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ഗൻബപഹത്രം എട഼ത്ത഼ കലമഹന഼ള്ള സഺസ്റ്ററരക്ടഭഺ എඡ വസ്തത്രത്കഺമ സ്തത്ര഻കലഺർ
ഴലറെ ഷ഼റബഭഹമഺ റെയ്യറെട഼ඡ ഒඡഹണ്. ഗര്ബധഹെണത്തഺന് ആഴവയഭഹമ ഈ
അഴമഴം ത്പഷഴത്തഺന്റര ആഴവയം കളഺഞ്ഞഹർ ഒെ഼പഹട് രെഹഗങ്ങൽക്ക്
കെണഭഹരമക്കഹഴ഼ඡരഺനഹർ എട഼ത്ത഼ കലമ഼കമഹണ് നറലര഼ എඡ് ഒെ഼ ബഹഗം
ആലාകൽ െഺന്തഺരേക്കഹം. എඡഹർ, രഴറരഹെ഼ ഴഺബഹഗം ആലාകൽക്ക് ഗൻബപഹത്രം
സ്തത്ര഻രവത്തഺന്റര ത്പര഻കം ആമഺട്ടഹണ് രരഹඡ഼ക. ഇഴൻ ഗൻബപഹത്രം കലമ഼ඡത്
ജ഻ഴഺരത്തഺർ ഒെ഼പഹട് ത്പശ്നങ്ങൽ ഉണ്ടഹക്ക഼റഭඡ് ബമറെട഼ඡ഼.
സഺസ്റ്റരക്ടഭഺമ഼റട കഹെണങ്ങൽ, റെയ്യറെട഼ඡ ഴളഺകൽ, കളഺഞ്ഞഹർ
ഉണ്ടഹകഹഴ഼ඡ ബഴഺഷ്യത്ത഼കൽ, എඡഺഴറമ ക഼രഺേාള്ള കഹെയങ്ങൽ ആണ് രഹറള
ഴഺഴെഺേഺെഺക്ക഼ඡത്.
രെഹ:

ഗൻബപഹത്രം എറന്തഹറക്ക കഹെണങ്ങലഹറഹണ് ന഻ക്കം റെയ്യറെട഼ඡത്?

ഉ:1.അഭഺരഭഹമ െക്രത്ഷഹഴം.
2.അഭഺരഭഹമ ഴമര഼രഴദന
3. ഗൻബപഹത്രം ഇരങ്ങഺ ഴെഺക
4. ഗര്ബഹപഹത്രത്തഺരറഹ അണ്ടഹവമത്തഺരറഹ കഹൺഷൻ

അഭഺരഭഹമ െക്രത്ഷഹഴം:
1. രസഹൻരഭഹണഺന്റര ഴയരഺമഹനങ്ങൽ
രസഹൻരഭഹണഺന്റര ഴയരഺമഹനങ്ങൽ ഭഽറം അഭഺരഭഹമ
െക്രത്ഷഹഴഭ഼ണ്ടഹകഹം. ഔഷ്ധങ്ങൽ റകഹരണ്ടഹ ഭറ്റා ഭഹൻഗ്ഗങ്ങൽ ഴളഺരമഹ
ഇത് ഷ഼ഖറെട഼ത്തഹൺ കളഺഞ്ഞഺററലങ്കഺർ ഗൻബപഹത്രം എട഼ത്ത഼ കലരമണ്ടഺ
ഴെ഼ം.
2. ഫൈരത്രഹമഺഡ഼കൽ : ഗൻബപഹത്രത്തഺർ ഴലെ഼ඡ ഭ഼ളകലഹണ്
ഫൈരത്രഹമഺഡ഼കൽ. ഫൈരത്രഹയ്ഡ് കഹൺഷൻ അറല. റഴര഼റര സ്തകഹൺ
റെയ്ഡരഹർ 40% സ്തത്ര഻കലഺറ഼ം ഫൈരത്രഹമഺഡ഼കൽ കരണ്ടക്കഹം. പറ
സ്തത്ര഻കൽക്ക഼ം ഇഴ രെഹഗറക്ഷണങ്ങറലഹඡ഼ം ഉണ്ടഹക്ക഼ കമഺറല. എඡഹർ
െഺറൻക്ക് ഫൈരത്രഹമഺഡ഼കൽ ആൻത്തഴഷഭമത്ത഼ അഭഺരഭഹമ
െക്തത്ഷഹഴത്തഺന഼ം
രഴദനക്ക഼ം കഹെണഭഹരമക്കഹം.
െഺറൻക്ക്

ഫൈരത്രഹയ്ഡ് ഭഽറം ഇടഴഺട്ട് ഭഽത്രറഭഹളഺക്കഹൺ രരഹඡ഼കരമഹ
നട഼രഴദനരമഹ ഉണ്ടഹരമക്കഹം .
ഗര്ബധഹെണം പഽൻത്തഺമഹക്കഺമ സ്തത്ര഻കൽക്ക് ഫൈരത്രഹയ്ഡ് ഭ഼ള
ഴെ഼രപഹൽ ഭഹത്രഭഹണ് സഺസ്റ്ററരക്ടഭഺറമ ആത്വമഺക്കഹറ്. സഺസ്റ്ററരക്ടഭഺ ഒെ഼
ഴറഺമ വസ്തത്രത്കഺമ ആമരഺനഹർ ഷഹെഭഹമ രെഹഗറക്ഷണങ്ങലාള്ളഴൻക്ക഼
ഭഹത്രരഭ അത് റെയ്ഡര഼ റകഹട഼രക്കണ്ടര഼ള്ളැ. ഒെ഼ റക്ഷണഴ഼ഭഺറലഹറര
സ്തകഹൺ റെയ്യාരപഹൽ ഒെ഼ റെരഺമ ഫൈരത്രഹയ്ഡ് കണ്ട഼ എඡത് റകഹണ്ട്
ഭഹത്രം ഗൻബപഹത്രം ന഻ക്കം റെരയ്യണ്ടരഺറല.

