகும். இவ் இறப்புக்கள் HPV
தடுப்பு மருந்து ைழங்கல் மூ ம் தைிர்க்கப்ைடக் கூடிைபைைோகும்.
இரண்டோம்

ிப த்தடுப்பு

:

கருப்பைக்கழுத்துப்

புற்றுந ோய்க்கு

முன்னோன

ிப கபைப் ைோிநசோதபனகள் மூ ம் இனங்கண்டு சிகிச்பச ைழங்கல்.
ீடித்த HPV பைரஸ் பதோற்றோனது கருப்பைக்கழுத்து, நைோனிைழி நைோன்றைற்றிலிருந்து
ைஞ்சினோல் சுரண்டி எடுக்கப்ைடும் க
ைோிநசோதபனபை
மோதிோிகபை
மோற்றங்கபை

டத்துைதன்மூ ம்

நுணுக்குக்கோட்டிைில்
உறுதிப்ைடுத்துைதன்

மோதிோிகைில் பதோடர்ச்சிைோன HPV DNA
இனங்கோணப்ைடக்கூடிைது.

ஏற்றி,

அைற்றில்

மூ மும்

இதபன

பைரஸ்

நமற்ைடி

ஏற்ைடுத்தியுள்ை

இனங்கோண ோம்.

Epidemiology Unit, Ministry of Health

க
இப்

3

ைோிநசோதபன “ைப் ைட ப் ைோிநசோதபன” (Papanicolaou test / Pap smear test)
எனப்ைடும். இவ் இரண்டு முபறகளும் இப்புற்றுந ோபை அதன் ஆரம்ை
இனங்கோண்ைதற்கோக

பைரும்ைோ ோன

ோடுகைில்

ிப கைில்

ைழக்கத்திலுள்ைன.

நமற்ைடி

ைோிநசோதபனக்கோன ைைங்கள் குபறந்த சந்தர்ப்ைங்கைில் அபசற்றிக் அமி த்பத /
லூநகோல் அைடீன் எனும் திரைத்பத கருப்பைக்கழுத்தில் ைிரநைோகித்து அதில் ஏற்ைடும்
ிறமோற்றத்பத பைற்றுக்கண்கைோல் அைதோனிப்ைதன் மூ மும் பைரஸ் பதோற்றிபன
இனங்கோண ோம்.
“ைப்

ைட ப்

ிப கைிந

ைோிநசோதபன”

கருப்பைக்கழுத்துப்

இனங்கண்டு

ைிபனத்திறனோன

புற்றுந ோபை

சிகிச்பசைைிப்ைதற்கோகப்

ைோிநசோதபனைோகும்.

பைரும்ைோ ோன

அதன்

ைைன்ைடும்
ோடுகைில்

ஆரம்ை
மிகவும்

ைழக்கமோன

புற்றுந ோய்த்தடுப்பு ிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் இது உள்ைடக்கப்ைட்டுள்ைது. 21 பதோடக்கம்
65 ைைது ைபரைோன பைண்கள் 3-5 ைருடங்களுக்பகோருமுபற இப்ைோிநசோதபனபை
நமற்பகோள்ை நைண்டும் எனப் ைோிந்துபர பசய்ைப்ைட்டுள்ைது.
இ ங்பகைில்

இப்ைோிநசோதபனைோனது

படமுபறைிலுள்ைது.
சுகைனிபதைர் சிகிச்பச

சுகோதோர

கடந்த

பைத்திை

இரண்டு

தசோப்தங்கைோக

அதிகோோிகைோல்

டோத்தப்ைடும்

ிப ைத்தில் ( WELL WOMEN CLINIC) 35 அல் து அதற்கு

நமற்ைட்ட ைைதுபடை அபனத்துப் பைண்களுக்கும் நமற்ைடி ைோிநசோதபனச்நசபை
இ ைசமோக ைழங்கப்ைடுகிறது. எனினும் ைல்நைறு கோரணங்கைோல் தற்நைோதும்
இ ங்பகைில் பைரும் எண்ணிக்பகைோன பைண்கள் கருப்பைக் கழுத்துப் புற்றுந ோய்
முற்றிை ிப ைிந நை இனங்கோணப்ைடுகிறோர்கள்.
முத ோம்

