Gujarati

ગર્ભાશયમાં
ગાંઠ
ગાંઠની સ્થિતિ અને તેની સારવાર
અંગેની સરળ માર્ગદર્શિકા

આ સાહિત્યના રચનાકાર અને ભંડોળકર્તા
ગૅડિઅન રિક્ટર (યુકે) લિમિટેડ છે .

ગર્ભાશયમાં ગાંઠો શું હોય છે ?
‘ગર્ભાશય’ (યુટેરિન) એ તબીબી શબ્દ છે જે નો ઉપયોગ તબીબો (ડૉક્ટર્સ)
ગર્ભાશય (વોમ્બ) વિશે વાત કરતી વખતે કરે છે – તે મહિલાના શરીરમાં
એવી જગ્યા છે જ્યાં શિશુઓ શરીર ધારણ કરીને વૃદ્ધિ પામે છે .
ગર્ભાશયની ગાંઠો એવા પિંડ હોય છે જે ગર્ભાશયમાં વિકસે છે .
તે એક પ્રકારનું કેન્સર નથી, તેથી તમે તબીબોને
‘બૅનાઇન’ (સૌમ્ય) કહેતા સાંભળ્યા હોઈ શકે.
બૅનાઇન શરીર પર કે શરીરમાં વૃદ્ધિ માટેનો તબીબી
શબ્દ છે જે કેન્સર થવાનું કારણ બનતું નથી.

ગર્ભાશયની ગાંઠો ગર્ભાશયમાં કોઈપણ જગ્યાએ વૃદ્ધિ પામી શકે છે અને
તેના સ્થળ આધારિત જુ દા જુ દા તબીબી નામો ધરાવે છે . ગાંઠ માત્ર એક
પણ હોય – અથવા તે જ જગ્યાએ થોડીક ગાંઠો બની શકે. એક જ જગ્યાએ
બનતી ગાંઠોને ઝૂમખું (ક્લસ્ટર) કહેવામાં આવે છે . એક જ ગાંઠ વટાણાના
કદ જે ટલી કે તરબૂચ જે ટલી મોટી હોઈ શકે છે . ગાંઠોના ઝૂમખાનું કદ પણ
બદલાઈ શકે છે .

ગર્ભાશયની ગાંઠો ગર્ભાશયમાં કોઈ
પણ જગ્યાએ વૃદ્ધિ પામી શકે છે
ગર્ભાશયની દિવાલોની અંદર

ગર્ભાશયની બહારની દિવાલો પર

ઇંડાઓ જે માંથી પસાર
થતા હોય તેવી નળીમાં
(અંડવાહિની)

ગર્ભાશયની આંતરિક
દિવાલ હેઠળ

ગર્ભાશય (યુટેરસ)

વર્તુળો ગર્ભાશયની ગાંઠોની કેટલીક સંભવિત સ્થિતઓ બતાવે છે

ગર્ભાશયની ગાંઠો કેટલી સામાન્ય હોય છે
અને તે થવા પાછળનું કારણ શું હોય છે ?
ગર્ભાશયની ગાંઠો સામાન્ય હોય છે , જે દર ૧૦૦ માંથી ૪૦ જે ટલી મહિલાઓના
જીવનમાં ક્યારેક વિકસતી હોય છે . ગર્ભાશયની ગાંઠો મોટા ભાગે ૩૦ થી ૫૦
વર્ષની મહિલાઓમાં થતી હોય છે પણ વધારે જુ વાન કે વયોવૃદ્ધ મહિલાઓમાં
પણ જોવામાં આવી શકે છે . (પાછળ જુ ઓ, ‘ગર્ભાશયની ગાંઠોના લક્ષણો શું છે ?).

