
એચપીવી શું છે?

લક્ષણો...................................................
• મોમા ંકાયં પણ અલ્સર અથવા ્સફેદ કે લાલ પેચ જ ે

ત્રણ અઠવાડિયામા ંમટાિતો નથી.
• મો,ં જિબા અથવા ગળામા ંગમે તા ંગઠ્ો અથવા ્સોજ ેજ ે

ત્રણ અઠવાડિયાથી વધ ુ્સમય ્ુસધી ચાલુ રહે છે.
• જિબા અથવા જીભન ેગળી જવા, ચાવવાની અથવા ખ્ેસિવાની તકલીફ.
• જીભ અથવા મોનંા અનય કે્ત્રની નનષ્ક્રિયતા આવ ેછે.
• એવી લાગણી કે કંઇક ગળામા ંપકિાયુ ંછે.
• તીવ્ર ગળું  અથવા કક્કશ જ ેછ અઠવાડિયાથી વધ ુ્સમય ્સધુી ચાલુ રહે છે.
•  દાંત કોઈપણ કારણ નવના નબળા લાગે છે.

જેખમ પરિબળો...................................................
• તમાકુનો ઉપયોગ મોનંા કેન્સરનુ ંમખુય કારણ છે.
• વધારે પ્રમાણમા ંદારૂ પીવાથી જખેમ ચાર ગણો વધી શકે છે.  
• પીવા અન ે્સાથ ેમળીન ેધમૂ્રપાન કરવાથી મોનંુ ંકેન્સર થવાની ્ંસભાવના ત્રી્સ 

ગણા થઈ શકે છે.
• નબળા આહાર અને ્સામાજજક વજંચતતા એ કેન્સરના તમામ કે્સોના ત્રીજ 

ભાગ ્સાથ ેજેિાયલેી છે.
• મૌષ્ખક ્ેસક્સ દ્ારા પ્ર્સારરત કરાયેલ હ્મુન પનેપલોમા વાયર્સ 

(એચપીવી), આગામી દાયકામા ંતમાકુ અન ેઆલકોહોલન ેમુખય જખેમ 
પરરબળ તરીકે ઓળખી શકે છે.

• ્સયૂ્કના ્સપંક્કમા ંતવચાના કેન્સરનુ ંએક કારણ છે જ ેહોઠ અન ેચહેરાન ેઅ્સર 
કરી શકે છે.

મો ંકેન્સિ શું છે.........................................................................................................
આ ્સામાનય શબદ છે જ ેમોમંા ંનવકજ્સત નવનવધ જીવલેણ ગાઠંોન ેઆપવામા ંઆવ ેછે, (મૌષ્ખક પોલાણ). મોનંુ ંકેન્સર ફાઉને્શન 
બધા માથા અન ેગળાના કેન્સર એટલે કે ગળા (ફેરીનક્સ), વઇ્સ બક્સ (કંઠસ્ાન), લાળ ગ્થંીઓ, નાક, અનનુાજ્સક, ્સાઇન્સ, 
હોઠ અન ેતવચાની જગૃનત માટે પ્રોત્સાહન આપ ેછે.

દર 3 કલાકમાં 1 વ્યક્તિ મોનંા કેન્સરથી ખતમ થઈ જય છે

યુકેમાં દર વર્ષે 8300 થી વધુ નવા કે્સ

દર વર્ષે 2700 થી વધુ લોકો મોનંા કેન્સરથી ગુમાવે છે

નવશ્વવ્યાપી મોનંું કેન્સર દર વર્ષે 650,000 લોકોને અ્સર કરે છે

પુરુર્ોમાં માઉથ કેન્સર બે વાર ્સામાનય છે

78 ટકા કે્સ 55 થી વધુ વય જૂથમાં થાય છે

છેલલા 10 વર્ષોમાં ઘટનાઓમાં 49 ટકાનો વધારો થયો છે

છેલલા કેટલાક દાયકાઓમા ં5 વર્્કનો અક્્તતવ દર ભાગય ેજ ્સધુયષો છે

મો ંકેન્સિ વવશે તથ્ ો

મો ંકેન્સિ માટે અમાિા 
ચાલવા જેડાઓ

અમાિી ્ટુ્ બુ 
વવડડઓ જેવા 
માટે સે્ન કિો

દાન આપવા અથવા મફત માહિતી માટે આ વેબ્સાઇટની મલુાકાત લો
www.mouthcancerfoundation.org
્સલાહ માટે: 01924 950 950 • મખુય કાયા્કલય: +44 (0) 208 940 5680

ઇમઇેલ: info@mouthcancerfoundation.org

મો ંકેન્સર ફાઉને્શન એ એક નોધંાયેલ દાન છે (No. 1109298) જ ેમાથા અને ગળાના કેન્સરથી પ્રભાનવત દરેકના જીવનને બચાવવા અને ્સુધારવા માટે ્સમનપ્કત છે. આધાર દદદીઓની માનજ્સક જરૂરરયાતોને પૂણ્ક કરવામાં મુખય ભૂમમકા ભજવી શકે છે. ચેરરટી દદદીઓ, ્સંભાળ રાખનારાઓ, બચેલા અને વ્યાવ્સાનયકોને મફત માહહતી અને ્સં્સાધનો પ્રદાન કરે છે.

