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• हवनामल्ू य हविरणासाठी उपलब्ध.
• आपले वािनू झाल्यावर आपण िे फॉरवडि करू शकिा.
• िे ई पस्ु िक वेबसाईटवर ठे वण्यापवू ी हकिंवा
वािनाव्यहिररक्त कोणिािी वापर करण्यापवू ी ई-साहित्य
प्रहिष्ठानिी लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आिे.
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डॉ नील सहस्रबुद्धे
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पररिय
डॉ सरोज सिस्रबुद्धे
•
जन्मगाव, मािेर आहण शालेय हशिण – धळ
ु े
•
सिंगीिािी बालपणापासनू आवड – शालेय
जीवनाि गािंधवि मिाहवद्यालयाच्या उपािंत्यहवशारद
पयिन्ि िार परीिा )प्रथम श्रेणीि उत्तीणि(
•
हशिण – BSc )प्रिाप कॉलेज, अमळनेर.
प्रथम आल्याबद्दल कॉलेजिे पाररिोहिक(
- MSc व PhD च्या पदव्या – हव्िक्टोररया
यहु नवहसिटी, मिेिं स्टर, इग्िं लडिं )जीवशास्त्र
हवियाि पाि विे सश
िं ोधन करून(
•
अनभु व – साि विे मिेिं स्टरच्या हिस्िी कन्सर िॉहस्पटलमधे सश
िं ोधन िेत्राि कायि
•
इग्िं लडिं मधील १७ विाांिे )१९६४-१९८०( वास्िव्याि अनेक गायक व इिर कलाकाराि
िं े
कायिक्रम आयोहजि करण्याि माझे यजमान व माझा प्रमख
ु सिभाग असे.
•
भावसगिं ीि, शास्त्रीयसगिं ीि, िामोहनयम, कीबोडि, व्िायोहलन व सिार ह्ाि
िं ेमधे अल्पसे
प्राहवण्य.
•
१९८० िे २०१० पण्ु याि स्थाहयक. त्या काळाि कन्सर हशिणाच्या प्रिारािे कायि –
समु ारे शभिं र लेख व लेखमाला हवहवध मराठी दैहनके व माहसकामिं धनू प्रहसद्ध. िसेि कन्सर आहण
आरोग्य या हवियाविं रिी अकरा पस्ु िके मराठीमधनू प्रकाहशि.
•
आरोग्याव्यहिररक्त, सगिं ीि, हित्रकला, काव्य, नृत्य, प्रवासवणिने इत्यादी हवियाविं र
लहलि लेखन )पणु े व इग्िं लडिं (
•
सगिं ीिािी आत्यिंहिक आवड. उत्कृ ष्ट सगिं ीि ऐकणे आहण त्याि
िं ा सग्रिं ि जोपासणे िा
विाांनवु िाांिा छिंद
•
िोहमओपथी, मग्नेटोथेरपी, योगासने, फोटोग्राफी, ज्योहिि, आध्यात्म, वािन, सगिं णक
इत्यादींिी आवड
•
२०१० पासनू इग्िं लडिं मधे पन्ु िा वास्िव्य
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डॉ नील सिस्रबद्ध
ु े
• जन्म आहण प्राथहमक शालेय हशिण – मिेिं स्टर, इग्िं लडिं
• माध्यहमक शालेय हशिण – कनािटक िायस्कूल, पणु े
)इग्रिं जी माध्यम(
• MBBS आहण MD )Pathology) – बी जे मेहडकल
कॉलेज, पणु े. MD ला सवु णि पदक.
• १९९७ -२००२ बी जे मेहडकल कॉलेज मधे लेक्िरर
• २००३ पासनू इग्िं लिंडमधे वास्िव्य. FRCPath )London) िी पद्वी सिंपादन.
• २००८ पासनू रॉयल ब्लकबनि िॉहस्पटलमधे कन्सलटिंट Pathologist म्िणनू कायिरि
• दोन वेळा िॉहस्पटल िफे Clinical Excellence Award
• Cancer diagnostics या िेत्राि २० विाांिा अनुभव
• हवहवध जनिल मधनू अनेक वैद्यकीय लेख प्रहसद्ध
• फुफ्फुसािंवरच्या मेहडकल पाठ्यपस्ु िकाि लेखन )Cambridge University Press िफे
प्रकाहशि(
• याहशवाय हिन्दी हित्रपट सगिं ीिािी लिानपणापासनू मनस्वी आवड. भरपरू गाणी ऐकणे व
म्िणनू पािणे िा छिंद. िबला वादनाििं रीिसर हशिण )िार विे(. कॉलेज जीवनािील सवि विे
ऑके स्रॉमधे गायन.
• मागील दोन विाांपासनू स्विःच्या YouTube िनलवर १०० िे आसपास स्वि: गायलेली
गाणी
• सगिं ीिाहशवाय इिर छिंद – बागकाम, फोटोग्राफी, पाककला आहण जगप्रवास
• Email id – drns3107@gmail.com
WhattsApp – +44-7952592212
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मनोगत
सववसामान्य मिाठी वाचकाांना, कॅ न्सि या व्याधीबद्दल अल्पसा परिचय
करून देण्यासाठी या पस्ु तकाचा लेखनप्रपांच. प्रस्ततु पस्ु तकामधे कॅ न्सि ऊर्व
ककव िोगाच्या गढू -गहन समस्येबद्दलची माकहती, शांभि मदु ्द ाांखाली समाकवष्ट
के ली आहे. भाषा शक्यतो सोपी आकि समजायला सल
ु भ ठे वण्याचा प्रयत्न
के ला आहे. प्रत्येक मद्दु ा हा इति तपकशलाांशी कनगडीत असला, तिीही तो
पिू वपिे “स्वतांत्र” असल्यामळ
ु े , कुठल्याही मद्दु याशी वाचन सरू
ु के लां तिी ते
स्वयांपिू व ठिावां (काही वेळा माकहतीची थोडी पनु रुक्ती किावी लागली आहे
पि प्रत्येक मद्दु ा परिपिू व बनवण्यासाठी तो भाग काहीसा अपिीहायवच ठित
होता. त्याबद्दल क्षमस्व!).
कॅ न्सिबद्दलच्या वै्कीय माकहतीमधे अकधक खोल कशिण्याऐवजी, या
िोगाबद्दलचा एक वैयकक्तक, कौटुांकबक आकि सामाकजक असा नवा दृकष्टकोन
माांडण्याचा यत्न आहे. म्हिनू च कॅ न्सिच्या कवकवध समस्यावां ि, के वळ
साधक-बाधक चचाव के ली आहे.
कॅ न्सि कशक्षिाच्या प्रचािासाठी चौकस मिाठी वाचकाव्ां यकतरिक्त,
माध्यकमक शाळा, महाकव्ालये, रुग्िालये, कॅ न्सि-कशकबिे , कॅ न्सि
8
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सोसायटदया, ककांवा मकहला मडां ळे वगैिे सस्ां थानां ाही या पस्ु तकातील माकहती
थोडीर्ाि उपयक्त
ु ठरू शके ल अशी आशा वाटते.
कॅ न्सि ककांवा इतिही गांतु ागांतु ीच्या आकि भीतीदायक व्याधींसाठी,
जनजागृती ककांवा समाजप्रबोधन ही काये, अकग्नहोत्राप्रमािे अखांड चालू
िहावी लागतात. त्यामळ
ु े ई-साकहत्य प्रकतष्ठानतर्े , जगामधल्या जास्तीत
जास्त मिाठी बाांधवाांपयंत ही माकहती आकि त्यामधील सांदश
े कवनामल्ू य
पोहोचू शकतील याची आम्हाला खात्री वाटते.
सववसामान्य वाचकाांच्या मनामधला “कॅ न्सि” या व्याधीबद्दलचा
त्रयस्थपिा कमी होऊन, कतवव्याच्या जबाबदािीच्या जाकिवा जागृत
व्हाव्यात, नव्हे वृकद्धांगत व्हाव्यात, हीच या लेखनामागची आमची प्रबळ
इच्छा आहे. कािि कॅ न्सिसािख्या जगदव्यापी व्याधीपासनू आपि ककतीही
आकलप्त िहाण्याचा प्रयत्न के ला, तिी आपल्या परिचयापैकी कुिाच्या ना
कुिाच्या सदां भावत या िोगाशी आपली गाठ पडतेच. त्यामळ
ु े आधीपासनू च
त्याबद्दल माकहती करून घेतली, ति कॅ न्सि-रुग्िानां ा पिु े शी सहानभु तू ी
दाखवता येईल. त्यासाठीच, आिोग्य-कवषयक पस्ु तकां सजु ाि आकि सहृदयी
वाचकानां ी अवश्य वाचावीत असां आवाहन, नव्हे नम्र कवनतां ी आम्हा
दोघाक
ां डून किावीशी वाटते. कॅ न्सिविच्या आमच्या या “छोटेखानी”
पस्ु तकाची दखल घेिां अथवा न घेिां के वळ आपिासािख्या सज्ञू आकि
समजां स वाचकाच्ां या हातीच आहे. तेंव्हा आपिा सवांच्या सहकायावमळ
ु े
आकि पाकठांब्यामळ
ु े च कनव्वळ ही माकहती दिू वि पसरू शके ल.
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आमचे कहतकचतां क, सल्लागाि आकि मागवदशवक ई-साकहत्य प्रकतष्ठानचे
श्री सनु ीळ सामतां जी आकि त्याचां े समस्त सहकािी याचां े औपचारिक आभाि
मानण्यापेक्षा त्याच्ां या कायमचां ऋिात िहािचां आम्ही पसतां करू.
प्रस्ततु पस्ु तक जास्तीत जास्त वाचकाांपयंत पोहोचावां या मनोमन
इच्छे नां प्रेरित होऊन, आमच्या या कॅ न्सि प्रचािाच्या कायावसाठी “कॅ म्पेकनांग”
किायला तयाि झालेल्या ई-साकहत्यच्या सांस्थापक-सदस्या, टीम-मेंबि,
आकि लेकखका-ककवयत्री श्रीमती भािती सिमळकि याांचे आम्ही मनापासनू
आभािी आहोत.
आपला अमल्ू य वेळ खचव करून, पस्ु तकाची प्रत काळजीपवू वक वाचनू
आकि त्यावि आमच्या नजिे तनू कनसटलेल्या काही मौकलक सचू ना देऊन,
लेखन अकधक परिपिू व बनवायला, कनस्पृह वृत्तीने जयाांनी मदत के ली ते
कॅ न्सितज्ञ (oncoplastic breast surgeon) डॉक्टि कववेक पाटकि याांचेही
अगदी मनापासनू खपू खपू आभाि.
या पस्ु तकाची उत्तम प्रत, तेही अगदी अचक
ू आकि वेळाच्या बधां नात
पिू व करून देिार्या आकि आमच्या लाडक्या बनलेल्या मायलेकी, श्रीमती
शैला जोशी ककलोस्कि आकि त्याांची लेक िश्मी ककलोस्कि या दोघींचां खपू
कौतक
ु .
आपिा सवव वाचकाांच्या हाती आमचां (आई व मल
ु गा) हे पस्ु तक
देताना मनापासनू आनांद होतो आहे. धन्यवाद!
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* (प्रस्ततु पस्ु तक - डॉ सिोज सहस्रबद्ध
ु े कलकखत “कॅ न्सि आकि
आपि” या पस्ु तकाचे आधािे कलकहले असले, तिीही “परिचय कॅ न्सिचा”
यातील माकहती २०२२ पयवन्त परिपिू व किण्याचा आम्ही प्रयत्न के ला आहे)
डॉ सिोज सहस्रबद्ध
ु े
डॉ नील सहस्रबद्ध
ु े.

आपण प्रत्येकजण सहभागी होऊ शकता

सपं कक किा
Whatsapp- 9987737237
Mail- esahity@gmail.com
Join Facebook page

www.esahity.com
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अपपणपचत्रका
कॅ न्सर या जबरजस्त व्याधीशी अटीतटीिा सामना देऊन
यशस्िी झालेल्या समस्त िीराांच्या आचण िीराांगनाांच्या

रोमाांिक यशोगाथाांना आदरपूिपक समपपण
“सदैि सैचनका पुढेि जायिे न मागुती तुिा कधी चिरायिे”
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प्रस्तािना: कॅ न्सर म्िणजे काय
• कन्सर ऊफि ककि रोग या व्याधीिा आरिंभ, शरीराच्या आिि सरू
ु िोिो
आहण िोिी पेशी-स्िरावर. एखाद्या अवयवावरच्या पेशी, अिानक
हबथरून, वेड्या-वाकड्या हवभाजनहक्रयेि मग्न िोिाि आहण
शरीरहनयमानिं ा न जमु ानिा, त्याच्िं यासारख्याि बेसमु ार नव्या पेशी
हनमािण करायला लागिाि. जागा अपरू ी पडल्यामळ
ु े , त्याििं ा फुगवठा
हकिंवा गाठ ियार िोिे )पृष्ठभागावर हकिंवा शरीराच्या आि(. या हवकृ ि
पेशी म्िणजेि वास्िवाि कन्सरच्या पेशी, आहण त्यािंच्या अहनबांध
हवभाजनािनू बनलेली गाठ म्िणजेि महलग्निंट ट्यमू र हकिंवा कन्सरिी
नवहनहमििी.
• कन्सरपेशी या बीजमण्यामिं धील DNA च्या हबघाडामळ
ु े ियार िोिाि.
असे हबघाड हनमािण िोण्यामागे असख्िं य कारणिं जबाबदार ठरू शकिाि
)हवशेित्वानिं आपल्या भोविीििं वािावरण, रािणीमान, व्यसन,िं
उद्योगधदिं े इत्यादी इत्यादी(. जे ककि रोगकारी घटक आजहमिीला
सिंशोधनानिं हसद्ध झालेले आिेि, त्यािंिेमळ
ु े जवळजवळ पन्नास टक्के
कन्सर, आिा प्रयत्नािंनी टाळिा येऊ शकिाि. पण बाकीच्या
कन्सरप्रकाराििं ी कारणिं अजनू िी ठामपणे ठरविा येि नािीि.
13
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• कन्सर िा कुठल्यािी वयाि सिंभवि असला, िरी िाळीशीनिंिर प्रत्येक
दशकाि त्याििं प्रमाण वाढि जाििं. या व्याधीिा आरिंभ शरीराच्या
जवळपास कोणत्यािी भागावर अथवा अवयवावर िोणिं शक्य
असल्यामळ
ु े ि, कन्सरिे दोनशेपेिा जास्ि प्रकार आज वैद्यकशास्त्राला
ज्ञाि आिेि. पण त्यािल्या त्याि फुफ्फुसिं, ब्रेस्ट, गभािशयमख
ु , िोंडघसा, कोलॉन, अन्ननहलका, जठर, प्रोस्टेट इत्यादी अवयवाििं े कन्सर,
आपल्या देशाि अहधक प्रमाणाि सापडिाि.
• कन्सरिी प्रमख
ु लिणिं िी एकिर ट्यमू र ज्या अवयवावर वाढि असेल
त्याच्याशी सिंबिंहधि असिाि)गाठ, व्रण, रक्तस्त्राव ई(, हकिंवा पणू ि
शरीराशीिी हनगडीि असू शकिाि )जसिं की घटलेलिं वजन,
अशक्तपणा, भक
ू मदिं ावणिं वगैरे(
• कन्सर-हनदान िे बरिंि हजकीरीििं आहण गिंिु ागिंिु ीििं काम असििं. आहण
त्यासाठी अनेक िपासणी-पद्धिी वापराव्या लागिाि )उदा. ि-हकरण,
स्कहनिंग, एिंडोस्कोपी, बायॉप्सी, रक्त-िपासण्या इ(
• उपिारािंच्या पररणामकारी आहण अत्याधहु नक ििंत्रज्ञानामळ
ु े,
)शस्त्रहक्रया, हकरणोपिार, हकमोथेरपी, िॉमोनथेरपी, इम्यनु ोथेरपी वगैरे(
पन्नास टक्क्यािंच्या वर कन्सरप्रकार आिा बरे करिा येिाि आहण
रोगमक्त
ु झालेल्या रुग्णानिं ा, त्यानिंिर िािंगल्या गणु वत्तेििं आयष्ु य लाभू
शकििं.
14
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कॅ न्सरिी िीि गूढ-गिन समस्या, पुढील
शांभर मुदद्ाांमधे अचधक चिस्तारानां
माांडण्यािा आम्िी प्रयत्न के ला आिे:
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1. कॅ न्सरिी भीती
कन्सर ऊफि ककि रोगाबद्दल सगळ्याि लोकानिं ा एक प्रकारिी
अनाहमक भीिी वाटि असिे. कारण िो असाध्य, दधु िर आहण प्राणघािक
समजला जािो.
पण नसु िी भीिी मनाि धरून कन्सरििं सिंकट थोडिंि टळणार आिे?
त्यासाठी प्रथमिः कन्सरबद्दलििं ज्ञान आहण जाणीवा वाढवायला िव्याि.
आहण कमिधमिसिंयोगानिं, कन्सरला सामोरिं जाण्यािा प्रसिंग आलाि, िर सिंपणू ि
मानहसक ियारी आहण धैयि दाखवायला िविं; हनकरािा सामना देण्याििं
धोरण स्वीकारायला िविं. िरि कन्सरसारख्या भीिीदायक व्याधीििं
आव्िान, आपल्याला समथिपणे पेलिा येईल.
खेदािी बाब अशी, की आजहमिीला िरी, िक
ु ीच्या आहण हनराधार
अपसमजामिं ळ
ु े , लोकानिं ा ककि रोगाबद्दल एक प्रकारिा धसका आहण दिशि
वाटिे. त्यापाठीमागे अज्ञान िर भरपरू आिेि, पण त्याहशवाय गैरसमजाििं ी
लाबिं िलिक माहलकािी!
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2. अज्ञान आचण गैरसमज
अजनू िी हकत्येक लोक कन्सरला पवू िजन्मीच्या पापाििं िं फळ हकिंवा
या जन्मीच्या प्रमादािंिी हशिा मानिाि. “कन्सरवर इलाज करिा येि नािीि,
िो कधीि बरा िोि नािी, एकदा कन्सर जडला की सगळिं सिंपलिं” िे
गैरसमजािंिे आणखी कािी नमनु े. कािी लोक कन्सरला गहलच्छ,
हकळसवाणा रोग सद्ध
ु ा मानिाि, िर इिरािंना शिंभर टक्के खात्री असिे, की
त्यािंना कन्सरिी व्याधी कदाहप जडणिं शक्य नािी.
अज्ञानामळ
ु े , शरीरावरिी सिंशयास्पद लिणिं, महिनोन् महिने दडवनू
ठे वणिं िर पदोपदीि आढळििं. कािी लोकािंना वाटििं की, प्लहस्टकिी हकिंवा
ऍल्यहु महनयमिी भािंडी वापरून कन्सर िोिो की काय, िर इिर कािींना
टोमटो खाण्यािीिी धास्िी वाटिे. कारण िो कन्सरच्या गाठीसारखा हदसिो.
ककि रोगाबद्दलिी कुठलीिी माहििी हकिंवा पस्ु िकिं वािायला िर
लोक इिके घाबरिाि की जणू कािी त्या वािनामळ
ु े ि त्यानिं ा कन्सर िोईल.
इथपयांि लोकाच्िं या अपसमजाििं ी मजल गेलेली हदसिे. पण कन्सरबाबििा
िा फक्त ‘अवास्िववाद’ि आिे. कारण कन्सरििं आजििं ‘वास्िवहित्र’
त्यापेिा खपू ि वेगळिं आहण आशादायी आिे.
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3. कॅ न्सरिां िास्तिचित्र
कन्सरबाबिच्या कािी कािी गोष्टी उद्वेग वाढवणाऱ्या जरुर आिेि.
उदािरणाथि, खपू उशीरा लिाि आलेला कन्सर, बरा करायला अजनू िी
अहिशय अवघडि ठरिो, उपिारािंच्या काळाि रुग्णािंिे िाल िोिाि आहण
खिििी अमापि. हशवाय, कन्सरोपिार पणू ि झाल्यानिंिरिी, रोगमक्त
ु ीबद्दल
एकप्रकारिी अहनहििी असिे िी वेगळीि.
पण िे फक्त ‘अधिसत्य’ि आपण पाहिलिं. कारण आिा दसु ऱ्या
बाजिू िं कन्सरबाबिििं आशादायी हित्र साधारण असिं रे खाटिा येईलः
अ) कन्सरिे हकत्येक प्रकार आिा प्रयत्नपवू िक टाळिा येिाि.
ब( ‘कन्सर-हनदान’ पवू ीपेिा लवकर आहण अिक
ू िोऊ शकििं.
क( आरिंभाशीि अडवलेले कन्सर, शिंभर टक्के बरे िी करिा येिाि.
ड( कन्सरवर आिा हनत्यनवीन गणु कारी औिधिं उपलब्ध िोि आिेि
आहण त्याििं ा फायदा जगभरच्या लाखो रुग्णानिं ा हमळिो आिे.
ई( एके काळी असाध्य समजले जाणारे हकत्येक कन्सर आिा आटोक्याि
आणिा येिाि.
फ( कन्सरमक्त
ु रुग्णानिं ा त्यानििं र िागिं ल्या गणु वत्तेििं आयष्ु य जगिा येि.िं
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त्यामळ
ु े , आजििं कन्सरहित्र कािीसिं सहिं मश्र छटाििं िं असल,िं िरी िे
हनराशेपेिािी अहधकिर आशा आहण आश्वासनाक
िं डे झक
ु णारिं आिे, िे
हनःसश
े जनमानसाि पसरवण्याििं काम मात्र िोऊ
िं य! पण िे मित्त्वािे सदिं श
शके ल के वळ, कन्सर-हशिणाच्या अहधकाहधक प्रिारामळ
ु े ि!

आपण प्रत्येकजण सहभागी होऊ शकता

संपकक किा
Whatsapp- 9987737237
Mail- esahity@gmail.com
Join Facebook page

www.esahity.com
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4. कॅ न्सर चशक्षणािे आदेश
वििमानपत्रिं, माहसकिं, पस्ु िकिं, आकाशवाणी, दरू दशिन आहण सोशल
मीहडया या घरोघर पोिोिणाऱ्या हवहवध माध्यमाच्िं या सिाय्यानिं, गेल्या
हकत्येक विाांपासनू कन्सर-हशिणािा प्रिार देशभर सरू
ु झाला आिे, िी एक
फार उपयक्त
ु आहण स्ित्ु य बाब आिे. अशा हशिणाद्वारे ‘कन्सर
ओळखायिा कसा, त्यावर प्रहिबिंध कसा घालायिा, रोगािी सिू क लिणिं
कोणिी आहण उपिार कोणकोणिे’ वगैरे मित्त्वपणू ि मद्यु ािंवर सहवस्िर
माहििी हदली जािे. त्यामळ
ु े अहधकाहधक लोक आिा कन्सरसारख्या दगु िम
आहण भीिीदायी रोगािी हकमानपिी दखल िरी घ्यायला लागले आिेि.
अशाप्रकारे कन्सर-प्रबोधनाििं मित्त्व समाजमनावर हनत्यनेमानिं
हबिंबवलिं गेलिं, िर अबालवृद्धािंपैकी कुणावरिी कन्सरला सामोरिं जाण्यािा
प्रसिंग येवो, िे डगमगणार नािीि हकिंवा आरिंभीि गभिगळीििी िोणार नािीि.
अज्ञान आहण भीिीमळ
ु े , शारीररक िक्रारी फक्त आपल्यापाशी दडवनू िी
ठे वणार नािीि हकिंवा कन्सर-रुग्णािंिी अविेलनािी करणार नािीि.
कुठल्यािी हशिणानिं बद्ध
ु ी प्रगल्भ बननू , सारासार हविार करण्याििं
सामर्थयि येििं. कन्सर हशिणाद्वारे िी अखेर िेि साधायििं आिे. त्यािनू ि
िळूिळू कन्सरबाबिच्या वैयहक्तक, कौटुिंहबक आहण सामाहजक कििव्यािंिी
जाणीव, प्रत्येक सृजनशील व्यक्तीला िोऊ शके ल.
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5. कॅ न्सरबाबतिी कतपव्ये
आपल्या कुटुिंबाि यदाकदाहिि कन्सरनिं प्रवेश के लाि, िर
कन्सरग्रस्ि व्यक्तीला आपल
ु की आहण प्रेमािी वागणक
ू देणिं, त्यािी
योग्यरीत्या देखभाल आहण सेवाशश्रु िु ा करणिं िे िर सबिंध कुटुिंबाििंि कििव्य
असििं. आहण सगळ्यािंनी िे समजिु ीनिं, एकजटु ीनिं पार पाडायला िविं.
वास्िवाि, कन्सर िी सिंपणू ि समाजापढु िी आहण प्रत्येकि नव्या
हपढीसमोर उभी ठाकणारी एक गिंभीर समस्या आिे. आहण हवशेि म्िणजे
अशी “बिुरूपी व्याधी,” अगदी कुठल्यािी कुटुिंबावर अवकृ पा करू शकिे,
िे प्रथमिः ध्यानी घ्यायला िविं. िरि ‘कुटुिंबािा आहण समाजािा एक
जबाबदार घटक’ या नात्यानिं आपली आद्यकििव्ये काय आिेि िी हवशद
िोऊ शकिील. ‘रुग्णसेवा, समाजप्रबोधन हकिंवा आहथिक सिकायि’ िीि िी
कििव्ये ठरिाि.
ज्या समाजघटकािंमधे, कििव्यािी भावना परु े परू जागृि िोईल आहण
िीव्र बनेल, त्या समाजािि सहिष्णिु ेिा सािात्कार घडू शके ल. कुटुिंब,
समाज आहण देश या सगळ्या स्िरािंवरि जेव्िा जबाबदारीच्या जाहणवेिी
लाट उसळेल, िेव्िा कन्सर-सारख्या समस्या सोडवायला आहण ससु ह्
बनवायला खपू ि मदि िोईल. )गेल्या दोन विाांमधे िीि जाणीव
आपल्याला कोहवडच्या कठीण काळाि देखील प्रत्ययाला आली.
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लोकाच्िं या समजिू दारपणामळ
ु े आहण सिकायािमळ
ु े या हविाणच्ू या सक
िं टावर,
जगाला आिा यशस्वी हनयत्रिं ण ठे विा येििं आिे.(
खोलवर हविार करिा, कन्सरच्या इहििासानिं िरी आपल्याला
यापेिा वेगळिं काय साहिं गिलिं आहण हशकवलिं आिे? मागच्या इहििासावरि
आजििं वििमान आहण उद्याििं भहवष्य अवलबिं नू नसििं का?
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6. कॅ न्सर- इचतिास आचण ितपमानािां चमश्रण
कन्सर िा अगदी अनाहदकाळापासनू िालि आलेला आपला एक
आद्यशत्रिू आिे. आहण शिकानश
ु िकिं िो िसाि राहिला आिे. अगदी
हवसाव्या शिकाच्या आरिंभापयांि सद्ध
ु ा शास्त्रज्ञािंना एकि हििंिा िोिी, की
ककि रोगािी िी व्याधी, आपल्यासाठी कायमिी अनाकलनीय आहण
अपराहजिि रािणार की काय? पण योगायोगानिं म्िणा हकिंवा आपल्या
सदु वै ानिं म्िणा, मागील िीस िाळीस विाांपासनू कन्सरिा आिा नव्यानिं
पररिय व्िायला सरू
ु वाि झाली आिे.
समु ारे दोन शिकािंपवू ी लागलेल्या सक्ष्ू मदशिक यिंत्राच्या शोधानिंिर,
कन्सरबद्दलच्या ज्ञानाि खऱ्या अथी क्रािंिीि घडली असिं म्िणायला िरकि
नािी. आहण आज िर जगभरि िालू असलेल्या कळकळीच्या सिंशोधनानिं
खपू कािी हदलिं आिे. अिक
ू रोगहनदान करण्यासाठी अत्याधहु नक साधनिं,
उपिार पद्धिींमधे अहवश्वसनीय प्रगिी आहण मनामनाि जागृिी िी सगळी
यशस्वी वाटिालीिी द्योिके ि आिेि.
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सक्ष्ू मदशिक यिंत्र
त्यामळ
ु े कन्सरिी व्यथा जनु ीि असली, िरी एकहवसाव्या
शिकामधल्या नव्याकोऱ्या दृष्टीच्या दहु बिणीिनू आपण आिा त्या समस्येकडे
बघण्याि गिंगु आिोि. सश
िं ोधनािल्या प्रगिीिी आहण यशािी भरघोस फळिं,
साित्यानिं आपल्याला बघायला हमळि आिेिि. पण त्याआधी,
कन्सरबद्दलच्या आजच्या पररहस्थिीििं प्रथमिः अवलोकन करायला िविं.
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7. कॅ न्सर- माणसािा आ्शत्रू
कन्सर िा आधहु नक मानवापढु िा अजनू िी एक कूटप्रश्नि आिे.
कारण आजपयांि िरी, या रोगानिंि आपल्यावर सत्ता गाजवली, माि के ली
आहण आपल्याला असिाय्य, ििबल बनवनू टाकलिं. आपण माणसिं
स्विःला एवढिं किृित्ववान, बहु द्धमान आहण मित्त्वाकािंिी समजिो, पण
ककि रोगापढु िं मात्र नाईलाजानिं झक
ु े ि ककि रोग म्िणजे
ु ि राहिलो. त्यामळ
आपल्या प्रगिीपथावरिा एक अडथळा, एक कलिंक बनला आिे.
आजपयांि, जगभरच्या लाखो लोकािंिे बळी, या रोगानिं घेिले
आिेि. आहण अजनू िी आपलिं अहधराज्य, वििस्व कायम हटकवलिं आिे.
ददु वै ानिं, “कन्सर आहण मानव” यािंच्यामधली िी झिंजु , िा सामना, िी लढि
जगाच्या अििं ापयांििी कदाहिि िालिू रािील. फक्त त्याि कोण कुणावर
माि करू शकिो, िेि मित्त्वाििं उत्तर ठरणार आिे. आजपयांििी िजारो विे
िर कन्सरिीि िलिी िोिी. पण यापढु े मात्र, एक ना एक हदवस आपण
कन्सरवर हवजय हमळवणार, अशी सहु िन्ििं अगदी स्पष्टपणे हदसायला
लागली आिेि.
पण वास्िवाि, आपल्यावर एवढी जबरदस्ि िुकूमि गाजवणाऱ्या या
ककि रोगाििं ‘स्वरूप’ नक्की आिे िरी कसिं?
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8. कॅ न्सर म्िणजे आतां ररक चिकृतीि
‘ककि रोग म्िणजे नक्की काय’ याबद्दल सगळ्याि लोकािंना एक
प्रकारिी भीिीयक्त
ु हजज्ञासा असिे. थोडक्याि, कन्सर म्िणजे एकप्रकारिी
आिंिररक हवकृ िीि आिे. या हवकृ िीिा आरिंभ, सिंपणू िपणे आपल्या
शरीरामधनू ि िोिो.
आपल्याि शरीरामधल्या कािी पेशी )हकिंवा पेशीसमिू ( एकाएकी
हबथरिाि, बिंड पक
ु ारिाि आहण इिर साध्या पेशींपेिा वेगळीि वििणक
ू
दाखवायला आरिंभ करिाि. त्यािी पररणिी अनैसहगिक, अहनबांध अशा
हवभाजनाि िोिे. या हवभाजनािा वेग प्रििंड असल्यामळ
ु े थोड्याि काळाि
हवभाजन-हक्रया हवकोपाला जाऊन, नव्यानिं जन्माला आलेल्या पेशींिा एक
वेडावाकडा फुगवटा )गाठ उफि ट्यमू र( ियार िोिो. त्यालाि आपण
कन्सरिी गाठ उफि ‘मॅचलग्नांट टदयूमर’ असिं सिंबोधन लाविो.
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साध्या शरीर पेशी )गल
ु ाबी( आहण कन्सर पेशी )हनळ्या(
या हवध्विंसक गाठी, फक्त अल्पकाळि आपल्या जागेवर हस्थर
रिािाि. )प्रथम दजािच्या गाठी ऊफि primary tumours). जरा मोठ्या
झाल्या की फुटिाि, पसरिाि हकिंवा अवयव भेदनू बािेरिी पडिाि. आहण
हवशेि म्िणजे कन्सरच्या या गाठींमधे आणखी एक असामान्य शक्ती असिे.
या गाठींमधल्या कािी भटक्या वृत्तीच्या पेशी, रक्त हकिंवा लहसकाद्रवामाफि ि,
दरू च्या एखाद्या अवयवावर वास्िव्य करून, िुबेिूब पहिल्या गाठीसारखीि
कन्सरिी दसु री गाठ-हकिंवा गाठी )पनु विसाििी( जन्माला घालू शकिाि
)हद्विीय दजािच्या गाठी ऊफि secondary tumours हकिंवा metastasis).
पनु विसाििी वारिंवार ज्या अवयािंवर वसवल्या जािाि त्याि प्रामख्ु यानिं हलिंफग्रिंथी, यकृ ि, फुफ्फुसिं, मेंद,ू अहस्थ इत्याहद. परिंिु या हनयमाला मित्त्वािा
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अपवाद म्िणजे रक्तािा कन्सर (Leukaemia), ज्याि गाठ ियार “न”
िोिा, कन्सर-पेशींिा सििं ार रक्तामाफि ि पणू ि शरीरभरि िोिो.

मोठ्या आिड्यािला ट्यमू र, यकृ िावर पसरलेला
अशा रीिीन,िं शरीरावर कुठे िी कन्सरििं साम्राज्य पसरायला लागि,िं आहण
शरीर मात्र दबु ळिं, प्रहिकारिीन बनि जाि.िं साध्या शरीरपेशी आहण
कन्सरपेशी याच्िं यामधल्या सघिं िािमळ
ु ेि, फुटलेल्या महलग्नटिं ट्यमू रभोविी
जखमा, व्रण, रक्त, पिंु याििं ा खि असिो. अथािि िे सगळिं “मिाभारि”,
कन्सरच्या गाठींमधल्या हिसिं क वृत्तीमळ
ु े ि घडि.िं
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9. त्या चिस
ां क गाठी
कन्सरच्या गाठी हजिक्या हिसिं क हििक्याि अत्यािारीिी! त्यािंना
आधार आहण आश्रय देणाऱ्या अवयवािाि त्या कपटीपणानिं नाश करिाि.
अवयव पणू िपणे व्यापनू टाकिाि हकिंवा हछन्नहवहछन्न बनविाि. कन्सरपेशी
या साध्या अवयवपेशींना दरू लोटिाि हकिंवा त्यािंिा सिंिारिी करिाि.
गरजेनसु ार आहण सोयीप्रमाणे अन्न आहण रक्तप्रवाि आपल्याकडे ओढून
घेवनू , त्या बळावर हशरजोर बनणिं, िे महलग्निंट गाठींििं आणखी एक
वैहशष्ट्य!
अशा या महलग्निंट गाठी, शरीरािा पाडाव करीिि पढु े सरकिाि.
त्यामळ
ु े नैसहगिक प्रहिकार मात्र आपोआपि दबु ळा बनिो. अवयविे
अवयव पादाक्रािंि करीि िळूिळू शरीरभर साम्राज्य पसरवणिं, िेि त्या
गाठींमधल्या हवकृ ि बनलेल्या कन्सरपेशींििं ध्येय असििं. फार जन्ु या
भिू काळाि, शरीराकडून कळि-नकळि घडलेल्या एखाद्या अन्यायअत्यािारािा सडू उगवण्यासाठी, या गाठींमधली हिसिं क वृत्ती नेिमीि
उफाळून येिे.
पण या हिसिं ािारावर कािीशी मयािदा घालणारा आहण आपल्याला हदलासा
देणारा एक ‘उःशाप’ अजनू बाकी आिे. आपल्या सदु वै ानिं, शिंभरामधल्या
साधारण दिा टक्के गाठीि अशा अन्यायी, अत्यािारी आहण सिंिारक
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असिाि. शरीरावरच्या बाकी बिुसख्िं य गाठी, )त्याच्िं यावर अन्याय न
झाल्यास( आयष्ु यभर एकाि जागी वास्िव्य करिाि आहण हनरुपद्रवीि
रिािाि. अशा गाठींना साध्या गाठी हकिंवा बेनाइन टदयूमर म्िटलिं जाि.िं
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10.

साध्या गाठींमुळे चदलासा

आपल्या शरीरावर िऱ्िेिऱ्िेच्या आहण असिंख्य गाठी वाढूनिी
आपण आपलिं अहस्ित्व बऱ्यापैकी हटकवनू धरू शकिो. कारण शरीराशी
सिंबिंहधि अशा हवहवध गाठींपैकी, जवळपास ९०% गाठी साध्या, सौम्य
आहण हनरुपद्रवी असिाि, िे आपलिं परमभाग्यि! )बेनाईन ट्यमू र(. त्या
एकाि जागी कायम रिािाि. फारशा वाढि नािीि, पसरि नािीि हकिंवा
दसु ऱ्या अवयवािंवर घसरििी नािीि. त्यािंना फक्त थोडीशी जागा लागिे
एवढिंि !
साध्या-सौम्य गाठींिी कािी वारिंवार आढळणारी उदािरणिं म्िणजे:
१. बाह् त्विेवरच्या जन्मखणु ा, मस, िीळ इत्यादी.

बाह् त्विेवरिा साधा मस )Mole)
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२. शरीराि कुठे िी िरबीपासनू उगवणाऱ्या गाठी (Lipoma)
३. मोठ्या आिड्याच्या आि वाढणारे - द्रािािंच्या घोसािंसारखे
पॉहलप (Adenoma)
४. गभािशयाि दबा धरून बसणारे छोटे-मोठे फायब्रॉईड )कधी
हििंिोक्याएवढे िर कधी लिान िेंडूएवढे(
५. स्िनामिं धल्या कािी गाठी (Fibroadenoma)
६. बीजाण्ड्कोिािंमधे वाढणाऱ्या पोकळ गाठी (Cyst)
अथािि वरवर हनष्पाप वाटि असल्या, िरी या साध्या साध्या गाठींििं सद्ध
ु ा,
कधीकधी कन्सरच्या गाठींमधे रुपाििं रिी िोऊ शकििं )मात्र िी जरा दहु मिळ
बाब असिे(. म्िणनू ि, कमीि कमी डोळ्याला हदसणाऱ्या िरी, साध्या
गाठींििं मळ
ू स्वरूप )रिंग, रूप, आकार आहण वागणक
ू ( एकाएकी बदलि
नािी ना, यावर मात्र बारकाईनिं लि ठे वाविं लागि.िं साध्या असोि हकिंवा
कन्सरच्या- शरीराशी सबिं हिं धि सगळ्याि गाठी उपऱ्या आहण कमालीच्या
हनरुपयोगी. पण त्यािल्यात्याि महलग्नटिं हकिंवा कन्सरिे ट्यमू र म्िणजे िर
आपले खरे खरु े शत्रिू ! शरीरािाि जीवनरस शोिनू , त्यावर पोसणारे आहण
कदिनकाळासारखे हवनाशी ठरणारे !
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11.

कॅ न्सरच्या गाठी म्िणजे शरीरािी बाांडगुळेि

कन्सरिी गाठ म्िणजे वास्िवाि शरीरावरिी नवहनहमििीि. िी
अनैहच्छक असिे आहण उपद्रवीिी. त्यामळ
ु े कुठलािी अवयव कुरिडि
आहण िरि िरि पढु े जाणिं, िेि या गाठींििं एकमेव उहद्दष्ट असि.िं
हपकामिं धे उगवणारिं ‘िण’ जसिं हपकानिं ा खाऊन टाकि,िं िशाि
कन्सरच्या गाठीिी अवयविे अवयव फस्ि करून टाकिाि. त्यामळ
ु े
हजिक्या नक
ु सानकारक, हििक्याि त्या आत्मघािकीिी ठरिाि. हशवाय
गविाच्या िणासिं ारख्याि त्या कणखर आहण हिवटिी असिाि. वरवर
कापल्या िरीिी पन्ु िा मोठ्या िोऊन फोफाविाि आहण सविदरू पसरिाि.
मोठिं िोण्यािा, पसरण्यािा आहण नक
ु सान करण्यािा त्याच्िं यामधला वेगिी
इिका प्रिडिं असिो, की शरीरािा प्रहिकारी- हवरोध कधीि लटका पडायला
लागिो.
कन्सर या लहटन शब्दािा अथि क्रब अथवा खेकडा असा आिे.
कन्सरिी गाठ िी खेकड्याच्या फुगीर शरीरासारखी गरगरीि असिे आहण
खेकड्याच्या पायािंसारखी सगळ्या हदशािंना अस्िाव्यस्ि पसरिे. म्िणनू ि
बिुधा या रोगाििं क्रब ऊफि खेकडा याअथी कन्सर ऊफि ककि रोग िे नाव
प्रिहलि झालिं असाविं. पण नसु त्या नावामधनू ककि रोगाििं सत्यस्वरूप
पणू ाांशानिं व्यक्त िोऊि शकि नािी. कारण िो अत्यिंि फसवा आहण बिुरुपी
रोग आिे.
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12.