ிப த் தடுப்பு: தடுப்பு மருந்நதற்றலினோல் HPV பைரஸின் genotype 16, 18

என்ைன உடலினுள் புகுைபதயும்

ிப த்திருப்ைபதயும் தடுப்ைதன்மூ ம் கருப்பைக்

கழுத்துப் புற்றுந ோபைத் தடுத்தல்.
உ கைோைிை ோீதிைில் ைல்நைறு
கருப்பைக்கழுத்துப்

ோடுகைில் HPV பைரஸ் பதோற்றினோல் ஏற்ைடும்

புற்றுந ோபைத் தடுப்ைதற்கோக இரண்டு ைபகைோன ைருமுன்

கோக்கும் தடுப்பு மருந்துகள் ைைன்ைடுத்தப்ைடுகின்றன. ஒன்று HPV Genotype 6,11,16,18
என்ைைற்பற உள்ைடக்கிை

ோல்ைலுத் தடுப்பூசி. மற்பறைது HPV genotype 16, 18

என்ைைற்பற உள்ைடக்கிை இருைலுத் தடுப்பூசி.

ோல்ைலுத்தடுப்பூசி 2006 இலும்

இருைலுத் தடுப்பூசி 2007இலும் அனுமதி ைழங்கப்ைட்டு ைோைபனக்கு ைந்தன. இபை
HPV பைரஸ் உடலினுள் உட்புகுைதற்கு முன்னர் ைழங்கப்ைடநைண்டும் என்ைநத
இ க்கோகும்.
2014ஆம்

ஆண்டைைில்

உ கிலுள்ை

58

ோடுகள்

(30%)

தமது

நதசிை

தடுப்புமருந்நதற்றல் ிகழ்ச்சித் திட்டத்தில் பைண்ைிள்பைகளுக்கோன HPV தடுப்பூசிபை
அறிமுகப்ைடுத்திைிருந்தன. கடந்த 2-3 ைருடங்கைில் அைிைிருத்திைபடந்து ைரும்
ோடுகள் அடங்க ோக நமலும் ை

ோடுகள் இத் தடுப்பூசிபை அறிமுகம் பசய்துள்ைன.

இ ங்பக அபமந்துள்ை பதன்கிழக்கோசிை ை ைத்தில் பூட்டோன், ைங்கைோநதஷ்,
ந ைோைம்

மற்றும்

இந்திைோ

(சி

மோ ி ங்கள்)

ஆகிை

Epidemiology Unit, Ministry of Health

ோடுகள்

ஏற்பகனநை

4

இத்தடுப்பூசிபைப் ைைன்ைடுத்துகின்றன. தோய் ோந்து, மிைன்மோர் ஆகிை

ோடுகள்

ைிபரைில் இத்தடுப்பூசிபை அறிமுகம் பசய்ை உள்ைன.
இ ங்பகைின்

சுகோதோர

அபமச்சின்

கீழுள்ை

ந ோய்த்பதோற்றிைல்

ைிோிைினோல்

படமுபறப்ைடுத்தப்ைடும் நதசிை தடுப்புமருந்நதற்றல் திட்டத்தின்கீழ் 2017 ஜூப
மோதம் கருப்பைக்கழுத்துப் புற்றுந ோபைத் தடுப்ைதற்கோன ோல்ைலுவுள்ை HPV தடுப்பூசி
அறிமுகப்ைடுத்தப்ைட உள்ைது. இது கருப்பைக்கழுத்துப் புற்றுந ோபை ஏற்ைடுத்தும்
HPV

பைரஸ்

கருப்பைக்கழுத்துப்
என்ைைற்பற

கைோன

Genotype

16,

புற்றுந ோபைத்

எதிர்ப்ைதன்

18

என்ைைற்பறத்

தடுக்கின்றது.

மூ ம்

தடுப்ைதன்மூ ம்

அத்துடன்

இனப்பைருக்க

Genotype

உறுப்புகைில்

6,11

ஏற்ைடும்

புற்றுந ோைல் ோத உண்ணிகபையும் தடுக்கிறது என்ைது நம திக ன்பமைோகும்.
தடுப்புமருந்நதற்றலின்