ഫൈരത്രഹയ്ഡ് ഉള്ള സ്തത്ര഻കലഺർ ഗൻബപഹത്രം ന഻ക്കം റെയ്യഹന഼ള്ള െഺറ
ഭഹനദണ്ഡങ്ങൽ:
1.. ഴലറെ രഴഗത്തഺർ ഴലെ഼ඡ ഫൈരത്രഹമഺഡ഼കൽ: ഷഹധഹെണ
ഫൈരത്രഹമഺഡ഼കൽ 1-2cm. ഴേഹണ് ത്പരഺഴൻഷ്ം ഴലെ഼ക. എඡഹർ ഭ഼ള
ഴലറെ രഴഗം ഴലെ഼ඡരഹമഺ കണ്ടഹർ അത് ന഻ക്കം റെയ്യണം.
2. ആൻത്തഴഴഺെഹഭത്തഺന഼ രവഷ്ഴ഼ം ഫൈരത്രഹയ്ഡ് ഴലൻඡ഼ റകഹരണ്ട
ഇെഺക്ക഼കമഹറണങ്കഺരറഹ, അററലങ്കഺർ 12-13cmറ഼ം കഽട഼രർ ഴറഺെം
കഹണ഼കരമഹ, ആറണങ്കഺർ ഗൻബപഹത്രം ന഻ക്കം റെയ്യണം.
3. ഭെ഼ඡ഼കൽ കളഺേഺട്ടාം അഭഺരഭഹമ഼ം
െക്രത്ഷഹഴഭ഼നഹക഼രപഹൽ

ഇടഴഺട്ടාം

4. അടഺഴമരഺർ ഫൈരത്രഹയ്ഡ് ഭഽറം അരഺകഠഺനഭഹമ രഴദന
ഉണ്ടഹക഼കമഹറണങ്കഺർ.
5. ഫൈരത്രഹയ്ഡ് ഭഽറം ഭഽത്രരടസ്സം ഉണ്ടഹക഼കമഹറണങ്കഺർ.
6. ഫൈരത്രഹയ്ഡ് ഭഽറം പ഼രം രഴദന ഉണ്ടഹക഼കമഹറണങ്കഺർ.
7. അഭഺര െക്രത്ഷഹഴം ഭഽറം വെ഻െത്തഺർ ഴഺലൻേ ഉണ്ടഹക഼കമ഼ം െക്രദഹനം
ഷവ഻കെഺരക്കണ്ടഺമ഼ം ഴඡഹർ വസ്തത്രത്കഺമ ക്ക഼ ഴഺരധമഭഹക്ക഼കമഹണ് നറലര഼.

റെര഼െക്കഹൻക്ക് ഫൈരത്രഹയ്ഡ് ഭ഼ള ഴඡഹർ ഗൻബപഹത്രം ന഻ക്കം റെയ്യഹറര ഭ഼ള
ഭഹത്രം ന഻ക്കം റെയ്യාඡരഹണ് നറലര഼. ഫൈരത്രഹയ്ഡ് ഭഹത്രം ന഻ക്കം റെയ്യාඡ
വസ്തത്രത്കഺമ റെയ്യාരപഹൽ െഺറരെഹൽ കഽട഼രർ െക്തം നഷ്ടറെരട്ടക്കഹം. അരഺനഹർ
ഗൻബപഹത്രം കലമരണഹ അരരഹ ഭ഼ള ഭഹത്രം കലമരണഹ എඡ ര഻െ഼ഭഹനം രെഹഗഺമ഼റട
ഴമസ്സ്, ഭ഼ളകലාറട ഴറഺെം, എඡഺങ്ങറന പറ കഹെയങ്ങറലമ഼ം
അഴറംരഺേഺെഺക്ക഼ം.

