
 

ગર્ભાશયમ્ં
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ગ્ંઠની સ્થિસિ અને િેની સ્રવ્ર 
અંગેની સરળ મ્ગભાદરશભાક્

આ સ્સિતયન્ રચન્ક્ર અને રંડોળકિ્ભા  
ગૅડડઅન ડરક્ટર (યુકે) સિસમ્ટેડ છે.
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ગર્ભાશયમ્ં ગ્ંઠો શું િોય છે?

‘ગર્ભાશય’ (યુ્ટેડરન) એ િબીબી શબદ છે જેનો ઉપયોગ િબીબો (ડૉક્ટસભા) 
ગર્ભાશય (વોમબ) સવશે વ્િ કરિી વખિે કરે છે – િે મસિિ્ન્ શરીરમ્ં 
એવી જગય્ છે જય્ં સશશુઓ શરીર ધ્રણ કરીને વૃસ્ધ પ્મે છે. 
ગર્ભાશયની ગ્ંઠો એવ્ પપંડ િોય છે જે ગર્ભાશયમ્ં સવકસે છે.

િે એક પ્રક્રનું કેનસર નથિી, િેથિી િમે િબીબોને  
‘બૅન્ઇન’ (સૌમય) કિેિ્ સ્ંરળય્ િોઈ શકે.  
બૅન્ઇન શરીર પર કે શરીરમ્ં વૃસ્ધ મ્્ટેનો િબીબી  
શબદ છે જે કેનસર થિવ્નું ક્રણ બનિું નથિી.

 
 



 
 

ગર્ભાશયની ગ્ંઠો ગર્ભાશયમ્ં કોઈપણ જગય્એ વૃસ્ધ પ્મી શકે છે અને 
િેન્ ્થિળ આધ્ડરિ જુદ્ જુદ્ િબીબી ન્મો ધર્વે છે. ગ્ંઠ મ્ત્ર એક  
પણ િોય – અથિવ્ િે જ જગય્એ થિોડીક ગ્ંઠો બની શકે. એક જ જગય્એ 
બનિી ગ્ંઠોને ઝૂમખું (કિ્્ટર) કિેવ્મ્ં આવે છે. એક જ ગ્ંઠ વ્ટ્ણ્ન્ 
કદ જે્ટિી કે િરબૂચ જે્ટિી મો્ટી િોઈ શકે છે. ગ્ંઠોન્ ઝૂમખ્નું કદ પણ 
બદિ્ઈ શકે છે.

ગર્ભાશયની ગ્ંઠો ગર્ભાશયમ્ં કોઈ 
પણ જગય્એ વૃસ્ધ પ્મી શકે છે

ગર્ભાશયની ડદવ્િોની અંદર

ગર્ભાશયની બિ્રની ડદવ્િો પર

ઇંડ્ઓ જેમ્ંથિી પસ્ર  
થિિ્ િોય િેવી નળીમ્ં 
(અંડવ્સિની)

ગર્ભાશયની આંિડરક 
ડદવ્િ િેઠળ

ગર્ભાશય (યુ્ટેરસ)

વિુભાળો ગર્ભાશયની ગ્ંઠોની કે્ટિીક સંરસવિ સ્થિિઓ બિ્વે છે



ગર્ભાશયની ગ્ંઠો કે્ટિી સ્મ્નય િોય છે 
અને િે થિવ્ પ્છળનું ક્રણ શું િોય છે?

ગર્ભાશયની ગ્ંઠો સ્મ્નય િોય છે, જે દર ૧૦૦ મ્ંથિી ૪૦ જે્ટિી મસિિ્ઓન્ 
જીવનમ્ં કય્રેક સવકસિી િોય છે. ગર્ભાશયની ગ્ંઠો મો્ટ્ ર્ગે ૩૦ થિી ૫૦ 
વરભાની મસિિ્ઓમ્ં થિિી િોય છે પણ વધ્રે જુવ્ન કે વયોવૃ્ધ મસિિ્ઓમ્ં 
પણ જોવ્મ્ં આવી શક ેછે. (પ્છળ જુઓ, ‘ગર ભ્ાશયની ગ્ંઠોન્ િક્ષણો શંુ છે?).

