
 

ইউটেরিন
 ফাইব্রটেডস

এই অসখু এবং এি রিরিতসাি
রবষটে এিটি সিল রনট দ্ে রিিা

রিরডেন রিিোি (ইউটি) রলঃ এই রবষেবস্তু 
সরৃটি িটিটে এবং এি ব্যেভাি বহন িটিটে

 
 

 

ইউটেরিন ফাইব্রটেডস িী?

‘ইউটেরিন’ হল এিটি ডাক্ারি িব্দ যা ডাক্ািিা জিােুি 
রবষটে রিেু বলাি সমটে ব্যবহাি িটিন - জিােু হল 
নািী দ্টহি দসই জােিা দযখাটন রিি ুজন্াে ও বাট়ে৷ 
ইউটেরিন ফাইব্রটেডস হল জিােুটে সরৃটি হওো রিণ্ড৷

এইিরুল এিধিটনি ি্যানসাি নে, োই আিরন 
ডাক্ািট্ি এিরুলটি ‘রবনাইন’ বলটে িনুটবন৷ 
দ্টহি উিটি বা রভেটি হওো এিটি রিণ্ড  
দযো ি্যানসািসংক্ান্ত নে ডাক্ারি ভাষাে  
োটি বলা হে রবনাইন৷

 
 

ইউটেরিন ফাইব্রটেডস জিােুি দয দিানও জােিাে হটে িাটি এবং 
োট্ি আলা্া ডাক্ারি নাম দ্ওো হে যা রনভদে ি িটি দসিরুলি 
অবস্াটনি উিি৷ এিই জােিাে এিটি বা িটেিটি ফাইব্রটেড 
জন্াটে িাটি৷ এিই জােিাে জন্াটনা ফাইব্রটেডিরুলটি বলা হে 
এিটি ক্াস্াি৷ এিটি ফাইব্রটেড মেি ্ানাি মে হটে িাটি বা 
এিটি েিমটুজি মে ব়ে হটে িাটি৷ এিটি ফাইব্রটেড ক্াস্াটিি 
মািও আলা্া হটে িাটি৷

ইউটেরিন ফাইব্রটেডস জিােুি দয
দিানও জােিাে জন্াটে িাটি

জিােুি দ্ওোটলি রভেটি

জিােুি দ্ওোটলি বাইটিি র্টি

দয নটলি রভেি 
র্টে রডম্ব যাে 
(ফ্যাটলারিোন টিউব)

জিােুি আস্তিটেি 
নীটিি র্টি

জিােু (িভদে ািে)

ইউটেরিন ফাইব্রটেটডি িটেিটি সম্াব্য জােিা বতৃ্ত র্টে দ্খাটনা হটেটে

Bengali



ইউটেরিন ফাইব্রটেডস িেো প্রিরলে 
এবং িী দেটি এিরুল হে?

ইউটেরিন ফাইব্রটেডস হাটমিাই হে, প্ররে 100 জন মরহলাি মটধ্য 
প্রাে 40 জটনি ইউটেরিন ফাইব্রটেডস হে োট্ি জীবটনি দিানও 
এি সমটে৷ সিিািি 30 দেটি 50 বেি বেস্ক মরহলাট্ি ইউটেরিন 
ফাইব্রটেডস হে েটব োি দেটি িম বা দবরি বেটসি মরহলাট্িও 
হটে িাটি৷ (অিি িষৃ্াে ‘ইউটেরিন ফাইব্রটেডস-এি উিসিদেিরুল 
িী?’ দ্খনু)৷