बिुरुपी कॅ न्सर

कन्सर म्िणजे प्रत्यिाि ‘व्याधी एक पण रुपिं आहण उपाधी अनेक’
अशी हस्थिी आिे. शरीरािे जवळजवळ सगळे ि अवयव, कन्सरििं ‘भक्ष्य’
बनू शकिाि )िरीिी कािी िरु ळक अवयव कन्सरच्या मगरहमठीिनू
बिाविाि. उदािरणाथि हृदय, प्लीिा इत्यादी(. त्यामळ
ु े ि डोक्यापासनू
पायापिं यांि कुठल्यािी भागाला कन्सर िोण्यािी शक्यिा असिे. इिका
बिुरुपी आहण बिुप्रकारी रोग, सपिं णू ि वैद्यकशास्त्रािि ‘एकमेवाहद्विीय’ आिे.
कन्सरिे दोनशेिून अहधक प्रकार आज िज्ज्ञानिं ा ज्ञाि आिेि. त्यामळ
ु ेि
ककि रोग िी के वळ एक व्याधी न मानिा, शरीराच्या हवनाशाला कारणीभिू
ठरणाऱ्या, असख्िं य व्याधीउपाधींिा समिू ि मानला जािो. कन्सरव्यहिररक्त
दसु ऱ्या कुठल्याि रोगानिं आजिागायि एवढ्या प्रिडिं प्रमाणावर जगभरच्या
लोकानिं ा हनराश, ििबल आहण भयकिंहपि करून सोडल्याििं उदािरण,
शोधनू िी सापडणार नािी.
बिुरुपी गणु धमािमळ
ु े ि, कन्सर सिंभवण्यािी कारणिं असिंख्य, लिणिं
अगहणि, िपासण्या भरपरू , उपिार अनेक आहण हनयमापिं ेिा अपवादि
अहधक अशी हस्थिी आिे. ‘व्यक्ती हििक्या प्रकृ िी’ िसिंि कन्सरिे प्रकार
हििकी कारणिं, आहण त्यापेिािी हकिीिरी जास्ि लिणिं, असिं समीकरण
आिे. पण कन्सर जर एवढा बिुरुपी आिे, िर मग िा प्राकृ िीक समजला
जाणारा रोग नक्की उद्भविो िरी कसा आहण कोणकोणत्या कारणािंनी, िा
प्रश्न ओघानििं येिो.
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13.

कॅ न्सर उद्भितो कसा?

कन्सरिा आरिंभ शरीराि िोण्याआधी, एखाद्या अवयवावरिी पेशी-यिंत्रणा
कािी कारणानिं नादरुु स्ि िोिे )िे आिा आपण जाणिोि(. साधारणि:
त्याआधी, कदाहिि कािी पेशींच्या गणु सत्रू ािंवरील हवहशष्ट बीजमण्यािंच्या
DNA मधे हवकृ िी हनमािण िोिे. आहण त्यामळ
ु े अशा अधिवट वाढलेल्या
मागास पेशींििं अनैसहगिक, अहनबांध हवभाजन सरू
ु िोऊन, त्या
हवभाजनामधनू ि कन्सरिी गाठ (malignant tumour) वाढायला
आरिंभ िोिो.

पेशीच्या आिील गणु सत्रू )chromosome) आहण DNA
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वास्िवाि पेशींमधे अशी कन्सरिी हवकृ िी हनमािण िोण्यामागिी,
आजिरी साधारण पन्नास टक्के ि कारणिं ज्ञाि आिेि. त्याि प्रामख्ु यानिं या
गोष्टींिा समावेश करिा येईल:
• सिंभाव्य व्यसनिं )धम्रू पान, मद्यपान, ििंबाखू सेवन इ.(,
• वाढििं प्रदिू ण,
• लट्ठ्पणा- मेदवृद्धी )ओबेहसटी(,
• सदोि आिारपद्धिी,
• व्यायामािा अभाव,
• कृ हत्रम, यािंहत्रक, धकाधकीििं आहण स्पधेििं जीवनमान,
• वाढलेली आयमु ियािदा,
• कािी प्रमाणाि सयू िहकरणािंपासनू िे धोके , आहण
• कन्सरला जबाबदार ठरणारे कािी हविाण.ू
अथािि, यािा अथि असा नव्िे की, वरील घटकािंच्या साहनदध्् याि आलेल्या
प्रत्येकालाि त्यामधनू कन्सरिी व्याधी उद्भवू शके ल. कारण प्रत्येक
व्यक्तीिी कन्सरबद्दलिी “ग्रिणिमिा” हभन्न हभन्न असिे.
बाकीच्या पन्नास टक्के कन्सर-प्रकारामिं ागिी कारणिं मात्र, अजनू िरी
स्पष्टपणे ज्ञाि नािीि. पण शरीरािी कन्सरबाबििी नैसहगिक प्रहिकारशक्ती
)इम्यहु नटी( सपिं ष्टु ाि येणिं हकिंवा मळ
ू ाि अभावनििं असण,िं िी त्यामागिी
सभिं ाव्य कारणिं नाकारिा येि नािीि.
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14.

कॅ न्सर सस
ां गपजन्य रोग आिे का?

ससिं गिजन्य रोगािंिा आरिंभ, िा शरीराबािेरून िल्ले िढवणाऱ्या
हनरहनराळ्या सक्ष्ू मजिंििंच्ू या प्रादभु ािवानिं, आहण हवहवध हजवाण,ू हविाणिंच्ू या
शरीरप्रवेशामळ
ु े िोिो िे िर आपण जाणिोि. पण कन्सरििं ‘मळ
ू ’ मात्र,
प्रत्यि आपल्या शरीरािि दडलेलिं असल्यामळ
ु े , िो सदी, फ्ल,ू िय,
खोकला, कुष्ठरोग )हकिंवा नवी भर म्िणजे कोहव्िड( वगैरे आजार आहण
रोगािंप्रमाणे, सक्ष्ू मजिंिजू न्य नािी. मात्र, या हनयमाला कािी हविाणजू न्य
कन्सरिे प्रकार आिा अपवाद म्िणनू , हसद्ध झालेले आिेि उदा.
गभािशयमख
ु ािा ककि रोग हकिंवा कािी यकृ िािे कन्सर.
िरीिी, कन्सर िा सिंपकािनिं एकािा दसु ऱ्याला लागू शके ल असा रोग
अहजबाि नािी, िे पक्किं ध्यानी घेऊन, नािेवाईकािंनी अगदी हबनधास्िपणेमनाि कुठलािी हकिंिु न बाळगिा, कन्सररुग्णाििं ी सेवाशश्रु िु ा आहण
देखभाल करायला जरािी िरकि नािी. त्यािप्रमाणे, दसु री मित्वािी बाब
म्िणजे, कन्सरमधनू कायमिी सटु का झालेल्या रुग्णाििं ी लग्ने, ससिं ार आहण
मल
ु े िोण्यासाठीिी, पढु े ‘ससिं गि’ आड येि नािी.
मग कन्सर िा साथीिा रोग िोऊ शकिो का?
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15.

कॅ न्सरिी साथ येते का?

साथीच्या रोगािंिा उल्लेख के ला, की आपल्या नजरे समोर एक
लािंबलिक ‘रोगमाला’ उभी रिािे. कावीळ, हविमज्वर, मलेररया, देवी,
कॉलरा, प्लेग वगैरे वगैरे. पण या यादीि कन्सर मात्र कुठे ि बसि नािी.
कारण िो जिंिजू न्य साथीिा रोग नािीि.
साथीच्या रोगाश
िं ी आपण अनेक गोष्टींिा सबिं धिं जोडिो. उदािरणाथि,
पाणी गाळून, उकळून हपण,िं गढूळ पाण्यािा वापर टाळण,िं उघड्यावरििं अन्न
न खाण,िं लस टोिनू घेणिं इत्यादी. पण या आहण अशा गोष्टींशी, कन्सरिा
प्रत्यि हकिंवा हनकटिा सिंबिंध नािी. आहण म्िणनू ि कावीळ, मलेररया,
हविमज्वर वगैरेंसारखी एखाद्या गावाि ‘कन्सरिी साथ’ फै लावली आिे,
असिंिी घडि नािी. त्यामळ
ु े ि, )गभािशयमख
ु ाच्या कन्सर सारखे अपवाद
वगळिा( ककि रोगावर अजनू प्रहिबिंधक लसिी उपलब्ध झालेली नािी.
िरीिी जगभरि आहण हवशेिेकरून कािी देशािंमधे धम्रू पान,
ििंबाखसू ेवन हकिंवा अन्य कारणािंमळ
ु े कािी कािी कन्सरप्रकारािंििं प्रमाण इिकिं
वाढीला लागलिं आिे की, घसा, िोंड, फूफ्फुसिं अथवा हस्त्रयािंमधील ब्रेस्ट
कन्सर यािंिी साथि (इचपडेचमक) येईल की काय, अशी धास्िी वारिंवार
व्यक्त के ली जािे. पण त्यामागे अथािि कुठल्यािी सक्ष्ू मजिंििंिू ा सिभाग नािी,
िर ‘साथीइिकिं या कन्सरप्रकारािंििं वाढलेलिं प्रमाण’ एवढिंि काय िे साधम्यि
आिे. मग िा कन्सर बसिो िरी कुठल्या गटाि? आनवु िंहशक रोगािंच्या गटाि
िर नव्िे?
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16.

कॅ न्सर आनुिचां शक? कौटुांचबक? िैयचिक?

कन्सर आहण अनवु ािंहशकिा या हवियावरिी आजपयांि खपू ि
सिंशोधन आहण ऊिापोि झालेला आिे. िरीिी इिर कािी रोगामिं धे हकिंवा
दोिािंमधे जसा अनवु ािंहशकिेिा प्रत्यि सिंबिंध असू शकिो )उदा. दमा,
अल्सर, मधमु ेि, सिंहधवाि, ऱ्िस्वदृष्टी वगैरे(, िसे बिुसिंख्य कन्सर- प्रकार
मात्र, अनवु ािंहशक मानले जाि नािीि.
अथािि कन्सरच्या प्रत्येक हनयमाला जसे बरे िसे अपवाद आिेि, िसे
आनवु ािंहशकिेच्या हनयमालािी कािी आिेिि. अपवादानिं आढळणारा
मल
ु ािंमधला डोळ्यािंिा कन्सर )रे हटनोब्लास्टोमा(,िरु ळक कन्सरपवू ि अवस्था
)आिडयािले कािी पॉहलपिे प्रकार, झेरोडमािसारखे कािी त्विाहवकार(
हकिंवा मिंगोल मल
ु ािंमधे िोणारा रक्तािा कन्सर, िी आहण अशी उदािरणिं मात्र
खात्रीनिं वािंहशक मानली जािाि. पण असे कन्सर अगदी िरु ळकि आढळि
असल्यामळ
ु े , वरील उदािरणिं नगण्यि म्िणायला िवीि.
गणु सत्रू ाच्िं या हवकृ िींमळ
ु े , कािी कािी कुटुिंबामिं धल्या दोनिीन
व्यक्तींना िेििेि कन्सर झालेलेिी क्वहिि आढळिाि, उदा. गभािशय,
बीजाण्ड्कोि, मेंद,ू फुफ्फुस,िं जठर, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट ई. मात्र गणु सत्रू ाच्िं या
हबघाडाव्यहिररक्त दसु रिं कारण असििं ी सभिं वििं, की एकाि कुटुिंबािल्या
व्यक्तींिी रिाणी, आिारहविार, आिार, सस्िं कार, वैिाररक प्रवृत्ती
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ह्ाच्िं याििी बरिंि साधम्यि असल्यामळ
ु े , अशा कुटुिंबािी कन्सरबाबििी
ग्रिणिमिािी कािी प्रमाणाि अहधक िीव्र असू शकिे.
अशा रीिीनिं कन्सर जर आपल्या शरीराच्या आिि जन्म घेिो, िर
िो नक्की िोिो िरी कोणाकोणाला आहण त्यानिं ाि का?

आपण प्रत्येकजण सहभागी होऊ शकता

संपकक किा
Whatsapp- 9987737237
Mail- esahity@gmail.com
Join Facebook page

www.esahity.com
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17.

कोणािा अपिाद नािीि

आपल्यापैकी अगदी कुणालािी कन्सर सिंभवण्यािी शक्यिा असू
शकिे. कारण मोठ्यािंपासनू िो लिानािंपयांि सवाांिाि िो शत्रू मानला जािो
)वािनू शिारे येिाि ना अिंगावर?(. फरक एवढाि की मल
ु ािंना आहण
िरुणािंना ककि रोगाबाबि थोडिंसिं ‘कन्सेशन’ हमळििं; पण िाळीशीनिंिरच्या
प्रत्येक दशकाि, कन्सर सिंभवण्यािी शक्यिा वाढिि जािे.
स्त्री-परू
ु ि भेदभाविी कन्सरला मान्य नािीि )त्यामळ
ु े ‘स्त्रीदाहिण्यिी’ नािी आहण ‘स्त्री-मक्त
ु ी’ िर नािीि नािी!(. फक्त स्त्री-परुु िािंच्या
कन्सर- प्रकारािंमधे थोडिं डाविं-उजविं असििं एवढिंि! परू
ु ि िे हकिीिरी
कन्सरप्रकार मद्दु ाम स्विःवर ओढवनू घेिाि, आहण हस्त्रया मात्र, त्यािंच्यावर
ओढवलेले कन्सर )लाज, भीिी हकिंवा अज्ञानामळ
ु े ( पार दडवनू ठे विाि,
हकिंवा प्रसिंगी दडपनू िी टाकिाि.
स्त्री-परू
ु ि भेदाप्रिं माणेि देश, जािी, धमि, पथिं , हशिण, कीिी, रिंग
रूप, या गोष्टींपैकीिी कुठल्याि गणु धमाांिे अपवाद, कन्सरला मान्य नािीि.
म्िणनू ि जगभरच्या सगळ्याि देशामिं धे या रोगािा मक्त
ु सििं ार आिे. आहण
कुठलािी देश अजनू िी कन्सरला पणू िपणे िद्दपार करू शकलेला नािी. मग
कन्सरिी ‘वक्रदृष्टी’ कुणाकडे वळे ल, िे ठरवायििं िरी कसिं? का िा के वळ
एक ददु वै ी योगायोगि समजायिा?
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18.

कॅ न्सर- एक दुदैिी योगायोग?

कन्सरिी व्याधी जडणिं िा एक ददु वै ी योगायोग िर जरुर आिे. साधारण
पन्नास टक्के वेळा िर, त्यामागिी कारणिं ज्ञाििी नसिाि. पण इिर वेळी
मात्र, आपण समजिो हििका िो अनपेहिि खासि नसिो. त्याििं कारण
असिं की, शरीरामधे कन्सरिा आरिंभ िोण्याआधी, कन्सरला िालना देणारी
कािीिरी हनहमत्ते हकिंवा प्रमाद, अगदी कळि-नकळि आपल्या िािनू ि
घडलेले असिाि. कधी कधी त्यािंच्या सािंकेहिक पवू िसिू ना हमळिाििी.
पण आपण त्यािंच्याकडे जाणनू बजु नू दल
ु िि िरी करिो हकिंवा बेपवािई
दाखवनू , सिंशय मनावेगळा करून टाकिो. आपण हकिीिी नाकबल
ू के लिं,
िरी सप्तु कन्सर हडविला जाऊन, जागा िोऊ शके ल अशा िरु ळक कृ िी
बऱ्याि वेळा आपल्या िािनू िी अजाणिेपणी घडि असिाि हकिंवा
घडलेल्या असिाि.
दीघिकाळ बरािसा अन्याय घडून हकिंवा प्रत्यि िालना हमळून सद्ध
ु ा,
कन्सर एकाएकी जागा िोि नािी अथवा प्रगटिी िोि नािी. त्यामळ
ु े
वास्िवाि आपल्या आिार-हविाराविं र हकिंवा वििणक
ु ीवर हनबांध घालायला,
त्यादृष्टीनिं भरपरू अवधी आहण सधिं ीिी हमळालेली असिे. )अन्यायािी
परमावधी झाली िरि वास्िवाि कन्सर िविाळून उठिो आहण
शरीराहवरूद्ध जािो(. पण आपण जर शरीरावर जल
ु मू अन्याय करीिि
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राहिलो, िर मात्र आपल्या हनष्काळजीपणािा आहण बेहफकीर वृत्तीिा
‘बदला’ कन्सरच्या रुपानिं घेिला जाऊ शकिो.
त्यािनू िी, आरिंभीच्या काळाि आहण सरुु वािीच्या अवस्थामिं धे,
कन्सरिी वाढ, अत्यििं सथिं आहण सौम्य असिे. फक्त आपल्या ददु वै ान,िं
शरीराच्या आिल्या उलाढालींिी िािूल, बाह्िः मात्र अहजबाि लागलेली
नसिे. म्िणनू ि िर कन्सरिी लिणिं प्रगट व्िायला लागली, की आपल्याला
िो एक ददु वै ी योगायोगि वाटिो. पण मल
ू भिू प्रश्न असा की आपल्यापैकी
कुणालािी कन्सर व्िायला काय प्रत्यिाि ‘आपणि’ जबाबदार असिो?
त्यासाठीि प्रथमिः कन्सर सिंभविो कशाकशामळ
ु े िेि बघायला िविं.
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19.

कॅ न्सर सभ
ां ितो कशामुळे?

कन्सर सिंभवण्यािी बिुसिंख्य कारणिं, प्रत्यि वा अप्रत्यिरीत्या,
आपणि हनमािण करीि असिो. कािी पररहस्थिीनिं हनमािण िोिाि, िर कािी
कारणािंना आपल्या सभोविालििं वािावरणि जबाबदार ठरििं. त्यािनू ,
कन्सरिे प्रकारिी दोन िीन शेकड्यािंमधे असल्यामळ
ु े , रोग सिंभवण्याच्या
शक्यिािी हकमानपिी िेवढ्या िर आिेिि. अथािि खपू शी कारणिं अजनू िी
कािीशी अस्पष्ट, सिंशयास्पद हकिंवा सिंहदग्धि मानली जाि असली, िरी
हभन्न हभन्न प्रकारच्या असिंख्य घटना, घडामोडी आहण घािक घटकािंमधनू
कन्सरला हनमिंत्रण आहण िालना हमळि असणार िे िर हनहििि.
आपल्या भोविीच्या नैसहगिक आहण कृ हत्रम अशा दोन्िी प्रकारच्या
वािावरणािंमधनू कन्सरला गिी हमळि असिे. कािी शक्यिा शरीरबाह्
पररहस्थिीमधनू हनमािण िोिाि, िर इिरािंििं ‘बीज’ प्रत्यि आपल्या शरीरािंिि
खोलवर दडलेलिं असििं. आपल्या सभोविालििं वािावरण आहण कन्सर
यािंििं िर अिटू नाििं आिे.
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20.

कासीनोजेन्सिे आघात

ज्या पदाथाांमळ
ु े कन्सरच्या प्रहक्रयेला िालना हमळून िो जागा िोऊ शकिो,
अशा “ककि रोगकारी” घटकािंना काचसपनोजेन्स म्िटलिं जाििं. प्रदीघि
सिंशोधनामधनू ियार झालेली काहसिनोजेन्सिी यादी िर फारि लािंबलिक
आिे. आहण बदलत्या वािावरणानसु ार, िी शेपटाप्रमाणे सारखी लािंबिि
जाणार आिे. आज िा आकडा अिंदाजे पािशेच्या आसपास आिे. त्यामळ
ु े
िी यादी लिाि ठे वा हकिंवा पाठ करून ठे वा असिं िर म्िणिाि येणार नािी.
पण काहसिनोजेन्सिे प्रमख
ु गट साधारण असे आिेिःत्यािंिा हविार करायला
िरकि नसावी.
• वािावरणामधले कािी घटक
• व्यसनिं, सिंवयी आहण िालीरीिी
• प्रदिू णापासनू िे धोके
• धद्यिं ाििं े दष्ु पररणाम
• धोकादायी औिधिं व िॉमोन्स
• आिार दोि
• रे डीएशन-पासनू िे धोके
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• कािी हविाणू
िे सगळे घािकारी घटक, हनरहनराळ्या मागाांनी )नाक, िोंड, घसा,
त्विा वगैरे( आपल्या शरीराि प्रवेश हमळविाि. आहण ज्या अवयवाशी
त्याििं ा सपिं कि येईल, हिथिं साित्यानिं आघाि करीि रिािाि. प्रथमिः असे
आघाि अगदी सौम्य आहण हनरूपद्रवी असिाि हकिंवा वाटिाि. पण
दीघिकाळ िी आघािाििं ी प्रहक्रया िालू राहिली, िर िळूिळू िो भाग
सविं ेदनािम बननू , त्या जागेिा )हकिंवा अवयवािा( दाि व्िायला लागिो
)रोज अगदी एकाि जागी इजिं ेक्शन हदलिं, िर िी जागा जशी सजु नू लाल
आहण अलवार िोईल िसििं !(. त्यािनू , काहसिनोजेन्स जर अहिजिाल आहण
हविारी असले, त्याििं ी िीव्रिा जबरदस्ि असली आहण अशा घटकाििं ा
शरीरप्रवेश जर दीघिकाळ िोि राहिला, िर कन्सर जागा िोण्यािी हक्रया
अहधक वेगानिं घडून येिे.
हवहवध काहसिनोजेन्सििं स्वरूप, आहण कन्सरकडे झक
ु णाऱ्या त्यािंच्या
पहिल्या-वहिल्या प्रहक्रया, जास्ि स्पष्ट व्िाव्याि, म्िणनू कािी मित्त्वाच्या
गटािंमधली ढोबळ उदािरणिंि नमन्ु यादाखल पािू या.
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21.

िातािरणामधूनि कॅ न्सरला िालना

आपल्या भोविालििं वािावरण म्िणजेि वास्िवाि पयािवरण!
पयािवरणाला एकूणाि खपू ि व्यापक स्वरूप आहण अथि आिे. )नव्या
व्याख्येनसु ार, त्याि राजकारणािािी समावेश िोिो. पण आपण फक्त
कन्सरच्या दृहष्टकोनामधनू ि सध्यािरी हविार करूया!( शरीरबाह्
वािावरणामधे आपलिं घर, आपलिं रािणीमान, कपडे, व्यवसाय-उद्योगधिंद,े
िालीरीिी, आवडी-हनवडी, समाजरुढी, व्यसनिं, रीिीररवाज आहण आपल्या
भोविालिा पररसर )गाव, शिर, देश( यािंिािी व्यापक स्वरुपावर समावेश
करायला िवा. या हवहवध गोष्टींना िर कमी-अहधक मित्त्व आिेि, पण
त्याहशवाय प्रत्येक व्यक्तीिा स्वभाव, मनािी जडण-घडण आहण सिंपणू ि
व्यहक्तमत्त्व यािंिािी कुठे िरी कन्सरच्या उगमाशी सिंबिंध पोिोििोि.
स्वभावािे मासलेवाईक नमनु े, वागण्याच्या िऱ्िेवाईक पद्धिी, कौटुिंहबक
आहण सामाहजक हनयमानिं ा आहण कििव्यानिं ा झगु ारून देण्यािी बडिं खोरी, या
सगळ्याििं िं ‘मळ
ू ’ आपल्याि आजबू ाजच्ू या वािावरणाि फार खोलवर
रुिलेलिं असि.िं
शरीराििं गिि वािावरणाि मात्र, ऐहच्छक आहण अनैहच्छक अशा
दोन्िी घटनाििं िं हमश्रण असि.िं )म्िणजेि आपली पिनसस्िं था, श्वसनसस्िं था,
रक्ताहभसरण इत्यादींिी कायििमिा हकिंवा आपली रोगप्रहिकारिमिा.(
शरीरसस्िं थाविं र आपला फारसा िुकूम िालि नािी िे िर खरिंि. पण आपले
52

परिचय कॅ न्सिचा

िाि, पाय, िोंड आहण ओढाळ मन याच्िं यावर मात्र नक्कीि आपली सत्ता
िालू शकिे. िरीिी हकिीिरी वेळा आपण अशा अहधकाराििं ा दरू
ु पयोग
करिो. शरीराबािेरच्या आहण आिमधल्या वािावरणाि एकप्रकारििं
‘सििं ल
ु न’ असि.िं त्यामळ
ु े कुठलीिी एक पररहस्थिी असििं हु लि झाली
)बािेरिी हकिंवा शरीरामधली( की आरोग्यािा समिोल हबघडून िे ढासळि.िं
हबघडलेलिं ‘शरीरसििं ल
ू न’ आहण ढासळलेलिं आरोग्य म्िणजे कन्सरला
आवजिनू के लेलिं हनमत्रिं णि!
सिंिल
ु न हबघडायला अथािि, वर हनदेश के लेल्या गोष्टींपैकी, कुठलिंिी
‘कारण’, हनहमत्त म्िणनू परु े सिं ठरििं. मळ
ु ािि ‘शरीरसिंिल
ु न’
(homeostasis) िी फार अहस्थर बाब आिे, जरासा धक्का लागला, िरी
िोल जािो. आहण िोल जाण्यासारखी पररहस्थिी आपल्याभोविी
कायमिीि फे र धरून नािि असिे. या हवधानािंना पष्टु ी देणारी कािी ढोबळ
उदािरणिंि बघयू ा ना! शिरी वािावरणाििंि वणिन करायििं िर असिं करिा
येईल:
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22.

शिरी िातािरण

शिरी जीवनाििं लोकािंना नेिमीि मोठिं आकििण वाटििं. पण म्िणाविं
हििकिं िे हित्र खरिंि हवलोभनीय असििं का? दाट लोकवस्िीच्या शिरािंमधे,
लिान खरु ाड्यािंसारख्या कोंदट असणाऱ्या घराघराििं नू रिाणाऱ्या लोकािंना,
परु े सा प्राणवायू हमळवण्यासाठी देखील खपू धडपडाविं लागििं. मग स्वच्छ
पाणी आहण भेसळरहिि अन्न िर दरू ि रािो!
रस्त्यावर आल,िं की वािनाच्िं या अहिरे कामळ
ु े , पेरोल, हडझेलिे धरू ,
नाकािोंडाि जाणारी धळ
ू आहण इिर असिंख्य प्रदहू िि कणािंनी वािावरण
‘भारावनू ’ गेलेलिं असििं. त्याि भर पडिे िी हनरहनराळ्या कारखान्यािंच्या
प्रदिू णािंिी, योग्य हवल्िेवाट न लावलेल्या, उघड्या पडलेल्या सािंडपाण्याच्या
गटाराििं ी आहण िवेबरोबर सविदरू फै लावणाऱ्या िाहनकारक रासायहनक
द्रव्याििं ी.
शिरी वािावरणाि, कािीशा अपररिायि ठरणाऱ्या या सगळ्या
गोष्टींना आपल्याला रोज सामोरिं जाविं लागििं. आहण सगळी दहू िि िवा,
हविारी धरू , प्रदहू िि धहू लकण िे भरभरून आपल्या नाका-िोंडावाटे आि
ढकलावे लागिाि.
दरहदवशी आहण विािनवु िां िालू रिाणारे िे सोपस्कार आपल्या
अिंगवळणी िर पडिाि, पण कालािंिरानिं, शरीराच्या आि मात्र िे मोठ्याि
उलाढाली घडवू शकिाि. शिरािंमधलिं जीवनिी गहिमान आहण धकाधकीििं
असल्यामळ
ु े , हनसगािपासनू िर आपण हकिीिरी योजनिं दरू जाि आिोि.
आहण हदसामासानिं वाढणारिं प्रदिू ण, िी त्यािीि एक दृश्य पररणिी आिे.
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23.

िाढलेलां प्रदूषण

“वाढणारिं प्रदिू ण” िी सबिंध जगभरािीि एक समस्या बनू पाििे आिे. पण
वास्िहवक आपल्या देशाि िर आपण प्रदिू णाशी कधीपासनू ि इिके
एकरूप झालेलो आिोि की सािंडपाणी, उघडी गटारिं, धळ
ु ीिे लोट, धरू बािेर
ओकणाऱ्या मालमोटारी, िवेि भरभरून वािणारी धळ
ू -दगु ांधी, उघड्यावरिे
हवधी, यािंपैकी कुठल्याि गोष्टींिा आपल्याला जरािी ‘परके पणा’ वाटि
नािी. इिक्या त्या आपल्या आयष्ु यािा अहवभाज्य घटक बननू जािाि.
साविजहनक स्वच्छिागृििं िी अस्वच्छि असणार, कारखाने आिेि
म्िणजे हिमण्यािंमधनू वेळी-अवेळी धरू हनघणारि, पावसाळ्याि माशा
आहण डासािंििं साम्राज्य पसरणारि, किराकिंु ड्या भरभरून विाणारि हकिंवा
कोपऱ्यावरिी ििािी िॉटेलिं कळकट असणारि. या आहण अशा प्रकारच्या
असिंख्य गोष्टी आपण गृिीिि धरीि असिो. त्यामळ
ु े नाक, िोंड, घसा,
त्विा वगैरे हवहवध मागाांनी त्या प्रदिू णािे शरीरावर आघाि-प्रत्याघाि घडि
असिाि, आहण आपण िे हनमटू पणे सिन करीि असिो.
त्यािनू , प्रदिू णािे अहनष्ट पररणाम लगेि प्रत्ययाला आले, िरि
आपण त्यानिं ा मित्त्व देिो. म्िणजेि थोडक्याि अस,िं की प्रदिू णािा सबिं धिं
आपण फक्त ससिं गिजन्य हकिंवा साथीच्या रोगाश
िं ी जोडि असिो. पण
वास्िवाि, प्रदिू णािे िाहनकारक पररणाम आहण धोके , त्यापेिा खपू
दरू गामीिी असू शकिाि.
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प्रदिू णािा कन्सरशी प्रत्यिाि जरी जवळिा सबिं धिं हदसि नसला,
िरी वािावरणामधले अनेक घटक )हविारी धरू , प्रदहू िि धळ
ू , रसायनहिं महश्रि
िवा, अशद्ध
ु पाणी, दहू िि अन्न इत्यादी( कालाििं रानिं कन्सरला िालना देऊन
जाग आणू शकिाि. हकमानपिी ‘हनहमत्त’ िरी बनू शकिाि.
उदािरणि द्यायििं िर आपल्या देशाि, धम्रू पानाव्यहिररक्त फुफ्फुसाच्िं या
कन्सरमधे झालेल्या वाढीच्या पाठीमागे, िवेिील प्रदिू ण िे देखील एक
मित्त्वाििं कारण आिेि.
पयािवरण ऊफि वािावरण आहण प्रदिू णाप्रमाणेि, आपल्या वैयहक्तक
जीवनमानािािी कन्सरशी घहनष्ट सिंबिंध पोिोििो.
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24.

कृचत्रम जीिनमान

आधहु नक काळामधे, ‘पयािवरण’ या शब्दािा अथिि बदलायला
लागला आिे. खेड्यापाड्यािंमधल्या लोकािंना त्याििं िं नैसहगिक, हबनधास्ि
जीवन सोडून, शिरािंकडे धाव घेण्यािी जबरदस्ि ओढ लागली आिे. पण
प्रत्यिाि, शिरी आयष्ु यमान म्िणजे िर कृ हत्रमपणािा कळसि बनायला
लागला आिे.
रिाण्यासाठी कााँक्रीटच्या जगिं लाि िरवलेली टीिभर घरिं, ना परु े शी
झाडिं, ना हनसगिसाहन्नध्य. आिारामधली कृ हत्रमिा दरहदवशी वाढिेि आिे.
बािेर पडलिं की प्रदिू णानिं भारावलेलिं वािावरण, जीवघेण्या स्पधाि, दैनिंहदन
आयष्ु यामधले िाणिणाव, वाढणाऱ्या लोकसिंख्येिी भेडसावणारी समस्या,
उिंिावलेल्या जीवनमानाि, साित्यानिं हनत्यनवीन भर टाकण्यािी िाव आहण
मित्त्वाकाि
ु े आजिा आधहु नक समाज वरवर जरी सख
ु ी,
िं ा या सवाांमळ
आनिंदी हदसि असला, िरी आिनू मात्र िो कािीसा पोखरून हनघिो आिे.
छोटे छोटे आजार झाले िरी झटपट आराम देणारी औिधिं, गोळ्या
घेऊन, आजारािंकडे िोिा िोईल िेवढिं दल
ु िि करून, आपलिं पढु े पढु े जाणिं
िालू असििं. त्याि आरोग्याबाबििा ‘कायिकारणभाव’ िसाि रािून
गेल्यामळ
ु े , कन्सरसारखा धोका समीप येईपयांि त्याबाबि गाफील हकिंवा
बेपवाि रिाण्यािी वृत्ती, त्यामळ
ु े ि बळाविे आिे. उिंिावलेल्या
रािणीमानामळ
ु े , कािीिरी अहधकाहधक हमळवण्यािा िव्यास आकाशाला
जाऊन हभडिो आिे. त्याि धकाधकी िर आिेि पण जीवघेण्या स्पधाििी!

57

परिचय कॅ न्सिचा

25.

धकाधकी आचण स्पधेिां आयुष्य

आपलिं शिरामधलिं आयष्ु यमान आिा इिकिं कष्टाििं, धकाधकीििं
आहण मित्त्वाकािंिी स्पधाांििं झालिं आिे, की त्यापायी आयष्ु यामधली शािंिी
आहण समाधानिी पार रसािळाला जाऊन पोिोििािेि. बालवाडीपासनू
आहण हवद्याथीदशेपासनू ि जीवनाि जी धावपळ आहण स्पधाि सरू
ु िोिे, िी
पार हनवृत्तीपयांि.
घड्याळाप्रमाणेि घाईगदीनिं व्यविार करायिे, अन्न कसिंबसिं पोटाि
ढकलायििं, वािनिं पकडायला, वेळेवर पोिोिायला धावपळ करायिी. खेळ
नािीि, परु े शी हवश्रािंिी नािी, शद्ध
ु िवा नािी, हनसगिसाहन्नध्य नािी अशी
हस्थिी प्रत्येक मोठ्या शिरामधनू आहण जागोजागी आढळिे.
त्यामळ
ु े हनरोगी शरीराच्या आहण हनकोप मनाच्या ज्या मल
ू भिू गरजा
आिेि, त्यािंच्यापासनू नकळि आहण िोरपावलािंनी आपण वेगानिं दरू
िाललो आिोि. हवश्राििं ी आहण श्रमपररिाराच्या कल्पनािी पार बदलनू
गेल्यामळ
ु े , जीवनािलिं ‘स्वास्थ’ हटकवनू धरण्यासाठी, लोक अहिरे की
व्यसनाक
िं डे, ‘गदि’ सारख्या पदाथाांच्या सेवनाकडे हकिंवा नशापानाकडे
वळिािेि. िहणक श्रमपररिार घडवनू आणणाऱ्या भल
ू भल
ु ैय्याक
िं डे आकृ ष्ट
िोिािेि. या साऱ्या बेगडी आयष्ु यमानाि आहण सख
ु हनमािण करण्याच्या
आभासामधे, कन्सरिा धोका, अप्रत्यि का िोईना, पण खोल कुठे िरी
रुिलेला असिो.
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आज प्रत्यिाििी असिं घडििं आिे की जवळपास पन्नास टक्के कन्सरप्रकाराििं ा घहनष्ट सबिं धिं , आपल्या जीवनमानाशी सिज जोडिा येईल.
उदािरणाथि धम्रू पान, िबिं ाखसू ेवन, मद्यपान, अहिरे की आिारामळ
ु े िोणारी
मेदवृद्धी, व्यायामािा आभाव इत्याहद. ज्यामळ
ु े फुफ्फुसिं, िोंडािे भाग, ब्रेस्ट,
मोठिं आिडिं वगैरे कन्सर-प्रकारामिं धे लिणीय वाढ झालेली आढळिे.
िी सगळी जीवघेणी स्पधाि हकिंवा धडपड कशासाठी िर
आपल्याजवळ आिे त्यापेिा जास्ि जास्ि हमळवनू , आपलिं रािणीमान कसिं
आहण हकिी उिंिाविा येईल, या िव्यासासाठी.
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26.

उांिािलेलां रािणीमान

‘उिंिावलेलिं रािणीमान’ िी वास्िवाि गोऱ्या लोकािंनीि आपल्यावर
बळजबरीनिं लादलेली एक अनावश्यक देणगी. आपण त्या प्रलोभनािंना
भल
ु लो आहण अगदी नकळि आपलिं भारिीयत्वि त्यापायी िरवनू बसलो.
उिंिी कपडे, उिंिी दारू, पाट्िया, भडक रिाणी, स्वैरािार, िॉटेहलिंग या
साऱ्यािंििं ‘मळ
ू ’ जरी पाहिमात्य लोकािंच्या जीवनलोलपु िेमधे असलिं, िरी
आपण जे उिललिं आिे, ज्याििं अनक
ु रण करण्यामागे लागलो आिोि, िे
त्याििं हवकृ ि स्वरूप आिे, अिंधानक
ु रण आिे. अजनू िी आपल्याकडे
पाहिमात्य सिंस्कृ िी िी उच्ििम मानली जािे. त्यामळ
ु े गोऱ्या अमेररकन
आहण यरु ोहपयन लोकािंििं, जवळपास सगळ्याि गोष्टींमधे अनक
ु रण
करण्यािी प्रथा, इिक्या विाांच्या निंिरिी पणू िपणे सिंपष्टु ाि आलेली नािी.
िािंगल्या गोष्टींििं अनक
ु रण अवश्य कराविं, पण िे सद्ध
ु ा डोळस असाविं.
के वळ अिंधानक
ु रण नसाविं. पढु ारलेल्या पािात्य लोकािंिा वक्तशीरपणा,
हशस्ि वगैरे गणु घ्यावेि, पण व्यसनिं घेऊ नयेि, आिारदोि उिलू नयेि
हकिंवा मद्यपानालािी उच्ि दजाि देऊ नये. कारण अगदी पढु ारलेल्या देशािले
लोक झाले, िरी आरोग्याच्या दृष्टीनिं जे वाईट, िे वाईटि रिाणार.
त्याि आपला धमि, सस्िं कृ िी, समाज, िालीरीिी आहण िवामान यािंिा
कुठे ि मेळ बसि नािी. नेमकिं जे उिलायला नको, िेि आपण उिललिं
60

परिचय कॅ न्सिचा

असल्यामळ
ु े , आपलिं रािणीमान उिंिावल्यासारखिं वाटि असल,िं िरी आरोग्य
मात्र खालावि िाललिं आिे.
त्याििं कारण असिं की, या नव्या पररवििनाि व्यायामाला फारसा
वाव नािी )वािनिं िालवणिं िाि व्यायाम!(। आिारामधे ब्रेड, के क, हबहस्कटे,
िॉकोलेट, आईस्क्रीम, ििा-कॉफी याििं ी रे लिेल )ररकाम्या कलरीज(.
धम्रू पान, मद्यपान, पाट्िया, जाग्रणिं वगैरे सारिंि प्रहिष्ठेि.िं त्यामळ
ु े
जीवनाबद्दलिी बेपवािई, बेहफहकरी आहण िव्यास बळाविि िालले आिेि.
या उिंिावलेल्या रािणीमानािेिी अनेक कन्सरप्रकाराश
िं ी )िोंड, घसा,
ब्रेस्ट, श्वसनसिंस्था, पिनसिंस्था इत्यादी( घहनष्ट सिंबिंध आिेि. त्याि जीवनािी
धकाधकी िालिू आिे. आिारदोि आहण बळावलेली व्यसनिं यादेखील
उिंिावलेल्या रािणीमानाच्याि देणग्या आहण पररणिी आिेि.

61

परिचय कॅ न्सिचा

27.

