
© 2022 IJNRD | Volume 7, Issue 11 November 2022 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG 
 

IJNRD2211087 International Journal of Novel Research and Development (www.ijnrd.org)  

 

a798 

 

“गर्भाशयभच्यभ मखुभचभ कका रोग आणि त्यभची करिे व उपभय” 

प्रा.शिल्पा रमेि काित्तीवार 

(Miss.Shilpa R. Kashattiwar) 

Assistant professor िरद चंद्र पवार महाववद्यालय चामोिी, जिल्हा चंद्रपूर, महाराष्ट्र, भारत 

 

गोषवारा (Abstract) 
     गभभधारणेदरम्यान गभाभियाच्या मुखाचा ककभ रोग िरी एक दशुमभळ आजण आव्हानात्मक जथिती असली तरी, गभभधारणेदरम्यान 
ककभ रोग त्वरीत ओळखला िाणे आजण उपचार करणे आवश्यक आहे. या अवथिेबद्दल अनुभव आजण ज्ञानाचा वारंवार अभाव उिीरा 
शनदान, अिदु्ध व्यवथिापन, सबऑजटिमल उपचार आजण गभाभची आजण माततृ्वाची हानी होऊ िकते. म्हणूनच, या पुनरावलोकनाचा 
उदे्दि गभभधारणेदरम्यान ककभ रोगाचे शनदान झालेल्या रुगणांसाठी नवीन उपचार पद्धतींसह, महामारीववज्ञान, जललशनकल सादरीकरण, 

शनदान कायभ, थिेजिंग आजण उपचार यासंबंधीचे वतभमान पुरावे सारांशित करणे आहे. सामान्य मानवी गभभधारणेला समिभन देणार् या 
अनेक वाढीव, आक्रमक आजण रोगप्रशतकारक सहहष्णुता यंत्रणा देखील पोषक पुरवठा थिावपत करण्यासाठी आजण रोगप्रशतकारक 
प्रशतसाद िाळण्यासाठी हकंवा संपाहदत करण्यासाठी घातक रोगांद्वारे िोषण करतात. रोगप्रशतकारक िक्तीतील पद्धतिीर बदल देखील 
िोधण्यायोगय आहेत. 
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                                   गभाभिय  

पररचय 

      आधुशनक िगातील सवाभशधक भयावह आिारांपैकी एक म्हणिे ककभ रोग. महहलांना होणाऱ्या ककभ रोगांचे अनेक प्रकार आहेत. 

प्रत्येक ककभ रोगाच्या लक्षणांववषयी माहहती घेऊन त्यानुसार िागरूक राहून आजण शनयशमतपणे आरोगय तपासणी करवून घेत असल्यास 

िरीरात ककभ रोग उत्पन्न होत असल्याचे लवकर लक्षात येते आजण त्यावर यिथवीपणे उपचार केले िाऊ िकतात. सवीकल कॅन्सर   