30-50 
ইউটেরিন  

ফাইব্রটেডস সিিািি

বেি বেস্ক মরহলাট্ি হে ইউটেরিন ফাইব্রটেডস-এি সঠিি িািে অজ্াে েটব ইটট্াটজন 
নামি এিটি হিটমাটনি সাটে এিরুলি দযাি আটে৷ হিটমান হল 
দ্টহি তেরি এিটি িাসােরনি বােদে াবাহি, দযো িিীটিি রবরভন্ন 
অঙ্গটি এটি অিটিি সাটে ‘িো’ বলটে সাহায্য িটি যাটে দসিরুল 
এিটরে িাজ িিটে িাটি৷ দযমন ইটট্াটজন এিজন মরহলাি ঋেুস্াব 
রনের্রিে িিটে সাহায্য িটি৷ ইটট্াটজটনি মারো দবরি োিটল 
ইউটেরিন ফাইব্রটেডসিরুলি আিাি দবট়ে যাে, দযমন িভদে াবস্াে৷

দমটনািজ, অটনি সমে যাটি বলা হে ‘্্য দিঞ্জ’, হল যখন এিজন 
মরহলাি ঋেুস্াব বন্ধ হটে যাে, সাধািেে 50 বেি বেস নািা্৷ 
ইটট্াটজটনি মারো িম োিটল ইউটেরিন ফাইব্রটেডস িুিটস যাে, 
দযমন দমটনািটজি িটি৷

প্ররে100
জটনি োট্ি জীবটনি 
দিানও এি সমটে 
ইউটেরিন ফাইব্রটেডস হে

জন মরহলাি মটধ্য

40

রিেু মরহলাি ইউটেরিন ফাইব্রটেডস 
হওোি সম্াবনা িী দবরি?

ইউটেরিন ফাইব্রটেডস-এি 
উিসিদেিরুল িী?

আররিিান-ি্যারিরবোন বংটিি মরহলাট্ি সিিািি ইউটেরিন 
ফাইব্রটেডস হে মটন িিা হে৷ প্রিৃেিটষে প্ররে 100 জন  
আররিিান-ি্যারিরবোন বংটিি মরহলাি মটধ্য 55 জটনি 
ইউটেরিোন ফাইব্রটেডস হে৷ সু্ল মরহলাট্িও সিিািি ইউটেরিন 
ফাইব্রটেডস হে, িািে োট্ি ইটট্াটজটনি মারো িম ওজটনি 
মরহলাট্ি দেটি দবরি োটি৷

বহু মরহলা জাটনন না োট্ি ফাইব্রটেডস আটে িািে োট্ি 
দিানও উিসিদে দনই৷ েোরি, ফাইব্রটেডস োিা প্ররে 3 জন 
মরহলাি মটধ্য 1 জটনি রিেু উিসিদে দ্খা দ্টব৷

জটনি ইউটেরিন 
ফাইব্রটেডস হটব

প্ররে100 জন 
 আররিিান-ি্যারিরবোন 
 বংটিি মরহলাি মটধ্য

55



  

 

  

3  1জন 
মরহলাি 
মটধ্য

জটনি রিেু উিসিদে োিটব

ইউটেরিন ফাইব্রটেডস োিা মরহলাট্ি রনম্নরলরখে এি বা এিারধি 
উিসিদে োিটে িাটি:

•	 খবু দবরি, ্ীরদে সমে ধটি বা য্রিো্ােি ঋেুস্াব

•	 ্ইুটি ঋেুস্াটবি মধ্যবেতী সমটে িক্িাে

•	 ক্ারন্ত বা হাঁফ ধিা

•	 েলটিে ‘ভািী’ দবাধ িিা

•	 রনরন মরূেে্যাি (যো স্াভারবটিি দেটি দবরি মরূেে্যাি)

•	 দিাষ্িাঠিন্য (মাটন সিিািি মলে্যাি না হওো বা মলে্যাটিি
সমে িটি হওো)

•	 মলদ্াি বা োি নীটিি অংটি ব্যো এবং দফালা োিা
(এই দিািটিটি বলা হে ‘দহমািটেডস’ বা ‘অিদে’)

•	 সটম্ািিালীন ব্যো বা অস্রস্ত

•	 িভদে বেী হটে সমস্যা

•	 িভদে িাে (জটন্ি আটি এি বা এিারধি রিি ুহািাটনা)

ইউটেরিন ফাইব্রটেডস-এি দিািরনেদেে 
িীভাটব িিা হে? 

