Bengali

ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস কী?
‘ইউটেরিন’ হল একটি ডাক্তারি শব্দ যা ডাক্তাররা জরায়ুর
বিষয়ে কিছু বলার সময়ে ব্যবহার করেন - জরায়ু হল
নারী দেহের সেই জায়গা যেখানে শিশু জন্মায় ও বাড়ে৷
ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস হল জরায়ুতে সৃষ্টি হওয়া পিণ্ড৷
এইগুলি একধরনের ক্যানসার নয়, তাই আপনি
ডাক্তারদের এগুলিকে ‘বিনাইন’ বলতে শুনবেন৷
দেহের উপরে বা ভিতরে হওয়া একটি পিণ্ড
যেটা ক্যানসারসংক্রান্ত নয় ডাক্তারি ভাষায়
তাকে বলা হয় বিনাইন৷

ইউটেরিন
ফাইব্রয়েডস

ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস জরায়ুর যে ক�োনও জায়গায় হতে পারে এবং
তাদের আলাদা ডাক্তারি নাম দেওয়া হয় যা নির্ভর করে সেগুলির
অবস্থানের উপর৷ একই জায়গায় একটি বা কয়েকটি ফাইব্রয়েড
জন্মাতে পারে৷ একই জায়গায় জন্মান�ো ফাইব্রয়েডগুলিকে বলা হয়
একটি ক্লাস্টার৷ একটি ফাইব্রয়েড মটর দানার মত হতে পারে বা
একটি তরমুজের মত বড় হতে পারে৷ একটি ফাইব্রয়েড ক্লাস্টারের
মাপও আলাদা হতে পারে৷

ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস জরায়ুর যে
ক�োনও জায়গায় জন্মাতে পারে
জরায়ুর দেওয়ালের ভিতরে

জরায়ুর দেওয়ালের বাইরের দিকে

যে নলের ভিতর
দিয়ে ডিম্ব যায়
(ফ্যাল�োপিয়ান টিউব)

এই অসুখ এবং এর চিকিত্সার
বিষয়ে একটি সরল নির্দে শিকা

জরায়ুর আস্তরণের
নীচের দিকে
জরায়ু (গর্ভাশয়)

গিডিয়ন রিকটার (ইউকে) লিঃ এই বিষয়বস্তু
সৃষ্টি করেছে এবং এর ব্যয়ভার বহন করেছে

ইউটেরিন ফাইব্রয়েডের কয়েকটি সম্ভাব্য জায়গা বৃত্ত দিয়ে দেখান�ো হয়েছে

ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস কতটা প্রচলিত
এবং কী থেকে এগুলি হয়?

কিছু মহিলার ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস
হওয়ার সম্ভাবনা কী বেশি?

ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস হামেশাই হয়, প্রতি 100 জন মহিলার মধ্যে
প্রায় 40 জনের ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস হয় তাদের জীবনের ক�োনও
এক সময়ে৷ সচরাচর 30 থেকে 50 বছর বয়স্ক মহিলাদের ইউটেরিন
ফাইব্রয়েডস হয় তবে তার থেকে কম বা বেশি বয়সের মহিলাদেরও
হতে পারে৷ (অপর পৃষ্ঠায় ‘ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস-এর উপসর্গগুলি
কী?’ দেখুন)৷

আফ্রিকান-ক্যারিবিয়ান বংশের মহিলাদের সচরাচর ইউটেরিন
ফাইব্রয়েডস হয় মনে করা হয়৷ প্রকৃ তপক্ষে প্রতি 100 জন
আফ্রিকান-ক্যারিবিয়ান বংশের মহিলার মধ্যে 55 জনের
ইউটেরিয়ান ফাইব্রয়েডস হয়৷ স্থু ল মহিলাদেরও সচরাচর ইউটেরিন
ফাইব্রয়েডস হয়, কারণ তাদের ইস্ট্রোজেনের মাত্রা কম ওজনের
মহিলাদের থেকে বেশি থাকে৷

100
40

প্রতি

জন মহিলার মধ্যে

জনের তাদের জীবনের
ক�োনও এক সময়ে
ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস হয়