अिाभत गभाभियाच्या मुखाचा ककभ रोग हा भारतीय महहलांना होणारा, थतनाच्या ककभ रोगानंतरचा दसुऱ्या क्रमांकाचा ककभ रोग आहे. 
( Symptoms of cervical cancer)ककभ रोग झालेल्या एकूण महहलांपैकी सवीकल कॅन्सर झालेल्या महहलांचे प्रमाण िवळपास २३% 
आहे. योनीतुन गभाभियात उघर्णारा अरंुद भाग म्हणिे गभाभियाचे मुख शतिे या ककभ रोगाची सुरुवात होते. योशनमागाभतून असामान्य 
रक्तस्राव, िरीरसंबंधांच्या वेळी खूप वेदना होणे हकंवा योनीतून स्त्राव होणे ही याची लक्षणे आहेत. भारतात दरवषी गभाभियाच्या 
मुखाच्या ककभ रोगाची सुमारे 120,000 नवीन प्रकरणे आढळतात. देिात ककभ रोगामुळे होणाऱ्या एकूण मतृ्यूंपैकी १०% मतृ्यू हे या 
प्रकारच्या ककभ रोगामुळे होतात, भारतात ककभ रोगामुळे होणाऱ्या मतृ्यूंचे हे शतसरे सवाभत मोठे कारण आहे.गभाभियाच्या मुखाचा ककभ रोग 
हा ककभ रोगाचा एक प्रकार आहे िो गभाभियाच्या पेिींमध्ये होतो.गभाभियाचा खालचा भाग िो योनीला िोर्तो.मानवी पॅवपलोमाव्हायरस 
(HPV) चे ववववध प्रकार, लैंशगक संक्रशमत ससंगभ, बहुतेक गभाभियाच्या ग्रीवेचा ककभ रोग होण्यात भूशमका बिावतात.एचपीव्हीच्या 
संपकाभत आल्यावर , िरीराची रोगप्रशतकारक िक्ती ववषाणूला हानी होण्यापासून प्रशतबंशधत करते. तिावप, िोड्या िलके लोकांमध्ये, 
ववषाणू वषाभनुवषे हिकून राहतो, ज्यामुळे काही गभाभियाच्या पेिी ककभ रोगाच्या पेिी बनण्यास कारणीभूत ठरतात.थक्रीशनंग चाचण्या 
करून आजण एचपीव्ही संसगाभपासून संरक्षण करणारी लस घेऊन तुम्ही गभाभियाच्या मुखाचा ककभ रोग होण्याचा धोका कमी करू िकता 
. 

गभाभियाच्या मुखाचा ककभ रोग हा महहलांच्या योनीमागाभत अथवच्छतेमुळे गभाभियाच्या तोंर्ावर "ह्युमन पवपल्लोमा व्हायरस'(एचपीव्ही) 
या ववषाणू द्वारे होणारा ककभ रोग आहे. हा ववषाणू हळुवार कायभरत होत असल्याने रोगाच्या सुरुवातीला शनदान होणे कहठण असते व 
आिार अगदी वरच्या थतरात पोचल्यावर त्याचे शनदान होते. अिा पररजथितीत उपचारपद्धती अयिथवी होऊन काही काळातच रुगण 
दगावतो. अगदी सुरुवातीच्या िटटयात या ककभ रोगाचे शनदान होऊन वेळेत उपचार केले गेल्यास रुगण पूणभपणे बरा होऊ िकतो.भारतात 
दर वषी सुमारे दीर् लाख रुगण आढळून येतात व उशिरा शनदान झाल्याने यातील 22 हिार रुगणांना िीव गमवावा लागतो. 
मुंबईतील िािा ममेोररअल सेंिरच्या िास्त्रज्ञांनी कमी खचाभतील िोध व शनदान करण्याचे तंत्र ववकसीत केले आहे. या 
तंत्राद्वारे भारतासारख्या ववकसनिील देिातील गरीब रुगणांना अगदी सुरुवातीच्या िटटयाथवच्तेच्या या ककभ रोगाचे शनदान आशिभकदृष््या 
परवर्णारे झाले आहे.[ महहलांनी आपल्याआरोगयाची काळिी घेणे गरिेचे आहे.गभाभियािी शनगर्ीत आिार हे अथव्च्तेच्या सवयींमुळे 
होते त्यामुळेत्याकरे् लक्ष देणेआवश्यक आहेगभभधारणेदरम्यान ककभ रोग हा असामान्य आहे. ककभ रोग थवतःच वाढत्या गभाभवर (न 
िन्मलेले बाळ) लवशचतच पररणाम करतो. िेव्हा असे होते, तेव्हा गभभधारणेदरम्यान ककभ रोगाचे शनदान आजण उपचार करणे अशधक 
िहिल असू िकते. याचे कारण असे की ककभ रोगाचे शनदान करण्याच्या चाचण्या आजण उपचारांचा गभाभवर पररणाम होऊ िकतो, 
त्यामुळे तुमची वैद्यकीय सेवा काळिीपूवभक पार पार्ली िाईल.   
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 गभाभियाच्या मुखाच्या ककभ रोगाचा प्रकार तुमचा रोगशनदान आजण उपचार शनजित करण्यात मदत करतो. गभाभियाच्या मुखाच्या 
ककभ रोगाचे मुख्य प्रकार आहेत: 

 थलवॅमस सले काशसभनोमा. गभाभियाच्या मुखाच्या ककभ रोगाचा हा प्रकार गभाभियाच्या मुखाच्या बाहेरील भागात असलेल्या 
पातळ, सपाि पेिींपासून (थलवॅमस पेिी) सुरू होतो, िो योनीमध्य ेपसरतो. बहुतेक गभाभियाच्या ग्रीवचेे ककभ रोग हे थलवॅमस सेल 
काशसभनोमा असतात. 

