ഓവറിയിലെ സിസ്റ്റുകൾ

Dr.Shobhana Mohandas.MD.DGO.FICOG.
ച

ോദ്യം: ഓവറിയിലെ സിസ്ററ് എന്നോൽ എന്തോണ്?

ഉത്തരം: ഗർഭപോത്രത്തിന്ലറ ഇരുവശത്തും ല റിയ അണ്ടോശയങ്ങൾ അഥവോ
ഓവറികൾ ഉണ്ട് . ഇരിൽ ത്ദ്ോവകം നിറഞ്ഞ സഞ്ചികൾ ഉണ്ടോകുന്നരിന് ആണ്
ഓവറിയിലെ സിസ്ററ് വിചശഷിപ്പിക്കുന്നത്.

ച

ോ: ഇത് കുഴപ്പമുള്ളരോച

ഉ: ല

ോ?

റിയ " സിമ്പിൾ സിസ്റ്സ്" എന്ന്

വിചശഷിപ്പിക്കുന്ന സിസ്റ്റുകൾ കുഴപ്പമുള്ളരെല.
ഇവ നിരീക്ഷലപടോവുന്നരോണ്. 3-4 cm
വലരയുള്ള സിസ്റ്റുകൾ പെചപ്പോഴും നോമറിയോലര
രലന്ന വന്നും ലപോയിയും ഇരിക്കും. ഇരിനു
ഫങ്ക്ഷ

ൽ സിസ്ററ് എന്നോണ് വിചശഷിപ്പിക്കുക.

ഏലരങ്കിെും കോര

ല

യ്രോൽ ഇവ കോ

കണ്ടോൽ ഒന്നും ല
ച

ത്തിന് അള്ടത്ടോസൗണ്ട് സ്കോൻ

ലപ്പടും. ഇത്തരം സിസ്റ്റുകൾ

ചേണ്ടരിെല.

ോ: ഏരു വെിപ്പം വലരയുള്ള സിസ്റ്റുകൾ നിരീക്ഷിക്കലപ്പടോവുന്നരോണ്?

ഉ: 6-7cmവലരയുള്ള സിമ്പിൾ സിസ്റ്റുകൾ 3 മോസം വലര
നിരീക്ഷിക്കലപ്പടോവുന്നരോണ്.
ച

ോ: സിമ്പിൾ സിസ്ററ് എന്നോൽ എന്തോണ്: മറ്റു രരം സിസ്റ്റുകൾ ഉചണ്ടോ?

ഉ: സിമ്പിൾ സിസ്ററ് എന്നോൽ അരിൽ നിറമിെലോത്തചരോ ഇളം മഞ്ഞ നിറത്തിചെോ
ഉള്ള ത്ദ്ോവകം മോത്രചമ കോ ുകയുള്ളൂ. ഇരെലോലര ചവലറ രരത്തിെുള്ള
സിസ്റ്റുകലള ചകോംപ്ലക്സസ് സിസ്ററ് എന്ന് വിചശഷിപ്പിക്കും. ഇവയിൽ സോധോര
കണ്ടു വരുന്നത് എൻച ോലമത്ടിചയോമ, ല ർചമോയ്ഡ് സിസ്ററ്, സിസ്റ്റ ിചനോമ,
എന്നിവയോണ്. ഇത്തരം ചകോംപ്ലക്സസ് സിസ്റ്റുകൾക്കു ശോസ്ത്രത്കിയയെലോലര
മോർഗ്ഗമിെല.
ച

ോ: ഏരു രരം ശസ്ത്രത്കിയ ആണ് ഉത്തമം?