30-50
বছর বয়স্ক মহিলাদের হয়

100
55

প্রতি

ইউটেরিন
ফাইব্রয়েডস সচরাচর

ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস-এর সঠিক কারণ অজ্ঞাত তবে ইস্ট্রোজেন
নামক একটি হরম�োনের সাথে এগুলির য�োগ আছে৷ হরম�োন হল
দেহের তৈরি একটি রাসায়নিক বার্তাবাহক, যেটা শরীরের বিভিন্ন
অঙ্গকে একে অপরের সাথে ‘কথা’ বলতে সাহায্য করে যাতে সেগুলি
একত্রে কাজ করতে পারে৷ যেমন ইস্ট্রোজেন একজন মহিলার ঋতু স্রাব
নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করে৷ ইস্ট্রোজেনের মাত্রা বেশি থাকলে
ইউটেরিন ফাইব্রয়েডসগুলির আকার বেড়ে যায়, যেমন গর্ভাবস্থায়৷
মেন�োপজ, অনেক সময় যাকে বলা হয় ‘দ্য চেঞ্জ’, হল যখন একজন
মহিলার ঋতু স্রাব বন্ধ হয়ে যায়, সাধারণত 50 বছর বয়স নাগাদ৷
ইস্ট্রোজেনের মাত্রা কম থাকলে ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস চু পসে যায়,
যেমন মেন�োপজের পরে৷

জন
আফ্রিকান-ক্যারিবিয়ান
বংশের মহিলার মধ্যে

জনের ইউটেরিন
ফাইব্রয়েডস হবে

ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস-এর
উপসর্গগুলি কী?
বহু মহিলা জানেন না তাদের ফাইব্রয়েডস আছে কারণ তাদের
ক�োনও উপসর্গ নেই৷ তথাপি, ফাইব্রয়েডস থাকা প্রতি 3 জন
মহিলার মধ্যে 1 জনের কিছু উপসর্গ দেখা দেবে৷

ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস-এর র�োগনির্ণয়
কীভাবে করা হয়?

ফাইব্রয়েডস থাকা

3 1

জন
মহিলার
মধ্যে
জনের কিছু উপসর্গ থাকবে

ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস-এর র�োগনির্ণয় করার জন্য আপনার ডাক্তার
আপনাকে আপনার বর্তমান উপসর্গ এবং অতীতের স্বাস্থ্যের বিষয়ে
প্রশ্ন করবেন, তারপরে আপনার দেহ পরীক্ষা করবেন৷ ইউটেরিন
ফাইব্রয়েডস থাকা বহু মহিলা সেগুলির উপস্থিতি জানেন না কারণ
তাদের ক�োনও উপসর্গ থাকে না৷ এইসব ক্ষেত্রে জরায়ুর গতানুগতিক
পরীক্ষা, যাচাই বা স্ক্যানের সময়ে ফাইব্রয়েডসগুলি সাধারণত দৈবাত্
ধরা পড়ে৷ ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস আছে মনে করা হলে, চিকিত্সক
অনেকগুলি পরীক্ষা করাতে বলবেন, যেমন একটি আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান,
সেগুলির উপস্থিতি সুনিশ্চিত করার জন্য এবং তারপরে আপনাকে
একজন বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাবেন৷

চিকিত্সা

ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস থাকা মহিলাদের নিম্নলিখিত এক বা একাধিক
উপসর্গ থাকতে পারে:
• খুব বেশি, দীর্ঘ সময় ধরে বা যন্ত্রণাদায়ক ঋতু স্রাব
• দুইটি ঋতু স্রাবের মধ্যবর্তী সময়ে রক্তপাত
• ক্লান্তি বা হাঁফ ধরা
• তলপেট ‘ভারী’ ব�োধ করা
• ঘনঘন মূত্রত্যাগ (যথা স্বাভাবিকের থেকে বেশি মূত্রত্যাগ)
• ক�োষ্ঠকাঠিন্য (মানে সচরাচর মলত্যাগ না হওয়া বা মলত্যাগের
সময় কষ্ট হওয়া)
• মলদ্বার বা তার নীচের অংশে ব্যথা এবং ফ�োলা থাকা
(এই র�োগটিকে বলা হয় ‘হেমারয়েডস’ বা ‘অর্শ’)
• সম্ভোগকালীন ব্যথা বা অস্বস্তি
• গর্ভ বতী হতে সমস্যা
• গর্ভপাত (জন্মের আগে এক বা একাধিক শিশু হারান�ো)

ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস ধরা পড়লে এবং র�োগের উপসর্গগুলি আপনাকে
সমস্যা দিলে, আপনার ডাক্তার আপনাকে বিভিন্ন চিকিত্সার বিষয়ে
বলবেন৷ শুরতু ে ওষুধ দিয়ে চিকিত্সা করা হয়, তবে সেগুলি ঠিকমত
কাজ না করলে আপনার ডাক্তার অস্ত্রোপচার বা শল্যচিকিত্সাহীন
ক�োনও পদ্ধতি বিবেচনা করতে পারেন৷ চিকিত্সা নির্ভর করবে
আপনার শারীরিক অবস্থার উপর যেমন আপনার বয়স, উপসর্গগুলি
কতটা প্রবল, আপনার ফাইব্রয়েডগুলির আকার, সংখ্যা এবং সঠিক
অবস্থান এবং ভবিষ্যতে আপনি গর্ভ বতী হতে চান কী না৷

ক�োন ওষুধ নিতে হবে
ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস চিকিত্সার জন্য কয়েকটি ওষুধ পাওয়া যায়৷
তবে সঠিক ওষুধ নেওয়া জরুরি কারণ সেগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে:
• সেগুলি কীভাবে দেওয়া হয় (ট্যাবলেট, ইনজেকশনের মাধ্যমে বা
জরায়ুর মধ্যে একটি যন্ত্র বসিয়ে)
• কত সচরাচর সেগুলি দেওয়া হয়
• সেগুলি কতটা সুবিধাজনক
• কত দ্রুত সেগুলি প্রবল রক্তপাত বন্ধ করে
• সেগুলি কত দিনের জন্য দেওয়া হয়
• সেগুলির প্রভাব কতদিন থাকে
• সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলি
ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস-এর জন্য আপনার চিকিত্সা লাগলে, আপনার
ডাক্তার উল্লিখিত বিষয়গুলি আপনার সাথে আল�োচনা করবেন, যাতে
আপনি একটি চিকিত্সা ঠিক করতে পারেন যেটা উভয়ের পছন্দ
হবে৷

ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস-এর জন্য
ওষুধগুলি কীভাবে কাজ করে?
ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস চিকিত্সার জন্য যে ওষুধগুলি ব্যবহার
করা হয় তারমধ্যে অনেকগুলি দেহে ইস্ট্রোজেন এবং/অথবা
প্রজেস্টেরনের পরিমাণ বদলে দেয়৷ ইস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্ট্রেরন হল
হরম�োন - দেহের তৈরি করা রাসায়নিক বার্তাবাহক৷ ইস্ট্রোজেন এবং
প্রজেস্টেরন জরায়ুর মধ্যে রক্তপাতের পরিমাণের উপর প্রভাব ফেলে,
সুতরাং শরীরে সেগুলির পরিমাণ বদলিয়ে জরায়ুতে রক্তপাতের
পরিমাণ বদলান�ো হয়৷
কিছু ওষুধ রক্তপাত কমায় কিন্তু ফাইব্রয়েডস ছ�োট করে না৷
অন্য ওষুধগুলি ফাইব্রয়েডস ছ�োট করে এবং রক্তপাতও কমায়
(অপর পৃষ্ঠায় সারণী 1 ও 2 দেখুন)৷

সারণী 2
ওষুধ দিয়ে ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস-এর চিকিত্সার বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্য

শরীরে ওষুধ প্রয়�োগ করার
উপায়গুলি

ওষুধের নাম

বর্ণনা

লেভ�োনরজেস্ট্রেল-রিলিজিং
ইন্ট্রাইউটেরিন সিস্টেম

একটি ছ�োট প্লাস্টিকের যন্ত্র যেটা জরায়ুতে বসান�ো
হয় ধীরে ধীরে প্রজেস্টোজেন-ভিত্তিক একটি হরম�োন
ছাড়ার জন্য (লেভ�োনরজেস্ট্রেল)

(LNG-IUS)

ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস-এর ওষুধগুলি জরায়ুর মধ্যে বসান�ো বিশেষ
ওষুধ দেবার যন্ত্র ব্যবহার করে শরীরে প্রয়�োগ করা যেতে পারে,
আবার ট্যাবলেট ও ইনজেকশানের মাধ্যমেও প্রয়�োগ করা যেতে পারে
(সারণী 1 দেখুন)৷ সারণী 2-এ বিভিন্ন ওষুধের চিকিত্সার বিষয়ে
অতিরিক্ত তথ্য আছে৷
সারণী 1
ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস-এর চিকিত্সার জন্য ওষুধ প্রয়�োগ করার উপায়গুলি
ওষুধ দেবার যন্ত্র যেটা রক্তপাত কমায়
লেভ�োনরজেস্ট্রেল-রিলিজিং ইন্ট্রাইউটেরিন সিস্টেম