 एरे्नोकाशसभनोमा. गभाभियाच्या ग्रीवेच्या ककभ रोगाचा हा प्रकार मानेच्या कालव्याला रेषा असलेल्या थतंभाच्या आकाराच्या ग्रंिी 
पेिींमध्ये सुरू होतो. 

काहीवेळा, दोन्ही प्रकारच्या पेिी गभाभियाच्या मुखाच्या ककभ रोगात सामील असतात. फार लवशचतच, गभाभिय ग्रीवाच्या इतर पेिींमध्ये 
ककभ रोग होतो. 

लक्षण 

       सुरुवातीच्या िटटयातील गभाभियाच्या मुखाचा ककभ रोग साधारणपणे कोणतीही शचन्हे हकंवा लक्षणे शनमाभण करत नाही.अशधक-
प्रगत गभाभियाच्या ग्रीवेच्या ककभ रोगाच्या शचन्हे आजण लक्षणामंध्ये हे समाववष्ट आहे. 

 अधूनमधून रक्तस्त्राव: माशसक पाळी दरम्यान रक्तस्त्राव 

 संभोगानंतर, माशसक पाळीच्या दरम्यान हकंवा रिोशनवतृ्तीनंतर रक्तस्त्राव 

 योशनमागाभतून पाणीदार आजण पाणचि, रक्तरंजित योशन स्राव िो िर् असू िकतो आजण दगुधंी असू िकतो 

 योनीमध्ये दगुधंी 

 ओिीपोिात वेदना 

 खालच्या पाठदखुी 
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 वेदनादायक लैंशगक संभोग 

 माशसक पाळीत िाथत आजण िाथत काळ रक्तस्त्राव होतो. 

 गभाभियाच्या ककभ रोगाचे कारण 

एचपीव्ही हकंवा ह्यूमन पॅवपलोमा ववषाणूमुळे समुारे 99 िलके गभाभियाच्या मखुाचा ककभ रोग होतो िो लैंशगक संपकाभद्वारे पसरतो. 
एचपीव्ही थरेनसह सतत होणारे संक्रमण हे गभाभियाच्या मुखाच्या ककभ रोगाचे एक सामान्य कारण आहे. एचपीव्ही संसगाभव्यशतररक्त, 

इतर कारणांमध्ये हे समाववष्ट आहे: 

 एचआयव्ही 

 दबलेली प्रशतकारिक्ती 

 गभभशनरोधक गोळयांचा वापर (दीघभकाळ) 

 धूम्रपान 

      गभाभियाच्या मुखातील शनरोगी पेिी त्यांच्या र्ीएनएमध्ये बदल (म्युिेिन) ववकशसत करतात तेव्हा गभाभियाच्या मुखाचा 
ककभ रोग सुरू होतो . सेलच्या र्ीएनएमध्ये सूचना असतात ज्या सेलला काय करावे हे सांगतात.शनरोगी पेिी एका शनजित दराने 
वाढतात आजण गुणाकार करतात, िवेिी एका शनधाभररत वेळी मरतात. उत्पररवतभन पेिींना वाढण्यास आजण शनयंत्रणाबाहेर गुणाकार 
करण्यास सांगतात आजण ते मरत नाहीत. िमा होणाऱ्या असामान्य पेिी एक वथतुमान (्यूमर) बनवतात. ककभ रोगाच्या पेिी 
िवळच्या ऊतींवर आक्रमण करतात आजण ्यूमरपासून िरीरात इतरत्र पसरू िकतात (मेिाथिेसाइझ)गभाभियाच्या मुखाचा ककभ रोग 
किामुळे होतो हे थपष्ट नाही, परंतु हे शनजित आहे की HPV भूशमका बिावते. HPV हा खूप सामान्य आहे आजण व्हायरस असलेल्या 
बहुतेक लोकांना कधीही ककभ रोग होत नाही. याचा अिभ इतर घिक - िसे की तुमचे वातावरण हकंवा तुमच्या िीवनिलैीच्या शनवर्ी 
- तुम्हाला गभाभियाच्या मुखाचा ककभ रोग होईल की नाही हे देखील शनधाभररत करतात. 