૩૦-૫૦
ગર્ભાશયની  

ગ્ંઠો મો્ટ્ ર્ગે

વરભાની મસિિ્ઓમ્ં  
થિ્ય છે 



ગર્ભાશયની ગ્ંઠો થિવ્નું ચોકકસ ક્રણ જાણીિું નથિી, પણ ગ્ંઠો ઇ્ટ્ોજન 
ન્મથિી ઓળખ્િ્ િોમમોન સ્થિે સંકળ્ય છે. િોમમોનસ શરીર ્વ્ર્ બન્વ્િ્ 
એવ્ ર્સ્યસણક સંદેશ્વ્િકો છે, જે શરીરન્ જુદ્ જુદ્ ર્ગોને એકબીજા 
સ્થિે ‘વ્િ કરવ્મ્ં’ મદદ કરીને આ રીિે સ્થિે મળીને ક્મ કરે છે. ઉદ્િરણ 
િરીકે, ઇ્ટ્ોજન મસિિ્ન્ શ્રીડરક મ્સસકને સનયમન કરવ્મ્ં મદદરૂપ થિ્ય છે. 
ગર્ભાશયની ગ્ંઠો કદમ્ં વધવ્નું વિણ ધર્વિી િોય છે જય્રે ઇ્ટ્ોજન ્િરો 
ઊંચ્ િોય, જેમ કે સગર્ભાવ્થિ્ દરસમય્ન.

રજોસનવૃસતિક્ળ (મૅનોપોઝ), કય્રેક ‘બદિ્વ’ િરીકે ઓળખ્ય છે, િે એવો સમય 
છે જય્રે મસિિ્ને મ્સસક આવિું બંધ થિ્ય, સ્મ્નય રીિે આશરે ૫૦ વરભાની 
ઉંમર આસપ્સ. ઇ્ટ્ોજનન્ ્િરો નીચ્ િોય, જેમ કે રજોસનવૃસતિક્ળ પછી 
તય્રે ગર્ભાશયની ગ્ંઠો સંકોચ્િી િોવ્નું જાણવ્મ્ં આવે છે.

મસિિ્ઓન્ પોિ્ન્ 
જીવનમ્ં કય્રેક ગર્ભાશયની 
ગ્ંઠો સવકસે છે

દર

૪૦
૧૦૦

મ્ંથિી



શું કે્ટિીક મસિિ્ઓમ્ં ગર્ભાશયની ગ્ંઠો 
સવકસે િેવી શકયિ્ વધ્રે િોય છે?

ગર્ભાશયની ગ્ંઠોન્  
િક્ષણો શું િોય છે?

ગર્ભાશયની ગ્ંઠો આડરિકી-કરેસબય્ઈ મૂળની મસિિ્ઓમ્ં બિુ અવ્રનવ્ર 
થિિી િોવ્નું સવચ્ર્ય છે. િકીકિમ્ં, આડરિકી-કરેસબય્ઈ મૂળની દર ૧૦૦ 
મ્ંથિી આશરે ૫૫ મસિિ્ઓમ્ં ગર્ભાશયની ગ્ંઠો સવકસશે. ગર્ભાશયની  
ગ્ંઠો બિુ જાડી મસિિ્ઓમ્ં પણ બિુ વ્રંવ્ર થિિી િોય છે, ક્રણ કે 
િેઓમ્ં બિુ પ્િળી મસિિ્ઓ કરિ્ ઇ્ટ્ોજનન્ ્િરો વધ્રે ઊંચ્ 
િોવ્નું જાણવ્ મળે છે.

ઘણી મસિિ્ઓ પોિ્ને ગ્ંઠો થિઈ િોવ્થિી સબનમ્સિિગ્ર િોય છે ક્રણ કે 
િેઓમ્ં કોઈ િક્ષણો િોિ્ નથિી. જો કે, ગ્ંઠ ધર્વિી દર ૩ મ્ંથિી ૧ મસિિ્ 
કે્ટિ્ક િક્ષણોનો અનુરવ કરે છે.