ഉ: വയറിൽ രചണ്ടോ മൂചന്നോ രുള ഇട്ടു രോചക്കോൽദ്വോര ശസ്ത്രത്കിയ ആണ് ഇരിനു
ഉത്തമം. പറ്റോവുന്നരും സിസ്റ്റു മോത്രം കളയുന്നരോണ് നെലരു. എന്നോൽ 35 വയസ്സ്
കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളിൽ വളലര വെിയ സിസ്റ്റുകൾ ഉലണ്ടങ്കിൽ (10-12cm െും വെുത്)
സിസ്റ്റു മോത്രം കളയോൻ ിെചപ്പോൾ വിഷമമോകും. അചപ്പോൾ ഓവറി മുഴുവൻ
കളലഞ്ഞന്നിരിക്കും . എന്നോൽ ല റുപ്പം ത്പോയത്തിൽ പരമോവധി ഓവറിയുലട
ഭോഗം രക്ഷലപ്പടുത്തോൻ ത്ശമിക്കുന്നരോണ് ഉത്തമം.
ച ോ: 5-6cm വെിപ്പമുള്ള സിസ്റ്റുകൾ കണ്ടോൽ എലന്തങ്കിെും മുൻകരുരെുകൾ
എടുചക്കണ്ടരുചണ്ടോ?
ഉ: 5-6cm മോത്രം വെിപ്പമുള്ള സിമ്പിൾ

സിസ്റ്റുകൾ
കണ്ടോൽ ലപലട്ടന്നുള്ള ശരീര െനങ്ങൾ ഒഴിവോക്ക ം. സ്ചപോർട്സസ്, ോൻസ്,
എന്നിവ രത്കോെം മോറ്റി വക്ക ം. എലന്തന്നോൽ, ലപോരുലവ
നിരുപത്ദ്വകോരികളോല ങ്കിെും ിെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ സിസ്റ്റുകൾ
രൽസ്ഥോനത്തു നിന്ന് രിരിയുകചയോ അണ്ഡവോഹിനിക്കുഴെിലനോപ്പം(Fallopian
tube) ലകട്ട്പി ഞ്ഞു പിരിയുകചയോ ല േോം. ഇത്തരം "twist" കൾ

ഓവറിയിചെക്കുള്ള രക്തവോഹിനികൾ (blood vessels) അടപ്പിക്കുകയും,
രൽഫെമോയി അണ്ഡോശയങ്ങൾ ത്പവർത്തനരഹിരമോകുകയും ല യ്ചരക്കോം.
ഇങ്ങിലനയുള്ളവർക്കു അരികഠിനമോയ ചവദ്നയും ിെചപ്പോൾ ച്ഛർദ്ദിയും
അനുഭവലപ്പടും. ഇങ്ങിലന ടവിസ്റ്റ് ല യ്രോൽ ശസ്ത്രത്കിയയിെൂലട സിസ്ററ് മോത്രം
എടുത്തു കളയുക മോത്രചമ ചപോംവഴി ഉള്ളൂ.
ച ോ: അരികഠിനമോയ ചവദ്നയുള്ള ചരോഗി ിെചപ്പോൾ സിസ്റ്റു കണ്ടു ശസ്ത്രത്കിയ
ചവ ലമന്ന് ഒരു ച ോക്സടർ നിർചദ്ശിച്ചിട്ടു രണ്ടു ദ്ിവസം കഴിയുചമ്പോൾ
ശസ്ത്രത്കിയ ചവലണ്ടന്നു ചവലറ ച ോക്സടർ
പറഞ്ഞു ചകട്ടിട്ടുണ്ടചെലോ?
പിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒചവറിയൻ
ഉ: അസഹയമോയ വയറു ചവദ്നയോയി ഒരു
ചരോഗി ഗഗലനചക്കോളജിസ്റ്റിന്ലറ ഉപചദ്ശം
ചരടി ultrasound scanningൽ ഓവറിയിൽ
സിസ്ററ് ഉലണ്ടന്ന നിഗമനത്തിലെത്തിയോൽ
സവോഭോവികമോയും ച ോക്സടർ
ശസ്ത്രത്കിയയ്ക്കോണ് നിർചദ്ദശം നൽകുക.

സിസ്റ്റിന്ലറ പടം. െോപ്പചറോസ്ചകോപ്പിൽ
കൂടി എടുത്ത ിത്രമോ ിരു. നടുവിൽ
പിരി കോ ോം. .