 उशिरा लगन होणे, कुमाररका असणे, मुल न होणे, मुल उशिरा होणे, थतनपान न करणे यामुळे थतनांचा हकंवा गभाभियाच्या आतल्या 
अथतराचा ककभ रोग ५० िे ६५ या वयात होऊ िकतो. ज्या व्यक्तीमध्ये मधुमेह, अशतरक्तदाब, आजण थिूलता असते अिा स्त्रीमध्ये 
गभाभश्याचा ककभ रोग होण्याची िलयता िाथत असते. यामध्ये पाळी िाथत हदवस येणे, अंगावर िाथत रक्तस्त्राव होणे, पाळी लवकर 
लवकर येणे, हकंवा पाळी बंद झाल्यावरही अंगावर रक्तस्त्राव व्हायला लागणे, अिी लक्षणे हदसून येतात. अिावेळी िारीररक तपासणी 
करून, सोनोग्राफी, लयुरेहिंग करून शनदान करतात. सध्याच्या काळात शनयशमत तपासणी, िागरूकता, योगय उपचार असतील तर 
गभाभियाच्या ककभ रोगामुळे होणारे मतृ्यू आपण िाळू िकतो 

कॅन्सरच्या सुरुवातीच्या जथितीचे शनदान करणे 
संपूणभ िगात या कॅन्सरमुळे 4,60,000 नवीन रुगण शनदिभनास येतात. यापैकी 16% भारतात आहेत. परंतु फक्त 5% रुगणांचा कॅन्सर 

अगदी प्रािशमक जथितीत शनदिभनास येतो, ही एक ददैुवाची बाब आहे. 

शनयशमत केलेल्या चाचण्या व वर उपाय यामुळे कॅन्सर वेळीच िांबवता येतो व रुगण पूणभपणे बरा होऊ िकतो. या शनदान पद्धतीला 

र्ाउन थिेजिंग आॅॅफ सववभकल कॅन्सर असे म्हणतात.र्ब्लल्यू.एच.ओने केलेल्या ववववध उपक्रमांतून या शनदान पद्धतीचे अनेक फायदे 

हदसून आललेे आहेत. 
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पॅप जथमअर (पॅप िेथि) 

पॅपाशनकोलाऊ आजण रॉि यांनी 1943 मध्ये या िेथिबद्दल सांशगतल.े गभाभियाच्या मुखावरील पेिी काचेच्या थलाइर्वर घेऊन व 

पॅपाशनकोलाऊ थिेन्स वापरून तपासल्या िातात. याला पॅप िेथि (सफेस बायोटसी) असे म्हणतात.वयाच्या 45 वषानंंतर प्रत्येक 

वावषभक वैद्यकीय तपासणीमध्ये हा तपास अगदी सहिपणे करता येतो. यामध्ये 98% रुगणांचे कॅन्सरचे शनदान होऊ िकते व 70% 

जस्त्रयांना िर गभाभियाचा कॅन्सर असेल तर तो शनदिभनास येऊ िकतो. िर पहहल्या तीन वषामंध्ये प्रत्येक वषी या तपासणीचा 

शनष्कषभ नॉमभल असले तर त्यानंतर दर पाच वषानंंतर ही िेथि केली तरी चालते. वेगवेगळया प्रकारच्या िंतुसंसगाभचेही शनदान यामध्य े

होऊ िकते. उदा. हवपभस, कााँर्ायलोमा, अ ॅलयुशमनेि. यावर उपचार घेतल्यानंतर या पेिींमध्ये नंतर होणारे बदल िांबवता येतात. 