ગર્ભાશયની
ગાંઠો મોટા ભાગે

૩૦-૫૦
વર્ષની મહિલાઓમાં
થાય છે

૧૦૦

દર

૪૦
માંથી

મહિલાઓના પોતાના
જીવનમાં ક્યારેક ગર્ભાશયની
ગાંઠો વિકસે છે

ગર્ભાશયની ગાંઠો થવાનું ચોક્કસ કારણ જાણીતું નથી, પણ ગાંઠો ઇસ્ટ્રોજન
નામથી ઓળખાતા હોર્મોન સાથે સંકળાય છે . હોર્મોન્સ શરીર દ્વારા બનાવાતા
એવા રાસાયણિક સંદેશાવાહકો છે , જે શરીરના જુ દા જુ દા ભાગોને એકબીજા
સાથે ‘વાત કરવામાં’ મદદ કરીને આ રીતે સાથે મળીને કામ કરે છે . ઉદાહરણ
તરીકે, ઇસ્ટ્રોજન મહિલાના શારીરિક માસિકને નિયમન કરવામાં મદદરૂપ થાય છે .
ગર્ભાશયની ગાંઠો કદમાં વધવાનું વલણ ધરાવતી હોય છે જ્યારે ઇસ્ટ્રોજન સ્તરો
ઊંચા હોય, જે મ કે સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન.
રજોનિવૃત્તિકાળ (મૅનોપોઝ), ક્યારેક ‘બદલાવ’ તરીકે ઓળખાય છે , તે એવો સમય
છે જ્યારે મહિલાને માસિક આવતું બંધ થાય, સામાન્ય રીતે આશરે ૫૦ વર્ષની
ઉંમર આસપાસ. ઇસ્ટ્રોજનના સ્તરો નીચા હોય, જે મ કે રજોનિવૃત્તિકાળ પછી
ત્યારે ગર્ભાશયની ગાંઠો સંકોચાતી હોવાનું જાણવામાં આવે છે .

શું કેટલીક મહિલાઓમાં ગર્ભાશયની ગાંઠો
વિકસે તેવી શક્યતા વધારે હોય છે ?
ગર્ભાશયની ગાંઠો આફ્રિકી-કરેબિયાઈ મૂળની મહિલાઓમાં બહુ અવારનવાર
થતી હોવાનું વિચારાય છે . હકીકતમાં, આફ્રિકી-કરેબિયાઈ મૂળની દર ૧૦૦
માંથી આશરે ૫૫ મહિલાઓમાં ગર્ભાશયની ગાંઠો વિકસશે. ગર્ભાશયની
ગાંઠો બહુ જાડી મહિલાઓમાં પણ બહુ વારંવાર થતી હોય છે , કારણ કે
તેઓમાં બહુ પાતળી મહિલાઓ કરતા ઇસ્ટ્રોજનના સ્તરો વધારે ઊંચા
હોવાનું જાણવા મળે છે .

આફ્રિકી-કરેબિયાઈ
મૂળની દર

૧૦૦

૫૫
માંથી આશરે

મહિલાઓમાં ગર્ભાશયની
ગાંઠો વિકસશે

ગર્ભાશયની ગાંઠોના
લક્ષણો શું હોય છે ?
ઘણી મહિલાઓ પોતાને ગાંઠો થઈ હોવાથી બિનમાહિતગાર હોય છે કારણ કે
તેઓમાં કોઈ લક્ષણો હોતા નથી. જો કે, ગાંઠ ધરાવતી દર ૩ માંથી ૧ મહિલા
કેટલાક લક્ષણોનો અનુભવ કરે છે .

૩ ૧
ગાંઠ ધરાવતી દર

માંથી

મહિલા કેટલાક લક્ષણોનો
અનુભવ કરે છે

ગર્ભાશયની ગાંઠ ધરાવતી મહિલાઓને નીચેના પૈકી એક કે વધારે લક્ષણો
હોઈ શકેઃ

• ભારે, લાંબો કે દુઃખદાયી માસિક સમય
• બે માસિકો વચ્ચે રક્તસ્ત્રાવ
• થકાવટ કે શ્વાસ ટૂંકો થવો
• દુંડના નીચેના ભાગમાં ‘ભરાવો’ અનુભવવો
• અવારનવાર પેશાબ (એટલે કે સામાન્ય કરતા વધારે વાર પેશાબ કરવા જવું)
• કબજીયાત (એટલે કે બહુ વારંવાર સંડાસ ન થવું, અથવા સંડાસ કરતી વખતે
તાણ થવી)