ടവിസ്റ്റ് കോര ം അണ്ഡോശയങ്ങൾക്കു കൂടുരൽ
നോശം വരോരിരിക്കോനുള്ള സദ്ുചദ്ദശം
ലകോണ്ടോണ് ശസ്ത്രത്കിയ
ല

േ

ലമന്ന് ഉപചദ്ശിക്കുന്നത്. അപൂർവം

സന്ദർഭങ്ങളിൽ ല റുരോയ പിരിവു (ടവിസ്റ്റ്)
മോത്രചമ ഉണ്ടോയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ
ശരീര െനങ്ങൾ മൂെം സിസ്റ്റിനുണ്ടോയ
പിരിവു മോറിലയന്നു വരോം. ഇങ്ങിലന
സംഭവിക്കുചമ്പോൾ ചവദ്ന മോറി ചപോചയക്കോം. ഇരിനിലട സിസ്ററ്
ല റുരോകുകചയോ ലപോട്ടുകചയോ
ല യ്കചരക്കോം. ഇരിനു ചശഷം സ്കോൻ
ല േുചമ്പോൾ ഓവറി സോധോര
ചപോലെയോല ന്ന് കോ ും . അചപ്പോൾ
ശസ്ത്രത്കിയ നിർചദ്ശിച്ച ച ോക്സടലറ പഴി പറയോനും ചരോഗവിമുക്തിക്കു കോര ം
ഗദ്വകടോക്ഷം മോത്രമോല ന്ന് ഉൽച ോഷിക്കോനും മടിക്കോത്തവരുണ്ട്. എന്നോൽ
ഒരു ച ോക്സടലറ സംബന്ധിച്ചിടചത്തോളം ഭോഗയ പരീക്ഷ ത്തിന് രുനിയുവോൻ
നിവൃത്തിയിെലചെലോ?
ശസ്ത്രത്കിയ ചപടിച്ചു കഠിനമോയ ചവദ്ന ഉലണ്ടങ്കിെും അത് സഹിച്ചു കുലറ
ദ്ിവസങ്ങൾ നീട്ടിലക്കോണ്ടു ചപോയരിനോൽ അണ്ഡോശയങ്ങൾ മുഴുവൻ എടുത്തു
കളചയണ്ടി വന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ശസ്ത്രത്കിയ
ഗവകിചപ്പോയരിനോൽ
കറുത്ത നിറമോയിചപ്പോയ
ഓവറി

ച ോ: സ്കൂളിെും ചകോചളജിെുലമോലക്ക പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ടവിസ്റ്റ് മൂെം
ഓവറിയുലട സിസ്റ്റു നീക്കം ല േോനുള്ള ശസ്ത്രത്കിയ ല യ്രോൽ
ഭോവിയിൽ അവരുലട ത്പരയുല്പോദ്ന ചശഷി നഷ്ടലപ്പടുചമോ?
ഉ: ലപോരുലവ ടവിസ്റ്റ് ല േുന്ന സിസ്റ്റുകൾ നിരുപത്ദ്വകോരികളോയ "
ഫങ്ക്ഷ ൽ സിസ്ററ്" കൾ ആണ്. അരിലെ ടവിസ്റ്റ്/പിരിവു മോറ്റി സിസ്ററ്
മോത്രം എടുത്തു കളഞ്ഞോൽ ഭോവിയിൽ ത്പരയുല്പോദ്ന ചശഷി
നഷ്ടലപ്പചടണ്ടരിെല. നെല എക്സസ്പീരിയൻസ് ഉള്ള െോപ്പചറോസ്ചകോപ്പി
ല േുന്ന ഗഗനചക്കലോചെോജിസ്റ് ഇത്തരം ശസ്ത്രത്കിയ ഗകകോരയം
ല േുന്നരോണ് അഭികോമയം.
ച

ോ: സിസ്റ്റുകൾ വീണ്ടും വരുചമോ?

ഉ: വളലര ദ്ുരലഭമോയി വീണ്ടും വചന്നക്കോം. പലക്ഷ അത് ചപടിച്ചു
ഗര്ഭധോര ം കഴിയോത്ത ല റുപ്പക്കോരി ലപൺകുട്ടികളുലട ഓവറി മുഴുവൻ
എടുത്തു കളയോരിരിക്കുകയോണ് നെലരു. ഓവറി വളലര വിെലപ്പട്ട ഒരു
അവയവമോ ു.