कॉल्पोथकोपी 

ही एक उपयुक्त िेथि आहे. िर गभाभियाच्या मुखावर कोणतीही िखम हकंवा एखादी वाढ (पॉशलप/्यूमर) आढळल्यास हकंवा पॅप 

जथमअरचा ररपोिभ नीि न आल्यास ही िेथि करतात. बाह्यरुगण ववभागात करता येणारी ही िेथि कोणतीही भूल न देता 10 शमशनिांत 

करता येते. एका खास उपकरणाने गभाभियाचे मुख तपासले िाते व त्याचबरोबर वेगवेगळी औषधे लावून नलकी कोणत्या भागामध्ये 

रोग असू िकतो ते बशघतले िाते. या भागाची बायोटसी नंतर घेता येते. 

सीआयएन (सव्हाभयकल इंिरएवपिेशलयल शनओटलाझम) 

यामध्ये पेिींमध्ये बदल व्हायला सुरुवात झाललेी असते, पण सववभलसच्या मुखाच्या अगदी तळाच्या िरापयतं हा बदल झालेला नसतो 

हकंवा असे म्हणता येईल की हा बदल फक्त सववभलसपयतंच मयाभहदत असतो. 

सवभ कॅन्सरचे शनदान िर या जथितीत झाले तर रोग अगदी िभंर िलके मोठे ओप्ररेिन न करता आिोलयात आणता येतो. एका 

छो्या ओपरेिनने फक्त ज्या भागात बदल आढळला आहे तो काढून िाकता येतो हकंवा लझेर/ क्रायोिेरपी वापरून तो भाग िाळून 

िाकता येतो.यामुळे कॅन्सरचे शनदान व उपचार अगदी सुरुवातीच्या काळात, ‘थिेि 0’ या वेळीच करता येते. 

इन्व्हेशसव्ह कॅन्सर (कॅन्सरच्या पुढील थिेि) 

शनदान न झाल्यास या पेिींमधील बदल वाढत िाऊन या कॅन्सरच्या पेिी आिूबािूला पसरायला लागतात. रक्त व शलंफेशिलसद्वारा 

ओिीपोिात व दरूवरच्या अवयवांमध्ये उदा. यकृत इ. मध्येही िाऊ िकतात. गभाभिय व योनीमागाभतही हा कॅन्सर पसरतो. तो हकती 

पसरला आहे यावर याच्या पुढील थिेि अवलंबून असतात. 

एचपीव्ही इन्फेलिन (ह्यूमन पॅवपलोमा व्हायरस इन्फेलिन)या व्हायरसच्या इन्फेलिनमुळे गभाभियाच्या मुखाचा कॅन्सर होऊ िकतो. 

एचपीव्ही 16 आजण एचपीव्ही 18 या दोन प्रकारामळेु 70% िलयता कॅन्सर होण्याची असते. 60% योनीमागाभचा कॅन्सर होऊ िकतो. 

यासाठी एक लस देता येते. ही लस 9 ते 25 वषे वयाच्या मुलींना हदल्यास अिा प्रकारचा कॅन्सर होण्याची िलयता कमी होते.आिही 

आपल्या देिात कमी वयात मुलींची लगने व मलुे होतात. तसेच आधुशनक िहरांमध्ये एकापेक्षा िाथत व्यक्तींिी िरीरसंबंधांचे प्रमाणही 

िाथत वाढत चालल ेआहे. अिा पररजथितीत एचपीव्ही, हवपभस, एचआयव्ही इ. व्हायरसचा संसगभ होण्याची िलयता बरीच वाढते व 

साहजिकच पुढील आयुष्यात कॅन्सर होण्याची. 

योगय िीवन पद्धती, शनयशमत वैद्यकीय तपासण्या व चाचण्या आजण रोग आढळल्यास हलगिीपणा न करता उपचार केल्यास पुढील 

समथया िाळता येतात.पण या गंभीर आिाराच्या संदभाभत एक आिचेा हकरण आहे. सवीकल कॅन्सर आहे हे िर लवकरात लवकर 

लक्षात आले तर त्यावर यिथवीपणे उपचार करणे िलय आहे. िागरूकता उपक्रम, पॅप जथमयर िेथ्स सारखे तपासणी उपक्रम आजण 