बळािलेली व्यसनां

आपल्या आवडी-हनवडी, सिंवयी आहण व्यसनिं यािंच्यामधे
एकप्रकारिी साखळी असिे. आपल्याला आवडणाऱ्या गोष्टी आपण
वारिंवार करिो. कालािंिरानिं त्यािंिी सिंवय जडायला लागिे. पण त्या गोष्टी जर
आयष्ु यावर कुरघोडी करायला लागल्या आहण शरीर व मनािा िाबा
घ्यायला लागल्या, िर त्यािंििंि िळूिळू व्यसनाि रूपािंिर िोििं. परुु िािंच्या
व्यसनाबिं द्दल िर खपू कािी सािंगण्यासारखिं आिे. आपल्या देशाबद्दलि
बोलायििं िर सपु ारी, पान, ििंबाख,ू पानमसाले इत्यादी िघळण्याििं िर मोठिं
प्रस्थ आिेि, पण प्रािंिाप्रािंिािंमधे त्याला जोड म्िणनू हवड्या, हिलीमी,
िपकीर, िुक्के , गडु गडु ् या आहण सवािहधक लोकहप्रय व्यसन म्िणजे अथािि
हसगारे ट्स. त्याि भर पडिे िी देशी अथवा हवदेशी दारूिी.
खेड्यापाड्यािंमधनू िािभट्टीच्या हनकृ ष्ट आहण हविारी दारूििं नशापान
करण्यािा अहिरे क िर हदसिोि, पण त्याहशवाय िलक्या दजािच्या
हस्परीटमधे पाणी टाकून त्याििं नशापान करणिं, िा आणखी एक अघोरी
प्रकार,कािी प्रािंिािंमधे आढळिो. )िािभट्टीच्या दारूपेिा, अगदी थोडिंसिं
हस्परीटपाणी-हमश्रण, नशा आणायला परु े सिं ठरू शकििं(. या परिंपरागि िालि
आलेल्या व्यसनािंव्यहिररक्त, नव्या हपढीि बोकाळलेलिं नविं कोरिं व्यसन
म्िणजे अथािि गदि, िरस, गािंजा वगैरे अिंमली पदाथाांििं वाढििं सेवन.
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पाहिमात्य लोकाििं िं अनक
ु रण करिा करिा, अहिरे की धम्रू पान आहण
मद्यपान यानिं ा जणू समाजामधे प्रहिष्ठाि प्राप्त झाली आिे. बिुिेकानिं ा व्यसन
जडििं िे हवरिंगळ
ु ा शोधण्यासाठी, हकिंवा सत्यापासनू दरू पळण्यासाठी. पण
कन्सरिा भस्मासरू त्यामधनू ि अक्राळ-हवक्राळ आकार घेऊ शकिो, याििं
कुणाला भानि रिाि नािी. हदवसाकाठी सपिं णू ि हव्िस्कीिी बाटली हपण,िं
पन्नास-साठ हसगारे टी ओढण,िं दर पाि हमहनटानिं ी पान, िबिं ाख,ू पानमसाला
याििं े िोबरे भरणिं िे सगळे व्यसनाििं े अहिरे कि.
हवशेििः धम्रू पानाबद्दल िर असिं ठामपणे म्िणिा येईल की िो कन्सर
सिंभवण्यामागिा निंबर एकिा शत्रू आिेि पण नसु िा फुफ्फुसािंिाि नव्िे, िर
पणू ि श्वसनसिंस्था, पिनसिंस्था, मत्रू ाशय इत्याहद अनेक अवयवािंनािी त्यामळ
ु े
कन्सरिा धोका सिंभविो. त्याि मद्यपानािी भर पडली, िर असे धोके
अहधकि वाढिाि. पण नसु त्या मद्यपानामळ
ु े सद्ध
ु ा िोंड-घसा, अन्ननहलका
आहण हवशेिेकरून यकृ िािे कन्सर सिंभवू शकिाि.
आिारापासनू िी अश्याि प्रकारिे हवहवध धोके हनमािण िोऊ शकिाि.
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28.

सदोष आिार

व्यसनािंप्रमाणेि आपल्या आिाराबाबििी बरिंि आत्मावलोकन
आहण हववेिन करण्यासारखिं आिे. कुठल्यािी साध्या गोष्टी )िागिं ल्या गोष्टी
सद्ध
ु ा!( हवकोपाला गेल्या, पराकोटीला पोिोिल्या िर त्या साध्या न रिािा
घािकारक बनू शकिाि. अगदी अन्नपाणी या आपल्या मल
ू भिू गरजा. पण
त्यािंिािी अहिरे क झाला, िर त्या हवनाशि करू शकिाि. आपल्या मराठी
भािेि एक म्िण आिे, ‘अहि खाणिं अन् मािीि जाणिं’. यािा महििाथि िोि
आिे.
‘झटपट स्वयिंपाक, झटपट जेवण’ या आधहु नक काळाच्या ित्त्वानसु ार,
आपल्या आिाराि खपू ि नवेनवे दोि हनमािण िोि आिेि. िवाबिंद डब्यािंमधे
साठवलेले, दीघिकाळ फ्रीजमधे पडून राहिलेले, कृ हत्रमरीत्या प्रहक्रया के लेले,
मद्दु ाम नासवलेले, असे हकिीिरी पदाथि सोयीसाठी वापरले जािाि.
शिराि रिाणाऱ्या लोकािंमधे नैसहगिक आिार घेण्याििं प्रमाण िर
खपू ि रोडावलिं आिे. त्याऐवजी, बािेर िॉटेलाि खाण्याच्या आहण बाजारू
पदाथि हवकि घेण्याच्या प्रथेला मात्र, अहधकाहधक प्रहिष्ठा हमळिे आिे.
त्याििी अहिजलद हशजवलेली-फास्ट फूड्स, िेलािपु ाच्या धरु ाि मद्दु ाम
िळलेली हसझलसि, जाणनू बजु नू करपवलेली स्मोक्ड फूड्स, िी िर
लोकहप्रय बनि आिेिि; पण त्यािंच्या भरीला अहिजिाल, अहिमसालेदार
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जेवणाििं ी फशनिी बळाविे आिे. फसफसणारी, आकििक बाटल्यामिं धे
भरलेली फन्सी, पण सगु िंधी आहण कृ त्रीम रिंगद्रव्ये वापरून बनवलेली हवहवध
शीिपेये हपण्याििं प्रमाणिी हदवसेंहदवस वाढिि िाललिं आिे.
याहशवाय उकळिा ििा घशाि ओिण,िं िीन-िार हमहनटामिं धे उभ्याउभ्या
घाईगदीनिं आहण िेिी विािनवु िां जेवण करण,िं रोज वाटी वाटी हमरच्या खाणिं
हकिंवा अहि िेल-िपू -साखर यानिं ी यक्त
ु पदाथि रोज खाि रिाणिं िे सगळे
आििायीपणािे मासलेवाईक नमनु ेि आिेि. त्याच्िं याबाबि “अिी िेथे
मािी”िा धोका सििि ब्रम्िरािसासारखा मागे उभा असिो.
क्वहििप्रसिंगी ‘रूिीपालट’ म्िणनू बािेर खायला मळ
ु ीि िरकि
नसावी. मात्र त्यािी सिंवय जडिा कामा नये. हकिंवा अहिरे किी व्िायला
नको. पण आजकाल अगदी लिान मल
ु ािंपासनू मोठ्यािंपयांि सगळ्यािंनाि
बािेर खाण्यािी िटक लागलेली आढळिे. समाजामधे बळावणारी
“नवश्रीमिंिीिी लाट”, िे त्यामागििं एक िाहकि क कारण सिंभवििं.
याच्या हवरूद्ध टोकाला- नासलेल्या, खराब झालेल्या, बरु शी आलेल्या
वगैरे पदाथाांििं, नाईलाजास्िव सेवन करणारे हकिंवा हनकृ ष्ट जेवण जेवणारे
हबिारे गरीब लोकिी आपल्याि देशाि आिेि. िेंव्िा अहिश्रीमिंिी हकिंवा
अहिगररबी या दोन्िी टोकािंिे आिार, सदोि बनू शकिाि हकिंवा असू
शकिाि. )मध्यमवगीय लोक त्या िल
ु नेि जरा जास्ि सिंयमी ठरिाि(. आिा
प्रत्यिाि सदोि आिारािंिा कन्सर सिंभवण्याशी कोणिा सिंबिंध जोडला जािो
िे बघयू ा
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आिार-दोिामिं ळ
ु े आहण खाण्याच्या कािी आििायी सवयींमळ
ु े , प्रामख्ु यानिं
शिरामिं धल्या लोकामिं धे मेदवृद्धीििं )ओबेहसटी( प्रमाण अहिशयि वाढलिं
आिे आहण वाढिि िाललिं आिे. धम्रू पान आहण मद्यपान िी दोन्िी कारणिं
जशी कन्सरला िालना देण्यासाठी प्रस्थाहपि झालेली आिेि, त्या यादीिि
आिा ओबेहसटीिािी समावेश सिज करिा येईल. लठ्ठपणामळ
ु े सभिं ावणारे
प्रमख
ु कन्सरप्रकार म्िणजे ब्रेस्ट, पिनसस्िं था, गभािशयाशी सबिं हिं धि कािी
कन्सर इत्यादी. )हशवाय ह्रुदय-रोगासिं ारख्या कािी हवकाराििं ी शक्यिा वाढिे
िी वेगळीि(. त्या व्यहिररक्त, कािी आिार- दोिािंमळ
ु े , जसिं की
अफ्लाटॉहक्सन िी बरु शी लागलेले पदाथि, अहि खारवलेले पदाथि हकिंवा
लाल मािंस यािंच्यामळ
ु े अनक्र
ु मे यकृ ि, जठर, आहण मोठी आिडी वगैरेंिे
कन्सर सिंभवण्यािी शक्यिािी वाढिे.
दीघिकाळाच्या अज्ञानामळ
ु े आहण गररबीमळ
ु े आपल्याकडे
अिंधश्रद्धािी भरपरू बळावलेल्या आिेि. िक
ु ीच्या रीिीररवाजािंमळ
ु े त्याि
अहधकि भर घािली जािे.
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29.

िुकीिे रीतीररिाज

आपल्या देशािील सविसामान्य कन्सरप्रकारािंना िालना देणाऱ्या
कारणािंिी मीमािंसा, आपण वर के लीि आिे. पण त्याहशवाय
प्रािंिाप्रािंिािंमधल्या वैहित्र्यपणू ि िालीरीिी आहण िक
ु ीच्या रीिीररवाजािंिा
बऱ्यािदा अिंधश्रद्धािंशी हनकटिा सिंबिंध असिो. कधी अज्ञान िर कधी
आगळिं वेगळिं कािीिरी करण्यािी इच्छा हकिंवा पैसे हमळवण्याििं साधन.
हवस्िवावरून िालि जाणिं, हसगारे टििं जळििं टोक िोंडाि धरून
धम्रू पान करणिं )िट्टु ा(, पोटाशी जळत्या हनखाऱ्यािंिी शेगडी बािंधणिं )कािंगरी(,
अिंगभर गोंदवनू घेणिं, हकिंवा पैसे हमळवण्यासाठी सोंगिं काढून रोजच्या रोज
अिंगाला हपवळी फासणिं, िे सारे त्विेवर अत्यािारि आिेि.
खेड्यापाड्यािल्या मल
ु ींिी लिान वयाि लग्न िोऊन भरपरू मल
ु िं
िोणिं हकिंवा पैशािंसाठी बालवयािि मल
ु ींना वाममागािला लावणिं, िे सारे
गभािशयावर अत्यािारि. कुटुिंबामधल्या फक्त हस्त्रयानिं ा हशळिंपाकिं अन्न
खायला लावण्यािी रीि, आपल्या देशाि अजनू िी खपू घरामिं धे आढळिे.
मद्दु ाम साप िाववनू घेऊन त्याििं थोडिं थोडिं हवि अगिं ाि हभनू देण,िं िी
आणखी एक हवहित्र िऱ्िा. त्यामळ
ु े अशा लोकानिं ा अमिं ली पदाथाििी नशा
जरूर हमळिे, पण शरीराि मात्र िे हवि हभननू शरीर अकायििम आहण
कमजोर बनायला लागि.िं अफूच्या हकिंवा भागिं ेच्या गोळ्याििं िं सेवनिी
गावोगावी िालिििं . देवदासी प्रथा, पोिराज, कडकलक्ष्मी, िेिी सारे
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अन्यायी अत्यािारी प्रकारि आिेि. कािी आहदवासी, अहशहिि
जमािींमधे िर त्याििं प्रमाण खपू ि जास्ि आिे.
अत्यििं घट्ट कपडे वापरण,िं िे करकिनू बाधिं ण,िं त्विेलगिच्या
कपड्याििं ी अस्वच्छिा राखण,िं अगिं ालगि कृ हत्रम धाग्याििं े म्िणजे
नायलॉनिे कपडे साित्यानिं आहण िेिी उष्ण प्रदेशामिं धे वापरणिं यादेखील
साऱ्या त्विेला घािक गोष्टीि आिेि. आहण विािनवु िां त्या िशाि घडि
राहिल्या, की सिज घाि िोऊ शकिो.
अशाि प्रकारच्या असिंख्य प्रथा, िक
ु ीिे रीिीररवाज आहण अिंधश्रद्धा
आपल्या देशाि प्रािंिोप्रािंिी आहण हकत्येक खेड्यािंमधनू अजनू िी आढळिाि.
त्यामळ
ु े बऱ्याि कन्सर-प्रकारािंच्या आरिंभाशी अशा हवहवध आहण हवहिप्त
िाली-रीिींिा सिंबिंध असू शकिो )त्याच्याबद्दल अहधक सहवस्िर आपण
पढु े ३५ व्या मद्दु याि बघयू ा(.
कन्सर सिंभवण्याच्या अथािि इिरिी अनेक शक्यिा आिेिि पण
त्याआधी, कन्सरला जाग आणण्यासाठी, प्रत्यिाि हनहमत्त ठरणाऱ्या कािी
घटकािंिा जािाजािा थोडासा हविार करू या.
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30.

िी औषधां, िी िॉमोन्स

सामान्यिः औिधिं िी आपण रोगािंवरिे उपिार म्िणनू वापरिो.
आहण िी घेणिं अत्यावश्यकि असििं. पण कािी कािी औिधािंमधले
रासायहनक घटक असे असिाि, की आपल्या शरीराि गेल्यानिंिर हिथल्या
शरीरािंिगिि वािावरणामळ
ु े , िे वेगळ्याि प्रहक्रया घडवनू आणिाि )साईड
इफे क्ट्स(. िरु ळक कािी औिधिं प्रत्यि कन्सरला िालना द्यायला देखील
करणीभिू ठरू शकिाि असे िकि आिेि. उदािरणाथि हकमोथेरपीिी कािी
औिधिं आहण इम्यनु ोसप्रेहसव्ि ड्रग्ज )अवयव रोपणानिंिर द्यावी लागणारी
ओिधिं( ज्यामळ
ु े अनक्र
ु मे रक्तािा कन्सर आहण त्विेिा कन्सर उद्भवण्यािा
धोका असू शकिो. बाकीिी िरु ळक औिधािंवर असा सिंशय वारिंवार व्यक्त
के ला जािो. त्यादृष्टीनिं सिि सिंशोधन िालू आिेि पण अशा औिधािंपासनू
कन्सर सिंभवण्यािे धोके नक्की हकिी आहण कोणिे िे परु े सिं ज्ञाि नसल्यामळ
ु े
आहण त्यािंिे फायदे अहधक असल्यामळ
ु े , अशा औिधािंिा ह्ा हठकाणी
हविार के ला नािी िरी िालेल.
कािी कृ हत्रमररत्या बनवलेली िॉमोन्स देखील धोकादायी ठरू शकिाि.
अशा िॉमोन्सििं एक गाजलेलिं उदािरण म्िणजे, ईस्रोजीन िे स्त्री िॉमोन, जे
मेनोपॉजिे त्रास कमी करण्यासाठी वापरलिं जाििं, पण दसु ऱ्या टोकाला कािी
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वेळा िे दधु ारी अस्त्र बननू , ब्रेस्ट हकिंवा गभािशयािे कन्सर जागे करायलािी
कारणीभिू ठरू शकि.िं
पाहिमात्य कन्सरिज्ज्ञाििं ा िर, िॉमोन्सयक्त
ु कुटुिंबहनयोजनाच्या गोळ्याविं रिी
कािीसा आिेप आिे. पण आपल्या देशाि, कुटुिंबहनयोजन िी कन्सरपेिािी
जास्ि िीव्र आहण उत्कट समस्या असल्यामळ
ु े , कन्सरच्या धोक्यािी जी
अल्पशी शक्यिा आिे, त्यािा हनणिय आपण स्त्रीरोगिज्ञाविं रि सोडलेला
बरा.
औिधािंप्रमाणेि सयू िप्रकाशालािी आपण आपला जीवनदािा मानिो. पण
िेि प्रखर हकरण, कधीकधी िापदायी ठरून कन्सरला जागिी आणू
शकिाि.
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31.

त्ििा जाळणारे चकरण

आपण फार काळ उन्िाि राहिलो की आपल्या त्विेला उन्िािे
िटके बसिाि. उघड्या त्विेवर िर त्यािी िीव्रिा जास्िि जाणविे. त्यािनू
माणसिं हजिकी रिंगानिं गोरी आहण भऱ्ु या-सोनेरी के सािंिी, हििके उन्िािे
िटके अहधकि त्रासदायी. )बरिं झालिं आपण भारिीय लोक काळे - सावळे
आिोि िे!(
सयू ािच्या उन्िािे िे िटके , अहिनील (अल्राव्िायोलेट) हकरणािंमळ
ु े
बसिाि. कािी प्रमाणावर आपलिं शरीर अशा िटक्यािंिे आघाि सिन करू
शकििं. पण कुठल्यािी गोष्टीिा अहिरे क झाला, की शरीरािी सिनशक्ती
सिंपिे.
िसाि सयू िहकरणािंिािी शरीरावर अहिरे क झाला, विाांनवु िां, िासन्
िास असिं प्रखर ऊन जर त्विेला झेलाविं लागलिं, िर त्या हठकाणिी त्विा
बिंड करून उठिे आहण कन्सरच्या रूपानिं अन्यायाला वािा फोडिे. भाजनू
अलवार झालेल्या, पािळ नाजक
ू बनलेल्या त्विेलािी असे अल्राव्िायोलेट
हकरण जािक ठरू शकिाि. कडक उन्िाि िासन् िास साित्यानिं कामिं
करणाऱ्या सगळ्याि लोकािंच्या वाट्याला, त्यािंच्या हवहशष्ट जीवनपद्धिीमळ
ु े
येऊ शकणारी िी व्यथा आिे. )उदा. शेिकरी, कामगार, मजरू , कोळी,
हगयािरोिक वगैरे(
71

परिचय कॅ न्सिचा

बाह् त्विेवर उगवलेला कन्सर
सयू ािपासनू च्या नैसहगिक अहिनील हकरणािंप्रमाणेि ि-हकरण, गमा
हकरण, रे हडओ आयसोटोप्स वगैरे कृ हत्रम रे हडएशनिा अहिरे की वापर,
म्िणजेिी कन्सरला एकप्रकारििं आमिंत्रणि. हकरणािंििं िे असिंि त्रैराहशक
आिे. नैसहगिक आहण कृ हत्रम अशा दोन्िी प्रकारिे हकरण आपल्याला
अत्यावश्यक आिेि. पण शरीर भाजनू त्विेला इजा करिील, एवढे प्रखर
आहण दीघिकाळिी नकोि.
उपजीहवके ििं साधन म्िणनू लोकािंना हनरहनराळे व्यवसाय आहण
उद्योगधिंदिे ी करावे लागिािि. पण िेि व्यवसाय उलटून, आपल्याि
हवनाशाला कारणीभिू बनायला नकोि!
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32.

कािी व्यिसाय, कािी धांदे

वर हनदेश के ल्याप्रमाणे, इिर अनेक गोष्टींबरोबर, कािी हवहशष्ट
धिंद्यािंिािी, कन्सर उद्भवण्याशी अहधकि जवळिा सिंबिंध पोिोििो.
उदािरणाथि, डािंबरी रस्िे बनवणारे कामगार; खाणकाम करणारे मजरू
)हवशेििः रे डॉन, यरू े हनयमसारख्या हकरणोत्सगी पदाथाांच्या खाणींमधले
मजरू (; कडक उन्िाि शेिी करणारे शेिकरी )प्रामख्ु याने गोरे शेिकरी( व
समद्रु ाि मासेमारी करणारे कोळी; फटाक्यािंिी, शोभेिी दारु हकिंवा रे हडयम
वापरून घड्याळे वगैरे वस्िू बनवणारे कारागीर, अशा हकिीिरी लोकािंना,
त्यािंच्या व्यवसायापासनू हनरहनराळ्या कन्सरिे धोके सिंभविाि.
त्याहशवाय सिु ारकाम, प्लहस्टक, व्िायनील, रबर, अस्बेस्टॉस,
क्रोहमयम, हनके ल वगैरेंिे कारखाने आहण कापड हगरण्यािंमधे काम करणाऱ्या
कमििाऱ्यािंना, हिथली कािी रसायनिं, िेलिं, विंगणिं हकिंवा दहू िि वािावरण
यािंच्यापासनू हवहशष्ट कन्सर-प्रकारािंिे धोके जरुर सिंभविाि. )हवशेिे करून
श्वासनहलका, फुफ्फुसिं, मत्रू ाशय, त्विा, यकृ ि इत्यादी.(
आधहु नक काळामधल्या वाढत्या औद्योहगकरणामळ
ु े हवहवध
कारखान्यािंिी सिंख्या खपू बळावली आिे. त्या कारखान्यािंमधे वापरल्या
जाणाऱ्या असिंख्य रसायनािंिी मोजणी िर िजारोंमधेि करावी लागेल.
त्यािली कािी रसायनिं सिजि ककि रोगकारी असू शकिाि. हशवाय कोंदट
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िवा, रासायहनक धळ
ु ीनिं माखलेलिं शरीर स्वच्छ करण्याच्या अपऱ्ु या सोयी,
आहण सरिं िक कपड्याििं ा अभाव, या सवाांमळ
ु े िी कन्सरिे धोके वाढिाि.
पवू ी असिं मानलिं जाि असे की, कन्सर िा कुठल्यािी सक्ष्ू म जििं मिंू ळ
ु े िोि
नािी. पण आिा त्या सविसामान्य हनयमाला, बऱ्याि व्िायरसच्या जािींिे
)हविाण(ू आहण िरु ळक बकहटररयािे )हजवाण(ू अपवादिी हसद्ध झाले
आिेि.
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33.

कॅ न्सर- चिषाणू आचण चजिाणू सबां ांध

व्िायरस हकिंवा हविाणू िे वास्िवाि आदी जीवािंपैकी एक. मिू ी
अदृश्यमान पण कीिी मात्र हवश्वाला व्यापनू टाकणारी )अथािि सगळी
अपकीिीि!(. त्यामळ
ु े एकदा िे हविाणू आपल्या शरीराि घसु ले, की
हिथेि ठाण मािंडून बसणार. आपल्याि पेशींच्या आधारानिं वाढणारे
परजीवी हविाणिू िे! पण शरीराि असिाना अगदी सदी, फ्लू पासनू िे थेट
देवी, कािंहजण्या, गोवर, नागीण )आहण आिा भरीस भर म्िणजे कोहव्िड(
असे हकिीिरी छोटेमोठे आजार िे हविाणू हनमािण करू शकिाि. हजवाणिू ी
)बक्टेररया( हविाणिंच्ू याइिके ि धोकादायक असिाि, पण त्यािंच्या िाली
थोड्या वेगळ्या.
प्रत्यिाि कन्सरिा आहण सक्ष्ू मजीवािंिा )हविाणू आहण हजवाण(ू
काय आहण हकिी सिंबिंध आिे, िे शोधनू काढण्यासाठी आिापयांि खपू ि
सश
िं ोधन आहण ऊिापोि झाला आिे. त्यामधनू ठामपणे हनष्पन्न झालेले
हनष्किि असे : जगभराि साधारण १० िे १५ % कन्सर िे सक्ष्ू म जीवामिं ळ
ु े
उद्भविाि. त्यािी कािी ढोबळ उदािरणिं म्िणजे:
• गभािशयमख
ु ािा कन्सर आहण हविाणू यािंच्यामधला सिंबिंध आिा
शिंभर टक्के दृढ आहण प्रस्थाहपि झालेला असल्यामळ
ु े त्यासाठी
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लसिी उपलब्ध आिे. िोि हविाणू (HPV) इिर कािी कन्सरप्रकारामिं धेिी आढळिो )उदा. हशस्न, गदु द्वार, टॉहन्सल ई.(
• यकृ िािे कािी कन्सर (Hepatitis B आचण C virus)
• बहकि टस् हलम्फोमा, कािी िॉजहकन हलम्फोमािे प्रकार (EBV
चिषाणू)
• जठरािे कािी कन्सर )Helicobacter या हजवाणमू ळ
ु े(
कधीकधी भौगोहलक पररहस्थिी, धमि, जाि या गोष्टीिी कन्सरला कारणीभिू
ठरू शकिाि.
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34.

आपला देश आपला धमप

आपण कुठल्या देशामधे रिािो आहण आपला धमि कोणिा,
सिंस्कृ िी कशी यािािी कािी प्रमाणामधे कन्सरप्रकारािंशी अथवा त्याच्या
उगमाशी सिंबिंध पोिोििो. उदािरणाथि, आहफ्रके मधे अन्ननहलका आहण
यकृ िािे, जपानमधे जठरािे, इग्िं लिंडमधे मोठ्या आिड्यािे िर इहजप्तमधे
मत्रू ाशयािे कन्सर जास्ि आढळिाि. िसिंि अमेररके ि श्वासनहलका आहण
फुफ्फुसािंिा, िीनमधे नाक-घसा मागाििा िर यरु ोहपयन हस्त्रयािंमधे ब्रेस्टिा
कन्सर अहधक. आपल्या देशाििी पारसी लोकािंमधे नात्यािल्या नात्याि,
िीिी उशीरा िोणारी लग्ने, आहण कमी मल
ु े या प्रथािंमळ
ु े , हस्त्रयािंमधे ब्रेस्ट
कन्सर अहधक सापडिो.
याउलटिी कािी उदािरणिं देिा येिील. जसिं की, जपानी हस्त्रयामिं धे ब्रेस्ट
कन्सरििं प्रमाण अगदीि कमी सापडि.िं हििन नन्सना गभािशयमख
ु ािे
कन्सर जवळजवळ िोिि नािीि. मसु लमान परुु िामधे ‘सिंिु ा’ करण्याच्या
पद्धिीमळ
ु े , हशश्नाच्या कन्सरििं प्रमाण खपू कमी आढळि.िं आहण हवशेि
असिं की, पाहकस्िानी उत्तर सीमेवरच्या िुझिं ा जमािींमधे, कन्सर या पणू ि
व्याधीििं प्रमाणि अहिशय अल्प सापडि.िं
पण शेवटी देश आहण धमि यािंिािी घहनष्ट सिंबिंध, आपलिं हवहशष्ट रािणीमान,
सिंस्कृ िी, सिंस्कार यािंच्याशीि हनगडीि असल्यामळ
ु े , भारिासारख्या एकाि
77

परिचय कॅ न्सिचा

देशामधल्या हभन्न प्राििं ीय लोकाििं े कन्सरप्रकार िरी कुठे सारखे असिाि?
आपल्या देशाििं उदािरण िर त्यादृष्टीनिं खपू ि बोलकिं ठरे ल. कारण आपल्या
एकिेमधे, हवहवधिा ओिप्रोि भरलेली आिे. त्यामळ
ु े भारिाि प्रािंिोप्राििं ी
आढळणाऱ्या कािी कन्सरप्रकाराििं ी थोडक्याि मीमािंसा करू या.
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35.

भारतामधले कािी चिशेष कॅ न्सरप्रकार

भारिामधे, काश्मीरपासनू िो थेट कन्याकुमारीपयांि कन्सरच्या
प्रकारािंमधेिी बरीि हवहवधिा प्रत्ययाला येिे. हशवाय खेड्यािंमधले ककि रोग
वेगळे िर शिरािंमधले त्यािून बरे ि हभन्न. परिंिु पणू ि देशािा हविार करिा,
साधारण पन्नास टक्के कन्सर िे ब्रेस्ट, गभािशयमख
ु , िोंड-घसा, फुफ्फुसे,
अन्ननहलका-जठर आहण मोठे -आिडे ह्ा सिा प्रकरािंपैकी आढळिाि.
त्याव्यहिररक्त प्रत्येक प्राििं ामधलिं रािणीमान आहण िालीरीिी यािंच्यानसु ार
बाकीिे कािी कन्सर-प्रकार, िरु ळक प्रमाणाि आढळिाि. त्यापैकी फक्त
ढोबळ उदािरणािंिाि नामोहनदेि इथे करू या:
• काश्मीरमधे पोटाशी हनखारे असलेली ‘कािंगरी’ बािंधण्याच्या
पद्धिीमळ
ु े , पोटाच्या त्विेिे कन्सर वारिंवार सापडिाि.
• साडी आहण धोिर किंबरे भोविी करकिनू बािंधल्यामळ
ु े , किंबरे च्या
त्विेिा कन्सर, िी िर एके काळी देशभरािीि समस्या िोिी. पण
आिा पोिाखाि िोि असलेल्या आमल
ु ाग्र बदल
ु े , िो धोका
् ामळ
बऱ्याि अिंशी कमी झाला आिे. )एक बरा फायदा!(.
• उत्तर भारिामधे िुक्का, गडु गडु ् यािंच्या वापरामळ
ु े ओठ आहण हजभेिे
कन्सर सिंभविाि िे वेगळे ि.
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• कािी जमािींमधे आिाराि नमहकल्या )हमठाच्या, खारवलेल्या(
पदाथाांििं ‘प्रमाण’ प्रमाणाबािेर असल्यामळ
ु े अशा जमािींमधे
जठराच्या कन्सरबाबििी ग्रिणिमिा िीव्र समजली जािे.
• आिंध्र प्रदेशाि हसगारे टििं जळििं टोक िोंडाि धरून धम्रू पान
करण्याच्या हवहित्र पद्धिीमळ
ु े )िट्टु ा( िोंडािे कन्सर त्या प्रािंिाि
अहधक सिंभविाि.
• ग्रामीण गृहिणी विािनवु िि िल
ु ीमधला हविारी धरू छािीि भरून घेि
असि. त्यामळ
ु े त्यािंना घसा आहण श्वासनहलके िे कन्सर सिंभवण्यािी
शक्यिा अहधक वाढि असे.
या आहण अशा प्रकारच्या हकत्येक गोष्टी )कािी सवयी, व्यसनिं,
कािी रीिीररवाज, िर कािी िक
ु ीच्या िालीरीिी( हभन्न हभन्न कन्सरप्रकारािंना िालना देिाि, उद्यक्त
ु करिाि हकिंवा जाग आणिाि. त्यामळ
ु े
भारिामधल्या कन्सरप्रकारािंमधेिी एकूणाि खपू ि हवहवधिा प्रत्ययाला
येिे.
जािा जािा वयोमानािा आहण कन्सरिा कसा आहण हकिी सिंबिंध आिे, िे
पण वरवर बघयू ाि.

80

परिचय कॅ न्सिचा

36.

आयुमपयापदा आचण कॅ न्सर

“जीवेि् शरदः शिम”् हकिंवा “आयष्ु यमान भव” िे आपले पवू ािपार
िालि आलेले, आयष्ु याबद्दलिे आहशवािद. यािा अथि असा की, फार फार
पवू ी आपल्या लोकािंििं आयष्ु य शिंभरच्या आसपास िोििं. िी सरासरी
आयमु ियािदा, एकदोन शिकािंपवू ी बरीि खाली आली िोिी. पण आिा पन्ु िा
लोक दीघाियिु ी बनायला लागले आिेि. आिा साठ िे सत्तर विाांिी व्यक्ती,
वृद्ध मानली जाि नािी.
पण दीघाियिु ी िोणिं हजिकिं मित्त्वाििं आिे, हििकिंि िािंगल्या
गणु वत्तेििं आयष्ु य जगणिंिी! सध्याच्या िाणिणावािंच्या जीवनमानामळ
ु े,
लोक लवकर थकायला लागले आिेि. िाळीशीमधेि कािी लोकािंना
मधमु ेि, रक्तदाब, हृदयहवकार, सिंहधवाि, मोिीहबिंद,ू अल्सर वगैरे व्याधी
ग्रासायला लागल्या आिेि. या यादीि कन्सरलािी िळूिळू नेऊन बसविा
येईल. कारण बरे िसे कन्सर-प्रकार आिा पन्नाशी-साठीच्या ऐवजी
िाळीशीमधेि डोकिं वर काढायला लागले आिेि. )उदािरणाथि- फुफ्फुस,िं
यकृ ि, मोठी आिडी, गभािशय, ब्रेस्ट व जठरािे कन्सर इत्यादी.(
त्यामळ
ु े सरासरी आयमु ियािदा वर जाऊनिी आयष्ु यािी गणु वत्ता
सधु ारलेली नािी. िर उलटपिी, कन्सर आहण हृदयहवकाराििं िं प्रमाण,
हदवसेंहदवस वाढिि िाललिं आिे. )िे प्रमाण जर असििं वाढि राहिल,िं िर
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एक दोन हपढ्याच्िं या नििं र आयष्ु यािी सरासरी, पन्ु िा खाली घसरायला
हवलबिं लागणार नािी.(
आत्तापयांिच्या एकूण हववेिनावरून, कन्सर सभिं वण्याच्या
कारणामिं ागे हकिी हवहवधिा आहण वैहित्र्ये आिेि, िे स्पष्टपणे हवशद व्िाव.िं
कन्सरला हनहमत्त बनणारी, िालना देणारी, उद्यक्त
ु करणारी हकिंवा जाग
आणणारी “कारण”िं िर असख्िं य आिेि. पण िी “कारण”िं टाळण्यासाठी,
त्याच्िं यावर आळा घालण्यासाठी, प्रत्यिाि आपण काय काय करू शकिो,
िेि आिा जरा सहवस्िरररत्या जाणनू घ्यायला िविं.
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37.

असख्
ां य गोष्टी कॅ न्सरला कारणीभूत

बिुसिंख्य सामान्य रोगाििं िं मळ
ू -कारण साधारणिः एक-दोनि
मित्त्वाच्या गोष्टींमधे दडलेलिं असल्यामळ
ु े , रोगहनदान बऱ्याि लवकर िोऊ
शकििं. पण कन्सरबाबि मात्र असिंख्य आहण िऱ्िेिऱ्िेच्या शक्यिा
सिंभविाि, िे आपण वर पाहिलिंि.
कधी िालीरीिी, कधी व्यसनिं, कधी व्यवसाय िर कधी आिार.
आहण िी कारणिं देखील इिकी नकळि, िणािणानिं नव्िे कणाकणानिं
शारीररक हस्थत्यिंिरिं घडवीि असिाि, की नक्की हकिी गोष्टींिा ‘सिंयक्त
ु ’
पररणाम झाला आिे िे ठरवणिं देखील अवघड बनििं.
एकूणाि इिक्या हभन्न हभन्न आहण असिंख्य गोष्टींिा सश
िं य
घेण्यासारखा असिो की, काय काय आहण हकिी गोष्टी सोडायच्या हकिंवा
टाळायच्या, हकिंवा कशाकशावर प्रहिबिंध आहण हनयिंत्रण घालायििं असािी
प्रश्न बऱ्याि लोकािंना पडिो. कन्सरििं मळ
ू -बीज अिरशः शेकडो गोष्टींमधे
दडलेलिं असल्यामळ
ु े ि के वळ, कन्सरिा सिंशय घ्यायलािी वेळ लागिो. या
गिंिु ागिंिु ीमळ
ु े ि सविसामान्य लोकािंना कन्सर टाळायलािी अत्यिंि अवघड
जािो.
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38.

कॅ न्सर टाळायला कठीणि

कन्सरला हनमिंत्रण द्यायििं नािी म्िणजे नक्की काय काय बिंद करायििं
िा िर लोकापिं ढु िा यिप्रश्नि असिो. पण दसु री मित्त्वािी बाब अशी की
कन्सरला िालना देणारे ककि रोगकारी घटक शरीरामधे हस्थर झाल्यानिंिर,
प्रदीघि काळानिं )बिुिेक वेळा अनेक विाांच्या निंिर( कन्सर जागा िोिो.
दरम्यानच्या काळाि, बाह्िः त्यािी िािूलि “न” लागल्यामळ
ु े रोगाििं
अहस्ित्व िर जाणवि नािीि, पण भिू काळाि आपल्याि िािनू कािी
कुपर्थये घडली असिील याििंिी हवस्मरण िोििं. अथािि साधारण पन्नास
टक्के कन्सर सिंभवण्यामागिी कारणिं अजनू िी आज्ञािि असल्यामळ
ु े िे
टाळिा येण्यािी िशीहि शक्यिा नसिेि.
एकिर पाि-दिा विां पढु च्या भहवष्याि डोकावनू बघायला आपण
िसेिी ियार नसिोि. त्यािनू कुणी िािंगलिं भहवष्य वििवलिं असलिं, िर िे
आपल्याला ध्यानाि ठे वायला जरुर आवडि.िं पण कन्सर टाळण्यासाठी
आिापासनू ि जागरुक रािा म्िटल,िं की लोक िो हविार झटकूनि टाकिाि.
त्यामळ
ु े कन्सरबद्दलच्या अदृश्य आहण सभिं ाव्य धोक्याििं ी हकिीिी आगाऊ
कल्पना असली, िरी असे धोके अगदी समीप येऊन पोििेपयांि, सविसामान्य
मनष्ु यस्वभावाप्रमाणे आपण त्याच्िं याकडे दल
ु ििि करीि असिो.
कन्सर टाळण्यािे प्रयत्न अमिं लाि आणायला अवघड ठरिाि
याबद्दल वादि नािी. हशवाय अमक
ु एखादी गोष्ट कटािानिं दरू सारली, िर
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कन्सरििं सक
ु े
िं ट शभिं र टक्के टळे ल, असििं ी ठामपणे म्िणिा येि नािी. त्यामळ
टाळण्यासाठी प्रयत्न करून बघण्यािी देखील बिुसिंख्य लोकाििं ी ियारी
नसिे. पण कुणी मनापासनू िशी इच्छा धरलीि, िर “कडक मनोहनग्रि”
िाि त्यािा आरिंभ ठरू शकिो.
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39.

मनोचनग्रि सिापत मित्त्िािा

कन्सर टाळायच्या दृष्टीनिं, मनोहनग्रिाला िर अग्रक्रमि द्यायला िवा.
त्यानिंिर अथािि िो सिंकल्प हटकवण्यासाठी दािंडगी इच्छाशक्ती िवी आहण
कािी अिंशी कुटुिंबामधल्या इिर व्यक्तींिी सिानभु िू ी आहण सिकायििी िविं.
कारण कन्सरला आळा घालण्यासाठी बिुिेक लोकािंना त्याच्िं या
सिंवयी आहण व्यसनिं यािंििंि हनयमन कराविं लागििं. आहण ददु वै ानिं, त्या
सगळ्याि गोष्टी आपल्याला अत्यिंि हप्रय असिाि )म्िणनू ि िर त्यािंिी
सिंवय लागनू व्यसन जडलेलिं असििं!( त्यामळ
ु े , अशा गोष्टी िाहनकारक
आहण धोकादायी आिेि, िे परु े परू माहििी असनू सद्ध
ु ा, फारि थोडे लोक त्या
प्रलोभनािंपासनू अहलप्त रािू शकिाि.
हशवाय कन्सर टाळणिं म्िणजे कािी लस टोिनू घेऊन हविमज्वर,
फ्लू टाळण्याइिकिं सरळ सोपिं नािी. महिन्या-दोन महिन्यािंमधे कन्सर टाळणिं
सिंपि नािी, िर आयष्ु यभरि िे हनयम काटेकोरपणे पाळावे लागिाि. इिकिं
करूनिी, प्रहिबिंध घालण्यापासनू िे कुठलेि फायदे, नजीकच्या काळाि िर
नजरे ला पडिि नािीि. त्यामळ
ु े लोकािंिा मनोहनग्रि नेिमीि ढासळिो.
आहण व्यसनिं त्यावर कुरघोडी करिाि. आपल्या आवडत्या सवयींना मरु ड
घालणिं, व्यसनिं िेिपू रु :स्सर दरू सारणिं, हकिंवा विािनवु िां अिंगवळणी पडलेले
आिार, हविार एकाएकी बदलणिं सल
ु भ नसििं. त्यासाठी हविार, आिार,
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प्रयत्न आहण अमिं लबजावणी या सगळ्या गोष्टींिीि एकमेकानिं ा जोड द्यावी
लागिे. आिारावर हनयत्रिं ण घालाविं लागि,िं हजभेवर िाबा ठे वावा लागिो,
िसििं सविं यी-व्यसनानिं ािी लगाम घालावे लागिाि आहण िेिी झटपट
‘फलािी’ अपेिा न धरिा! आिे की नािी कन्सर टाळणिं कठीण? त्यामळ
ु े ि,
मन डळमळीि झालिं की प्रयत्न सपिं लेि!
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40.