এই ওষুধটি জরায়ুর আস্তরণের দ্রুত বৃদ্ধি বন্ধ করে,
যার ফলে রক্তপাত কমে যায়
ট্র্যানএক্সামিক অ্যাসিড

এই ট্যাবলেটগুলি জরায়ুর মধ্যে রক্ত জমাতে সাহায্য
করে, যার ফলে রক্তপাত কমে যায়

প্রদাহবির�োধী ওষুধগুলি

এই ট্যাবলেটগুলি শরীরে প্রস্ট্যাগল্যানডিনস্ নামক
স্বাভাবিক পদার্থের উত্পাদন কমিয়ে দেয়, যা প্রবল
রক্তপাতের সাথে জড়িত, তারফলে রক্তপাত কমে যায়

সম্মিলিত মুখ দিয়ে
নেবার গর্ভনির�োধক

এই ট্যাবলেটগুলিতে - অনেক সময় ‘পিল’ বলা হয় ইস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টোজেন হরম�োন থাকে৷ এই
হরম�োনগুলি জরায়ুর আস্তরণের বৃদ্ধি মন্থর করে দেয়,
যার ফলে রক্তপাত কমে যায়

ইউলিপ্রিস্ট্যাল অ্যাসিটেট

এই ট্যাবলেটগুলি ফাইব্রয়েডস-এর ক�োষগুলির বংশবৃদ্ধি
র�োধ করে তার আকার ছ�োট করে দেয়-এবং তার
দরুন এই অসুস্থ ক�োষগুলি নিজে থেকে ধ্বংস হয়ে যায়
এই ট্যাবলেটগুলি ফাইব্রয়েডস সংকুচিত করে এবং
তারপরে রক্তপাত কমে যায়

(LNG-IUS)

যে ট্যাবলেটগুলি রক্তপাত কমায়
ট্র্যানএক্সামিক অ্যাসিড
প্রদাহবির�োধী ওষুধগুলি
সম্মিলিত গর্ভনির�োধক ‘পিল’

যে ট্যাবলেট ফাইব্রয়েডস ছ�োট করে এবং রক্তপাত কমায়

গ�োনাডট্রোপিন-রিলিজিং
হরম�োন অ্যানালগস্

ইউলিপ্রিস্ট্যাল অ্যাসিটেট

রক্তপাত কমায়

যে ইনজেকশনগুলি ফাইব্রয়েডস ছ�োট করে এবং রক্তপাত কমায়
গ�োনাডট্রোপিন-রিলিজিং হরম�োন অ্যানালগস্

(GnRH agonists)

এই চিকিত্সা ইনজেকশনের মাধ্যমে দেওয়া হয়
এবং এর দরুণ শরীর সামান্য পরিমাণ ইস্ট্রোজেন
ছাড়ে, যার ফলে ফাইব্রয়েডসগুলি ছ�োট হয়ে যায়
এই ইনজেকশনগুলি ফাইব্রয়েডস সংকুচিত করে
এবং তারপরে রক্তপাত কমে যায়

অস্ত্রোপচার এবং শল্যচিকিত্সাহীন
পদ্ধতিগুলি
ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস-এর জন্য অস্ত্রোপচার বা শল্যচিকিত্সাহীন
পদ্ধতি একটি বিকল্প হতে পারে যদি উপসর্গগুলি খুব পীড়াদায়ক
হয় এবং ওষুধগুলি ঠিকমত কাজ না করে৷
সারণী 3-এ ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস-এর জন্য অস্ত্রোপচার এবং
শল্যচিকিত্সাহীন পদ্ধতির তথ্য আছে৷ আপনার ডাক্তার যদি
মনে করেন আপনি একটি অস্ত্রোপচার এবং শল্যচিকিত্সাহীন পদ্ধতি
থেকে উপকার পেতে পারেন তাহলে তিনি সম্ভাব্য বিকল্পগুলির বিষয়ে
আপনার সাথে আল�োচনা করবেন এবং আপনার মতামত নেবেন, যাতে
আপনি আপনার প্রয়�োজন ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সেরা চিকিত্সা পান৷
সারণী 3
ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস-এর জন্য অস্ত্রোপচার এবং শল্যচিকিত্সাহীন
পদ্ধতিগুলি
পদ্ধতির নাম