ച ോ: 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞോൽ ഓവറിയിൽ
എടുത്തു കളയുന്നരചെല നെലരു?

സിസ്റ്റു കണ്ടോൽ ഫോർഭപോത്രവും

ഉ: ഈ ത്പോയത്തിൽ സിസ്റ്റു വന്നോൽ അത് കോൻസർ മൂെമലെലന്ന്
ലരളിയിക്കോൻ Doppler ultrasound ഉം CA125 എന്ന രക്ത പരിചശോധനയും
ല േ ം. നിരുപത്ദ്വകോരിയോല ങ്കിെും സിസ്റ്റു മോത്രചമോ ഓവറിചയോ
രോചക്കോൽ ദ്വോര ശസ്ത്രത്കിയ (െോപ്പചറോസ്ചകോപ്പി) വഴി നീക്കം
ല േുന്നരോണ് ഉത്തമം. ഗര്ഭോശയത്തിനു കുഴപ്പലമോന്നുമിലെലങ്കിൽ സിസ്ററ്
കളയുന്നരിലനോപ്പം ഗർഭോശയം നീക്കം ല േോരിരുന്നോൽ ശസ്ത്രത്കിയ കുറച്ചു
കൂടി െളിരമോകും. ശസ്ത്രത്കിയയ്ക്കു ചശഷം ചരോഗിക്ക് ഉണ്ടോകുന്ന
ത്പരയോ ോരങ്ങൾക്ക് സോധയര കുറവോയിരിക്കും.

ച
ല

ോ: ആർത്തവവിരോമം വന്ന സ്ത്രീകളിൽ സിസ്റ്റുകൾ കണ്ടോൽ എന്ത്
േ ം?

ഉ: ആർത്തവവിരോമത്തിനു ചശഷം 3-4cm മോത്രം വെിപ്പമുള്ള സിസ്റ്റുകൾ
കോൻസർ മൂെമെല എന്ന് ച ോക്സടർമോർ ലരളിയിക്കും. കോൻസർ അെലോത്ത
ല റിയ നിരുപത്ദ്വകോരികളോയ സിസ്റ്റുകൾ ലകോെലങ്ങചളോളം നിെ
നിചന്നക്കോം. 3 മോസം കൂടുചമ്പോൾ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചോൽ മോത്രം മരി.

നിർചദ്ശങ്ങൾ :
1. അള്ടത്ടോസൗണ്ട് സ്കോനിങ്ങിൽ ആകസ്മികമോയി കചണ്ടക്കോവുന്ന ല റിയ
അണ്ഡോശയ അറകലള (ഓവറിയിലെ സിസ്ററ് ) പറ്റി ഭയലപ്പചടണ്ടരിെല.
2. നിങ്ങളുലട ച ോക്സടറുമോയി ആശയവിനിമയം നടത്തി " സിസ്റ്റുകൾ"
അപകടകോരികളോചയക്കുന്നവയോച ോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുക.
3.അണ്ടോശയത്തിലെ സിസ്റ്റുകൾ "പിരിയുക" യോല ങ്കിൽ (ടവിസ്റ്റ്) കടുത്ത
ചവദ്ന അനുഭവലപ്പടും. ശസ്ത്രത്കിയ
ിെചപ്പോൾ ചവണ്ടി വരും.
4. കുലറ മോസമോയി മോറിചപ്പോവോത്ത സിസ്റ്റുകൾക്കു
ചവണ്ടി വരും.
5. വളലര വെിയ

സിസ്റ്റുകൾക്കു

ിെചപ്പോൾ ശസ്ത്രത്കിയ

ിെചപ്പോൾ ശസ്ത്രത്കിയ ചവണ്ടി വരും.

6. Simple അെലോത്ത സിസ്റ്റുകൾക്കു ശസ്ത്രത്കിയ ചവണ്ടി വചന്നക്കോം.
6. ശസ്ത്രത്കിയയുലട ആവശയം ഉചണ്ടോ എന്ന് രീരുമോനിക്കോൻ ഏറ്റവും നെലരു
കണ്ടു ലകോണ്ടിരിക്കുന്ന ച ോക്സടറുലട നിർചദ്ശം അനുസരിക്കുന്നരോണ്.