चनदोष आचण समतोल आिार

सदोि आिाराबद्दल िर आपण बराि हविार के ला आिे. त्यामधेि
जर जाणीवपवू िक फे रफार आहण सधु ारणा करिा आल्या, िर आपला आिार
बऱ्याि अिंशी हनदोि, सयु ोग्य आहण समिोल बनवणिं अगदीि अवघड
नािी. उदािरणाथि, खाली हनदेश के लेल्या आिारदोिािंिा आहण त्यािील
सधु ारणािंिा िरी आपण आवजिनू हविार करायला िवा.
१) ‘अहि’िा अहिरे कीपणा )अहि थिंड, अहि गरम, अहि िेलकट,
अहि हिखट, अहि मसालेदार, अहि गोड, अहि आिंबट इत्यादी(
आहण आििायीपणा आिारामधनू वज्यि करायिा. िसिंि बािेर
खाण्याििं प्रमाण कमी ठे वायििं.
२) मीठ आहण लोणिी-पापडािंसारखे खारे - भरपरू हमठािे पदाथि शक्य
िेवढे सिंयमानेि वापरायिे. टेबलावर शक्यिो मीठ ठे वायििंि
नािी.
३) कृ हत्रमरीत्या हटकाऊ बनवलेले बाजारू पदाथि )िवाबदिं डबे,
फसफसणारी पेये, जम, जेलीज, अहि गोठवलेले पदाथि वगैरे वगैरे(
अगदी बेिाने आहण अत्यावश्यक िेवढेि वापरायिे.
४) िलकी रिंगद्रव्ये वापरून बनवलेल्या बाजारू गोड पदाथाांवरिी
आसक्ती कमी करायिी )उदा. हमठाया, बदिंु ीिे लाडू, हजलब्या इ.(
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५) ऋिमु ानानसु ार शक्य िोिील िी फळिं )हवशेििः पपई, द्रािे वगैरे(,
भरपरू हिरव्या आहण रिंगीि भाज्या )गाजर, िाबिं डा भोपळा, बीट,
कोबी इ.(, मोड आलेली कडधान्ये आहण दधू दभु िे व अडिं ी या
सवाांिा आिारामधे योग्य िो समिोल राखायिा.
६) नैसहगिक आहण औहित्यपणू ि आिारावर भर द्यायिी )िेि िेि
अन्न हगळून आपल्या अन्ननहलके लािी िळूिळू किंटाळा यायला
लागिो(. आिाराि कच्िे घटक जास्ि )सलड, कोहशहिं बरी,
फळािंिी िाट इ.( आहण हशजवलेले शक्यिो कमी असा हनयम
ठे वायिा.
७) ििंिमु य घटकािंिा जेवणाि आवजिनू वापर करायिा. )हिरव्या
पालेभाज्या हकिंवा इिर भाज्या भरपरू प्रमाणावर, सिंत्री,
मोसिंब्यासारखी फळिं इ.( म्िणजे मलावरोधािी समस्या दरू िोऊ
शके ल.
८) आपली नैसहगिक प्रहिकारशक्ती हििकीशी कार्ििम नािी अशी
थोडीफार जरी शिंका आली, िरी डॉक्टरी सल्ल्यानिं अ, ब, क
आहण ई या जीवनसत्त्वािंिी भरपाई, गोळ्यािंच्या स्वरुपाि करायिी.
कन्सर टाळण्याच्या दृष्टीनिं, हनदोि आिारला हजिकिं मित्त्व आिे, हििकिंि
अनन्यसाधारण मित्त्व, उत्तम रोगप्रहिकारशक्तीलािी आिे.
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41.

रोगप्रचतकारकशिी उत्तम ििी

कन्सरहवरूद्धिी आपली प्रहिकारिमिा ऊफि इम्यहु नटी जर उत्तम
असली आहण योग्यररत्या कायिरि असली, िर शरीराबािेरच्या
काहसिनोजन्सनी जरी साित्यानिं शरीरावर आघाि के ले, िरी िे घाव झेलनू िी
शरीर हनरोगी रािू शकििं, आहण कन्सरिा आरिंभ िोण्यावर बऱ्याि अिंशी
हवजय हमळविा येिो.
पण मळ
ू ाि िी प्रहिकारिमिा वाढवणिं आहण उत्तम राखण,िं कािी
अिंशी िरी आपल्याि िािाि आिे. आपण हजिके आरोग्यािे, आिारािे,
वििणक
ु ीिे हनयम पाळू, व्यसनािंििं हजिकिं हनयमन करू हकिंवा धडधाकट
हनरोगी शरीर राखण्यािा हनग्रि धरू, हििकी रोगप्रहिकारािी फळी बळकट
िोि जाणार. त्याि प्रामख्ु यानिं योग्य पौहष्टक आिार, आवश्यक िेवढा
व्यायाम, अहिरे की जीवनावर हनबांध, शरीरहनयमाििं िं काटेकोर पालन आहण
हनयमीि सिंयमी आिरण, या अत्यिंि मित्त्वपणू ि गोष्टी आिेि. आहण या
िािंगल्या गोष्टींिी हविारपवू िक गिंिु वणक
ू के ली, िर मळ
ू ाि कमजोर असलेलिं
आरोग्य अवश्य सधु ारिा येििं )वास्िवाि हनरोगी लोकािंच्या शरीराििी
कन्सरपेशी ियार िोिािि. पण अशा लोकािंिी, कन्सरहवरोधी प्रहिकारशहक्त
अत्यििं कायििम असल्यामळ
ु े , हवकृ ि पेशींिा हटकाव लागि नािी. त्याििं ा
िाबडिोब हबमोड के ला जािो(.
पण कािी लोकािंना कळून सवरूनिी, सधु ारण्यािी इच्छाि नसिे.
व्यसनािंबद्दलि बोलायििं िर असिं घडििं की—
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42.

व्यसनाांिर चनबंध ििा.

आपल्या हनरहनराळ्या घािक सिंवयी आहण अहिरे की व्यसनिं
यािंच्यापासनू कळि नकळि कन्सरला िालना हमळि असिे. आरिंभीच्या
काळाि त्याििं परु े सिं मित्त्व वाटि नसल्यामळ
ु े अशा गोष्टींकडे गिंभीरपणे
लििी हदलिं जाि नािी. पण कन्सर मात्र आपली कामहगरी िोखपणे बजावि
असिो. वास्िवाि व्यसनािंच्या आिारी जाणिं, िी पणू िपणे आपलीि हनहमििी
आहण आपलीि कृ िी असिे. पण िळूिळू त्यावरिा िाबा सटु ू न, आपणि
व्यसनािंिे गल
ु ाम बनिो.
बिुसिंख्य भारिीय परू
ु ि त्यािंच्या आििायी व्यसनािंमळ
ु े , स्विः
िोऊनि िोंड, ओठ, गाल, जीभ, हिरड्या, घसा, श्वासनहलका, फुफ्फुसिं,
यकृ ि वगैरेंच्या कन्सरप्रकारािंना िेिावणी देिाि आहण हवशेि म्िणजे,
सगळ्या सज्ञू परू
ु िािंना धम्रू पान, ििंबाखू खाणिं, मद्यपान, गदिसेवन, अफूभागिं ेच्या गोळ्या, पानमसाले िघळणिं वगैरेंमागिे “सभिं ाव्य धोके ” कळि
असिाि. पण वळि नसिाि.
सविसामान्य भारिीय हस्त्रयानिं ी मात्र, व्यसनापिं ासनू स्विःला बरिंि
अहलप्त राखलिं आिे. )क्वहिि कािी ग्रामीण हस्त्रया पान, िबिं ाख,ू सपु ारी,
पानमसाले वगैरे खािाििी. त्यािप्रमाणे शिरामधल्या कािी िरुण मल
ु ीव
हस्त्रया आजकाल धम्रू पान व मद्यपान या व्यसनाक
िं डे झक
ु लेल्या आढळिाि.
पण व्यसनी परुु िाच्िं या दोन िीन टक्के िी िे प्रमाण नािी(. िेव्िा सहु शहिि
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भारिीय हस्त्रयानिं ी त्याबाबि उगीि पाहिमात्य हस्त्रयाििं ी उदािरणिं आहण
‘आदशि’ नजरे समोर न ठे विा, व्यसनमक्त
ु ि रिाव.िं एवढििं नव्िे, िर
स्विःबरोबर, आपल्या मल
ु ानिं ािी योग्य वयािि सगळ्या व्यसनापिं ासनू
परावृत्त करण्र्ाििं हकिंवा प्रथमपासनू ि िार िाि दरू ठे वण्याििं पण्ु यकमि
अवश्य कराव.िं आज आपल्या समाजाला आहण देशाला त्यािी अत्यहिं िक
गरज आिे.
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43.

चिया आचण व्यसनां

आमच्यामिे भारिीय स्त्री िी जगामधल्या सगळ्या हस्त्रयािंपेिा जास्ि
सोहशक, त्यागी आहण कििव्यदि असिे. आपला पिी, मल
ु िं आहण कुटुिंब
यािंच्याबाबिच्या कििव्यािंमधे िी सिसा कमी पडि नािी. हवशेि म्िणजे,
सिंसारामधल्या आहण बाह् जगामधल्या िाणिणावािंना सामोरिं जाऊनिी,
िी स्विःिी दःु खिं हवसरण्यासाठी हकिंवा िाण िलके करण्यासाठी
व्यसनाधीन िोि नािी.
बाकी पढु ारलेल्या सगळ्याि देशािंमधल्या हस्त्रया, बऱ्याि
काळापासनू परुु िािंच्या बरोबरीनिं धम्रू पान, मद्यपानादी व्यसनिं करिाि.
)अमेररके मधल्या कािी हसगारे ट किंपन्यािंनी िर आिा हस्त्रयािंसाठी वेगळ्या
आहण जास्ि आकििक हसगारे टी बनवायला आरिंभ के ला आिे. िे िरी
कशाििं द्योिक समजायििं?(. भारिीय हस्त्रयािंनी, स्त्रीमक्त
ु ीिी मोिीम जरूर
िालू ठे वावी. पण त्यासाठी यरु ोहपयन हस्त्रयािंिा धम्रू पान, मद्यपान आहण
स्वैरािारािा हकत्ता मात्र हगरवू नये. कारण पाहिमात्य हस्त्रया, िरूण वयािि
आिा गभािशय, योहनमख
ु , फुफ्फुसिं आहण ब्रेस्ट कन्सर याच्िं या किाट्याि
सापडायला लागल्या आिेि.
पाहिमात्य देशामिं धे असिं घडििं की आई आहण वडील दोघिं धम्रू पान,
मद्यपान, गदि सेवन वगैरे व्यसनामिं धे गरु फटलेली असली, िर त्याििं ी मल
ु ििं ी
वयाच्या पधिं रा-सोळाव्या विीि त्याि मागािनिं जाणिं आरिंभिाि. आहण
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आईवहडलानिं ी हवरोध के ला, बदिं ी घािली िर मल
ु िं सरळि पालकाच्िं या
वागणक
ु ीवर बोट ठे विाि.
भारिीय स्त्रीन,िं हििी व्यसनापिं ासनू िी अहलप्तिा, हिच्या मल
ु ामिं धेिी
उिरवली, िरि पढु च्या हपढ्यामिं धे या वाढत्या व्यसनाविं र आळा घालिा
र्ेण्यािी थोडीफार िरी शक्यिा आिे. नािीिर, आपल्याकडेिी अनेक
कन्सरप्रकार प्रमाणाबािेर वाढायला हवलबिं लागणार नािी.
व्यसनाच्िं या अहलप्तिेप्रमाणेि, घरामधल्या स्त्रीवर, सपिं णू ि कुटुिंबाििं
आरोग्यि कािीसिं अवलिंबनू असििं.
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44.

सपां ूणप कुटुांबािां आरोग्य

ज्या कुटुिंबामधले पालक उत्तम आिाराििं, िािंगल्या सिंवयीसिंस्कारािंििं आहण स्वच्छ शद्ध
ु रिाणीििं मित्त्व जाणिाि, त्या कुटुिंबामधे
शारीररक आहण मानहसक स्वास्र्थयाििं सिंिल
ु न आढळििं. कन्सर
सिंभवण्यामागे वािावरणािा धोका सवािहधक असल्यामळ
ु े , कौटुिंहबक
वािावरण )आिार, िालीरीिी, परिंपरा, रािणीमान, सिंवयी, व्यसनिं इत्यादी(
फार मित्त्वाििं ठरििं.
मल
ु ींवरिे सिंस्कारिी बिुिािंशी त्यािंिी आई, आजी, मोठ्या बहिणी
यािंच्याकडून आलेले असिाि. त्यामळ
ु े कालािंिरानिं स्विःच्या सिंसारामधेिी
त्या हस्त्रया बऱ्यािदा लग्नापवू ीच्याि परिंपरा, आिारपद्धिी, स्वयिंपाकपद्धिी
इत्यादी िालू ठे विाि. त्या पद्धिी िािंगल्या आहण शास्त्रशद्ध
ु असल्या, िर
त्यािंिे इष्ट पररणाम िोऊन, कौटुिंहबक आरोग्य िािंगलिं रिाििं. पण सदोि आहण
आििायी असल्या िर मात्र त्याििं ी पररणिी, कन्सर हकिंवा इिर व्याधींमधे
सिजी िोऊ शकिे.
अशारीिीन,िं कन्सर िा व्यहक्तगि आहण कौटुिंहबक अशा दोन्िी
पािळ्याविं रिा धोका बननू , आपल्याला त्याि सिजी गरु फटवनू टाकू
शकिो.
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45.

प्रचिती पािणां म्िणजे आत्मघाति

कन्सर टाळण्यामागिे फायदे कधीि एकाएकी प्रत्ययाला येि
नािीि. त्यामळ
ु े विािनवु िां- िािंगल्या हकिंवा वाईट पररणामािंिी प्रहििी
पिायला हकिंवा प्रिीिा करि बसायला कुणाला आवडि नािी. लोकािंिा
सवाल असिो, आज धम्रू पान बिंद के लिं िर पढु े काय? ििंबाख,ू गटु का खाणिं,
थािंबवलिं आहण काय फायदा झाला? पढु े जे बरिंवाईट व्िायििं असििं, िे
अज्ञाि िर असििंि पण फार फार पढु च्या भहवष्यकाळाि दडलेलिं असििं.
त्यामळ
ु े ि “पढु े काय?” या सवालाििं उत्तर एकाएकी देिा येि नािी.
मात्र धम्रू पान, मद्यपान, ििंबाखू आहण गदिसेवन िसिंि िालू ठे वलिं, िर
त्यािी अपप्रहििी, कािी विाांनी आल्यावािनू रिाि नािी. िे धोके आरिंभी
अव्यक्त असिाि, अज्ञाि असिाि पण म्िणनू सिंभाव्यि नसिाि, असिं िर
म्िणिाि येणार नािी. िेव्िा अशा अज्ञाि धोक्यािंिी वाट बघि बसनू ,
मागािून पिात्ताप करण्याि कोणािाि आहण कुठलाि फायदा नसिो.
इिराच्िं या अनभु वानिं ी जे शिाणे िोऊ शकिील, त्याििं िं बहलदान अवश्य
वािेल. पण स्विःि प्रहििी पािण्यािा जे िट्ट धरिील हकिंवा हबकट प्रसगिं
समोर येईपयांि जे त्याििं मित्त्व जाणणारि नािीि, त्यानिं ा मात्र कदाहिि
नािक बळी जाण्यािी वेळ येईल.
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त्यासाठीि िर कन्सरिा धोका सभिं वण्याच्या सगळ्या शक्यिा
गृिीि धरून, आधीपासनू ि रोग टाळण्यािे िरप्रयत्न करीि रिाणिं िाि
उत्तममागि.

आपण प्रत्येकजण सहभागी होऊ शकता

सपं कक किा
Whatsapp- 9987737237
Mail- esahity@gmail.com
Join Facebook page

www.esahity.com
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46.

कॅ न्सर मुळासकटि टाळायला ििा

कन्सरला पायबिंद घालणिं म्िणजे ‘आज हनयम के ला आहण उद्या
मोडला’ इिकिं वरवरििं नािी. त्याच्या कारणािंच्या मळ
ु ाशी जायला िविं.
कन्सरििं ‘बी’ शरीरामधे रुजणारि नािी, यािी खबरदारी घ्यायला िवी.
कन्सरसारखा दधु िर आहण आत्मघािकी रोग टाळणिं िा सवोत्तम मागि
याबद्दल िर कुणाििंि दमु ि िोऊ नये. पण िो टाळायिा िर मळ
ु ासकटि
टाळावा लागिो. आधी प्रमाद करून मग पिात्ताप झाला, िरी कन्सरच्या
बाबिीि त्यािा मागािून परु े सा फायदा िोि नािी. व्यसनािंवर आळा
घालायिा, िर िो कन्सर जडण्याआधीि. त्यानिंिर हसगरे ट बिंद के ली, ििंबाखू
सोडली, िािभट्टीला हनरोप हदला, िरी एकदा शरीराि मळ
ू धरून दृढ
झालेला कन्सर, आपोआप मागे िटणार नािी. दसु री ददु वे ािी बाब अशी की
कन्सरिी शरीराि दृढ स्थापना झाली असली, िरी मध्यिंिरी बराि काळ
त्यापासनू कािीिी लिणिं प्रत्ययाला येि नािीि. त्या काळाला हवश्राििं ीिा
काळ (latent period) म्िणिाि. उन्िापासनू उद्भवलेला त्विेिा कन्सर
देखील, बऱ्याि काळापासनू प्रस्थाहपि झालेला असला, िर उपिाराहिं वना
त्विा आपोआप कधीि पवू िवि िोणार नािी.
िेव्िा जो घाव घालायिा, िो अगदी मळ
ू ाशीि घालायला िवा.
कन्सरला सामोरिं जाण्याििं धैयि िोणार नसेल, िर आधीपासनू ि स्विःििं मन
आहण शरीर काबिू िव.िं आहण विािनवु िां िे कडक हनयम पाळण्यासाठी
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जबरदस्ि मनोहनग्रि िवा. कणखरपणािी िवाि. कारण कन्सरमधे
अडकण्यािे भोवरे िर जागोजागीि असिाि. आपणि प्रयत्नपवू िक त्यानिं ा
िक
ु वायििं असि.िं
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47.

कॅ न्सरमधे अडकण्यािे भोिरे

माणसू या पृर्थवीिलावर अहस्ित्वाि असेपयांि, कन्सर िा आपला
शत्रू रािणारि. आहण स्विःच्या किाट्याि आपल्याला ओढण्यािा प्रयत्न
करणारि. पण त्यासाठी आपणि जास्ि जागरुक आहण खिंबीर बनायला
िविं. कन्सरच्या भोवऱ्याि, िक्रीवादळाि न अडकिा आपण स्विःिा
बिाव कसा करू शकिो िे मित्त्वाििं. आहण असे प्रयत्न समजनू उमजनू ,
जाणीवपवू िकि करायला िवेि. सगळ्या सिंभाव्य धोक्यािंना पायबिंद
घालायला िवा.
कन्सरच्या हनरहनराळ्या शक्यिािंििं हकिीिी पाणी अिंगावरून
वािून गेलिं, हकिंवा िक्रीवादळिं उठली, िरी आपण िाठपणे, हनिलपणे आहण
हििक्याि खिंबीरपणे पाय रोवनू उभिं रिायला िविं. िरि या कन्सरच्या
वावटळी, भोवरे , वादळिं आली आहण गेली िरी आपण त्याि अडकून
पडणार नािी. हकिंवा आि आि ओढले जाणार नािी. त्यासाठी कािी पर्थये
मात्र जरूर पाळायला िवीि. उदािरणाथि, बारीक सारीक शारीररक
िक्रारींकडे काटेकोरपणे लि द्यायला िविं. आहण यिंत्राििं जसिं आपण
सहव्ििहसिंग करिो, िसिंि शरीराििंिी हनयहमि सहव्ििहसिंग करायला िविं.
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48.

शरीरािां सचव्िपचसगां

आपलिं मानवी शरीर िे एक अत्यिंि गिंिु ागिंिु ीििं पण स्वयिंिहलि यिंत्र
आिे. त्यामळ
ु े , यिंत्राप्रमाणेि शरीराच्यािी वेगवेगळ्या भागािंमधे बारीक
सारीक हबघाड, नादरुु स्त्या सारख्याि िोि असिाि. िे हबघाड टाळायिे
असले, हकिंवा वेळीि लिाि यायला िवे असले, िर हनयहमिपणे आहण
कोटेकोरपणे शरीराििं सहव्ििहसिंग व्िायला िविं.
जे हबघाड शरीराच्या आि असिील, त्यािंिी आपल्याला बािेरून
पटकन िािूल लागि नािी. कारण आपण कािी वारिंवार शरीराच्या आि
डोकावनू बघू शकि नािी. िरीिी कािी अस्पष्ट पण सिू क अशा
पवू िसिू नाविं रून, शरीराि िोऊ घािलेले हबघाड िज्ञानिं ा कळू शकिाि.
छोट्या छोट्या आहण अस्पष्ट िक्रारींिा जर वेळोवारीि बिंदोबस्ि के ला, िर
त्यामळ
ु े कन्सरसारख्या मोठ्या रोगािंिी सिंकटिं, हनहििि टाळिा येिील. जी
लिणिं अस्पष्ट आिेि, िी मद्दु ाम शोधनू शोधनू दरुु स्ि करायिी, िेि िर खरिं
शरीराििं सहव्ििहसिंग. आहण िे सहव्ििहसिंग जर िज्ञािंकडून आपण दर एक-दोन
विाांनी करुन घ्यायिा सक
ु ा “हटप टॉप”
िं ल्प सोडला, िर शरीरयत्रिं सद्ध
हस्थिीि रािून, दीघिकाळ कायििम ठे विा येईल.
त्यासाठीि प्रथमिः डोक्यापासनू पायािंपयांि कुठे िी एकाएकी
उद्भवणाऱ्या नव्या िक्रारीिा मागोवा घेऊन, वेळीि हििा हबमोड, बिंदोबस्ि
करायला िवा. कािी अश
िं ी िरी िी िािंगल्या आरोग्यािी आगाऊ के लेली
गििंु वणक
ू ि ठरिे.
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49.

िाांगल्या आरोग्यािी गुांतिणूक

आपल्या उिार वयािी व्यवस्था लागावी, आहथिकदृष्ट्या िे जड
जाऊ नये म्िणनू आपण जसा आयहु विमा उिरविो, त्यािप्रमाणे आरोग्याच्या
दृष्टीनिं आपला वृद्धापकाळ िािंगला जावा, शरीराला व्याधी, उपाधी, दःु खे
आहण पीडा िोऊ नयेि म्िणनू प्रथमपासनू ि )आपल्याला पहिली जाणीव
िोिाि( उत्तम आरोग्यासाठी गिंिु वणक
ू करायला िवी.
त्यासाठी अथािि पवू ी नामोहनदेश के ल्याप्रमाणे, हनयहमि रिाणी,
साहत्त्वक आिार, आवश्यक िेवढा व्यायाम, शारीररक कुरबरु ींिा वेळोवारी
बिंदोबस्ि आहण सविप्रकारिे अहिरे क टाळणिं अत्यावश्यक आिे. उत्तम
आरोग्याििं िेि रिस्य आहण िीि गरू
ु हकल्ली आिे. “शरीरमा्ां खलु धमप
साधनम”द यामागिा महििाथि िोि!
हस्त्रयािंिी “आरोग्य गिंिु वणक
ू िी” त्या-दृष्टीनिं फारि मित्त्वािी आिे.
)िी सपिं णू ि कुटुिंबािी सामहू िक बिि योजना ठरिे, िे आपण जाणिोि!(.
बाळिंिपणिं आहण मल
ु ाििं िं सगिं ोपन करिा करिा हकिंवा नोकरीच्या जबाबदाऱ्या
पेलिा पेलिा, स्विःच्या आरोग्यािी आहण प्रकृ िीिी मात्र, हकिीिरी हस्त्रया
िेळसाडिं करिाि. त्यामळ
ु े िाळीशीच्या उिंबरठ्यावरि अनीहमया
)शरीरामधल्या लोिाििं प्रमाण कमी झाल्यामळ
ु े (, मधमु ेि, सहिं धवाि, रक्तदाब,
पाळीिा अहनयहमिपणा वगैरे सभिं ाव्य हवकाराबिं रोबर, गभािशयाच्या आहण
स्िनाच्िं या ककि रोगािििं ी त्या ‘लक्ष्य हकिंवा भक्ष्य’ बनू शकिाि.
102

परिचय कॅ न्सिचा

ज्या परुु िानिं ीिी िरूण वयािि आरोग्यािे सगळे हनयम धाब्यावर
बसवलेले असिाि, त्यानिं ा पििं ेिाळीस िे पन्नाशीच्या आिबािेरि त्यािी
‘अपप्रहििी’ आल्यावािनू रिाि नािी. त्यासाठीि, हनयमीि, काटेकोर
रिाणीच्या मद्यु ािा पनु रुच्िार करुन, िो वािकाच्िं या मनावर हबबिं वावासा
वाटिो.
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50.

चनयचमत रिाणी

उत्तम आरोग्य, मनःस्वास्र्थय, शरीरस्वास्र्थय आहण दीघाियष्ु य या
सवाांििं ‘रिस्य’ अखेर हनयहमि रािणीमधेि दडलेलिं आिे. आनिंदी आहण
समाधानी वृत्ती, सिंकटािंना धैयािनिं सामोरिं जाण्यािी धडाडी आहण आगाऊ
हमळालेल्या पवू िसिू नािंिी योग्य िी दखल घेणिं, या गोष्टी आत्मसाि
करण्यासाठी, शरीर आहण मन या दोिोंिा समन्वय साधावा लागिो.
शरीरहनयमािंिे जे नैसहगिक प्रवाि आिेि, त्यािंच्या हदशेला जर आपण
वाटिाल करीि राहिलो, िर सिसा आरोग्य एकाएकी धोक्याि येि नािी.
त्यामळ
ु े हनरामय जीवन जगिा येििं. पण आयष्ु यािे हनयम, हनयमन, हशस्ि
आहण बिंधनिं झगु ारण्यािि हकत्येक परुु िािंना पराक्रम आहण परुु िाथि वाटिो.
अशी प्रवािाहवरुद्ध जाण्यािी बिंडखोरीि जर पत्करायिी असली, िर
त्याच्या पररणामािंना सामोरिं जाण्यािीिी ियारी ठे वायला िवी. मनािी िशी
ियारी नसेल, िर मात्र हनयमीि रािणीमानािे हनयम, काटेकोरपणे आहण
हनमटू पणे पाळायला िवेि. आहण िेदख
े ील त्या हनयमािंििं मित्त्व जाणनू ,
हविारपवू िक आहण डोळसपणे!
त्यासाठी पहिली मित्त्वािी बाब म्िणजे शरीराच्या सगळ्या बारीकसारीक िक्रारींिी आस्थापवू िक दखल घेऊन त्यािंिा वेळीि सोिमोि
लावायला िवा.
104

परिचय कॅ न्सिचा

51.

शरीराच्या तक्रारींिा बांदोबस्त

शरीराच्या साध्या साध्या िक्रारींकडे आपण नेिमीि दल
ु िि करिो.
त्यािंिा बीमोड करणिं लािंबणीवर टाकिो हकिंवा “असिं िालायििंि”, म्िणनू
त्यािंना फारसिं मित्त्व देि नािी. अशा िक्रारी, साधारणपणे गिंभीर नसिाि.
हकिंवा कन्सरच्या सिू किी नसिाि. पण दीघिकाळ जर त्या बऱ्या “निं” िोिा
िशाि राहिल्या हकिंवा वाढायला लागल्या, िर मात्र त्या कन्सरमळ
ु े िी
असण्यािी दाट शक्यिा असू शकिे. यािी कािी ढोबळ उदािरणिं पािू या:
आम्लहपत्त, बद्धकोष्ठिा, कुठे िी आलेली गाठ, पाळ्याििं ा अहनयहमिपणा,
अनैसहगिक रक्तस्त्राव, सिििा खोकला, थकवा, वजन कमी िोण,िं कायमिी
डोके दख
ु ी इत्यादी. अशा दीघिकाळ दल
ु िहिि िक्रारी, क्वहिि प्रसगिं ी- आि
मळ
ू धरि असलेल्या कन्सरच्या सिू किी असू शकिाि. त्या दृष्टीनिं वरील
िक्रारींिा अहधक सहवस्िर हविार के ला िरः
१) तोंड- िोंड येणिं, आिनू लाल िोणिं, िोंडाि पािंढरे िट्टे, परु ळ, जीभ लाल
आहण खरबरीि िोणिं, ओठािंजवळ वारिंवार िाप उभरणिं, सिि ओठ
फुटणिं इ.
२) दात- दाि हकडणिं, िलणिं, त्यािंच्यावर हकटण िढणिं, िलणाऱ्या
कवळ्यािंनी जखमा िोणिं, हिरड्यािंमधनू रक्त, प,ू दगु ांधी येणिं.
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३) घसा- घसादख
िंु ी येण,िं आवाज घोगरा
ु ी, िोंडाि हिकटा, लाल थक
हनघणिं हकिंवा बदलण,िं टॉहन्सल्सिा वारिंवार त्रास.
४) अन्ननचलका ि पिनेंचिये - आम्लहपत्त, मळमळण,िं छािीि जळजळ
िोण,िं हगळायला त्रास, वेळीअवेळी हवनाकारण उलट्या िोणिं, पोटदख
ु ी,
अन्न वर येणिं, भक
ू न लागण,िं मलावरोध, जल
ु ाब, रक्त पडण,िं अपिन,
वािहवकार इ.
५) छाती- छािीि दख
ु ण,िं धापिं लागण,िं छािी जड िोण,िं श्वसनाला त्रास
िोणिं, खोकला बरा न िोणिं इ.
६) डोकां- कायमिी डोके दख
ु ी, िक्कर येणिं, िोल जाणिं, हवस्मरण िोणिं, हफट
येणिं इ.
७) त्ििा- फोड, गळवे, बेंडे व इिर उठाणू आहण गाठी, त्विेवर काळे िट्टे
उठणिं, मस, िामहखळी, जन्मखणु ा वगैरेंिे एकाएकी रिंग बदलणिं हकिंवा
वेदना
८) इतर लक्षणां- अशक्तपणा, बारीक िाप, वजन कमी िोणिं, थकवा,
हनरुत्साि, िािापायािंना मिंग्ु या हकिंवा गोळे येणिं.
९) चियाांच्या तक्रारी – दोन पाळ्याच्िं या मधला रक्तस्त्राव, पाळी बिंद
झाल्यावर िोणारे रक्तस्त्राव, पािंढरा स्त्राव, स्िनावरिी गाठ.
या सगळ्या िक्रारींिी एकत्ररीत्या गोळाबेरीज फार लािंबलिक- नव्िे
भयानकि वाटिे. पण िी सविसामान्य यादी आिे. त्यामळ
ु े नसु िी यादी
पािूनि घाबरण्यािी आहजबाि जरुरी नािी.
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या िक्रारींपैकी कािी आपोआपि आपल्या ध्यानी येिाि िर कािी
मद्दु ाम शोधाव्या लागिाि. पण त्या शोधण्यासाठी,प्रथमि: आपली
आपल्याला घरीि प्राथहमक िपासणी करिा येिे.
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52.

घरगुती स्ि-तपासण्या

अशा िपासण्या महिन्यािनू एकदा के ल्या िरी परु े शा िोिाि. त्या
घरच्या घरी करिा येिाि. खिि कािीिी नािी. वेळ फक्त दिा हमहनटिं लागिो.
पण फायदे मात्र अवणिनीय ठरू शकिाि. महिन्याभराि कुठलीिी कुरबरु
नव्यानिं उद्भवली असली, थोडीिी सिंशयास्पद वाटि असली, िरी फहमली
डॉक्टरािंिा सल्ला घेणिं उत्तम. यामधे, हस्त्रयािंनी दरमिा ब्रेस्टिी स्व-िपासणी
आहण स्त्री-परुु ि दोघािंनी िोंड, घसा आहण त्विा यािंिी बारकाईनिं पिाणी
करणिं अत्यावश्यक आिे.
१) हस्त्रयािंनी महिन्यािनू एकदा, दोन्िी ब्रेस्टच्या सगळ्या भागािंिी नीट
िपासणी करून गाठ, िट्टे, सजू , लालपणा, दख
ु णिं वगैरे कािीिी
अनैसहगिक बदल हदसि- जाणवि नािीि ना यािी खात्री करावी.
२) स्त्री-परुु िािंनी िोंड, जीभ, ओठ, गालाििं ा आिला भाग, हिरड्या,
दाि, घसा याििं ी आरशाि पािून सक्ष्ू मररत्या हिहकत्सा करावी. गाठ,
िट्टे, खवले, व्रण, पािंढरे पणा, लालपणा, फोड, हकटण, सजू वगैरे
बदलािंिी/लिणािंिी छाननी आहण शिंकाहनरसन कराविं.
३) बाह्त्विेलािी वरिाि िोंडािा हनयम लागू करून नवे मस, िीळ,
िामहखळी, रिंग बदललेल्या जन्मखणु ा, भाजल्यािे डाग अथवा
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फोड वगैरे त्विेवर हदसणाऱ्या कुठल्यािी अनैसहगिक फे रफाराििं ा
बारकाईनिं शोध घ्यावा.
अशाप्रकारच्या, स्विःच्या स्विः घरगिु ी िपासण्या करण्याििं िर
मित्त्व आिेि, पण आपण त्या हवियामधले िज्ज्ञ नसल्यामळ
ु े,
कािी स्पेशल िपासण्या िज्ज्ञाक
िं डून करून घेणििं फायद्याििं असि.िं
कारण आपणि आपल्या शरीरािा हविार करिाना कधी न्यनू गडिं
येिो, िर कधी अिगिं डिं . हशवाय, हकिीिरी साधी लिणिं सविं यीनिं
अिंगवळणी पडून, त्या िक्रारी नव्या अशा वाटिि नािीि.
त्यासाठीि दर विाि-दोन विाांनी एकदा फहमली डॉक्टरािंकडून पणू ि
शरीराच्या िपासण्या करून घेिल्या, की िे शरीर-यिंत्राििं सहव्ििहसिंगि
िोऊ शकििं.

109

परिचय कॅ न्सिचा

53.

िाचषपक तपासण्याांिां मित्त्ि

वरच्या लाबिं लिक यादीिील शारीररक िक्रारींपैकी, कुठलिंिी लिण
महिन्यापेिा अहधक काळ हटकलिं आहण बरिं िोि नसलिं िर प्रथमिः फहमली
डॉक्टरािंकडून त्यािी शिाहनशा व्िायलाि िवी.
त्याव्यहिररक्त, सरसकट सगळ्याि धडधाकट लोकािंनीिी वयाच्या
िाळीशीनिंिर, दरविी आपल्या फहमली डॉक्टरािंकडून एकदा सिंपणू ि शरीरािा
िेकअप करून घेणिं उत्तम. िेवढिं ‘न’ जमल्यास, हकमानपिी दर दोन विाांनी
िरी अशा िपासण्या करायलाि िव्याि. या िपासण्यािंमधे शरीरािे सगळे
मित्त्वािे अवयव )दृश्य आहण अदृश्य( जर बारकाईनिं िपासलेले असले, िर
भहवष्यकाळामधल्या अदृश्य धोक्यािंच्या कािी पवू िसिू ना आगाऊ हमळिील.
गाडीििं सहव्ििहसिंग के ल्यावर जसिं ब्रेक, क्लि, बटरी वगैरेंिी कायििमिा
कळिे, िसिं शरीराच्या हिहकत्सक िपासण्यािंमधे )डॉक्टरी िपासण्या, रक्त
िपासण्या इ( हृदय, फुफ्फुस,िं यकृ ि, मत्रू हपडिं , मत्रू ाशय, जठर इत्यादींिी
कायििमिा आहण सभिं ाव्य हबघाड वगैरे कळू शकिाि.
अशा िपासण्या अत्यावश्यकि आिेि, िे झालिं ‘आदशिवादी’
प्रहिपादन. पण खिि, सहु वधा, वेळ, उपलब्धिा आहण मित्त्वपणू ििा या
सगळ्याििं ा मेळ घालणिं कठीणि ठरि.िं सहु शहिि लोकानिं ा बऱ्याि अश
िं ी,
रूटीन िेकअपििं मित्त्व थोडिं िरी पटलेलिं असि.िं )पण अहशहिि लोकाििं ी
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िर, घरगिु ी हकिंवा डॉक्टरच्या अशा िपासण्याबिं द्दल सपिं णू ि अनहभज्ञिाि
असिे(.
फहमली डॉक्टरानिं ा कािी सश
िं यास्पद लिणिं अथवा गोष्ट जाणवली हकिंवा
आढळली, िर पढु च्या स्पेशल िपासण्यासिं ाठी अशा लोकानिं ा िे
कन्सरिज्ञाक
िं डे पाठविािि.

111

परिचय कॅ न्सिचा

54.

कॅ न्सर स्क्रीचनांग

शरीराि दडलेल्या आहण बाह्ि: िािूल न लागलेल्या कन्सर- पवू ि
अवस्था हकिंवा लिानाि लिान कन्सर ट्यमू रिा )उदािरणाथि मोिरी हकिंवा
वाटाण्या एवढा( कानोसा घेिा येऊ शकिो. त्यासाठी, धडधाकट आहण
हनरोगी वाटणाऱ्या लोकािंवर के लेल्या स्पेशल िपासण्या, म्िणजेि वास्िवाि
स्क्रीचनांग. स्क्रीहनिंग-पासनू िा सवािहधक मित्वािा फायदा म्िणजे, अगदी
लिानशा आकाराि सापडलेला कन्सर, शिंभर टक्के बरा िोण्यािी शक्यिा
असिे.
या िपासण्यािंििं स्वरूप प्रत्येका देशाि वेगवेगळिं आढळििं. मात्र
हवहशष्ट कन्सरप्रकारािंििं प्रमाण ज्या देशामधे, जास्ि आढळििं त्या
प्रकारािंसाठी स्क्रीहनिंगच्या िपासण्या करायच्या िा त्यामागिा सविसामान्य
हनयम. म्िणनू ि अमेररके ि फुफ्फुसािंसाठी स्कॅ चनांग, जपानमधे पोटासाठी
गॅस्रोस्कोपी, पाहिमात्य देशामिं धे हस्त्रयामिं धील ब्रेस्ट कन्सर शोधण्यासाठी
मॅमोग्रािी, गभािशयमख
ु ाच्या कन्सरसाठी सायटोटेस्ट, वगैरे िपासण्या
पढु ारलेल्या देशामिं धे हवशेित्वानिं प्रिहलि आिेि. )अथािि अशा िपासण्याििं े
फायदे आहण िोटे याच्िं याबद्दलिी बरे ि वादगिं आिेि. पण िो भाग
आपल्यासाठी अलाहिदा!)
आपल्या देशाि मात्र, स्क्रीहनगिं साठी येणारे खिि, सोयीसहु वधाििं ी
कमिरिा आहण जनजागृिीच्या अभावामळ
ु े , अशा िपासण्या- सरसकट
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वापरल्या जाि नािीि. िरीिी त्याला पयािय म्िणनू , आिा सरकारी
पािळीवर आहण कािी सेवाभावी सस्िं था व रुग्णालये स्पेशल स्क्रीहनगिं च्या
सहु वधा, सविसामान्य लोकानिं ा उपलब्ध करून देि आिेि.
मात्र ज्या लोकानिं ा अशा िपासण्या खासगीररत्या करून घेणिं आहण
परवडणिं शक्य असेल, त्याििं ेसाठी स्क्रीहनगिं च्या हवहवध सहु वधािी आपल्या
देशाि आिा उपलब्ध आिेि. उदािरणाथि :
• ब्रेस्ट कन्सर – मॅमोग्रािी – साधारण िाळीशीच्या पढु े
• गभािशयमख
ु कन्सर – सायटोटेस्ट – साधारण एकवीसच्या पढु े
• मोठ्या अिड्यािा कन्सर – Stool occult blood test आचण
कोलोनोस्कोपी – साधारण पिंिेिाळीसच्या पढु े
• प्रोस्टेट कन्सर – रिामधील PSA तपासणी – साधारण
पन्नासच्या पढु े
• फुफ्फुसािंिा कन्सर )मख्ु यिः दीघिकाळ धम्रू पान करणाऱ्यािंमधे( –
Low dose CT scan – साधारण पन्नासच्या पढु े
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55.

कॅ न्सर चशचबरे

कन्सरिी आरिंभीिी वाढ शरीरामधे िालू असिानािी बाह्करणी
हनरोगी भासणारिं शरीर िा के वळ आभास असिो. म्िणनू ि सरसकट
सगळ्याि लोकािंनी िाळीशीनिंिर हनयहमि पवू ििपासण्या करून, कन्सरिी
िािूल घेणिं फायद्याििं ठरििं, िे िर आिा आपण जाणिोि.
िरीिी, खेड्यापाड्यािंमधल्या आहण हनरिर लोकािंना प्रथमिः अशा
िपासण्यािंििं मित्त्व पटवनू द्यायला िविं. त्यानििं र ग्रामीण लोकािंसाठी
जागोजागी िपासण्यािंच्या सोयी-सहु वधा उपलब्ध करून द्यायला िव्याि. िे
सवि काम अल्पशल्ु क हकिंवा प्रसिंगी हवनामल्ू य करायििं असल्यामळ
ु े,
त्यासाठी जागोजागी िपासणी-हशहबरिं भरवणिं िा एकि िुकमी पयािय,
सध्यािरी त्यामधनू हनघिो.
अशा िपासण्यािंिा फायदा ग्रामीण बािंधवािंना हमळावा, या उद्देशानिं
दीघिकाळापासनू गावोगावी कन्सर-हिहकत्सा-िपासणी हशहबरिं भरवली
जािाि. त्यासाठी देशभर आहण मिाराष्राििी हठकहठकाणी )मबिंु ई, पणु े,
सोलापरू , बाशी, नागपरू , अकोला, कारिंजा, श्रीरामपरू इ.( कन्सर सोसायट्या
स्थापन झालेल्या आिेि. कन्सर िॉहस्पटलमधल्या िज्ज्ञ डॉक्टराििं ी िक
ु डी
बोलावनू , दोन हदवसाच्िं या हशहबराि दोनशे िे पािशे लोकाविं र िपासण्या
के ल्या जािाि.
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देणग्या आहण लोकाश्रयावरि के वळ अशी हशहबरिं िालि
असल्यामळ
ु े , जास्िीि जास्ि धहनकानिं ी आहण इच्छुकानिं ी या हशहबरानिं ा
आहथिक सिाय्य करायला िव.िं कारण सेवाभावी वृत्तीिे लोक आहण डॉक्टर
एकत्र जमनू , त्याििं ा अमल्ू य वेळ खिि करून िे मानविेििं कायि करिाि. पण
सद्यहस्थिीि जे कायि िालू आिे, िे राज्यािी- देशािी लोकसख्िं या आहण
गरज याच्िं या िल
ु नेि अगदीि िोकडिं आिे. हजिक्या जास्िीि जास्ि
गावामिं धे, कन्सर शोधनू काढण्यासाठी वाहििक िपासण्या करण्यािी कें द्रे
उपलब्ध िोिील, हििक्या अहधक प्रमाणावर, सिंहदग्ध कन्सर लवकराि
लवकर शोधनू काढून, त्यािंच्यावर उपाययोजना करणिं शक्य िोईल.
आपल्याकडे ग्रामीण भागाि सवािहधक आढळणारे कन्सरप्रकार म्िणजे,
परू
ु िािंमधे िोंड-घशािे कन्सर आहण हस्त्रयािंमधे गभािशय- मख
ु ािे कन्सर.
िोंड-घशािे कन्सर िे डॉक्टरी िपासणीिनू ि कळू शकिाि, त्यासाठी वेगळी
स्क्रीहनिंग टेस्ट उपलब्ध नािी. पण गभािशयाशी सिंबिंहधि अशा सगळ्या
कन्सरप्रकाराििं ा कानोसा घेण्यासाठी )मायािंग, योहनमख
ु , गभािशयमख
ु ,
गभिहपशवी, बीजािंडकोि व बीजवाहिन्या इत्यादींिे कन्सर( एक साधीशी
िपासणी-पद्धि, दीघिकाळापासनू उपलब्ध आिे. हिििं नाव आिे सायटोटेस्ट.
त्या िपासणीबद्दलि आिा जरा सहवस्िर माहििी बघयू ा.
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56.