3. അഡഺരനഹഭരമഹഷഺസ്ത:
ഈ അഷ഼ഖഭ഼ള്ളഴെ഼റട ഗൻബപഹത്രത്തഺന്റര ബഺത്തഺകൽ ഴണ്ണം റഴേ് റകഹരണ്ട
ഇെഺക്ക഼ം . ആൻത്തഴെക്തത്തഺറഽറട പ഼രരത്തക്ക഼ രപഹരകണ്ടഺമഺെ഼ඡ
ഗൻബപഹത്രത്തഺന്റര ഉൽഴവറത്ത എൺരഡഹറഭത്ടഺമം എඡ ആഴെണം
ഗൻബപഹത്രത്തഺന്റര ബഺത്തഺകൽക്ക഼ള്ളഺരറക്ക഼ രപഹക഼ඡത് റകഹണ്ട് ഴെ഼ඡ
രെഹഗഭഹണഺത്. ആൻത്തഴഷഭമത് അരഺകഠഺനഭഹമ രഴദനമ഼ം െഺറരെഹൽ
അഭഺര െക്രത്ഷഹഴഴ഼ഭഹണ് റക്ഷണങ്ങൽ. ഭെ഼ඡ഼കൽ കളഺേා രഴദന
കളഺമഹഴ഼ඡര഼ം ക഼രക്കഹൺ ത്വഭഺക്ക഼കമഹണ് രഴണ്ടത്. എඡഹർ, എത്ര
ഭെ഼ඡ് കളഺേഺട്ടාം രഴദനക്ക്വഭനം കഺട്ടාඡഺററലങ്കഺർ ഗൻബപഹത്രം ന഻ക്കം
റെരയ്യണ്ടഺ ഴരඡക്ക഼ം.
രഴദനമ഼ം െഺറരെഹൽ അഭഺര െക്രത്ഷഹഴഴ഼ഭഹണ്
റക്ഷണങ്ങൽ. ഭെ഼ඡ഼കൽ കളഺേා രഴദന കളഺമഹഴ഼ඡര഼ം ക഼രക്കഹൺ
ത്വഭഺക്ക഼കമഹണ് രഴണ്ടത്. എඡഹർ, എത്ര ഭെ഼ඡ് കളഺേഺട്ടාം രഴദനക്ക്വഭനം
കഺട്ടාඡഺററലങ്കഺർ ഗൻബപഹത്രം ന഻ക്കം റെരയ്യണ്ടഺ ഴരඡക്ക഼ം.

4. അടഺഴമരഺർ രഴദന
ഭ഼കലഺർ പരഞ്ഞ ഫൈരത്രഹയ്ഡഡ഼ം അഡഺരനഹഭരമഹഷഺഷഺന഼ം പ഼രറഭ രഴറര
പറ കഹെണങ്ങലාം അടഺഴമരഺർ രഴദന ഉണ്ടഹക്ക഼കമ഼ം അരഺന഼
ഗൻബപഹത്രം ന഻ക്കം റെരയ്യണ്ടഺമ഼ം ഴരඡക്കഹം.
എൺരഡഹറഭത്ടഺരമഹഷഺസ്ത: ഈ രെഹഗഭ഼ള്ളഴെ഼റട ഗൻബപഹത്രത്തഺന഼ പ഼രത്തഹമഺ
െക്തക്കട്ട രപഹററ െഺറ ആഴെണങ്ങൽ ഉണ്ടഹരമക്കഹം. ഇഴ ഴമര഼രഴദനക്ക഼
കഹെണഭഹരമക്കഹം. ക഼റര കഹറം ഇഴ ഴലൻඡഹർ, െഺറഴൻക്ക഼ ക഼ടറ഼കലාം
ഭഽത്രഹവമഴ഼ം ഒറക്ക ഗര്ബപഹത്രത്തഺരനഹട് ഒട്ടഺ നഺല്ക്ക്കഹൺ അത് കഹെണഭഹക഼ം .
രെഹഗഺക്ക് അറരറലഹം അരഺകഠഺനഭഹമ രഴദനക്ക് ഴളഺറമഹെ഼ക്കഺരമക്കഹം.
ത്പഷഴങ്ങറലഹറക്ക കളഺഞ്ഞ഼ ത്പരയ഼ല്ക്പഹദനരവഷ്ഺ ഇനഺ ആഴവയഭഺറലഹത്ത
സ്തത്ര഻കൽക്ക് ഈ രെഹഗം ഒെ഼പഹട് ര഼ගഺഭ഼ട്ടාണ്ടഹക്ക഼ඡ഼റണ്ടങ്കഺർ ഗൻബപഹത്രം
ന഻ക്കം റെരയ്യണ്ടഺ ഴരඡക്ക഼ം.
5. ഗര്ബപഹത്രത്തഺനട഼ത്ത഼ള്ള അണ഼രഹധ
െഺറൻക്ക് ഗര്ബഹവമത്തഺരറഹ അരഺനട഼രത്തഹ ഒെ഼പഹട് കഹറഭഹമഺ ഭെ഼ඡ് റകഹണ്ട്
രബദഭഹക്കഹൺ പറ്റഹത്ത അണ഼രഹധ ഉണ്ടഹമഹർ, അത് ഷസഺക്കഹൺ പറ്റഹത്ത ഴമര഼
രഴദന ഉണ്ടഹരകയക്കഹം. രഴദനക്ക് വഭനം കഺട്ടഹൺ ഴലറെ ദ഼െലബം ഷඟൻബങ്ങലഺർ
ഗൻബപഹത്രം ന഻ക്കം റെരയ്യണ്ടഺ ഴരඡക്കഹം.
6. ഗൻബപഹത്രം ഇരങ്ങഺ ഴെഺക: ത്പഹമഭഹമ സ്തത്ര഻കലഺർ പറരെഹള഼ം
ഗൻബപഹത്രം ഇരങ്ങഺ ഴെ഼ඡത് കഹണഹം. ഇത് വറയഭഹമഺത്ത഼ടങ്ങഺമഹർ,
ഗൻബപഹത്രം ന഻ക്കം റെയ്യർ പെഺസഹെഭഹര്ഗങ്ങലഺർ ഒඡഹണ്.
7. കഹൺഷൻ: ഗൻബപഹത്രത്തഺർ, ഓഴരഺമഺർ, ഗര്ബഹവമഭ഼ഖത്തഺർ,
എൺരഡഹറഭത്ടഺമത്തഺർ ഒറക്ക കഹൺഷൻ ഴരඡക്കഹം. ഈ അഴഷെങ്ങലഺർ