एचपीव्ही (ह्युमन पॅवपलोमा व्हायरस) लसीकरण यामुळे या ककभ रोगाच्या केसेसचे वाढते प्रमाण रोखता येऊ िकेल. पॅप जथमयर िेथि 

म्हणून ओळखल्या िाणाऱ्या पॅपशनकोलाऊ िेथि आजण एचपीव्ही िेथिमाफभ त शनयशमत तपासणी करवून घेत राहहल्यास पेिींमध्ये 

घरू्न येणारे ककभ रोग-पूवभ बदल लवकर म्हणिे त्यातून सवीकल कॅन्सर उत्पन्न होण्याच्या आधी लक्षात येऊ िकतात. सध्या दोन 
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प्रकारचे व्हॅलसीन उपलब्लध आहे गार्ाभसील व सव्हीरीलस. हे व्हॅलसीन घेतले तर ९३ िलके कॅन्सर होण्यापासून वाचू िकतो. या 

व्हॅलसीनचे तीन र्ोसेस असतात व ते वयाचा ११ वषाभपासून ते ४५ वषाभपयतं हदल ेिातात. व्हॅलसीन घेतले तरी शनयशमतपणे िारीररक 

तपासणी आजण पॅप जथमअर करणे गरिेचे आहे.  

गभाभियाच्या मुखाच्या ककभ रोगाचा उपचार 

गभाभियाच्या ग्रीवेच्या ककभ रोगाचे शनणाभयक शनदान झाल्यानंतर, उपचार सुरू केले िाऊ िकतात िे खालीलपैकी एक संयोिन अस ू
िकतात: 

 िस्त्रहक्रया: सुरुवातीच्या िटटयातील ककभ रोगांवर िस्त्रहक्रयेने उपचार केले िातात िेिे: 

 बायोटसी आयोजित करताना गभाभियाच्या मुखाचा ककभ रोग काढून िाकला िातो. 

 गभाभिय ग्रीवा काढली िाते हकंवा रॅचेलेलिोमी केली िाते 

 गभाभिय आजण गभाभिय काढून िाकले िाते हकंवा हहथिरेलिॉमी केली िाते 

 केमोिेरपी: ककभ रोगाच्या पेिी नष्ट करण्यासाठी फामाभथयुहिकल औषधांचे संयोिन प्रिाशसत केले िाते. प्रगत ककभ रोगांसाठी, 
केमोिेरपीचा उच्च र्ोस हदला िातो. 

 रेहर्एिन: रेहर्एिनच्या उच्च-िक्तीच्या हकरणांचा वापर ककभ रोगाच्या पेिी नष्ट करण्यासाठी केला िातो. 

 लजययत िेरपी: ही एक औषधोपचार आहे िी ककभ रोगाच्या पेिींच्या कमकुवततेचे ववश्लेषण आजण लयय करते. 

 इम्युनोिेरपी: हे एक औषध उपचार आहे िे ककभ रोगाच्या पेिी िोधण्यासाठी आजण त्यांना मारण्यासाठी रोगप्रशतकारक 
प्रणालीची क्षमता वाढवण्यावर लक्ष कें हद्रत करते. इतर उपचार पयाभय संपले असताना इम्युनोिेरपी वापरली िाते. 

िोखीम घिक 

गभाभियाच्या ग्रीवेच्या ककभ रोगाच्या िोखीम घिकांमध्ये हे समाववष्ट आहे: 

 अनेक लैंशगक भागीदार. तुमच्या लैंशगक भागीदारांची संख्या जितकी िाथत असेल — आजण तुमच्या िोर्ीदाराची लैंशगक 
भागीदारांची संख्या जितकी िाथत असेल — तुम्हाला HPV होण्याची िलयता िाथत असेल . 

 लवकर लैंशगक हक्रयाकलाप. लहान वयात सेलस केल्याने तुम्हाला एचपीव्हीचा धोका वाढतो . 

 इतर लैंशगक संक्रशमत संक्रमण (STIs). इतर एसिीआय - िसे की ललशॅमर्ीया, गोनोररया, शसहफलीस आजण एचआयव्ही / एड्स 
- तुम्हाला एचपीव्हीचा धोका वाढवते . 