सायटोटेस्ट आिे तरी काय?

गभािशयमख
ु ािा )सव्िाियकल( कन्सर म्िणजे भारिीय हस्त्रयािंच्या दोन
प्रमख
ु कन्सरशत्रिंपू ैकी एक. सदु वै ानिं िा कन्सरप्रकार, एका अत्यिंि साध्या
िपासणीनिं बरीि विां आधी सद्ध
ु ा लिाि येऊ शकिो. त्यासाठीि सरसकट
सगळ्या हस्त्रयािंनी, हकमानपिी दर दोन-िीन विाांनी िरी, वयाच्या
हिशीनिंिर िी स्पेशल िपासणी अवश्य करायला िवी.
याि िपासणीला स्मीयरटेस्ट, सायटोटेस्ट हकिंवा पपटेस्ट असिंिी
म्िणिाि. त्याि शरीराला आहजबाि इजा िोि नािी. )अगदी थिंक
ु ी,
लघवीिा नमनु ा घेण्याइिकीि िी सोपी असिे(. फक्त योहनमख
ु ाशी जमलेला
थोडासा द्राव गोळा करून, त्यािी सक्ष्ू मदशिक-यिंत्राखाली पािणी करिा येिे.
या सायटोटेस्टमळ
ु े , आहण त्याबरोबरि करिा येणाऱ्या एिपीव्िी )HPV(
टेस्टमळ
ु े , हस्त्रयािंच्या जननेंहद्रयािंवर िोणारे आहण कन्सरकडे झक
ु णारे कुठलेिी
‘पेशीबदल’ हकत्येक विे आधी कळून येिाि. त्यामळ
ु े ज्या हस्त्रयािंमधे अशा
‘िोऊ घािलेल्या’ धोक्यािी पवू िसिू ना हमळे ल, त्यािंच्यावर अगदी
हकिंहििशी शस्त्रहक्रया )कोन हकिंवा लपू बायॉप्सी( करून, कन्सरच्या पढु च्या
वाढीिी शक्यिा शिंभर टक्के नष्ट करिा येिे.
पण अज्ञान, भीिी, लाज, गैरसमज आहण िालढकल वगैरे
कारणािंमळ
ु े , हस्त्रयािंना अजनू िी या िपासणीििं, म्िणाविं हििकिं मित्त्व पटलेलिं
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नािी, िे त्याििं िं ददु वै ि! वास्िवाि, सायटोटेस्टला फारसा खिि येि नािी; िी
झटपट आटोपिे, कुठलीिी इजा िोि नािी आहण हशवाय पढु िी हकमान
कािी विां, गभािशयमख
ु ाच्या कन्सरिा धोका नसल्यािी ग्वािी हमळिे. पण
त्यासाठी )पढु ारलेल्या देशाििं करिाि त्याप्रमाणे( फहमली डॉक्टर, फहमली
प्लहनगिं हक्लहनक्स हकिंवा स्त्रीरोगिज्ज्ञानिं ीिी, त्यािंच्याकडे येणाऱ्या सगळ्या
हस्त्रयानिं ा सायटोटेस्टििं अनन्यसाधारण मित्त्व हवशद करायला िव.िं िरि या
साध्या िपासणी-बाबििी स्त्रीजागृिी भहवष्यकाळाि वृहद्धिंगि िोईल.
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57.

धोक्यािी नाांदी – कॅ न्सरपूिप अिस्था

वाििक
ू हनयिंत्रणामधला हपवळा हदवा म्िणजे वेगानिं जाणाऱ्या
वािनाला, वेग कमी करून थािंबण्यािी सिू ना असू शकिे. त्यामळ
ु े िी
पवू िसिू ना डावलनू िालि नािी. त्यािप्रमाणे, कािी कन्सर-प्रकारािंच्या
“कन्सरपवू ि” अवस्थािी अशा असिाि की ज्या मद्दु ाम शोधल्या िर सापडू
शकिाि. कन्सरपवू ि अवस्था म्िणजे प्रत्यिाि कन्सरच्या आगामी धोक्यािी
नािंदीि. पवू सि िू नेच्या प्रवेशद्वाराशी जर आपण हविारपवू िक थािंबलो, िर
पढु िा धोका टाळिा येऊ शकिो. मात्र त्यासाठी कुठे , हकिी थािंबायििं आहण
काय बघायििं िे माहििी असायला िविं. )थािंबा, पढु े सिंभाव्य धोका आिेिा
फलक वािला िर!(
कन्सरपवू ि अवस्थािंिी कािी उदािरणिं म्िणजे: िोंड आहण गाल
यािंच्या आिले िट्टे; त्विा, मायािंग हकिंवा हशस्नावरिे िट्टे; आिड्यािले
पॉहलप ई. त्यासाठी घरगिु ी स्व-िपासण्या, वाहििक डॉक्टरी-िपासण्या हकिंवा
जरूरीप्रमाणे फहमली डॉक्टराििं ा सल्ला, या सगळ्या अत्यावश्यक बाबी
आिेि. अशा कन्सरपवू ि अवस्थामिं धे सापडलेल्या लिणाििं ी दखल घेणिं
आहण धोक्यािी िािूल लागणिं म्िणजे दरू वरच्या सक
िं टािी आगाऊ सिू ना
हमळण्यासारखििं . त्यामळ
ु े कन्सरला त्यापेिा जास्ि ‘समीप’ येऊ न देण्यािी
आहण अहधक सलगी करू न देण्यािी खबरदारी घेिा येिे.
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58.

कॅ न्सरशी सामन्यािी पार्श्पभूमी

कन्सर कशाकशामळ
ु े सिंभवू शकिो आहण िो टाळण्यासाठी
आपल्याला काय काय करिा येणिं शक्य आिे यावर उलट सल
ु ट ििाि िर
खपू झाली. पण कन्सरबाबििा “आदशिवाद” िा वास्िववादापासनू
अिरशः हकिीिरी योजनिं दरू असिो. त्यामळ
ु े आगामी धोक्याच्या हकिीिी
पवू िसिू ना हमळालेल्या असल्या, आहण रोग टाळण्याच्या दृष्टीनिं आपण
आटोकाट प्रयत्निी करून पाहिलेले असले, िरीिी कधीकधी असे प्रयत्न
कुठे िरी कमी पडिाि. थोडिं ददु वै आड येििं हकिंवा योग िािंगले नसिाि
म्िणा, पण प्रयत्नािंिी हशकस्ि करूनिी कन्सरिी वक्रदृष्टी, मधनू ि कुणाकडे
िरी वळिे. आहण अिानक आपल्यापैकी एखाद्याला कन्सर जडिो.
अशाप्रकारे , एकदा जर का ककि रोग आपल्यावर िाल करून आला, िर
त्यापढु े मात्र त्याला सामोरिं जाण्याहशवाय गत्यिंिरि नसििं. िेव्िा
कमिधमिसयिं ोगानिं, कन्सरला सामोरिं जाण्यािा प्रसगिं कुणावर आलाि, िर
त्यानििं र मात्र के वळ अटीिटीिा आहण यशस्वी सामना देण्याििं ध्येयि
नजरे समोर ठे वायला िव.िं कन्सरनिं जर आक्रमक आहण िढाईिा पहवत्रा
घेिलाि, िर रुग्णानििं ी मनाशी परु े परू हनधािर करायला िवा की मी धडपडून,
प्रयत्न करून, माझी या मगरहमठीिनू सटु का करून घेणारि. िी एकप्रकारिी
िढाओढ आिे आहण रस्सीखेििी! त्यामळ
ु े त्यािे “पहवत्रे” कायकाय असू
शकिाि िेि आिा बघायििं आिे.
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59.

यशस्िी सामन्यािी पूिपतयारी

कन्सरिी कुठली ना कुठली लिणिं शरीरावर प्रगट िोणिं, स्पष्टपणे
हदसायला-जाणवायला लागणिं, िीि कन्सरशी सामना देण्यािी पहिली
सलामी ठरिे. त्या अवस्थेमधे प्रथमि रुग्णािी आहण ककि रोगािी आमनेसामने गाठ पडिे.
ज्या रूग्णाला कन्सरच्या बळािी आहण पेिाच्या खेळींिी थोडीफार
माहििी असिे हकिंवा कल्पना असिे, िो प्रथमपासनू ि सावधहगरीिे पहवत्रे
घ्यायला आरिंभ करिो. उदािरणाथि, रोगाच्या पवू िसिू ना–म्िणजेि आरिंभीिी
पावलिं ओळखणिं, िी िज्ज्ञािंच्या हनदशिनाला आणनू देणिं, िज्ज्ञ सािंगिील त्या
िपासण्या झटपट अमलाि आणणिं आहण वेळेवर उपिार सरू
ु िोिील यािी
खात्री करणिं.
कन्सरशी यशस्वी सामना द्यायिा असेल, िर प्रथमि: रोग िढाईखोर
बनण्याच्या हकिंवा शरीरामधे बलवत्तर िोण्याच्या शक्यिा, मळ
ु ाशीि खच्िी
करायला िव्याि. नािीिर कसििं ी करून रोगाििं आक्रमण, जागच्या जागी
थोपवनू त्याला हवरोध करायला िवा. कन्सरशी मक
ु ाबला करणिं सरळ सोपिं
िर अहजबाि नािी. पण हजिका जास्ि काळ आपलिं दल
ु िि िोईल,
िालढकल िोईल, हििका िा सामना जास्ि जास्िि अवघड बनि जािो.
त्यासाठी, पहिल्या वहिल्या ‘सिू क’ िक्रारींकडेि प्रथम लि द्यायला िव.िं
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60.

पचिल्या तक्रारी चकती सि
ू क?

कन्सरच्या आगामी सक
िं टाबाबि कधीकधी फारि ‘सिू क’ अशा
पवू िसिू ना हमळिाि. त्याच्िं यामागिी ‘सिू किा’ जर अगदी वेळेवर ओळखिा
आली, िर त्यािे दरू गामी फायदे िोऊ शकिाि. उदािरणाथि, ‘रििाि’ िी
कन्सरच्या दृष्टीनिं अत्यिंि सिू क िक्रार आिे. रक्त िे थिंक
ु ीि असो, नाकािनू
येि असो, लघवीमधनू , शौच्यामधनू , उलटीमधनू हकिंवा योनीमख
ु ािनू .
अिानक सरू
ु िोणारा, दीघिकाळ आटोक्याि न येणारा, आहण अनैसहगिक
स्वरूपािा कुठलािी रक्तस्त्राव नेिमी सिू कि!
िसिंि गाठींििंिी! कुठलीिी गाठ )शरीराच्या आिली हकिंवा बािेरिी(,
टेंगळ
ू , उिंिवटा, फोड, काळा डाग, फुगवटा, िट्टा अल्सर, गळू हकिंवा बेंडे िी
सिंशहयि नजरे निंि बघायला िवीि. महिना पिंधरा हदवसािंि कमी झाली,
फुटली, बसली, नािीशी झाली िर उत्तमि. नािीिर आणखी कसोशीनिं
त्यािंिी छाननी िवीि.
िोंड, घसा यािंच्यािी िक्रारी, नव्वद टक्के साध्यासाध्याि असिाि.
पण त्यािंच्या बाबिीििी ‘समयसिू किा’ मित्त्वािीि. िोंड, जीभ, दाि,
हिरड्या, गाल, घसा वगैरेंबाबिच्या )पवू ी नमदू के लेल्या( िक्रारी असिंख्यि.
त्या साध्या असिाि िेदख
े ील खरिंि. पण त्याि िक्रारी, ‘कन्सर-सिू क’िी
असू शकिाि, आहण इथेि िोिो घोटाळा! कन्सरिा असाि हनयम आिे,
की बाह्िः आपल्याला गाफील रािू द्यायििं आहण शरीराच्या आिमधे मात्र
मोठमोठाले सरू
ु िं ग लावायिे.
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61.

कॅ न्सरच्या धोक्यािे लाल चदिे

लाल हदवा िा नेिमी धोक्यािा सिू क समजला जािो. िसिंि ज्या
लिणािंमधनू कन्सरिा धोका सहू िि के ला जािो, त्यािंना कन्सरिे लाल
हदवेि म्िणायला िविं. पण कन्सरिे प्रकार शेकड्यािंमधे. त्यामळ
ु े
त्यािंच्यापासनू िी बारीक सारीक लिणिंिी एकत्र के ली, िर कािी शेकडे
भरिील. आपणा सामान्य लोकाच्िं या दृष्टीनिं िर िा सगळा गोंधळािाि
प्रकार. त्यामळ
ु े कन्सरिी “सिू क लिण”िं अिक
ू पणे हनवडायिी म्िणजे
कठीणि.
पण कन्सरच्या बाबिीि, िे काम िज्ज्ञािंनीि आपल्यासाठी करून
ठे वलिं आिे. शरीरभर प्रगट िोणाऱ्या असिंख्य लिणािंमधनू त्यािंनी साि
‘लिणसमिू ’ हनवडून, त्यािंना ‘कॅ न्सरिे सात लालबािटे’ हकिंवा
‘धोक्यािे किंदील’ असिं म्िटलिं आिे. िी लिणिं जर आपण वेळेवर
ओळखनू , िाबडिोब, िज्ज्ञािंच्या हनदशिनाला आणनू देऊ शकलो, िर
िज्जारो लोकािंिे कन्सर, वेळ हनघनू जाण्याआधी बरे करिा येिील.
अशी आिेि िी धोक्यािी सिू क लिणिं:
१) घसादख
िंु ी.
ु ी, घोगरा-फाटलेला आवाज, सिििा खोकला, लाल थक
२) अहिरे की अपिन, हगळायला कष्ट, रक्तहमहश्रि िपहकरी उलट्या,
अिानक वजन घटणिं.
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३)
४)
५)
६)

लघवी अथवा शौच्यामधनू रक्त जाण,िं त्याच्िं या सवयींि बदल.
हस्त्रयामिं धे अहनयहमि रक्तस्त्राव हकिंवा अहिरे की पाढिं रे स्त्राव.
हस्त्रयामिं धे स्िनावर गाठ हकिंवा त्यावर कुठलेिी अनैसहगिक बदल.
मस, िीळ, िामहखळी, जन्मखणु ा वगैरेंमधे अिानक रिंगबदल वा
वेदना सरू
ु िोणिं, आकार वाढण.िं
७) िोंडाच्या आिनू हनमािण झालेल्या जखमा, व्रण भरून न येणिं, िोंडाि
कुठे िी गाठ येणिं.
िी सगळी लिणिं सिू क िर असिािि. बिुिेकािंना िी जाणविाििी.
पण िरीिी लिणािंच्या बाबि िालढकल भरपरू ि िोिे.
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62.

लक्षणाांिी िालढकल

कुठल्यािी गोष्टीिी िालढकल आपल्याला फार बरी वाटिे. नव्िे
आवडिेि. कारण त्यासाठी ित्काल कािीि कराविं लागि नािी. आजििं
काम उद्यावर ढकललिं की आजिा हदवस हबनधास्ि जािो. आहण ‘उद्या’
कधी उगविि नािी.
िा मनष्ु यस्वभाव, कन्सरच्या लिणािंबाबि िर ििंिोििंि लागू पडिो.
शरीराच्या हकिीिरी िक्रारी आपल्याला सिू क वाटिाि. गिंभीर असू
शकिील अशी मनाि शिंकािी डोकावनू जािे. पण त्यापढु िी िालिाल मात्र
आपण करीि नािी. कधी भीिी, कधी लाज, कधी फुकटिा आत्महवश्वास
िर अहधक वेळा, िालढकल करण्याच्या प्रवृत्तीमळ
ु े आळस वाटिो.
त्याबाबि कन्सरिी आरिंभी आपल्याला भरपरू साथ देिो. म्िणजे असिं की
लिणिं हदसिाि, जाणविाि पण ‘गिंभीर’ वाटि नािीि. आपल्या हदनियेला
बाधा येि नािी. गाठ जाणविे पण मोठिंसिं दख
ु ि खपु ि नािी. मग कायिालढकल िालिू रिािे. नव्िे वाढिि जािे. आठवडे जािाि, महिने
उलटिाि आहण कधी कधी िर विििी मागे पडि.िं
दरम्यानच्या काळाि, कन्सरििं वििस्व मात्र इिकिं वाढि,िं इिकिं वाढििं
की िालढकल के ल्याििं फारि मोठ्ठिं प्रायहित्त आपल्याला भोगाविं लागििं.
अवयविानी, शरीरिानी, पैशािंिा अपव्यय आहण अिंहिम पररणिी कदाहिि
मृत्यमू धेिी! त्यामळ
ु े ि िर कन्सरच्या धोक्यािा कुठलािी लाल किंदील,
महिनाभर हवझला नािी, िर कुठलीिी िालढकल न करिा, हवनाहवलबिं
त्यािी दखल घ्यायलाि िवी.
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63.

दखल के व्िा घ्यािी?

पाहिमात्य लोकािंनी कन्सरिा इिका धसका घेिलेला असिो की
शरीराच्या अगदी िल्ु लक िक्रारींिा सद्ध
ु ा, िे कन्सरशी सिंबिंध जोडिाि.
आहण याच्या अगदी हवरूद्ध टोकािी वृत्ती, हकिीिरी भारिीयामिं धे हदसिे.
अथािि कोणत्यािी रोगाच्या एवढ्या दडपणाखाली रिाण्यािी जशी जरुरी
नािी, िशीि बेहफहकरीिी योग्य नव्िे.
पण शरीरािी कुठलीिी िक्रार एकाएकी उद्भवली, साध्या इलाजािंनी
कमी न िोिा वाढिि जायला लागली, िर मात्र महिन्याभरापेिा जास्ि वेळ
वाया दवडणिं योग्य ठरणार नािी. अशा िक्रारींिी आहण लिणािंिी अवश्य
दखल घेऊन, त्यािंच्यामागे दडलेली कारणिं शोधायलाि िवीि. फहमली
डॉक्टरािंच्या िी हनदशिनाला आणनू द्यायला िवीि. कारण िक्रारी जर
खरोखरीि कन्सर सहू िि करणाऱ्या असल्या, िर दखल “न” घेिलेल्या
हवलबिं ािा प्रत्येक हदवस, अहधकाहधक नक
ु सानकारक ठरू शकिो. अशा
पररहस्थिीि अथािि, लवकराि लवकर डॉक्टरी सल्ला घेणिं उत्तम िे िर
हनहविवादि!
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64.

डॉक्टरी सल्ला मित्त्िािा

प्रत्यि कन्सरिा सिंशय व्यक्त करणारिं कािी सिू क लिण असलिं, िर
डॉक्टरािंच्या दृष्टीनिं िे फार मित्वाििं ठरििं. आहण पढु च्या िपासण्यािंना योग्य
हदशाि हमळिे. पण कन्सरिी कािी कािी लिणिं मात्र आरिंभी इिकी अस्पष्ट
आहण साधी असिाि, की डॉक्टरािंच्या मनाििी एकदम िर कन्सरिा सिंशय
येि नािीि. उदािरणाथि, हनरुत्सािी वाटणिं, बारीक िाप येणिं, थोडिं वजन
कमी िोणिं, थकवा वाटणिं, परु े शी भक
ू न लागणिं हकिंवा कुठे कापलिं लागलिं िर
जरा अहधक रक्त विाणिं.
िी बरीिशी लिणिं, कन्सरच्या साि बावट्यािंमधे फारशी कुठे ि
बसि नािीि. त्यामळ
ु े आपण खपू ि बिु कळ्याि पडिो. थोडिंसिं बरिं वाटि
नसििं पण फार कािीि िोि नािी. कामिं िर आपण िशीि रे टि असिो.
घरगिु ी उपिार िालिू असिाि. पण फरक वाटि नािी. डॉक्टरािंकडे
जाण्यािािी बऱ्यािदा सक
िं ोि वाटि असिो. कारण त्यानिं ा आवजिनू
सागिं ण्यासारखिं फारसिं कािी नसिििं .
मात्र िी अशी अहस्थरिा, मन आहण शरीरािी िलहबिल, फार वेळ सिन
करि बसण्याि अथि नसिो. अशा वेळी डॉक्टरानिं ा दाखवणििं शिाणपणाििं
ठरि.िं कारण अशी अस्पष्ट लिणिं िी कधीकधी रक्तािे अथवा हलम्फग्रिंथींिे
कन्सर )ल्यक
ु े हमया/हलम्फोमा( हकिंवा शरीराच्या आिल्या इिर कािी
अवयवाश
िं ी सबिं हिं धि कन्सरिी नादिं ीि ठरू शकिे )उदा. जठर, स्वादहु पडिं ,
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हबजाडिं कोि इ.( आहण घरी स्वस्थ बसनू िर आपण िो सश
िं य कदापीिी घेऊ
शकि नािी. याउलट, डॉक्टरमडिं ळींना त्यामागििं गाभिं ीयि आपल्यापेिा
लवकर जाणवि असल्यामळ
ु े , िे स्पेशल िपासण्याििं ा सल्ला देऊ शकिाि.
कधी कधी िो आपला उिावळे पणािी ठरू शकिो. पण कन्सरबाबि ‘उशीर’
िोण्यापेिा उिावळे पणा नक्कीि जास्ि बरा!
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65.

उतािळा रोगीि जास्त शिाणा

व्यविाराि आपण उिावीळ स्वभावाच्या लोकािंना नेिमी नाविं
ठे विो. पण कन्सरच्या बाबिीि असे लोकि जास्ि व्यविारी ठरिाि.
िालढकल करणारे , लिणािंकडे जाणनू बजु नू दल
ु िि करणारे हकिंवा भीिीनिं
महिनोन् महिने घरी स्वस्थ बसणारे लोक भेटण्यापेिा, साध्यासाध्या
िक्रारींनी उिावीळ, अस्वस्थ बननू , शिंकाहनरसन करण्यासाठी आलेले
रोगीि डॉक्टरािंना जास्ि बरे वाटिाि. कारण कन्सर बरा करण्याच्या
बाबिीि, वेळेला अनन्यसाधारण मित्त्व आिे. त्यामळ
ु े वेळ गेली की सिंधी
िुकली असा प्रकार सिज घडू शकिो.
अशा हस्थिीि सिंशयीि वाटणारी लिणिं लपवनू , दडवनू ठे वण्यापेिा
त्यािंिी मोकळे पणी ििाि करणिं, त्यािंना िव्िाट्यावर आणणिं, बाकी
कुटुिंहबयािंना त्याबद्दल सािंगनू , त्यािंच्या मदिीनिं डॉक्टरी सल्ला घ्यायला धावणिं
िे अहधक सिंयक्त
ु . त्यामळ
ु े , िमु च्या उिावळ्या स्वभावाििं इिरािंकडून कौिक
ु
जरी झालिं नािी, िरी योगायोगानिं कन्सर असलाि िर त्यासाठी वेळ हनघनू
जाण्याआधी इलाज िरी के ले जािील, िा के वढा मोठा फायदा )आहण
हदलासािी!(. कारण कन्सरच्या बाबिीि, रोगहनदान हकिंवा उपिार यापैकी
एकािी गोष्टीला जरािी उशीर करून िालि नािी. त्यािे पररणाम इष्टपेिा
अहनष्टि अहधक िोऊ शकिाि.
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66.

उशीर मिाग पडतो

कन्सरच्या लिणािंिा पहिला सािीदार स्विः रोगीि असिो. कारण
शरीरावर पवू ी न हदसलेल्या- जाणवलेल्या गिंभीर लिणािंिी पहिली िािूल
त्या व्यक्तीलाि लागलेली असिे. कन्सर-हशिणािा पररणाम िोऊन, जे
लोक थोडेफार जागृि झालेले असिाि, त्यािंना लिणािंच्या गािंभीयाििी
पसु टशी िरी कल्पना असिे. पण ग्रामीण अनहभज्ञ लोकािंना िर त्याििंिी भान
नसििं.
अथािि जाणीव झालेले आहण न झालेले असे दोन्िी प्रकारिे लोक,
कािी काळ िर स्वस्थि बसिाि. दोन-िार आठवडे हकिंवा कािी महिने सद्ध
ु ा
िसेि वाया दवडिाि. भीिी हकिंवा अज्ञान, त्यामागििं कारण कािीिी असो,
पररणाम एकि असिो- िो म्िणजे उशीर. आपण घरी स्वस्थ बसलो म्िणनू
त्याकाळाि कन्सर आि स्वस्थ बसलेला नसिो. त्यािी हवध्विंसक कामहगरी
जोरदार-ररत्या िालू झालेली असिे. )कोंबडिं झाकून ठे वलिं म्िणनू िाबिं डिं
फुटायििं थोडिंि रिाणार आिे?( िसिंि, लिणिं दडवली म्िणनू कन्सरिी
िढाई थोडीि सपिं णार आिे? त्यामळ
ु े लिणिं खपू उफाळून आल्यानििं र
डॉक्टराक
िं डे धाव घ्यायिी, म्िणजे रोगहनदानाला िर उशीर िोिोि, पण
उपिारयोजना करायलािी उशीरि. िा ‘हवलबिं ’ फारि मिागािा ठरिो.
कारण िोपयांि कन्सरच्या गाठींनी शरीरािा खपू ि भाग व्यापलेला असिो
)त्यामळ
ु े ि िर घाबरट, िौकस, शक
िं े खोर आहण उिावळी माणसििं
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कन्सरच्या बाबिीि शिाणी आहण कािीशी भाग्यवान ठरिाि(. पहिला
डॉक्टरी सल्ला घ्यायला जेवढा उशीर िोि जाईल, हििकी लिणाििं ी
गििंु ागििंु वाढिि जािे.
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67.

लक्षणाांिा गुांता

कुठलािी ‘गिंिु ा’ म्िटला की त्याि अनेक धागे असणारि, िे
एकमेकािंि जबरदस्ि अडकलेले असणार, आहण सोडवनू सरळ करायला
अवघड ठरणार, या गोष्टी गृिीिि धरायला लागिाि. िसाि कािीसा
कन्सरच्या लिणािंिा गिंिु ा असिो. कारण शरीरािे अवयव भरपरू , प्रत्येक
अवयवािा कन्सरप्रकार वेगळा आहण एकाि अवयवाशी अनेक लिणिं
हनगडीि, त्यािनू कािी गाठी प्रथमश्रेणीच्या, िर कािी त्यािंच्यापासनू
मागािून जन्मलेल्या हद्विीय श्रेणीच्या. ल्यक
ु े हमयासारख्या कन्सरप्रकारािंमधे
लिणिं िी सिंपणू ि शरीराशीि सिंबिंध दाखवणारी, िर इिर कन्सरिी बिुसिंख्य
लिणिं, फक्त त्या त्या सिंबिंहधि अवयवाशी हनगडीि. त्विा, िोंड, ब्रेस्ट
वगैरेंवरिी लिणिं, बाह्स्वरुपाि प्रगट िोिाि. िर अन्ननहलका, जठर,
आिडिं, यकृ ि, फुफ्फुसिं, मत्रू ाशय, गभािशय वगैरे अवयवािंवरच्या गाठी, आि
आि दडून रिािाि; त्यामळ
ु े लवकर लिािि येि नािीि. जी लिणिं
जाणविाि, िी ‘फक्त कन्सरि सिु विाि’ असििं ी म्िणिा येि नािी; कारण
त्याि लिणानिं ी एरवी साधे साधे आजारिी सहू िि के ले जािाि. कािीवेळा
िर मळ
ू गाठ न सापडिा, आधी हििी दसु ऱ्या अवयवावरिी प्रहिकृ िीि
ध्यानी येिे.
एवढ्यानििं ी लिणाििं ा गििंु ा सपिं ि नािी. कारण कन्सरच्या कािी
गाठी अत्यििं झपाट्यानिं वाढिाि आहण पसरिाि िर कािी गाठी मोठ्या
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व्िायला बरीि विां सद्ध
ु ा लागिाि. त्यामळ
ु े ि कन्सरिी लिणिं म्िणजे
मोठीि गििंु ागििंु असू शकिे. आहण िी उकलण्यासाठी कुशल आहण
अनभु वी कन्सरिज्ञ, रे हडओलॉहजस्ट आहण पथॉलॉहजस्टि िवेि. पण िा
‘गििंु ा’ जर आपण लवकर सोडवण्यािे प्रयत्न के ले नािीि, िर
‘हदसामासानी’ कन्सरिा गोळा वाढिि जािो. आहण त्यािनू कािी
अहिप्रसगिं िी हनमािण िोिाि.
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68.

कॅ न्सरिे अचतप्रसगां

कुठलेिी ‘अहिप्रसिंग’ िे दल
ु िि, हनष्काळजीपणा हकिंवा पोकळ
आत्महवश्वास यािंच्यामळ
ु े हनमािण िोिाि. कन्सरिी त्या हनयमाला अपवाद
नािी. बिुसिंख्य कन्सरप्रकारािंिी आरिंभीिी वाढ सिंपणू िपणे शरीराच्या आिि
असिे. त्यावेळी त्या वाढीिी िािूल लागि नािी िे खरिं. पण जेव्िािं लिणिं
प्रगट िोिाि, वाढायला लागिाि आहण आक्रमक पहवत्रा घ्यायला
लागिाि, िेव्िािंिी सामन्याि: लोकािंििं दल
ु िि करणिं िालिू असििं.
हकत्येक हस्त्रयािंना त्यािंच्या ब्रेस्टवर गाठ वाढि आिे िे कळििं आहण
जाणवििं. पण महिनोन् महिने त्या नसु िी वाढणारी गाठ जोपासि बसिाि.
अहनयहमि रक्तस्त्राव िोि असला िरी सिंकोिानिं िे ‘सत्य’ दीघिकाळ लपवनू
ठे विाि. अनेक परुु िािंना िर खात्रीि असिे की, त्यािंना कन्सर गाठणिंि शक्य
नािी.
अशा प्रसगिं ामिं धनू , लोकाच्िं या बेजबाबदार वृत्तीिा फायदा घेऊन
कन्सर मात्र वाढि असिो, पसरि असिो, सििं ार करि असिो आहण जास्ि
जास्ि अवयवाििं ा िाबा हमळवि असिो. कन्सरच्या वाढीिा िो
‘अहिप्रसगिं ि’ असिो पण वास्िवाि बऱ्याि वेळा िो आपणि ओढवनू
घेिलेला नसिो का?
असे बळावलेले कन्सर, पणू िपणे बरे करायला अत्यििं अवघड, नव्िे
बऱ्याि प्रसगिं ी अशक्यप्राय बनिाि, िे वेगळिं सागिं ायला नकोि! कन्सरिे
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अहिप्रसगिं झाले, लिणाििं ा गििंु ा वाढला आहण शरीरामधला रोग बळावला
की ‘कन्सर-हनदान’ करणििं ी सरळ सोपिं रिाि नािी. पण कन्सर-हनदानाबद्दल
जाणनू घेण्याच्या आधी, कन्सरिे प्रमख
ु प्रकार जाणनू घेणिं मित्त्वाििं आिे

आपण प्रत्येकजण सहभागी होऊ शकता

संपकक किा
Whatsapp- 9987737237
Mail- esahity@gmail.com
Join Facebook page

www.esahity.com
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69.

कॅ न्सरिे प्रमुख प्रकार

बिुसिंख्य कन्सर-प्रकारािंिी खालील प्रमख
ु गटािंमधे हवभागणी के ली
जािे:
• काचसपनोमा (Carcinoma) – शरीराच्या हवहवध
आवरणापिं ासनू (epithelium) सरू
ु िोणारे महलग्नटिं ट्यमू र.
काहसिनोमा िा कन्सरिा सवािि मोठा गट आिे. काहसिनोमािा अथि
म्िणजे कुरिडणारी गाठ )या गाठी ियार िोि असिानिं ा उिंदराप्रिं माणे
अवयवाििं ी आवरणिं कुरिडि पढु े जािाि(. काहसिनोमािे िीन प्रमख
ु
प्रकार म्िणजे –
▪ अ. अॅचडनोकाचसपनोमा (Adenocarcinoma) उदा.
ब्रेस्ट, जठर, मोठिं आिडिं, मत्रू हपिंड, प्रोस्टेट, बीजािंडकोि, गभािशय,
थायरॉइड, कािी फुफ्फुसाविं रील गाठी इ. मधले कन्सर
▪ ब. स्क्िेमस सेल काचसपनोमा (Squamous cell
carcinoma) उदा. त्विा, ओठ, जबडे, जीभ, घसा, अन्ननहलका,
कािी फुफ्फुसाि
ु , हशस्न इ. वरिे कन्सर
िं े, गभािशयमख
▪ क. राांचझशनल सेल काचसपनोमा (Transitional cell
carcinoma) उदा. मत्रू ाशय, कािी मत्रू हपिंडािे कन्सर
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• साकोमा (Sarcoma) म्िणजे आधार देणाऱ्या
अवयािंवरील ट्यमू र )उदा. िाडािंिे, मािंसल गाठींिे इ(. काहसिनोमा आहण
साकोमा यािंििं प्रमाण साधारण २०:१ असिं आढळििं
• ल्यूकेचमया (Leukaemia) आचण मचल्टपल मायलोमा
(Multiple Myeloma) िे रक्तािे कन्सर – यािंिी सरुु वाि िाडािंच्या
पोकळीि (bone marrow) िोिे. एकाि अवयावर ट्यमू र ियार न
िोिा, शरीरभरि रक्तामाफि ि कन्सरपेशींिा मक्त
ु सिंिार िोिो.
• चलम्िोमा (Lymphoma) – िा हलिंफ ग्रिंथींिा ट्यमू र
आिे, ज्याि हलिंफग्रिंथीना सजू येऊन, आि ियार झालेल्या कन्सरपेशी,
लसीकाद्रवामधनू शरीरभर वािू शकिाि. त्यािे मख्ु य दोन प्रकार
म्िणजे: िॉजहकन हलम्फोमा आहण नॉन- िॉजहकन हलम्फोमा.
• मेलानोमा (Melanoma) – िा त्विेच्या कन्सरिा एक
प्रकार आिे, जो मेलानीन रिंगद्रव्य ियार करणाऱ्या पेशींपासनू उद्भविो.
मेलानीन रिंगद्रव्य गोऱ्या लोकािंमधे अहिशय कमी असल्यामळ
ु े , त्यािंिाि
मेलानोमाििं प्रमाण अहधक्यानिं सापडििं.
• जमप सेल (Germ cell tumours) पासनू िोणारे कन्सर िे
अगदी नगण्य असिाि व प्रामख्ु याननिं वृिणकोश (Testis) हकिंवा
हबजाण्ड्कोश (Ovary) यािंच्यामधे आढळिाि
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70.

कॅ न्सर-चनदान चजकीरीिां

अिक
ू कन्सर-हनदान िे झटपट काम नािी. त्यािनू झटपट सिंशय
आला, िरीिी त्यावर परु े सिं हशक्कामोििब व्िायला थोडािरी हवलिंब
लागिोि. डॉक्टरािंनी के लेली प्राथहमक िपासणी (Clinical
examination) हकिंवा थिंक
ु ी-लघवी-रक्तिपासणी यामधनू डॉक्टरािंना
थोडासा अिंदाज येऊ शकिो. पण िज्ञिपासण्या झाल्याहशवाय त्यावर
हशक्कामोििब िोऊ शकि नािी. हकिंवा इिर वेळी देखील कन्सरच्या दृष्टीनिं
उपयक्त
ु असिं फारसिं कािी हनष्पन्न िोििंि, असिंिी नािी.
कन्सरिी एकूण लिणिंि असिंख्य. त्यािली खपू शी लिणिं फसवी,
सिंहदग्ध आहण गोंधळाि पाडणारी. कधी अवयवाशी हनगहडि, कधी
जवळच्या हलम्फ ग्रिंथींवर सजू िर कधी पनु विसाििींशीि सिंबिंध दाखवणारी.
हशवाय प्रत्येक प्रकारच्या गाठीिा वाढण्यािा आहण हवस्िारािा वेगिी
कमी-जास्ि. त्यामळ
ु े वरवर गाठ पािून, आिल्या ‘हिमनगािी’ पणू ि कल्पना
येईलि असिंिी नािी.
पन्ु िा कन्सरच्या प्रत्येक हक्रयेला हनयम कमी आहण अपवाद भरपरू .
त्यामळ
ु े अधीकि ‘गोंधळाि गोंधळ’. या सगळ्या अत्यिंि जबाबदारीच्या
आहण हजकीरीच्या गोष्टी आिेि. म्िणनू ि कन्सर-हनदानासाठी अनेक हभन्न
हभन्न प्रकारच्या िपासणीपद्धिींिा अवलिंब करावा लागिो.
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त्या सोयी-सहु वधा, लिान गावामिं धल्या छोट्या रुग्णालयामिं धे
उपलब्ध नसल्या, िर त्यासाठी, जरूर पडल्यास स्पेशल कन्सर िॉहस्पटलला
भेट देऊन, हिथल्या स्पेशाहलस्टकडून िपासण्या करून घ्याव्या लागिाि.
कन्सर जर अगदी आरिंभीच्या अवस्थामिं धे लिाि आला, रोगहनदान लवकर
आहण अिक
ू झाल,िं िर इलाजानिं ा योग्य हदशा हमळू शकिे.
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71.

अिूक चनदान- यशस्िी उपिार

‘अिक
ू कन्सर-हनदान’ िा पढु च्या यशस्वी उपिारािंिा पायाि
असल्यामळ
ु े , िो फार भक्कम असावा लागिो. त्यासाठी काळ, वेळ आहण
कसब पणाला लावावे लागिाि. हशवाय हजकीरीच्या अनेक िपासण्या,
ससु ज्ज रुग्णालये, अत्याधहु नक उपकरणे आहण भरपरू खिि या सगळ्यािंिीि
ियारी ठे वावी लागिे.
कुठलािी डॉक्टर उगीिि कन्सरिी शक्यिा पडिाळून पिाि नािी.
पण िपासणीिा हनणिय लािंबणीवर टाकणिंिी धोक्याििंि असििं. त्यामळ
ु े
प्रथमि: फहमली डॉक्टरािंना त्याबाबि आपलिं जजमेंटि वापराविं लागििं.
त्यासाठी प्रत्यि रुग्णाििं सिकायििी फारि मित्त्वाििं असििं. लिणािंिा
पहिला सािीदार रुग्णि िर असिो! आहण लिणािंमधे झालेली ‘लिणीय’
वाढिी त्यानिंि रोजच्या रोज पाहिलेली असिे.
कन्सर-हनदानामधे अल्पशी िक
ू झाली, िरी त्यािे दष्ु पररणाम फार
दरू गामी िोऊ शकिाि. कारण ‘कन्सर आिे हकिंवा नािी’ िे नसु ििं ठरण्यावर
)positive हकिंवा negative) सद्ध
ु ा कािी वेळा रुग्णािंििं जीवन-मरणि
अवलिंबनू असििं. अशा िक
ु ािंना हमळणारिं शासन, फार कडक असू शकििं
)प्रसिंगी मृत्यदू डिं ाििंिी!( म्िणनू ि कन्सर-रुग्ण, रोगहनदान करणारे
पथॉलॉहजस्ट, रे हडओलॉहजस्ट आहण कन्सरोपिार-िज्ञ या सवाांनाि
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अनन्यसाधारण मित्त्व आिे. अिक
ू रोगहनदानासाठी अथािि ससु ज्ज
िॉहस्पटल्स िवीि, अत्याधहु नक उपकरणिं िवीि, अनभु वी जाणकार िज्ञ
िवेि आहण या सगळ्या सोयी-सहु वधा, अगदी वेळेवर उपलब्ध व्िायला
िव्याि.

140

परिचय कॅ न्सिचा

72.

तपासण्या कुठे ? कशा?