ഗര്ബഹവമഴ഼ം അണ്ടഹവമഴ഼ം പറരെഹള഼ം രഴറര പറ അഴമഴങ്ങലාം
ന഻ക്കം റെരയ്യണ്ടഺ ഴെ഼ം.
സഺസ്റ്റരക്ടഭഺറമ ക഼രഺേාള്ള ആവങ്കകൽ:

രെഹ; സഺസ്റ്റരക്ടഭഺ റെയ്യාരപഹൽ എറന്തറലഹം അഴമഴങ്ങലഹണ് ന഻ക്കം റെയ്യഹറ്?
ഉ: സഺസ്റ്റരക്ടഭഺ റെയ്യාരപഹൽ ഷഹധഹെണ ഗൻബഹവമം, ഷൻഴഺക്സ്ത
(ഗര്ബഹവമത്തഺന്റട ഭ഼ഖം) , അണ്ഡഴഹസഺനഺക്ക഼ളറ഼കൽ, എඡഺഴമഹണ് ന഻ക്കം
റെയ്യഹറ്. െഺറ രെഹഗഺകലාറട അണ്ടഹവമങ്ങലාം ന഻ക്കം റെരയ്യണ്ടഺ ഴരඡക്കഹം.
കഹൺഷൻ രെഹഗഺകൽക്ക് െഺറരെഹൽ കളറകൽ (Lymph nodes) ന഻ക്കം റെയ്യഹര഼ണ്ട്.

രെഹ; ഓഴരഺ ന഻ക്കം റെയ്ഡരഹറ഼ണ്ടഹക഼ඡ പഹൻവവൈറങ്ങൽ എന്തഹണ്?
ഉ: ഓഴരഺ ന഻ക്കം റെയ്ഡരഹർ ആൻത്തഴഴഺെഹഭം ഉണ്ടഹമ സ്തത്ര഻കലාറട
റക്ഷണങ്ങൽ അന഼ബഴറെരട്ടക്ക഼ം. ഇട ഴഺട്ടා കഠഺനഭഹമ െഽട഼ം ഴഺമൻെාം
അന഼ബഴറെരട്ടക്കഹം. ഈസ്തത്ടജൺ എඡ രസഹൻരഭഹണഺന്റര ക഼രവ് ഭഽറം
എറലාകൽക്ക് രറക്ക഼രഴ഼ം ഉണ്ടഹരമക്കഹം.
റെര഼െം ത്പഹമത്തഺർ ഓഴരഺ കലരമണ്ടഺ ഴඡഹർ രസഹൻരഭഹ൹ ഗ഼ലഺകകൽ
കളഺരക്കണ്ടരഹണ്.
ഓഴരഺക്ക് കഹൺഷൻ ഴඡഹരറഹ എඡ രപടഺ ഭഽറം പറ രെഹഗഺകലාം
സഺസ്റ്ററരക്ടഭഺമ഼റട കഽറട അണ്ടഹവമങ്ങലාം എട഼ത്ത഼ കലമഹൺ
ആഴവയറെടഹര഼ണ്ട്. എඡഹർ ഓഴരഺകൽക്ക഼ ഒെ഼പഹട് ഉപരമഹഗങ്ങൽ
ഉള്ളരഺനഹർ ഴലറെ െ഼െ഼ക്കം രപെഺർ ഴലറെ അരയഹഴവയഭഹറണങ്കഺർ ഭഹത്രരഭ
അത് ന഻ക്കം റെയ്യഹഴഽ.

രെഹ: സഺസ്തത്ടക്ടഭഺ കളഺഞ്ഞ ഴളഺ എറന്തറലഹം ത്പര഻ക്ഷഺക്കഹം?
ഉ: വസ്തത്രത്കഺമ കളഺഞ്ഞ ഴളഺ രരഹധം റകട഼ത്തഺമരഺന്റര പഹൻവവൈറഭഹമഺ
െഺറൻക്ക് ഭനം പ഼െട്ടාകമ഼ം ഛൻඛഺക്കഹൺ രരഹ ඡ഼കമ഼ം റെയ്ഡരരക്കഹം. റെരഺമ
രരഹരഺർ ഴമര഼ രഴദനമ഼ം അഷവസ്ഥരമ഼ം രരഹඡഺരമക്കഹം. ഇറരറലഹം
ഭെ഼ඡ഼കൽ റകഹണ്ട് രബദഭഹക്കഹഴ഼ඡരഹണ്. റെരഺമ രരഹരഺർ രമഹനഺമഺറഽറട
െക്തത്ഷഹഴം ഇറ്റഺറ്റഹമഺ ഉണ്ടഹരമക്കഹം. ഇത് ത്കരഭണ ഒെ഼ ഭഹഷം റകഹണ്ട് ക഼രഞ്ഞ഼
ഴെ഼ം. വസ്തത്രത്കഺമക്ക് രവഷ്ം അട഼ത്ത ദഺഴഷം ഭ഼രർ പറ്റාറഭങ്കഺർ നടക്ക഼ඡത്
നඡഹമഺെഺക്ക഼ം. ഇത് ക഼ടറ഼കൽക്ക഼ അനക്കം കഺട്ടഹന഼ം െക്തം കഹറഺററ
െക്തക്ക഼ളറ഼കലഺർ റകട്ടഺ നഺർക്കഹരഺെഺക്കഹന഼ം വവഹഷരകഹവങ്ങലഺർ ഷഹംത്കഭഺക
രെഹഗങ്ങൽ ഴെഹരഺെഺക്കഹന഼ം ഉപകെഺക്ക഼ം.