বর্ণনা

হিস্টেরেক্টমি

জরায়ু সারিয়ে ফেলার জন্য একটি অস্ত্রোপচার:
• যে মহিলাদের বড় ফাইব্রয়েডস আছে এবং চরম

রক্তপাত হয় তাদের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে
• পুনরায় যাতে ফাইব্রয়েডস না হয় তা নিবারণ

করার এটাই হল সেরা উপায়
• এই অস্ত্রোপচারের পর আর বাচ্চা হবে না

(GnRH agonists)

মাইওমেকটমি

জরায়ুর দেওয়াল থেকে ফাইব্রয়েডস বার করে
দেবার জন্য একটি অস্ত্রোপচার:
• হিস্টেরেক্টমির বদলে বিবেচনা করা যেতে পারে,
বিশেষত সেইসব মহিলাদের জন্য যারা এখনও
গর্ভ বতী হতে চান
• পেটে একটি ছ�োট ফু ট�ো করে এই অস্ত্রোপচারটি
করা হয় (‘কি হ�োল সার্জারি’)
• সবর্দা সম্ভব নয় - ফাইব্রয়েডস-এর আকার,
সংখ্যা এবং অবস্থানের উপর নির্ভর করে

এন্ডোমেট্রিয়াল অ্যাবলেশন

হিস্টেরেক্টমির বদলে একটি শল্যচিকিত্সাহীন বিকল্প:
• এতে জরায়ুর আস্তরণ তু লে ফেলা হয়
• সাধারণত জরায়ুর ভিতরের পৃষ্ঠতলের নিকট
ফাইব্রয়েডসগুলির জন্য কেবল সুপারিশ করা হয়

ওষুধগুলির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
কিছু মানুষের উপর সব ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকতে পারে৷
আপনার ডাক্তার ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস-এর জন্য বিভিন্ন ওষুধের
উপকার এবং সেগুলির সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বুঝিয়ে বলবেন,
যাতে চিকিত্সার প্রয়�োজন হলে আপনার জন্য সেরা চিকিত্সাটি
বেছে নেওয়া যায়৷

টীকা

অতিরিক্ত তথ্য
পদ্ধতির নাম

বর্ণনা

ইউটেরিন আর্টারি
এম্বোলাইজেশন

ফাইব্রয়েডগুলির চিকিত্সার জন্য হিস্টেরেক্টমি এবং
মাইওমেকটমির জায়গায় একটি শল্যচিকিত্সাহীন বিকল্প:
• এই চিকিত্সায় ধমনীতে ছ�োট দানা ইনজেক্ট

করা হয় যা জরায়ুতে রক্ত নিয়ে যায়
• তার ফলে ফাইব্রয়েডগুলি রক্তের য�োগান
পায় না ফলে সেগুলি ছ�োট হয়ে যায়
সবার্ধুনিক ক�ৌশলগুলি

আপনি ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস এবং সেগুলির চিকিত্সার বিষয়ে অতিরিক্ত
তথ্য পেতে চাইলে www.fibroidsconnect.co.uk ওয়েবসাইট দেখুন,
ইউটেরিন ফাইব্রয়েডস-এর বিষয়ে এই ওয়েবসাইটটি গিডিয়ন রিকটার
ইউকে লিঃ টাকা খরচ করে সৃষ্টি করেছে
উপয�োগী তথ্য বৃটিশ ফাইব্রয়েডস ট্রাস্ট-এর
www.britishfibroidtrust.org.uk ওয়েবসাইটে বা NHS
চয়েসেজ-এর www.nhs.uk ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে

সবার্ধুনিক ক�ৌশলগুলিতে ম্যাগনেটিক রেজ�োন্যান্স
ইমেজিং (MRI) ব্যবহার করা হয় নির্দিষ্ট
ফাইব্রয়েডস-এর কেন্দ্রে ছ�োট সুচঁ নিয়ে যাবার জন্য:
• সূচগ
ঁ লির
ু ভিতর দিয়ে লেজার বা আল্ট্রাসাউন্ড শক্তি
পাঠান�ো হয় ফাইব্রয়েডসগুলি ধ্বংস করার জন্য
• সব রকম ফাইব্রয়েডস-এর চিকিত্সার জন্য
ব্যবহার করা যায় না
• দীর্ঘমেয়াদি উপকার এবং সম্ভাব্য ঝুঁ কিগুলির
তদন্ত এখনও করা হচ্ছে
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