सविसामान्य रुग्णालयािंमधे हकिंवा फहमली डॉक्टरािंकडे साध्या साध्या
सगळ्याि शारीररक िपासण्या करण्यािी सोय असिे. पण कन्सरच्या दृष्टीनिं
त्या परु े शा ठरि नािीि. कारण कन्सरच्या बिुिक
े सगळ्याि िपासण्या
‘स्पेशल’ असिाि. त्यासाठी बरीि मिागा-मिागािी साधनिं लागिाि आहण
िी साधनिं वापरिा येणारे वाकबगार ििंत्रज्ञिी.
कधी छोटीशी भल
ू द्यावी लागिे, कधी ि-हकरण िपासण्या कराव्या
लागिाि. कािी िपासण्यािंमळ
ु े थोडे त्रास सिन करावे लागिाि, थोडी इजािी
िोऊ शकिे आहण सगळ्या स्पेशल िपासण्यािंना खिि िर भरपरू ि येिो.
कन्सरिी लिणिं कोणत्या अवयवाशी सिंबिंहधि आिेि, त्यानसु ार
कधीकधी स्त्रीरोगिज्ञ, यरु ॉलॉहजस्ट, कान-नाक-घसािज्ञ वगैरे स्पेशल
िज्ञािंकडेिी रुग्णािंना िपासण्यािंसाठी पाठवाविं लागि.िं कधी कधी लिणिं जर
बऱ्याि पढु च्या अवस्थेला गेलेली असली, अथवा सभ्रिं माि टाकणारी
असली, िर मोठ्या शिरामिं धल्या स्पेशल कन्सर-िॉहस्पटलमधेिी अशा
िपासण्यासिं ाठी जाविं लागि.िं
त्यामळ
ु े ि कन्सरसाठी िपासण्या कुठे करायच्या आहण कुणी
करायच्या याबाबििी, एक असा हनयम ठरविाि येि नािी. कन्सरच्या
हनरहनराळ्या प्रकारासिं ाठी अथािि िािण्यािी हवहवध आहण भरपरू आिेि.
त्यामळ
ु े योग्य त्या िपासण्या झाल्याहशवाय ‘कन्सर-हनदान’ पणू िि िोि नािी.
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73.

सिप तपासण्या स्पेशलि!

कन्सर-हनदान पक्किं करण्यासाठी, प्रत्येक रुग्णाला एकापेिा जास्ि
िपासण्यािंना सामोरिं जाविं लागििं िे िर हनहिि! त्या सगळ्या िपासण्या एका
अथी स्पेशलि असिाि, पण त्यापैकी िार प्रमख
ु िपासणी-पद्धिी म्िणजे :
▪ रेचडओलॉजीच्या तपासण्या - ट्यमू रििं स्थान, आकार आहण
हवस्िार शोधनू काढण्यासाठी ि-हकरण फोटो, अल्रासाऊिंड, CT
स्कन, MRI स्कन, PET स्कन, ममोग्रफी इ.
▪ रि तपासण्या – रक्ताच्या कन्सरसाठी हकिंवा इिर कािी कन्सरसाठी )ट्यमू र माकि र म्िणनू (
▪ पेशी तपासण्या - कन्सरच्या गाठीमधल्या पेशींिे नमनु े काढून
त्यािंिी सक्ष्ू मदशिक यिंत्राखाली िपासणी करणिं )बायॉप्सी आहण
सायटॉलॉिंजी टेस्ट(. या िपास्ण्यािंमळ
ु े कन्सर हनदान हनहिि िोििं.
▪ एडां ोस्कोपी- हवहवध आकाराच्या दहु बिणी वापरून, पोकळ
अवयवािंिी आिनू पिाणी करण्यासाठी. उदा. जठर, मत्रू ाशय, मोठी
आिडी इत्यादी. )आवश्यक िेव्िा सिंशहयि ट्यमू रमधनू पेशींिे
नमनु ेिी त्याि वेळी गोळा के ले जािाि(.
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वरील िपासण्याव्िं यहिररक्त, कधीकधी इिर कािी
िपासण्यािी, गरजेनसु ार अमिं लाि आणाव्या लागिाि. लिणाप्रिं माणे
आवश्यक त्या सवि िपासण्याििं ा अवलबिं करून, कन्सरहनदान शभिं र
टक्के पक्क आहण खात्रीलायक झाल्याहशवाय, उपिारानिं ा आरिंभ
के ला जाि नािी. पेशी-िपासण्यामिं धनू , पथॉलॉहजस्टिे अिवाल
सादर झाले की कन्सरहनदान पक्क के लिं जाि.िं एकदा हनदान पक्क
झालिं की, रे हडओलॉजीच्या िपासण्यािंच्या आधारानिं, कन्सर हकिी
मोठ्ठा आिे आहण िो शरीराि हकिी आहण कुठे कुठे पसरला आिे
ह्ािा पणू ि अदिं ाज घेिा येिो. ह्ाला cancer- staging म्िणिाि.
एकूणाि कुठल्यािी कन्सरच्या- िार अवस्था )stages)
मानल्या जािाि. पहिली अवस्था म्िणजे ज्याि कन्सर िा लिान
आहण कुठे िी पसरलेला नसिो आहण िौथी अवस्था म्िणजे ज्याि
कन्सर िा एकिर जागेवरि खपू मोठ्ठा झालेला असिो हकिंवा
शरीरभर पसरलेलािी असू शकिो. या िार stages च्या
आधारावरि पढु ील उपिारािंिी हदशािी बरीिशी अवलिंबनू असिे.
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74.

उपिाराांिा आरांभ

उपिारािंिी हदशा ठरवण्यािा हनणिय घेणिं िे टीमवकि आिे – त्याि
प्रामख्ु यानिं शस्त्रहक्रयािज्ञ, हकरणोपिारिज्ञ, कन्सरोपिारिज्ञ, भल
ू िज्ञ,
पथोलॉिंहजस्ट, रे डीओलॉिंहजस्ट इत्यादी िज्ञािंिा समावेश असिो. कारण इिर
सविसामान्य रोगािंच्या िल
ु नेमधे, कन्सरच्या समस्या या खऱ्या अथािनिं
समस्याि ठरिाि. कन्सर टाळायला कठीण जािो, ओळखायला अवघड
ठरिो आहण त्यािप्रमाणे उपिारािंनािी िािंगलाि जड जािो. िसिंि पैसा िर
पाण्यासारखा खिि िोिो.
कन्सरच्या इलाजािंबद्दल अनेक मित्त्वाच्या गोष्टी ध्यानाि घ्यायला िव्याि:
• पहिली गोष्ट म्िणजे कन्सरिे इलाज दीघिकाळ िालिाि )हकत्येक
आठवडे, अनेक महिने हकिंवा प्रसिंगी दोन-िीन विे सद्ध
ु ा.( उपिार
सिंपल्यानिंिर देखील, साधारण िीन िे सिा महिन्यािंनी हकिंवा विाििनू
एकदा, िज्ञ-िपासण्या कराव्या लागिाि. कन्सर पणू ि बरा झाला की नािी
िे कळायला िर सरासरी पाि विे लागिाि.
• दसु रिं असिं की कन्सर बरे िदा शिंभर टक्के बरा िोऊ शकि नािी. अशा
हस्थिीि, रोगािी पीछे िाट करणिं हकिंवा िो आटोक्याि ठे वणिं एवढे दोनि
पयािय बाकी असिाि.
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• ‘सपिं णू ि कन्सरमक्त
ु ी’ िे ध्येय नेिमीि फलद्रुप िोि नािी. त्यािप्रमाणे,
एका रुग्णावर अनेक प्रकारिे उपिार करावे लागिाि िे वेगळे ि!
इलाजािंच्या इष्ट पररणामािंबद्दलिी बरीिशी अहनहििीि असिे.
शरीराकडून कसा आहण हकिी िािंगला प्रहिसाद हमळे ल, त्याििं भाहकि
आधी करिा येि नािी. आहण या सवाांवर कळस म्िणजे:
• उपिार िालू झाले, की त्या काळाि रुग्ण अहधकि ‘आजारी’ िोिो. िे
आजार वास्िवाि हवहवध उपिारािंच्या सिलिणािंपासनू िे (sideeffects) असिाि. पण त्यामळ
ु े ‘कन्सरोपिार म्िणजे यमयािना’ िे
समीकरणि बननू गेलिं आिे.
आजहमिीला अलोपथीमधे, कन्सरवर यशस्वीररत्या इलाज
करण्याच्या पाि मित्त्वपणू ि पद्धिी, प्रिहलि आिेि. त्या म्िणजे :
• कॅ न्सरसाठी शिचक्रया
• रेचडओथेरपी
• चकमोथेरपी
• िॉमोनथेरपी
• इम्युनोथेरपी
प्रत्येक कन्सर बरा करिाना, त्याच्या प्रकारानसु ार आहण आवश्यकिेनसु ार,
वरील पाि इलाजाििं िं, कमी-अहधक मित्त्वाििं स्थान मानलिं जाि.िं िरीिी
कन्सरवरिे सगळे उपिार, एकमेकानिं ा परू कि म्िणायला िवेि.
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75.

कॅ न्सरसाठी शिचक्रया

कन्सरच्या गाठींवर शस्त्रहक्रया करणिं, िी पवू ािपार िालि आलेली
फार जनु ी उपिारपद्धि आहण हििकीि ‘सजिनहप्रय’. शरीरावरिी ‘अडगळ’
लवकराि लवकर नष्ट करणिं, िा त्यामागिा िेि.ू एखादिं फळ नासायला
लागलिं की, खराब झालेला भाग आहण त्याच्या आजबू ाजिू ािी बरािसा
भाग काढून टाकावा लागिो. नािीिर पन्ु िा नासण्यािी हक्रया सरू
ु िोिे.
िसिंि कािीसिं कन्सरच्या गाठींििं आिे.
कन्सरिी गाठ अगदी लिानशी )िण्या-शेंगदाण्याएवढी( असली, िर
के वळ नसु िी गाठ आहण बाजिू ा थोडा भाग काढून भागििं. त्यापेिा अहधक
मोठी झालेली असली )हलिंबाएवढी( िर बाजिू ा पष्ु कळि भाग काढून
टाकावा लागिो. परिंिु गाठ जर खपू ि मोठी असली हकिंवा फुटून पसरायला
लागलेली असली, िर प्रत्यि अवयवािा मोठा िक
ु डा हकिंवा प्रसिंगी सिंपणू ि
अवयविी गमवावा लागिो )उदा. ब्रेस्ट, गभािशय, जठर, जबडा, मत्रू हपडिं इ(.
ट्यमू रिा आकार जर प्रमाणबािेर मोठा असला िर कधीकधी प्रथमिः
त्यावर हकरणोपिार हकिंवा औिधोपिार करून त्यािा आकार आटोक्याि
आणनू , मगि त्यावर यशस्वी शस्त्रहक्रया करिा येिे.
कन्सरच्या शस्त्रहक्रयानिं ी बरे िदा हवद्रुपिा येऊ शकिे. )पण त्यासाठी
आिा प्लहस्टक सजिरी आहण अवयव पनु रि िना याििं िं वरदान लाभलेलिं आिे.
त्यामळ
ु े िेिरा, ब्रेस्ट वगैरेंिी पनु रि िना करिा येिे.( कधी मित्त्वािा अवयव
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गमवावा लागिो. )जीभ, स्वरयत्रिं , डोळा, मत्रू ाशय वगैरे(. क्वहिि मलमत्रू ािे
मागििी बदलावे लागिाि. पण मृत्यू ओढवण्यापेिा एका अवयवावरि
भागणार असेल, िर िो मोठा ‘बोनस’ि ठरिो
आधहु नक शस्त्रहक्रया-पद्धिींमधे आिा खपू ि सधु ारणा झाल्या आिेि आहण
िोि आिेि. त्याि शक्य असल्यास अवयव वािवणिं (organ
preservation) आहण दहु बिणीच्या सिायानिं शस्त्रहक्रया (robotic
surgeries) या दोन पद्धिी हवशेि उपयक्त
ु ठरि आिेि.
या अहद्विीय फायद्यािंमळ
ु े कन्सरच्या शस्त्रहक्रया नेिमीि प्रिहलि
रिाणार िे हनःसिंशय! पण ददु वै ानिं गाठ काढली म्िणजे कन्सरिा समळ
ू
नायनाट झाला असिं घडि नािी. कन्सरच्या कािी ‘अमर’ पेशी मागे
रें गाळिािि. त्यािंिा नायनाट करण्यासाठी आणखीिी कािी कराविं लागििं.
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76.

चकरणोपिार (रेचडओथेरपी)

प्रखर कृ हत्रम हकरण फार काळ अिंगावर पडले, की िे त्विा जाळून
टाकिाि, िे आिा आपल्याला पणू िपणे ज्ञाि आिेि. असे हकरण, ज्या
सजीव पेशींवर पडिील, त्या सगळ्याि पेशींना िे घायाळ करिाि. मग
कन्सरच्या पेशींवर असे हकरणझोि सोडले िर? कन्सर- पेशी आहण पयाियानिं
कन्सरिे ट्यमू र जाळून टाकिा येिील का? अगदी बरोबर! याि ित्त्वावर
हकरणोपिार रिलेले आिेि. मळ
ू उद्देश असा की भेदक हकरण-शलाका,
प्रत्यि कन्सरग्रस्ि भागावरि कें हद्रि करायच्या. म्िणजे कन्सर-ट्यमू र त्या
प्रखर हकरणािंनी लिान करायिे (shrinkage) हकिंवा नष्ट करायिे. मात्र
कन्सरपेशी जाळून टाकण्यासाठी अहिशय शक्तीशाली हकरणझोि वापरावे
लागि असल्यामळ
ु े , महलग्निंट गाठींभोविी असणाऱ्या साध्या हनरपराधी
अवयवपेशींनािी हवनाकारणि रे हडएशनिे धक्के सोसावे लागिाि. पण
सदु वै ानिं, साध्या पेशी या पणू ि वाढ झालेल्या, आहण परु े शा हवकहसि
असल्यामळ
ु े , त्या दीघिकाळ भेदक हकरणािंिे आघाि सिन करू शकिाि,
आहण त्यािनू लवकर स्विःला सावरूिी शकिाि. कन्सरपेशी मात्र,
हवभाजनमग्न, आहण अपररपक्व असल्यामळ
ु े , हकरणािंिे आघाि सिन “न”
िोऊन प्राण सोडिाि. म्िणनू ि हकरणोपिार िे सिंथगिीनिं, पाि-सिा
आठवडे िालू ठे वावे लागिाि. त्यामळ
ु े , साध्या शरीरपेशींना हकरणािंच्या
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धक्क्यािनू सावरून आहण सिीसलामि बािेर येऊन पन्ु िा पवू िवि व्िायला
परु े सा अवधी हमळिो.
हकरणाििं े उपिार िे शस्त्रहक्रयेच्या आधी, नििं र हकिंवा इिर
उपिाराबिं रोबर ‘जोड’ म्िणनू िी वापरिाि. त्याव्यहिररक्त कधीकधी फक्त
हकरणोपिारानिं ी सद्ध
ु ा कािी कन्सर-प्रकार पणू िपणे बरे करिा येऊ शकिाि
)उदा. गभािशयमख
ु , मेंद,ू िोंड-घश्यािे कािी कन्सरप्रकार, प्रोस्टेट कन्सर इ.(
फार पवू ी हकरणोपिारासिं ाठी फक्त रे हडयमिा वापर के ला जायिा. )कारण
त्या काळाि पररणामकारी भेदक हकरणािंिा शोध लागलेला नव्ििा(. मात्र
आिा रे हडयमिे दरू गामी धोके जाणनू , त्याऐवजी प्रखर ि-हकरण, गमा
हकरण, इलेक्रॉन बीम, प्रोटॉन इ. हवहवध हकरणोपिार वापरले जािाि.
आहण िे देखील ‘ररमोट किंरोल’ने खोलीबािेरूनि हदले जाि असल्यामळ
ु े,
प्रत्यि देणाऱ्याला त्यािंिेपासनू हकरणोत्सगाििा धोका सिंभवि नािी.
कन्सरवरििं हिसरिं प्रभावी अस्त्र म्िणजे रासायहनक अस्त्र.
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77.

कॅ न्सरसाठी औषधोपिार (चकमोथेरपी)

कन्सरहवरोधी औिधिं वापरून के लेल्या उपिारािंना हकमोथेरपी म्िटलिं
जाििं. अशी समु ारे शिंभर कन्सरहवरोधी औिधिं, आजहमिीला जगभर वापरली
जािाि. िी औिधिं म्िणजे वास्िवाि जालीम हविेि असिाि. त्यामळ
ु े
ककि पेशींिा नाश करिा करिा, साध्या पेशीनािंिी कमी-अहधक दख
ु ापि
िोिेि, ज्यामळ
ु े जािक सि-लिणिं हनमािण िोिाि.
कन्सरहवरोधी औिधािंिा वापर, हवशेिेकरून इजिं ेक्शन्सच्या
स्वरूपाि के ला जािो. पण हकमोथेरपीिी इजिं ेक्शने, साधारणपणे सलाईनमधनू आहण कािी िासािंच्या अवधीि पणू ि िोिील, इिक्या सावकाश हदली
जािाि. दोन िे िीन औिधािंिी एकत्र उपाययोजना करणिं, िे कन्सरहकमोथेरपीमागििं मळ
ू ित्त्व. औिधोपिारािंिा एक कोसि )हकिंवा आवििन(
िीन-िार आठवड्यािंच्या कालावधीि पणू ि िोिो, पण त्या कलावधीि
साधारणिः िीन िे िार वेळाि इजिं ेक्शन देऊन बाकी हदवस हवश्राहिं ि हदली
जािे. असेिी साधारण िार िे आठ कोसेस करावे लागिाि, म्िणनू ि
उपिाराििं ा काळ अनेक महिन्याििं ा िोिो. कारण कन्सर िा शरीरामधनू
मळ
ू ासकट नष्ट झाल्याििं कुठलििं “मोजमाप” आज िरी आपल्या िािाि
नसल्यामळ
ु े , आवश्यकिेपेिा थोडे जास्ि काळ उपिार करण,िं िाि
त्यावरिा पयािय ठरिो. आजकाल इजिं ेक्शनला पयािय म्िणनू कािी कन्सरप्रकारासिं ाठी गोळ्याच्िं या स्वरूपाििी हकमोथेरपी हदली जािे.
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हकमोथेरपी देखील शस्त्रहक्रया हकिंवा हकरणोपिारानिं ा जोड म्िणनू
वापरली जािे. हकिंवा स्वित्रिं ररत्यािी िी खपू मित्त्वपणू ि ठरिे - मख्ु यि:
ल्यक
ु े हमया आहण हलम्फोमािे कािी प्रकार )ज्याच्िं याि ककि पेशींिा सििं ार
शरीरभरि असिो(. त्याहशवाय, इिर कािी पसरलेले कन्सर, ज्याच्िं याि
पेशींच्या शरीरभ्रमििं ीमळ
ु े , शस्त्रहक्रया हकिंवा हकरणोपिारानिं ी सगळ्याच्या
सगळ्या कन्सरपेशी पणू िपणे नष्ट करिा येि नािीि (metastatic कन्सर(,
अशा पेशींिा बीमोड करण्यासाठी.
हकमोथेरपी िे कन्सरसाठी गवसलेलिं आधहु नक काळािलिं हकिीिी
मोठिं वरदान असलिं, िरी त्या जालीम औिधाििं ी आवश्यकिा आहण
उपयक्त
ु िा यािंिा योग्य िो समिोल राखणिं फारि जरुरी असििं.
शस्त्रहक्रया, हकरणोपिार आहण औिधोपिार या कन्सरवरच्या िीन
प्रमख
ु उपिारपद्धिी मानल्या जािाि. पण त्यािंच्या व्यहिररक्त, आणखी दोन
उपिारपद्धिीिी ‘परू क’ म्िणनू अलोपथीमधे, दीघिकाळ प्रिहलि आिेि.
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78.

कॅ न्सरिर िॉमोनथेरपी

आपल्या शरीराला आवश्यक अशी सगळी िॉमोन्स बनवणाऱ्या
ज्या प्रमख
ु ग्रिंथी आिेि, त्या म्िणजे - हपच्यटु री, थायरॉईड, थायमस,
अहड्रनल, पाँक्रीयस, ओव्िरीज )Estrogen ि Progesterone िी िॉमोन्स
बनवणाऱ्या ग्रिंथी( आहण टेस्टीज )Testosterone ि Androgens
बनवणाऱ्या ग्रिंथी(. त्याहशवाय िॉमोन्स ियार करणाऱ्या इिरिी कािी ग्रिंथी
आिेि.
कािी कािी कन्सरिे प्रकार, प्रत्यि िॉमोन्सच्या पररणामािंनीि प्रत्ययाला
येिाि. उदािरणाथि हस्त्रयािंमधला ब्रेस्ट कन्सर, बीजािंडकोि व गभािशयाशी
सिंबिंहधि कािी कन्सर, आहण परुु िािंमधे प्रोस्टेट कन्सर.
त्यामळ
ु े अशा कन्सर-प्रकारािंवर िॉमोनथेरपी खपू उपयक्त
ु ठरू शकिे. जसिं
की:
• एकिर वरील अवयवािंशी सिंबिंहधि िॉमोन्सििं )स्त्रीिॉमोन्स हकिंवा
परुु ििॉमोन्स( उत्पादन, िॉमोनथेरपीच्या उपिारािंनी पणू ििः बिंद
करायििं. हकिंवा
• त्या अवयवािंवर वाढणाऱ्या कन्सरपेशींिी हवभाजनहक्रया,
िॉमोन- हवरोधी औिद्धािंनी थािंबवायिी अथवा बिंद पाडायिी.

152

परिचय कॅ न्सिचा

िॉमोनथेरपीििं सवािि मोठिं गाजलेलिं उदािरण म्िणजे ब्रेस्ट कन्सरसाठी
Tamoxifen िे औिध )जे इस्रोजेन-हवरोधी आिे(. त्यािप्रमाणे प्रोस्टेटकन्सरसाठी अन्ड्रोजेन-हवरोधी औिधिं प्रामख्ु यानिं वापरली जािाि.
औिधाव्िं यहिररक्त कािी वेळा- स्त्री-िॉमोन आहण परुु ि-िॉमोन उत्पादन
करणाऱ्या सबिं हिं धि ग्रथिं ीिी काढून टाकण्यािी प्रथा आिे )उदा. ब्रेस्ट कन्सर
साठी ovaries आहण प्रोस्टेट कन्सर साठी testes). गेल्या साधारण
पन्नास-साठ विाांपासनू िॉमोनथेरपी प्रिहलि आिे.
िॉमोनथेरपीला अथािि् बऱ्याि मयािदा आिेि. एकिर िे इलाज फक्त
िॉमोन्सशी सिंबिंहधि अशा कन्सरप्रकारािंवरि उपयक्त
ु ठरिाि आहण दसु रिं
असिं की अशी औिधिं पष्ु कळदा अनेक विेिी िालू ठे वावी लागि
असल्यामळ
ु े , त्या दीघि काळाि कािी अहप्रय सिलिणािंनािी सामोरिं जाविं
लागििं िे वेगळि.
सवि “िॉमोन्स” िी जशी शरीरािी मल
ू भिू गरज आिे, त्यािप्रमाणे शरीरािी
नैसहगिक रोगप्रहिकारशक्तीिी अत्यावश्यक बाबि आिे! पण िी जर परु े शी
कायािहन्वि नसली, िर इिर कािी रोगािंप्रमाणेि, कन्सरिी आकार घेऊ
शकिो. त्यामळ
ु े कन्सरहवरुद्धिी प्रहिकारशक्ती जर कायािहन्वि हकिंवा अहधक
प्रज्वहलि करिा आली िर काय घडेल? िेि आिा बघू या .
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79.

कॅ न्सरिर इम्युनोथेरपी

शरीरािी सिंपष्टु ाि आलेली कन्सरहवरुद्धिी नैसहगिक प्रहिकारशक्ती,
बाह् मदिीच्या सिाय्यानिं पन्ु िा एकदा कायिरि करणिं िेि इम्यनु ोथेरपीमागििं
मळ
ू ित्त्व. त्यासाठी शरीराबािेरून कृ हत्रमररत्या जी औिधोपिारािंिी योजना
के ली जािे, हिलाि ‘इम्यनु ोथेरपी’ असिं नाव आिे. )कुणी पाण्याि पडून
गटािंगळ्या खाि असेल, िर त्याला आवश्यक िेवढा आधार देऊन, मदि
परु वनू , सरु हििरीत्या काठावर ओढून आणायििं िाि मळ
ू उद्देश. त्यामळ
ु े या
औिधािंिा वापर वास्िवाि, “िालना” देण्यापरु िाि करावा लागिो.(
इम्यनु ोथेरपीच्या उपिाराििं े फायदे िर खपू ि आिेि आहण
अहद्विीयिी. हशवाय, कन्सरहवरोधी औिधािंच्या िल
ु नेि, त्यािंिे घािक
पररणामिी बरे ि कमी हकिंवा सौम्य आिेि. मात्र िी औिधिं बनवायला फार
कष्टािी, हजकीरीिी आहण मिागािी असिाि. हशवाय, इम्यनु ोथेरपीबद्दलििं
ज्ञान आहण सश
िं ोधन, इिर िार उपिार- पद्धिींइिकिं अजनू िरी हवकहसि
झालेलिं नसल्यामळ
ु े , इम्यनु ोथेरपीला आजहमिीला, प्रमख
ु इलाजाििं ा दजाि
प्राप्त झालेला नािी. परिंिु भहवष्यकाळाि इम्यनु ोथेरपीमळ
ु े कन्सरोपिारामिं धे
नक्कीि क्राििं ी घडवनू आणली जाईल असा बोलबाला आिे.
िरीिी आजकाल कािी कन्सर-प्रकाराविं र इम्यनु ोथेरपी देणिं खपू ि
प्रिहलि व्िायला लागलिं आिे )उदा. फुफ्फुसिं, मत्रू ाशय, अन्ननहलका, मेंद,ू
त्विेिा कन्सर मेलानोमा, हकिंवा मल
ु ामिं धले कािी कन्सर.(
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बी.सी.जी. िी ियप्रहिबधिं क लस )मत्रू ाशयच्या कन्सर साठी(, अाँटीबॉडीज
बनवणारी िालनात्मक औिधिं )इटिं रफे रॉन, इटिं रल्यहु कन वगैरे( िी िर
दीघिकाळ प्रिहलि आिेिि, परिंिु गेल्या कािी विाांमधे असख्िं य नव्या
इम्यनु ोथेरपीच्या औिधाििं ी या यादीि साित्यानिं भर पडिे आिे.
अलोपथीमधे प्रिहलि आहण डॉक्टरहप्रय, रुग्णहप्रय असणाऱ्या
अशा या पाि प्रमख
ु उपिारपद्धिी आिेि. त्याििं े ‘फायदे-िोटे’ िर खपू ि
आिेि. पण रुग्णानिं ा मात्र फायदे लिाि येण्याआधी, नेिमी िोटेि भयक
िं र
वाटिाि. उपिार िालू असिाना हनमािण िोणारी सगळी “सिलिणिं” अथवा
side-effects म्िणजे िर रुग्णािंच्या सिनशीलिेिी कसोटीि असिे.
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80.

जािक सिलक्षणे

कन्सरहवरोधी भेदक हकरण )रे हडओथेरपी( आहण जालीम औिधिं
)हकमोथेरपी( या दोन्िी गोष्टी शरीराला जािकारक हकिंवा कािी अिंशी
नक
ु सानकारकिी ठरिाि. कारण कन्सरपेशी नष्ट करण्याच्या हक्रयेि, साध्या
अवयवपेशीिी कमी अहधक दख
ु ावल्या हकिंवा मारल्या जािाि िे आिा
आपण जाणिोि. त्याि प्रामख्ु यानिं नाजक
ू रक्तपेशी हकिंवा शरीरािल्या
सिंवेदनािम आहण हवभाजनिम इिर पेशी )उदा जठर, त्विा( यािंना इजा
िोिे. त्यामळ
ु े ि, हकरणोपिार हकिंवा औिधोपिार िालू झाले, की रुग्णािंवर
प्राणसिंकटि कोसळििं.
अथािि रे हडओथेरपीिी सिलिणिं िी औिधािंच्या सिलिणािंपेिा थोड्या
वेगळ्या स्वरूपािी असिाि. ज्या अवयवावर हकिंवा हवहशष्ट भागावर
हकरण-शलाका के हन्द्रि कराव्या लागिाि, त्यािंच्याशीि प्रामख्ु यानिं िी
हनगडीि असिाि. उदािरणाथि त्विा भाजल्यासारखी िोणिं हकिंवा काळी
पडणिं, मेंदवू र हकरणोपिार करिानिं ा के स जाणिं, िोंड-घश्यावर हकरणोपिार
िालू असिाना, िोंड-घसा कोरडे पडून त्याििं ा दाि िोणिं आहण हगळायला
त्रास िोणिं इत्यादी. मात्र त्याहशवाय बऱ्याि जणानिं ा थकवा येणिं, भक
ू
मदिं ावणिं, मळमळणिं अशी पणू ि शरीराशी सबिं हिं धि लिणििं ी त्रासदायक ठरू
शकिाि. अगदी दहु मिळ प्रसगिं ी हकरणोपिारामिं धनू दीघि काळानििं रिी कािी
अनपेहिि आहण अहप्रय दष्ु पररणाम प्रत्ययाला येऊ शकिाि )उदा.
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हकरणोपिारानिं ी ल्यक
ु े हमया उद्भवणिं हकिंवा जननेंहद्रयाच्िं या आसपास भेदक
हकरण हदले िर वध्िं यत्व येण(िं .
याउलट, कन्सरहवरोधी औिद्धाििं ा सििं ार मात्र पणू ि शरीरभरि
असल्यामळ
ु े त्याच्िं यापासनू िी सिलिणिं अहधकि िीव्र स्वरूप धारण
करिाि. त्याििं ी यादी िर खपू ि लाबिं लिक बनू शके ल, पण सविसामान्यिः
वारिंवार त्रासदायी ठरणारी लिणिं म्िणजे –
• मळमळण,िं उलट्या िोण,िं अन्नावरिी वासना जाण,िं जल
ु ाब िोणिं
• रक्तपेशी कमी झाल्यामळ
ु े अशक्तपणा वाटणिं हकिंवा थकवा येणिं,
सिंसगिजन्य रोगािंिे धोके वाढणिं, रक्तस्त्राव लवकर बिंद न िोणिं
• के स गळून टक्कल पडणिं, डोके दख
ु ी, हनद्रानाश
• िोंड जीभ लाल िोणिं, िट्टे पडणिं, आग िोणिं
• दम लागणिं, छािीि धडधडणिं
• क्वहिि प्रसगिं ी मत्रू हपडिं , यकृ ि, फुफ्फुसिं वगैरेंििं कायि मदिं ावणिं
पण रूग्णाच्िं या सदु वै ानिं, या दोन्िी उपिारामिं धली जवळपास सगळी
सिलिणिं िी, मळ
ू उपिार सपिं ले की िळूिळू नािीशी िोऊन, शरीर पवू िवि
बनू शकि.िं या सिलिणाविं र माि करण्यासाठीिी आिा बरिंि आधहु नक
सिंशोधन झालेलिं आिे आहण साित्यानिं िालिू आिे.
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81.

सिलक्षणाांिर मात

हकमोथेरपी आहण हकरणोपिारािंनी, जािक सिलिणिं िर खपू ि
हनमािण िोिाि. कन्सररुग्णािंना िी मिाभयिंकर वाटिाि; िे अगदी सत्यि
आिे. पण आिा त्यादृष्टीनिं खपू ि नविंनविं सिंशोधन िालू असल्यामळ
ु े,
त्यािंच्यावर कािी अिंशी िरी उपाय करिा येऊन, रुग्णािंना बऱ्यािशा प्रमाणाि
आराम हमळवनू देिा येिो. कन्सररुग्णािंसाठी िी सगळीि सिलिणिं सिन
करण्यापलीकडिी असिाि, िे िर शभिं र टक्के खरिं. पण खेदािी बाब अशी
की, सध्याच्या प्रिहलि कन्सररोपिारािंना जोपयांि हििके ि पररणामकारी
आहण गणु कारी पयािय हनघि नािीि, िोपयांि सिलिणािंना सामोरिं जािि,
रुग्णािंना मागिक्रमणा करावी लागणार.
त्यासाठीि भेदक हकरण आहण कन्सरहवरोधी औिधिं, िी
आठवड्यािनू अथवा महिन्यािनू फक्त कािी हदवसि देऊन, उलट्या,
जल
ु ाब, मळमळ हकिंवा रक्तपेशींिी सख्िं या मळ
ू पदावर येण्यासाठी परु े सा
अवधी हदला जािो. गळलेले के स, घटलेलिं वजन, अशक्तपणा हकिंवा
त्विेिा काळसरपणा जाण्यासाठी मात्र, जरा अहधक काळ वाट पािावी
लागिे. पण बऱ्याि दष्ु पररणामाविं र ‘काळ’ िेि औिध आिे. कारण
कालाििं रानिं त्या लिणाििं ी सगळी कसर भरून हनघू शकिे. िशीि कन्सर
बरा झाल्यािी बिुमोल बिीसीिी हमळू शकिे.
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जािक सिलिणाििं ी िीव्रिा कमी करण्यासाठी आमच्यामिे कािी
वैकहल्पक उपिाराििं ािी, नक्कीि फायदा करून घेिा येऊ शके ल )उदा.
आयवु ेद, िोहमओपथी, हनसगोपिार, िबिंु कहिहकत्सा, ऍक्यप्रु ेशर,
ऍक्यपु िंक्िर, योग, ध्यानधारणा वगैरे(

आपण प्रत्येकजण सहभागी होऊ शकता

संपकक किा
Whatsapp- 9987737237
Mail- esahity@gmail.com
Join Facebook page

www.esahity.com
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82.

कॅ न्सरिर अॅलोपॅथी- परामषप

कन्सरवरिे इलाज यशस्वी झाले, लिणिं मागे िटली हकिंवा िब्येि
पवू िवि झाली, िरीिी कन्सरोपिारािंिे दरू गामी पररणाम िुकमीपणानिं मळ
ु ीि
गृिीि धरिा येि नािीि. कारण वरवर बरा झाल्यासारखा भासणारा कन्सर,
कधी कधी दोनिीन विाांनी सद्ध
ु ा, पन्ु िा त्याि जागी हकिंवा दसु ऱ्या एखाद्या
जागी डोकिं वर काढू शकिो. म्िणनू ि उपिार यशस्वी झाल्यानिंिरिी, पढु िी
पाि विां, सगळ्याि रुग्णािंच्या हनयहमि िपासण्या )िीन, सिा, बारा
महिन्यािंनी( कराव्या लागिाि.
लिान गावामिं धे हकरणोपिार हकिंवा औिधोपिारािंच्या सोयी,
हििक्याशा प्रमाणावर उपलब्ध नसिाि. त्यामळ
ु े , बरे िदा शस्त्रहक्रयेनिं गाठ
काढून टाकली, की उपिार सिंपिाि. पण उपिार सिंपले, िरी शरीरामधला
कन्सर सिंपलेला नसिो. वरवर कापलेलिं गवि जसिं पाळिंमळ
ु िं खोल गेल्यामळ
ु े,
पन्ु िा वाढू शकि,िं िसििं कािीसिं कन्सरच्या गाठींििं िोि.िं म्िणनू ि िर कन्सर
अगदी सपिं णू िपणे )शेवटच्या कन्सरपेशीपयांि( नष्ट करण्यासाठी, कािी वेळा
शस्त्रहक्रयेनििं र भेदक हकरण हकिंवा औिधाििं िं ‘कवि’ द्यावििं लागि.िं पण सवि
सोईसिं हु वधानिं ी यक्त
ु आहण ससु ज्ज कन्सर िॉहस्पटल्सिी सोय, हवशेिेकरून
फक्त मोठ्या गावामिं धेि असल्यामळ
ु े , खेड्यािल्या लोकानिं ा, उरलेले
कन्सरोपिार पणू ि करण्यासाठी जवळच्या शिराि िरी जाविं लागििं, हकिंवा
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पढु िे उपिार परवडण्यासारखे नसले, िर उपिारानिं ा हिथेि पणू िहवराम द्यावा
लागिो.
जािक सिलिणाििं ी “जािकिा” िर आपण बहघिलीि.
अलोपथीच्या कन्सरोपिारानिं ा िो शापि आिे. त्यामळ
ु े उपाय िालू
असिाना रुग्णानिं ा अिरशः िीव्र अशा यमयािना भोगाव्या लागिाि. इलाज
िालू िोण्यापवू ी आजारी नसलेल्या रुग्णानिं ािी, कािी वेळा उपिाराच्िं या
काळाि अहधकि आजारी झाल्यासारखिं वाटििं )आहण िे थोडिंफार खरिंिी
असििं(. त्या काळाि कन्सररुग्ण काकुळिीला येऊन असिंिी म्िणिाि की,
कन्सर िालेल पण िे जीवघेणे उपिार करणिं थािंबवा.
एवढ्या साऱ्या प्रहिकूलिेमधनू िी, कन्सरवर अलोपथीिीि िुकूमि
िालिे आिे, िे हनहविदाद. कारण अलोपथीशी स्पधाि करू शकणारी
आजहमिीला िरी एकिी हििकी प्रभावी उपिारपद्धिी उपलब्ध नािी.
कॅ न्सिच्या बाबतीत साधािितः पाच वषव जि सांपिू व िोगमक्त
ु ी
िाकहली, ति पढु च्या काळात तो पन्ु हा उद्भवण्याची शक्यता बिीच कमी
असते. म्हिनू च जगभि कॅ न्सि- मक्त
ु ीच्या आकडेवािीसाठी पाच वषव हा
कालावधी प्रमाि मानला जातो (5-year survival rate).
जसां की :
टेस्टीज, त्वचेचा मेलानोमा, प्रोस्टेट, थायिॉइड, ब्रेस्ट आकि
हॉजककनचा कलम्र्ोमा या कॅ न्सि- प्रकािाांचां बिां होण्याचां प्रमाि ८०
टक्क्याांच्या वि असतां. याउलट, स्वादकू पांड, मेंद,ू अन्ननकलका, र्ुफ्र्ुसां,
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यकृ त आकि जठि वगैिे कॅ न्सि- प्रकािामां धे ते २० टक्क्याच्ां या आसपास
मानलां जातां.
आपल्या देशाि कन्सरोपिारासिं ाठी, इिरिी अनेक हिहकत्सापद्धिी
कमी अहधक प्रमाणाि प्रिहलि आिेि. पण त्या पद्धिींवरििं सिंशोधन, परु े सिं
मान्यिा पावलेलिं नसल्यामळ
ु े , अशा वैकहल्पक उपिारानिं ा, अलोपथीिा
दजाि हमळवायला कदाहिि बरीि वाट पािावी लागेल.
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83.

िैकचल्पक उपिाराांबद्दल थोडस
ां ां

कन्सर शभिं र टक्के बरा करण्याच्या दृष्टीनिं या उपिारानिं ा हकिी मित्त्व
आिे, िे अजनू परु े सिं प्रस्थाहपि झालेलिं नसल,िं िरी अलोपथीिे उपाय िरले,
की बरे ि रुग्ण या वैकहल्पक उपायाक
िं डे वळिाि. आहण त्या अवस्थेमधेिी,
कािी रुग्णानिं ा अहवश्वसनीय फायदे झाल्यािी िरु ळक उदािरणिं आिेि.
बिुसख्िं य वैकहल्पक उपिार, िे नैसहगिक शरीरहनयमाविं रि आधाररि
असल्यामळ
ु े , त्यािंच्यापासनू िी जािक सिलिणिं फारि कमी. आहण
खिािच्या दृष्टीनेिी वैकहल्पक उपिार िे सविसामान्यानिं ा अहधक
परवडण्यासारखे ठरिाि )मात्र “कन्सररुग्ण आमिेकडे फार उशीराच्या
अवस्थेि पोिोििाि”, अशी या िज्ञ मिंडळींिी िक्रार असिे(
वैकहल्पक उपिारािंनी फक्त रोगि नष्ट न करिा शरीरामधली रोगािी
‘प्रवृत्ती’ मळ
ु ासकट नष्ट के ली जािे, असािी या िेत्रािंमधल्या िज्ञािंिा दावा
आिे. )त्यामळ
ु े पढु ारलेल्या देशािंमधले लोकिी आिा, कािी वैकहल्पक
हिहकत्सािंिी हकमानपिी दखल िरी घ्यायला लागले आिेि(
िोमीओपथी, आयवु ेद, सिंजीवन-हिहकत्सा, ऍक्यप्रु ेशर व ऍक्यपु िंक्िर,
हनसगोपिार, ििंबु क-हिहकत्सा, यनु ानी, हिबेटन औिधोपिार व आिारशास्त्र
या हवहवध हिहकत्सापद्धिींनी कमी-अहधक प्रमाणावर, कन्सरोपिारािंमधे
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आपलिं स्थान )हनदान आपल्या देशामधे िरी( मक्र
ु र के लिं आिे असिं
म्िणायला िरकि नािी.
आिा भारिाि प्रामख्ु यानिं आढळणाऱ्या िीन कन्सर प्रकारािंबद्दल जरा
सहवस्िर हविार करू या )ब्रेस्ट, गभािशयमख
ु आहण िोंड-घसा(
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84.