രെഹ; സഺസ്റ്ററരക്ടഭഺ കളഺഞ്ഞഹർ റപണ്ണාങ്ങൽക്ക് ഴണ്ണം റഴക്ക഼രഭഹ ?
ഉ: സഺസ്റ്ററരക്ടഭഺ കളഺഞ്ഞഹർ ആദയറത്ത റകഹറലം ക഼രേා ഴണ്ണം റഴക്കഹൺ
ഷഹധയരമ഼റണ്ടങ്കഺറ഼ം അത് ഭഺക്കഴഹര഼ം ഷവരരഴ ഴണ്ണഭ഼ള്ള
സ്തത്ര഻കൽക്കഹണ് കഹണഹറ്. ഇത് ഭ഼ള഼ഴനഹമഺട്ടාം വസ്തത്രത്കഺമമ഼റട
പഹൻവവൈറഭഹമഺട്ടා കഹണഹൺ പറ്റഺറല .
വസ്തത്രത്കഺമക്ക് രവഷ്ം ആരെഹഗയം
ഴ഻റണ്ടട഼ക്കഹൺ ഴ഻ട്ടഺർ രറඡ ഇെ഼ඡ഼ ഴയഹമഹഭറഭഹඡ഼ം ഇറലഹരഺെഺക്കറഹണ്
അരഺന഼ ഒെ഼ കഹെണം. വെഺമഹമ ആരെഹഗയഭ഼രമ഼ം ഴയരയമഹഭഴ഼ം
ഉണ്ടഹമഹർ ഇരഺറന ഒെ഼ പെഺധഺ ഴറെ രടമഹൺ കളഺമ഼ം.
ഓഴരഺകൽ െണ്ട഼ം കലഞ്ഞഹർ ആൺരത്ഡഹജൺ എඡ രസഹൻരഭഹ൹
അഭഺരഭഹമഺ വെ഻െത്തഺർ ഉണ്ടഹക഼കമ഼ം രടഺ കഽടഹൺ ഇത് ഒെ഼
കഹെണഭഹക഼കമ഼ം റെയ്യഹം. ഴമര഼ ക഻രഺ ഓെരരഷ്ൺ റെയ്ഡരഹർ.
ഴമരഺന്റര ഭഹംഷരപവഺകൽക്ക഼ രറം ക഼രമ഼കമ഼ം ഴമര഼ ഴ഻ൻത്ത
രപഹററ രരഹඡ഼കമ഼ം റെയ്യഹം.
രമഹനഺമഺറഽറടരമഹ
റഹെരരഹസ്തരകഹെഺന്റര ഷസഹമരത്തഹറടരമഹ റെയ്ഡര സഺസ്റ്റരക്ടഭഺക്ക് രവഷ്ം
ഭഹംഷരപവഺകൽക്ക഼ രറക്ക഼രഴ഼ണ്ടഹകഹൺ ഷഹധയര ക഼രഴഹണ്.
രെഹ; ഗൻബപഹത്രം കലഞ്ഞഹർ പ഼രം രഴദന ഉണ്ടഹക഼രഭഹ ?
ഉ: സഺസ്റ്റരക്ടഭഺക്ക് രഴണ്ടഺ ത്പരരയക രെത്തഺർ കഹറ഼കൽ റഴരക്കണ്ടഺ ഴඡഹർ
(രമഹനഺമഺറഽറടരമഹ/റഹെരരഹസ്സ്രകഹെ് ഉപരമഹഗഺേාള്ള വഹസ്തത്രത്കഺമകലഺർ)
പ഼രം രഴദന ഉണ്ടഹകഹം. രസഹസ്തപഺറ്ററ഼കലഺർ പെഺെമഭഺറലഹത്തര഼ം റരറലා
കനഭ഼ള്ളര഼ഭഹമ കഺടക്കകലഺർ കഺടඡഹറ഼ം പ഼രം രഴദന ഉണ്ടഹരമക്കഹം. ഇറരറലം
രഹർക്കഹറഺകഴ഼ം െഺകഺർഷഺേා ഭഹറ്റഹഴ഼ඡഴമ഼ം ആണ്.
സഺസ്റ്റരക്ടഭഺ ഴമര഼ ക഻രഺ റെരയ്യണ്ടഺ ഴඡഹർ ഭ഼രഺഴഺന഼ രകറടഹඡ഼ം
ഴെഹരഺെഺക്കഹൺ രെഹഗഺകൽ െഺറരെഹൽ ക഼നഺഞ്ഞ഼ നടറඡඡ഼ ഴെ഼ം. ഇത്പകഹെം
ക഼റര അധഺകം നടඡഹർ നട഼രഴദന അന഼ബഴറെരട്ടക്കഹം.
പറരെഹള഼ം ഭധയഴമസ്തകെഺർ പ഼രറത്ത എറലාകൽക്ക഼ം ഭഹംഷരപവഺകൽക്ക഼ം
ഴറഺവ് ഴඡഹർ പ഼രം രഴദന അന഼ബഴറെട഼ം. ഇത് ഗൻബപഹത്രം
കലമഹത്തഴൻക്ക഼ം ഉണ്ടഹകഹം. എඡഹർ സഺസ്റ്റരക്റ്റഭഺ കളഺഞ്ഞ സ്തത്ര഻കൽ ഇരഺറന
വസ്തത്രത്കഺമമ഼റട പഹൻവവൈറഭഹമഺ കറണ്ടඡ഼ ഴെഹം.
രെഹ; സഺസ്റ്റരക്റ്റഭഺ കളഺഞ്ഞഹർ ബഹെയഹബൻരാ രචങ്ങൽ ര഼ടെഹൺ പറ്റාരഭഹ?
ഉ: വസ്തത്രത്കഺമ കളഺഞ്ഞ 6 ആഴ്െരത്തയ്ഡക്ക഼ ഭഹത്രം ഇരഺർ നഺඡ് പഺന്തഺെഺമഹൺ
രഡഹക്റ്റൻഭഹൻ നഺൻരඛവഺക്ക഼ം.
ഈ ഷഭമം റകഹണ്ട് രമഹനഺമഺറഽറട ഴെഹഴ഼ඡ െക്രത്ഷഹഴഴ഼ം ഭറ്റා ത്ദഹഴകങ്ങൽ
ഴെ റ഼റഭഹറക്ക നഺඡ്, ഉള്ളഺററ ഭ഼രഺഴ഼കറലഹറക്ക ഉണങ്ങഺറക്കഹള്ളාം.
ഗൻബപഹത്രം ന഻ക്കം റെയ്ഡരഹർ സ്തത്ര഻രവം ക഼രഞ്ഞ഼ രപഹരമഹ എඡ് െഺറ
സ്തത്ര഻കൽക്ക് രരഹඡഺ രപഹരമക്കഹം. ഇത്തെം െഺന്തകൽ കഹറത്കരഭണ
ഇറലഹരഹഴ഼കമ഼ം രචങ്ങൽ പളമര഼ രപഹററ ര഼ടെ഼കമ഼ം റെയ്യഹര഼ണ്ട്.