મસિિ્ઓમ્ં ગર્ભાશયની 
ગ્ંઠો સવકસશે

આડરિકી-કરેસબય્ઈ  
મૂળની દર

૫૫
૧૦૦

મ્ંથિી આશરે



 

 

 

 

 

   

  

 

 

   

૩  ૧ મ્ંથિી

મસિિ્ કે્ટિ્ક િક્ષણોનો 
અનુરવ કરે છે 

ગ્ંઠ ધર્વિી દર

ગર્ભાશયની ગ્ંઠ ધર્વિી મસિિ્ઓને નીચેન્ પૈકી એક કે વધ્રે િક્ષણો  
િોઈ શકેઃ

• ર્રે, િ્ંબો કે દુઃખદ્યી મ્સસક સમય

• બે મ્સસકો વચચે રકિ્ત્ર્વ

• થિક્વ્ટ કે શવ્સ ્ટૂંકો થિવો

• દુંડન્ નીચેન્ ર્ગમ્ં ‘રર્વો’ અનુરવવો

• અવ્રનવ્ર પેશ્બ (એ્ટિે કે સ્મ્નય કરિ્ વધ્રે વ્ર પેશ્બ કરવ્ જવું)

• કબજીય્િ (એ્ટિે કે બિુ વ્રંવ્ર સંડ્સ ન થિવું, અથિવ્ સંડ્સ કરિી વખિે 
િ્ણ થિવી)

• મળ્વ્ર કે મળ્શયન્ નીચેન્ ર્ગમ્ં દુઃખ્વો અને સોજો  
(‘િેમરોઇડસ’ કે ‘પ્ઇલસ’ િરીકે ઓળખ્િી સ્થિસિ)

• સમ્ગમ કરિી વખિે દુઃખ્વો કે અગવડ

• સગર્ભા થિવ્મ્ં સમ્ય્ઓ

• કસુવ્વડો (સશશુ જનમે િે પિેિ્ં એક કે વધ્રે સશશુઓ ગુમ્વવ્)



ગર્ભાશયની ગ્ંઠોનું સનદ્ન 
કેવી રીિે થિ્ય છે? 

સ્રવ્ર

ગર્ભાશયની ગ્ંઠોનું સનદ્ન કરવ્ િમ્ર્ િબીબ િમને િમ્ર્ િ્િન્ િક્ષણો 
અને રૂિક્ળન્ આરોગય સવશે પ્રશનો પૂછશે, પછી શ્રીડરક િપ્સ કરશે. 
ગર્ભાશયની ગ્ંઠો થિઈ િોય િેવી ઘણી મસિિ્ઓ જાણિી િોિી નથિી કે િેઓને 
ગ્ંઠ થિઈ છે, ક્રણ કે િેઓમ્ં કોઈ િક્ષણો િોિ્ નથિી. આવ્ ડક્સ્ઓમ્ં,  
ગ્ંઠો સ્મ્નય રીિે સનયસમિ િપ્સ, ગર્ભાશયનું પરીક્ષણ કે ્કેન દરસમય્ન િક 
મ્ત્રથિી જોવ્મ્ં આવે છે. જો ગર્ભાશયની ગ્ંઠો િોવ્ની શંક્ થિ્ય, િો િબીબ 
વધ્રે પરીક્ષણો, જેમ કે ગ્ંઠો િોવ્નું મંજૂર કરવ્ અલટ્્સ્ઉનડ ્કેન કર્વવ્ની 
રિ્મણ કરશે અને િમને સનષણ્િની રિ્મણ કરી શકે.

જો ગર્ભાશયની ગ્ંઠોનું સનદ્ન થિ્ય અને સ્થિસિન્ િક્ષણો િમને સમ્ય્ઓ 
થિવ્નું ક્રણ બને, િો િમ્ર્ િબીબ િમને મદદરૂપ થિઈ શકે િેવી સ્રવ્રોની 
વ્િ કરશે. સ્મ્નય રીિે પિેિી વ્ર દવ્ઓ અજમ્વવ્મ્ં આવે છે, પણ જો 
દવ્ઓ ક્રગર ન્ સનવડે િો િમ્ર્ િબીબ શ્ત્રડરિય્ કે શ્ત્રડરિય્ સસવ્યની 
ક્યભાપ્ધસિ સવચ્રી શકે. સ્રવ્રની પસંદગી બિુ વધ્રે િમ્ર્ વયસકિગિ કેસ 
પર, િમ્રી ઉંમર, િમ્ર્ િક્ષણો કે્ટિ્ ખર્બ છે, િમ્રી ગ્ંઠોનું કદ, સંખય્ 
અને િેની ચોકકસ જગય્ અને શું િમે રસવષયમ્ં સગર્ભા થિવ્ ઇચછો છો કે કેમ 
િેની પર આધ્ડરિ રિેશે.