• મળદ્વાર કે મળાશયના નીચેના ભાગમાં દુઃખાવો અને સોજો
(‘હેમરોઇડ્સ’ કે ‘પાઇલ્સ’ તરીકે ઓળખાતી સ્થિતિ)

• સમાગમ કરતી વખતે દુઃખાવો કે અગવડ
• સગર્ભા થવામાં સમસ્યાઓ
• કસુવાવડો (શિશુ જન્મે તે પહેલાં એક કે વધારે શિશુઓ ગુમાવવા)

ગર્ભાશયની ગાંઠોનું નિદાન
કેવી રીતે થાય છે ?
ગર્ભાશયની ગાંઠોનું નિદાન કરવા તમારા તબીબ તમને તમારા હાલના લક્ષણો
અને ભૂતકાળના આરોગ્ય વિશે પ્રશ્નો પૂછશે, પછી શારીરિક તપાસ કરશે.
ગર્ભાશયની ગાંઠો થઈ હોય તેવી ઘણી મહિલાઓ જાણતી હોતી નથી કે તેઓને
ગાંઠ થઈ છે , કારણ કે તેઓમાં કોઈ લક્ષણો હોતા નથી. આવા કિસ્સાઓમાં,
ગાંઠો સામાન્ય રીતે નિયમિત તપાસ, ગર્ભાશયનું પરીક્ષણ કે સ્કેન દરમિયાન તક
માત્રથી જોવામાં આવે છે . જો ગર્ભાશયની ગાંઠો હોવાની શંકા થાય, તો તબીબ
વધારે પરીક્ષણો, જે મ કે ગાંઠો હોવાનું મંજૂર કરવા અલ્ટ્રાસાઉન્ડ સ્કેન કરાવવાની
ભલામણ કરશે અને તમને નિષ્ણાતની ભલામણ કરી શકે.

સારવાર
જો ગર્ભાશયની ગાંઠોનું નિદાન થાય અને સ્થિતિના લક્ષણો તમને સમસ્યાઓ
થવાનું કારણ બને, તો તમારા તબીબ તમને મદદરૂપ થઈ શકે તેવી સારવારોની
વાત કરશે. સામાન્ય રીતે પહેલી વાર દવાઓ અજમાવવામાં આવે છે , પણ જો
દવાઓ કારગર ના નિવડે તો તમારા તબીબ શસ્ત્રક્રિયા કે શસ્ત્રક્રિયા સિવાયની
કાર્યપદ્ધતિ વિચારી શકે. સારવારની પસંદગી બહુ વધારે તમારા વ્યક્તિગત કેસ
પર, તમારી ઉંમર, તમારા લક્ષણો કેટલા ખરાબ છે , તમારી ગાંઠોનું કદ, સંખ્યા
અને તેની ચોક્કસ જગ્યા અને શું તમે ભવિષ્યમાં સગર્ભા થવા ઇચ્છો છો કે કેમ
તેની પર આધારિત રહેશે.

દવાઓની પસંદગી
ગર્ભાશયની ગાંઠોની સારવાર કરવા સંખ્યાબંધ દવાઓ ઉપલબ્ધ છે .
જોકે, યોગ્ય પસંદગી કરવી મહત્વની હોય છે કારણ કે દવાઓ જુ દી
જુ દી રીતે બદલાતી હોય છે ઃ

• દવા આપવાની રીત (ગોળી, ઇન્જેક્શન કે ગર્ભાશયની અંદર રાખેલ
સાધન મારફતે)

• દવા કેટલી વાર આપવામાં આવે છે
• દવાઓ કેટલી અનુકુળ નિવડે છે
• દવાથી ભારે રક્તસ્ત્રાવ કેટલો ઝડપથી બંધ થાય છે
• દવાઓ કેટલા સમયથી આપવામાં આવે છે
• દવાની અસરો કેટલા સમય સુધી રહે છે
• સંભવિત આડઅસરો
જો તમારે ગર્ભાશયની ગાંઠો માટે સારવાર કરાવવાની જરૂર પડે, તો તમારા
તબીબ ઉપરની દરેક બાબતોની ચર્ચા તમારી સાથે કરશે, જે થી કરીને તમે બંને
જે નાથી રાજી હો તેવી સારવાર કરવાનો નિર્ણય કરી શકે.