രെഹ; സഺസ്റ്റര്ക്ക്ടഭഺ കളഺഞ്ഞഹർ ഉണ്ടഹകഹഴ഼ඡ ക഼ളെങ്ങൽ എറന്തറലഹഭഹണ്?
ഉ: അഭഺരഭഹമ െക്തത്ഷഹഴം, ഭഽത്രഹവമം, ഭഽത്രക്ക഼ളർ,എඡ഻ അഴമഴങ്ങൽക്ക്
ക്ഷരഭ഼ണ്ടഹക഼ക, ഴമരഺർ പള഼െ് കമര഼ക, പള഼രെഹ അഭഺരഭഹമ െക്തത്ഷഹഴരഭഹ,
ക഼ടറ഼കൽരക്കഹ ഭഽത്രഹവമത്തഺരനഹ രകട഼ പറ്റഺമര഼ഭഽറരഭഹ ഴ഻ണ്ട഼ം ഴമര഼
ര഼രരക്കണ്ടഺ ഴെഺക, എඡ഻ ക഼ളെങ്ങൽ ഴലറെ ദ഼െലബഭഹമഺ ഉണ്ടഹകഹര഼ണ്ട്.
കഹറഺററ െക്തധഭനഺകലഺർ െക്തം റകട്ടഺ നഺർക്ക഼ക എඡര഼ം ദ഼െലബം ഉണ്ടഹകഹഴ഼ඡ
ഒെ഼ ക഼ളെഭഹണ്.
ഇത് കഽടഹറര, നഺസ്സഹെ ക഼ളെങ്ങലഺർ റപട്ടരഹണ്, ഭ഼രഺ പള഼ക്ക഼ക, ഭഽത്രത്തഺർ
പള഼െාണ്ടഹക഼ക, ഭ഼രഺഴഺന഼ െ഼റ്റාം അഷവസ്ഥര രരഹඡ഼ക എඡത്.
രെഹ: ഗൻബപഹത്രം ന഻ക്കം റെയ്യഹന഼ള്ള വസ്തത്രത്കഺമ ഏറരഹറക്ക െ഻രഺകലഺർ
റെയ്യഹം?
ഉ: ഗൻബപഹത്രം ഴമര഼ ക഻രഺ(Abdominal hysterectomy), രമഹനഺമഺർ കഽറട(vaginal
hysterectomy), റഹെരരഹസ്തരകഹെഺന്റര ഷസഹമരത്തഹറട(Laparoscopic assisted
vaginal hysterectomy), എඡഺങ്ങറന പറ െ഻രഺമഺറഽറടമ഼ം റെയ്യഹൺ കളഺമ഼ം.