મોનંું કેન્સર ્સારવાર માટે વધુ પ્રનતભાવશીલ હોય તેવું લાગે 
છે અને અક્્તતવ ટકાવી રાખવા નો દર એચપીવી મોના કેન્સર 
કરતા વધુ ્સારો છે.

એચપીવી મોનંું કેન્સર મોાના પાછળના ભાગ જેવા જીભના પાછળના ભાગ, ગળાના 
પાછલા ભાગ (ઓરોફેરરનક્સ) અને કાકિાના ક્ેત્રમાં દેખાય છે જ્ારે એચપીવી 
્સંબંનધત મોનંા કેન્સરથી મોનંા અનય ભાગો શામેલ હોય છે. એચપીવી મોનંા 
કેન્સરમાં ઘણીવાર સટો્બેરી જેવી ્સપાટી દેખાય છે.

એચપીવી મેળવી િહ્ા છીએ
જીવનકાળની જતીય અને / અથવા મૌષ્ખક લૈજંગક ભાગીદારોની વધેલી ્સંખયાના 
ઇનતહા્સ ્સાથે, અને પુરુર્ો માટે પ્રથમ જતીય ્સંભોગમાં વૃદ્ાવસ્ા ્સાથે 
્સંકળાયેલું વધુ જેખમ છે. લૈજંગક ્સક્રિય વયસ્ો પા્સે તેમના જીવનકાળ દરમમયાન 
એચપીવી મેળવવાની 75 ટકા શકતા છે. તમને કારેય ખબર નહી ંપિ ેકે તમે 
ચેપગ્્ત છો, કેમ કે તાં કોઈ લક્ણો નથી.

્સદન્સીબે, એચપીવી ચેપ દ્ારા ્સફળતાપૂવ્કક લિવામાં આવે છે શરીરની 
રોગપ્રનતકારક શક્તિ અને ચેપ વારંવાર ્સારવાર નવના ઉકેલે છે, પણ ઉચચ જેખમ 
્સાથે ચેપ એચપીવીના તાણ. જે કે, માં કેટલાક લોકો, ચેપ કરી શકે છે ચાલુ રાખો 

અથવા ફરીથી દેખાય છે. લોકો ્સતત એચપીવી -16 મૌષ્ખક ્સાથે ચેપ ખૂબ વધારે 
છે ઓરોફરીનેક્સ કેન્સર માટે જેખમ.

િ્સીકિણ
જતીય ્સક્રિય બનતા પહેલા એચપીવી ્સામે ર્સીકરણ દ્ારા, જ્ારે વૃદ્ થાય તારે 
કેન્સરનું જેખમ ઓછંુ થાય છે. ્સપે્મબર 2019 થી શાળા વર્્ક 8 માં છોકરાઓને 
મફત એચપીવી ર્સી આપવામાં આવે છે. આ પહેલા ફતિ ક્કશોરવયની 
છોકરીઓને માતાનપતાની ્સંમનત ્સાથે ર્સી મળી હતી, જ ે્સવા્કઇકલ કેન્સર ્સામે 
રક્ણ આપે છે.

“એચપીવી એક ્સામાન્ ચેપ છે કેટલાકને 10 માંથી 
8 લોકોને અ્સિ કિે છે તેમના જીવન નનદદેશ.”

આ પગલાથી દર વર્ષે એચપીવી ચેપને કારણે થતા પુરુર્ોમાં કેન્સરના આશરે 
2,000 કે્સો અટકે તેવી ્સંભાવના છે. આ ગુદા, જશશ્ન, માથા અને ગળાના કેન્સર 
છે. ર્સીકરણ કરનારા છોકરાઓ, ર્સીકરણ ચૂકી ગયેલી સ્તીઓમાં ચેપનંુ જેખમ 
ઘટાિીને, ્સવા્કઇકલ કેન્સરના કે્સોની ્સંખયા પણ ઘટાિશે.

હ્મુન પેનપલોમા વા્િ્સ (એચપીવી) 
એ એક ્સામાન્ વા્િલ ચેપ છે જ ે
તવચા-થી-તવચા ્ંસપક્ક દ્ાિા લોકો 
વચચે પ્સાિ થા્ છે. મોટાભાગના ચેપ 
શિીિની િોગપ્રનતકાિક શક્તિ દ્ાિા 
લડવામાં આવે છે અને કોઈ લક્ષણોનું 
કાિણ નથી.

એચપીવી અને મોનંું કેન્સર એચપીવી-16, ્સવા્કઇકલ કેન્સર ્સાથે ્સંકળાયેલ 
એ જ વાયર્સ, ્સારી તંદુર્તીમાં નાના લોકોમાં કેન્સર ્સાથે પણ ્સંકળાયેલ 
છે અને ધૂમ્રપાન અથવા દારૂ પીવાનો કોઈ ઇનતહા્સ નથી. આ એચપીવી 
કેન્સર મોના કેન્સરનો ્સૌથી ઝિપથી વધતો પ્રકાર છે. ્સદભાગયે, એચપીવી 

નવશે તથયો

મોં
કેન્સર


