
கர்ப்ப்ப்்ப உள்வரி சவ்வு (எண்டோமெட்ரி்�ோசிஸ்)

கர்ப்ப்ப்்ப உள்வரி சவ்வு என்ோல் என்ன?
ப�ொதுவொக கர்ப�்ப்�யில் இருக்கிற திசுவொனது இடு்பபு்ப 
�குதியில் கண்டறிய்ப�டும்�ொது கர்ப�்ப்� உளவரி சவ்வு 
்�ொன்றுகிறது. �த்தில் ஒரு ப�ண்ணை �ொதிக்கிற இந� 
நி்ை ப�ொதுவொன�ொகவும ந்ட்பபிலுள்ள�ொகவும இருக்கிறது.

கர்ப்ப்ப்்ப உள்வரி சவ்வு உணடோ்வதறகோ்ன 
கோரணஙகள �ோது? 
அ�ன் கொரணைம முழுவதுமொக புரிநது பகொள்ள்ப�்டவில்்ை 
எனினும, மொ�வி்டொய் கொைத்தில் பகொஞசம இரத்�ம 
மற்றும திசுவொனது ்யொனிக்குழொய் வழியொக அடிவயிற்றின் 
கீழ்ப�குதியிலுள்ள இடு்பபுக் குழிக்குள �ொய்கிறது என்று 
எணணை்ப�டுகிறது.

இந�த் திசுவொனது கர்ப�்ப்�யில் இரு்ப�து ்�ொை 
பசயல்�ட்டு உஙக்ளது மொ�வி்டொய் கொைத்தில் 
இரத்�்ப்�ொக்்க உண்டொக்குகிறது.

கர்ப்ப்ப்்ப உள்வரி சவ்வு �ோருக்கு உணடோகி்து?
கர்ப�்ப்� உளவரி சவ்வுள்ள பநருஙகிய உறவினரகள 
பகொண்ட ப�ணகளுக்கு இ்� ப�றும வொய்்பபு மிக அதிகமொக 
இருக்கிறது என்�்� நொம அறி்வொம. இநநி்ை்ய �ருவ 
வயதிலிருக்கிற ப�ணகளுக்கு வரக்கூடும என்�்�யும நொம 
அறிகி்றொம.

உஙகளுக்கு பின்வரும் அறிகுறிகள இருநதோல், 
நீஙகளும் கர்ப்ப்ப்்ப உள்வரி சவ்்்வ 
மகோணடிருக்கலோம்:
•			உஙகள மொ�வி்டொய் கொைத்திற்கு முன்பு மற்றும/அல்ைது 

அந�க் கொைத்தில் ஏற்�டுகிற வலியொனது மு�ல் ஓரிரு 
நொட்களுக்கு ப�ொ்டரநது இரு்ப�து. சிை ப�ணக்ளி்டம 
அந� வலி மிகவும கடு்மயொக இருக்கைொம, ்மலும 
அவரகள அடிக்கடி �ள்ளிக்கு அல்ைது ்வ்ைக்கு 
பசல்ை முடியொமல் ்�ொகைொம

•			உ்டலுறவு பகொளளும்�ொது அல்ைது கழி்ப�்றக்கு 
பசல்லும்�ொது ஏற்�டும வலி. சிை ப�ணகளுக்கு 
அடிவயிற்றின் கீழ�குதியில் முதுகு்ப�குதியின் இரு 
மருஙகிலும வலி ஏற்�டுகிறது.

•			ஏறக்கு்றய அந�க் கொைகட்்டத்தில் அல்ைது உஙகள 
மொ�வி்டொய் கொைத்தில் உண்டொகும �்ைவலி 

•			நீஙகள சிறுநீர கழிக்க அல்ைது மைம கழிக்க அடிக்கடி 
கழி்ப�்றக்குச் பசல்வது 

•			குறி்ப�ொக உஙகள மொ�வி்டொய் கொைத்்� ஒட்டியுள்ள 
்நரஙக்ளில் நீஙகள மிகவும க்்ள்ப�்்டநது விடுகிறீரகள 

•			நீண்ட ்நரத்திற்கு மனக்கைக்கமொக அல்ைது 
கவ்ையொக உணைரகிறீரகள

உஙகளோல் என்ன மசய� முடியும்?
்நொ்ய முன்கூட்டி்ய கண்டறிய உஙகள மருத்துவ்ர்ப 
�ொருஙகள, ்மலும உரிய சிகிச்்ச்ய எடுத்துக் பகொளவது 
நீண்ட கொை ஆ்ரொக்கிய்ப பிரச்ச்ன்ய �டுக்க உ�வைொம.