चियाांमधील ब्रेस्ट कॅ न्सर

िा कन्सर-प्रकार जगभरच्या सविि हस्त्रयाििं ा नबिं र एकिा शत्रू मानला जािो.
ब्रेस्ट कन्सरिी नक्की कारणिं, अजनू िी परु े शी ज्ञाि नसली िरी भारिाििी
)हवशेििः शिरी वािावरणाि( त्याििं प्रमाण खपू ि वाढीला लागलिं आिे.
त्यामागिी सभिं ाव्य कारणिं साधारण अशी मानली जािाि: १: बदललेला
आयष्ु यक्रम )मेदवृद्धी हकिंवा लठ्ठपणा, व्यायामािा अभाव, आिारदोि,
मद्यपान इ.( आहण २: अत्याधहु नक िपासणी-पद्धिींमळ
ु े , िो लवकराि
लवकर शोधनू काढण्यािी िमिा.
ब्रेस्ट कन्सरििं आरिंभीििं लिण म्िणजे न दख
ु णारी गाठ. िी हजिकी
लिानाि लिान असिानिं ा लिाि येईल, िेवढा कन्सर बरा करण्यािी
शक्यिा खपू ि जास्ि. ब्रेस्ट कन्सर लवकराि लवकर लिाि येण्यासाठी, दर
महिन्याला के लेली स्व-िपासणी आहण विाििनू एकदा के लेली िज्ञ िपासणी
– ममोग्राफी )हवशेििः ४५ च्या पढु च्या वयाि( या दोन्िी पद्धिी अत्यिंि
उपयोगी ठरिाि.
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ब्रेस्टमधे वाढणारी कन्सरिी गाठ
गाठ लिाि आल्यास, त्यावर बायॉप्सी करून त्यािील पेशीिपासणीने,
कन्सर-हनदान पक्किं करिा येििं. आहण त्यानिंिर आवश्यकिेनसु ार शस्त्रहक्रया,
हकरणोपिार, हकमोथेरपी आहण िॉमोनथेरपी या उपिारपद्धिी वापरल्या
जािाि. आिा शस्त्रहक्रयािंच्या )आहण जोडीला हकरणोपिारािंच्या(
आधहु नकीकरणामळ
ु े , पष्ु कळदा ब्रेस्टिा बराि भाग वािवनू , मळ
ू आकार
कायम राखिा येिो. त्यामळ
ु े बिुसिंख्य हस्त्रयािंना िी फार मोठी जमेिी आहण
हदलासा देणारी बाजू वाटायला लागली आिे. पणू ि ब्रेस्ट काढावा लागला
(mastectomy), िरीिी त्यानििं र प्लहस्टक सजिरीिा वापर िोऊ शकिो.
गाठ लिान असिानिं ाि जर लिाि आली आहण िी इिर अवयवाविं र
पसरलेली नसली, िर साधारण ७०िे८० टक्के ब्रेस्ट कन्सर उत्तम प्रकारे बरे
िोऊन, पढु िी अनेक विे सद्ध
ु ा, हस्त्रयािंना िािंगल्या गणु वत्तेििं आयष्ु य हमळू
शकििं.
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85.

गभापशयमुखािा कॅ न्सर

ब्रेस्ट कन्सरच्या पाठोपाठ भारिाि अहधक्यानिं सापडणारा हस्त्रयामिं धला
दसु रा कन्सरप्रकार म्िणजे गभािशयमख
ु ािा कन्सर (cervical
cancer). ह्ाििं प्रमाण प्रामख्ु यानिं ग्रामीण हस्त्रयामिं धे अहधक सापडििं
)लवकरच्या वयाि लग्न, अहधक मल
ु िं, दीघिकाळ- शरीरसबिं धिं ,
जननेंहद्रयाििं ी अपरु ी स्वच्छिा, िी आहण अशी कािी कारणिं त्यामागे
असू शकिाि(.
या कन्सरिी प्रमख
ु लिणिं म्िणजे- दोन पाळ्यािंमधला हकिंवा
अहनयहमि रक्तस्त्राव, दगु धां ीयक्त
ु श्वेिस्त्राव आहण शरीर- सिंबिंधानिंिर
िोणारा रक्तस्त्राव. साधारण ३० िे ५० या वयोगटािल्या हस्त्रयािंमधे
गभािशयमख
ु ाच्या कन्सरििं प्रमाण सवािहधक आढळििं.
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गभािशयमख
ु ािा )Cervix) कन्सर
लवकर रोगहनदान िोण्यासाठी सायटोटेस्ट िा दीघिकाळापासनू
प्रस्थाहपि झालेला िुकमी उपाय आिे. कारण त्याि हकत्येक विे आधी
सद्ध
ु ा, या कन्सरिी िािूल लागू शकिे आहण त्या अवस्थेि शोधलेला
कन्सर, एका अगदी लिानशा शस्त्रहक्रयेनिं, पणू ि बरा िोऊ शकिो. पण
ककि रोगानिं जर फार पढु िी अवस्था गाठली असेल, िर त्यापढु े मात्र,
िीनिी उपिार-पद्धिींिा गरजेनसु ार वापर करावा लागिो.
आजहमिीला, गभािशयमख
ु ाच्या कन्सरििं पणू िपणे प्रस्थाहपि झालेलिं
प्रमख
ु कारण म्िणजे Human Papilloma Virus (HPV). िा
हविाणू शरीर-सिंबिंधािनू योहनमख
ु ाि प्रवेश करिो. HPV वरिी लसिी
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आिा उपलब्ध आिे आहण साधारण िरुण वयािि )१०िे१५
वयोगटाि, म्िणजे शरीर-सबिं धिं सरू
ु िोण्याच्या आधीच्या वयाि(
लसीिा वापर के ला गेला, िर या कन्सरिा धोका जवळपास पणू ि
टाळिा येऊ शकिो )आिा लवकरि िी लस भारिाििी मोठ्या
प्रमाणावर बनवायला आरिंभ िोिो आिे. त्यामळ
ु े सवि मल
ु ींना आहण
िरुण हस्त्रयानिं ा िी स्वस्ि दराि उपलब्ध िोऊ शके ल.(
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86.

तोंड-घश्याशी सबां ांचधत कॅ न्सर

िोंड-घश्याशी सिंबिंहधि बिुसिंख्य कन्सरप्रकारािंििं मळ
ू , व्यसनािंमधे
असल्यामळ
ु े , भारिािील परुु िािंिा िा निंबर एकिा शत्रू ठरिो, असिं
म्िणायला िरकि नसावी. िल
ु नेि हस्त्रयािंमधे या कन्सरििं प्रमाण खपू
कमी आढळििं )साधारण ९:१( कारण परुु िािंइिक्या भारिीय हस्त्रया
व्यसनाधीन नसिाि. या कन्सरििं प्रमख
ु कारण म्िणजे अथािि ििंबाखू
)हसगारे ट, हबड्या, ििंबाख-ू सेवन, गटु का इ.). त्याव्यहिररक्त- सपु ारी,
पानपट्टया, मद्यपान, िटु लेले-अणकुिीदार दाि, अस्वच्छ िोंड आहण
क्वहिि HPV हविाण,ू अशा असिंख्य गोष्टी िोंडाशी सिंबिंहधि कन्सरना
जबाबदार ठरिाि.
िोंड-घश्याशी सिंबिंहधि कन्सरिी लिणिं िर भरपरू ि: )िोंडािी आग,
बरी न िोणारी जखम, िोंडाि हकिंवा मानेि गाठ, िोंडािनू रक्त पडणिं,
हगळायला त्रास, िोंड परु े सिं उघडिा न येणिं आहण बरीि(.
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िोंड-घश्यािील कन्सरिी गाठ )जीभेच्या मागे(
िोंडाशी सिंबिंहधि कन्सर-प्रकारािंििं रोगहनदान पक्क करण्यासाठी
बायॉप्सी िी िािणी वापरली जािे. त्यानिंिर प्रामख्ु यानिं )अथवा
जरुरीप्रमाणे( शस्त्रहक्रया आहण हकरणोपिार वापरले जािाि. िोंडघश्यािा पणू ि सिंबिंध हगळणिं आहण बोलणिं या अत्यिंि मित्त्वाच्या
हक्रयािंसाठी असल्यामळ
ु े , आधहु नक शस्त्रहक्रयाििंत्रािंच्या वापरानिं
(reconstructive surgeries) रुग्णािंना स्वास्र्थय िर परि हमळू
शकिि. पण त्याबरोबरि िोंडािी हवद्रुपिा कमी करून, िोंड पवू िवि
हदसायला मदि के ली जािे, आहण िोंडाच्या जवळपास नैसहगिक
िालिाली पण शक्य िोिाि. त्यामळ
ु े रुग्णािंना त्यािंिा ढासळलेला
आत्महवश्वास परि हमळविा येिो.
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87.

मुलाांमधले कॅ न्सर प्रकार

मल
ु ािंमधला सवािि वरच्या क्रमािंकािा कन्सर म्िणजे, अक्यटू ल्यक
ु े हमया
)रक्तािा कन्सर प्रकार(. त्याव्यहिररक्त हलिंफ-ग्रिंथीपासनू िा हलम्फोमा, आहण
मेंद,ू मत्रू हपिंड, डोळे यािंिवे रिी कािी कन्सरप्रकार आढळिाि. मल
ु ािंमधले
बिुसिंख्य कन्सर िे मल
ु ाच्िं या जन्माच्या आधीि, गभिपेशींमधे (blasts)
हनमािण झालेल्या कािी दोिािंमळ
ु े सिंभविाि, असिं मानलिं जाििं. परिंिु
अजनू पयांि िरी या हवकृ ि पेशींििं परु े सिं आकलन झालेलिं नसल्यामळ
ु े , िे
दोि, आरिंभाशीि टाळिा येि नािीि. त्यासाठी अथािि भरपरू सिंशोधन िालू
आिेि. त्यामळ
ु े एक ना एक हदवस मल
ु ािंमधल्या कन्सरना आरिंभीि
टाळण्यािी िुकूमी गरुु हकल्ली सापडेल अशी आशा करूया.
अक्यटू ल्यक
ु े हमया, हलम्फोमा हकिंवा इिरिी कािी कन्सर-प्रकार झालेल्या
लिान मल
ु ाविं र अनेकदा हकमोथेरपीिे उपिार करावे लागिाि. कािी
कन्सरसाठी िर िे दीघिमदु ि )दोन-िीन विे सद्ध
ु ा( िालू ठे वावे लागिाि.
त्याहशवाय, कधीकधी शस्त्रहक्रया अथवा हकरणोपिारिी आवश्यकिेप्रमाणे
करावे लागिाि.
पाि-साि विाांच्या मल
ु ानिं ा, कन्सरोपिाराच्िं या या दीघि काळाि जपणिं िर
फारि अवघड असि.िं त्यानिं ा िात्परु िी शाळा बदिं ि करावी लागिे. इिर
मल
ु ासिं ारखिं बािेर जाण,िं खेळणिं अशा साऱ्याविं रि बिंधनिं येिाि. ‘उपिाराििं े
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आजार आहण सिलिण’िं या गोष्टी िर मल
ु ाच्िं या आकलनाबािेरच्याि
असल्यामळ
ु े , ‘आपण जास्ि आजारी का झालो’ िेि त्यानिं ा कळि नािी.
अगदी लिानपणीि ज्या मल
ु ानिं ा कन्सर िोिो, त्याच्िं यापढु े िर पणू ि आयष्ु य
असि.िं त्याि कन्सरसारखा जबरदस्ि शत्र,ू अजनू िी िजारो मल
ु ानिं ा, दरविी
प्रत्येक देशामधनू बेमालमू पणे उिलनू घेऊन जािो. त्या मल
ु ाििं ा त्याि काय
दोि असणार की ज्यानिं ा मळ
ू ाि जगण्यािी सधिं ीि प्राप्त िोऊ नये?
पण दसु ऱ्या बाजनू िं हविार करिा, त्यािूनिी हकिीिरी जास्ि मल
ु िं, आिा
प्रहिविी कन्सरमधनू वाििाि आहण पणू ि बरी िोिाि. अशी मल
ु िं पढु े
इिरािंसारखिंि सरु ळीि आयष्ु य जगू शकिाि. त्यािंिी लग्ने आहण सिंसारिी
िोिाि. पण अथािि कन्सरमक्त
ु मल
ु ािंििं आयष्ु य, के वळ सरू
ु िोि असिािंनाि
ज्या “काळ्या िणािंनी” झाकोळलिं जाििं, त्या िणािंच्या सावल्या, त्यािंिे
पडसाद, मल
ु िं कधीि हवसरू शकि नािीि. मल
ु ािंच्या जीवनाि लिानपणीि
डोकावनू गेलेला िा “बागल
ु बवु ा” पणू िपणे मल
ु ािंच्या स्मृहिआड कधीि िोऊ
शकि नािी.
कन्सरवरिे हनरहनराळे इलाज करणिं िी झाली शारीररक भहू मका. पण त्याि
वेळी प्रत्यि रुग्णािंच्या, त्यािंच्या नािेवाईकािंच्या, कन्सरोपिार करणाऱ्या
िज्ञािंच्या आहण कन्सर सिंशोधकािंच्या मनोभहू मका कशा असिाि िे देखील
जरा सहवस्िर बघायला िविंि.
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88.

कॅ न्सर रुग्णाांच्या व्यथा आचण मनोभूचमका

रोगहनदान ऐकिािणीि, प्रत्यि रुग्ण आहण नािेवाईक, हप्रयजन या
सगळ्यािंनाि जबरदस्ि धक्का बसिो. वािनानिं धडक हदल्यावर माणसू जसा
नखहशखािंि िादरून जावा, िसाि कन्सरच्या बािमीिा स्फोट असिो.
िणाधािि आयष्ु यािे अथिि बदलल्यासारखे वाटिाि. जीवन आहण मृत्यू
यािंच्या सिंधभाििी जणू उलटपालट िोिे आिे असा भास िोिो. मनावरिा
आहण शरीरावरिा िाबा सटु ल्यासारखा वाटिो. िी बािमी कानी येिाि
बिुसिंख्य रुग्णािंना खपू एकाकी वाटायला लागििं. पायाखालिी जमीन
हनसटिे आिे, माणसािंिा आधार सटु िो आिे आहण आपण हनराधार िोऊन,
घेरी येऊन पडिो आिोि असिंिी दृष्य कािी रूग्णािंच्या, हवशेिि: स्त्री
रुग्णािंच्या नजरे समोर िमकून जाििं.
मनावर भीिी आहण वैफल्याििं दडपण येऊन, आपलिं आयष्ु य
िणाि थािंबल्यासारखिं, झाकोळून गेल्यासारखिी कािींना वाटििं. ज्या नव्या
आयष्ु यािी जान-पेििे ान करून घेण्यािी नसु िी कल्पनािी नकोशी वाटिे,
असिं आयष्ु यि पढु ्याि येऊन उभिं ठाकलेलिं असि.िं या पहिल्या धक्क्यामधनू
सावरायला कािी लोकानिं ा पाि सिा हदवस सद्ध
ु ा लागिाि. मात्र याउलट
प्रकार देखील क्वहिि प्रसिंगी घडू शकिो. िो असा की कािी रुग्ण िी बािमी
अत्यिंि धीरानिं घेिाि आहण उपिारािंना सामोरिं जाण्यािी मनािी पणू ि ियारी
दशिविाि.
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कन्सर म्िटला की आधी भरपरू िपासण्या, मग धक्का देणारिं
रोगहनदान आहण सरिेशेवटी शरीरािी क्रूर िेष्टा करणारे -जीवघेणे उपिार या
कािीशा अपरीिायि अशा यािंहत्रक गोष्टी आिेि. पण त्या यिंत्राच्या िरकािनू
वेगानिं हफरि असिाना, रोग्याििं मन मात्र, ऊसाच्या हिपाडासारखिं त्यामधनू
हपळवटून हनघि असििं. द:ु खािे कड येि असिाि, अश्रिंिु े परू विाि
असिाि आहण रुग्ण उरी फुटि असिो. पण कािी वेळा िे सारिं त्याला
आिल्या आिि हजरवनू टाकाविं लागििं. वर सिजिेिा, हनहविकारिेिा
मख
ु वटा िढवावा लागिो. त्याि वेळी आिलिं मन मात्र आक्रिंदन करीि
असि,िं टािो फोडीि असििं, की मीि का बरिं या हपजिं ऱ्याि जायबदिं ी िोऊन
पडलो आिे? माझ्यावरि का या क्रूर रोगानिं झडप घािली आिे? नक्की
कोण माझी यामधनू मक्त
ु िा करणार आिे? देवासमान भासणारे िे कन्सरिज्ञ
की सािाि काळरािसासारखा, कदिनकाळासमान भेसरू , भयाण भासणारा
िो मृत्य?ू कन्सरमक्त
ु ी की अिंहिम मक्त
ु ी या आहण अशा सिंघिािि, रुग्णाििं मन
पार िोरपळून हनघि असििं.
बऱ्यािशा रुग्णािंना त्यािंच्या गिंभीर दख
ु ण्याििं ‘सत्य’ सामावनू
घ्यायला दीघिकाळ, वेळ, आहण अवधी लागिो. पण त्याबाबि उगीि
िकि हविकि करीि बसण्यापेिा, सत्यपररहस्थिी जाणनू घेिलेली जास्ि बरी,
असिंि कधी कधी प्रत्यि रुग्णािंनािी वाटििं.
कन्सरिे बिुसिंख्य रुग्ण घाबरिाि िे उपिारािंच्या काळाि सोसाव्या
लागणाऱ्या यमयािनािंना, शस्त्रहक्रयेमळ
ु े येऊ शकणाऱ्या हवद्रुपिेला,
मित्त्वािा अवयव गमवावा लागला, िर पदरी पडणाऱ्या अपिंगत्वाला आहण
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कन्सर बरा िोणार की नािी या अहनहिििेला. त्याहशवाय, कुणाला
परावलहिं बत्वािी भीिी वाटिे, कुणाला अफाट खिािबद्दल हिििं ा वाटिे िर
कािींना प्रथमपासनू ि मृत्यिू िं भय वाटि.िं
कन्सरसारख्या दधु िर रोगाबाबिच्या या सगळ्या काळज्या गैरवाजवी
आहण अवास्िव िर मळ
ु ीि नािीि. पण काळजी करीि बसण्यापेिा,
रुग्णानिं ी त्या सगळ्या अडिणींना धैयािनिं सामोरिं जाण्यािा हनधािर करायला
िवा. रणागिं णावर जाणाऱ्या सैहनकािा आदशि, नजरे समोर ठे वायला िवा.
त्यालािी अपिंगत्व, मृत्यू या शक्यिािंना सामोरिं जायििं असििंि, िे ध्यानी
घ्यायला िविं.
आलेल्या सिंकटाला िोंड देणिं, त्यािनू बािेर पडण्यािे नवे मागि
शोधणिं आहण सिीसलामि हनसटण्यािी धडपड करणिं या सगळ्या गोष्टी
करण्यािी हजद्द, रुग्णािंनी दाखवायला िवी आहण हिमिं ि बािंधायला िवी.
त्यासाठी रुग्णािंनी जर उपिार करणाऱ्या आहण सेवा-शश्रु िु ा करणाऱ्यािंना
परु े सिं सिकायि हदलिं, त्यािंच्याबद्दल कृ िज्ञिा बाळगली, हवश्वास टाकला, िर
‘कन्सरिी बोि’ कमी करायला नक्कीि मदि िोईल.
रुग्णानिं वास्िवाि, िात्परु ििं िरी भिू काळावर पडदा टाकून, वििमान
आहण भहवष्याशी िडजोडी करणिं, प्रयत्नपवू िक हशकायला िविं. आहण
कन्सरवर माि करून हवजय हमळवण्यािी िीव्र इच्छा मनाि बाळगायला
िवी. अशा रुग्णाििं, त्याच्या रोगासकट सवाांकडून कौिक
ु ि िोईल, यािी
आम्िाला परु े परू खात्री वाटिे.
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89.

इच्छाशिी प्रज्िचलत ििी

कन्सररुग्णाििं ी जगण्यािी इच्छा प्रज्वहलि करण्यासाठी, प्रथमिः िे
सत्य रुग्णाच्िं या मनावर ठसवायला िविं की कन्सर आिा प्रयत्नानिं ी नक्की बरा
िोऊ शकिो. त्यासाठी िागिं ले िागिं ले इलाज आिेि. आहण खपू से इलाज
यशस्वी िोऊ शकिाि. फक्त रुग्णानिं जगण्यािी प्रबळ इच्छा मनाि
बाळगायला िवी, बरिं िोण्यासाठी धडपड करायला िवी, मनोधैयि कायम
राखायला िविं आहण ‘मी बरिं िोण्यािा िमत्कार करून दाखवणार’ िा ध्यास
घ्यायला िवा.
आपल्या मनाच्या कोपऱ्याि िैिन्याििं, आशेििं, उत्सािाििं एक
स्फुहल्लिंग दडलेलिं असििं. प्रबळ इच्छाशक्तीनिं िे आपल्याला कायािहन्वि
करिा येििं आहण त्यािनू जर उमेदीिी हठणगी पडली, िर अत्यिंि प्रहिकूल
पररहस्थिीलािी धैयािनिं सामोरिं जाण्याििं अश्वबळ येििं. अशा बळाच्या
जोरावर लोक मोठमोठाली अहग्नहदव्ये सद्ध
ु ा पार करू शकिाि.
कन्सरशी टक्कर देणिं, सामना देणिं, आहण त्याि यशस्वी िोणिं िे
देखील एक अहग्नहदव्यि आिे. आहण धगधगत्या इच्छाशक्तीच्या बळावरि
के वळ िे हजिंकणिं शक्य आिे; िे सगळ्याि कन्सर रुग्णािंनी ध्यानी ठे वायला
िविं. िीव्र इच्छा असली, ध्यास घेिला की वाटेल िे साध्य िोऊ शकििं.
अगदी कन्सरवर यशस्वी माि करणिंसद्ध
ु ा!
177

परिचय कॅ न्सिचा

कन्सररुग्णाप्रिं माणेि अथािि, कन्सरिा सामना यशस्वी करण्यासाठी,
आप्तेष्ट, हमत्रमडिं ळी आहण हवशेि म्िणजे-कन्सरोपिार िज्ञाच्िं या िर, या
लढ्याि अत्यििं मित्त्वपणू ि भहू मका असिाि.

आपण प्रत्येकजण सहभागी होऊ शकता

संपकक किा
Whatsapp- 9987737237
Mail- esahity@gmail.com
Join Facebook page

www.esahity.com
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90.

आप्तेष्ट आचण चमत्राांिी कतपव्यां

इिर बिुसिंख्य रुग्णािंिी देखभाल करण्यापेिा, कन्सररुग्णािंिी
देखभाल करणिं बरिंि वेगळिं काम असििं. कन्सरिे उपिार दीघिमदु ि
िालिाि. त्या काळाि रुग्णािंिे खपू ि शारीररक िाल िोिाि. त्यािबरोबर,
त्यािंििं मनोधैयििी सिंपष्टु ाि आलेलिं असििं. हवश्वास उडालेला असिो.
बिुिेकानिं ा उपिार नकोसे झालेले असिाि. अशा हबकट अवस्थेमधे
सापडलेल्या रुग्णाििं ी न किंटाळिा, न हिडिा- रागाविा देखभाल करणिं
)आहण िेिी महिनोन् महिने हकिंवा विि दोन विे सद्ध
ु ा!(, िे साधिं सोपिं काम िर
हनहििि नसििं. िी एक िारे वरिी कसरिि असिे. आहण सगळ्याि
हनकटविीयािंना िी करावी लागिे.
कन्सरमळ
ु े सबधिं कुटुिंबावरि सक
िं ट कोसळििं आहण दःु खािी छाया
पसरिे. रुग्णानिं ा नाऊमेद न करिा, न दख
ु ाविा, त्यानिं ा खिाििी झळ लागू न
देिा आहण त्यािंििं शरीरस्वास्र्थय-मनःस्वास्र्थय हबघडू न देिा, सगळ्यािंनाि
त्यािंिी जपणक
ू करावी लागिे. हनकटविी आहण आप्तेष्टािंप्रमाणेि, जवळच्या
हमत्रमिंडळींिािी त्याि कािीिरी सिभाग असायला िवा. सक
िं टकाळाि
कामी येिील, हटकून रिािील िेि खरे हमत्र. कन्सररुग्णािंिी मनःशािंिी,
सविस्वी नािेवाईक आहण आप्तेष्टाच्िं याि िािी असिे. कारण कन्सरवरिे
इलाज िालू असिाना, रुग्णािंच्या आहण त्यािंच्या हनकटविीयािंच्या
आयष्ु यामधे खपू ि हस्थत्यिंिरिं, फे रफार घडि असिाि. कन्सरिज्ञािंिा िर
त्यामधे अथाििि अत्यिंि मित्त्वपणू ि सिभाग असिो.
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91.

कॅ न्सर तज्ञाांिा दृचष्टकोन

कन्सरवरिे उपिार यशस्वी िोण्यासाठी, रुग्णाििं िं पणू ि सिकायि
)शारीररक आहण मानहसक( हमळणिं फारि मित्त्वाििं असििं. रुग्णािंना त्यािंच्या
व्याधीबद्दल थोडक्याि पण स्पष्ट कल्पना हदली िर िे अहधक सोईििं ठरििं,
असिंि बिुिेक िज्ञािंििं म्िणणिं पडििं.
कन्सरोपिार करणारे िज्ञ, प्रत्येक कन्सररुग्णाकडे मानविेच्या
दृहष्टकोनामधनू बघण्यािे प्रयत्न करिािि. ज्या रुग्णािंििं ‘भहवष्य’ थोडिं-फार
त्यािंच्या िािी आिे आहण बाकीििं अहनहिि आिे, अशा रुग्णािंना हदलासा
देणिं, आश्वासन देणिं आहण रुग्णािंच्या मनािी उभारी हटकवणिं या सवि गोष्टी,
उपिारािंच्या काळाि फार मौल्यवान आहण अत्यावश्यकि असिाि.
रोग्यािंमधला रोग नष्ट करून, रुग्णािंना वािवायििं असििं. त्यािंच्या
यािना आहण दःु खिं कमी करायिी असिाि. आहण िीिी कािीशा ‘क्रूर’
वाटणाऱ्या उपिारानिं ी. त्यामळ
ु े ि आजार, उपिार आहण कन्सररुग्ण िा
सघिं िि, िज्ञाच्िं या मनाििी साित्यानिं िालू असिो. बरे िदा, कन्सररुग्णाच्िं या
मृत्यनू िं येणाऱ्या अपयशाििं सािी देखील िज्ञानिं ा व्िाविं लागि.िं
त्यामळ
ु े ि कन्सरिज्ञाििं िं एकि म्िणणिं असििं की, रुग्णानिं ी
उपिारासिं ाठी लवकराि लवकर यायला िव.िं हजिका हवलबिं िोईल, हजिका
कन्सर बळावलेला असेल, पढु च्या अवस्थानिं ा पोिोिलेला असेल, हििकी
यशािी खात्री कमी कमी िोि जािे. िज्ञाििं िं दसु रिं असििं ी म्िणणिं असि,िं की,
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रुग्णानिं ी व त्याच्िं या नािेवाईकानिं ी आमच्यावर हवश्वास टाकावा. आम्िी
त्याच्िं या हििािा हविार करूनि उपाय योजीि आिोि यािी जाणीव आहण
खात्री असू द्यावी. उपिार नेटानिं पणू ि करावेि- उगीि धरसोड करू नये. एवढिं
जर सिकायि हमळाल,िं िर िज्ञ आहण रुग्ण याच्िं या एकत्र प्रयत्नानिं ी, कन्सरसारख्या अवघड रोगावर सद्ध
ु ा नक्कीि माि करिा येईल.
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92.

कॅ न्सर सश
ां ोधनाच्या िाटा

आजहमिीला कन्सरिे िज्जारो रुग्ण प्रहिविी आहण देशोदेशी
कन्सरमक्त
ु िोि आिेि. त्यापाठीमागे कन्सरोपिार करणाऱ्या िज्ञाििं िं जेवढिं
श्रेय आिे, हििकि श्रेय कन्सरसश
िं ोधकानिं ािी द्यायला िव.िं कन्सर-उपिाराििं िं
नाट्य यशस्वी िोण्यासाठी आहण करण्यासाठी कन्सर- िज्ञाइिं िकाि कन्सर
सश
िं ोधकाििं ािी समसमान वाटा असिो. वास्िवाि दोघानिं ा िािाि िाि
घालनू ि काम कराविं लागििं.
कन्सर-समस्या आहण त्यावरििं सिंशोधन िे हविय िर मिासागरासारखेि
हवशाल आिेि. त्यािंिा िळ गाठणिं िे के वळ एकदोन व्यहक्तिंििं हकिंवा एकदोन
बडु ् यािंििं काम नव्िे. कन्सरसारखा गिन हविय आहण त्या अनिु िंगानिं जगभर
िालणाऱ्या सिंशोधनाच्या अफाट सागराला, मयािदाि नािीि. देशोदेशींच्या
शेकडो िजारो शास्त्रज्ञािंनी, त्यािंच्या आयष्ु यािी पिंधरा वीस पिंिवीस विेसद्ध
ु ा
या मानविेच्या आहण जनहििाच्या कायािसाठी वेिली आिेि.
त्या जलाशयािा प्रत्येक थेंब िा कन्सर िेत्रामधल्या िज्ञाच्िं या आहण
सश
िं ोधकाच्िं या कष्टाििं िं हजवििं प्रिीकि आिे. िेंव्िा त्या सवाांबद्दल आहण
त्याच्िं या कायािबद्दल मनापासनू कृ िज्ञिा व्यक्त करणिं, येवढिंि काय िे
आपल्या िािी असि.िं
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कन्सर सश
िं ोधनाच्या सैन्यामधे, जीवशास्त्रापासनू िो पदाथिहवज्ञान,
रसायनशास्त्र, वैद्यकशास्त्र वगैरे सगळ्याि प्रकारच्या िज्ञाििं ी, त्याच्िं या
ज्ञानािी आहण अनभु वाििं ी आवष्यकिा भासिे. त्याच्िं या अथक
प्रयनामिं धनू ि के वळ, आज पन्नास टक्क्याच्िं या आसपास कन्सर बरे करण्यािे
मागि गवसले आिेि. उरलेले कािी कन्सर आटोक्याि ठे वण्यािे उपाय
सापडले आिेि आहण सगळ्या हदशानिं ी साित्यानिं प्रयत्न िालू आिेिि.
येवढििं नव्िे िर, कन्सर सश
ु े ि के वळ कन्सर समस्याबिं द्दलच्या
िं ोधनामळ
कािी पायऱ्या सहवस्िररीत्या जगाला ज्ञाि झाल्या आिेि. उदािरणाथि:
• पेशीस्िरावर कन्सरिा आरिंभ कसा िोिो (mechanism and
genetics behind origin of cancer)
• कन्सर सभिं वण्यािी प्रमख
ु कारणिं (causes of cancer).
• कन्सर टाळण्यािे सवि प्रयत्न (prevention of cancer)
• कन्सर लवकराि लवकर शोधनू काढण्यासाठी झटणिं (early
detection of cancer)
• कन्सरपवू ि अवस्थािंिी दखल घेणिं (precancerous conditions)
• कन्सरििं अिक
ू रोगहनदान (cancer diagnosis)
• कन्सर वरील यशस्वी उपिार (treatments of cancer)
• सिलिणिं कमी करणिं (easing side effects)
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• अवयवरोपण आहण प्लहस्टक सजिरी (reconstructive
surgeries)
कन्सरशी सिंबहिं धि अशा या समस्ि पायऱ्यािंवरील िपशीलाििं ा सहवस्िर
अभ्यास, शेकडो प्रकारच्या सश
िं ोधनाविं रि आधाररि आिे )म्िणनू ि कन्सर
सश
िं ोधनापायी प्रत्येक देशामधे आज कोट्यावधी रुपये खिी पडि आिेि(.
कन्सरबद्दलिा प्रत्येक शोध िा रूग्णाला कन्सरमक्त
ु करण्यासाठी, स्वास्र्थय
हमळवनू देण्यासाठी हकिंवा त्यानिंिरिी िािंगल्या गणु वत्तेििं आयष्ु य त्यािंना
लाभाविं या आहण अशा हवहवध उद्देशािंनीि प्रेररि असिो. त्याहशवाय
रूग्णािंच्या अिंहिम काळाि त्यािंच्या वेदना कमी व्िाव्याि, यासाठीिी प्रयत्न
असिािि.
त्यामळ
ु े ि कन्सर सिंशोधनाशी सिंबिंहधि सगळे हविय अहिशय गढू ,
गिन असेि बनले आिेि. )या हठकाणी कन्सर सिंशोधनामागच्या के वळ
प्रमख
ु ित्वप्रणालींिा, ओझरिा पररिय करून देणिंि शक्य आिे(.
कन्सर सश
िं ोधनानिं गेल्या कािी विाांमधे इिकी मोठी गरुडझेप घेिली आिे
की त्यामळ
ु े कन्सर-हनदान आहण उपिार यािंिेसाठी िी के वळ क्रािंिीि नव्िे
िर फार मोठिं वरदान ठरििं आिे. वानगीदाखल िी िीन उदािरणिंि बघयू ाि!
• समु ारे पििं वीस विाांच्या प्रदीघि सश
िं ोधनिं ामधनू कन्सर सिंशोधकानिं ी आिा
एकमेवाहद्विीय अशी एक रक्त-िपासणी शोधनू काढली आिे की
ज्यामळ
ु े अनेक कन्सर प्रकाराििं ी )दाव्याप्रमाणे समु ारे पन्नास( िािूल
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लवकराि लवकर लागू शके ल )ज्याि कन्सर पेशीमधनू हनसटलेला
हवकृ ि DNA शोधिा येिो(. या िपासणीला (MCED- multiple
cancer early detection) असिं सबिं ोधन लावलिं जाि.िं साधारण
पन्नास विाांच्या वरील आहण ज्या लोकामिं ध्ये कन्सरिा धोका अहधक
सभिं विो अशा लोकाविं र िी िपासणी लाभदायी ठरू शके ल असे अदिं ाज
आिेि. या िपासणीच्या िािण्या सध्या सगळ्या पढु ारलेल्या देशामिं ध्ये
िालू आिेि. त्या यशस्वी झाल्या, िर हकिीिरी सहिं दग्ध कन्सर )उदा.
ब्रेस्ट, पहक्रयास,
जठर, कोलोरे क्टल कन्सर ई( अगदी आरिंभाशी शोधनू
िं
काढणिं शक्य िोईल. हवशेिि: ज्या कन्सर-प्रकारािंसाठी स्क्रीहनिंग करणिं
शक्य िोि नािी त्यािंच्यासाठी रक्तिपासणी िा साधा-सोपा पयािय ठरू
शके ल. मात्र या िपासणीिा सरसकट सवाांना प्रत्यि लाभ
हमळण्यासाठी अजनू िीन िार विे िरी वाट पिावी लागेल असा अिंदाज
आिे.
• कन्सर पेशी या त्यािंच्यािील DNA मध्ये झालेल्या हबघाडानिं हवकृ ि
बनिाि िे िर आिा आपण जाणिोि. डीएनए िे हवहशष्ट प्रथीनािंनी
बनलेलिं असििं. प्रत्येक कन्सर-पेशीिी वाढ, हवभाजनहक्रया, प्रसार
आहण शरीरभ्रमिंिी या सवाांििं हनयोजन या प्रहथनामिं ाफि िि के लिं जाििं.
िेंव्िा बाकी साध्या पेशींना धक्का न लाविा फक्त डीएनए च्या
प्रहथनािंवर िल्ला करणारी औिधिं जर वापरिा आली )small
molecule drugs हकिंवा monoclonal antibodies) िर बाकी
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साध्या पेशींना घायाळ न करिा फक्त कन्सर पेशींिाि हवनाश करिा
येईल, अशा प्रकारिी उपिार-पद्धिी आिा उपलब्ध झाली आिे.
हिलाि targeted therapy असिं नाव आिे आहण प्रत्यि
कन्सरोपिारामिं धे िी पद्धि हदवसेंहदवस िज्ञहप्रय बनिे आिे. या नवीन
हवकहसि झालेल्या ित्रिं ामळ
ु े , फक्त कन्सरपेशींिा नाश करिा येिो,
सििं ार करिा येिो हकिंवा त्याििं ी वाढ आहण भ्रमििं ी याच्िं यावर पणू ि
हनयत्रिं ण ठे विा येि.िं त्यामळ
ु े जािकारी सिलिणिं खपू ि कमी िोिाि.
अथािि सध्या िरी त्यासाठी खिि िर अमाप आिेि पण सहु वधािी
कािीशा मयािहदिि आिेि. मात्र नजीकच्या भहवष्याि िे हित्र
नक्कीि सधु ारे ल याि सिंदिे नािी.
• कन्सर सश
िं ोधनािी आणखी एक नवी झेप म्िणजे कन्सर-हनदान
लवकराि लवकर आहण अिक
ू िोण्यासाठी कॉम्प्यटु रिे कािी हवहशष्ट
प्रोग्राम वापरुन, त्याििं े मदिीने असे आलेख )algorithms) ियार
करायिे की ज्यािंिेमळ
ु े कन्सर-हनदान िे झटपट, अिक
ू आहण
आपोआप िािी येईल. त्यामळ
ु े रे हडयोलॉिंहजस्ट हकिंवा पथोलॉिंहजस्ट
यािंच्या मदिीसाठी हनणिय घ्यायला, वेळािी बिि करायला, खिि कमी
करण्यासाठी आहण खात्रीशीर कन्सर हनदानासाठी या पद्धिीिा
लवकरि अनन्यसाधारण फायदा िोऊ शके ल असे अिंदाज आिेि. या
पद्धिीला artificial intelligence असिं म्िटलिं जाििं.
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93.

कॅ न्सरोपिार िालू असताना

कन्सरोपिार िालू असिाना रुग्ण खपू ि आजारी असिाि. मनानिं
पण िे खपू हनराश, भावनाप्रधान आहण हनगेहटव्ि वृत्तीिे बनलेले असिाि.
त्यामळ
ु े बऱ्याि रुग्णािंिा, रीटमेन्टच्या िारखा, वेळा िक
ु वण्याकडे कल
असिो. कािींिा आत्महवश्वास ढळिो, कािी रुग्ण एकदमि मडू ी आहण
िापट बनिाि. िरीिी त्यािंिे उपिार, औिधिं, आिार, व्यायाम, हवश्रािंिी या
सगळ्या गोष्टींकडे बारकाव्यानिं आहण काटेकोर लि द्याविंि लागििं.
कन्सरोपिारािंिा काळ म्िणजे रुग्णािंच्या आयष्ु यामधली कृ ष्णछायाि
असिे. िो जीवघेणा काळ, पढु े आयष्ु यभरिी त्यािंना कधीि हवसरिा येि
नािी. एवढििं नव्िे िर सिंपणू ि कुटुिंबावरि त्या कृ ष्णछायेिे पडसाद
उमटल्याहवना रिाि नािीि. त्यामळ
ु े , कन्सर िी के वळ एका रुग्णािीि नव्िे,
िर सबिंध कुटुिंबािीि समस्या ठरिे. उपिारािंच्या निंिर बऱ्या झालेल्या
रुग्णाििं ी, नजीकच्या काळािली जबाबदारीिी, इिर कुटुिंहबयानिं ाि पेलनू
धरायिी असिे.
कन्सरशी यशस्वी सामना देण्यािी, झजिंु देण्यािी हिमिं ि धरणिं आहण िी
शेवटपयांि हटकवणिं िेि रुग्णाच्िं या अहिं िम यशाििं रिस्य आिे. त्यासाठी
मनािी ियारी िवी, हजद्द िवी, आत्महवश्वास ढळू ‘न’ देण्यािी हशकस्ि िवी
आहण हवशेि म्िणजे आजबू ाजच्ू या आप्तेष्टाविं र आहण िज्ज्ञाविं र पणू ि हवश्वास
आहण श्रद्धा िवी. जे प्रयत्न के ले जाि आिेि िे के वळ आपल्या हििासाठीि
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आिेि यािी रुग्णानिं ी मनोमन खात्री बाळगायला िवी आहण कन्सरमहु क्तनििं र पनु ि आपल्याला पवू ीसारखििं यशस्वी आयष्ु य जगायििं आिे
यािी ईिाि मनाि घट्ट धरून ठे वायला िवी. )या सदिं भािि कािी प्रहसद्ध
व्यक्तींिी उदािरणिं खपू प्रेरणादायी ठरायला िरकि नािी. सोनाली बेंद्र,े शरद
पोंिे, यवु राज हसििं , सजिं य दत्त, हकरण खेर, मिेश माजिं रे कर आहण इिरिी
अनेक(
आपल्याला बरिं व्िायििं आिे, उपिार पार करायिे आिेि, पढु े
जगायििं आिे, आहण जे आयष्ु य िािी गवसेल िे उत्तमररत्या कारणी
लावायििं आिे, त्यािा िागिं ल्याि िािंगला उपयोग करून घ्यायिा आिे या
आशेनिं आहण आत्यिंहिक इच्छे निं जर कन्सरशी लढा द्यायििं प्रत्येक रोग्यानिं
ठरवलिं, िर उपिारािंच्या काळाि जे काय सिन कराविं लागििं, त्यावर रुग्णािंना
प्रयत्नािंनी माि करिा येईल. आपल्याला कुणासाठी िरी जगायििं आिे,
कािीिरी साथिकी लागण्यासारखिं करणिं बाकी आिे, हकिंवा त्यापढु े जाऊन,
इिर कन्सररुग्णािंसाठी )जे स्विःपेिािी ददु वै ी आिेि त्यािंच्यासाठी( कािीिरी
करायला िविं, िा दृष्टीकोन समोर ठे ऊन जो झिंजु देईल, त्या रुग्णाला नक्कीि
आयष्ु यामधला फार मोठा साहत्त्वक समाधानािा आहण हनमिळ आनिंदािा
अनमोल ठे वा गवसेल. फक्त यशस्वी सामना देण्यािी प्रबळ इच्छा आहण
प्रयत्नािंिी जोड मात्र िवी.
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94.