রিরিতসা

ইউটেরিন ফাইব্রটেডস-এি দিািরনেদেে িিাি জন্য আিনাি ডাক্াি 
আিনাটি আিনাি বেদেমান উিসিদে এবং অেীটেি স্াটস্্যি রবষটে 
প্রশ্ন িিটবন, োিিটি আিনাি দ্হ িিীষো িিটবন৷ ইউটেরিন 
ফাইব্রটেডস োিা বহু মরহলা দসিরুলি উিরস্রে জাটনন না িািে 
োট্ি দিানও উিসিদে োটি না৷ এইসব দষেটরে জিােুি িোনিুরেি 
িিীষো, যািাই বা স্ক্যাটনি সমটে ফাইব্রটেডসিরুল সাধািেে ত্বাত্ 
ধিা িট়ে৷ ইউটেরিন ফাইব্রটেডস আটে মটন িিা হটল, রিরিতসি 
অটনিিরুল িিীষো িিাটে বলটবন, দযমন এিটি আল্টাসাউন্ড স্ক্যান, 
দসিরুলি উিরস্রে সরুনরচিে িিাি জন্য এবং োিিটি আিনাটি 
এিজন রবটিষটজ্ি িাটে িাঠাটবন৷

ইউটেরিন ফাইব্রটেডস ধিা ি়েটল এবং দিাটিি উিসিদেিরুল আিনাটি 
সমস্যা র্টল, আিনাি ডাক্াি আিনাটি রবরভন্ন রিরিতসাি রবষটে 
বলটবন৷ িিুটুে ওষধু র্টে রিরিতসা িিা হে, েটব দসিরুল ঠিিমে 
িাজ না িিটল আিনাি ডাক্াি অটত্ািিাি বা িল্যরিরিতসাহীন 
দিানও িদ্ধরে রবটবিনা িিটে িাটিন৷ রিরিতসা রনভদে ি িিটব 
আিনাি িািীরিি অবস্াি উিি দযমন আিনাি বেস, উিসিদেিরুল 
িেো প্রবল, আিনাি ফাইব্রটেডিরুলি আিাি, সংখ্যা এবং সঠিি 
অবস্ান এবং ভরবষ্যটে আিরন িভদে বেী হটে িান িী না৷

 

 

 

 

ইউটেরিন ফাইব্রটেডস রিরিতসাি জন্য িটেিটি ওষধু িাওো যাে৷ 
েটব সঠিি ওষধু দনওো জিরুি িািে দসিরুলি মটধ্য িােদেি্য আটে:

•	 দসিরুল িীভাটব দ্ওো হে (ে্যাবটলে, ইনটজিিটনি মাধ্যটম বা 
জিােুি মটধ্য এিটি য্রি বরসটে)

•	 িে সিিািি দসিরুল দ্ওো হে

•	 দসিরুল িেো সরুবধাজনি

•	 িে দ্রুে দসিরুল প্রবল িক্িাে বন্ধ িটি

•	 দসিরুল িে র্টনি জন্য দ্ওো হে

•	 দসিরুলি প্রভাব িের্ন োটি

•	 সম্াব্য িার্দেপ্ররেরক্োিরুল

ইউটেরিন ফাইব্রটেডস-এি জন্য আিনাি রিরিতসা লািটল, আিনাি 
ডাক্াি উরলিরখে রবষেিরুল আিনাি সাটে আটলািনা িিটবন, যাটে 
আিরন এিটি রিরিতসা ঠিি িিটে িাটিন দযো উভটেি িেন্দ 
হটব৷

দিান ওষধু রনটে হটব

ইউটেরিন ফাইব্রটেডস-এি জন্য 
ওষধুিরুল িীভাটব িাজ িটি?