்ை்ப்ரொஸ்ஃ்கொபி ்சொ�்ன ஒன்்ற எடு்ப�து நீஙகள 
என்ன நி்ையிலிருக்கிறீரகள என்�்� கண்டறிவ�ற்கொன 
சிறந� வழியொகும. அ�ொவது அடிவயிற்றில் ஒரு பவட்டு 
து்்ள வழியொக ஒரு வி்ளக்கு்டன் கூடிய ஒரு குழொ்ய 
அடிவயிற்றுக்குள ப�ொருத்துவ�ொகும. இது மயக்கநி்ையில், 
மருத்துவம்னயில் ்வத்து பசய்ய்ப�டுகிறது. சிை திசுக்கள 
அகற்ற்ப�ட்டு நுண்ணைொக்கியினொல் �ரி்சொதிக்க்ப�டுகிறது.

சிகிச்ச
•			ஒவ்வொ்ம எதிர்பபு மருநது ்�ொன்ற சிகிச்்சகளும 

அல்ைது கர்ப�த் �்்ட மொத்தி்ரகள ்�ொன்ற ஹொர்மொன் 
சிகிச்்சயும வலி்ய சமொ்ளிக்க உ�வைொம 

•			சிை சமயஙக்ளில் கர்ப�்ப்� உளவரி சவ்்வ அகற்றும 
அறு்வ சிகிச்்ச ்�்வ்ப�டுகிறது 

•			மனக்கைக்கம மற்றும கவ்ை உணைரவுக்்ள சரிபசய்ய 
உ�வி்ய நொடுவதும முக்கியமொகும

•			மற்ற சிகிச்்சகள உஙகளு்்டய ்நொய் அறிகுறிக்்ள 
ப�ொருத்்� இருக்கும

•			முடிந�வ்ர உற்சொகமொக இருக்க முயற்சி்ப�து இந� 
நி்ை்மக்கு உ�வுவ�ொக ப�ரிகிறது

கடு்ெ�ோ்ன ெோதவிடோய ்வலி என்பது ்வழக்கெோ்னதல்ல  
என்ப்த நி்்னவில் மகோளளுஙகள. ்பளளளிக்கு, ்்வ்லக்கு 
ெறறும் பி் மச�ல்்போடுக்ள த்வ் விடுெளவிறகு ்வலி�ோ்னது 
மிகவும் கடு்ெ�ோக இருநதோல், த�வுமசயது உதவி்� 
ம்பறறுக்மகோளளுஙகள.
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கர்ப�்ப்� உளவரி சவ்வு (சுருக்கம) �கவல்�ொள - ஏ்பரல் 2015 இல் புது்பபிக்க்ப�ட்்டது

�கவல் �ொ்ளொனது �கவல் அறிவிக்கும வ்கயிலும கல்வி புகட்டும வழியிலும இருக்கும�டியொக வடிவ்மக்க்ப�ட்டிருக்கிறது. குறி்பபிட்்ட 
மருத்துவ அறிவு்ர வழஙகுவ�ற்கொக்வொ அல்ைது உஙகள மருத்துவரி்டமிருநது ப�றும அறிவு்ர்ய மொற்றும ்நொக்கி்ைொ இது இல்்ை.

ANZ அறக் கொ்ப�ொ்ளரக்ளொல் நிரவகிக்க்ப�டும தி பகொலி ஃ�வுண்்டஷன் வழஙகும மொனியம மூைம இத்திட்்டத்திற்கு நிதிய்ளிக்க்ப�டுகிறது.
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