उपिाराांच्या नांतर- पुढे काय?

जे सदु वै ी कन्सररुग्ण, उपिारािंिा इष्ट पररणाम झाल्यामळ
ु े कन्सरमक्त
ु िोिाि,
हकिंवा सधु ारण्याच्या वळणाला लागिाि, त्यापैकी कािी जणािंिा
भहवष्यकाळ मात्र, त्यािंच्या भिू काळापेिा हकिीिरी वेगळा बनण्यािी
शक्यिा असिे. कािींना नोकरी सोडावी लागिे. प्रहिष्ठा, मानमरािब यािंच्या
थोड्या पायऱ्या खाली उिराव्या लागिाि. जवळिी सािंपहत्तक बिि सिंपष्टु ाि
आली असेल, िर त्याबद्दल िजवीज करण्यासाठी नविं काम शोधाविं लागििं.
कधी नवा व्यवसाय हशकावा लागिो. कधी आयष्ु यािेि मागि बदलावे
लागिाि.
अशा रीिीनिं हकिीिरी कन्सर-मक्त
ु व्यक्तींना त्यािंच्या पवू ीच्या
आयष्ु यक्रमामधे कािी ना कािी फे रफार करावे लागिाि. त्याहशवाय कधी
मलमत्रू ािे मागि बदललेले असिाि, कधी स्वरयिंत्र हकिंवा हजभेिा िक
ु डा
काढलेला असिो, िर कधी अन्ननहलका, जठर, फुफ्फुसिं यािंिे मोठे से भाग
गमावल्यामळ
ु े अस्वस्थिा आलेली असिे. हस्त्रयािंना ब्रेस्टवरिी शस्त्रहक्रया
हवशेि अवघड वाटिे. बरे िदा त्यामळ
ु े त्यािंिा आत्महवश्वासिी कमी झालेला
असिो.
पण या िडजोडींशी हकिंवा बदललेल्या आयष्ु याशी नव्यानिं ओळख करून
घेणिं, म्िणजेि वास्िवाि कन्सरििं पनु विसन (Rehabilitation)! योग्य
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पनु विसनामळ
ु े ि हकिीिरी रुग्णानिं ा त्याििं ा आत्महवश्वास परि हमळविा येिो.
त्यामळ
ु े जगण्याला आपोआपि ‘अथि’ प्राप्त िोिो. पण नव्या आयष्ु याच्या
“तडजोडी” ज्यानिं ा मान्य िोऊन स्वीकारिा येिील, त्याच्िं यासाठीि िे सारिं!

आपण प्रत्येकजण सहभागी होऊ शकता

संपकक किा
Whatsapp- 9987737237
Mail- esahity@gmail.com
Join Facebook page

www.esahity.com
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95.

आयुष्याच्या तडजोडी

वास्िवाि कन्सर-हनदान एकदा दृढ झालिं, की त्यानिंिर लगेिि रुग्णाच्या
आयष्ु यामधल्या िडजोडींना आरिंभ िोिो, असिं म्िणणिं फारसिं वावगिं ठरणार
नािी. उपिारािंच्या काळाि कधी नोकरी-धिंदा, िात्परु िा िरी बदिं ि ठे वावा
लागिो. िर कधी कायमिाि सोडावा लागिो. हस्त्रयािंना गृहिणीपदाच्या
िडजोडी कराव्या लागिाि. िर मल
ु ािंना शाळा, हशिण, हमत्र आहण
खेळािंच्या.
उपिारािंच्या निंिरिी कािी कन्सररुग्णािंना बऱ्याि िडजोडी स्वीकाराव्या
लागिाि. )अवयविानी, अपिंगत्व, सौंदयािला बाधा, हवद्रुपिा, विंध्यत्व,
परावलिंहबत्व, हवत्तिानी वगैरे वगैरे(. कािींमधला कन्सर कायमिा दरू करिा
येि नसल्यामळ
ु े , त्यािंना कन्सरच्या सिवासािि ऊविररि आयष्ु य किंठाविं
लागणार असििं. सिंपणू ि बऱ्या ‘न’ झालेल्या )हकिंवा िात्परु त्या बऱ्या
झालेल्या( रोगान,िं भहवष्यकाळाि पन्ु िा उिल खाण्यािी शक्यिािी पणू िपणे
नाकारिा येि नािीि. िेव्िा अशा हस्थिीि, कन्सरोपिारािनू अश
िं िः यशस्वी
झालेल्या रुग्णानिं ी, भहवष्यािा अवास्िव हविार न करिा, वििमानािि
समाधान मानायला हशकण्यािा प्रयत्न करावा.
आपल्या वाट्याला जो आयष्ु यक्रम आलेला आिे, त्याच्याशी
हमळिजिं ळ
ु ििं घेऊन आहण कुठल्यािी प्रहिकूल पररहस्थिीला हकिंवा प्रसगिं ाला
धैयािनिं सामोरिं जाण्यािी मनािी ियारी ठे ऊन, स्विःसाठी, कुटुिंबासाठी,
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समाजासाठी, मानविेसाठी, ध्येयपिू ीसाठी हकिंवा आपल्यापेिािी ददु वै ी
ठरणाऱ्या )पैशानिं वा व्यथेन(िं लोकासिं ाठी आपल्याला काय काय करिा
येईल, यािा ठामपणे हविार करायला आरिंभ करावा. आनदिं ानिं हस्वकारलेली
कुठलीिी िडजोड िी िर समाधानािी आहण मनःशाििं ीिी गरू
ु हकल्लीि
आिे. ज्या आयष्ु यक्रमाि नैराश्यवादाला, पराजयाला हकिंवा खेदाला थारा
नािी, िे जीवन हनहििि स्विः रुग्णाला आहण त्याच्या भोविालच्या
सगळ्याि लोकानिं ा हिरकालािा आनदिं देईल.
एकूणािि, कन्सर-रुग्णािंच्या आयष्ु यािा “िडजोड” िा
स्थायीभाव बननू , जे िािी गवसेल, िो “बोनस” अशीि मनािी ियारी
ठे वावी लागिे. एकदा िी गोष्ट मान्य के ली की रुग्णािंििं उविरीि आयष्ु य मात्र
खपू ि समाधानाि जाऊ शकििं. िडजोडी करून का िोईना पण िरप्रयत्नानिं
कन्सरवर माि के ली, िा हवजयानिंद त्यामागे जरूर असिो आहण असायलािी
िवा.
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दुदेिी कॅ न्सर रुग्ण

ददु वै ानिं, सगळे ि कन्सररुग्ण इिके नहशबवान ठरु शकि नािीि.
कािींच्या शरीरामधला कन्सर, सगळे उपाय करुनिी कुठल्याि उपिारािंना
)शस्त्रहक्रया, भेदक-हकरण हकिंवा औिधोपिार( जमु ानि नािी. अशा
रुग्णािंमधे, कन्सरििं वििस्व साित्यानिं वाढीलाि लागििं. अनेक अवयव
कन्सरििं भक्ष्य बनिाि. आहण शरीरव्यवस्थाि उलटी-पालटी करून
टाकिाि. अशा रुग्णािंवर अलोपथीिे इलाज, अयशस्वी ठरलेले असिाि.
त्यािंना लवकरि कन्सर- िॉहस्पटलिा हनरोप घ्यावा लागिो. त्या अवस्थेनिंिर
कािी रुग्ण, इिर वैकहल्पक हिहकत्सािंकडे वळिाि. हकिंवा कािी महिने अगर
कािी आठवड्यािंिेि सोबिी ठरणारे रुग्ण, त्यािंििं उविरीि आयष्ु य
आप्तेष्टािंसमवेि शािंििेमधे घालविाि.
या अवस्थेप्रि पोिोिलेल्या कािी रुग्णािंना ददु वै ानिं असह् अशी
द:ु खिं आहण मरणप्राय यािनािी भोगाव्या लागिाि आहण वेदनाशामकिं घेऊन
थोडाफार आराम हमळवणिं एवढििं काय िे त्याि
िं ेसाठी िािी उरलेलिं असििं.
िा काळ सपिं णू ि फहमलीलाि अत्यििं हबकट आहण भयानक वाटिो. घरी ज्या
रुग्णाििं ी काळजी घेणिं शक्य िोि नािी, अशापिं ैकी कािी रुग्णानिं ा िॉचस्पसेस
या सस्िं थाििं ा आधार घ्यावा लागिो. त्याििं ेबद्दलि आिा जरा सहवस्िर
बघयू ा.
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कॅ न्सर िॉचस्पसेस

कन्सरिी साधारण अहिं िम अवस्था आली, की अलोपथीिे बिुिेक
सविि उपिार सपिं ष्टु ाि आलेले असिाि. त्यामळ
ु े इलाजाििं ी िी हदशाि
खटिंु िे )नािीिरी रोग इिका बळावलेला असिाना जाहलम औिधाििं े
उपिारापिं ासनू फायद्यापेिा िोटेि अहधक सभिं विाि(. अशा रुग्णानिं ा मग
नाइलाजानिं कन्सर-िॉहस्पटलिा हनरोप घ्यावा लागिो. त्या अवस्थेप्रि
पोिोिलेले कन्सररुग्ण, साधारणपणे कािी आठवडे हकिंवा कािी मिीन्यािंिेि
सोबिी आिेि असिं मानलिं जाििं )िे आपण वर पाहिलििं (. अिंहिम
अवस्थािंप्रि पोिोिलेल्या काळाला कन्सरच्या भािेि-अखेरपवू ि अवस्था
हकिंवा रोगािा अिंहिम काळ असिं मानलिं जाििं (terminal stage).
जवळपास सगळ्याि पाहिमात्य देशािंमधे, अिंहिम अवस्थेप्रि पोिोिलेल्या
कन्सररुग्णािंिी काळजी घेण्यासाठी, स्वििंत्र अशा सेवाभावी सिंस्था
अहस्ित्वाि आिेि. िी रुग्णालये हकिंवा आश्रम नेिमीच्या िॉहस्पटल्सपेिा
वेगळी असल्यामळ
ु े त्यािंना िोहस्पसेस (Hospices) हकिंवा पहलएहटव्ि के यर
सेंटर (Palliative care centres) असिं सिंबोधन लावलिं जाििं.
िॉहस्पसेसमधे काम करणाऱ्या पररिाररका आहण डॉक्टरानिं ा, अहिं िम
काळामधल्या रुग्णाश
ू ा
िं ी कसिं वागायििं, त्याििं ी कशा प्रकारानिं सेवा-सश्रु श
करायिी याििं स्वित्रिं हशिण हदलिं जाि.िं रुग्णाििं ी शारीररक द:ु खिं दरू
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करायला मदि, मरणप्राय यािना आहण वेदनापिं ासनू त्यानिं ा आराम हमळवनू
देण,िं त्याच्िं या उविरीि आयष्ु यासाठी मन:शान्िीिा मागि दाखवण,िं वगैरे गोष्टी
करण्यासाठी अशा सस्िं थामिं धले कमििारी अव्यािि झटि असिाि.
“रुग्णसेिा िीि मानिसेिा” िेि त्याच्िं या आयष्ु याििं ध्येय बनलेलिं असि.िं
आहण आियाििी बाब अशी की, आयष्ु याच्या अहिं िम प्रवासाला सज्ज
झालेले कन्सररुग्ण सद्ध
ु ा, अशा सस्िं थामिं धे अत्यििं समाधानानिं आहण कािीशा
आनदिं ानिं आपली अखेरिी मागिक्रमणा ससु िय बनवण्यािी धडपड करीि
असिाि. भचिष्यािी चिांता जणू त्याांनी जीणप ििासारखी टाकून
चदलेली असते.
अशाि प्रकारिी हकिीिरी िॉहस्पसेस आिा आपल्या देशाििी
प्रािंिाप्रािंिािंमधल्या मोठ्या शिरािंमधे स्थापन झालेली आिेि. मिा- राष्राििी
मिंबु ईला शान्ती आिेदना सदन आहण पण्ु याला चसप्ला कॅ न्सर पररिार
कें ि या, त्यादृष्टीनिं बऱ्याि नावारूपाला आलेल्या सिंस्था आिेि. आहण
हवशेि म्िणजे त्या सिंस्थािंििं कायि खपू ि नावाजण्यासारखिं आिे.
हनराशेच्या अधिं :काराि पार खोलवर बडु ालेल्या कन्सर-रोग्याच्िं या मनाला
हदलासा आहण शान्िी हमळवनू देण्यासाठी अशा आश्रमामिं धे भािणिं, ििाि,
प्रविन,िं सगिं ीिािे कायिक्रम, जादिू े प्रयोग, योगासन-हशहबरिं अशा हवहवध
कायिक्रमाििं िं वारिंवार आयोजन के लिं जाि.िं अहिं िम काळाशी झगडणाऱ्या
रुग्णानिं ा, उविरीि आयष्ु याि, त्याच्िं या व्यथेबद्दल सिानभु िू ीपवू िक ऐकण्याऱ्या
श्रोत्याििं ी अत्यििं आवश्यकिा भासिे. त्यामळ
ु े रुग्णाला एकदा बोलििं के लिं,
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त्याच्या मनामधे दाटलेल्या द:ु खद भावनानिं ा वाट करून द्यायला उद्दक्त
ू के लिं,
की आपोआपि रुग्णाििं मन िलकिं िोि.िं प्रविनामधनू साकारलेले सात्िं वनपर
शब्द रुग्णानिं ा देववाणीसारखे वाटिाि. प्राथिनामिं धनू हिििं न करण्यािी,
परमेश्वरािी आठवण मनाि साठवण्यािी गरज भासू लागिे आहण त्यािनू ि
मानहसक, भावहनक आहण आहत्मक समाधान, कन्सर रुग्णानिं ा लाभू शकि.िं
याि हठकाणी कुणाला स्वि:िी किाणी, आत्मकथा हलिून ठे वायिी
असेल, नािलगासिं ाठी, सस्िं थासिं ाठी कािी करण्यािी इच्छा असेल, िर िी
काये िडीला नेण्यासाठी मदि के ली जािे. त्यामळ
ु े त्यािंच्या मनावरिा भारिी
िलका िोिो.
दसु ऱ्या रुग्णािंिे अनभु विी कधी कधी फार बोलके आहण मनाला
जाऊन हभडणारे असू शकिाि. कािी वेळा िर, इिर समद:ु खी रुग्णािंना भेटून
हकिंवा त्यािंच्या सिवासानिं, द:ु खािंच्या जाहणवेनिं, कन्सररुग्णािंना आपलिं
आयष्ु य अहधक ससु ह् बनवायला मदि िोिे. सख
ु ाच्या काळाि माणसाला
इिरािंच्या अहस्ित्वािी हकिंवा सख
ु इिरािंबरोबर वाटून घेण्यािी हििकीशी
गरज भासि नािी. पण समद:ु खी लोकािंना भेटून, अिंहिम काळामधल्या
कन्सररुग्णािंना मात्र, त्यािनू नकळि अहधक हदलासा वाटिो.
कन्सर िा अिंहिम अवस्थािंमधे पोिोिला की ट्यमू रपासनू च्या वेदना आहण
द:ु खिं िी वणिनापालीकडली आहण सिनशक्तीिा अिंि पिाणारीि असिाि.
जीवन आहण मृत्यच्ू या सीमारे िा नकळि जवळ सरकि असिाि. अशा
काळाि रुग्णािंना वेदनारहिि राखणिं अत्यिंि गरजेििं असििं. त्यामळ
ु े
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मॉहफि नसारखी पररणमकारी औिधिं साित्यानिं देऊन, रुग्णानिं ा वेदनामक्त
ु
आयष्ु य जगिा येणिं िी सवािहधक मित्वािी बाब ठरिे. बिुसख्िं य िज्ञाििं िं
त्याबाबि असििं मि असििं, की अशी वेदनाशामकिं साित्यानिं हदली, िर
रुग्ण जास्ि हनधािस्ि रािू शकिाि आहण िात्परु त्या िरी त्याच्िं या यमयािना
हवसरू शकिाि. )वेदनाशामकिं िी आवश्यकिेनसु ार गोळ्या हकिंवा
इजिं ेक्शन्सच्या स्वरूपाि हदली जािाि.(
वास्िहवक आपल्या लोकामिं धे सेवावृत्तीिी मळ
ु ीि कमी नािी.
भारिीय परिंपरा आहण सिंस्कृ िी आपल्याला साित्यानिं िडजोड, त्याग आहण
सेवाधमिि हशकवि आलेली आिे. फक्त पैशाच्या अपऱ्ु या पाठबळामळ
ु े,
देशाि अगदी जागोजागी िॉहस्पसेस काढणिं शक्य िोि नािी एवढि!
दसु ऱ्या हदशेनिं हविार करिा, आपले सिंस्कार आहण सिंस्कृ िी
यािंिेमळ
ु े , रुग्णािा कठीण असा अिंहिम काळ त्यानिं घरी आपल्या हप्रय
जनािंसोबि घालवायिा की िॉहस्पसमधे असािी हृदयस्पशी सिंघिि, रुग्ण
आहण हनकटविी यािंच्या मनाि साित्यानिं िालू असिोि!
घरी असो वा आश्रमाि, अशा अवस्थेला पोिोिलेल्या कन्सर- रुग्णािंसाठी
नजीकच्या भहवष्याि, मृत्यू िे िर अटळ असिं अहिं िम सत्य असििंि, पण
.......
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चजिासिे जन्मे मत्ृ यू

कन्सरच्या अिंहिम अवस्था रुग्णािंच्या दृष्टीनिं अत्यिंि त्रासदायी,
कष्टाच्या आहण सिन करण्यापलीकडच्या असिाि. अशा हस्थिीििं समपिक
वणिन करणिं िर जवळपास अश्यकि. ज्यािंिा मृत्यू समीप येऊन ठे पलेला
असिो, त्यािंच्या मनोवेदना आहण शारीररक यािना फक्त िे स्विःि जाणू
शकिाि.
“वास्िवाि मृत्यू िा आयष्ु यािाि एक नैसहगिक असा भाग आिे.
आहण जन्माला आलेल्या प्रत्येक जीवाला िो अटळि असिो”. िे ित्वज्ञान हकिीिी सत्य असलिं िरीिी िडकाफडकी आलेला अपघािी मृत्य,ू
हृदयािा झटका येऊन िणाि झालेला अिंि आहण कन्सरसारख्या एखाद्या
भयिंकर रोगाशी दीघिकाळ झगडून, सरिेशेवटी वाट्याला आलेलिं अपयश,
याि फार मोठी िफावि आिे. पण ददु वे ानिं मृत्यच्ू या- बाबि, जे काय भोगाविं
लागेल िे कुणालाि िक
ु विा येि नािी. त्याला सामोरिं जाण्याहशवाय
गत्यििं रि नसि.िं
माणसािी इच्छा असो अगर नसो, वेळ येिाि प्रत्येकाला मृत्यू िा
पत्करावाि लागिो. कुणािी वेळ लवकर येिे िर कुणािी उशीरा. पण
कुणालाि िो “िण” कें व्िा िे ठामपणे सागिं िा येि नािी. आयष्ु य सहिं दग्ध
आिे िे िर खरिंि! पण हजिकिं िे मौल्यवान आिे हििकिंि िणभगिं रू िी!
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)उद्या अनपेहििपणे जगािा हनरोप घेणारी व्यहक्त सद्ध
ु ा, त्यािी कल्पना
नसेल िर आज आनदिं ाि जगि असिेि(.
आपण या पृर्थवी-िलावर अहस्ित्वाि असिो, िोपयिन्ि पैसा, श्रम,
वेळ सारिं पणाला लावनू जगण्यासाठी धडपडि असिो. पण जेंव्िा प्रत्यि
जाण्यािी वेळ समीप येिे, िेंव्िा मात्र जगण्याच्या धडपडीला "न" जमु ानिा,
एक िण अिानक झडप घालनू , या नश्वर देिाला बेमालमू पणे हनहष्क्रय,
अिेिन बनवनू टाकिो. त्यासाठीि मनािी ियारी िवी! अहिं िम हस्थिीप्रि
पोिोिलेल्या कन्सर रुग्णािंसमोर अखेरिा एकि पयािय बाकी असिो िो
म्िणजे:
“मृत्यू येई पयिन्ि जगणिं”. पण प्रत्यि मृत्यू समीप येईल, िेंव्िा जगािा
प्रेमानिं हनरोप घेिा यायला िवा. परमेश्वराि हवलीनीकरण िोिािंना, दख
ु : नको,
शोक नको, कसलािी परिीिा हविार नको, िर फक्त मनःशािंिी िवी. अगदी
अिंिापयांि परु णारी हिरशािंहि !
*******************************
याउलट, कन्सरमधनू बरे िोणारे जे सदु वै ी रुग्ण असिाि, त्यािंच्या
आयष्ु याला अगदी वेगळीि कलाटणी हमळिे. वेगळिं वळण लागििं.
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99.

येणार्या चदिसािां स्िागत

यशस्वी उपिाराच्िं या नििं र साधारण पन्नास टक्के रुग्ण,
सधु ारण्याच्या पथिं ाला लागिाि. त्याििं ी कन्सरिी लिणिं नािीशी िोिाि.
उपिाराििं ा इष्ट पररणाम झाल्यामळ
ु े , जािक सिलिणिं नष्ट िोऊन, िब्येि
सधु ारायला लागिे. त्यामळ
ु े त्यानिं ा कन्सरमक्त
ु िोण्यािी, जगण्यािी नवी
उमेद, उभारी वाटायला लागिे. उपिाराच्िं या काळाि जे सोसलिं, त्याििं
साथिक झाल्याििं समाधान आहण आनिंद वाटिो. िरीिी, कन्सर पणू ि बरा िोणिं
हकिंवा शिंभर टक्के कन्सरमक्त
ु ी िी फार सापेि आहण फसवी बाब आिे, िे िर
आिा आपण जाणिोि.
उपिार सिंपले म्िणजे कन्सर सिंपला असिं िोि नािी. म्िणनू ि उपिार पणू ि
झाल्यानिंिरिी, सगळ्या रुग्णािंवर दर िीन, सिा हकिंवा बारा महिन्यािंनी
पनु ििपासण्या करणिं जरूरी असििं. बऱ्याि रुग्णािंना अशा िपासण्यािंििं
मित्वि कळि नािी. रोग बरा झाला आिा काय उरलिं आिे त्याििं? असिंिी
कािींना वाटििं. पण बिुसिंख्य रुग्णािंना- िज्ञ डॉक्टर मिंडळींनी वेळोवेळी
िपासनू हिरवा किंदील दाखवला की हनधािस्ि वाटििं. अशा पनु ििपासण्यािंिे
फायदे िर खपू ि आिेि:
• सिलिणिं पणू िपणे नािीशी िोऊन रुग्णाििं वजन, रक्तघटक,
प्रहिकरशक्ती पवू िवि झाल्यािी खात्री करणिं.
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• के लेल्या उपिारािंिा रुग्णावर हकिी आहण कसा इष्ट पररणाम झाला
आिे िे अजमावणिं.
• आणखी औिधािंिी अथवा उपिारािंिी गरज आिे का िे ठरवणिं.
• कन्सर पन्ु िा िर उद्भवि नािी ना यािा अिंदाज घेणिं
• पाि विे साित्यानिं अशा िपासण्या करून, पणू ि रोगमक्त
ु ीिी खात्री
आहण हदलासा रुग्णािंना देणिं. (कॅ न्सि मक्त
ु ीच्या दृष्टीने पाच वषांचा
काळ हा र्ाि महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो, कािि या पाच वषावत
जि सांपिू व िोगमक्त
ु ी झाली, ति पढु च्या काळात कॅ न्सि पनु श्च डोकां वि
काढण्याची शक्यता खपू च कमी असते).
कन्सरमधनू सिीसलामि आहण यशस्वीररत्या जे रुग्ण बािेर
पडिील, त्यािंनी त्यािंिा भिू काळ सोहयस्कररीत्या हवसरून जावा
आहण भहवष्यकाळावर सिंपणू िपणे पडदा टाकून, आपल्याला फक्त
वििमानकाळि काय िो जगायिा आिे, िे ध्येय मनाशी बाळगाव.िं
प्रत्येक हदवस िा के वळ त्या हदवसासाठीि जगायिा आिे असा
हनिय करून, जे िािी गवसलिं आिे, त्याििं भरभरून स्वागि
करायला हशकाविं. येणाऱ्या प्रत्येक हदवसाला समाधानानिं, कृ िज्ञिेनिं
आहण ियारीहनशी सामोरिं जाविं.
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पुस्तकािा समारोप
100. रुग्णाांसाठी आशा, चदलासा आचण आर्श्ासने
भिू काळामधल्या प्रत्येक रुग्णाच्या अनभु वािी ठे ि, प्रत्येक त्याग
आहण प्रत्येक बहलदान िे आजच्या कन्सर-रुग्णानिं ा अहधक शिाण,िं अनभु वी
आहण ससु ज्ज बनवििं आिे. मागील शिकािल्या कन्सररुग्णाच्िं या िल
ु नेमधे,
आजिे कन्सररुग्ण खपू ि ियारीहनशी सामना देऊ शकिाि. आहण
यशस्वीिी िोऊ शकिाि. कारण आिा सामन्याला भरपरू सश
िं ोधनािी,
आधहु नकीकरणािी आहण उत्तमोत्तम उपिाराििं ी जोड आिे.
कन्सररुग्णाच्िं या यमयािना आिा कमी करिा येिाि. त्याििं िं आयष्ु य
ससु ह् आहण सक
ु र बनविा येि,िं लाबिं विा येऊ शकििं आहण
उपिारािंच्यानििं र त्यािंना जास्िीि जास्ि नैसहगिक स्वरूपाििं दैनिंहदन आयष्ु य
जगिा येईल यासाठी प्रयत्नशील रिािा येििं. नवनव्या उपिारपद्धिी फारि
पररणामकारी बनि आिेि. सिंगणकािंसारखी अत्याधहु नक उपकरणिं, िपासण्या
आहण उपिारािंसाठी प्रिहलि िोि असलेली नवी नवी ििंत्र, यािंिेमळ
ु े “कन्सर
म्िणजे असाध्यिा” िे पवू ािपार िालि आलेलिं समीकरण आिा कालबाह्
बनि िाललिं आिे. त्यािनू हवशेि म्िणजे, कन्सर समस्येकडे आहण
रुग्णािंकडे बघण्यािा समाजािा दृष्टीकोनिी िळूिळू हनवळिो आिे. त्यावरििं
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‘पवू िग्रिदहू िि पटल’ दरू िोऊन लोकाििं ी दृष्टी स्वच्छ बनिे आिे. त्यामळ
ु े
आपल्यापैकी अगदी कुणावरिी उद्या कमिधमिसयिं ोगानिं कन्सरिा रुग्ण
बनण्यािा प्रसगिं , यदाकदाहिि आलाि िर िो आपला पराभव न समजिा,
त्यािनू सिीसलामि बािेर पडण्यासाठी आपल्या िािी पष्ु कळ आयधु िं आहण
आश्वासनिं आिेि यािी मनोमन खात्री बाळगनू ि, कन्सरिा सामना यशस्वी
करायला िवा.
त्यामुळेि, कॅ न्सरमुि यशस्िी जीिन िी कािी आता िि
‘सुरसरम्यकथा’ राचिलेली नािी. ती अत्यांत यशस्िीररत्या िास्तिात
उतरते आिे. प्रचतिषी अचधकाचधक रुग्णाांना कॅ न्सरच्या मगरचमठीतून
बािेर ओढून काढण्यािे प्रयत्न जगभर िालू आिेत. तेव्िा आपणिी
त्यापैकी एक “सुदैिी योगायोग” आिोत यािी कृतज्ञतापूिपक
जाणीि, प्रत्येक कॅ न्सर- मुि रुग्णानां ठे िायला ििी.
के िळ नव्यानां उगिलेल्या चदिसासाठीि जो सुदैिी रुग्ण जगू शके ल
आचण येणार्या चदिसािां जो िसतमुखानां, आनांदानां स्िागत करू
शके ल, त्या कॅ न्सररुग्णानां त्यािां चिशाल मन आचण सद्भािनाांच्या
जोरािर, कॅ न्सरला चजांकून त्यािर सांपूणप चिजय चमळिला, असांि
म्िणािां लागेल.
******************************
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पररचशष्ट
लेचखके सांबांधी थोडेसे (मिाराष्र आचण इग्ां लांड)
चशक्षण :
• बी.एस्सी )प्रिाप कॉलेज अमिं ळनेर-पणु े हवद्यापीठ( प्रथम
आल्याबद्दल कॉलेजिे पाररिोहिक.
• एम.एस्सी व पी.एिडी )हव्िक्टोररया यहु नव्िहसिटी – माँिेस्टर, इग्िं लिंड(
जीवशास्त्र हवियाि ५ विे सिंशोधन करून.

अनुभि :
• कमलाबाई कन्या हवद्यालय - धळ
ु े
(३ विे हशहिका म्िणनू नोकरी(
• यहु नव्िहसिटी ऑफ माँिेस्टर – इग्िं लिंड
)३ विे बी.एस्सीच्या हवद्यार्थयाांसाठी डेमॉन्स्रेटर(
• हिस्िी कन्सर िॉहस्पटल आहण िोल्ट रे हडयम इहन्स्टट्यटू –मन्िेस्टर
)७ विे कन्सर सश
िं ोधन िेत्राि काम(
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कायप :
• मराठी जनिेसाठी कॅ न्सर-चशक्षणाच्या प्रिारािे कायप
)१५ विे - पणु े आहण इिर शिरे (
• समु ारे शिंभर लेख आचण लेखमाला प्रहसध्द
)हवहवध दैहनके , साप्ताहिके , माहसके , स्मरहणका, हदवाळी अिंक(
• समाजप्रबोधन आचण जनजागृती
)महिला मिंडळे , शाळा, मिाहवद्यालये, कायािलये, रोटरी क्लब्ज
इत्यादी सिंस्थािंमधे भािणे, ििाि, प्रश्नोत्तरे (
• आकाशिाणी, पुणे
)भािणे, ििाि, मल
ु ाखिी(
• सल्लागार – हवदभि कन्सर ररलीफ सेंटर, कारिंजा )हज. आकोला(
• सिसांपादन
▪ फुलराणी हदवाळी अक
िं )शिादा(
▪ दीनदयाळ िॉहस्पटल आहण कन्सर ररसिि सेंटर )“दीनदयाळ वािाि”
िे मख
ु पत्र(
▪ हृदयरोग स्मरहणका )दीनदयाळ िॉहस्पटल(
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• अध्यक्ष – श्री. सरस्विी हशशु मिंहदर व प्राथहमक हवद्यालय,
कोथरूड, पणु े.
• डायरेक्टर – कन्सर एज्यक
ु े शन कम्पेन – के अर इहिं डया मेहडकल
सोसायटी, पणु े.
• सिसांिालक – िोहलहस्टक हक्लहनक – सवि प्रकारच्या रुग्णािंसाठी
हवहवध उपिार पध्दिी कें द्र, पणु े
• सांिालन – कन्सर हदलासा कें द्र – कन्सररुग्ण आहण त्यािंिे
नािेवाईकािंसाठी मदि योजना व सल्ला )हवनामल्ू य(, पणु े.
• लेखन - १९८५ – २०२० या काळाि कन्सर आहण आरोग्याच्या
हवहवध हवियािंवर बारा पस्ु िके प्रकाहशि )िपशील खाली(

सन्मान :
• प्रमुख पािुणी ि अध्यक्ष – हिरक मिोत्सव आहण ६१वा वधािपन
हदन, कमलाबाई कन्याशाळा, धळ
ु े , १९८८
• भाषणासाठी चनमांत्रण – टाटा मेमोररयल िॉहस्पटलच्या
सवु णिमिोत्सवी जागहिक पररिदेहनहमत्त. १९९२, मिंबु ई.
• सन्मानकरी – अहखल भारिीय मराठी हवज्ञान पररिद, धळ
ु े . हडसेंबर
१९९४.
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इतर :
• आरोग्यावरील लेखनाबरोबरि- सिंगीि, हित्रकला, काव्य, नृत्य
इत्यादी हवियािंवर लहलि लेखन, समीिणात्मक लेख, मल
ु ाखिी इत्यादी
प्रहसध्द. )इग्िं लिंड आहण मिाराष्र(
• िोहमओपथी, मग्नेटोथेरपी, योगासने, फोटोग्राफी, वािन, ज्योहिि,
प्रवास, इत्यादी हवियािंिी आवड व छिंद.
• जमिन-फ्रेंि आहण सिंगणकािंच्या भािा यािंिा अल्पसा अभ्यास.
• सिंगीि )शास्त्रीय सिंगीि, िामोहनयम, की-बोडि, व्िायोहलन, सिार
आहण सिंगीि सिंग्रि( यािंिेमधे रुिी.
• िस्िकला, गृिसजावट, हशवणकला, भरिकाम याििं ा दीघिकाळािा
छिंद.
• टेबल टेहनस, बडहमटिं न, टेहनस, पोिणे एके काळिे आवडिे उपक्रम.
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प्रकाचशत पुस्तके
पुस्तकािे शीषपक

पृष्ठ सांख्या प्रकाशन चदनाांक

प्रकाशक

१

कॅ न्सरिी किाणी

४४४

१ हड.१९८५

प्रपि
िं प्रकाशन पणु े

२

कॅ न्सरपासून बिाि

१०७

२६ जाने.१९८७

प्रपिंि प्रकाशन

३

कॅ न्सरशी झुांज

१५५

२८ऑगस्ट १९८७ प्रपिंि प्रकाशन

४

कॅ न्सर आचण आपण

९०

१ जनू १९९०

प्रपिंि प्रकाशन

५

२८ हड.१९९२

साधना प्रकाशन पणु े

६

आमिा काय दोष (सरोज ११५
सिस्रबुध्दे ि अनु भागित)
कॅ न्सर और िम
८०

२६ जाने.१९९५

७

पररिय शरीरािा

१५३

२६ जाने.१९९५

पररमल प्रकाशन
औरिंगाबाद
पररमल प्रकाशन

८

चिकार-व्याधी-उपाधी

११८

१ मे १९९५

पररमल प्रकाशन

९

रोगचिचकत्सा-रोगचनदान

११२

२० एहप्रल १९९६ पररमल प्रकाशन

१० असे इलाज-असे उपिार

१२०

१५ जनू १९९८

पररमल प्रकाशन

११ आरोग्य-स्िच्छता-स्िास््य

१०८

२० एहप्रल १९९६

पररमल प्रकाशन

१२ पररिय शरीरािा
(चितीय आित्त
ृ ी)

२७५

५ जानेवारी २०२० पररमल प्रकाशन
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ई-पुस्तके

https://youtu.be/R0CxudbOWAs

https://youtu.be/N_kiJEW1DRw

https://youtu.be/bMqW0hleNdo
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कॅ न्सर आचण आपण वरील कािी हनवडक अहभप्राय
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ई साचित्य प्रचतष्ठानिे िे पांधरािे िषप.
डॉ. सरोज सिस्रबुद्धे याांिे िे िौथे पुस्तक.

डॉ. सरोज सिस्रबद्ध
ु े या १९६४ साली भारिािनू उच्ि हशिणासाठी
इग्िं लिंडमधे गेल्या. हशिणानिंिर िेथे त्यािंनी कन्सरच्या िेत्राि बरीि विे
काम के ले. या सवि काळाि त्यािंनी आपल्या हवहिि िेत्रािील भरघोस
कामाबरोबरि, भारिीय सिंगीि, कला आहण सिंस्कृिी, इग्िं लिंडमधे
रुजवण्यािे व फ़ुलवण्यािे मिदकायि
् के ले. भारिाि परिल्यावर त्यािंनी
कन्सर आहण आरोग्य याि िेत्राि काम करून, आरोग्य हशिणािा
प्रिार के ला आहण त्या हवियाविं र अनेक पस्ु िके हलहिली. त्या पस्ु िकानिं ा
वािकाक
िं डून भरभरून प्रहिसाद हमळाला. सध्या त्याििं िं वास्िव्य पन्ु िा
इग्िं लडिं मधेि आिे. आिा त्यानिं ी, जगभरच्या मराठी वािकासिं ाठी अनेक
पस्ु िके ई- साहित्यिफ़े हवनामल्ू य प्रसाररि करण्याििं काम िािी घेिलिं
आिे. त्याांच्या या ज्ञानयज्ञात त्याांचे कचिांजीव डॉ. नील याांनीही आता
सहभाग घेतला आहे.
डॉ. सरोज सिस्रबद्ध
ु े यािंच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पस्ु िके ई
साहित्यच्या माध्यमािनू जगभरािील मराठी वािकािंना हवनामल्ू य देिाि.
असे लेखक ज्यािंना लेखन िीि भक्ती असिे. आहण त्यािनू कसलीिी
अहभलािा नसिे. मराठी भािेच्या सदु वै ाने गेली दोन िजार विे कवीराज
नरें द्र, सिंि ज्ञानेश्वर, सिंि िक
ु ारामािंपासनू िी परिंपरा सरू
ु आिे. अखिंड.
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अजरामर. म्िणनू िर हदनानाथ मनोिर(४ पस्ु िके ), शिंभू
गणपल
ु (े ९पस्ु िके ), डॉ. मरु लीधर जावडेकर(९), डॉ. वसििं बागल
ु (१९),
शभु ागिं ी पासेबदिं (१४), अहवनाश नगरकर(४), डॉ. हस्मिा दामले(९), डॉ.
हनिीन मोरे (३९), अनील वाकणकर (९), फ्राहन्सस आल्मेडा(२),
मधक
ु र सोनावणे(१२), अनििं पावसकर(४), मधू हशरगाविं कर (८),
अशोक कोठारे (४७ खिंडाििं े मिाभारि), श्री. हवजय पािंढरे (ज्ञानेश्वरी
भावाथि), मोिन मद्वण्णा (जागहिक कीिीिे वैज्ञाहनक), सिंगीिा जोशी
(आद्य गझलकारा, १८ पस्ु िके ), हवनीिा देशपािंडे (७) उल्िास िरी
जोशी(७), निंहदनी देशमख
ु (५), डॉ. सजु ािा िव्िाण (८), डॉ. विृ ाली
जोशी(३८), डॉ. हनमिलकुमार फडकुले (१९), CA पनु म सिंगवी(६), डॉ.
निंहदनी धारगळकर (१५), अिंकुश हशिंगाडे(२३), आनिंद देशपािंडे(३),
नीहलमा कुलकणी (२), अनाहमका बोरकर (३), अरुण फडके (६) स्वािी
पािपाडिं े(२), सािेबराव जविंजाळ (२), अरुण हव. देशपािंडे(५), हदगिंबर
आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुिंधिी बापट(२), अरुण कुळकणी(१२),
जगहदश खादिं वे ाले(६) पक
िं ज कोटलवार(६) डॉ. सरुु िी नाईक(३) डॉ.
वीरें द्र िाटके (२), आसावरी काकडे(९), श्याम कुलकणी(८), हकशोर
कुलकणी, रामदास खरे (४), अिल
ु देशपािंडे, लक्ष्मण भोळे , दत्तात्रय
भापकर, मग्ु धा कहणिक(३), मिंगेश िौधरी, प्र. स.ु हिरुरकर(३),
बिंकटलाल जाजू (३), प्रवीण दवणे, आयाि जोशी, सरोज सिस्रबद्ध
ु े (३)
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असे अनेक ज्येष्ठ व अनभु वी लेखक ई साहित्यद्वारे आपली पस्ु िके
लाखो लोकापिं यांि हवनामल्ू य पोिोिविाि.
अशा साहित्यमिू ीच्िं या त्यागािनू ि एक हदवस मराठीिा साहित्य
वि
ृ जागहिक पटलावर आपली ध्वजा फडकवील यािी आम्िाला
खात्री आिे. याि ई साहित्य प्रहिष्ठान एकटे नािी. िी एक मोठी िळवळ
आिे. अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रिाि आिेि. त्या त्या
व्यासपीठािंिनू नवनवीन लेखक उदयाला येि आिेि. आहण या सवाांिा
सामहू िक स्वर गगनाला हभडून म्िणिो आिे.

आहण ग्रथिं ोपजीहवये । हवशेिीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट हवजयें । िोआवे जी ।
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आपण प्रत्येकजण सहभागी होऊ शकता

संपकक किा
Whatsapp- 9987737237
Mail- esahity@gmail.com
Join Facebook page
https://www.facebook.com/profile.php?id
=100087484425676

www.esahity.com
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