ইউটেরিন ফাইব্রটেডস রিরিতসাি জন্য দয ওষধুিরুল ব্যবহাি 
িিা হে োিমটধ্য অটনিিরুল দ্টহ ইটট্াটজন এবং/অেবা 
প্রটজটস্িটনি িরিমাে ব্টল দ্ে৷ ইটট্াটজন এবং প্রটজটট্িন হল 
হিটমান - দ্টহি তেরি িিা িাসােরনি বােদে াবাহি৷ ইটট্াটজন এবং 
প্রটজটস্িন জিােুি মটধ্য িক্িাটেি িরিমাটেি উিি প্রভাব দফটল, 
সেুিাং িিীটি দসিরুলি িরিমাে ব্রলটে জিােুটে িক্িাটেি 
িরিমাে ব্লাটনা হে৷

রিেু ওষধু িক্িাে িমাে রিন্তু ফাইব্রটেডস দোে িটি না৷ 
অন্য ওষধুিরুল ফাইব্রটেডস দোে িটি এবং িক্িােও িমাে 
(অিি িষৃ্াে সািেী 1 ও 2 দ্খনু)৷

ফাইব্রটেডস োিা 



 

িিীটি ওষধু প্রটোি িিাি 
উিােিরুল 

ইউটেরিন ফাইব্রটেডস-এি ওষধুিরুল জিােুি মটধ্য বসাটনা রবটিষ 
ওষধু দ্বাি য্রি ব্যবহাি িটি িিীটি প্রটোি িিা দযটে িাটি, 
আবাি ে্যাবটলে ও ইনটজিিাটনি মাধ্যটমও প্রটোি িিা দযটে িাটি 
(সািেী 1 দ্খনু)৷ সািেী 2-এ রবরভন্ন ওষটুধি রিরিতসাি রবষটে 
অরেরিক্ েে্য আটে৷

দলটভানিটজটট্ল-রিরলরজং ইন্টাইউটেরিন রসটস্ম (LNG-IUS)

ট্্যানএক্ারমি অ্যারসড

প্র্াহরবটিাধী ওষধুিরুল

সরমিরলে িভদে রনটিাধি ‘রিল’

ইউরলরপ্রস্্যাল অ্যারসটেে

দিানাডটট্ারিন-রিরলরজং হিটমান অ্যানালিস্ (GnRH	agonists)

ওষধু দ্বাি য্রি দযো িক্িাে িমাে

দয ে্যাবটলেিরুল িক্িাে িমাে

দয ে্যাবটলে ফাইব্রটেডস দোে িটি এবং িক্িাে িমাে 

দয ইনটজিিনিরুল ফাইব্রটেডস দোে িটি এবং িক্িাে িমাে 

সািেী 1
ইউটেরিন ফাইব্রটেডস-এি রিরিতসাি জন্য ওষধু প্রটোি িিাি উিােিরুল

 

 

 

সািেী 2
ওষধু র্টে ইউটেরিন ফাইব্রটেডস-এি রিরিতসাি রবষটে অরেরিক্ েে্য 

ওষধুিরুলি িার্দেপ্ররেরক্ো

রিেু মানটুষি উিি সব ওষটুধি িার্দেপ্ররেরক্ো োিটে িাটি৷ 
আিনাি ডাক্াি ইউটেরিন ফাইব্রটেডস-এি জন্য রবরভন্ন ওষটুধি 
উিিাি এবং দসিরুলি সম্াব্য িার্দেপ্ররেরক্ো বরুিটে বলটবন,  
যাটে রিরিতসাি প্রটোজন হটল আিনাি জন্য দসিা রিরিতসাটি  
দবটে দনওো যাে৷ 

ওষটুধি নাম বেদেনা

দলটভানিটজটট্ল-রিরলরজং 
ইন্টাইউটেরিন রসটস্ম 
(LNG-IUS)