 

   

 

 

 

 

 

 

ગર્ભાશયની ગ્ંઠોની સ્રવ્ર કરવ્ સંખય્બંધ દવ્ઓ ઉપિબધ છે.  
જોકે, યોગય પસંદગી કરવી મિતવની િોય છે ક્રણ કે દવ્ઓ જુદી  
જુદી રીિે બદિ્િી િોય છેઃ

• દવ્ આપવ્ની રીિ (ગોળી, ઇનજેકશન કે ગર્ભાશયની અંદર ર્ખેિ  
સ્ધન મ્રફિે)

• દવ્ કે્ટિી વ્ર આપવ્મ્ં આવે છે

• દવ્ઓ કે્ટિી અનુકુળ સનવડે છે

• દવ્થિી ર્રે રકિ્ત્ર્વ કે્ટિો ઝડપથિી બંધ થિ્ય છે

• દવ્ઓ કે્ટિ્ સમયથિી આપવ્મ્ં આવે છે

• દવ્ની અસરો કે્ટિ્ સમય સુધી રિે છે

• સંરસવિ આડઅસરો

જો િમ્રે ગર્ભાશયની ગ્ંઠો મ્્ટે સ્રવ્ર કર્વવ્ની જરૂર પડે, િો િમ્ર્  
િબીબ ઉપરની દરેક બ્બિોની ચચ્ભા િમ્રી સ્થિે કરશે, જેથિી કરીને િમે બંને 
જેન્થિી ર્જી િો િેવી સ્રવ્ર કરવ્નો સનણભાય કરી શકે.

દવ્ઓની પસંદગી

ગર્ભાશયની ગ્ંઠોની દવ્ઓ 
કેવી રીિે ક્મ કરે છે?

ગર ભ્ાશયની ગ્ંઠોની સ્રવ્ર કરવ્ વપર્િી સખંય્બધં દવ્ઓ શરીરમ્ં ઇ્ટ્ોજન 
અન/ેઅથિવ્ પ્રોજે્્ટરોનની મ્ત્ર્મ્ં ફરેફ્ર કરી શક.ે ઇ્ટ્ોજન અને પ્રોજે્્ટરોન 
િોમમોનસ – શરીર ્વ્ર્ બન્વ્િ્ ર્સ્યસણક સદેંશ્વ્િકો િોય છે. ઇ્ટ્ોજન 
અન ેપ્રોજે્્ટરોન ગર્ભાશયમ્ં રકિ્ત્ર્વની મ્ત્ર્ પર અસર કર ેછે, જેથિી શરીરમ્ં 
િનંુે પ્રમ્ણ બદિવ્થિી ગર ભ્ાશયમ્ંથિી રકિ્ત્ર્વનુ ંપ્રમ્ણ બદિ્ય છે.

કે્ટિીક દવ્ઓ રકિ્ત્ર્વ ઘ્ટ્ડે છે પણ ગ્ંઠોને ન્ની બન્વિી નથિી.  
અનય દવ્ઓથિી ગ્ંઠો િિવ્નું િેમજ રકિ્ત્ર્વ ઘ્ટવ્નું ક્રણ થિઈ શકે  
(જુઓ પ્છળન્ કોષ્ટકો ૧ અને ૨).



 

શરીરને દવ્ઓ સવિરણ 
કરવ્ની રીિો

શરીરમ્ં ગર્ભાશયની ગ્ંઠો મ્્ટેની દવ્ઓ ગર્ભાશયમ્ં ર્ખેિ્ ખ્સ 
દવ્-છોડિ્ સ્ધનો િેમજ ગોળીઓ અને ઇનજેકશનોનો ઉપયોગ કરીને 
પિોંચ્ડવ્મ્ં આવે છે (કોષ્ટક ૧ જુઓ). કોષ્ટક ૨ દવ્ની જુદી જુદી 
સ્રવ્રો સવશે વધુ મ્સિિી પૂરી પ્ડે છે.