Laparoscopic hysterectomy:
റഹെരരഹസ്തരകഹെ് എඡഹർ ഏകരദവം ഒെ഼ ഓടക്ക഼ളർ രപഹററ ന഻ലത്തഺറ഼ള്ള ഒെ഼
ഉപകെണഭഹണ്. അരഺന്റര അറ്റത്ത഼ റെരഺമ ഒെ഼ കഹഭര ഘടഺെഺേഹർ അരഺന്റര
ഭരറ്റ അറ്ററത്ത െ഼റ്റාഭ഼ള്ള കഹെയങ്ങൽ കഹഭര ഴളഺ റടറഺഴഺഷ്ന്റര സ്തത്ക഻ൺ
രപഹററ ഒെ഼ സ്തത്ക഻നഺർ കഹണഹൺ പറ്റාം .
റഹപരരഹസ്തരകഹെ് ഉപരമഹഗഺേාള്ള സഺസ്റ്ററരക്ടഭഺമഺർ റപഹക്കഺലഺന഼ െ഼ഴട്ടഺർ
ഒെ഼ റെരഺമ ഷ഼ഷ്ഺെത്തഺറഽറട റഹെരരഹസ്തരകഹെ് ഴമരഺന്റര ഉൽഴവരത്തക്ക഼
ഇരക്ക഼ം . അരെഹൽ ഴമരഺന്റര ഉൽഴവറത്ത എറലഹ അഴമഴങ്ങലාം
കഹഭര ഴളഺ സ്തത്ക഻നഺർ കഹണഹം. രഴറര െരണ്ടഹ ഭഽരඡഹ 5mm ഴറഺെഭ഼ള്ള
ഷ഼ഷ്ഺെങ്ങലഺറഽറട ന഻ലഭ഼ള്ള ഓരെഹ രകഹല്ക് രപഹറ഼ള്ള ഉപകെണങ്ങൽ
ഴമരഺരറക്ക് കടത്ത഼ം ഗര്ബപഹത്രറത്ത വെ഻െരത്തഹട് രචഺെഺക്ക഼ඡ
ബഹഗങ്ങറല ഈ രനെഺമ ഉപകെണങ്ങൽ റകഹണ്ട് ഴഺരേദഺേා അഴഷഹനം
ഗര്ബപഹത്രറത്ത രമഹനഺമഺറഽറട എട഼ത്ത഼ ഭഹറ്റාം.

Laparoscopic assisted vaginal hysterectomy:
ഗൻബപഹത്രത്തഺന്റര പറ ഘടനകലාം റഹെരരഹസ്തരകഹെഺറഽറട ഴമരഺർ നഺඡ്
ഴഺരേദഺേഺട്ടා, രഹക്കഺ ബഹഗങ്ങൽ രമഹനഺമഺറഽറട ഴഺരേദഺക്ക഼ඡ ഒെ഼
ത്പത്കഺമമഹണഺത്. എറലഹ ബഹഗങ്ങലාം വെ഻െഴ഼ഭഹമഺ ഴഺരേദഺക്കറെട്ടഹർ
ഗൻബപഹത്രം രമഹനഺമഺറഽറട ന഻ക്കം റെയ്യාം
ത്പരമഹജനങ്ങൽ: ഴമരഺററ റെരഺമ ഭ഼രഺഴ഼കലഺർ ഭഹത്രം ഒെ഼ ഴറഺേഺർ
ഉണ്ടഹക഼റഭඡറരഹളഺേഹർ വസ്തത്രത്കഺമ കളഺഞ്ഞഹറ഼ണ്ടഹകഹഴ഼ඡ രഴദന

ഴലറെ ക഼രഴഹമഺെഺക്ക഼ം.
വസ്തത്രത്കഺമമ഼റട പഺരറ്റ ദഺഴഷം ഭ഼രർ രറඡ
രെഹഗഺക്ക് ക഼നഺമഹന഼ം രഺെഺമഹന഼ം നടക്കഹന഼ം ഴലറെ ഷ഼ഗഭഭഹമഺ പറ്റාം .
പറ രെഹഗഺകലාം ഭഽඡഹം ദഺഴഷം ഴ഻ട്ടഺരറക്ക഼ രപഹരമക്ക഼ം. രസ്സഺറ഼ം
മഹത്ര റെയ്യഹഴ഼ඡരഹണ്. ഒെഹഴ്െ കളഺഞ്ഞഹർ ഴ഻ട്ടഺററ രജഹറഺകലഺർ
ഏൻറെടഹഴ഼ඡരഹണ്.

Vaginal hysterectomy:
ഗൻബപഹത്രം ഭ഼ള഼ഴനഹമഺട്ടාം െഺറരെഹൽ രമഹനഺമഺറഽറട കലമഹൺ
ഷഹധഺക്ക഼ം. രമഹനഺമഺർ ഭ഼രഺഴ഼കലාണ്ടഹക്കഺ, ഗര്ബപഹത്രറത്ത വെ഻െരത്തഹട്
ഘടഺെഺക്ക഼ඡ ബഹഗങ്ങറല ഴഺരേദഺെഺേා ഗൻബപഹത്രം ഭ഼ള഼ഴനഹമ഼ം
രമഹനഺമഺറഽറട എട഼ത്ത഼ ഭഹറ്റාം .
രമഹനഺമഺററ െര്ഭത്തഺററ ഭ഼രഺഴ഼കൽ
രഴദന ഉണ്ടഹക്കഹത്തരഹണ്.

ത്പരമഹജനങ്ങൽ: ഴമരഺരേർ ഭ഼രഺഴ഼കറലഹඡ഼ഭഺറലഹത്തരഺനഹർ ഭ഼രഺവ്
പള഼ക്ക഼ക എඡര഼ ഉണ്ടഹക഼കമഺറല.
വസ്തത്രത്കഺമ കളഺഞ്ഞഹറ഼ണ്ടഹകഹഴ഼ඡ
രഴദന ഴലറെ ക഼രഴഹമഺെഺക്ക഼ം. വസ്തത്രത്കഺമമ഼റട പഺരറ്റ ദഺഴഷം ഭ഼രർ
രറඡ രെഹഗഺക്ക് ക഼നഺമഹന഼ം രഺെഺമഹന഼ം നടക്കഹന഼ം ഴലറെ ഷ഼ഗഭഭഹമഺ
പറ്റාം . പറ രെഹഗഺകലාം ഭഽඡഹം ദഺഴഷം ഴ഻ട്ടഺരറക്ക഼ രപഹരമക്ക഼ം.
രസ്സഺറ഼ം മഹത്ര റെയ്യഹഴ഼ඡരഹണ്. ഒെഹഴ്െ കളഺഞ്ഞഹർ ഴ഻ട്ടഺററ
രജഹറഺകലഺർ ഏൻറെടഹഴ഼ඡരഹണ്.