ট্্যানএক্ারমি অ্যারসড

প্র্াহরবটিাধী ওষধুিরুল

সরমিরলে মখু র্টে  
দনবাি িভদে রনটিাধি

ইউরলরপ্রস্্যাল অ্যারসটেে

দিানাডটট্ারিন-রিরলরজং  
হিটমান অ্যানালিস্  
(GnRH agonists) 
িক্িাে িমাে

এিটি দোে প্ারস্টিি য্রি দযো জিােুটে বসাটনা  
হে ধীটি ধীটি প্রটজটস্াটজন-রভরত্তি এিটি হিটমান 
ো়োি জন্য (দলটভানিটজটট্ল)

এই ওষধুটি জিােুি আস্তিটেি দ্রুে বরৃদ্ধ বন্ধ িটি, 
যাি ফটল িক্িাে িটম যাে

এই ে্যাবটলেিরুল জিােুি মটধ্য িক্ জমাটে সাহায্য 
িটি, যাি ফটল িক্িাে িটম যাে	

এই ে্যাবটলেিরুল িিীটি প্রস্্যািল্যানরডনস্ নামি 
স্াভারবি ি্াটেদেি উতিা্ন িরমটে দ্ে, যা প্রবল 
িক্িাটেি সাটে জর়েে, োিফটল িক্িাে িটম যাে

এই ে্যাবটলেিরুলটে - অটনি সমে ‘রিল’ বলা হে - 
ইটট্াটজন এবং প্রটজটস্াটজন হিটমান োটি৷ এই 
হিটমানিরুল জিােুি আস্তিটেি বরৃদ্ধ মন্থি িটি দ্ে, 
যাি ফটল িক্িাে িটম যাে

এই ে্যাবটলেিরুল ফাইব্রটেডস-এি দিাষিরুলি বংিবরৃদ্ধ 
দিাধ িটি োি আিাি দোে িটি দ্ে-এবং োি 
্িনু এই অসসু্ দিাষিরুল রনটজ দেটি ধ্ংস হটে যাে

এই ে্যাবটলেিরুল ফাইব্রটেডস সংকুরিে িটি এবং 
োিিটি িক্িাে িটম যাে

এই রিরিতসা ইনটজিিটনি মাধ্যটম দ্ওো হে  
এবং এি ্িেু িিীি সামান্য িরিমাে ইটট্াটজন 
োট়ে, যাি ফটল ফাইব্রটেডসিরুল দোে হটে যাে

এই ইনটজিিনিরুল ফাইব্রটেডস সংকুরিে িটি  
এবং োিিটি িক্িাে িটম যাে

 

   

   

   

  

  

  

  
  

অটত্ািিাি এবং িল্যরিরিতসাহীন 
িদ্ধরেিরুল

ইউটেরিন ফাইব্রটেডস-এি জন্য অটত্ািিাি বা িল্যরিরিতসাহীন 
িদ্ধরে এিটি রবিল্প হটে িাটি যর্ উিসিদেিরুল খবু িীড়া্ােি  
হে এবং ওষধুিরুল ঠিিমে িাজ না িটি৷

সািেী 3-এ ইউটেরিন ফাইব্রটেডস-এি জন্য অটত্ািিাি এবং 
িল্যরিরিতসাহীন িদ্ধরেি েে্য আটে৷ আিনাি ডাক্াি যর্  
মটন িটিন আিরন এিটি অটত্ািিাি এবং িল্যরিরিতসাহীন িদ্ধরে  
দেটি উিিাি দিটে িাটিন োহটল রেরন সম্াব্য রবিল্পিরুলি রবষটে 
আিনাি সাটে আটলািনা িিটবন এবং আিনাি মোমে দনটবন, যাটে 
আিরন আিনাি প্রটোজন ও আিাঙ্কা অনযুােী দসিা রিরিতসা িান৷

সািেী 3
ইউটেরিন ফাইব্রটেডস-এি জন্য অটত্ািিাি এবং িল্যরিরিতসাহীন 
িদ্ধরেিরুল 

িদ্ধরেি নাম বেদেনা

রহটস্টিক্টরম

মাইওটমিেরম

এটন্ডাটমরট্োল অ্যাবটলিন

জিােু সারিটে দফলাি জন্য এিটি অটত্ািিাি:

•	 দয মরহলাট্ি ব়ে ফাইব্রটেডস আটে এবং িিম 
িক্িাে হে োট্ি জন্য সিুারিি িিা দযটে িাটি

•	 িনুিাে যাটে ফাইব্রটেডস না হে ো রনবািে 
িিাি এোই হল দসিা উিাে	

•	 এই অটত্ািিাটিি িি আি বাচ্া হটব না

জিােুি দ্ওোল দেটি ফাইব্রটেডস বাি িটি  
দ্বাি জন্য এিটি অটত্ািিাি:

•	 রহটস্টিক্টরমি ব্টল রবটবিনা িিা দযটে িাটি, 
রবটিষে দসইসব মরহলাট্ি জন্য যািা এখনও 
িভদে বেী হটে িান	

•	 দিটে এিটি দোে ফুটো িটি এই অটত্ািিািটি  
িিা হে (‘রি দহাল সাজদে ারি’)

•	 সব দ্ো সম্ব নে - ফাইব্রটেডস-এি আিাি,  
সংখ্যা এবং অবস্াটনি উিি রনভদে ি িটি

রহটস্টিক্টরমি ব্টল এিটি িল্যরিরিতসাহীন রবিল্প:

•	 এটে জিােুি আস্তিে েুটল দফলা হে

•	 সাধািেে জিােুি রভেটিি িষৃ্েটলি রনিে 
ফাইব্রটেডসিরুলি জন্য দিবল সিুারিি িিা হে



 

  

 
 

িদ্ধরেি নাম বেদেনা

ইউটেরিন আেদে ারি 
এটম্বালাইটজিন

সবাধুদেরনি দিৌিলিরুল

ফাইব্রটেডিরুলি রিরিতসাি জন্য রহটস্টিক্টরম এবং 
মাইওটমিেরমি জােিাে এিটি িল্যরিরিতসাহীন রবিল্প:

•	 এই রিরিতসাে ধমনীটে দোে ্ানা ইনটজক্ট
িিা হে যা জিােুটে িক্ রনটে যাে

•	 োি ফটল ফাইব্রটেডিরুল িটক্ি দযািান
িাে না ফটল দসিরুল দোে হটে যাে

সবাধুদেরনি দিৌিলিরুলটে ম্যািটনটিি দিটজান্যান্স 
ইটমরজং (MRI) ব্যবহাি িিা হে রনর দ্েটি 
ফাইব্রটেডস-এি দিট্রে দোে সুিঁ রনটে যাবাি জন্য:

•	 সূিঁিরুলি রভেি র্টে দলজাি বা আল্টাসাউন্ড িরক্
িাঠাটনা হে ফাইব্রটেডসিরুল ধ্ংস িিাি জন্য	

•	 সব িিম ফাইব্রটেডস-এি রিরিতসাি জন্য
ব্যবহাি িিা যাে না

•	 ্ীরদেটমোর্ উিিাি এবং সম্াব্য িঁুরিিরুলি 
ে্ন্ত এখনও িিা হটছে

টীিা

অরেরিক্ েে্য

আিরন ইউটেরিন ফাইব্রটেডস এবং দসিরুলি রিরিতসাি রবষটে অরেরিক্ 
েে্য দিটে িাইটল www.fibroidsconnect.co.uk ওটেবসাইে দ্খনু, 
ইউটেরিন ফাইব্রটেডস-এি রবষটে এই ওটেবসাইেটি রিরডেন রিিোি 
ইউটি রলঃ োিা খিি িটি সরৃটি িটিটে

উিটযািী েে্য বটৃিি ফাইব্রটেডস ট্াস্-এি  
www.britishfibroidtrust.org.uk ওটেবসাইটে বা NHS
িটেটসজ-এি www.nhs.uk ওটেবসাইটেও িাওো যাটব
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