ைோதுகோப்புத்தன்பம

ஆந ோசபனக்குழுைோனது
ிகழ்ச்சித்திட்டங்கபை

உ க

மிகவும்

பதோடர்ைோன
ோடுகைின்

உன்னிப்ைோக

தடுப்புமருந்நதற்றல்

அைதோனித்து

தடுப்பூசிைின் ைோதுகோப்புத்தன்பம பதோடர்ைோன ைல்நைறு

உ கைோைிை

ைருைதுடன்,

HPV

ோடுகைின் தரவுகபைத்

துல்லிைமோக ஆரோய்ந்து இத்தடுப்பூசி மிகவும் ைோதுகோப்ைோனபதோன்று என 2016 ஆம்
ஆண்டு ஜனைோி மோதம் பைைிைிட்ட அறிக்பகபைோன்றில் உறுதிப்ைடுத்தியுள்ைது.
இ ங்பகைில் தனிைோர் பைத்திைசோப கைில் இத்தடுப்பூசி 2010 ஆம் ஆண்டிலிருந்து
கிபடத்து ைருகின்றது (இருைலுத் தடுப்பூசி 2010 இலும்
இலும்

ைதிவுபசய்ைப்ைட்டன).

புற்றுந ோபைத்தடுப்ைதற்கோன

HPV

ோல்ைலுத் தடுப்பூசி 2012

எனினும்

கருப்பைக்கழுத்துப்

ோல்ைலுத்தடுப்பூசிைோனது

2017ஆம்

ஆண்டிலிருந்து அபனத்து பைண் சிறோர்களுக்கும் இ ைசமோக கிபடக்கும் ைோய்ப்பு
ஏற்ைட்டுள்ைது.
சோரோம்சம்:
 நதசிை

தடுப்புமருந்நதற்றல்

கருப்பைக்கழுத்துப்

திட்டத்தின்கீழ்

புற்றுந ோபைத்

2017

ஆம்

தடுப்ைதற்கோன

ஆண்டிலிருந்து
HPV

தடுப்பூசி

அறிமுகப்ைடுத்தப்ைட உள்ைது.
 இது

ைோடசோப

அடிப்ைபடைி ோன

தடுப்புமருந்நதற்றல்

திட்டத்தின்கீழ்

ைழங்கப்ைடும்.
 10 ைைது பூர்த்திைபடந்த தரம் 6 இலுள்ை எல் ோப் பைண்ைிள்பைகளுக்கும்
இத்தடுப்பூசி ைழங்கப்ைடும்.
 HPV Genotype 16, 18 என்ைைற்றோல் ஏற்ைடும் கருப்பைக்கழுத்துப் புற்றுந ோபைத்
தடுப்ைதற்கு இத்தடுப்பூசிைோனது 2 தடபைகள் ைழங்கப்ைட நைண்டும்.
 இரு தடபைகளுக்குமோன ஆகக்குபறந்த இபடபைைி 6 மோதங்கள் இருத்தல்
அைசிைம்.
 இதபனப் ைோடசோப ைில் பைறத்தைறும் ைட்சத்தில் குறித்த ைிரநதச சுகோதோர
பைத்திை அதிகோோி ைணிமபனைில் பைற்றுக்பகோள்ை ோம்.
 இத்தடுப்பூசி ைோடசோப ைில் ைழபமைோக ைழங்கப்ைடும் aTd தடுப்பூசியுடன்
நசர்த்து ைழங்கப்ைடக்கூடிைது.
Epidemiology Unit, Ministry of Health
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 HPV தடுப்பூசி ைோதுகோப்ைோனது. ஊசி ஏற்றப்ைடும் இடத்தில் ைலி, நதோலில்
பமல்லிை சிைப்புத்தன்பம நைோன்ற மிகச்சிறிை ைக்கைிபைவுகள் ஏற்ைட ோம்.
ைோரதூரமோன ைக்கைிபைவுகளுக்கோன ைோய்ப்பு மிகமிகக் குபறைோகும். எனினும்
சுகோதோரத்துபறைினர் இதற்கோன சக

முன்பனச்சோிக்பக டைடிக்பககபையும்

நமற்பகோள்ைதுடன் உடனடிைோக சிகிச்பச ைழங்கவும் ஆைத்தமோக இருப்ைர்.
 கருப்பைக்கழுத்துப் புற்றுந ோய் தடுக்கப்ைடக் கூடிைது. மிகவும் ைோதுகோப்ைோன,
ைிபனத்திறனோன

HPV

புற்றுந ோய்கபைத்

தடுக்கக்

கூடிைது.

இத்தடுப்பூசி

ைழங்கப்ைடும்.

அைர்கள்

35

சிறுமிகளுக்கு

தடுப்பூசி

70%

ஆன

கருப்பைக்கழுத்துப்
தரம்

ைைதிலிருந்து

ஆறிலுள்ை
“ைப்

ைட ப்

ைோிநசோதபன” பை நமற்பகோள்ளுதல் நைண்டும்.
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