સિવોનોજજે્ટ્ોિ-છોડિું ગર્ભાશયનું આંિડરક િંત્ર (LNG-IUS)

ટ્્નીકઝ્સમક એસસડ

બળિર્-સવરોધી દવ્ઓ

સમસરિિ ગરભાસનરોધક ‘ગોળી’

યુસિસપ્ર્્ટિ ઍસી્ટે્ટ

ગોન્ડોટ્ોસપન-છોડિ્ િોમમોન અનુરૂપ પદ્થિમો (GnRH એગોસન્્ટસ)

દવ્-છોડિું સ્ધન જે રકિ્ત્ર્વ ઘ્ટ્ડે છે

રકિ્ત્ર્વ ઘ્ટ્ડિી ગોળીઓ

ગ્ંઠોને સંકોચીને રકિ્ત્ર્વ ઘ્ટ્ડિી ગોળી

ગ્ંઠોને સંકોચીને રકિ્ત્ર્વ ઘ્ટ્ડિ્ ઇનજેકશનો

કોષ્ટક ૧.
ગર્ભાશયની ગ્ંઠો મ્્ટે દવ્થિી સ્રવ્ર આપવ્ની રીિો



 

 

 

કોષ્ટક ૨.
ગર્ભાશયની ગ્ંઠો મ્્ટે દવ્થિી સ્રવ્રો કરવ્ અંગે વધુ મ્સિિી

દવ્ઓની આડઅસરો 

કે્ટિ્ક િોકોમ્ં િમ્મ દવ્ઓની આડઅસરો થિઈ શકે છે. િમ્ર્ િબીબ 
ગર્ભાશયની ગ્ંઠો મ્્ટે જુદી જુદી દવ્ઓન્ િ્રો, િેમજ િેઓની સંરસવિ 
આડઅસરો સમજાવશે, જેથિી કરીને જો સ્રવ્રની જરૂર પડે િો રિેષ્ઠ દવ્ પર 
સનણભાય કરી શક્ય.

દવ્નું ન્મ વણભાન

સિવોનોજજે્ટ્ોિ-છોડિું  
ગર્ભાશયનું આંિડરક િંત્ર 
(LNG-IUS)

ટ્્નીકઝ્સમક એસસડ

બળિર્-સવરોધી દવ્ઓ

સમસરિિ મોઢ્ વ્્ટે િેવ્િું 
ગરભાસનરોધક

યુસિસપ્ર્્ટિ ઍસી્ટે્ટ

ગોન્ડોટ્ોસપન-છોડિ્  
િોમમોન અનુરૂપ પદ્થિમો  
(GnRH એગોસન્્ટસ)  
રકિ્ત્ર્વ ઘ્ટ્ડે છે

ગર્ભાશયમ્ં ન્નકડું, પિ્સ્્ટકનું સ્ધન મૂકવ્મ્ં આવે છે  
િે ધીરે ધીરે પ્રોજે્્ટોજેન-આધ્ડરિ િોમમોન (સિવોનોજજે્ટ્ોિ) 
છોડે છે

આ દવ્ ગર્ભાશયની આંિડરક ડદવ્િને બિુ ઝડપથિી વૃસ્ધ 
પ્મિ્ રોકે છે, િેથિી રકિ્ત્ર્વ બિુ િળવો થિ્ય છે

આ ગોળીઓ ગર્ભાશયમ્ં િોિી જામવ્મ્ં મદદ કરે છે,  
જેથિી રકિ્ત્ર્વ વધ્રે િળવો થિ્ય

આ ગોળીઓ પ્રો્્ટ્ગિ્સનડનસ કિેવ્િ્ શરીરમ્ં કુદરિી 
પદ્થિમોનું ઉતપ્દન ઘ્ટ્ડે છે, જે ર્રે મ્સસક સ્થિે  
સંકળ્યેિ છે, જેથિી રકિ્ત્ર્વ વધ્રે િળવો થિ્ય છે