ഴമര഼ ക഻രഺമ഼ള്ള സഺസ്റ്ററരക്ടഭഺ:

(Abdominal hysterectomy):

പണ്ട് ഭ഼രർ ഭഺക്കഴെഺറ഼ം ഗൻബപഹത്രം ഴമര഼ ക഻രഺമഹണ് ന഻ക്കം
റെയ്ഡരഺെ഼ඡത്. അടഺഴമരഺർ രഹറളമഹമഺ ഭഺക്കഴഹര഼ം ഴഺറങ്ങറന
ന഻ലത്തഺർ ഭ഼രഺേා ആണ് ഗൻബപഹത്രത്തഺന്റര പക്കർ എത്ത഼ക.

6-10cm

ഇത്പകഹെത്തഺർ വസ്തത്രത്കഺമ കളഺഞ്ഞഹർ ന഻ലത്തഺറ഼ള്ള ഭ഼രഺഴഺനട഼ത്ത഼
റെരഺമ രരഹരഺർ രഴദന ഉണ്ടഹരമക്കഹം. രസഹസ്തപഺറ്ററഺർ 4-6 ദഺഴഷം
ഴറെ രഹഭഷഺരക്കണ്ടഺ ഴരඡക്കഹം. റെെഺമ഼രപഹള഼ം എള഼രനർക്ക഼രപഹള഼ം
അടഺഴമരഺന്റര ഇെ഼ഴവങ്ങലഺറ഼ം രഴദന അന഼ബഴറെരട്ടക്കഹം. ഴ഻ട്ടഺർ
റെඡഹർ ഒെ഼ ഭഹഷരത്തക്ക് ഴഺത്വഭഺരക്കണ്ടഺ ഴെ഼ം.
6 ഭഹഷരത്തക്ക്
ബഹെഭ഼ള്ളറരഹඡ഼ം എട഼ക്കഹരഺെഺക്കണം.
രഴദനമ഼റട കഹഠഺനയം പറ രെഹഗഺകലഺറ഼ം ഴയരയഹഷഭ഼ള്ള അലഴഺർ
അന഼ബഴറെരട്ടക്കഹം.

ഏര഼ ഭഹൻഗത്തഺറഽറട സഺസ്റ്ററരക്ടഭഺ റെയ്യාඡരഹണ് ഉത്തഭം?

രമഹനഺമഺറഽറടരമഹ റഹെരരഹസ്തരകഹെഺന്റര ഷസഹമരത്തഹറടരമഹ ഗൻബപഹത്രം
കലമഹൺ പ റ്റාകമഹറണങ്കഺർ അരഹണ് ഉത്തഭം. പറക്ഷ ഇത്തെത്തഺർ
ഗൻബപഹത്രം കലമഹൺ ത്പരത്തയക പെഺവ഻റനം റബഺേഺട്ടාള്ളര഼ം
പെഺെമഭ഼ള്ളഴെ഼ഭഹമ രഡഹക്ടൻഭഹൻറക്ക പറ്റැ.
വസ്തത്രത്കഺമക്ക് രവഷ്ഭ഼ള്ള രഴദന രെഹഗത്തഺന്റര കഹഠഺനയത്തഺറനമ഼ം
അഴറംരഺേഺെഺക്ക഼ം. അഴമഴങ്ങൽ രമ്മഺർ പറ്റഺെഺടഺേഺെഺക്ക഼ඡ
രെഹഗഺകൽക്ക് കഽട഼രർ രഴദന ഉണ്ടഹകഹം. പണ്ട് ഴമരഺർ വസ്തത്രത്കഺമക്ക഼
ഴഺരധമെഹമഴൻ, പള഼െഺന്റര രെഹഗങ്ങൽ ഉണ്ടഹമഺട്ടාള്ളഴൻ,
എൺരഡഹറഭത്ടഺരമഹഷഺസ്ത എඡ രെഹഗഭ഼ണ്ടഹമഴൻ, എඡഺഴെഺർ
അഴമഴങ്ങൽ പറ്റഺെഺടഺേഺെഺക്കഹൺ ഷഹധയരമ഼ണ്ട്.

രഡഹക്ടര഼റട പെഺെമം, ആവ഼പത്രഺമഺററ ഷൗകെയങ്ങൽ, എඡഺഴറമ
ആത്വമഺേഹണ് സഺസ്തത്ടക്ടഭഺ ഏര഼ ഴളഺ റെയ്യണറഭඡ് ര഻െ഼ഭഹനഺക്ക഼ക.
െഺറ ഴഺഷ്ഭഭ഼ള്ള ഘട്ടങ്ങലഺർ ഴമര഼ ക഻രഹറര ഴയ്യ എඡ഼ം
ഉണ്ടഹറമඡഺെഺക്ക഼ം. റഹെരരഹസ്തരകഹെഺ ഷഹധഹെണ റെയ്യාඡ സ്ഥറങ്ങലഺർ
രപഹമഺ റെയ്യഹൺ കളഺമ഼റഭങ്കഺർ അരഹമഺെഺക്ക഼ം ഉത്തഭ ഭഹൻഗം.
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