ગર્ભાશયની ગાંઠોની દવાઓ
કેવી રીતે કામ કરે છે ?
ગર્ભાશયની ગાંઠોની સારવાર કરવા વપરાતી સંખ્યાબંધ દવાઓ શરીરમાં ઇસ્ટ્રોજન
અને/અથવા પ્રોજે સ્ટરોનની માત્રામાં ફેરફાર કરી શકે. ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજે સ્ટરોન
હોર્મોન્સ – શરીર દ્વારા બનાવાતા રાસાયણિક સંદશ
ે ાવાહકો હોય છે . ઇસ્ટ્રોજન
અને પ્રોજે સ્ટરોન ગર્ભાશયમાં રક્તસ્ત્રાવની માત્રા પર અસર કરે છે , જે થી શરીરમાં
તેનું પ્રમાણ બદલવાથી ગર્ભાશયમાંથી રક્તસ્ત્રાવનું પ્રમાણ બદલાય છે .
કેટલીક દવાઓ રક્તસ્ત્રાવ ઘટાડે છે પણ ગાંઠોને નાની બનાવતી નથી.
અન્ય દવાઓથી ગાંઠો હલવાનું તેમજ રક્તસ્ત્રાવ ઘટવાનું કારણ થઈ શકે
(જુ ઓ પાછળના કોષ્ટકો ૧ અને ૨).

શરીરને દવાઓ વિતરણ
કરવાની રીતો
શરીરમાં ગર્ભાશયની ગાંઠો માટેની દવાઓ ગર્ભાશયમાં રાખેલા ખાસ
દવા-છોડતા સાધનો તેમજ ગોળીઓ અને ઇન્જેક્શનોનો ઉપયોગ કરીને
પહોંચાડવામાં આવે છે (કોષ્ટક ૧ જુ ઓ). કોષ્ટક ૨ દવાની જુ દી જુ દી
સારવારો વિશે વધુ માહિતી પૂરી પાડે છે .
કોષ્ટક ૧.
ગર્ભાશયની ગાંઠો માટે દવાથી સારવાર આપવાની રીતો
દવા-છોડતું સાધન જે રક્તસ્ત્રાવ ઘટાડે છે
લિવોનોર્જે સ્ટ્રોલ-છોડતું ગર્ભાશયનું આંતરિક તંત્ર (LNG-IUS)

રક્તસ્ત્રાવ ઘટાડતી ગોળીઓ
ટ્રાનીક્ઝામિક એસિડ
બળતરા-વિરોધી દવાઓ
મિશ્રિત ગર્ભનિરોધક ‘ગોળી’

ગાંઠોને સંકોચીને રક્તસ્ત્રાવ ઘટાડતી ગોળી
યુલિપ્રિસ્ટલ ઍસીટેટ

ગાંઠોને સંકોચીને રક્તસ્ત્રાવ ઘટાડતા ઇન્જેક્શનો
ગોનાડોટ્રોપિન-છોડતા હોર્મોન અનુરૂપ પદાર્થો (GnRH એગોનિસ્ટ્સ)

કોષ્ટક ૨.
ગર્ભાશયની ગાંઠો માટે દવાથી સારવારો કરવા અંગે વધુ માહિતી
દવાનું નામ

વર્ણન

લિવોનોર્જે સ્ટ્રોલ-છોડતું
ગર્ભાશયનું આંતરિક તંત્ર
(LNG-IUS)

ગર્ભાશયમાં નાનકડું, પ્લાસ્ટિકનું સાધન મૂકવામાં આવે છે
તે ધીરે ધીરે પ્રોજે સ્ટોજે ન-આધારિત હોર્મોન (લિવોનોર્જે સ્ટ્રોલ)
છોડે છે
આ દવા ગર્ભાશયની આંતરિક દિવાલને બહુ ઝડપથી વૃદ્ધિ
પામતા રોકે છે , તેથી રક્તસ્ત્રાવ બહુ હળવો થાય છે