આ ગોળીઓ કય્રેક ‘પીિ’ િરીકે ઓળખ્ય છે – િેમ્ં 
િોમમોનસ, ઇ્ટ્ોજન અને પ્રોજે્્ટોજેન સમ્યેિું િોય છે.  
આ િોમમોનસ ગર્ભાશયની આંિડરક ડદવ્િની વૃસ્ધ ધીમી  
કરે છે, િેથિી રકિ્ત્ર્વ વધ્રે િળવો થિ્ય છે 

ગોળીઓ ગ્ંઠોન્ં કોરોનો ગુણ્ક્ર થિિો રોકીને િેનું કદ  
ઘ્ટ્ડે છે - અને આ સમ્ય્રૂપ કોરોનો ્વ-સવન્શ કરે છે

આ ગોળીઓ ગ્ંઠોને સંકોચે છે અને તય્રબ્દ રકિ્ત્ર્વ  
વધ્રે િળવો બને છે

આ સ્રવ્ર ઇનજેકશનથિી આપવ્મ્ં આવે છે અને શરીરને 
ઇ્ટ્ોજનની ન્નકડી મ્ત્ર્ છોડવ્ ક્મ કરે છે, જે ગ્ંઠો 
સંકોચ્વ્નું ક્રણ બને છે 

આ ઇનજેકશનો ગ્ંઠોને સંકોચે છે અને તય્રબ્દ રકિ્ત્ર્વ 
વધ્રે િળવો બને છે

 

   

   

   

  

  

  

  
  



 

   

   

   

  

  

  

  
  

શ્ત્રડરિય્ અને શ્ત્રડરિય્ સસવ્યની 
ક્યભાપ્ધસિઓ

શ્ત્રડરિય્ કે શ્ત્રડરિય્ સસવ્યની ક્યભાપ્ધસિ ગર્ભાશયની ગ્ંઠો મ્્ટેનો  
સવકલપ િોઈ શકે જો િક્ષણો બિુ િકિીફદેય િોય અને દવ્ઓ ક્રગર  
ન સનવડે.

કોષ્ટક ૩ ગર્ભાશયની ગ્ંઠો મ્્ટે શ્ત્રડરિય્ અને શ્ત્રડરિય્ સસવ્યની 
ક્યભાપ્ધસિઓ પર મ્સિિી આપે છે. જો િમ્ર્ િબીબને િ્ગે કે િમને 
શ્ત્રડરિય્ કે શ્ત્રડરિય્ સસવ્યની ક્યભાપ્ધસિથિી િ્ર થિશે, િો િેઓ કે  
િેણી સંરસવિ સવકલપો સવશે િમ્રી સ્થિે વ્િ કરીને િમ્ર્ મંિવયો મેળવશે, 
જેથિી િમ્રી જરૂડરય્િો અને ઇચછ્ઓને રિેષ્ઠ અનુરૂપ સ્રવ્ર મેળવવ્ની 
ખ્િરી કરવ્મ્ં િમને મદદ મળે.

કોષ્ટક ૩.
ગર્ભાશયની ગ્ંઠો મ્્ટે શ્ત્રડરિય્ઓ અને શ્ત્રડરિય્ સસવ્યની ક્યભાપ્ધસિઓ

ક્યભાપ્ધસિનું ન્મ

િી્્ટરેક્ટોમી (ગર્ભાશય છેદન)

મ્યોમેક્ટોમી

એનડોમીડટ્યિ એબિેશન

ગર્ભાશય ક્ઢી ન્ખવ્ની શ્ત્રડરિય્ઃ

•	 સવશ્ળ ગ્ંઠો અને ગંરીર રકિ્ત્ર્વ થિિો િોય િેવી 
મસિિ્ઓ મ્્ટે રિ્મણ કરી શક્ય

•	 ગ્ંઠો ફરીથિી થિિ્ રોકવ્ની રિેષ્ઠ રીિ છે 

•	 આ શ્ત્રડરિય્ પછી બ્ળક કે વધ્રે બ્ળકો ન થિઈ શકે

ગર્ભાશયની ડદવ્િમ્ંથિી ગ્ંઠ ક્ઢી ન્ખવ્ કર્િી શ્ત્રડરિય્ઃ

•	 િી્્ટરેક્ટોમીને બદિે સવચ્રી શક્ય છે, ખ્સ કરીને િજુ 
પણ બ્ળકોને જનમ આપવ્ ઇચછિી મસિિ્ઓ મ્્ટે

