
எண்டோமெட்ரி்�ோசிஸ் என்ோல் 
என்ன?
எண்டோமெட்ரி்�ோசிஸ் என்பது ம்போதுவோக கருப்்ப (அல்்லது 
கரப்பப்்ப) –யின உட்பு்த்தைச் சுற்றியிருக்கும் திசுவோ்னது 
உடலின ெற்் ்பகுதிகளில் வளரவதைோகும். ம்பணகள் தைஙகள் 
வோழக்்க முழுவதும் இநதை நி்்லக்கு ஆளோக்லோம். அததுடன 
இது கோ்லப ்்போக்கில் ்ெோசெ்ட�க் கூடும். ெோதைவி்லக்கு உள்ள 
கோ்ல ஆணடுகளில் எண்டோமெட்ரி்�ோசிஸ் 10 ம்பணகளில் 
ஒருவ்ைப ்போதிக்கி்து எனறு ஆய்வுகள் மதைரிவிக்கின்்ன. 
உ்லகம் முழுவதும் ஏ்க்கு்்� 176 மில்லி�ன ம்பணகளுக்கு 
எண்டோமெட்ரி்�ோசிஸ் உள்ளது.

என்ன நடக்கி்து?
உஙகளுக்கு எண்டோமெட்ரி்�ோசிஸ் இருநதைோல் இநதைத திசு:

• இடுபபுப ்பகுதியிலுள்ள உறுபபுகளுடன
ஒட்டிக்மகோள்ளக்கூடும்

• இடுபபுப ்பகுதியிலுள்ள திசுக்களுக்கு மவளிபபு்ததிலும்,
கருமுட்்டப்்பகள் ்்போன் உறுபபுகளிலும் வளைத
மதைோடஙகும்

• கருப்்பயில் மச�ல்்படுவ்தைப ்்போ்ல்வ இது
மச�ல்்படும்; எடுததுக்கோட்டோக, ெோதைவி்லக்்கப ்்போ்ல்வ
அ்தை ்நைததில் இைததைக்கசிவு ஏற்்படும்.

எண்டோமெட்ரி்�ோசிஸ் ஏற்்படக் 
கோைணம் என்ன?
எண்டோமெட்ரி்�ோசிஸ் ஏன ஏற்்படுகி்து ெற்றும் அதைற்கோ்ன
கோைணம் என்ன என்பது எஙகளுக்குத மதைரி�ோது.

பினவருவ்ன ்்போனறு சி்ல பிைச்சி்்னகள் 
எண்டோமெட்ரி்�ோசிஸுடன சம்்பநதைப்பட்டுள்ள்ன:

• பின்்னோக்கிப ்போயும் ெோதைவிடோயின ்்போது ெோதைவி்லக்குக்
கசிவோ்னது கீழ வயிறு அல்்லது இடுபபுப ்பகுதிக்கு,
கருமுட்்டக் குழோய்கள் ஊடோகப பின்நோக்கிப ்போய்கி்து

• எண்டோமெட்ரி்�ோசிஸோல் ்போதிக்கப்பட்ட குடும்்ப வை்லோறு

• இடுபபுப ்பகுதிக்குள்்ள எண்டோமெட்ரி்�ோசிஸ் திசுவின
வளரச்சி

• சிறு வ�தி்்ல்� மதைோடஙகும் ெோதைவி்லக்கு

• நீடிததை, கூடுதை்லோ்ன, வலி மிகுநதை அல்்லது அடிக்கடி ஏற்்படும்
ெோதைவி்லக்கு நிகழவுகள்

• கு்்நதை உடல் எ்ட.

எண்டோமெட்ரி்�ோசிஸினஅறி 
குறிகள்
அறிகுறிகள் ஒவமவோருவருக்கும் விததி�ோசெோக இருக்கக்கூடும், 
ஆ்னோல் ம்போதுவோ்ன அறிகுறிகளில் பினவரு்ப்வ அடஙகும்:

• வயிறு, முதுகு அல்்லது இடுப்்பச் சுற்றி வலி மவவ்வறு
்நைஙகளில் ஏற்்படக்கூடும்; எடுததுக்கோட்டோக, ெோதைவி்லக்கு
ஏற்்படும்்்போது அல்்லது உடலு்வு மகோள்ளும்்்போது

• கூடுதை்லோ்ன, நீடிததை அல்்லது ஒழுஙகற்் இைததைப்்போக்கு

• ெ்லச்சிக்கல் அல்்லது வயிற்றுப்்போக்கு, வயிறு உபபுதைல்,
ெ்லம் கழிக்கும்்்போது வலி ெற்றும் அடிக்கடி சிறுநீரகழிக்க
்வணடியிருததைல் ்்போன் சிறுநீரப்்ப ெற்றும் ெ்லக்குடல்
பிைச்சி்்னகள்.