ટ્રાનીક્ઝામિક એસિડ

આ ગોળીઓ ગર્ભાશયમાં લોહી જામવામાં મદદ કરે છે ,
જે થી રક્તસ્ત્રાવ વધારે હળવો થાય

બળતરા-વિરોધી દવાઓ

આ ગોળીઓ પ્રોસ્ટાગ્લાન્ડિન્સ કહેવાતા શરીરમાં કુદરતી
પદાર્થોનું ઉત્પાદન ઘટાડે છે , જે ભારે માસિક સાથે
સંકળાયેલ છે , જે થી રક્તસ્ત્રાવ વધારે હળવો થાય છે

મિશ્રિત મોઢા વાટે લેવાતું
ગર્ભનિરોધક

આ ગોળીઓ ક્યારેક ‘પીલ’ તરીકે ઓળખાય છે – તેમાં
હોર્મોન્સ, ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજે સ્ટોજે ન સમાયેલું હોય છે .
આ હોર્મોન્સ ગર્ભાશયની આંતરિક દિવાલની વૃદ્ધિ ધીમી
કરે છે , તેથી રક્તસ્ત્રાવ વધારે હળવો થાય છે

યુલિપ્રિસ્ટલ ઍસીટેટ

ગોળીઓ ગાંઠોનાં કોષોનો ગુણાકાર થતો રોકીને તેનું કદ
ઘટાડે છે - અને આ સમસ્યારૂપ કોષોનો સ્વ-વિનાશ કરે છે
આ ગોળીઓ ગાંઠોને સંકોચે છે અને ત્યારબાદ રક્તસ્ત્રાવ
વધારે હળવો બને છે

ગોનાડોટ્રોપિન-છોડતા
હોર્મોન અનુરૂપ પદાર્થો
(GnRH એગોનિસ્ટ્સ)
રક્તસ્ત્રાવ ઘટાડે છે

આ સારવાર ઇન્જેક્શનથી આપવામાં આવે છે અને શરીરને
ઇસ્ટ્રોજનની નાનકડી માત્રા છોડવા કામ કરે છે , જે ગાંઠો
સંકોચાવાનું કારણ બને છે
આ ઇન્જેક્શનો ગાંઠોને સંકોચે છે અને ત્યારબાદ રક્તસ્ત્રાવ
વધારે હળવો બને છે

દવાઓની આડઅસરો
કેટલાક લોકોમાં તમામ દવાઓની આડઅસરો થઈ શકે છે . તમારા તબીબ
ગર્ભાશયની ગાંઠો માટે જુ દી જુ દી દવાઓના લાભો, તેમજ તેઓની સંભવિત
આડઅસરો સમજાવશે, જે થી કરીને જો સારવારની જરૂર પડે તો શ્રેષ્ઠ દવા પર
નિર્ણય કરી શકાય.

શસ્ત્રક્રિયા અને શસ્ત્રક્રિયા સિવાયની
કાર્યપદ્ધતિઓ
શસ્ત્રક્રિયા કે શસ્ત્રક્રિયા સિવાયની કાર્યપદ્ધતિ ગર્ભાશયની ગાંઠો માટેનો
વિકલ્પ હોઈ શકે જો લક્ષણો બહુ તકલીફદેય હોય અને દવાઓ કારગર
ન નિવડે.
કોષ્ટક ૩ ગર્ભાશયની ગાંઠો માટે શસ્ત્રક્રિયા અને શસ્ત્રક્રિયા સિવાયની
કાર્યપદ્ધતિઓ પર માહિતી આપે છે . જો તમારા તબીબને લાગે કે તમને
શસ્ત્રક્રિયા કે શસ્ત્રક્રિયા સિવાયની કાર્યપદ્ધતિથી લાભ થશે, તો તેઓ કે
તેણી સંભવિત વિકલ્પો વિશે તમારી સાથે વાત કરીને તમારા મંતવ્યો મેળવશે,
જે થી તમારી જરૂરિયાતો અને ઇચ્છાઓને શ્રેષ્ઠ અનુરૂપ સારવાર મેળવવાની
ખાતરી કરવામાં તમને મદદ મળે.
કોષ્ટક ૩.
ગર્ભાશયની ગાંઠો માટે શસ્ત્રક્રિયાઓ અને શસ્ત્રક્રિયા સિવાયની કાર્યપદ્ધતિઓ
કાર્યપદ્ધતિનું નામ