•	 પે્ટની ફ્ંદમ્ં ન્નકડો ક્પો કરીને કરવ્મ્ં આવે છે  
(‘કી-િૉિ સજભારી’)

•	 િંમેશ્ શકય નથિી – ગ્ંઠોનું કદ, સંખય્ અને િેની જગય્ પર 
આધ્ડરિ િોય છે

િી્્ટરેક્ટોમી કર્વવ્નો શ્ત્રડરિય્ સસવ્યનો સવકલપઃ

• ગર્ભાશયની આંિડરક ડદવ્િ ક્ઢી ન્ખવ્નો સમ્વેશ  
થિ્ય છે

•	 સ્મ્નય રીિે િેની રિ્મણ મ્ત્ર ગર્ભાશયની અંદરની 
સપ્્ટી નજીકની ગ્ંઠો મ્્ટે કરવ્મ્ં આવે છે

વણભાન



  

  

  

 
  

ક્યભાપ્ધસિનું ન્મ વણભાન

ગર્ભાશયની રકિવ્સિનીમ્ં 
રુસધર્સરસરણ અ્ટકવું

અતય્ધુસનક પ્ધસિઓ

ગ્ંઠોની સ્રવ્ર કરવ્ મ્્ટે િી્્ટરેક્ટોમી અને  
મ્યોમેક્ટોમી સ્મે શ્ત્રડરિય્ સસવ્યનો સવકલપઃ

•	 આમ્ં ગર્ભાશયમ્ં િોિી િઈ જિી રકિવ્સિનીઓમ્ં 
ન્નકડ્ કણોનું ઇનજેકશન આપવ્નો સમ્વેશ થિ્ય છે.

•	 આ ગ્ંઠોને પિોંચિ્ િોિીન્ પુરવઠ્ને અવરોધે છે,  
જેથિી ગ્ંઠો સંકોચ્ય.

અતય્ધુસનક પ્ધસિઓ િકય્ંડકિ ગ્ંઠની મધયમ્ં ન્ની 
સોયોને મ્ગભાદશભાન આપવ્ મેગનેડ્ટક રેઝોનનસ ઇમેજીંગ 
(MRI) નો ઉપયોગ કરે છેઃ

•	 ગ્ંઠોનો ન્શ કરવ્ સોય મ્રફિે િેઝર કે અલટ્્સ્ઉનડ 
ઊજાભા પસ્ર કરવ્મ્ં આવે છે

•	 િમ્મ પ્રક્રની ગ્ંઠોની સ્રવ્ર કરવ્ િેનો ઉપયોગ  
કરી શક્િો નથિી

•	 િ્ંબ્-ગ્ળ્ન્ િ્રો અને સંરસવિ  
જોખમોની િપ્સ િજુ પણ કરવ્મ્ં  
આવે છે



નોંધ



વધુ મ્સિિી

જો િમે ગર્ભાશયની ગ્ંઠો અને િેની સ્રવ્ર સવશે વધુ જાણવ્ ઇચછો,  
િો www.fibroidsconnect.co.ukની મુિ્ક્િ િો, જે ગૅડડઅન ડરક્ટર યુકે સિસમ્ટેડ 
્વ્ર્ સવકસ્વવ્મ્ં આવિેી અને િેન્ ્વ્ર્ રંડોળ મેળવિી વેબસ્ઈ્ટ છે

ઉપયોગી મ્સિિી સરિડ્ટશ ફ્ઇરિોઇડ ટ્્્ટની વેબસ્ઇ્ટ  
www.britishfibroidtrust.org.uk પર અથિવ્ NHS ચોઇસીસની 
વેબસ્ઇ્ટ www.nhs.uk પર પણ જોઇ શક્ય છે
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