 एक कमकुवत रोगप्रशतकार प्रणाली. िर तुमची रोगप्रशतकारक िक्ती दसुर् या आरोगय जथितीमुळे कमकुवत झाली असेल आजण 
तुम्हाला एचपीव्ही असेल तर तुम्हाला गभाभियाच्या मुखाचा ककभ रोग होण्याची िलयता िाथत आहे . 

 धुम्रपान. थलवॅमस सले गभाभियाच्या ककभ रोगािी धूम्रपान संबंशधत आहे. 
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 गभभपात प्रशतबंधक औषधाचा एलसपोिर. िर तुमच्या आईने 1950 च्या दिकात गरोदर असताना र्ायशिलजथिलबेथरॉल 
(र्ीईएस) नावाचे औषध घेतले असेल, तर तुम्हाला जललअर सेल एरे्नोकाशसभनोमा नावाच्या ववशिष्ट प्रकारच्या गभाभियाच्या ककभ रोगाचा 
धोका वाढू िकतो. 

प्रशतबंध 

गभाभियाच्या मुखाच्या ककभ रोगाचा धोका कमी करण्यासाठी: 

 तुमच्या र्ॉलिरांना HPV लसीबद्दल ववचारा . एचपीव्ही संसगभ िाळण्यासाठी लसीकरण केल्याने तुमचा गभाभियाच्या मुखाचा 
ककभ रोग आजण इतर एचपीव्ही -संबंशधत ककभ रोगाचा धोका कमी होऊ िकतो . एचपीव्ही लस तुमच्यासाठी योगय आहे का ते तुमच्या 
र्ॉलिरांना ववचारा . 

 शनयशमत पॅप चाचण्या करा. पॅप चाचण्या गभाभियाच्या ककभ रोगाच्या पूवभजथिती िोधू िकतात, त्यामुळे गभाभियाच्या मुखाचा 
ककभ रोग िाळण्यासाठी त्यांचे परीक्षण हकंवा उपचार केले िाऊ िकतात. बहुतेक वैद्यकीय संथिा 21 व्या वषी शनयशमत पॅप चाचण्या 
सुरू करण्याचे आजण दर काही वषानंी त्यांची पुनरावतृ्ती करण्याचे सुचवतात. 

 सुरजक्षत सेलसचा सराव करा. लैंशगक संक्रमणास प्रशतबंध करण्यासाठी उपाय करून गभाभियाच्या ग्रीवेच्या ककभ रोगाचा धोका 
कमी करा, िसे की तुम्ही प्रत्येक वेळी संभोग करताना कंर्ोम वापरण ेआजण तुमच्या लैंशगक भागीदारांची संख्या मयाभहदत करण.े 

 धुम्रपान करू नका. आपण धूम्रपान करत नसल्यास, प्रारंभ करू नका. तुम्ही धुम्रपान करत असाल, तर सोर्ण्यास मदत 
करण्यासाठी तुमच्या र्ॉलिरांिी बोला. 

शनष्कषभ 
      गभाभियाच्या मुखाचे ककभ रोग हे िाळता यणे्यािोगे ककभ रोग आहेत. योगय प्रशतबंध, तपासणी आजण उपचाराने गभाभियाच्या 
मुखाचा ककभ रोग दरू केला नाही तर शनयंवत्रत केला िाऊ िकतो.सध्या, ववववध आशिभक थतर असलेल्या क्षते्रांच्या गरिा पूणभ करण्यासाठी 
हकफायतिीर आजण वैज्ञाशनक पुराव्यावर आधाररत ववववध प्रशतबंध आजण शनयतं्रण उपाय उपलब्लध आहेत. हे लक्षात घेणे आनंददायी 
आहे की िगाने गभाभियाच्या ग्रीवेच्या ककभ रोगाच्या उच्चािनावर धोरणात्मक सहमती प्राप्त केली आहे आजण गभाभियाच्या मुखाच्या 
ककभ रोगाच्या शनमूभलनाला गती देण्यासाठी िागशतक धोरण ववकशसत केले आहे आजण िारी केल ेआहे. िरी गभाभियाच्या मुखाच्या 
ककभ रोगाचे िागशतक उच्चािन होण्यासाठी अिून बराच पल्ला गाठायचा आहे. 
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