વર્ણન

હીસ્ટરેક્ટોમી (ગર્ભાશય છે દન)

ગર્ભાશય કાઢી નાખવાની શસ્ત્રક્રિયાઃ
• વિશાળ ગાંઠો અને ગંભીર રક્તસ્ત્રાવ થતો હોય તેવી
મહિલાઓ માટે ભલામણ કરી શકાય
• ગાંઠો ફરીથી થતા રોકવાની શ્રેષ્ઠ રીત છે
• આ શસ્ત્રક્રિયા પછી બાળક કે વધારે બાળકો ન થઈ શકે

માયોમેક્ટોમી

ગર્ભાશયની દિવાલમાંથી ગાંઠ કાઢી નાખવા કરાતી શસ્ત્રક્રિયાઃ
• હીસ્ટરેક્ટોમીને બદલે વિચારી શકાય છે , ખાસ કરીને હજુ
પણ બાળકોને જન્મ આપવા ઇચ્છતી મહિલાઓ માટે
• પેટની ફાંદમાં નાનકડો કાપો કરીને કરવામાં આવે છે
(‘કી-હૉલ સર્જરી’)
• હંમેશા શક્ય નથી – ગાંઠોનું કદ, સંખ્યા અને તેની જગ્યા પર
આધારિત હોય છે

એન્ડોમીટ્રિયલ એબ્લેશન

હીસ્ટરેક્ટોમી કરાવવાનો શસ્ત્રક્રિયા સિવાયનો વિકલ્પઃ
• ગર્ભાશયની આંતરિક દિવાલ કાઢી નાખવાનો સમાવેશ
થાય છે
• સામાન્ય રીતે તેની ભલામણ માત્ર ગર્ભાશયની અંદરની
સપાટી નજીકની ગાંઠો માટે કરવામાં આવે છે

કાર્યપદ્ધતિનું નામ

વર્ણન

ગર્ભાશયની રક્તવાહિનીમાં
રુધિરાભિસરણ અટકવું

ગાંઠોની સારવાર કરવા માટે હીસ્ટરેક્ટોમી અને
માયોમેક્ટોમી સામે શસ્ત્રક્રિયા સિવાયનો વિકલ્પઃ
• આમાં ગર્ભાશયમાં લોહી લઈ જતી રક્તવાહિનીઓમાં
નાનકડા કણોનું ઇન્જેક્શન આપવાનો સમાવેશ થાય છે .
• આ ગાંઠોને પહોંચતા લોહીના પુરવઠાને અવરોધે છે ,
જે થી ગાંઠો સંકોચાય.

અત્યાધુનિક પદ્ધતિઓ

અત્યાધુનિક પદ્ધતિઓ લક્ષ્યાંકિત ગાંઠની મધ્યમાં નાની
સોયોને માર્ગદર્શન આપવા મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ ઇમેજીંગ
(MRI) નો ઉપયોગ કરે છે ઃ
• ગાંઠોનો નાશ કરવા સોય મારફતે લેઝર કે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ
ઊર્જા પસાર કરવામાં આવે છે
• તમામ પ્રકારની ગાંઠોની સારવાર કરવા તેનો ઉપયોગ
કરી શકાતો નથી
• લાંબા-ગાળાના લાભો અને સંભવિત
જોખમોની તપાસ હજુ પણ કરવામાં
આવે છે

નોંધ

વધુ માહિતી
જો તમે ગર્ભાશયની ગાંઠો અને તેની સારવાર વિશે વધુ જાણવા ઇચ્છો,
તો www.fibroidsconnect.co.ukની મુલાકાત લો, જે ગૅડિઅન રિક્ટર યુકે લિમિટેડ
દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી અને તેના દ્વારા ભંડોળ મેળવતી વેબસાઈટ છે
ઉપયોગી માહિતી બ્રિટિશ ફાઇબ્રોઇડ ટ્રસ્ટની વેબસાઇટ
www.britishfibroidtrust.org.uk પર અથવા NHS ચોઇસીસની
વેબસાઇટ www.nhs.uk પર પણ જોઇ શકાય છે
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