எண்டோமெட்ரி்�ோசிஸ்
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எண்டோமெட்ரி்�ோசிஸுக்கு 
சிகிச்்ச�ளிததைல் ெற்றும் அ்தை 
நிரவகிததைல்
உஙகளுக்கோ்ன சிகிச்்ச�ோ்னது உஙகள் அறிகுறிக்ளயும், 
அ்வ உஙகள் அன்ோட வோழக்்க்� எவவோறு ்போதிக்கி்து 
என்ப்தையும் ம்போறுததைதைோகும்.
உஙகள் அறிகுறிக்ள பினவரும் வ்கயில் நிரவகிக்க்லோம்:

• எண்டோமெட்ரி்�ோசிஸ் திசு்வ அறு்வ சிகிச்்ச மூ்லம் 
அகற்றுதைல், ்சதைத்தைச் சரிமசய்தைல், நீஙகள் குழந்தைகள் 
ம்பறுவதைற்கோ்ன வோய்பபுக்ள அதிகரிததைல்

• வலி ெருநது வ்ககள்

• வலி ெற்றும் இைததைப்்போக்்கக் கு்்க்க கருததை்ட 
ெோததி்ை அல்்லது பு்ைோமெஸ்டினஸ் ்்போன் ஹோர்ெோன 
சிகிச்்ச

• உஙகளுக்கு வலி கடு்ெ�ோக இருநதைோல் ்போதிக்கப்பட்ட 
உறுபபுகளில் ஒரு ்பகுதி்�்�ோ அல்்லது முழுவ்தையு்ெோ 
அறு்வ சிகிச்்ச மூ்லம் அகற்றுதைல்

• மென்ெ�ோ்ன உடற்்பயிற்சி – ஒவமவோரு நோளும் 
30 நிமிட உடல்ரீதி�ோ்ன மச�ல்்போட்்ட ்நோக்கெோகக் 
மகோள்ளவும்

• நல்்ல தூக்கம்

• ெ்ன அழுததைத்தைக் கு்்க்க ்�ோகோ ்்போன் 
ஆசுவோசப்படுததும் மச�ல்்போடுகள்.

்ெ்லதிக விவைஙகளுக்குப பினவரும் 
இ்ண�தைளததுக்குச் மசல்்லவும்: 
jeanhailes.org.au/health-a-z/endometriosis

நீஙகள் என்ன மசய்�்லோம்?
உஙகளுக்கு வலி ்ெோசெோயிருநது, ்பள்ளிக்்கோ, ்வ்்லக்்கோ 
மசல்்லமுடி�ோெல், பி் மச�ல்்போடுக்ளயும் மசய்�முடி�ோதை 
நி்்லயிருநதைோல், உட்னடி�ோக உஙகள் ெருததுவ்ைப 
்போரப்பது அவசி�ெோகும். எவவளவு சீக்கிைம் உஙகளுக்கு 
எண்டோமெட்ரி்�ோசிஸ் இருப்பது கணடறி�ப்பட்டு, சிகிச்்ச 
அளிக்கப்படுகி்்தைோ அவவளவுக்கு நல்்லது. ஆைம்்பததில் 
கணடறி�ப்பட்டோல் எண்டோமெட்ரி்�ோசிஸ் அநதைளவுக்கு 
்ெோசெோக இருக்கோது.

எண்டோமெட்ரி்�ோசி்ஸக் 
கணடறிதைல்
எண்டோமெட்ரி்�ோசி்ஸக் கணடறிவதைற்கு எளிதைோ்ன வழி 
எதுவுமில்்்ல. ஏம்னன்ோல் நி்்ல்ெ ்்லசோ்னது முதைல் 
கடு்ெ�ோ்னதைோக இருக்க்லோம். ்ெலும் ம்பணகளுக்கு 
மவவ்வறு விதைெோ்ன அறிகுறிகள் இருக்கக்கூடும்.
எண்டோமெட்ரி்�ோசி்ஸக் கணடறி� ஒ்ை வழி 
்்லபைோஸ்்கோபபி ெட்டு்ெ. இநதை அறு்வ சிசிச்்சயில் 
இடுபபுப ்பகுதியில் எண்டோமெட்ரி�ல் திசு உள்ளதைோ 
என்ப்தைக் கோண ஒரு மெல்லி� மதைோ்்ல்நோக்கி 
்ப�ன்படுததைப்படுகி்து. 

1800 JEAN HAILES (532 642)    
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ஜுலை 2019 –இல் புதுப்பிக்கப்்பட்டது
இநதை மெய்ததைகவல் அறிக்்க தைகவல் வழஙகும் வ்கயிலும், கல்வி 
்நோக்கிலும் வடிவ்ெக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறிபபிட்ட ெருததுவ 
ஆ்்லோச்்ன்� வழஙகுவதைற்்கோ அல்்லது உஙகள் ெருததுவரின 
ஆ்்லோச்்னக்கோ்ன ெோற்்்ோ அல்்ல.

Jean Hailes for Women’s Health ஆஸ்தி்ைலி� அைசின ஆதைை்வ 
நனறியுடன ஏற்றுக்மகோள்கி்து.

இநதைச் மச�ல்திட்டெோ்னது விக்்டோரி� அைசி்னோல் நிதியுதைவி 
அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
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Jean Hailes for Women’s Health ம்பணகளின 
ஆ்ைோக்கி�ம் என் தை்்லபபில் ஒரு ்பைநதை ெற்றும் 
அ்்னத்தையும் உள்ளடக்கி� அணுகுமு்்்�க் 
்க�ோளுகி்து. இநதை மெய்ததைகவல் அறிக்்க 
ம்போதுவோக ‘ம்பணகள் ெற்றும் சிறுமி�ர’ என் 
மசோற்ம்ோடரக்ளப ்ப�ன்படுததுகி்து.
இநதை மசோற்ம்ோடரகள் ்வறு்பட்ட ்போலி்னப 
்பணபுள்ள ம்பணகள், இ்டப்பட்ட ்போலி்னத்தைோர, 
ெற்றும் திருநங்க இ்ன அனு்பவம் 
மகோண்டோ்ையும் உள்ளடக்கும் ்நோக்கில் 
்ப�ன்படுததைப்பட்டுள்ள்ன.




